
HALK 1 N SÖ 

HALKIN KOLA 

H ALKlN O 1L1 

Sene 10 - No. 3545 y 8%1 işleri telefonu : 20203 SALI 11HAZİRAN1940 İdare işleri tele.fonu : 20%03 

• • 

G ce yarısından itibaren karada 
v denizde muhasamat başladı 
Mussolini kararı bir 

·nutukla ilô.n etti ,, 

ımanya şenlik yapıyor 
iıam harb karan Mussolininin nutkundan 

evvel lngiltere ve Fransaya bildirildi 
Mussolininin nutkundan dört saat sonra Londradaki İtalyan 

tebaasının tevkiflerine başla~dı 

•• o 

Aımanlar Fransız ordularını, Par is 
hri ile birlikte, ihata etmek 

şe ··d·· l maksadını gu uyor ar 

· dentzlnden 
ıo Haziranda Almanlar Mo.nş 

~onlara kada'.r 300 kllomo:r~li~d:u~~~~:ı 
f.ttr cephede, to.krlben 100 t~me devam 
!l\""zzam bir kuVVC)tle tnarnızlarına 

.... ardıkları ve etfller; f akat nerelere kadar v 

TA 

Fiatı 8 Kuruş 

Ruzveltin 
dün geceki 

nutku 
Amerika elinden gelen 
bütün yardımı yapacak 

Amerika münevverleri 
derhal harbe g irilmesini 

istiyorlar 

Nevyork, 1 O (A.A.) - Nevyork Tımes 
gazetesi Roma muhabirinden aldığı §U tel

' grafı neşretmel.:tedir: 
Romadan alınan malumata göre Ruz. 

velt Mussoliniye harbe girdiği takdirde bu
nun birçok müdahalelere ve ezcümle A· 
merikanın müdahalesine sebebiyet verece> 
ğini bildirmiştir. 

Am rikanın 30 gÜzidcsi harb istiyor 
Vaşington. 1 O (A.A.} - Bugün top

lanan 30 Amerikalı pedRgog, kanun ada· 
mı ve muharriri bir beyanname neşrederek 
Amerikanın Almanyaya ilanı harbetmcsi
ni talcb etmişlerdir. 

Bu beyannamede şöyle denilmektc~irı 
«Alman noktai nazarına göre Amenkan 

müdafaa programı Amerikanın oimdiden 
İngiltcreye ve Fransayn iltihak ettiği ma
nasını tazammun etmektedir. Bize aid olan 

(Devamı 7 ncl sa.yfada) 

İngilizler 
ne di orlar? 



2 Sayfa 

H e rgün 
Gene para bahsi 
_ Y zan: Muhittin Birgen 

D ünyaclan bir paıa dalgası g~ti. 
Henüz ne olduğunn pek iyi anla-

yamıyoruz. Bir müddet sonra anlıyacağız. 
Dolann Te lıviçre frangının geçirdiğı 

ıon birkaç günl\ik istihaleden evvel, altın 
Üzerinde g~ bır spcküliıııyon hareketi 
içinden geçtik. İştanbulda bir aıalık 19,5 
liraya çıkmış olan ahın 18, 5 liraya düştük
ten sonra tebar yi.ıkselmi.) e baııladı ve, iyi 
takib edemediğim ıçin zami haddini bil
miyorum, galiba yirrn.i beş !ıradan fazlaya 
kadar çıktı. Türk piyan sır.da alcının bu 
kadar çıkması için Turk ıktısadiyatı ıle ala
kadar ciddi sebebler yoktu. Türk parasına 
karşı cmnİ} etsi.dık gÖı;termek ıçin siyasi 
sebeblerle zihinleriııi yorar.tar ve kendile
rini vehme kaptırısnlnr bulunacağım kabul 
edebiliriz. Fak t, böyleleri ıçin dahi altına 
karşı bu derecede kuvvetli bir hücum yap
mıya sebeb göriıJemezcli. 

Bu mi.ıhim iktısadi hadisenin benim 
zihnimi İşgal etti~i sırada Suriye gazeteleri
ni okurken dikkat ediyorum ltl ne zaman 
burada altın yüksclmi~ olsa bundan evvel 
Suriyedc de altın yükselmiş bulunuyordu. 
Türkiyeden Suriyeyc geniş mikyasta altın 
kaçakçılığı yapıldığ: şüphesizdir. Gene ayni 
gazetelerde geçen sen,. görmüş olduğum 
bir istatistik Suriyeye yapılan 11Jtın ıdhala
tında ihrac memleketi olarak Türkiyenin 
mühim bir mevki tuttu~unu ispat ediyordu. 
Bu defa da altın piyasasının bizde yüksel
mesi. daima Suri)'e piyasaııının yükııclme
ıinden takriben bir hafta sonra vukua geli
yordu. Arada büyük farklar da vardı: Su
riyede bir Osrnanh altını 35 Suriye lirası 
olduğu zamanlarda idi ki bizde de altın 
liatı 23-24 lirayı blıluyordu. 

Fransız franıının dolma kar,ı dü~t'kte 
olduğu devre tc düf eden bu yükselme 
hareketi. Suriye için bir dereceye kadar an
laşılabilir bir şey ol.nı da gene bu kndar 
yükselme gayri tabü görünür. Acabıı, bu 
hadisenin. Fmnsad altın ihtiyacımn ıırt -
ması keyfiyeti ile bir alakası var mıydı} 
Bunu bilemem, fal.at, şurası muhakkaktır 
ki Suriyede albn son iki haft içinde yeui
den düımiye baıladJ. Eğer. evvelce altının 
çıkmasına sebeb olnn hadise, sadece frangın 
dü~mesi ve ııiyasi aebeble.rden ibaret bu -
lunsaydı ltalyanın harbe girmek tehdidi 
mütemadiyen arttığı bfr devirde altının 
düşmesi değil, bilakis yeniden çıkması İcab 
ederdi. 

Şimdi dolann düşmeın hadisesi meydana 
çıkınca, daha iyi anlaşılıyor ki Suriyedeki 
yükselme hadiseli, daha ziyade enternas
yon l spekülasyonun elile yapılmış bir i~İT 
ve bunda Avrupadan Amerikaya mütema
diyen altın gönderme ihti)acımn oynamış 
olduğu büyük bir rol vardır. 

Şimdi, Avrupa ile Amerika arasında 
yeni bir para anlaşması yapıldığına ve ar
tık Amerik da da altına karşı gına hasıl 
olmuş bulunduğun!\ göre albn o kadıır 
aranmıyacaktır. Belki bizde de altın fiat
lannın dü üğünü göreceğiz Eminim ki, iki 
haftndanberi Suriyede altının düşmesi ha
disesi ile İngiltere-Fransa ve Ameıika .ara
sındaki para müzakerelerinin bir alakası 
vardIT. 

* Bu izahatı vermekten maksadım, va -
tandaşlanma şunları ıöylemiye vesile bul
maktır: 

Altının bundan böyle parn olmadığına 
inanmamız zarurettir. Altın öyle rur meta
dır ki, her şey gıbi, onun d yann ne ola
cağı belli değildir. Harb sonunda belki de 
altın yalnız verem hastalığına karşı yapı
lan ilaçlarda, diş kl\plamalarında ve mü -
cevhcratta kullanılan bir madde alacak ve 
belki de para ile hic; alakası kalmıyacektır. 
Paranın, her şeyden evvel bir istihsal ve is
tihlak ölçüsü haline gelmesi ve rolünün buna 
münhasır kalması ihtimali çok kuvvetlidir. 
Belki de yeni bir enternasyonal mübadele 
ölçüsü icad edilecek ı.•e artık seıbcst döviz, 
kontrollü para gibi mefhumlar ve hcsablar 
ortadan kalkacaktu. 

Bu barb gösteriyor ki en büyijk servet 
iştir, aydır; bilha~ istilisaldir. Bunun 
için ellerinde parası olanlar ve bunu bir 
yerde saklamak isti.}enfer. eı.-vda, memle
ketin parasına itim d etmekle. sonra da bu 
parayı iktısadi te~bbüslerde kullanmakla 
mükelleftirlM. Fakat. bu borc. vatana kar
fl bir vazife şeklinde anlaşıhruımalıdır. Ha
yır, bunu söylemek istemiyorum; parayı 
emniyet içinde tutmak için bundan iyi yol 
olmadığına kani bulunduğumu anlatmak 
istiyorum. 
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:n~anın sevinci daima az aiirc-ı, 

dur. Fakat kederin de çok uzun 
nutmayınız. 

SON POSTA 

= insan bir yazar bozar tahtasıdır 

derler, do~TU• 

aürmcdığıni u-
Hepimiz birer yazar 

bu t•htanın kalemi kendi 
kııllanıLr. 

bozar tahtasına benzeriz.. Yalnız 

elimizde değildiı, tabiat tarafından 

Haziran ll 

A.skerı vaziyet 
(Baştarafı 1 bıci sayfada) 

Ancalt Almanlann sen nehrini Parlsln 50 
kilometre .şimali garbl&inde Vernon cıva _ 
nnda cenuba geçtikleı1 ö~enileblldi. Her _ 
halde Bresle suyu ne o~ nehri arasında.. 
Soissons cenubunda ve Şampanyadaki Al -
man taarruzları terakki et.mı., olacaktır> AL. 
manlar, yer söylememekle beraber Fransız.. 
ların zırhlı muharebe arabalarının :yardımt
le muhtellf mukabil taarruzlar yaptıklarını 
ve fakat bu taarruzların redded.ilnıiş olduğu
nu bildirdiler. 

Meydan muharebesinln umumt manzara_ 
sı, diln de söylediğimiz gibi, Almanların, Pa
rlsln şlmalindeki Oise bölgesinde harbeden 
Fransız ordularını, bizzat Parls ne blrl kte, 
gnrbden ve şarktan ihata etmek maksadın! 
tnkib ettiklerini göstermektedir. Bu mak _ 
sadla, onlar zırhlı ve motörhi kuvvetlnlnt 
iki grupa ayırmışlardır. Batıdaki grup Bres.. 
le'in memba taraflarından. Forgeles E:ıux 
üzerinden Rouen ve G!sor istiknmetlrrıne 
vürümüş, önüne geçen mukavemetleri k1r • 
mış ve bir kı.~ım kuvvet 10 Hnzlrand:ı Ver
non civarından Sen nehrini cenuba geemlş.. 

········••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••······························································-·-···-····· .. ··--·· .. •••• .. --... ·--··-........... tir. Bu zırhlı grupun vazifesi Sen nehri ii • 

sez 
lngllterenln BrDk el 
Elçisi Almanların 
Elinde 

ARASONDA 

9 3 meclisi 

Amerllıanın 
Sefiri olan 
Kadın 

Norveç 

zerinden cenuba sarkmak ve Parlsl gnrb vo 
cenubdan sarmaktır. Bu grupu evvela mo -
torlü ve sonra da piyade tümenlerin takfb 
edecekleri unutulmamalıdır. 

İkinci grupun rolü ise Ourque ve Mar'l şe_ 
birlerini cenuba geçerek P:ıris1 doğudan ve 
cenub doğudan sarmaktır. AJsne nehrini 
Solssons'un şark ve garbinden geçen Al'Tlnn 
kuvvetlerinin Vllle tstrkametinde Ouroue'u 
geçtikleri ve zırhlı kuvvetlerinin Tnrd('nols 
ynylalıınnı aldıkları anlaşılıyor. 

Bresle ile Oise nehri arasında nerllven AL 

4 Ağusto• 1 914 
de 11 senedir hari-

Defer.J arkadaşmuz Hakkı Tank Us 
hıkilib ta.rihiınhe kıymetli bir eııer 
hediye ettL İlk Osmanlı meclisinin 
ınüza.ke:re ıı:a.bıtlanna büyük bir cJld 
ha.Unde neşretti. Bu toprak üzerinde 
nıDli davanın çekh"detl olarak kabul 
edeeetfmb: 1293-18'77 Osmanlı l\IeclM 

Amerikan hari - man ordusunun vazifesi ise Parisin şimalin

ciye nezaretinde va 
zife gören ve 32 
yaşlannda bulunan 

Lancelat Oliphant 

Londradaki Alman 

büyük elçiliğine gİ -
derek büyük elçi 

prens Lichn~wsky -
ye, fngilterenin Al • 

manyaya harb iw -
ru notasını tevdi etmıştır. 

2 Haziran t 940 da ise. gene ayni a • 
dam bu sefer 58 ya§lannd::ı ve lngiltere -
nin Belçika elçi i bulunrın Sir Lancelot 0-
liphant. Belçikada harb sahasında bir c;u -
kur içinde buluçarak Almanlar tarafından 
esir edilmiştir. Kendisi F rans:ıdnki Belçik 
hükumetine iltihak etmek üzere Bruges' den 
ayrılmış ve fakat yolu kesildiği için bu çu

kura sığınmıştır. Elçi bund:ın i ay evvel 

cvlenm~ti. 

Ieb'usanı Abdiillıamidin vehmine 
kurban ola.n Bk mec l<itl:r. O tarihten 
1918 meşrutiyetine kadar olan devir 
AbdülbamJd saltanatının devamından 
ib:ı.rettlr ki Türk mllJetlnl 
medenfyettcn tec.rtd eden 

clye nezareti vasıta 
elle Norveçfn Al -
manlar tarafından 

~ga1 edildiği habe,. 

rinl ilk olarak bü • 
tün dünyaya bilai · 
ren Amerikanın 

Norveç sefiri bir 
kadındır, boyu aşa-

1, 80 metre olan elçi bnyan Har
rimarı maceraaını ~u tek.ilde anlatmııtır: 

aSalı sabahı ııaat 3 ~ doğru, §Chrin a -
lann düdüklerinin uzun uzun seslerile u
yandım. 

Derken yatağımın başı ucunda duran 
telefonum çaldı. İngiliz sefaretinden tele -
fon ediliyordu. Bir ses, bana: 

«Alman harb gP-mil~ri Os1o·ya yak11lşı
yorl. Bütün fngiliz sefaret erkAnı şehri 
terkediyorlar.. İngiliz tebealarınm menfa -
atlerini deruhde ediniz .. D dedi. 

Bunun Üzerin·~ Norveç harfciyesinr tele
fon ettim. Hükumetin hususi tre>n1e Ha -
mar'a gitmekte olduğu bildirildi. 

deki Olse vnhetinde harbeden Franı;1z or. 
dularını muharebelerle cenuba Parls üzeri
ne sürmektir. Bu suretle Parfs garoden ve 
sarktan sarılırken bu ordu da Fran.~anın 
merkezini şimalden tazyik edecektir. 

Bu sebeble Parisfn şfmalindekf Oiso v'lfı
vetlnde harbeden Fransız ordulnrı burıılar
oa ne derece büviik muknvemetler ve kahra• 
manhklar gösterirler.se. yanı vakit gPcJrlr_ 
terse. Almanların bunların etrafında iki 
vandan tedricen örmekte oldukları b•ivük 
dm içine o nfsbette bir kolavlıkla diismü.ş 
olacaklardır. Bu itibarla bu ordulann kur 
tulması iki harekete mtltevakktftır: 

l - Derhal hnrb temasını keserek Sen neh. 
r1 gerlcılne çekllmek. 

2 - sen ve Marne nehirlerini geçmlot ve 
t!ecrcek olan Alman kuvvetlerine tnnrruzls 
bunlan imha etmek. 

AlmıınJnrın Samoanva istiknmetlnde ;nıtL 
"Rf rttlrmekte oldukları ıı.cıl{Prl harrl(.ı: tın 
hedefine !!ellnr.e bu ı'7n Vcrdnn ve Chıılıın'u 
ı:ılarn.lt FransJ?lan 1-ıfüıo hattım tahll,,.eye 
lcbnr etmek oldu~u anlnsılmaktadır. 

Elhnsıl Fransız ordusu 'cin en m 'ihlm 
nokta. evvelce de tekrarladılhm1z gibi 'f(en. 
dini Almanlara ka.uhrmamak ve bozd p·rnn. 
maktır Askert hareketlerde. ordu su~Jrun 
olarak elde kaldıkc!l. toprak kavbetmek vo 
muavven hatlara dovru ger· cPk'lmek "l"la~-/tolgada tayyareler 

'f:olkanlara karşı 
kullanı .'1gor 

Türk milletinin tarihinde bir zaylf 
alev halinde parlayJp sönen 93 meclM 
parlemanter sistemin en iptidai şekli 
idi. Buna rafmen Osmanlı hanedanı: 
nm o vehham ve cebin hükümdan ba 
bastt murakabe te~lı atını mallıvet -
memlş olsaydı muhakkak ki demokra_ 
ııl bizde de yava.'! yavaş teazzav edecek 
ve yeni Osmanlıların ileri hamle (ay. 
retleri kınlmıyac.aktı. A.bdilllıamldln 
saray darbeslle ömrüne nihayet ver
diği 93 mec)Wnln tarihtckJ ırolu 

dece bfr hareket n 1 olmaktan 
ibaret kalmıştır. Abdülhamldin otuz 
üç vıllık c;aJtanat devri garb medeni_ 
yetinin şah'anması karşı.!lında O-; _ 
maııh imparatorluğunun gevşeyip c;ök_ 
m 1 devridir ki o tarihte hududJ:ın 
anın üç kıt'asına yayılan lmpar.ator_ 
ıuta dlasta adam ism.lnl vcrdlrml!J _ 
tir. 

Kahvııltı zamanındnn sonra A1mıın tay- Uib'VPt savılmaz. Bir memleke ic;in "-ıt'l 
yareleri Amen1can sefaretinin üzerinde u _ mal!Jtiblvet ve büvilk feH\ket nncak ordunun, 

. .. mdlObiyetne başlar. 
çumıaya başladılar. Bızler de sıgınaklara 

inmek mecburiyetinde kaldık. 

Birbiri peşi sıra hareket ed~n dört oto
mobille yola çıkbk ve kurtulduk. 

n_ F. 

Balıke~irffe merinn~ lr1111ı'~ rı 
yetiştirme ve kesim 

mUsabakası 

İtalyada her sahada kullanılan tayyare
lu şimdi de volkanlara karşı istimal edil
meğe bnşlanmışbr. Son günlerde meşhur 
Etna yanardağının feverana başlamak ü
zere olduğunu gören dahiliye nezaıeti vol
kanın içerisindeki alev tazyikini gidermek 
üzere km.teri ve civ rını ağır bomba1arl:ı 
bombalatmıştır. Bu suretle kraterin civa
rında başka ağızlar açılını' ve bu sefer vol

kanın indifaının önüne geçilmi tir. 

93 meclisi tckamüI etse\·di bütilıı 
manevi zorluklara rağmen. Osmanlı 
devleti rarb medenivetınln hiC< olmaz. 
sn. teknik hamlelerinden istifade ede
bDlrdl. O de'rirde o koca lmpantorlu
fun lıl:ıri zafını. siyasi ('ehlini anla -
rnak fcln 93 medM zabıffannda tı-sn_ 
diif etti.l!'fm Mr müzakereyi anlatmak 
kafld' • ecllsl Jeb'u<:anda idare tP.Ş
Uitı konu ulurken Üskfidann niiru_ 

otoz bin olank kabul edilmiş. Rn 
farıui bir ht:sabdır. Reis Ahmtd Vf'flk 

ita 'yadaki Museviler 
hakkındaki kanun Balıkesir (Hususi) -- Balıkesir Mc -

rinos yet~(irme şefliği tara!fı.ndan ter· 
İtalyn hükumeti memlekette mukim tib olunan· merinos kuzular .. yetiştirme 

Musevilerin tedricen çıkıp gitmeleri hak- ve kesim müsabakası: 'belediye mezba-

Şoförüne bir servet 
terkeden kadın 

Londrada gei;cn Mayısın ortalarında 
madam fsnbella Mac Gregor adında ihtiyar 
bir kadın vcf t eylemiştiT. Bu kadın §ofö
TÜne 18.000 lngiliz lirası terketmiştir. Fred 
Camis admı taşıyan bu şoförün mirasa hale 
kazanmasının ,cbebi ıudur: Bu kadın hir 
hayli yaşlıdrr, en büyük zevki pastecılım'l 
önünde otomobili durdurarak ve marı pi
yeyc otuurak pasta ve dondurma yemı-.k
tir. Onun bu !lrzuStJnu yerine getiren şofö

ıilne bu suretle minnı-t ve şükTanını izhar 

etmiş bulunuyor. 
--------------~---

Selanikle otobr!s memurları 
iç 1n mekteb 

Yunanistanın en değeYli idarecilerinden 
olan Makedonya umum valisi M. Knimis 

Sclnnik ve mülhakah otobü leri memurin 

paşa !l:OrDVOr: 

- Ü küdann nüfusu hakikaten ohız 
bin midir! 

l.\lazhat:ı. muharriri olan meb'uc: 
revab wHyor: 

- Evet efendlm. İstanbul intihabı 
s1rası.nda luınıelm :kimflen ı:()rdük. 
Altı bine varmıyar. Col'rafyaca bir 
haneye beş nüfın itibar nlnnur. Ye. 
klin otuz bin eder. °"" hanı etmiyo
rum. Desab izertne ı-öz :oıö"iivorum,n 
B~nÜn fl1t mf'kteb C'OCUk1:ınnı bi

le ~düren ba iddia cok dı-ttl 61 yıl 
enelki mfineV'V'dr sınıfın irfan ~ye
stni g" unne'k ttıbarfle dlktate -
vandır. Bitt böyle kıvme•ıı bir vesika 
hedl"e ettit) l~n dtKtumıız Bakla 

r=~ 0:~~ ::·~ --
~-n·~--~ 

kanuna nazaran senede 3500 Musevinin 

alim zümresine mensub insanlardır. 

Antis~ptik lamba 
Bir Amerikan mühendisi cıva buharile 

iş1iyen bir elektrik lambası icad eylemiştir. 
Bu lambanın kıymeti 1 O mumluk bir am

pul kadardır. Ilu lambanın hususiyeti şu 
dur ki neşreylediği şualar tamamile anti -

septiktir. 

Yapılan çok ciddi tecTiibelere naza!'lln 
miştir. Bu ıı:otobüsc;üler mektebin Selanik şualar sayesinde., ı 5 metre mesafede bu _ 

seyyahlar müdürlüğü tarafından idaTe edi- lunan bir kah su tamamile dezenfekte ol -

lecektir. maktadır. 
Bu mekteblerde derıı verecek obrıl.;r 

ve müstahdeminine mahstı.! olmak üzere meyanında üniver'lite profesörleri, hakim
bir mckteb açmak üzere teşebbüsler-: giri;ı- ler, ııvukntlar bulunmaktadır. 

Mucidi bu 13.mbaya ((Star1amp» adını 

koyrnuşhır. Hassaten hastanelerde c;ok işe 

yanyacaktır. 

l STER i NAN, 1 STER iNANMA\ 
Ca.tetelerimi:rden biri İstanbul aayfiyel~ıi Rrıt!ıındn i~liyen 

küçiık \•apurlann istiab kabiliyetlerinin ne olduğunu öğrenmt:k 
mrrakına düııınÜ§, sanıyoruz ki, merakını tatmi:ı. etmesi giiç de-

lİildir. 
Herhangi bir vapura giriniz. nliıkaL dairenin tesbit ettiği ra-

kan1 bir lnhn bn1inde dCYhal gözünÜ7.e çnrpnr: 
- İstiab hbiliyetf 1200 kişidir, cümlesini okursunuz. Ha-

kiknten Pa1ar müstesna olmak üzere herhangi bir gün. o vapu
Ta girerek taşıdığı yolcuları birer birer sayınız, bulacağınız ra
kam alakalı daiıen'n bakır levhaya yazdığı rakamdan fazla de
ğildir. Fakat şnycd PazaT günü ayni vapura uğnyacnk olursanız 
istiab kabiliyetinin artrtıış olduğunu görürsünüz.O zaman la ıdığı 
yolcunun snyısı 1200 değil, 2400 dür V'! dah~ ziyadesini ta~ı

yıp ta:ıyanuyacağını ancak kaptan tayin eder. 

1 STER i NAN, İ STER INANMAI 

hasında ya:pılmıştır. 

Müsabaka<llıl Vali Reıcai Güreli. Kor
komu tan Nuri Yamut, Belediye Reisi 
Nadi Kodanaz. devair müdiranı, yük
sek rütıbeli suıbayfar ve kaı~ al k bir 
kütle lbulunmuştur. Halkevi bandosu
nun çaldığı İstiklıll marşından ~onra 
Vali Recai Güreli; Ciimhur.iyet Hüku
metinin merinos koyunlarının yetiş. 

tirilmesine verdiği ehcmm1~etl. yetiş

tiriciler tarafından göster:illen büyük 
alaka ile bunlardan alınan randımanın 
gittiloçe artmakta bulunduğunu teba~ 
ettiren lbir hitabede bulunmuş, bu yol
da çalışanlara muvaffakiyet.ler dılcye
re!k icordıelayı kesmiştir. Mütecrkibe.n 
müsaibakaya ibaşlanmı.ştır. 

Öaleden sonra Merinos yetiştimw 
şcfli;ği tarafından Halkevıi salonunda 
bir ç.ay verilmiştir. Çayda! yetiştirmo 
şefi Rifat Haznedar, '\.""eieriner müdüril 
Selim Yatağan ve yetiştiricilerden Ok
çugöiden Süleyman Tınay hitabelerde 
bulunmuşlardır. 

Müsaıbaıka neticesi şudur: 
Sürü müsabakası: l k~ birinci. 8 

kiş5 ilkinci. l 2 ki;:i üçüncii. 
Ağıl müsabakac;ı: 2 kişi birinci. 4 

· · iikıinei, 4 kişi üçüncü. 
Ke · müsabakası: B°T'nci kate orl; 

4 k'şi birinci. 6 k'c:i ikinci, 12 ki~i ü
çüncü, 1 O kişi dördüncü. 

Kesim müsabak...~ı: İkinci '.katr ori; 
4 kisi 'b"rinci, 6 kişi ikinci, 10 kişi ü
çüncü; 1 O kişi dördiinoü. 

Müsabakada derece alnnlara 1 O ile 
25 şer lira arasında mükafatlar v1?ril· 
miştir. 
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T ~ -n Ve Radyo Da.berleri 

iUgİIİZ fStihbafaf geZ3fft~İllİil ~~EM E J l .İsv_İçre hududJarında 20 
neşrettiği deklarasyon Me:::!:u:a;:::~::s··· Alman fırkası bek~iyor 

. . . · · k l Y alnız Fransanın değ-il, belki bütün Buna .mukabil İsvı·çrede su""ku" net hu''ku'"mferma, l
0

svı
0

çre 
Müttefikler İtalyanın harbe gırışını ve omşu arına Avrupanın hayır Avrupanın değil, 

nasıl karşıladılar? bütün dünyanın mukadderatı üzerinde mü- asken hafta tatillerini muntazam bir şekilde yapıyorlar 
verdiği teminab essir olacak bulunan muazzam bir harbin 

. cereyanına şahid oluyoruz. Verilen rakamla_ 

Londıa 10 (A.A.) - Mussolininin, ItaJ-ı Fakat, İt~llly~nlarm, fiiliy·~ıtta gördecekleri, rın azameti karşısında insanın veleh duyma-
J" . h b d"' yanın zı etı ve teemmu etme en hal- ··mk·· . · . . . ~nın lngıltereye ve Fransaya karşı ar e un .. •Y· 'k" d" k . ması mu un değıl. Iki taraftan ıkişer nıiL 
tırdiğini bildiren nutku hakkında, istihba- y~nın __huc::.J ettıgı ~ 1kl uşma;~ b_uvvetd - yon insan, binlerce tayyare, tank, top farke_ 
rat nezareti, aşağıdaki deklara~yonu ne~ : d_ı_r. Eger b manya b: ~?be 1

1 
}/ taçrz __ 

3 
dilmez bir kargaşalık içinde birbirine girmiş, 

retıniştir: çokmezse, u, uzun ır ar o aca tır. or- bir hayat veya ölüm cidali içindedir. Ve bü. 
Balkan milletleri, Mussolininin kendi çilin söylediği gibi, harb, Alman tehdidinin tün dünya, bu muazzam haileyi, dehşet ve 

ha_klarında söyl<!diği cümlelerden ve te - Avrupadan bertaraf edilmesine kadar, hayretle seyredip soruyor: Ne oluyoruz? 
an d' müttefiklerin emrindeki geniş gelirler ile, B ınattan ahzı malumat edecekler ır. . d h l u sualin cevabını vermek kolay değildir. 

Mihver devletleri mazide bu tarzda te- Okyanuslarda, kara a ve ava arda yapı - Bir tarafta hayat rolünü tabii mecrası içine 
ll'ıinat ta çok semih davranmışlardır. lacaktır. yerleştirerek tarihi rolünü sademeslz ve sar_ 

Bunları Norveç Oanimıuka, Holanda, Jtalyanın az ı:amnnda ve az masrafla sıntı.sız ifa etmek istiyen büyük .bir alem 
Belçika, Lüksemoı~rg. kerıdi aleyhlerine o- büyük muvaffakiyetler elde etmesi İçin hiç öbür tarafta da, ayni tarihi rolü oynamak 
la k bir ümidi olamaz. ra öğrenmişlerdir. .. . · d kA 1 azim ve iddiasında bulunan başka muazzam 

. Medeniyet ile Almanyanın muşrık ve ltalya, büyük fe a ·nr ıklar yapmak mec- bir ftlem. Kavga bunların ve temsil ettlk;erl 
a · .. d t d buriyetinde kalacaktır ve kimin lehine~ Al- d 1 ~ ın_sız sürüleri arasındak.ı b_u. muc.a. e ~ e, i ~ ojilerln çarpışması. İnsan, bu kadar bü-
ra h tt f k manyanın lehine. - k tıst ükumet, müdahale ıçın. mu e ı - yu servet ve can fedakarlıg-ını mucib olan 
1 · b ki Müttefik hiikumetler, birkaç zamandan-er ıçin en büyük sıkıntı dakika~ını e e - kar.,ıla.şmanın birbirlnden had olarak geçlr-an· · beri, İtalyanın Almanyanın tabii olarak ıı. ıştır. diı;I muhtelif ihtHi.f safhalarında nasıl bir 

B "ğ I k hb siyasetle, harbe ginnek karannı nazarı dikkate al - t Uf inık~ 1 u yı it iğe yarn~maı: ·a e k makta idiler. Müttefiklerin hazırlıkları tam- e 
111 bulamamış olmasına hayret ve 

~alyaya, Almanyaııın kendisine ve~e teessüf ediyor. Hele Amerika cu··mhurre~aı 
l"•f· · d J dır. Müttefikler, kılıca kılıçla nasıl cevab "' - tinde bulunacalb ganaim temın e 1 - Mister Ruzvelt'in irad ettig-i nutku da göz-
l'r\ k verildiğini bilirler. ~ ümidi olmm~tur. den geçirdikten sonra bu teessür büsbütün 

M ı • t ı t artıyor. 

Dnnku•• ec ıs n a ısı Yüz elli milyonluk kesif nüfusu, eıısl~ vüs_ U atte sanayii ve sonu gelme7. denebilecek ka-
dar zen~in ilk madde kaynakları ve namü_ 

Kurslarda ve mekteblerde tedrisatta bulunarak para 
alan meb'uslar meselesi münakaşaları mucib oldu 

tenahi lmkftnları ile yeni dünyanın eski dün_ 
yaya karşı yapabileceği hizmetin yalnız pe_ 
şln para ile alış veriş ve arasıra gönül okşa_ 
yıcı bir kaç prensip ve muhabbet kelimesin
den ibaret olma.~ının bizzat Amerikada dahi 

Aııkara 
10 

<Hususi) _ MccliS devlet 'meb'usların muallim sıfatile veya konfe- nakA.fi sayılaca!hnı sanmamak için hlc bir 
llı.emurları aylıklannın tevhld ve teadülü ransçı sıfatile tahsisat alınalarile alakası sebeb yoktur. Amerika şayed bu tarzı hare
hakkındaki kanuna ek lfi.yihanm müzakere- yoktur. Çünkü kanun doğrudan doğruya ketin! bitaraf bıılunmanın zaruretlerinderr 
81.nde Refik İnce (Manisa) meb'usların r.e devlet memurlarının maaşlarının tevhld ve addediyorsa yerden göke kadar yanılıyor. 
6cretli, ne de maaşlı memur sayılmıyacak - taadüJüne dair olan kanunla alll.kadar bir Cünkil velev sahı~ları he<iabına dahi 0ısun 
larına göre kur::.larda, mekteblerde tedriSat- kanun olduğun~ göre ancak devlet memur_ bir çok resmt. hususi Amerika devlet adam~ 
ta bulunanların vaziyetlerinin teşkilatı esa_ ları muallimlik yaptıkları takdirde şu şerait !arının bu hususta tuttukları hattı h'.\rekP~ 
Siyeye ne dereceye kadar uygun olduğunu tahtında şu şekilde para alabileceklerini na- AmerlkaVl, demokrat devletlerin tarafını il~ 
>Sormuştur. tıktır. Şimdi arkadaşımızın bahsettiği baş_ tızam ediyor dedirtecek kadar ileri bir nclını 
Büt~ encümeni 11amına cevab veren sırrı ka bir meseledir, teşkilatı esasiye kanunu _ <;eklinde tecelli etmiştir. Bu derece fazla an

l>ay ne barem kanununda, ne de bu layiha- nun ilk defa Türkiye Büyük Millet Mecll.sinde ga!e olduktan sonra arasıra re~mi Amerika 
<la _ıneb'usların muallimlik etmeleri mesele - müzakeresi sıraSlnda mazinin acı derslerin. mehafi1inde te7.ahiir gösteren h'lz•m ve ih_ 
sının derpiş edilmedi~inl söylem~tlr. den, acı tecrübelerinden büyük ders almış tiyat hareketlerine verilebiler.pl{ bir mana 
iı Mü_ıntaz Ökmen (Ankaraı meb'usların olan o vaktin inkılabcıları Büyük Ml1le t bulmak kolay olmuvor. Amerika, bugünkü 
angı kanuna göre tahsisat aldıklarını sor- Meclisi azası muayyen milli meseleler üze _ Avrupa halle~i önünde fiili bir hareket t e 

!~~ş, Sırrı Day meb'uslara. konferans ücreti rinde büyük hassasiyet göstermişlerdir. Bu bulunmanın ba7.ı sebeblerden dolaVl müm _ 
d e para , verucıı~ını, buna bazı vnıı.yetıer_ meyanda meb'mı olıı.n, mlllet vekili olıı.n l!'ıt- kiin olamıvaca~ını açıkc'\ ilan edebilecek 

en mut.talı olduğunu'. meb'uslarm ne şekiL tın vazifesi hilkftmetı murakabe etmekten kadar kuvvetli bir memlekettir. Falcat bu 
de para aldıklarını dıvo.nı muhasebatın Ye ... ibaret olan meb'usun her ne nanı ile olursa volıı lhtivar etmiyerek avrıca demokrasılere 
ta hükümetln izah etmesi l~zım geldiğini olc;un devletten para almasını meneden bir bir takım iimldler vererek vaziyeti idare et 
)Öylemiştir. . .. hükmü te.,kilatı e.saslye kanununa koymuş- mek. kendMndP"l sadir olmaması Iil.zım ge= 

Hamdi Yalman (Ordu) yermden: aBoyle lar, bu kanun mü1.akere edilirken o vakit len bir hareketti Bıı ~ebebledir ki, biz. son 
lıydurma iş olmaz!.» diye bağırmıştır. Saruhan meb'usu olan Reşad ve Vasıf tıey nutku. b11ndan evvelki nutukardırn esas iti-

Ktirsüye gelen divanı muhasebat reisi Se:v- hiç olmazsa Üniversite hocalarının bu ka -' barile farklı saymıyor ve bir tar"fta muaz
:tı Uran konferans veren meb'usun memur yıddan istisnası için bir takrir vermişlerdir. zam hAdiseler cereY:an ederken öbiir taraf
Sıfatını haiz olmndığını, verilen paranın Fakat Meclis bu teklifi reddetmiıl ve demiş ta h!U~ Lıı.fıe:lizaf .siyasetinin hükümfenna 
hocalık ücreti veya maaşı değil, doğrudan kl: aMeb'usun hükfuneti murakabe etmek oldu~unu görüyoruz. 
do~ruya konferans ücreti olduğunu ifade gibi mühim bir vazifesi vardır.» 5 m J;; etmiştir Mfimtaz Ökmen bu Mn ayrı bir mevzu tılLm UGa.qı~ L-m•f? 

Refik · İnce profesör ıneb'u~ıara verilecek hnl~nde ~ö~üşülüp hall~dHme..oıl lazım geldi_ 
~onferans ücretlerinin bir kayıd ve şarta ğlnı, görtiştilen IA.yiha ıle alakadar olmadı
~a~ıanmasını istiyerek bu maksadla bir de ıtını tebarüz ettırn;ıiştir. 
!takrir vermiştir. · .. Neticede Refik incenin mekteblerde meb_ 

Bundan sonra söz alan :Mümtaz Okmen u<;lar tarafından verllecPk konferarısların 
"<Ankanı.) demiştir ki: Ocretinin ıo lirayı geçemiyeceği fıkrasının 

_ \ Öyle zannediyorum ki. müzakere.~lnl 13.yihaya ilaveıd hakkındaki takriri reye 
)'Qptığımız kanunun 3 üncü maddestnin konmus ve reddedilmiştir. 

Müttefik tayyarelerinin Almanyadaki 
bombardımanlarmın tesirleri 

L d l O (A.A.) _ İngiliz radyosu, 
'A on ra, lk ılan mektub-

lman radyosunun ha ı yaz. .. 
larda ve telefon ınuhaverelerınde ~u~ted -
Eik tayyarelerin bombardımanı net1ces~1 he 
Almanyada husule gelen ha~ar_attank da" -

Alman propa3and::uıın1,1 iddia~ı hilafına o
arak Almanyaya havadan taarruz edilebi
leceğini isbat cdı~n bu neşriyat bombar
dımanların Almanyada endişe ve şaşkınlık 
husule getirdiğini göstermekte olduğu 
Londrada beyan edilmektedir. 

······s·ü·ın0rbail·i<···5·abi·k······· 

umum müdürü aleyhine 
dava açıldı 

Ankara 1 1 (Hususi) - Kütahya Kire
mit ve tuğla fabrikasının mübayaasında gö
rülen bazı yolsuzluklardan dolayı sabık Sü
merbank Umum Müdürü Nurullah faad 
Sümer aleyhine hukuku amme davası açıl
dığı haber verilmektedir. Tahkikata Anka
ra sorgu hakimliğind~ devam edilmektedir. 

Norveç ordusu 
muhasamatı tatile 

Z~rih 1 O ~A.;A. ~ - General \Vey -1 taat harekatı hakkında son günlerde fev -
g~d ~n, ~arbın ls-vıçre hududuna yayılma- kalade hiçbir şey gö:ülmemiştir. Bu böl -
sı ıhtımalıni derpiş eden emri yevmisi ve gede 15 ila 20 fırkanrn bulunduğu bildiril-
Alman t l · C · ·· " b' k f I . ayyare ermın umartesı ~unu ır me te ve akat cenubi Almanyanm şimdi • 
svıçre tayyaresini düşürmeleri, lsviçrede ye kadar askeri ihttyat dep.:ısu olarak kul

pek de hayra alamet olarak telakki edil - !anıldığı hatırlatılmaktadır. 
memektedir. Bununla beraber, Uara orma- 25 saat içinde mezun bulunan lsviçre as 
nında vukubulan kıtaat harekatının lsviç- kerleri hafta tatilinde Zürih sokaklarını dol 
re için bir tehdid ~şkil ettiği hakkındaki durmakta berdevam ediler. Tren münaka
~?'1aları teyid eden hiçbir şey yoktur. Son latı muntazam saatlerinde yapılmakta ve 
ıkı ay zarfında Badende cereyan eden kı- halk sükuneti muhataza etmektedir. 

• 

Italya dün gece harbe girdi 
(Baştarafı ı inci sayfada) Roma 10 A.A.) - Stefani ajansı bildiri 

dir. ilanı harb tebliğimiz İngil- yor: 
tere ve Fran~ büyük elçilerine veıil- Düçenin nutkundan ve tezahürlerden son. 
miş bulunuyor. İtalya milletinin çok ra, halk kral sarayına giderek tezahl.irlerde 
zaman mevcudiyetini tehdid etmiş ve her bulunmuştur. 
zaman ilerlemesine mani olmu§ olan plü- İlanı halrbin Fransa ve İngiltereye tebliği 
tokratik ve reaksiyoner garb demokrasile- Roma 10 (A.A.) - Stefani ajansı bildiri -
rine karşı harbe giriyoruz. yor: 

Yepyeni tarihin hadiseleri şu kelimeler- İtalya hariciye nazırı Kont Ciano, Chlgl 
le hulasa edilebilir: sarayında, bugün saat 16,30 da Fransa bü _ 

Yarım vadler, daima rehdidler, şantaj- yük elçisini kabul ederek kendisine aşağıda
lar ve nihayet bu mekruh ır/essesenin te- ki deklarasyonu yapmıştır: 
tevvücü olarak ta 52 devletin sosyeter "Majeste kral ve imparator beyan eder ki 
merkezi. İtalya, yarın, 11 Hazirandan itibaren, ken-

Vicdanımız tamamen müsterih\ir. Sizin- disini Fransa ile harb halinde telakki eyler. 
le birlikte bütün dünya şahiddir ki Litto- Kont Ciano. saat 16.45 de İngiltere büyük 
rio ltalyası Avrupayı altüst eden fırtına- elçlc;ini davet eylemiıı ve İngiltere büv\\k el
dan içtinab ettirmek için beşeri olarak ~isine de ayn! mealde beyanatta bulunmuş_ 
mümkün olan her şeyi yapmıştır. Fakat tur. 
hepsi boşa gitmi'!tir. Muahedeleri milletler Alman hiikiimetinin deklara5yonu 
mevcudiyetinin hayatı icabatına uydurmak Berlin 10 <A.A. l - D.N.B. bildiriyor: 
için bu muahedeleri tad;l etmek ve bunları Bu akşam, hariciye nazırı fon Ribc:ıtrop, 
ebedi olarak dokunulmaz bir şey telakki Alman hükı1metJnin, bütün Alman radyola. 
etmemek kafi idi. Kabul edenlerin hepsi i- rlle neşredilmiş olan bir deklarasyonunu AJ. 
çin bilhassa intihar edemek olduğu sabit man ve yabancı basın mümessillerine bildir. 
olan garantiler politikasında ısrar etmemek mlştir. 
kafi idi. Führerin, Polonya muharebesi ni- Alman hükfımetinin deklarasyonu şuclur: 
hayet bulduğu zaman geçen f eşrinievvel- Alman hiikılmeti, ve bütün Alman milleti 
de yaptığı teklifleri !'eddetmemek kari idi. İlalyan Ducesinin sözlerini derin b\r heve: 

Bugün harbin biitün tehlike ve fedakar- can ile ö~renmi:;;tir. Bu tarihi saatle biitün 
lıklarını karşılamaya karar verdik. Bir mil- Almnnyıı, fa')ist İtalyanın. kendi hiir' kara • 
\et taahhüdatım mukaddes telakki etmez ri1e, müşterek düşmana, İngiltere ve Fran
ve tarihinin seyrini 1 ka:arlaştıran _ulvi imt~- sava karŞJ çarpışmak için yanı başında yer 
hanlardan kaçınaçail: olursa o mıllet hakı- aldığından dola~n. heyecanla doludur. Bu da. 
katen biiyük bir millet olamaz. klkadan itibaren. Alman ve İtalvan a.cıkerle 
. Kara hududla~ımızın meselesini halle.:· rl, yanyana yürüyecekler ve İngiltere ve 
t~k~en -~onra, ~e.nız '?~dudlarımızın me~e!e- Fransa zimamdarlarının, milletlerlmizln ha.. 
smı. '"?u?afaa .ıı;.'n s~laha sar.'lı~o~z. )3ı.zım ya ti haklarına hürmet göstermelerine kadar 
denı~mı~d<: bı.ı~ bogıı.n ar~zı. zıncırlerı~ı v~ caroıcıacaklardır Gene n:ı«vonal sosyalist 
asken zıoırıcırleıı kırmak ıstıyoruz. Cunku Almanyanın ve gene fa<ıi«t İtalvanın zafe 
45 milyonluk bir ~~Betin. Ok?"anusa ;er- rlnden «<mrrtdır ki m!lletler!mize daha ıvİ 
best Y.?Iu o~~a~~a. boyle hır mıllet __ hr.:kıka- bir ist'kbıl temini mümkün olacaktır. zafe
ten bur degıldır. Ru muazzam mucadele, Tin garantileri i«e Alman ve İtalyan mm t.. 
ancak, inkılabımızın mantıkl inkişııfımn lerinln zaotolunm~z kuvveti ve. iki bü~k 
bir safhasıdır. Bu, fakir fakat kol bRkımın- ııdamın, Adolf Hitler ve Benito Musııoıın · · 

d 
. .,, l . d.. b.. .. ının an zengın rnı1<r.t erm, unyamn utun c;rırsılrnnz do•tıııı>nrhır. 11 

zenginliklerinin ve b.ütün altının~n. inhiııa- Almanvadaki lta,yan rlri~irı:n nutku 
rını sıkı sur~tte eHe:ı~de tutan ıstısmar:ı- BC'rlin 10 (A.A' _ D N.B. vP stefanl İtl\I_ 
]ara karşı mucadele~ıd~r. Bu, genç v~ velud rnnın Berlln büyiik el~i<;i AJflf',.; Fon Riben 
milletlerin kıııır .v~ ınhıta~ı'.yakın m~ll;tl_e~e troo do vanınd::ı oMıı!!;ıı halde İtrılyan bil. 
karşı mücadelesıdır. Bu, ıkı asır ve ıkı fıkır yük elciliii;lnln balkonundan f'lcllik binası 
aras~nd~ bir mücadeledir. .. . önlinde toplanmış olan halka· hitaben bir ~u 

Şımdı, mukadderat taayyun ettıkten ve tuk ~övlemis ve eıciimle demicıtir ki· 
azmimiz arkamızda :alan köpr.iileri. yak- - İtalyan - Alman çelik paktı bu~iin. iki 
tıktan sonra re"men oeyan ederım kı hal- milletin azimlerinin tercümanı ola F-h 

· · d · 1 k ·ı h h n u rer 
ya, ke~dısıne.11 e1nı~ ~ "t ar~ ~ e .. e~kı°- ve Duçenln istedikleri silah ve kan nrkada$-
dud diger. mı et ~~· ~n aşmaz ıga ~uru · e- lığında e.n yi.ik<iek b:ı-:ansını bıılmustur. Al • 
mek niyetınde degıldı-:-. .. . man ve Italvan orduları, göğüslerinin ve kı-

lsviçre, Yugoslavya, Turkıye, Mısır ve lıclarınm önüne geçilmez k11vvelile köhne 
Yunani~tan, bu kelimelerden kaydı mahl- ve haris plütokrasilerl vakında yıkac~klardır 
mat etsınler. . Mukadder gurubuna doğru yürüyen eski diln 

Berlinde unutulmaz btr toplantı esnasında yanın harabeleri arasındnn iki ordu yenl 
dedim ki nf~t ahl~kı kanunu mucibince, bir yol ncacakl::ırdır ve bu ,;ol üzerlnct'e ga. 
insanın .. bı.: dostu olunca, onunla sonuna malıhaç ve likt.ör façiosu bavrakları ıı'ıtın 
kadar yurW':» . . da. daima müttehld olarak Alman ve İta! _ 

Almanva ile, Alınan mılletıle ve muzaffer yan imnaratorlukları yeni bir medenivPt va 
ordularil~ ?unu _yap.tık v~ bunu yapacağız. adalet devri kurmak· iÇin müstakbel ası~Jara 

Bu tarıhi hMısenın anfeslnde fikirlerimi. doı>rıı yüriiveceklerdir.n ·•· · bıldırme et ır. 
eetmemeğe davet cttıgını 

İngiliz Başvekil i ni n Fransız Başvekiline mesaj ı 
Führerln umwni karargahı ıo (A.A.) zi majeste kral ve imparatora çeviri - Büvük elçinin nutku, her cümlesinde hal-

Ba.şkumandanlıktan tebliğ edilmiştir: yoruz ve ayni zamanda büyük Alınanyanın kın alkuşları ile karsılanm~tlr. 

karar verdi 

A A ) _ Cörçil. Fransız ı kuvvetleri muharebe meydanları üzerinde 
Londra, 1 o ( . . w d k" e a]I d ı b" f r t f t . . L . . R d' aşagı a ı m s evam ı ır aa ıye sar e mıştır ve son 

Daşvekılı eynau ya .. ~ ıo·· d . t" . gunler zarfında F ranııaya, daha evvel müs-
eon ermış ır · . - rdulannın .. l · · ' «İngiliz kuvvetlen. Fransız 0 I terek mucade eye ıştırak etmiş bulunan 
L 1 d ··k k bir ce~:ıret e yap- k 1 . b d na en bu ka ar yu se · • ette uvv~t erın yanı aşın a yer almak üzere 
tıklan büyük muhar.ebeye ,.aza~L d:~zde yeni Jngiliz kuvvetleri ihraç edilmiştir. Di-
rnüzaheret etmekte?•.rıerid~a~:ıu~an bütün ğer mühim takviye kuvvetleri teşkili der-
~e havada yardım ıcın d,. 1 iliz hava desttir. Bunlar yakında hazır olacaklardır.>> 
.\l'~sıtalar kullanılmakta ıt. nı;ı 

- SÖvyet - Japon hudud . ihtilafı ~alled i ld i 
) 

T · bil- selesınde menfaatlerı bulunduğu müteka _ 
Moskova 1 O (A.A. - as aıansı bilen tasdik edilmektedir. 

Muhtelid Sovyet-Mo?;ol ve Japon-Man
çu komisyonunca vaktile halledilmemi~ o
lan bu mesele So-.ı};etler Birliği ile Japon_ 
ya ve Mogolistan halk. cümh'uriyeti ile Man 
çuko arasındaki münasebetlerin tanzimine 
mani olmakta idi. 

diriyor: d h İYi! komiseri Molotof ile 
Geçen e arıc d d n 

f 
•. r a-asırı a cerc} an e e 

Japonya se ır9ı Hog~ , • .. bı'r itilô.fla neti -
.. k l azırana .. ınuza ·ere er .. 1• f, S , et-Mogol ve 
1 · t" Bu ıtı a ııa O"Y te enn11" ır. ,1 en sene ihti -

l 
M tarar arının geç 

apon- anço ' J hududun tahdidi me-
Jafın çıktığı nı~ıt:a:ı-:..:a=a~---------:--::---:----;-""".:""-::--:;----

A vam-kamarasının gizli c~~.sesi t_ehir edildi 
•. ) _ İngiliz başvekaletı, .neşrettıgı bır _teblı~le •. Avamy kamara _ 

Londı-a 1 O ( .\., \ -· . r relsenin başka hır ıamana tehır edılmış oldugunu teyid 
sının yarın aktedecegı gız 1 ~ 
eylemiştir. 

General Dietl'in kıımandafilndıak.i mu!ha_ şefini de selA.mlıyoru~. Hitlerin telgrafları 
rebe grupunun uzun haftalarda.nberi fevka- Prole~er ve faşist. Italya, her __ zamandan Berlin, 1 O (A.A.) - İtalyanın harbe 
19.de güç şartlar altında adedce kahir bir daha z'.!~de .~uvvetlı vakur ve muttehid bir girmesi mÜna$e~e.tile, Führer, İtalyan kra
tefevvuku olan düşmana karşı gösterdiği ha.ld_e, uçü~cu defa olara~ ayaktadır. Parola lına ve Duçeye ıkı memleket arasındaki ai
kabramanca mukavemet bir zaferle niha - blrdır, k~t·ı~lr ve herkes ıçin mecburidir. Bu !ah kardeşliğinin kıymetini tebarüz ettiren 
yet bulm t parola şundıden uçuyor ve Alolardan Hind telgraflar göndnmiştir. 

. uş ur. . Okyanusuna kadar bütün kalblerl ateşliyor: Romadaki Fransa ve İngiltere el ilikle..ı 
~ki Avusturyanın dağ avcıları, askerı ha_ 01\lib gelmek. Ve İtalvava Avnıpava ve dün R 1 O ( A. A ) \I h ç ··" 

va kuvvetlerinin unsurları ve torpido muh. vaya nihayet uzun bir ·s~lh devre:sı vermek 1 . o-~~.' .• k ... - ı F ey te tezal hur-
rlblerimizin mU.rettebatı 2 ay muharebe es - için galib gelece~iz. terın b-~~~: 1e~{~İ .u~er .. ~ rkansa v~ ngil-
nasında Alınan askerinin kahramanlık vas- İtalyan milleti :re ··fruyu 1 e ~kı 1 

en d0 ~1u~e. uvvetlı aske-
f öst ıştır B vasıf sayesinde düQ . ' rı mu eze er ı ame e ı mıştır mı g erm . u ,ma- ınad ve ısrarından başka, cesaretini ta _ Lond.ra ıo CA A ı _ M ı· · · · nın kara, deniz ve hava kuvvetleri Narvik kın, kıymetini göster. K lk d f 1 · · usso ınıl'!ın nutkun. 
ve Harstadt bölgelerini boşaltmağa mecbur ril~lerı·111 sıl( a . son e a o arak dan 4 saat sonra, Londradaki ltalyanların - tevkifine basıanmıstır 
edilmişlerdir. Alman harb bayrağı Narv!k · · şehri üzerinde kat'i olarak dalgalanmakta- riyetinde bırakmıştır. Şimdi Norveç kıtantı Diğer taraftan kral ile veliahdin İngllte _ 
dır. elzem olan. teknik menabi ve vesaitten, bil~ reye gitmiş oldukları haber veriliyor. 

9 zi b 
"l hassa silah, mühimmat ve tayyareden mııh Kral İnmlterede 

Ha7Jra111 10 Ha rana ag ıyan gece Nor_ • ...,.. 
veç kuvvetleri ve muhasamatı tatil etmiş - rum buhır~maktadırlar .ve h~rbe devam ede- Lon~a 10 ~.A.A.l - Norveç kralı Haakon 
lerdir. Teslim olma müzakereleri başlamış miyecek bır hale gelmışlerdır. Bununla be - ve maıyeti butün hükumet azasile birlikte 
bulunmaktadır. ber Norveç kıtaatı memleket haricinde mü- bugün bir harb gemlsile İngiliz Umanların-

Kralın beyannamesi c deleye devam etmektedir. dan birine çıkmışlardır. Kral sıhhatte ve 
Stokholm 10 CA.A.) - Kral Haakon He ve_ Yeni tahribata mani olmak için kral ve sa.kin .. görü~mekte idi. Kral rıhtımda yük _ 

liahdın Trom.soe'den bir beyanname neşret_ hükfunet yük.sek kumanda heyetinin tavsi _ sek rutbell Inglliz ve Fransız sübayları tara
ınlş oldukları haber verilmektedir. yeslne riayet ederek ate§i kesmeğe karar ver tı.ndan ~arşılanmış ~e meçhul bir ıstıkamete 
. Bu beyannamede ezcümle şöyle denilmek. mişlerdlr. Te§ril meclis, ordu ve donanma gıtmek üzere husus~. trene .. ?in~.eden once 
tedır: krala mü1..ah1rdir. Kabine bütün siyasi fır ~~ slibaylarla bir muddet gorüşmuştür. Kra_ 

«Harbin zaruretleri milttefikleri kuvvetle- kal'arı temsil edecek surette tadil edilınl - muva.salat ve hareketl esnasında gar hal. 
rlnl başka cephelerde tabşld etmek mecbu _ tir.ı ş • ka kapalı tutulmuş ve civar polisi tarafın _ 

dan muhafaza edllm~tl.r. 
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(_S-=-· _e_h_i_r_._B_a_ll~e---r-:-l~e~r~i ~) 
Zabıta ve adliyeyi meşgul 1 m~~~~e~e~~~~u::~eri 

eden nç cesed . mahkemede başlandı 

Fiat niurakabe komisyonu top andı 

Şehrin üç muhtelif semtinde bulunan üç cesedden 
\kisinin hüviyeti tesbit edildi, bu hadiseleri kaplıyan 

meçhuller henüz aydınlahlamadı 

İstanbul zabıta ve adliyesi aon hafta zabıta ve ndliye ıah..kikab vak'anm mabi
zarEında §Cbrin üç muhtelif semtinde bulu-lyetini henüz aydınlatmıunı} bulunmnktadır. 
nan üç cesedin ölüm scbeblcrinİ tahkik ile 1 Bu hadisenin tııhkikatile meşgul bulunan 
mctgul bulunmakta ve bunlan örten esrar müddeiumumi muavini Cevad morg rapo-
perdeııini nydınlatmağa çalışmaktadır. runn intizaren tahkikatı tamik etmektedir. 

Bunlardan Tophanede Hacıtahsin aoka- Altı gün evvel Merdivenköyü ile Kozya-
ğında bir evin bodrumunda bulunan ve altı tağı araaıoda ba~ vücudünden aynlmış o
AY kndar evvelki bir ölüm vak'aııına aid ol- laro.k bulunan ve üzerinde onu mütecaviz 
duğu tahmin edilen cesedin hüviyeti tcabit yara tcabit edilen ccaedin hüviyeti henüz 
edilmiştir. Ölünün evvelce de tnhmin edil- tesbit edilemem.igtir ve bu ölüm de bütün 
diği gibi Abdullah adında ve işsiz güçııüz eımmnı muhafaza etmektedir. Cesedin hü
bir gence aid oldui::u anlaşıldı~ı gibi tabibi viyeti nnlaşılamadığmdan le.atili~ de. kfm 
adil Enver Karan ölümun tabii ecelle vuku- olduğu ve cinayetin eebebi tesb1t edılcme
bulduğunu b\ldirmiştir. Böyle olmakla be- mi~tir. 
rnber cesed morga kaldırılmış ve müddei- Zabıta ve adliye bu Üç hi\disenin de ma
nmumi muavinlerinden Feridun Bagana hiyetlerini aydınlatmak için büyük bir faa
tahkilcata devam etmekte bulunmuştur. liyet ııar:fetmckte., lıAdi!!eler ile uzaktan ve 

T opkapıda Mcrkezefendi mezarlığında yakından alakadar bulunanla tın malumat
bulunan ve Balık~irli Mustafa oğlu 24 ya- lanna müracnat etmektedir. 
ıın<la Hasana aid oldu{,'ll anlaııılan ölünün Morg nporlım alındıktan <ıonra bunln,;ı 
ise bir cinayete kurban gittiği kuvvetle tah- örten eırrar perdesinin sürat\e yrrtılacagı 
nün edilmekte ve f.ıkat düne kadar yapılan kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Pazar 

- Pazar günü iki 
sarhoş Ada vapuru -
nun altını ~tüne gc 
Urmişler Hasan bey, 

... Bir kaç 'kişi soy 
lenecek olmu§, blı' 
tanesi, k.ıpıxdarsanı2 
hepinizi yere sere • 
rim diye tchdid et -
miş ••• 

... Bu kadar insan 
iki ki.Jlye karşı ee _ 
lemez ml? .. Hiç böy. 
le şey olur mu? 

Hasan bey - Olw 
ya, vapuroakllcr b1. 
taraflık siyaseti ta_ 
kib et.mi§ olacaklar. 

Genç bir kıza bisiklet çarptı 

Flat murakabe kontisyonu dün Vali mua- teçhiz edilmiş olduğundan şehirde gayrj 
vini Ha1ük ~inin rel311~nde toplanmış, tabii hiç bir satÜıa meydan bırakmıyacak; 
toplantıda Mıntaka Ticaret ve İktı.sad mü - bütün tedbirleri süratıe nlacaktır. 

Dün illi otomobil kazası oldu 
dürlerl, Ticaret Odası umumi Utibl ve be. 
lediye iktlsad ifleri müdürü bulunmuolar -
dır. 

Dün şehirde iki otomobil kazası olmuştur. 
Daha evvel manifatUTa ithalft.~ılan Mm_ Şoför Reşldin idaresindeki 1858 numaralı a.,; 

taka Ticaret MM!lılüğünde toplanarak mn.. tomobll Tophanede Mchmcd adlı birisine 
nltatura fiaUannda tüccara bırakılacak meş çarparak muhtelif yerlerinden yaralanması.. 
ru Ur ni&beti etrafında Kt!rüşfilmüşttir. Ve na sebelı olmuştur. 
bu kArın yüzde 10 veya 1a olması etrafında Şerif Yıldızın idaresindeki 1917 numaraıı: 
mfitalealar llerf sürülmtıştllr. otomobil de Ortaköyde tramvay biletçisi Re., 

Fiat murakabe kom1syonu da Ee9 vakte cebe çarparnk başından yaralamıştır. Ya .J 
lmdar meşgul olarak mtıhtcllt maddelerin ralılar tedavi altına nlınmış, kazaya scbeb~ 
vaziyeti ve fiatJarı etrafında çalışmt§tır. Ko- yet veren şoför Rcştd ve Şerif Yıldız yaka .. 
m1syon kanun ve kararna.mclerle tamamen lanmışlardır. 

Sinob C. müddeiumumiliğinden: 
İhalesi 3/5/940 gününde saat 14 de takarrür eden S!nob umumi cezaevindeki mah,, 

:kum ve mevtunara 940 mali yılı içindi? verilecek 255,000 ilft. 365,000 aded ekmek yevmi 
mezkurda tallb olmadı~ındnn 10/6/940 tarlhlnden itibaren yirmi gün müddetle ve 
kapa1ı zarf u.sullle yeniden eksiltmeye çık:ırılmıştır. 

Yevmiye 700 ilA 1000 elemek verilecektir. 
Bedeli muhammen 33,306 lira olup, teminatı muvakkate 2500 liradır. 

İhale 1/7/9~ Pazartesi günü saat 14 de Sinob c. Müddeiumumlllği dairesinde ya. 
pılacaktır. 

Şartno.me tatll günlerinden maada bcrgün Sinob C. Müddelumumiliği kaleminde gö.. 
rülebllccelf ilA.n olunur. (4793) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuzdn münhal 80 llra ucretll muhasebe memurluğu için 20/6/940 Per

şembe günü .sabah saat 10 da müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
2 - Tallblerln asgari orta mekteb veya buna muadil bir mektebden mezun olma -

!arı şarttır. 

3 - L'!teklilerin 19/6/940 akşamına kadar evrakı müsbitelerlle birlikte Rektörlük t;ıaş. 
krı.tibllğıne mü.raca.a.Uan ll~n olunur. (2765) (4784) 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
Deniz lisesi blrinci ve iklnei sınınara talebe kayıd ve kabulüne 1 Haman 940 dan 10 

A~tos 940 tarihine kadar deTam edllecekttt. İsteltlllerden İstanbulda olanların dol?
rudan d~ okul kayıd ve kabul komisyonuna İstanbuldan başka yerlerde olanlann 
bulunduklan mahalUn askerllk şubclenne müracaatları illin olunur. •4228:D 

' 

Feriköyünde 36 num.arnda oturan "'t"rvnnt 
Avadlsyan, Sanyerde bindlğt bisikletle 16 
yaşlnrındn Vaslllkl ismindeki kıza çarparak 
başından yaralanmasına .sebeb olmuştur • 

T. İŞ. BANKASI 
1940 iKRAMİYELERi: 

ı aded 2000 llralık -= 2000.- 114 ............................................................... 
lstaDbul Birinci İflas memurluğundan~ 

Müflis Yahya Kemalin masasına g~len 

alacaklı Çerkesköylü Ahmed Halil ve şü

rckaSl şirketinin istediği 6 76 lira alacağın 

müruru zaman noktasından reddine iflas 

idaresince karar verildiğ; ilan olunur. 

(27537) 

1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
JKRAMIYE PLANI 

3 • 1000 :D tı::ı SOOO.- • 
6 • 500 • -= SOOO.- • 

12 • 250 • - 3000.- • 
40 • 100 • ... 4000.- • 
75 • 50 • - 3750.- • 

210 ll 25 » - 6250.-

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 
1 Ağustos, 1 İkinclleşrin tarih -
terinde yapılır. 
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11 Haziran 

• 1 Hım.eler Karıısında 1 

urum a Muayeneye hazırlık 
ı .................... y Az AN .................... ri Almanların askeri teslihat ve teşkilat iti-

G B.. ..k Harb gösterdi ki n- : l 1 barile birçok ehemmiyetli hazırlıklarını çok 
eçen uyu .. .. . · 0 .,uz bı'r : Emeklı· genera 1 h k ı l giltere yeryuzundekı o 80 - k • evvel ortaya koyrnuşb.r ve Ü umet eri e 

)mparatorluk t~şkil eden varlığını koı..ılı~a !. H. Emir Erkilet milletlerinin dikkatini vaktile çekmeğe çn-

aziranın üçünden itilbaren oto-.. 
büs, taksi, hususi otomobil, kam-H 

yon ve kamyonetlerin muayeneleri ya • 
pılacağını gazetelerde okuduğum zaman 
bir yazı yazmış ve hulô.saten demiştim 
ki: 

Dediğim çıkmadı mı, muayeneye git• 
mek :mevzuubahs olunca noksanların ta~ 
mamlanması düşünülüyo-r. 

. k . . lnız kuvvet ı ve ] 1 d Ye devam ettırme ıçın ya . · d : cSon Po.staı> nın askeri muharriri • ı§mış ar ı. 
bem de pek kuvvetli bir donanmadya ıbs~~n~k ı......................................................... 1 Eg~ er müttefikler. hiç olmaz ise leh har-

. rnan a uyu 
etmesi kafi gelmez, ayru za d malik İngiliz ve Fransız milletlerinin -~ö.zünü aç- binden beri geçen sekiz aydan layıkile isti-
bir hava ve püyük b;r k~ra 0B uduna başka malı idi. Fakat, Avrupada komumzm mez- fade edebilse idiler, onların bugün Alman
olmak mecburiyetinde~ırr· dun ~~kasının hebinin mübdii değilse bile mümessil, na- larınkino muadil tank tümenleri ve uc;ak fi. 
İngilterenin muazzam ı~ ~ra O poolitika ki, şir ve propagandacısı roliinü oynıyan Sov- lolan olurdu. Halbuki denizlere her türlü 
modası tamatl\İle geçmışt.ır.b.I fatbik edil- yetler Birliğinin ~ müth.i~ ve gürültülü a_s- ham maddelere ve paraya mebz~len malik 
\:ıugün Amerika tarafından ı e keri hazırlıkları bıle İngılız ve Fransız J!lıl- olan İngiltere ve Fran~anın her biri Al-
ınesine imkan yoktur. . hava kuv- ]etlerini, daldıkları çok elim ve çok hatalı ] k. dil k k k 

F ıh k.k i ·]tere denız ve . f1 d d man arın ıne mua tan ve uça yapma 
i a ı a, ııgı ~ k d kara kuvvet· derm ga etten uyan ırama ı. A "k d d .k d b·ı k b" 

l "b ·ı }dugu a ar . . . . veya men a an te arı e e ı ece ır 
vet eri itı an e 0 k tl" bulunmak lngıltere ile Fransanın bılhassa askeri hal ve vaziyetle idiler. 
leri cihetile de pek u-:'ve 

1 
anda ve en h l k h 1 d k" "h il · · · 

d 
.d. Aynı zam azır ı usus arın a ı ı ma erının netıce- B .h }] . . d b" fi k b 

mecburiyetin e ~- ı:.k kara devletile pek sı- leri olmak üzere beş altı senedenberi Av- h d u ı ma der neHtıcel!lm e, ıtara ı ta ey-
az bir Avrupa bu. yu . l dı. Bu dev- d 1 dd h 1 b 1 b.. ..k u e ısrar e en o and'l ve Belçika oTdu-

d a ıy rupa a a e evam usu u an uyu sar- .1 B I 'k • 
kı bir ittifak halın e yaşam bu harbde v• • • • su l e e çı aya yardıma koşan en aşagı 
I t 8 .... k Harbde Fransa ve k sıntı ve degışıkliklerın neler olduklan her- 30 .40 c l"k b" J T F • d 
e ' uyu v öre ondan baş a kesçe malumdur. Keza bugün İng!ltere ile · um~n 1 

• ır ngı ız - ra~sız or u
gene Fransa old.ıguna g · .1 a·· .. k F k .. k··ı k v t hl"k ı· lar grupu, sıyası ve sevkulceyşi a.vır hata!aı 
birisi olamazdı. Ha~~uk1.1 lnb~~ t-~~e,ve ~d- ransanın. ço muş u ve ço agır e ı e 1 yüzünden ayrı" ayn bozuldular,"' kaçtılar, 
H bd nra 0 guzc ım uyu anlar geçırmekte olmaları hep onların 20 teslim veya esir ld 1 B .. r. b l _ 
a~ en so al ddevam kuvvetlendi- küsur yıl süren derin uyku ve ihmalleri yü-

1
. b. 0 ul ar.k uFun un abnn .~ 

retlı donanmasın~ eih l tt·ı Onun o gü- v •• w • ım ır ~onucu o ara ransa ugun · ·ı · gwı le ma e • ·· d ld 1 b l h t rıp yenı eştırec~ ' d u··z tüme- zun en o ugunu soy emege ı e ace yalnız kendi o d ·ı h b t• k . t" 
1 b .... k hava arına ası ve Y k y k l d h b h l k . . r usı e ar e me vazıye ı-

ze ve uyu f • k ra ordusu dağıtıldı. yho t~~·ı·· o sa on a~ akA alr e azırdı "dı~ın ne düşmüş bulunmaktadır; çünkü, ~mal 
ne kadar varan se crı a lnız er tur u vasıta ve ım an ar mevcu ı ı. d v F d ğ)Ab l ak b"lh 

I. .1 B" ük Harbden sonra ya ogu ransa ıı ma u o aT ve ı aıoııa 
ngı tere uy v·ı . zamanda Elhasıl, geçen harbde AlmC\nyayı ve o· p k bu··yu··k ·ı·h l . 

ı_,.ndi kuvvetlerini degı , aynı l . e sı a ve ma zeme zıyaına maruz 
ıı .. F dahi ihma ettı ve nun üç müttefiki, Avusturya - Macaristan, kalarak İngiltereye nakledilmis olan İngiliz 
bc-~b müttefikı raıısayı k'b tut- B 1 k d 
hatta bir ara1'k Ahr:an~ayı o~a ra ·ık nfor Türkiye ve u garistanı yenme için te ri- seferi ordU$UnUn bakiyeleri, üç aydan ev-

y b"le kalkıştı. l'1gılterenın bu o A oen küçük veya büyük, yakın veya uzak, vel, yeniden harbedebilir kıt'a haline gele-
maga ı ld y kadar v- S 1 
siyasetinin kendisi için ° ufu hak- Çin, Japon, iyaın v~ şima ive cenubi Lü- miyecekleri gibi lngilterr.nin elinde mevcud 
rupa için de bir icli>_lı:ct hazıı a;.~~ı ~~klar- tün Amerika devletlerine varıncıya kadar olup Fransaya gönderebileceği kuvvetler 

k k Çünkü harbden sonra, u un .. hemen hemen bütün dünya memleketleri- ancak pek az •ey}e,dir. 
a tı. . . kötü biı kun•et muva- y 

la açlar arasında ıyı . . .1 . d .. ya nin harbe İştirak etmesi iktiza ~ttiği ln~il- Evet Fransız ordusu buaün, Flandrlar-
. kk··1 etmiştı. lngı terenın un. . F f d l .,, 

ıenesı teşe u . t k arak kendını tere ve ransa tara ın an unutu muş ve da yirmiye yakın tümeni mahvolduktan 
badisatına kulaıdarını 1 aY.1 l "tffak Versay muahedesi ile yalnız bütün silahları sonra mütebaki cem'an 90 tiimenile, 

k . Fransa ı e o an ı ı 1 h A .d 1 hl 
rah~tba. y.:. ı,:_s~}aV~nl da .gev~etrnesi dünya deği ' atta ycnı eil si a anmak imkanla- bunun bir mislinden fazla kuvvetlere malik 
\'e ıs ır ıgı . . b . v~ Avrupa n bile elinden alman Almanyadan artık olan düşmanlarına kar~ı yalnız ba.,ına harb 
~uvvet müvazenesını ozuyoı l d k k 1 k" ·1 k b' k 1 d • 
. . ..th' bir buhran zemini hazır ıyor 11• or u up çe mı ece ır şey ama ıgı etmek mecburiyetind" kalmıstır. O şimdi-

cBir otomobilin muayenesinden sonra, 
ot.ıomobll sahibi, ~ağlam kornesini kırık 
olmıvan camlarını. su sızmı:va9n radyatÖ· 
rünU velhasıl otomobilindeki bütün sağ
lam aksamı, sağlam olmıyan c;tomobil 
muayeneden geçincive kadar sonradan 
geri almak üzere ona aktarma edemez 

"? mı. 

Bana kalırsa, şehir halkının canı mev· 
zuubahs olan bir meselede alelılsul yıllık 
kontrolu bertaraf edip, adimi ve apansız 
kontrol şeklini kabul etmek da11a doğru 

olur.> 
Evvelki günkü gazetelerden birinde şu 

havadisi okudum: 
cOtobüslcrin fenni muayene müddeti 

bitmic:tir. Şimdiye kadar müracaat eden
ler, rnevcu<l otobüslere nisbetle pek az
dır. Muayeneye getiri1miyen otobüslerin 
muavene netkesind~ birçok noksanları 
görüleceği anlaşı1dığmdan bunlar nok · 
sanlarını tamamlamak üzere birkaç güP.. 
mühlet istemislerdir.• 

- Sen bunu nasıl anladın? 
Diyecekler olacak. 
Bir fıkra anlatayım: 
cBeş paraya bir paket tütün afınd'ı.11 

bir devirde Agop isminde birinin elini 
kalp bir beşlik geçmiş. Agop arkadaıı 

Mardirosu yanına almış, kalp beşliği ~ 
çirmek emelile bir tütünciye gitmişler. 

Agıop kalp beşliği vermiş. Tütün almışı 
tütüncü beşliği çekmecesine atmış, Agop 
sevinmiş Mardirosa: 

- Kalp beşliği geçirmişim gıllas. 
Demiş, tütüncü Agobu yakalamış. 
- Sen bana kalp beşlik verdin ha! 
Agop şaşırmış: 
- Sen nasıl anladın, ermenice biliyoı 

musun ki?• 
Bir muayene mevzuubahs olduğu za • 

man şehirdeki otomobillerden bazılarının 
ve otobüslerin kaffesinin muvakkat bir ' 
zaman için noksanlarının tamamlanaca .. 
ğını anlamak ermenice bilmiyepin: 

- Kalp ibeşliği geçirmişim gıUas hi ıc 

lesinin manasını anlamasından daha ko-
Iaydır. 

kadın ... Sevdiğim 
Jçıl m"lt ış de ve Fransada tehlikeyi gören- zannolunmuştu. Garibdir ki Almanyanın, lik lngilterenin yalnız uçak filoiarımn ''e 

1 
ngı 7.reı· l yok de:J.ildi, bil5.kiıı çok nasyonal sosyalist rejimini kabulden sonra, deniz kuvvetleTİnin yardımına güv,.nebilir. 

er ve soy ıyen er "' d. b"li - V h d . . k h 
'd .• f k t bu her iki memlekette, ıye .. ı ersay mua e esının a~ eri ta didat mad- Bu vaziyet ~üphe yok ki bir millet kin 
~i~ k~ s:z hem kısmen ayağa düşdü~~l! v_e delerini yırtarak fevkalade bir tempo ile çok ağır ve çok tehlikeli bir durnmdur. Fa
hem de daima sola doğru kaçan a ı ı ~ı- teslihata başlaması, Rur havzasını İşgal et- kat Fransa tarihinde bu gibi azım güçlük
y~set ibresi hükumcticrde sırfA meml~ket;; mesi, Avushayayı ilhak eylemesi, Münih leri çok defalar iktiham edebildiği İçin bu
nef'ine kararlar vermek imkanları ır~ - konferansı neticesi Südetleri geri alması, günkü çok elim vazi~tten kurtulmak ümi
ınamışb. Donanma ile hava v~ kara 

01 
u- Memeli istirdad etmesi, elhasıl Çekoslovak- dini k~s~mez. Şimdilik onun başlıca ümid

lan paTa j}e olur, falrnt ekscrıy:ı, sulh, u- yayı parçalaması ve nihayet Lehistan gibi leri Amerikaya müteveccih olmak gert>ktir. 

B B J • Ye· 1 zi tavsiye ederim, kimyager Celal Tahsin ay " • • . 
_ Bana söyliyecek bir §ey bırakmamış- hem çok bilgin, hem de çok nazik bir zat .. 

sınız, eski bir ata s;jzü vardır: tır, hususi şekilde merakınızı tatmin ede .. 
Gönül kimi severse güzel odur, deriz. bilir, sanırım. 

mumi becıeri muh:ıdenet, insanl~k ve j~~er- kuvvetli bir ordusu bulunan 34 milyon nü- H E E kı1 Hiç olmazsa bu cümleyi tekrar edt!yim. 

* nasyonalizm fikir ve mezheblerıle ma u o- fuslu bir devleti ü,. haftada yere Bermesı" gi- •••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••: ••• : ••• :~ •••• ~~•••• 
kl kl ~ (azla ve " 

lan parlamento ço u an, ege~. b bi fevkalade hadiseler bile batı Avrupa S it 1 f · f • Ad anada Bay 1ı K. C. )) ye: 
lüzumsuz gördükleri harb g~mısı, har u- büyük demokrasi devletlt:rinin dikkatini ovyet ve a yan se ır erı 
çağı, tank ve top için para verm?_zI:rse ve - ((Nesebin kan tahlili ile tayjni .• ıı fa -
~<"ndi programlarına ı:ymıyan hukun_ıetle- layıkile çekememişlerdir. vazifeleri başına gittiler kat aziz okuyucum, benim çok mahdud 
ri ikide bir devim'!eğt memlekete hızınet Lehistan harbi yeni Almanyanın yem l 

1 "'I k A k d · · k d k M k 1 O (AA) H · bı"lgı·m için çok derin bir bahis açmış 0 -telakki ederlerse hükumet t>r ne yapsın~ as erı u retını ortaya oy u tan soma os ova • . - avas aJan -
Her yerde her vakit bir Führer, bir Duçe, dahi, biTçok Fransız gazete ve mecmuala- sından: duğunuzu görmüyor musunuz~ Bununla 
bir kral Karot l:iir knd Böri .. bir general nn<fa hili Almanyıının açlığından, demir- Sovyet Rusyadalci İtalyan sefiri Rosso. beTaher bu bahis üzerinde senelerce evvel 
Franko ve nihayet bir general Metaksas sizJiğinden, petrol noksanından, Lehistan Moskovaya gitmek Ü1:ere Romadan baıe - bir konferans dinlemiş olduğumu hatırlı -
çıkamaz ki... J harbindeki azim tank, uçak, malzeme ve ket etmi~r. yorum. Evet çocuğun kanını tahJil etmek 

Bununla beraber Almanya. ltalya, .. s- insan zayiatınd:ın, zabitsizlig.inden ve daha Sovyet Rusyarun Roma sefiri Gorelkine k 
b . ·· f •t t d 1 suretile nesebi üzerinde inceleme yapma 

Panya ve ilh •. gi ı mu rı veya mu. e 1d ı~- bilmem hangi cksikleTinden bahseden ya- de Romaya gitmek Ü'Zere Moakovadan ay-
ı . ı· h""k 4 et mmllerıne og- B 1 mümkündür. Fakat hatıramda iyi kaldı ise tibatlı ve disip ın ı u ·u~ l . . k d"I 

1 

zılara tesadüf olunuyordu. ununa beraber rılmıştır. 
ru adım atmak mecb~rı~et e~nı ~n ıi c: hemen söyliyeylm ki birçok ciddi İngilU Her iki sefir derhal vazifelerine ba§lıya- bu usulün mutlakiyeti yalnız bir saha Üze
rinde duyan devletlerın ıbretlı mısa en ve Fransız askeri muharrir ve münekkid]e- caklardır. rindedir. Size adli tıbb!l müracaat etmeni-

----- «S•o•n--P·-·-·~·~·H--n.1n---·d·--~b·i--te•f•n•.•k•a•1•1•:•3•9...;. ... ..iı.~ ....................... .., .... .;.; .......................................... -. 

KAbDIN 
Bahar ve yaz içi_n şapka 

Esarp-Eldıven 

.. nden örülme • 
Bu güzel takım iki ren\~ve rengi, kı_r - ~ 

Jdir. Brikle siyah. _y~şlll~uklet yün aıeıade 
nızı ile lfı.civerd gıbı ... 
~tinden daha . iyi oıur. ö ü}ecektlr· 
Şapka dört pa~a oıarak r ters - yiiz 

. . tan bM3 
Eşarb da şapka gıbı baş 

Jrgüdür. üçtür. ?.{aa .. -
Eldiveni önnek birı d~ha d grrnayınız. çun 

uıafih tecrübeniz varsa hıÇ u şu üç kÜ

kü takımın şıklığını artıracaktırÜıerinde ta
~ük süs herhangi bir eJbJsenin açık bir 
savvur ediniz. Ve ona koyu veya ne zarif 
renk kattığını düşününüz, ne şık, 
ıurur. 

Her kadın bilmelidir · a 
ııat oıunc 

Her hangi bir haliya güve ım.ısa. li çok 
halının ~üveli yerini tersine çevi!Jlle ' bir 

.sıcak amonrak mahlülünde ııI~tilJll~ :söyle 
bezi üstüne sermeli, ütülemelıdlr· . bif 
yer yer teıniz.lenen halıda güveden hıÇ 
iz kalmaz. 

GARİB BllR İZDİVAÇ 
Sabah kahvaltısı için yemek odasına 

gir-diği vakit kocasmı orada buldu ve 
bir gece evvel onun yaptığı gibi sadece: 

- Aramızda böyle saçma münaka
şalar geçmesine pek müteessifim... de
di. 

Haluk gazetesinden gözünü kaldı -
rarak penbe sabahlığı içinde taze ve 
neş" eli duran kansma baktı: 

- Müteessif misiniz~ 
- Evet ... Çok . . • 
-Bilhassa neden ciolayı) 

- Bana kur yapmakta olduğunuzu 
söylediğim ic;in ... 

- Ben de dii-tündüm ... Bunu aöy • 
!emekte pek haksız değildiniz Zey -
neb ... 

Genç kız tekrar bir akşam evvelki gi
bi asabileşmek istemediğinden bu söz
lere hiç ses çıkarmadı ve Halukun: 

- Bütün bunları unutalım ..• Elinizi 
veriniz ... Dostuz değil mi? 

Sözlerine mukabil ona elini uzata -
rak: 

- Tabii dostu.z... Haydi çayımızı 
içelim ... dedi. 

İkisi de pek memnun ve mütebesııim
diler. Birbirini cidden seven bir çift gibi 
karşı karşıya oturup büyük bir neş' e i -
ç.inde kahvalb etmeğe başladılar. 

-V-
Müteakib günlerde Turhan bey!e ka

rısını pek sık sık ~ördi.iler. Buluşmak fır
sabnı her zaman Handan hazırlıyor, bu
na Zeyneb itiraz edemiyordu. Ne iki 
amca çocuğunun birbirile goruşınesını 
menetmeğe, ne de Halukun dilediği kim 
selerle buluşmasına mani olmağa ken -
disinde hak buluyordu. Maamafih, Ha
lukun eski nişanlısm.ı karşı olan mua -
meleainde hakiki bir tebeddül olduğu 
da gözünden kaçmıyordu. Onun yanın
da oturduğu zaman hareketsiz kalıyor, 
susuyor ve Handanı tetkik eden gözle -
rinde vakit vakit bir istihfaf veya kin ı
şığı yanıyordu. Onun bu tavnlarını gö -
ren Zeyneb kendi kendine: 

Nakleden: Muazzez Talmn Berlrancl 
- Hali iztırab çekiyor amma artık 

hislerini yenmeğe çalıştığı belli •.• diyor
du. 

Genç kızın hayret ettiği bir nokta. 
Halukun çektiği bütün azab ve işkence
ye rağmen gene Hiılndaııı görmek, on -
larla buluşmak için arzu izhar etmesi idi. 

Bir gün gene onlardan gelen bir da
veti kabul etmeden evvel kocasına, Tur 
han beylere red cevabı vermek arzu -
sun da olup olmadığını sorduğu• zaman o 
kısaca: 

- Hayır .•. dedi. 
Bu soğuk cevab Zeynebi şaşırtmışb. 
- Size çok ,aşıyorum. 
- Niçin? Onu miımkün olduğu ka -

dar sık görmek. istiyorum. 
- Bu yaptığlnız doğru mudur Ha -

luk? Siz.i tenk.id için söylemiyorum; la
kin sizin için korkuyorum. 

- Kalbinizin bir parçasını kesmek i
cab ettiği takdirde bu ameliyatı gecik -
direrek ağrılan arttımıaktansa derhal a
meliyat masasına yatıp hasta tarafı kes
tirmek daha muvafıktır. 

Bu acı sözler Zeynebin merhametini 
tahrik etti: 

- Velev ki hakkınız: olduğunuzu tes
lim edelim ... Ancak Handanın elindeki 
bıçağı acımadan kullandığını görmeğe 
nasıl razı oluyorsunuz~ 

- Belki bıçağı gaddarca kalbime 
saplıyor amma bu usuliin hastalığımı te
davi için en iyi çare olduğuna eminim ... 
Bırakınız beni Zeyneb, istediğim gibi ha
reket edeyim. 

- Sizin hareket!nizc~ karışmak mak
sadile söylemiyornm Haluk. Yalnız size 
bir yardımda bulunmaklığıma imkan 
varsa bunu benden istemenizi rica ede
ceğim ..• 

Haluk samimi nazarlarla karısını süz
dükten sonra şu cevabı verdi: 

- Farkında olmadan bana iyilik edi
yorsunuz Zeyneb, çok büyük İyilik edi
yorsunuz; buna e111in olunuz. Size öyle 
mfonettanm ki ..• 

Aralarında geçen bu muhavereden 

sonra Zeyneb kocasının Handana kar -
§1 olan muamelesinin hakikaten değişti
ğini, mücadeleye hazır bir tavır aldığı -
nı farketmeğe ba~ladı. 

Bir gece dördü birden tiyatroya git -
mişlerd..i. Perde açıldıktan sonra. salo -
nun yanm karanlığı içinde gene; kız, 
Handanın, sözde piyesi .ııeyrediyonnuş 
gibi dalgın bir hal almasına rağmeı;ı ya
vaş yaı:aş elini uzatıp Halukun varalı 
kolunu okşadığını hayretle gördü: Cür
etkiu kadın, locanın loşluğundan istifa
de ederek eski sevgilisine yaklaşmak 
teşebbüsünde bulunmuştu. fakat ayni 
saniyede HalUkun, gayet soğuk. bir ta -
vırla Handanın elini tutarak kendi ko -
lundan uzaklaştırdığını farketti ve ko -
casının yavaı sesle mınldandığı §U söz
ler kulağına geldi: 

- Sakat kolumu okşamayınız Han -
dan, çok acıyor. İsterseniz öteki kolumu 
okşayabilirsiruz. 

O dak;kada giizel kadının yüzünde 
hasıl olan öfke ve sukutu hayafle karışık 
buhran, eğer kendini zaptetmeseydi, 
Zeynebi kahkaha ile güldürecek kadar 
tuhaftı. Bilaihtiyar yan gözle T urhana 
baktı ve onun karısının bu hareketini 
gördüğünü anlayınca, birdenbire büyük 
bir tehlike karşısınd.ı kalını§ gibi kalbi 
kuvvetle çarpmağa başladı. Acaba Tur
han ne yapacaktı) Halukla aralarında 
çirkin bir vaziyet olacak mı idi} ' 

Hayreti Turhan gülümsüyordu ve 
Zeynebe bakarak acayib bir şekilde gÜ

'ümsüyordu .•. Bunda. karısının bayağı 
bir harek~ti kaT§JSlnda hiddetlenen ve -
ya müteessir olan bir ifadeden ziyade, 
ruhayet beklediğine nail olan bir ada -
mm zaferi vardı. 

Genç kız içinin ikrahla kabardığını 
hissetti: ıcAman yarabbi! Ben bir erkek 
olsam ve kanın Handanın yaptığı şeyi 
yapsa, mutlaka ya birini yahud ötekini 
ayaklarımın albnda ezerdim. l) 

(Arkası var) 

* Tirede"Bay <1C. C.» ye: 

- Eski temel üıerine yeni bina kurul• 
maz. çürük olur, y1kılır. Size cvvelemirde 

maziyi tamamen tasfiye eQneniz.i, ondan 
sonra da bir müddet dinlenmenizi tavslyf 

ederim. 

* Bay Sabriye: 
- Cemyiet hayabnı terkederek dağ ba• 

§lnda, iki kişi yaşamayı göze alıyorsanıır.: 
evet, bahsettiğiniz şekilde bir kadınla ev• 
lene bilirsiniz. . 

TEYZE 

Bunları~ 

biliyor mu 
idiniz? 

HUrmetle dil çıkarmak 
Sır kimseye dil _ 

çıkarmak onunla ~~~il 
istihza etmek ma 
nasına gelir, ve ht: 
men her rnemle 
kette terbiye ha 
ric1 blr hareket ad. 
Gf-dilır. Fakat Ti . 
bette böyle değil 
d:ir. Tibetliler, hürmet ettikleri kimselere 
dillerini çıkarmak sureti!c· seJam verirler 

* Pantalonlu eşekler 
/ 

Re adasındaki eşeklere, pantalon ~ 
dirirler. Her eşeğe giydirilen pantalon Jıct 
tanedir. Biri ön bacaklarına, diğeri dl 
arka bacaklarına giydirilir. 

* Dari değiştirmiyen hayvan 
Balık,ar bütün örni.ır tni müddetince 

deri değiştirmezler. Pulları hiç dökülmeı. 
Yumurtadan çıktıkları zaman üzerlerin• 

de bulunan deri geııiş ler ve gene üzer • 
lerinde ~~-lu~an ufak pullar büyür ve bu. 
pulları oluncıye kadar muhafaza edl?rler, 
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6 Sayta SON POSTA 

(Memleket ·aaberleri) 
Gelibolu inkişaf ediyor Ba~ıkesirde p~sif . 

S b• 1 · .- d h. b b k b. h · b .. ü d .. korunma tedbırlerı on ır yı ıçın e şe ır am aş a ır çe reye ur n u, B 
1 

k 
a ı esir CHwıusi) - Balıkesirde mahalle 

yeni binalar, parklar, yollar, spor sahaları yapıldı mümessilleri belediye rei.'ıinln başkanlığında 
bir toplantı yaparak pasif korunma kanu_ 
nuna gıöre bahçeleri mttsaid olan evlerde 
sı~ınak yapılması mecburiyeti ve ica.b eden 
tedbirlerin alınması üzerinde kon~uşlar -
dır. Bu içtimadan sonra derhal faaliyete ge
çilerek bütün evlere t.ebljğat yeıpılmıştır. 
Bahçesi mü.sald olan evlerde bahçelerinde, 
gayrl müsaid evler halkı için de tefrik olunan 
münasib yerlerde uınuınt aı~ınaklar. inşa.sına 
başlanmı.ştır. Bu i.şte ihmali görtllenler ağır 
surette cezalandırılacaklardır. 

Gelibolu (Hususi) - Trakyanm muhak - konalı, yeni mezbahası, çocuk parkları buz 
lca.k ki en .şirin beldelerinden biri de Gellbo- n frig.ori dairesi, elektriği, büyük su deposu, 
ludur. Tarih ile tabiat yarış ederee.sine bura_ yeni yeni yolları, şirin :mağazaları, Oümhu
Jm'I. en b~ h~eler ve güzelliklerle dol_ riyot ve spor sahalarının hazırlığı, 26 dekar_ 
durmuş ve sUslenlli$tir. lık tlda.nlığı tem.izl.en.mlş i.ıJ ve dıf 11.ma.n.Iarı 

Ne yazık ki tarihin bu güzel şehrini Cüm- .. ' 
hurlyet boş ve harab bir halde te.slim ahnıt- eakiden heyulA. gibi gorünen harab evlerinin 
tır. Fakat 15 senede ve halen son beş sene yerinde şimdi te~ ~~ .~üzenll konak ve 
1çlnde modern ihtiyaçlarını fazlasile ka~ı - mağazalar, gazino r gonüllere refah serp -
layacak tanda boşluklarını doldurmuş bulu. mektedlr. 
nuyor. Burada geçen seneki durumla şimdiki Bu hızlı çalışmalarla en çok iki sene 
arasında büyük farklar göze çarpıyor. Yeni sonra Gelibolunun bambaşka zir tip olaca. 
ye büyük Halkevi, Çamtep~e yeni hiikfunet ğında şüphe yoktur. 

lzmitin bir köyünde heyela.n 
görüldü 

İzmit (Hususi) - İzmitin Nimotlye kH
yünde bir heyelan olmuştur. l\'1ahalline fen 
memurları giderek tetkikat yapmaktadır. 

Bigada panayır hazırhkları 
Biga (Hususi) - Hayvanlarda zuhur e -

den şap hastalığı sebeblle geçen sene kuru. 

Edirnede zehirli gazlardan 
korunma kursları 

Edirne (Hususi) - Zehirü gazlere lı:ar
ıtı korunma tedbirleri H.lzumlu biJgjlerl elde 
etmek üzere şehrin muhtelif semtlerindeki 
okulJarda açılan kurslara bir hafta içinde 
erkek kıı:dın birçok zevat iştirak etmiştir. 

Muşta hayvan sayımı 
lamıyan Biga panayırı bu sene Haziranın Muş <Hususl) - Vali Tev!1k Gür ve dcf
sekizinde şehir civarında Karaçayır mevki- terdar Mehmed İnanın 94() yllı hayvan ııayı_ 
inde kurulacaktır. Panayır mahallinde yer mında aldıkları çok mühim tedbirler ııaye -
tutmak için vaki olan :müracaatlara naza _ sinde 271978 koyun, 78240 keçi, 6151 ba.ş til
raı1 bu sene Biga panayırının çok kalabalık tik, 72722 sığır, 5571 manda tesblt edllmiftir. 
olacağı tahmin edilmektedir. Dört gün sü _ 989 yılına göre 7216 koyun, 7262 keçi, 4.7 
l'ecek olan panayırın bilhassa hayvan alım tiftik, 4803 sığır ve 653 manda ki cem'an 
satımı ötedenberi meşhurdur. 19971 hayvan fazla çıkarılmıştır. 

(_C_o_r_ı_ud_a_m_u_h_t_a_r_v_e_kö_·y_k_a_t_ib_le_r_i_k_u_r_s_u_) 

Çorlu (Hususi) - Köy muhtarları iÇin 10 e.dll, ba.ytarl, zira.at, asay~, askerlik, nüfU.'l 
ve katibleri için de 5 gün devam eden kura ve mal1 bllg11er da bu dairelere marumb birer 
bltmi.ştir. Kursta köy kalkınması muhasebe aa.t tarafından verilmiştir. Fotoğraf kursa 
memuru Osman, köy muamelö.tı ve köy ka. devam eden ·muhtar ve köy Utibleri.nl öA' • 
nunu tatbiki dersleri Ahmed Taylan, diğer ıet.menlerile bir ara.da. göstermektedir. 
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IAYIAIS 

- Hayır, babamın idam edilmiş ol
ınasına. 

Haldun hiddetlendi. 
- Sen ne söylüyorsun 1 Ölüsü kaleda 

duruyor. Millet gidip seyrediyor. İnan
mazsan sen de git gözünle gör. 

- Demek herkese gösteriyorlar. 
-Tabii!. 
- Sen gördün mü~ 
- Hayır söylediler. 
- O halde §İmdi gidelim. 
- Beni ne sürüklüyorsun canım~ 

Sen yalnız başına git. 
- Yapma be Haldun. İçimde garib 

Lir his var. Beraber gel diyorum. 
Soluk yüzlü şair, arkadaşının gözle • 

tine baktı. 
- Sana bugünlerde bir §CY oldu Man

sur. Eskiden ne kadar cesur ve soğuk
kanhydın. 

- Korkuyorum Haldun korkuyo -
rum. O gündenberi dn, peri hikayele • 
tinden korkan bir çocuk. gibi korkuyo
rum. 

İki arkadaş hUkumetin kendilerin• 
tahsis ettiği arabaya binerek kaleye git
tileT. Hakikaten kalabalık bir meraklı 
~afilesi Şerefettinin lSlüsi.inU görme~• 
ııelmişti. Onlar da kalabalığa katıştılar. 
Geçtikleri dehlizi d.öniibde Çflrmıha ge
rllen adam biltün dehşetlle karşılurına 
çtktnca büyük bir heyecana kapıları 
Mansur arkadaşının koluna sarıldı. 

- Bu babam değil, ya HaldOn. 
Haldun yüzünü buruşturarak.- başını 

başka tarı~fa çevirdi. 
- Allah kahretsin f Ömrümde bu 

ıca dar fena bir şey görmemiştim. 
Sahiden tüyler ürpertici bir manza • 

)'aydı' hu. Bir İsa heybetile, yarı çıplak 
carmıha gerilen adam, yan açık kapak
larından fırlayan gözlerinin yalnız beya.
~ile önünden geçenlere dik :lik ve akıl 
f.ksi bakıyordu. Mansur tekrar: 

- «Bu babam de~] I ,> diye inledi. 
- Görmüyor musun~ Kurultayda 

~ördüğümUz adam bu. Ayni yüz, ayni 
.. kJ. 

Yazan: Hasan Adnan Gu 
- O olabilir, fakat babam değil. Ba

bamın sağ memesi altında kocaman bir 
leke vardı. Bunda yok. 

- 01ur ya .. belki zamanla ı.ıilinmiştir. 
Öteki sinirlendi. 
- Bu o değil diyorum sana. O yaşı -

yor. Bana ben birçok bedenlerde yaşı -
yorum demişti. O yaşıyor Haldun. 

Bütün tüyleri diken diken olmu,, 
gözlerini kapayıp arkadaşını sürükliye -
relr. kaleden uzaklaştı. 

9 
FiR'AVUNLARIN DEFiNESİ 

Kemalettin Ömer o geceyi kılbuslar 
içinde geçirdi. Çarmıha gerilen adam 
bütiln korkunçluğu ile gözünün CSnün -
den gitmiyor, saat1erdenberi zihnini 
kurcalıyan ve yoran düşilncel~ri ne ka -
dar uğraşsa atmıya muvaffak olamıyor
du. Onun bahası olmadığım isbat eden 
birçok deliller müşahede etmekle bera -
ber gene bu kanşık İşin İçinden çıkama
m1gtı. Maktul Şerefettinin babasına ben-:
zeyl~i ile kurultaydaki Şerefettinin bizzat 
Şem'un olması arasındaki garib müna· 
sebeti bir türlti ke§fedemiyor, «Şem'un = 
Şerefettin = çarmıha gerilen adam» 
muadelesi düşündükçe aklına durgunluk 
veren bir şekle giriyordu. 

Bu heyecanlı düşünceler Şem'una aöıı 
verdiği güne kadar devam ederek o gün 
daha ckldt bir hal aldı. Melik Nasırdan 
henUz bir cevab gelmemişti. Buna muka
bil bu tarafta da mühim bir hükumet 
tebeddiilli olarak sultan hal' edilmiş, 
Şem·unun ikinci ,ahsiyeti olan Şerefet -
tin ısldürülmüştil. Bu vaziyet karşısında 
Şem'unun çevirmek İstediği işe ve MeHk 
Nas1rdan istediği yardıma hala lüzum 
ve ihtiyaç kalmış mıydı? Babası bu ak
şam gene bir araba gönderip onu aldı
racak mıydı? Eğer aldırmazsa idam e -
dilen oahsın Şem'un olması ihtimali da
ha ziyade kuvvetlenecekti. Bu düşünce -
lerle o gün bir yerde durup oturamadı. 

Nihayet ak~amı beklemeden soka~a 
fırladı. Ayaklan gayd ihtiyari beş gUn 
evvel arabanın ıevtiğı. yollara do~ru 11U~ 

Kızılcahamam hayvan saghk 
·fen memuru taltif edildi 

Kızılcahamam (Hu
susi) - Geçen se .. 
na muvakkat suret
te Karacabey hara_ 
sında kendisine va-. 
zife verildiği sırada -
Merinos sun'i to 
humlamasında ve 
yeti§tirilıne.sinde !ev 
kalade gayret ve 
yararlığı göriil.mü~ 
olan kazaınızın hay 
van sağlık fen me. 
nıuru İlbrahim Kı • Fen .ınema.ru 
zı.ıtanın bu mesaisi İbrahim Kazlltau 

Ziraat Vekaletince takdir edilerek kendisi 
ne altmış lira mükafatı nakdiye verilmek 
suretile taltlf edllmi.ş.tir. 

Yeni Denizli valisi vazifesine 
başladı 

Denizli (Hususi) - Yeni valimiz Os
man Nuri Tekeli vilayet umurunu ele al -
dıktan birkaç gün sonra daireleri gezerek 
memurlardan vazifelerine dair malumat 
almı§tır. Vali vl]ayetin işlerjnj ve ahvali u
mumiyesini derhal kavramış ve hemen faa-
liyete geçmiştir. . 

İdarei umumiye ve hususiyeye taalluk e
den işleri mahalünde görmek ve halk ile 
temas ederek dileklerini ve ihtiyaçlarını 

dinlemek için mülhakata çıkmış, Acıpa -
yam - Tavas ve Sarayköy kazalarını gör -
müştür. Tetkik gezi~i devam etmektedir. 

Denizlide sUrekli yağmurlar 
Denizli (Hususi) - Vilayetin her tara

fında sürekli yağmurların devamı yüzün
den yaz mahsulü ekimi henüz bitirilmemiş 
ve idrak eden hububat biçilerek harman 
haline getirilememiştır. 

rüklendi. Acaba buiabilir miyim, bula -
maz mıyım diye düşünerek o küçük ve 
ahşab evi aramıy.ı başladı. Yarım saat 
kadar dolaştıktan sonrft kuvvetli dikkati 
sayesinde aradığ•ııı bulmıya muvaffak 
olmuştu. Siper bir köşeye çekilerek bu 
esrarengiz binayı tetkike koyuldu. Pen
cerelerı sımsıkı kapanmış, iki katlı ve 
biraz da harab bir evdi bu. Tam on da
kika büyük bir dikkatle her tarafım gö -
zetlemesine rağmen binada hiç bir hayat 
eseri gozükmüyor, adeta terkedilmiş bir 
ev hissiııi veciyordıı. Bu devamlı ıükunet 
cesaretiili arthrarak o tarafa doğru yü
rüdü, Tam kapının önünden geçerken 
birden kalbi yerinden. oynadı. ((Dur ya 
aeydilıı diyerek bir el kolunıı yapışmış 
ve sıçı ı.r.arak geri ddnilnc.e zenci Ka -
furla burun bun.ına gelmişti. Keınaletti
nin ıldera titrediğitii g8ren zenci: 

- Korkma ya sevdi -diye sınttı- e -
fendi zaten seni bekliyordu. 

Arkasından k,rnı açılarak siyah hir 
hahrmaniyeye bür1i11mü~ olan Şem'un 
çıktı. Bugün sakahrıı büsbütün beyazla
tarak Şerefettine mümkün olduğu ka . 
dar berızememiye çalışmıştı. Ağzı açık 
alık alık yüzüne bakan oğlunun sırtını 
okşıyarakı 

- Nasılsın ya Mansur). ·dedi- bu
gün seni vadettl~~m saatten daha evvel 
çağırtacııktım. Se".l mükemmel bir hisle 
bu arzumu keşfederek buraya kadar gel
din. O glin konuştu~umuz şeyleri ~im -
dilik bi~ müddet lçin tehir etmok llZlm. 
Bugün başka bir işim var. Bana yardım 
edeceksin, nası! rıızı mmn) 

Kemalettin ı - «Razıyım ı> diye mı -
rıldandı. Şem·un zenciye sordu. 

- Araba hazır mı ya. Kafur~. 
- Arabada ~er şey de ha%1r efendi. 
- PekB.la sen önden git, Manaura da 

seni takib etsin. B~n en geriden gelece
ğim, bir arada gidersek belki şilphde -
nen olur. 

Mansur hiç ses çıkarmadan köleyi ta
kib etti. Sokağın dönemecinde bir araba 
bekliyordu. Kafur arabacı yerine çıka -
rak Mansura «içeri girin» dedi. Araba
nın içinde kazma, kUrek, lp merdiven, 
kulaç kulaç ipler ve bir d!izine meşale 
gibi Mansurun garibine giden birçok 
şeyleT vardı. Biraz sonra Şem'un da ge· 
lip oğlunun yanına oturunca Kafur atları 
kamçıladı. Büyük bir sarsıntı ile hareket 
ederek sliratle yola koyuldular. Arabaya 
bindikten aonra baba oğul ağızlarını a -
ÇlP te~ bir kelime konuşmarruılardı. 

(Arkaaı var) 

.. __ ... 
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lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaah ilanları 

Aşağıda yazılı mevad hizalarında yazılı günlerde pazarlıkla satın alınacaktır. İ.st.etıile-
rin Çanakkalede Mst. mevkj. satınalma komisyonuna gelmeleri. (31-4797) 

Cin.si Kilo İhale tarihi. 

iNohud. 20,000 ) 

Gaz yağı. 4,()00 ) 

Kuru fasulye 20,000 ) 

Makarna ve şehriye 10,000 ) 11/6/940 Salı 

Kırmızı mercimek.. 34,00() ) 

Bulgur. 2(),()00 ) 
Kuru üzüm. 8,000 ) 

Zeytinyağı, 2,000 ) 

Sabun. S,000 ) 

Toz şeker. 6,000 ) 
Kırmızı biber. ıoa ) 

Salça. 100 12/6/940 Çarşamba 

•• Aşağıda müfredatı yazılı altı kalem malzeme ve makine teferruatı p .. ıarlıkla atın 
alınacaktır. Tahmin bedel ve teminatları hizalarında yazılıdır. Şartnamesi komlSyonda. 
gorülür. Pazarlık l!V6/ 940 Cumartesi günü saat 1() da İstanbulda Tophanede Den1z 
yollama Md. binasında Tahkim komutanlığı irtibat sübayı dairesinde müteşekkll to • 
misyonda yapılacaktır. İsteklilerin kanun! vesikalarile vaktinde komisyona gelmelnt. 

İlk teminatı tutarı 
Lira Lira 

375 5000 
225 3000 
375 5000 

3175 29,000 
1887,50 16,5-00 
1350 18,000 

Cinsi 

2 aded kaynak makinesi. 
Okıi!'lobil rekmiflye tesisatı. 
3 aded marangoz atelyesi için :maklne ve teferrılatı. 
6 aded kamyon. 
8 aded atelye elektrik motör ve teferrüatı. 
8 demirci atelyest için makine ve teferrüatı. 

,,.. .• 

(32-4791) 

Aşağıda yazılı mevad kapalı zarfla eksutmeye konmu.ştur. İhaleleri hizalarında ya.. 
m.lı gün ve saatlerde yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektublarını illa.le saatinden bir 
saat evveline kadar Edirnede eski Müştriyet dairesinde satınalma komisyonuna verme-
leri. Evsaf fe şartnameleri komiSyonda görülür. (3C>-4796) 

Cinsi Mikdan Tutarı Teminatı İhale günü Ba.a.U 
Ton Lfra. Lira 

S:~ır eti 180 54,000 4()50 29/6/940 11 
Sade yağı. 30 37,51)0 2813 1/71940 11 
Kuru ot. 1100 49,500 3713 3/7/940 11 . .. 

Beher kilosuna tahmin edilen flatı elli beş Eksiltmesi 21/6/940 Cuma günü saa.t 10 da 
kuruş olan 50,000 kilo yataklık pamuk Adana a.skerl satınalma. komisyonunda ya. 
28/6/ 940 Cuma günü saat 11 de kapalı zarf_ pılacaktır. Şartnamesi Ankara. İstanbul Lv. 
la satın alınacaktır. İlk teminatı 2062 lira 50 Amirlikleri ve Kayseri, Adana asker! satın., 
kuruştur. Şartnamesi 138 kuruşa komisyon - alma kom~yonlarında görülür. hteklllerln, 
dan alınır. İsteklilerin teklif mektublarım kanW1un 2 ve 3 üncü maddelerindeki §eraitt 
eksiltme gün ve saatinden behemehal bir haiz olduklarına dair vıesaJ.ki havi sığır eti 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. sa_ için ayrı, keçi eti için ayrı olmak üzere 
tınalma komisyonuna. vermeler!. (33-4799) ayni zarf içıl.nde teklif mektublarım belli * saatten en az bir saat evvel komisyona Ter~ 

Temmul-z/ 940 ba.şmdrun Birinci'kfmun/94() meleri. (12) (4660) 
sonuna kadar 10,000 ton eşya nakliyatı ka _ * 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi Nümunesi mucibince 500 aded seyyar mut-
27/6/ 940 Perşembe günü saat 16 dadır. Mu... fak ikinci defa kapalı zarfla ek.slltmeye 
hammen bedeli 28(),00() lira, ilk: teminatı. konmuştur. İhalesi 24/6/940 Pazarte.!l gt\nü 
21,000 liradır. Şartnamesi Ankara, İstanbul saat 11 de yapılaooktır. Umum tahmln tu_ 
Lv. Amirlikleri ve Erzurumda Kor satınalma tarı 175,000 lira, ilk teminatı 1-0,000 Uradır. 
komiSyonlarında görülebilir. İsteklilerin mu- Şartnamesi hergün Ankara, İstanbul Iıv. L 
ayyen günde ihale saatinden bir saat evve- mirlikleri ve İzmir Bornovada a.skeı1 sa • 
line kadar teklif zarflarını Erzurumda Lv. tınalina komisyonunda görülür. İsteklDerln. 
Amirliği satınalma komisyonuna vermr.Ierl. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü m.addeler!nde 

(34-4800) yazılı vesika, ylne bu kanunun tarl!atı dal. * resinde teklif ve teminat mektublanm thale 
132 ton sığır veya keçi etı kapalı zarn.a saatinden bir saat evveline kadar mübuz 

eksiltmeye konmu.ştur. Muhammen bedeli mukabilinde İzrnirde Bornovİt.da askeı! sa. 
33,000 lira, muvakkat teminatı 2475 liradır. tınalma. komisyonuna vermeleri. (11) (4659) 

1 İstanbul Komutanlı~ı Sahnalma Komisyonu ilanları 
Gümü.ş.suyu askeri hastane.si ihtiyacı için ıyonlarında .görülebilir. isteklilerin teklif mek 

kırk beş bin kilo koyun eti kapalı zarf usu.. tublarını 28/ 6/ 940 günü saat on beşe kadar 
ıue eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be- İstanbulda Fındıklıda komutanlık satmalma. 
deli yirmi bir bin altı yüz liradır. İlk temina.tı komisyonuna verınelel'i. (4808) 
bin altı yüz ;Yirmi liraıdır. Münakruıası * 
28/6/940 günü saat on birdedir. Şartname Haydarpaşa askeri hastanesinin bir ırene
her iŞ günü İstanbulda komutanlık Ankara lik yetmiş bin kilo süt ile altmış altı bin t:no 
ve İzmirde levazım amirlikleri satmalma yoğurt ihtiyacı kapalı zarf wıulile ekslltme
komlsyonlarında görillebilir. İsteklilerin teklif ye konulmu.ştur. Eksiltme 29/6/940 gtınn mat 
mektub1arını 28/6/94() günü. saat ona kadar on ikidedir. Muhammen bedelleri sfttOn on 
İsta.nbulda Fındıkl1da komutanlık satına! - bin beş yüz, yo~urdun on altı bln beş yttıı iL 
ma komisyonuna vermeleri. (4807) radır. Süt ve yoğurd ayrı ayrı taliblere de * ihale edllebillr. İlk teminat süt için yedi yllz 
Haydarp~a askeri hastanesi ihtiyacı lçin seksen yedi lira elli kuruş, yo~urd için btn 

doksan iki bin kilo koyun eti kapalı zarf u - iki yüz otuz yedi lira elli kuruştur. Şartna
sullle eksiltmeye konuıl.mu~tur. Mtihammen meler hergüo komutanlık satınal:ma komi!. 
bedeli lmk altı bin liradır. İlk teminatı ü9 yonunda görülebilir. İsteklilerin 29/6/9~ gtl. 
bln dört yüz elli lire.dır. Mllnakasası 28/ 6/940 nü saat on bire kadar teklif mektublarlnJ 
günü saat on altıdadır. Şartname her iş gll.. makbuz karşılığı İ.stanbul Fındıklıda to • 
nü İstanbulda komutanlık, Ankara ve tz _ mutanlık satınalma komisyonuna vermeleri 
mirde levazım ~mirlikleri satınalm.a komls- (4809) 

İstanbul Hava Aktarma Ambarı Direktörlüğünden: 
ı - 100 aded sU.bay çadırı a.Iınaeaktır. _ 
g - Pazarlıkla eksiltmesi 14/6/1940 glinü saat 14 de YeşilkOyde hava &kta.rma am • 

barı satınalnıa komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin şartname ve nümuneyı görmek üzere hergtin, pazarııta girecet:ıedn 

:rnezkClr günde temina.tJarile komisyona mnracaafüırı. (4801) 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
ı - Deniz lisesi birinci ve ildnei sınıflara talebe kayıd ve kabulüne ba.şlıınm14tır. 
2 - Li.se birinci aınıfa girme~e isteklilerin kayıdları 10/ Ağusto.s/940 tarihine kadardır. 
s - İkinci sınıfa girmeğe Uıteklllerln kayıclları 20/Haz-ıran/94() tarihfne kada.r dnaın 

edecek ve 20.26 Halliranda mü.sa.baka sınavları yapılacaktır. 
İsteklilerden İstanbulda olanların doıtrudan doğruya okul kaydı kabul komlsyonuma 

ve istanbuldan başk.a yerlerde olanların bulundukları mahallin askerlik tubelerlne mft-
racaatıarı llftn olunur. «463!b 

İstanbul Hava Aktarma Ambarı Direktörlüğündenı 
ı - 6X6 eb'admda 2()0 aded Branda satın alınacaktır. 
a - Pazarlıkla ihalesi 17/6/940 Pazartesi günü saat 14.,3() da Yeşil.köy ha.va aktarma 

ambarı samnalma komlsyonunda yapılacaı:tır. 
s - İsteklilerin şartname ve nümuneyi görmek üzere hergün ve pazarlığa girecek:J.a.. 

rin mezkilr günde 1500 lira muvakkat teminatıarile komisyona müracaatları. «47155• 

,,.., Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 41\ 
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Başkumandanm talebı ile Fransa 
hükOmeti Parisi terketti 

(IJa,ftarafı ı inci sayfada) 

genniş ve adım adım müdafaa ederek ve 
multabil hücumhuda bulunarak dü~mana 
en enerjik mukavemette bulunmuştur. 

Cephede ve gerilerde, birçok keşif uçu~ 
lan yapılmıştır. Bilhassa Namur ve Dona
uchingen üzerlerindo; uçulmuştur. J-:!a~·n 
kuvvetlerimiz. forges-Let-Eaux" da, . Soıs: 
son'da ve Pontaveıt"te düşman kafılelen 
bombardıman edilmiştir. . 

Avcı hava ktjvvelterimiz, setir ,·azifelerı 
csnnsındn muhinı zaferi r kazanmıştır. 
B "nbası H bandet kum<\r.dusındaki bir av: 
cı grupu bir çıkı tn, t2 düşman tayyareıu 
düşürerek lemayiiz ctmi tir. Bu çarpı~nı~
Jar:ı İştirak eden l t)}'Rrderimizin hepsı. u• 
zerlerinde bir tek kur un izi olmaksızın 
dönmüş! rdir. 

AJnıan tebliği 

Führerin umumi karnrgfıhı 10 (A.AJ -
Alnımı grnel kunnayı teblığ edıyor: 

Takriben 350 kilometre genışlfğincleki saha 
lizerınde a'lağı seıne, Marue ve Chnmp!gne 
havalısı ı +ı ·nmetlndeki Almnn harekfıtı. ev~ 
velce tee .... nıul edildıği şekilde inkl af P.tmek. 
tedlr. s m (' k dar buvuk mu\aff kivetler 
elde edll:n t"r D ha buyuk muvaffaklyetle.r 
de bunl n tnldb edccektır. ou.smnnın zırhlı 
tanklarla vıı'>hltlnrı dahil olmak üzere bil -
ıtUn mukabil tanrrmlan akim kalmıştır. Mu 
harebc, b r çok noktalarda sıiratll bir tnklb 

halini aımı"tır. 
Her sın•fa men.-;ub tavynreıcrden miıteşP.k-

kil kuvvetli fllolar. ordunun aşıı~ı Selne .. ve 
Chnmpagnr .!'Rhıllerındekl harekAtına mu -
zaheret etmislerdlr. TaVYa.relerimiz Reim.c; 
nııntnkasmda genel kunnay karargahlarını. 
baraknlıırla dolıı geniŞ ı:ahaları, a,<;ker tecem 
:rnülerini, sahrn mevzilerini, istlhkfımJarı. 
bataryaları ve hareket h linde bulunan as 
kert kolları, buyuk muvaffaklyetle bomba al
tına almıslardır. Aoıa&ı Sclne'de de tayyare
lerimiz ayni muvnffaklvetle yolln"ı. simcn. 
dlter yollarını, i tnsyonlan ve çekllmektc o. 
lan durnıan askerlerini ate"e tutmuşlardır. 

Cherbourg, Le Havre lımanlnrı ve nhtım. 
lan muhtelif kallbrada bombalarla bombar
dımnn eı'ılmlc: ir. Gerek bu limanlarda ve 
gerek nıııvı Selne lçınde birçok vaourlar ha. 
sarn u~ratılmıs ve bP" b'n tonluk bir vapur 
YD'lı:ılnrnk t'l'hr>b ed ımıs lr. 

Harstachn slmnl'ncfe 8 b'n tonluk bir va
pura bııv 11( bir hl'mbn i."arı>t etmis vı> va _ 
purun l,.lnd" ..,.lödetU bl .. ic:tinl olmuştur. 

Uzun bir ı:pv hatten donen blr denizıtltı 43 
bin tonh k clil mıın \'SQurU bııtırmısttr. 

Gecen """" d!i<-mAn tıı.vv:ıre!Pri Almrınvn
n•n ~lnı nr'e e b t "ı -t b -;1'1n ar vap _ 
mı'!lar '1'01 .. t! '7p1 ahhn bomb:ıhr m\lhte • 
lif mah"Jl""''" tıı .. ı~ıamn ve °t'""I evlerd,,. 
h sarat v11lr111t ~,.tll"T'l'c:1ernir. Alrrıan dafl 
tonları bır ducman tayyaresi düşürmüşler _ 
dir 

D İ"l ctı• ..,,<ın 91 hıvvP"" ka\'betmlcıtir Bu. 
mm 611 ı hava muhıırPb"'ler'nrle. 14 fi Alm11n 
d<ıf' t.onl'lT'l t-9'"'.lflnd•m VP ıteric:I de yerde 
tabrlb pn lm'rtl'" Be~ .~]""lan tayyarec:ı ns -

!erme "" m"T!'""t r. 
Fnı.,•R h;"kiıl"'"leti Pın-isi tcrk .. tti 

Paris 10 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Bnşk~mnndanlıg•"l talebi. ~zerine, neza

retler, alınnn tedbirler mucıbınce, taşraya 

ta~mmı tır. . · 
B. Reynaud oıdular mıntakasına gıtmış-

tir. 
Kıymetler boısası da mu\'Rkkaten taş-

raya naklolunmuştur. 
1 1 Hazirandan itibaren k.apnlı kalacak 

olan borsa, pek yakıncia yenıdcn açılacak-
tır. • • 

F _-'·eri mebıdilinin kanaati 
ransız..... k • 

P . IO (AA.) _Fransız as erı me-
arıs, . f h. 1 

hafilinde. Almanların muzaa ucum ~rına, 
bazı zırhlı unsurlar sızmalarına raglmen, 
F d 1 ın manevra arına 
ransız kuman an arın d. H 1 

hakim bulunduğunu söylemekte rr. • a • 
buki, efradın yorgunluğu, malze~enı? yıp
ranması, Alınan genel kurmayı uzenne a
ğır bir surette tazyik yapmaktadır. 

İngiliz ajansına göre vaziyet 
Londra, I O (A.A.) _ Londranın res· 

mi mehafilinde, garbde cere1y~~ ed~knb.mli~k-h b h k d ··bala'g~a 1 uır nı ın are e ak ın ıı mu . d ~ 
göstermdı:tcn imtina edilmesinı~ ?gru •. 0 -

dd V vetın muş-lacağı kanaati mevcu ur. azı.:. .. l . 
külatın•n gittikçe nrtmekta ol~1ug1:F'0i enı
liyor. Harb hattının solunda, mgı ız . ' r;;.· 
tı, Fransız kıtaatı ile yanyana, en çetın ır 
mücadeleye giri~mi§lerdir. S . 

u oıssons ve 
Alman taıuruzunun ,,oucn, "h' h 

R h . d w uç mu ım am-
et el bölgelerınc ogru ~ k d d·t ek-

leden müte•ekkil bulundugu a)kedı m ~ "' h · a ar v.ı-
tedir. Almanların .Se!nc ne r~ncd w lan 
ıııl olmaları dolayısile Rouen a ogk'.lu 

0
tt·w· 

bb .. ·· tes ·ı e ıgı 
hamlenin en mülıim teşe ıısu • 

anlaşılıyor. t klan· 
Bu bölgeye girmi rylan. AI:nnn :~laıına 

nın, piyade ile takvıye edılmış oldk 
dair, bugüne kadar bir sarahat yo tur. bir 

Rhin üzerinde topçunun faal olması, 

Alman taarruzunun mukaddemesi olabilir. 
Almanların Jsviçreyi istila etmeleri, her 

zaman ihtimal dahilinde görülmüştür. İs
v.içrenin a lmış olduğıı tedbirler de Loı.dra
da kaydedilmektedir. 

Londra, 1 O ( A.A.) - Royterin askeri 
muharriri yazıyor: 

Denizden Argone"a kadar imtidad eden 
muharebenin şiddetinin çoğalması, Alman
yanın mücaddeye elinde bulunan bütiin 
kuvvetlerini atmış bulunduğunu göster
mektcdır. Muharebenin neticesi, f nınsız 
ihtiyatlarının tertib ve istimal tarzlarına 
bağlıdır. 

Fransızlar cephede, emsal iz bir imti
han geçirmcktedır. Fakat görülüyor ki, Al
manlar da çok ... iddi bir surette zayiat ver
mektedir. Bu muharebe bir mukavemet 
muharebesi olup netice$i daha zjyade har
be sevkedi)mıı< olan Alman fırkalarının 
kemmiyetine bağlı bulunmaktadır. 

Cephenin gen"şlemesı neticeleri, hare
kat üzerinde ıni.ihinı suretle tesirler yapa
Lilir. Şimdiye kadar Almanların muvaffa
kiyctine amil olan miihim keyfiyet, kısa 
bir cephe üzerine yığdığı silah, malzeme 
ve insan kütlelerinin çokluğudur. T Ryyare
lerin pike usulü ile bombardımanları ile 
takviye edilen böyle Lir gayrete mukave
met imkansızdır. Almanların cepheyi ge
nişletmek için vcrmi~ oldukları karara iki 
sebeb olabilir: 

1 - Münakale hatları merkezlerinin, 
müttefik tayyareler tarafından bombardı
man edilmesfoe mani olmak. 

2 - Fransız müdafaa mevzilerinde bir 
zayıf nokta bulmak ümidi. 

Cephenin genişlemesinin, Alman gay
retlerini bir nisbet dahilinde haleldar et
tiğini zanneylemek için sebebler de mev
cuddur. Şurası muhakkaktır ki, hamleleri
ne devam etmekte ve hattın herhangi bir 
noktasını takviye etmekte daha ziyade 
müşkülata maruz kRlacakfordır. 

Alman zayiatı pek fazla 

Paris, 1 O (A.A.) - Fransız cephesin
de Almanların uğradığı zayiat o kadar bü
yüktür ki 6 Haziranda Führer, Achen VI! 

Kolonyanın şehir ve kasabalarındaki bü
tün binaların yardımcı hastane olarak kul
lanılmasını emretmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Muharebe sahasının tasviri 
Paris, 10 (A.A) - «Fransa hnrbi» 

400 kilometrelik bir cephe üzerinde ecre: 
yan etmekte olup muharebeye 100 Af mnn 
fırkasının iştira!<: etmiş olduğu beyan edil
mektedir. Bütün askeri aınıflar, harbe İ1Jti
rnk etmektedir. Bu harbin yeryüzünde '\'U· 

kua !:elmiş olan muharebelerin en büyiiğü 
o~dugu muhakkaktır. Bundan başka !Jim
dıye kadar bu kadar şiddetlı, bu kadar çe
şidi; ve bu kadar karışık bir harb gör<ilme
m.iştir. 

Pazar sabahı, 4 milyondan fazla insan 
çarpışmağa baslamıştır. Müstevli taarruz 
etmektedir. Müttefikler, mukavemet et
mekte ve mukabil taarruza geçmektedir. 
Modem muharebe ile klnsik muharebe, ay
ni zamanda yapılmaktadır. 7,5 luk binler
ce top, muharebelere İştirak etmektedir. 

. 1-!a.r~in ~cvamı esnasında tayyareler, 
bır~ı~ıru takıb eden dalgalar halinde cephe 
gerısınde uçmakta ve müteamz kıtaat ile 
tan'k koJJarını imha ve tahrib etmektedir. 

Bu harb, bütün ~ddetile yapılmakta 0 • 

lan~ modern harbdir. İnsanların canavarca 
boguşmakta oldukları sırada gÜzcl bir gü
neş, şuaatı ile F ransanın tarlalarını ve or
manlarını ıoıklara garkediyor. 

. Modern harb: Silahlı dört milyon insan, 
bınlerce tayyare. yüz binlerce otorna~k si
lah, toplar, tanklar. 

Modern ordular, kullanmakta oldukları 
muazzam insan kütleleri derecesinde mal
~me istihlak etmektedirler. Bu çelik tufa
nı altında insanlar, muntazaman toplarla 
endaht yapıyorlar ve tasavvuru gayri ka
bil olan bu hercümerce bir nizam veriyor
lar. 

Fransız Başvekilinin 
Mussoliniye cevabı 

(Başt.arafı 1 inci sayfada) 

birçok defa fakat beyhude yere trşebbüs 
etmiıılerdir. · 
. Mussolini, .k~n akmasına karar vermiş

tır. Bu harb ıldnının bahım,.si nedir"> Bü
yük elçimiz François Poncet, Cianoya bu 
suali sorduğu zaman, Ciano, Mussolininin 
ancak Hitlere karşı aldığı taahhüdleri ifa 
etmekte bulunduğu cevabını vermıştir. 
Muhasamat, bu 5cce yarısı başlıyacaktır. 
Müttefikler, Akdeııizde, hatta diğer yer
lerde daha uyacle, kuvvetlidirler. Fransa, 
bu harbe açık bir vicdani,\ girmektedir. 
Fransa ölemez. 

KUVVET, iŞTiHA Şurubu 

<Başta.rafı 1 inci sayfada) 

her şey, kendiın:.Zi ve istikbalimizi en mü
essir surette Frans1Jda Weygand"ın tutıUKU 
hattı müdafaa etmekle kabildir. Milli men
faatimizin hudud!l Somme üzerindedir.» 

Beyannamede AmerikOl bitaraf k.aldık
ça askeri teslihatın kafi derecede süralle 
müttefiklere gönderilemiye~eği kaydolun
maktadır. Bu sebeble Amerikanın bu vakı
ayı ve vaziyeti derhal takdir cdt"rek hali 
harb mevcud olduğunu resmen il5n elme· 
si lazımdır. 

Eski hariciye nazınnm fikri 
Nevyork, 1 O (A .. A) - 1-loover'in 

~ümhurrcisl"ği zamanında hariciye nazırlı
gında bulunmuoı olan Henr)' Stimson, Ne\· 
york _ He~ald T ribun gazetesine gondermi~ 
oldugu bır mektubda, mütefiklere tam bir 
yardımda bulunulmasını ıaleb etmis olan 
general Pershiogin bu talebim terviç et
mektedir. 

. Stimson, derhal top. tavyare ve her ne
vı harb malzem~i gönderilmesi ve Ameri
kada ask~ri hizmetin tesi!'i lüzumuna işaret 
etmektedır. 

Mumaileyh, eliyor Ici: 
«Çok uzun müddet müttefiklerin ytıp

mawkta o~duklau harbin bizim harbimiz ol
dugunu ıdrak edcmedik. n 

İngiliz)ere göre Amerikanın vuiyeti 
.. Lon~ra, 1 O ( A.A.) - Amerikımm 

mut!efıklerc yapacağı yardım hakkında 
~c§rıy~tta b~lunan lngiliz radyosu, vaziyet 
oyle bır tckıl almıştır ki Ruzvelt hnrb ilanı 
müstcana olmak Üzere müttefiklere yardım 
etmek İçin lazım gelen bütün tedbirleri ih
zar etmiştir diyen Sunday Timesin bir ya
zısından bahsetme}<tedir. 

Diğer bir gazet~ de Aır.erika halkının 
alına~. te~birleri tamamile tasvib ettiğini 
ve muttdiklere tayyare satılacağı için tay
yare merkezlerinin boşalmı-: olduj;,"Unu yaz
maktadır. 

Portekizdeki Ame.-ika filosu kumendanı 
Lizbon, 1 O (A.A.j - Amerikan filosu 

kumandanı amiral Davit Lebrotton Clipper 
tnyyarcsile Lizbona gelmiştir. 

Ruzveltin nutku 
Charlottcsville-Virginia, 1 O (A.A.) -

B. Ruzvelt, bu akşam burada bir nutuk 
söylemiş ve deını tir ki: 

- Amerika Birleşik devletleri halkı ve 
hükumeti, halen Avnıpada akurnne hü
küm süren muhRsamata girmek hakkında 
İtalyan hükumetinin kararını fevkalade bir 
kederle haber dlmıştır. 

Amerikan cümhuriyetlerinin sempatisi, 
cebir ve şiddet ve kin ilahlarına karşı çar
pışmalarda kanını döken milletlere git
mektedir. 

Amerika Birleşik devletleri, ayni zamanda 
iki bırblrlnden nyrı yol taklb edecektir: Kuv. 
vete karşı koyanları gelirlerimizden Jstlfade 
ettireceğiz ve aynı zamanda bu gelirleri ln _ 
klşaf ettirecek ve bunların ıst.ımallnl ~.abuk
laştırnenğız. Tfı .ki Arncrıkalar da bizler mu. 
cehhez bır hale gelelim ve her türlü gayri • 
memul şernite karşı koymnğa hazır olalım. 

Bu hedeflere giden bütün yolların hiç 
bir mania ile tıkanmamasını temin· edecek 
bir tarzda hareket edeceğiz. Gayretlerimi
zi yavaşlatmıyacağız ve ayni zamanda he
defimizden de vazgeçmiyeceğiz. 

Amerikalılardan gayret, cesaret, feda -
karlık ve sadnkat hisleri isterim. 

Ruzvelt, bundan sonra, f tal yayı harbe 
girmekten döndiırmr.k için Amerika Dirle
şik devletlerinin sarfetti~i gayretlerin bir 
tarihçesini yapmış ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

İtalyanın harbe girmemesi takdirinde, 
diğer alakadar devlf'tlerin, İtalya ile teklif 
olunan yeni tesviye suretleri hakkında ak
tedilecek her türlü anlaşmaları sadikane bir 
surette tatbik edeceklerine dair teminat 
vermelerini istemesinı ltalyaya teklif ettim. 
Maalesef, İtalyan hükumeti, kendi,.inc ya
pılan teklifleri kabulden imtina etti. 

Amerika Birleşik devletleri hükumeti, 
daha sabit bir evrensel nizam kurm&k için 
iyi bir fırsat düştüğü zaman, ltnlyan hü -
kumeti ile işbirliği yapmak azmini bildir -
di. Bu, nizam. silahlarıı• aznhılması ve da
ha lberal bir ekonomik ı1is•em lcurulmaııı e
saslarına dayanacaktı. Fakat, lıalya, ha -
rckct serbcstisi ismini verdiği şeyi muha
faza etmeyi ve Almanyaya karşı taahhiid
lcri dediği şeyi tutmayı tercih etti. 

Ru suretle. ltalya. diğer milletlerin hak-

~~@!~m~e&ns(~~~~~ . ~ 
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OSMANLI BANKASI 
TO RK ANON 1 M Ş I RKETI 

TESiS TARiHi -1863 

Slalüleri ve Türkipe Cümhuripeti ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numara/, I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/1933 tarihli 2435 Numaralt Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 
10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 l ngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSllVA ve NİS'de 
LONDRA ve MANÇEST.ER'de 

MISIR, l<IBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAI<, FiLiSTiN 
~ MAVERAYI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURİYE. LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türk~e ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedaı iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Eshan:!,. ve tahvilat, altın ve emlaa üzerine avans. 
Senedat tahsilata ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 

1 

1 

lanna ve emniyetlerine ve hnrbin bu ge - Bu hapıshaneni.1 insa edilmesine ve bi, 
.rı.işlemcsi ile doğıud .. n doğruya ıehdid edil zim bunun içinde hapsolunmnmıza nnsı) 
miş bulunan milletlerin hflyatına karşı is • ı mani olabileceğimizi kendi kendımize dü· 
tihfaf hislerini gösıerdi. llcılya, İt>tekleıini, şünmekliğimiz tabiıdir. 
sulhperver vasıtalarla elde etmek an .. -usun· Ruzvelt, evvelce hazırlanmış olan nut-
da bulunmadığını snrih surette isbat et - kuna, aynca şu cümleyi ilave cimi lir: 
miştir. 1940 Haziranının onuncu glimi, hançeri 

Ruzvelt, bilahare, Amerikan infiradcıla- tutan el. bu hançeri komşusunun sırtına 
rından bahsetmiş ve şöyle demiştir: saplamıştı_r. ________ _ 

Ba ıları şu açık hatayı işliyorlar ve di -
yorlar ki, bizler, kuvvet felsefesinin lıü • 
küm sürdüğü bir dünyada Amerika Bir -
leşik devletlerinin bir ada 

1

teşkil etınesine. 
kalbimiz müstenh b\r surette müsaade e -
deriz. Bu ada, infi&adc::ı olarak konut-makta 
ve rey vermekte devam edenlerin bir rü -
yası olabilir. Fakat benim için, Amnikan 
milletinin kahir ekseri;eti için, böyle bir a
da, bugün, hürriyetsiz bir milletin, hapse -
dilmiş bir milletin, diğer kıt'aların küstah 
ve aman bilmez efendileri tarafıı•dan zin
dan demirleri arasından günü gününe bes
lenen, tokatlanan bır milletin korkunç bir 
kabusudur. 

Litvanya Hariciye Nazırı 
Moskovada 

Kaunas ıo (A.A.) - Litunnya harici
ye onazırı Urbsys, bugün öğleden sonra ba~
vekil Merkys'in çdğnması üzerine hususi 
tayyare ile Moskovaya hareket t tmıştir. 
Urbsys, bu akşam Molotoflıı göru ktir. .............................................................• 

Son Post" Matbaası 

Neşr.yııt .Muauri.ı: Sel.-ım Ragıp EmeQ 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIG1L 

ADEMİ İKTİDAR 1 

va BELGIEV e EKL i G i NE -

HDRMDBIN 
Tabl etlerl her eczanede bulunur 

(Posta kutuiu 1255) Galata, lstanbul 

,. .................................................. ~ 
ATINA, SELANIK, SOFVA ve BÜKREŞTEN 

-
Hareket eden nç motöJlO c Deutscha 
tOrtbans.ıı • tayyareleri, .Almnnyn ve 
leynelmılel hava hatlım ile muntaı.ttm 

_ lrtibıttı temin etmektedir. 
Her turlu izıthat ve biletler için 

HA N S WALTE R FEUSTE L 
Tayyare bileüeri satışı Umu mt acentasına mnracaat oluıımahclır. 

• Telgraf adresi: HANSAFLUG, Galata Rthhmı 45 Teletan: 41178 

Senelerdenberi tanınmış ve çok rağbet görmüş olari, 

ALEM R A KISI 
Bu kere İNHi::>ARIN KONTROLÜ AL TINDA fıçıda 
DİNLENDiRiLMİŞ 

Kumkapı 

olarak pıyasaya çıkarıldığını sayın 
mevsim sür prızı olarak arzeder. 
No. 13, 15, 17 - Telefon: 

uzun müddet 
müşterilerine 

20741 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısnu olan kırmızı yuvarlncıklan taıcliyerek çoğaltır. Tatlı iştah t . 
eder. Vücude devnmh gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu · ;m.ın 
J\luannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, 1.ifo, Grip; Zatürrie , Sıtma ııcl~~hatlerinde· Bel gcvş kgıı·;;~rır. 

d . ··~dn d kil lınak h f "d . , c lot ve a eım ıtu.ı r a ve o a ta şnynnı ayret aı eler temın eder. 

FOS F ~ C S O L'~n Diğer bütün kuv\•et şurublanndnn üstiinlüğü DE\1Al\ILI BİR SURE'ITE KAN, KUV
VET, İŞTIHA TEIWN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ••• 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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8 Sayfa SON POSTA 

GELİNCİK SiGARASI ÇIKTI. 
En mDşkDlpesenalerl de dahli olduğu halde her sıoıl tlltOn 

tiryakisini memnun etmek azmınöa bulunan 

İNHiSARLAR iDARESi . -
bu kerr~piyasaya arzettiğl .,uçlu ve uçsuz GELiNCiK slğaraslle, 
içimi tatla ve,..kokulu olmakla beraber mevcut nevllerdeo daha 

. 
' 

ince bir slğara arayan tir• 
yakl zümresini tatmine ça• 
lışmıştır. 

Bu evsaı, bllhassa ha• 
yanlar tarafından araoıl• 

• • • 
dıQı için GELINC:IK, aynı 
zamanda onlarinda slğa· 
rası olaeaktır ... 

"' . 
J 1 • • • 

• • • . . 

BALSAMIN cevherini fhtıva eden yoz ve dudak rujları Amerika GOellik 
EnstltUleri profesörlerinden meşhur Pror. Herog tıırarından tertip edilmiştir. 

INOILIZ KANZUK ECZANESi • BeyoOlu. latanbul 

ı Sa.ntrl!üJ Elek makinesi 
l Çelik üstüvane kuvars 

OTORLAR 

1 Elektrik şarj dinamosu 45 amper 110 VV 
1 4/ 5 beygir sımens motör 

MUracant: İstanbul Ketenciler Fındık So. No. 6 boya tüccarı ı Kemal oe~J. 

PROTEJiN 
Frengi ve Belsoğaklağu 

Afetinden Koruyan yegane ilaçhr. 
Her Eczanede Bulunur ... ______ _ 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat BankasındA kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 60 
Lirası bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile a~ağıdaki pi.Ana &öre U.. 
ramiye dağıtılacaktır. 

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

500 " 
2,000 

" 4 " 
280 " 

1,000 
" 40 " 

100 " 
4,000 

" 100 " 
50 " 

5,000 . 
" 

120 " 
40 " 

4,800 
" 

160 " 
20 " 

3,200 " 
DİK.KAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dQı .. 

miyenlere ikram.ıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede ( defa. 1 EylOI. 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Hazfr&D ta-

rihlerlnde çekilecektir. 


