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Şefimiz sayın İsmet lnömi yanında 
Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıkan, 
birinci ordu müfettişi or5ener:ıl Fah
rettin Altay ve maiyeti e.rkanı oldu
ğu halde saat 2 3 Ü 2 ~~ .husust 
trenile ıehrimizi ıereflc::udırmı~ ve 
- .... " 'd b"r kala-iıtasyonu dolduran guzı e ı 

balık tarafından hararetle. ~lkışla?: 
mıştır. Büyük Millet Meclısı Reıll 
Renda, Mareşal Fevzi Çakmak, Ye: 
killer, meb'uslar, askeri ve mul~ı 
erkan Cümhurreisini karşıl8:m.aga 
gelenler arasında görülmekte ıdıle~. 

Baıvekil, Ankara Vali v~ Beledı-
R · · ·ı Cu" --ı..urriyasetı Uıouıni ye eısı ı e mn 

Katibi, Milli Şefi Etimea'uddan kar-

şılamııtır. k" . . 
Cümhurreisi istasyonda ı ~ntızar 

salonunda kendisini karııla~aga ge
lenlere. ayrı ayrı iltifat etmı.ş, ve kı

.. ·· meler vapbktan sonra Bat-sa goruf ,, b'I" "-'I R fik Saydamı otomo ı ıne a-
veıu e . · H 
larak Çankaya kötküne gıtmış~r. a-
. . . Vekili Şükrü Saracoglu .~• 
rıcıye c·· h • e 

J 
Çankayaya giderek um urreısın 

mülaki olmuştur. - - -- - .......... ~~ ...... ....--- ~~.-;..-.. 
Vaşington vapuru iki 

defa torP,illen'!le~ 
tehlikesı geçırdı 

Yazı işleri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 12 HAZiRAN 1940 

bava üsleri bombalan ı 
İngiliz hükfi.meti düiı İtalyanların 2 
ticaret gemisi kaybettiklerini bildirdi 
lngiliz radyosu "Düşman gafil avlandı,, diyo 
İngiliz deniz kuvvetleri İtalyan kara 

sularile Onikiada sularına, Arnavudluk 
ve Ljbya sahillerine mayn döktüler 

Mussolini başkumandan oldu, kral 
orduya hitaben bir beyanname, 

Mussolini de bir emri Y.Pvmi neşrettiler 

Parisin müdafaası için Oise ve Seine nehirleri boyµnca timdi yapılmakta 
olan muharebenin büyilk mikyasta ikinci bir Verdun olduğu söyleniyor 

... L........L..ı ~L.-1..ı van)muı: Nehri ve ıeeldl 8f8D motörlü kanetler ısi çeklen dtipmm takibe koJuluyorJar 
P,odern mıruue ceı---- ' İtalyanın lıarbe . girişini 

bitaraf devletler 
nasıl karşıladılar? 

·Askeri motehassısıar Askeri va•iıet 
~Almanlarda yorgunluk 
alametleri seziliyor,, · Alml!'lar dun hiçbir tarafta bariz bir 

diyorlar ilerlemede bulunmamışlardır 
ve aeıne nehirleri boyun. 

Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, ispanya, lsviçre 
Japonya, Macaristan ve Amerikada alınan tedbirler' Parıs 11 - oıse te olan muharebe, §imdi 

~ cereyan etmek PariSi ıstıhdaf etmektedir. 
Joirudan doğruya gyik1 azamı haddi 
letne'in garbinde Alman tbalr nlsbetinde otan 

ı 
tir ttçe karşı 

e ermlf . tl 1 her J&:arVJ toprağı kahra-
ransız ıruvve er , tedlrler 

inanca müdafaa etmek ~n J>u muha-
Parisin müdafaası için ~~-• _.ada) (.,.,..... 7 nan .. ,., .. 

( Rıunl 11bllller 7 ncl 
ıoyfa•ızdadır. ) 

ileri sürüle~ mütalealar ' 
Bütün Fransa sonuna kadar dayanmağa azmetmiş 
~~~r. Ona ümidlerini kaybettirecek 
·" ;~ :.!.A . ~ir vaziyet henüz yoktur · , 
/ · . • Emekli general H. Emir Erkilet ro~ndra ıı <A.A.> - :Havas AJanaı bildiri-~~ devriye yapmakta olduiunu blldirı 

ısaJlllDCllllllıi mubarehe . Denme Oiae arwnda Almanlar, bU- Bazı adalarının ifgallnden 1ıııortara.t, Ya- Yweni.tanda 
• •t 'hUa ~n nehririin Rouen ile Vernon ara- nanistua '* OOk ..uUrt ve mml tedbirler Atina,, 11 (A.A.) - Havası 

~ rnulıarebey• muht.e- eandak!, kıaDUD1 dunıau boğarak k8prü atmıştır. YUIOllavya bir OOk smıfı alllh 11.. İtabuun harbe girdiği bekkı.,w.t ı.. 
elif tlddeilerl• devanı kuımaia ve tanldarile Ltiyük kuvvetlerini tına çalırnuftır. her muhtelif mahf.Uerde b'76k Wr ... 

<Devaau ı bel aaJtaü) tnlllil radJOılu, mttteflt donaıımanuı At- <Dnum ı a _,,., 



2 Sayfa SON POSTA 

İtalyanın harbe girişini 
bitaraf devletler 

nasıl karşıladılar ? 

ale: Galebeden sonra 

(Ba.şta.ra.Cı ı hıci sayfada) 

te lıuıl etmiştir. Bu mahfeller Akdenizd: 
9e')'riaefai~in hürriyet ve emniyctiııin Yu
naııİ.ltan için hayati bir ehemmıyeti haiz ol
duiunu bildirmektedirler. 

Atina, l J (A.A) - Mc:vkut bir tali
me çağınlmış olan 1935 sınıfı terhis cdil
miı, 19 3-4 sınıfı silah altına çağınlmıştır. 

Bu.lgarigtanda deniliyor ki 
Sofya, 11 (A.A) - Royter: İtalyanın 

harbe girmesi Bulgaristnndn hayret uyan
dırmamıştır. Memleket sükuneti muhafaza 
etmektecGr. Haberi hususi ııüshalar~da 
veren gazeteler, Balkan &İyasetinin Li.taraf
lık olmakta berdevam bulunduğunu kay
dediyorlar. Umumi intıba Sovyetler Birli
ğinin doğu-cenub Avrupasında banşın mu
hafazası için şiddetle çalışmakta olduğu 
merkezinı:ledir. 

C,ıl:b wounu!l kumandnnı mağlub etı :~i hasır.ın ~~enrıa- l'ir insaqın mediği ıekilde inb1tam al.:!ıktırn sonra unutmı-

Romanyada intıbalar lı~ ı r: k·lıcını mde etmiş .. mümkündür. yacıığı, nlfctmİyfce-ği hakaret yoktur. 

······························································································································ -·-·············· .. ··········· ...... .:.. .... ·---·······-··· Bükreş, 11 (AA) - ltalyaııın Hônı 
harbetrncsi Romanyada deriıı bir hayret 
uyandırmıştır. Romanyad.a ı;on dakikaya 
kadar ltalyanın harb harici kalacağı zanne
dilmekte idi. Şimdiye kadar resmi hiçbir 
aksülamel olmamıştır. Yeni hiçbir askeri 
tedbir alınmamış ise de, ihtiyat efrad baki
ycsinfo dünkii çağırılması Rumen ordusu
nu seferberlik kadrosuna iblağ etmi!;tir. 

Burada ilk sorulan sual şudur: Rusyanın 
vaziyeti ne olacaktır~ Umumiyetle düşü
nülen şey, fiili bir müdahaleye kadar git· 
mek dahi icab etse, Rusynnın politikası 
Balkanlarda sulhü korumak dacağıdır. 

Burada ikamet etmekte olan ltalyanlnr 
Mus.~olininin beyanatına karşı açıkça İstik
mhlannı ilan etmektedir. 

ispanyada deniliyor ki 
Madrid, 11 (A.A.) -· Madrid ~iyasi 

mahfeli erinde ltalyanın haı be girmesının 
İspanyanın tarzı hareketinde hiçbir deği
ılklik husule getirmediği beyan· edilmek
tedir. 

fsviçrede deıLliyor ki 
Bernr-, 11 (AA.) - Havas: 
ltalyanın harbe girişi, ls,•içre ıçın bir 

ıürpriz olmamıştır. Herkes, Mussoli;ıinin 
İsviçre hakkında söylediği sözlerin merr.le
kette iyi akisler yarattığını söylemektedir. 

Berner Tageblatt gazetesi diyor ki: 
uSosyalistler için, İtalyanın harbe giri

fİ, Mateotti'nin katlini hatırlatmaktadır. 
Filhakika, Mateotti, 1 O Haziran 19 2 3 le 
öldürülmüştü. Biz İsviçı eliler için, ltalya
nın harbe girişi, iki miıılik traiik bir hadi
sedir. Çünkü bu hadise, sıkı dostluk bağ
larile kendisine merbut bulunduğumuz 
Fransaya dokunmaktadır. >, 

Japonyanın kararı 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japon knbinesi, 
ltalyanın harbe girişini tetkik ic;in toplan-
mıştır. 

lngiliz Kraliçesinin 
Giinliik gorgunluhları 

Bugünkü harhın en çok yorulan meş
hur şahsiyetlerinden biri de ingiltere kra
liçesidir. Kraliçe günün muhtelif saatlt:rin· 
de müteaddid müesseseleri dolaşmakta 

teftişlerde bulunmakta, kadın taburlannı 
gözden geçirmekte, h\\st:ınelerc yn•mln11ş 
olan yaralı \ngiliz nskerlerini yoklamakta
dır. Burada kendi!lini hu hnstane ziyaretle

rinden birinde görmektcsir.iz. 

/ngiliz Başvekili ve karı';t 
Res!11İ Japon mahfellerinin beyanatına J 

göre, ltalyanın bu kararı, Jnponyanın bü- ngiliz başvekili Çörçil a:z ı.ok eşini faz-
tün dikkatini Çin harbinin tıı.,fiyesine tııh- laca sayan sadık bir kocndır. Madam ;ör
ıis etmek ve Avrupa anlaşmazlığından u- çilin sözünden asla dışarı çıkmaz. Her şey 
zak kalmak hakkındakı değişmez siyaseti- onun emrine tabidir. Son günlerde lngil
ni kat'iyen değiştirmiyeceL.tir. terede I)eşredile:ı bir kitnbda şöyle bir ha-

Tokyo, 11 (AA.) - Hariciye nazın d" ki d .l k d. 
b b h h • . .. ·r .. . 1 1 ıse na e ı me ·tc ır: u sa a , ancıye musteşan anı nın, ta -
yan maslahatgüzarına Japon hükumetinin Çörçil İngiliz kabinesinde maliye nazır-
ltaly:'nın ihtilufı .. u.~ak~ar·kt' teş~il. edecek l lığı ettiği sırala~da Leydi l lousto~ .isınin~.e 
mahıyette her turlu hadıseclen ıçtınab et- gayet zengin hır dul kadın kenJmne mu
mesini şiddetle arzu etmekte olduğunu bil- racaat ederek: 
dirdiğini beyan etmiştir. 

Amerikada deniliyor ki 
Nevyork, 11 (A.A.) - Nev-York He

rnld Tribune, şöyle yazıyor: 

- Sayın nıszır, kocam öldü. Va~iyetna· 
mesi mucibince bir milyon beş yüz bin ln
giliz lirası tutan veraset vergisini, kendi 

arzumla ödemek istiyorum, demiş ve ban

ka çekini yazıp bitirdikten sonra da: 

ARASONDA 

bilmiyordu 
Hizmetçiılerhı bir evde on beş gün

den fazla otıınnıulıldarmdaıı b1hse -
diliyordu. Biri: 

- Bizim bir hizmetçimiz 
tam iki ay yanımızda kaldı. 

vardı, 

Dedikten sonrrı Hd a!ı yan?arında 
kalmış olmasımn sebebıni de anlattı: 

- Bir yatla seyarate çıkmı§tık, iki 
ay hiç bir sah~le tığramad?k, 

Otada bulıma1ılardan biri söze ka
rt§tı: 

- Her halde, dedi, 
yüzmek te bilmiyordu. 

1ıizmctçiniz 

: . . 
'•·---------------•'r 

Eski lngiiiz Harbiye 
Nazırı şimdi 

askerliğini yapıyor 

İngiliz gazeteleri Çemberlayn knbir.c· 

flarbln hazin 
Cilvelerinden biri daha 

Günlerce cephede. cehennemi ateşle:- a

rasında büyük bir gayreti-: çarpışarak me
zuniyetle geri dönen Fransız askerleıinden 
biri, evinde "canından fazla sevdiği karısile 

çocuğunun bir hava hücumu esnasında bir 
-düşman bombasile öldiiklerini haber alın-

ca, kendisini tutamayıp hüngür hüngür ağ

lamıştır. Bu hazin sahneyi te;bit eden re
!İm bir aile babasının en derin ıztırabını 

ne engin bir kudretle canlandırmaktadır. 

Dünyada en çok telef on 
sinde harbiye nazırlığı etmiş olan S:r Oli-

ver Stanleyin e!ki tnburuna iltihak ettığin. muhaberesini kimler 
yazmaktadırlar. Sabık nazır geçen harbde yapıyor? 
büyük salib nişnnı ile taltif olunmuştu. Çör· Montre"lda .. neşredilen bir istatistikte 
çil, onu kabineye almak İstemişse de kcn· 

disi kabul etmemiştir. 

Bir 
/ngiliz 

sinema yıldızı . 
ordllsunda asker 

dünyada en çok telefon rnuhaveresini Ka-

nadalıların yaptığı ve on bir senedenberi de 

bu şampiyonluklarını muhafaza ettikleri 

anlaşılmıştır. 

Filhakika her Kanadalı senede vasati o

larak 235 mükaleme yapmışhr. Ameıikada 

Sinema yıldızlarındaô Robert Montgo- se bu miktar adnm başına 22 3, Dnnimar _ 

mery Pariste Amerikan sıhhi nnkliye ko - kada 185, lsviçred~ 181, Norveçte de 96 

unda vazife almak için, bir film kuntura· ya baliğ olmaktadır. 

ını feshederek ingiltereye gelmiştir. Ken-

disini gören gazetecilere: 

((Geçen harbde, yeğe:ıim, Ameıika har-

be girmeden evvel, ayni vazife ile çalış -

Beş yüz senelik shapi 
cezası 

Haziran 12 

Sözün kısası 
Bir ilan 

E. Ekrem Talu 

Cenevre icra daire.sinden: 
.Müf1ls Milletler Cemiyetine aid olup aşa. 

ğıda cinsi tadad edilen muhtelif köhne eşy~ 
müntsı merkumun Cenevrede k!thı sarayı ka.. 
pısının önünde açık utırma suretile satıla.

caktır: 

Bir bab, maabahçe munzıam saray; {Bu 
harbde sinirleri bozulacak olanların bir kıs-1 
mı için ileride tımarhane olarak kullanıl • 
mağa elverişlidir.] J 

Maroken clldli, sayfaları ekstra parşömen 
kflğıdından, kenarları menevişli misak nüs_ 
hası fepey yıpranmıştır.] 

Muhtelif kıt'a ve eb'adda tahdidi teslihat 
projeleri. [Bunlar on beş çuval kadnr dol • 
durmakta olan beşerin enaillğlne dair eser 
yazncak olanlar i9in fevk:ılMe kıymeUidir.] 

otuz dört clld muhasebe defteri. [Muhte
lif tarihlerde ln'lkad eden konsey ve heyetl 
umumlyç lçtimalannın ziyafet, ikamet ve. 
sair masraflarını müfredatfle göstermekte "" 
dir. Erbabı için çok enteresandır.] 

Muhtelif propestolar.. rçin, Hnbeş, Avus-: 
turya, Çek llsanlarile yazılmış olanlar tarih! 
kıymeti haiZ'Cilr.ı 

Blr aded harmani ve bir aded kırmızı 
şemsiye. [Ha.be_, Neca.şlst tarafından vest1. 
yerde unutulmuş ve bir sene zarfında sahlbJ 
tarafından aranılmamış olduğundan, mlifllsJ 
merkuma mal edilm~tir.] 

Muhtelif cezai tedbirler. (Hiç kullanılma .. 
mıştır.ı 

Milletler arasında ebedi sulh ve iyi geçtmı 
idealleri. [Son derece köhne olup maddi' 
kıymeti olmamakla beraber m&s masasınca 
deftere dahli edilmiştir.] 

Manevi terki tesllhat projesi. fZaleski im_ 
zalıdır. Safiyet nümunesl ve binaenaleyh 
kıymetlidir.] 

Birkaç tanesi daim!, diğerleri muvakkat, 
maliimfilmiktar. azalık sandalyeleri. [Mali .• 
yet flatıarı begayet tahrş olan bu sandalve
ler hemen hemen yok pahasına elden çı • 
karılmaktadır. Bu fırsatın kaçırılmaması H'l
Zlmdır.ı 

Her ollde müteaddld yazı makineleri. kür. 
SÜ, masa. koltuk, riyaset çıngırağı. rFazla~ 
ra miistameıı. hokka takımları, kütilbhane, 
avizeler, vesaire. 

1500 ton kadar muhteUf rapor. istatistik 
v~c;atr neşriyat. TAmbalajdn kullnnılmağa 
elverişlidir, tartı ile satılacaktır.] 

Bu e-;yayı satın alma~a lnllb ve ragıb o • 
l:ınların, hududlar kapanmadığı takdlr<ie 
~elecek avın on beslnrl günü Cenc>vreıi; 
müflis MilletlPr Cemiyeti kapısının önünd• 
hazır bulunmaları .. . 

Satış bedeli fi.,erinden yüzde 10 alıkonu • 
tarnk bedi ılh idealin kurban gidenle ~ 
rtn dul ve yetimlerine tevzi olunacaktır.» 

Aslına mutabıktır: 

c. Ckne111- rc,a.Lu. 
····························································• 

2 milyon aded 
on parahk tedavüle çıktı 

İstanbul Damg:ı matbaa ındn basılan ye
ni on paralıklann tedavüle çıknrılmnsına 
bugünden itibnren başlanacaktır. 

Merkez Bankasının ynnn yalnız İstanbul 
için tedavüle çıknracağ, on paralık miktan 
2 milyondur. Bu miktar, fstanbul ve Ana• 
doluda peyderpey tedavüle çıkarılacak on 
paralıklarla artacak ve ilerde 40 milyonu 
bulacaktır. 

Yeni on paralıkl:ınn piyasaya sevki. bil
hassa vesaiti nakliy~ ücretlerine son yapılan 
vergi znmlarile kendini gösteren ufak para 
buhranını, önliyecektir. 

Matbuat teknisyenleri kongresi 

Mussolini, milletini l litlerin tanklarına 
koşmuştur. Biz kendi hissemize olarak, 
hürriyet için mücadeleye devam etmekte 
olanlara, ancak elimizdc.n gelen maddi 
yardımı yapabiliriz. Kendimiz de, gayri 
kabili ictinab olan yarının müca,delesine 
karşı koymak için, müınhün olduğu kadar 
aümtle ve tamamiyetle'hazırlnnmalıyız. 

Macaristanda deniyor ki 
Budapeşte, l t (A.A.) - O. N. B. ajan

- Bakınız çeki yazdım. Hazineye böy
le mühim bir meblnğı tcberrii eden bir ka· 
dına bir öpücük vermek şart değil midir}. 

diye ilave ederek yanağını uzatmış.. tam 
bu sırada, çalan telefonda madam Çii~çilin 
sesi aksetmiş, Bay Çörçil de: 

mı~tı. Ben de onu taklid ederek ayni yere Amerikada C~unecticut mahkemelerin -
den birinde geçenlerde pyanı dikkat bir 

Türk matbuat teknlslyenlerı btrliğfndenf 

Mutad senelik kongremizi 16 Hıızlrıın 940 
dava rüyet edilmiştir. Davanın esası §U - Pazar günü saat 13 de Eminönü Halkevl sa.
dur: lonlarmda yapacağımızdan birliğe kayıdlı ar 

nlib oldum.» demiştir. ..................................................... ·-··-· 
TAKViM 

sı bildiriyor: 
Sabah gazeteleri, lta}yanın Almanyanın 

yanı başında muharebeye girmesini anla
yış ve sempati ile karşılamıştn. Duçe tara
fından kara ve deniz komşularına ·verilen 
teminat bumda yatıştırıcı bir tesir hasıl et
miştir. 

Pcstcr Lloyd gazetesi, yarı resmi mnhi
yette bir makalede Macaristanm Avrupa 
doğu-cenubundaki s;lôhlı ihtHnfın haricin
de kalmak için elinden geleni yapacağını 
bildirmektedir. Macarislanı ilham eden bu 
kuvvetli barış arzu ve azminin dısarıdan 
bozulmıyacağını ümid etmek İcab eder. 1-
talya tarafından verilen sarih· teminat bu
nun delilidir. 

Sovyet Rusya - İtalya 
münasebab 

Roma 11 (A.A.) - Stcfani ajnnsının 
diplomatik muharriri ya~ıyor: 

İtalya, Moskovndnki ltalyan ve Roma -
dald Sovyet sefirlerinin vazifeleri başına 
dönmeleri keyfiyetinin de gösterdiği veç -
hile., Rusya ile: normal mÜ"lası;betlerde ve 
mesai birliğindı: bulunmak arzusundadır. 

Brükselde kalan talebemiz 
Ankara 11 (AA.) - EJyevm Belçika

d bulunan talebelemizin isimleri evvefece 
nan edilmişti. isimleri a ğıda zikredilen 
talebemizin de halen Brükselde Eıhhatte 
bulunduklanna dair Haricİ)'e Vekaletine 
m l<imat gelmiştir. 

Nikad Bayra m, Nejad Aybers, Hü~eyin 
Ulu .. Turhan Tapman, Hallık Özgen. 

- Var olunuz, fakat bunu yapamıya-
19 34 senesinde Sarport adında bir a _ kadaşların o gün umum! fçtimadıı hazır bu. 

lunmlarını dileriz. 
dam ispirto kaçakçılığından dolayı 50.000 cağım! cevabını vererek berayı samimiyet 

madamın sırtına birkaç tokat indirmiştir. 

Burun ve sıhhat 
Amerikan doktorlanndan Petzi \V

0

illiam 
buroun !lıhhat iizerindeki te~iri hakkında u

zun tetkiklerde _bulunmuştur. Muntn;:am 

ve düzgün bir burun sayesinde teneffüs 
mükemmel bir surette icra edilir ve bu 
muntazam teneffüs sayesinde de vücudJa 
güzellik temin edilirmiş. Profesör misal o
larak eski heykeller; göstermektedir. Bu 
profesöre göre taın manasile giizı~! addedil· 
mesi için burnun altı santimetre uzunlu
ğunda olması iktiza eylemektedir. 
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dolar cezaya mahkum edilmişti. Sarpor • 

tun avukntı kurna..ı: bir adam olduğundan 
işi be;ı sene temdide muvaffak olmuştur. 
Nihayet geçen ay mahkeme ıu karan ver~ 
miştir. Sarport bu 50.000 dolan faizi ni-

zamisile ödiyccektir. Bu karara itiraz r.den 
Sarpo1t, hali iflasta bulunduğunu mahke

meye bildirmiştir. Bunun üzerim~ mahkeme 
meseleyi yeniden tetkik ederek ıu cezayı 

vermiştir: 

Sarport vilayetlerden birinde bulunan 
bir fabrikada günde 3 dolar ücretle çalışa
cak ve bu para ile cı:zaSJnı ödiyecektir. Ta
biri diğerle bu adam 500 sene hapiste yata

cnktırl •.. 

1 STER INANMAt i NAN, 
• 

1 STER 
Bir R.(;nc! .. ş l'nlattı: 
- Dün ~npn sokakların birinde"l geçiyordum, birdenbire 

kı.:loihma bir ses geldi. 
Hurda demir parçalar'ı alıyorum, diye bağırıyordu. Bak

tım, bir adamcağız. arkasında bir küfe, heı evin önünde durn · 

ı6k gür sesi ile ıokağı bir defa çınlatıyor 
Doğrusunu söyliyeyim, bu ıesi bütü:-ı hayatımda ilk defa 

i~itiy•>rdum, r,aribime gitti. Adamın arkasındaıl bakarllk yvb· 
nı.ı devam c.ttim, ne kadar gitmiştim, belki yliz, belki yüz elli 
nır.tre, J;ula~ıma biı başkn ses geld.i, o da: 

f,ki l.fığıd, eski paçavra alıyorum, diye bağırıyordu. Derhal 
mul,arr~eyi düşündüm ve anladım ki, böyle zamanld:~İll en çok 
.:tırııı,lan şey sulh 7nmanında kıymeti en az. ola:ı ıeydir. Birin· 
dsi demir, ikincisi de kii.ğıd veya iplik imaline mahsus paçavrd 

IS TER 1 NAN, 1 STER i"N AN M Al 

Dalı§ talimleri yapılacak 
İzmit körfezinden Zeytlnbumuruı. kadar 

olan n.rz dalresne, Herekeden geçen tuı dıı,. 

ire.'>i arasındaki 2_5 mu mesafede yarından 
itibaren dalış talimleri yapılacnltıodan me .. 
rakibin bu sahadan geçmemeleri Liman İda. 
resince alAkadarlnra tebliğ edilmiştir. 

Bir vapur bir mavnaya çarptı 
Kuruçeşmede İskender tütün deposu ö • 

nünde mal almakta bulunan Mavnacılar 
Cemiyetrne mensub 409 s:ıyılı mcımaya, Fran 
sız Rebul acentasına aid Kasıno vapuru 
çarpmıştır. 

Bu müsademe neticesinde mavna ehem • 
mlyetıı ~urette hasara uvnmU}tır. Liman f.. 
dareslnce keyfiyet tahkik edllmektedlr. 

Akdeniz yolile ihracat durdu 
Harbin Akdenize de sirnyeti üzerine bu ta .. 

tikle muhtelif m('Jllleketlere ihracat ynp:ı.n 
ve mevsim dolayıslle lstihsnı mıntakalarında: 
müb::ıyaat yaptıran ihracatçılar bu mllbaya· 
ııları durdurmuşlardır. 

Bl,l sebcble bazı thrac.nt emtialnr1 satışlıı,. 
rındn durgunluk ba.şlam~. zahire J>fyasalrt 
da gevşem~ır. Dün kara yoıne İtalyayn yu
murta. Macarlstana fındık ve deniz yollle 
Romanyaya pamuk gönderllmlşttr. 

Heli inşaaı 
Beşiktaş kaymakamlığı Ortaköy ve 

Kuruçeşmede blrer beli\ inşasını tek.. 
llf etmiştir. Belediye relslltı bu reklltl 
tetkik et.mekt.edlr. 
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S ON POS T A Sayfa 3 

Telgraf, Telet9on Ve Radyo 

İngiltere Amerikadan 
torpido muhribleri satın 

almak istiyor 
Pres.s'in mahiyette olduğunu, zira bu sözlerin .,üphe-

Nevyork 11 (A.A.) - A.s.Socie.ted hf 1 siz bir bitaraf sözleri olmakla beraber to -
\taşingtori muhabiri f.y1. haber alan ma 8 

- n bir muha.rtb tonu olduğunu bildir -
lt.roen öğrendiğine göre, İngiltere ve Kanda. n~~t~r 
aa Am . 1 ik devletılertnden torpl o m"' . 

• erlka Bır eş t tldk: et- B'taraflık kanunu ftalyaya da teımil 
tnuhrlbi satın almak lmkll.nlarını e 1 edT 
trı.ektedlr Satın alınmak istenen torpido ı ıyor .. 
tnuhribl~l Amerika Blrle~lk devletleri do - vaşlngton 11 (A.A.) - Ruzvelt du~ akşam 
llan.masında hAlen kullanılmakta olan umu- Amerikanın bitaranık kanununu ,ıtalyo..ya 
lnt Harbden kalma bazı gemilerdir. teşmil etmesine karar verm~tir. 

• ı ı Ruzveıt 3 kararname imza etmiştir. Bun-
Almanlarm küçtik denıza tı an !ardan blrincislle Amer!kanm bitaraflı~ı l -

Va.şington deniz mahfellerlne gelen hav~ lan edllmeket, ikincisi Italya ile müttefikler 
l:ıerıere göre, Almanlar altı torpido alan arasında harb hali mevcud olduğunu btlctl;-
1600 kilometre hareket kutru ol~n 250 tonL mekte, üçüncüsü muhariblere ald gemllerın 
.lr4toıuk küçlik denizaltı gemileri ınşasına ça- Amerikanın limanlarından ve kara suların. 
lıı::nıaktadır. Sanıldı~ına göre bu.~ların bir dan ne şekilde iStifade edeceklerine dair ba
kısnı.ı, .sahilde montajı yapılmak uzere Al • zı hülcilmleri ihtiva etm~ktedir. Bu karı.u -
l'nanya dahilinde parca pıı.rçs ımal edUmlş- namede Amerikalıların Italyan vapurlarına 
tır. Almanya.nın bu den!zaıt_llardan ayda 12 binmeleri menedilmekte. ihracatın Cash and 
Ua 20 aded yapmakta oldugu sanılmakta - carry usulline tAbi olacaltt knydolunmakta 
1.ır. ve Aınerlkada İtalyanlar için toplanacak ia-

Yardnn cereyam ne şeldlleri tesb1t olunmaktadır. 

»evyork 11 r A.A.) _ Ruzvelt'in nutku, b6- fngilterede iefsirler 

tUn memlekette matbuat tara.tından tama- L<>ndra. 11 (A.A.) - Ruzveltln nutku, Lon-
lnen tasvib ed!lmiştir. dranın resmt mehaflllnde şöyle tefsir edil-

?ievyork Times gazetesi. Mussolininln ta.k- mektedir: 
blh edilmesini tasvib etmektedir. B~ta bulunanların tazylkile İtAilyanın 

'I'aın bir bitaraflık oımama.kla beraber, nıüttetıklerle harb halinde bulunduğu şu an 
bı.üttefiklere tam bir yardım azmi, bütiln da Ruzveltin nutku, garezin kuvvetlerine 
birleşik devletlerin hissiyatına terceman o - ka~şı yapılan mUoadelede kanlarını dökmek 
larak telakki edilmektedir. Mussolinlyi ve te olanların cesaretlerini kamçılıyacak.tır. 
hareketin! tavsif eden sıfatlar, Hitler hak - Müttefik demokrasiler, şimdi büyük bir 
kında bütün yazılmış olan şeylerin fevkin.. aded fatkiyetine karşı mücadele etmekte -
dedir. dirlar. Fakat hiç bir vaklt funldsizli~e düş_ 

«Muharib tonun müş deitlldirler. Harbetmeğe kendilerini sev_ 

Vaşington 11 (A.AJ _ Relsiaümhur seQl. keden ulvt sebebleri düşünerek, ve reis Ruz. 
hı ıçtn cümhurlyet partisi namına namııed- velt'ln davalarına. ıbllakaydüşart mü11aheret 
}!~ini koyanlardan Thoma.s Dewey, RuzveL etıtl!fini düşünerek, daha büyük bir emniyetle 
)lıı. nutkunun ciddt surette düşfindürccek çarpupnaktadırlar. 

Sovyet .. Rumen mnnasebatı 
normal bir hale giriyor 

Bülcre§ 11 (A.A.) - O. N. B. ajan" 
lıildiriyor: 

İyi malOmat alan mehafil, Sovyet-Rıı . • 
ın.e .. ebatının yakında normal hır 

n munae k d" s··1a 
lıale gireceğini tahmin etme te ır. • u 61 

~. 1 ...... k. d fazla bir zaman hır mas 
ı ıgı ı ı sene eı> • dil 

ş.hatgüzar muavini tarafmd
8

8:nk ıdare e. b: 
ilf'kten sonra, Mosko'\'anın u reşe yem ır 

elçi göndermeğe karar verdiği bildiriliyor. 
Sofya sabık elçisi Lavrentieff'in Bük -

re§e tayin edileceiı söyleniyor. 
Romanya da Moskovaya yeni bir elçi 

gönderecektir. Sabık hariciye naı.ın Ga 
fenko'nun sıhht eebeblerden dolayı bu va
zifeyi reddettiği bHdirilmektedir. Jı nazırı 
Yalee. namzed olarak telA.kki edilmektedir. 

Zonguldak -Kozlu, Elazığ • Van 
hatlannm inşasına yakmda başlamyor 

Zonguldak _ Kozlu niıı usunluğ'u 1400 metre olacaktır. Hattın 
Ankara, 11 (Hususi~ - lar hazırle.nnu4- ııana.u 2 sene kadar sürece.kti.r. 

~tının inşasına daır ea~. edil' Bu hat Dl#er taraftan E!Azığ' • Van hattının da 
ık ıı.mak u~r · · EkiıUtmeye ç ar . liraya çıkacaktır. etüdlerl ilerlemi$1r. 45 kilometrelik birin-

·""~ iben ı milyon 8-00 bm. tU Iden birisi • ai kı.alDl yakında eksiltmeye konacaktır. 
ınat üzerinde ye.pılacak 1kı ne 

Yeni Belçika ordusu 
AA.) _ Belçika nacak tedbirleri tesbit eylemiştir. Belçika 

l'ransada bir mahal 11 < · eıslerinln de ordusunun ateo hattında mümkün oldu~u 
~azırıarı, ayan ve meb'usan ~aırdır. kadar çabuk surette yeniden organize edil _ 
4tırakile bir toplantı yapmll~ bir tebıtğde mesl içdn hi9 bir gayretten ltaçınıl.mıyacak-

'I'oplantı sonunda n~red en tır. Nazırlar, h1zınet yaşında. bulunan BeJ _ 
e~cUınıe şöyle denmektedir: dar müttefikle? çikll gençlerinln aske11likler1 için de tedblr

Belçika nazırları, zafere kai"'" derhal aıı. ıer almışlardır. 
~anında. mücadeleye devam ~ 

İngiltere ile imparatorl~k a~asında 
hava postaları tatıl edıldl 

. tıorlukla tn - Malta, Mı.sır, 1"Jllstln, Irak, Hindistan, Bey 
Londra. 11 <AA.) - ImP:X:-n muvakkat l~. Britanya., Hongkong, Malezya ve Avust_ 

'2atere arasındaki hava .~ a
1
: Bu kararla, ra.lya, Yeni Zelanda, Sudan ve ıarkl 

l>ır zaman için tatil edilınışt · Afrika. 
~llkadar memleketler şunlardır: 

A rikalı /ta/yanların teessüfü 
m e - M!ami'de İtalyan fa.hrl konsolosu Gro.etani, İtalyanın iltL 

tilami-Florida 11 (A.AJ . bn" tir araetanl bu mıntakada bulunan diğer 4000 A-
'11 harbi fuer!ne derhal ıstıfa e 11

1~'ni.n kararın~ beyanı teessiif ettiğini bildirmiş ve 

ttnetikalı İtalyan namına, ~:o e~ğlni düşündüklerini de ilAve eylemiştir. 
ta1yanın harbe girn'lemesi ıc 

bugün beganalfa_ .~ulanacak 
_ \Vcstminpter koridorlarınd_a, Ço:ç~I ı~. yarın Avam Ka-

londra 11 (A.A) . . hakkındaki mesaıl gorüşulclukten sonra, umumi 
tnar ' 1 J h rbe gırınesı 'b- asında, ta yanın ': e<lilmekledir. 
ır beyanatta bu)unacagı zann 

Çörçil 

Fransız kabinesi başka bir yerde toplandı 
l<'r ı ı ı A A ) - Havas: d b ı N ansacta bir mahal. ··~ · ·en sonra t.opları.nı~tır. Ordular mıntakasm a. u unan 

)a o.zırlar meclisi, bugün ogled Chautemps riya.set etmiştir. 
Şvekıııın yerine, toplantıya B. 

Bekleme harbi 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

R 3:rb devam ettikçe ve hareket ha
linde bulunan ordular henüz ta

zeliklerini muhafan ettikçe tarafların bun
lar karşısınd'.l çektikleri :wrluklar daha zi
yade artıyor. H':l-:! bu zorluklara en ziya.de 
maruz bulunanlaı müttefiklerdir. Bu, şüphe 
götürmez bir hakikattiı. Fakat harb denilen 
mücadele türlu tecelliler arzeden bir kuv
vet savaşıdır. Bırçok safhalar, istihaleler 
geçirebiür ve bugün bir tarafın başına ge
len yarın öbürüni.ı:ı başına gelebilir. Bıttabi 

• 
lngiltere ve F ransada 
. dün yüzlerce 
Italyan tevkif edildi 

Londra 11 CA.A.) - Bugün memleketin her Liverpol'da İtalyanlara aid binalarda mü.. 
yerinde, İngiliz milli emniyet makamatı t . hlm haııara.t husule getirllm.1.ştir. Takriben 
talyan tevJdfatını tevsi etmiştir. İnglliı a _ 70 İtalyan tevkit edilmiştir. İtalyan lokanta
leyhtarlıklarlle tanınmış takriben 700 İtal- ları bulunan diğer bazı şehirlerde de karga_ 
yan tevkif olunmuştur. Bunların blrço~ şalıklar vukubulduğu bildirilmektedir. Bil -
dün gece tevkif olunmuştur. hassa F.d.1.mbourg'da İtalya aleyhine yapılan 

7000 İtalyan Londranın lylnde ikamet et_ nümayl.fler esnasında bir kaç kişi yaralan_ 
mektedir. Bunların istlcvabları bir kay gün mış ve 100 k!.şl kadar da tevkif edllınlştir. imkan mevcud olmak şartile 

Geçen B ·· ··k H b b · 1 . sü!.ecektir. Polis sopalarla müdahale etmek mecburi_ 
salidir. Bir ~:au Aln~n unun ~n c~~ ı .mı- Uç dört yüz İtalyan, Londranın garbinde yetinde kalm~tır. 
lan b' 1 · 1 1: • ya ~e muttefıklen o- bulunan bllyük bir mektebde toplanmış ve Marsllya 11 (A.A.) - Gece zarfında 900 

ız erın ga "'.Jeyı temın etmemize ta · 
mak kal t G ·. Al - yakında tecrld kamplarına sevkedllecek • Italyan tecrid kamplarına sevkedllmiştir. 

1 P !11ış 1
• ene 0 zaman man ordu- tir. Bunlar şti.pheli eşhas olarak ç.oktanberidlr 

arı arıse yaklaşmışlardı Fa h"ku · ' 
m t k . . k · r nsız u - Londranın Italyan mahallesi olan Soho- nezaret altında bulunmakta 1dller. 

e mer ezını:ı su ut etmesi bir gün me- f al 1 •. M • 
selesi sa ı d F h ., , . da polis 2 veya 3 neferlik postalarla nöbet t yan e çısı ısm terketmedı 

.. k" ~1 _ıyoı u .... ransız uırnmteı, bu- beklemektedir. Kahire 11 (A.A.) - D.N.B. ajansı Mısır 
~:mu gıbı. ~evk~ını ~eğiştir~ş~. Fakat Londra 11 (A.A.) - Londranın Soho ma- hududundan: 

nehrı onlerınde ısabetlı hır surette hallesinde Yunanlılarla İtalyanlar arasında MUMOlini tarafından Mısırın muhasamat 
yapılan hareketi •r k f • 'k"b 

•Y· c ve arşı tara m ırtı a çıkan bir arbede esnasında buı lokantala.- harici kalacağına mütedair beyanatı Uze • 
ettıgı ~~ı hat~lardan. zamanında temin Or rın camları kırılmı~. fakat sll~h atılmam~- rlne, İtlya elçisi Kont Mazzollnl, Kahlrede 
lunan ıstıfade ıle vazıyet esaslı surette de- t k l t -· · ·ı · . R ır. a mı.ş ır. 
gıştırı mışt~. u müla~aza, bugün için de 
vari.ddir. lngil:z ve Fransız kaynaklarının 
hakıkaten tükenmez denecek bir vüs'atte 
oldukları herkesin malumudur. Onun için
dir ki bugünki.ı savaş, bazılarının bekliye
bilecekleri gıbi, semavi bir mucize ile de
ğil, bu menahiin temin edebileceği maddi 
imkanlarla çehresini değiştirebilir. Maa
mafih bu İş, bir gü., meselesi olamaz.Birçok 
muvaffakiyetsizlikl<·rc rağmen karşı taraf 
yılmaz ve iddia~: veçhilc yeni bir hamle ve 
yeni bir hızla mlicaddeye atılırsa o zaman 
birçok şeyler yapılabilir. · 

Fakat dikkat etmek lazımdır ki Alman 
kuvvetleri kat'~ neticeyi almak ve bilhassa 
Fransız ordulaıının e:ı.as niivesini bo;ı;mak 
için hareket etmektedirler. Sayed bu ordu
lar bu emellerır.~ muvaffak olurlarsa o va
kit, zaman denilen mefhumun İttifakından 
da fazla bir ,ey temin edilemez. Evvela el
deki kuvvetleri zinde tutabilmek ve ona, 
yeni imkanlar ilive etmek surı-tile harekP.t 
edildiği takdirdedir ki dayanmanın faydan 
istihsal edilel:ıilir. Aksi takdirde b~klemek
ten brr şey çıkmaL. Yahud da inkisar vt" 
hüsran çıkabilir. 

.5.a,,,, c~a.qı,,ı. f,,,,,.,,, 
-·························································-· 

italyaya harb ilan 
eden memleketler 

Vaşington, 11 (A.A.) - Başvekil Fra
şer Yeni Zelandanın burrün memleket saati 
ile saat 10,30 dan itibaren İtalya ile harb 
halinde olduğunu beyan etmiştir. 

Londra, 11 (AA.) - Cenubi Afrika 
Birliğinin İtalyaya harb ilan ettiği bildiril
mektedir. 

Salahiyettar mahfellerde şu cihet teba
rüz ettirilmektedir ki cenubi Afrika birliği, 
İtalyanın harbe girmesi ilt! sıkı surette alA
kadardır. Filhakika, birlı~İn şimal hudud
lannın ötesindeki İngiliz mü~temlekeleri 
kuşağı, Habe~hıtan ve ltalyan Somalisi hu
duduna kadar gitmektedir. Bu rnfüıtemle
kelerin menfaatleri, ayni zamanda bırliğin 
de menfaatleridir. 

Simla, 1 J (A.A.) -- I lindistan Üınumt 
va1isi, ltalya ile harb halindP. olduğunu ilan 
etmiştir. 

Parti grupunun 
dünkü toplantısı 

Ankara J 1 (A.A.) - C. H. Partisi 
Meclis grubu bugün « 11 /G 940~' saat l 5 
te reis vekili s~yhan meb'usu Hilmi U
ran'm reisliğinde toplandı. 

Te§kil edilen Parlİ Milli Emlak komis -
yonu tarafından tanzim edilip grup umu -
mi h eyetinin geçe:ı hafta ruz~amesinde da
hil olduğu ha lde Maliye Vekilinin huzuru 
ile m üzakere edilmek üzere bu haftaya le
hir edilmiş olan rapor, bu hafta da gene 
Maliye Vekilinin bulunmaması dolayısile 
müzakereye mevzu ittihaz edilmemiş ve 
ruznamede başkc\ madde olmadığı için ri
yasetçe celseye nihayet verilm iştir. 

Devletle taahhüde girişmiş 
müteahidler hakkında 
· Başvekaletin tamimi 

Ankara ıı (Hususil - Başvekfilet, Vekii_ 
ıetıere gönderdiği .bir tam'mde devletle ta
ahhüde girişmi.ş olan müteahhidlerin kendi 
taksirleri olmaksızın umumi ahvalden müte_ 
veJJ.id sebebler tahtında büyük zararlara 
dü.şm.emeleri için bunlar hakkında muka
vele. ve şartname hilklimleri mahfuz tutul -
malt suretlle adllô.ne bir surette muamele 
ya.pılması Hi.zım geldiğini blldırmlştir. 

Pasif korunma şartları 
Ankara 11 (Hususi> - Şehir pl!nlarının 

ta.nztmlnde ve mühim bina yerlertnln tayf _ 
nlnde tatbik edUecek pa.slf korun.ma. sartla
rına dair niza.mnamenln mer'lyete ko~ulma_ 
sı Heyeti Vekllece kararla.şmıştır. 

İngiliz gazeteleri zat erden emin 
(Baştara.fı 1 inci sayfada) celsenin akdolunamıyacağını haber vermiŞ 

deniyetin inkişafını ve nihayet sulhü im- ve İtalyanın harbe girmesi hakkında da 
kansız kılar. Esasen bu muahede ltalyanın şunları söylemiştir: 
ihlal ettiği ilk muahede değildir Ye onun - Bu derece az bahaneli bir karar bul -
komşu devletlere vermiş olduğu sözün hu- mak nadirdir. İngiliz ve Fransız hükfi.met • 
gün Almanyanın sözünden fazla kıymeti leri, maruz kaldıkları mütemadi hakaretlere 
yoktur. Rakib milletin muvakkat müşkülA- rağmen .sabırlarım !.sbat etmişlerdir. 
tından istifade etmek cazibesi, İtalya için Mussollninin kararı, demokrasilerden k:ı
gayri kabili ictinab bir sey olmuştur. Fa- zançlar temin etmek umidi ile maddi ve al. 
kat, Fransa daha ölmedi ve Nazi Almanya çak düşüncelerin mahsulüdür. 
da henüz galib değildir. Kendilerine mey- İtalya, şimdiden, müttefiklerin deniz kud
dan okunan iki demokrasi, mukabele edi- retini tatmıştır. 14 İtalyan gemL5l müsadere 
yor ve muzaffer olacaktır . .ı edilmiştir. 3 İtalyan gemisi kendi tayfası ta-

İtalyan gazeteleri d iyorlar ki rafı~dan batırılmıştır. Diğer on İtalyan ge-
Roma, 1 1 (A.A.) - D. N. B. ajansı misi müttefik limanlardadır.• 

bildiriyor: Atlee. bundan sonra Ruzveltin beyanatını 
Popolo di Roma, İtalyanın hp.rb~ gir- methetmiş ve demiştir ki: 

mesi münasebetile yazdığı makalede Ak- - Bu beyanattan, dünyadaki hür mlllet
denizdeki İngiliz - Fransız kuvvetlerinin ler ilham almolıdırlar. Ruzveltin müttefik _ 
henüz olduğu gibi durduğunu ve İtalyanın lere teslimatta bulunacağı hakkında verdiği 
çetin bir vazife karşısında bulunduğunu teminata. yol ne kadar uzun ve 1..or olur!;a. 
zira Tunus, Fas ve Korsika kuvvetlerinin oLı:;un, medeniyet davasının nihayet gallb 
henüz muharebelere g:rmemiş olduğunu geleceğini muhakkak bir hale sokınaktndır. 
hatırlatmakta ve fakat İtalyanın vazifesini inı:-lliz hariciye neza 7et lnln tebli~I 
ifa kabiliyetinde olacağını bildirmektedir. Londra 11 - Hariciye nezareti dün gece 

Gazete, Mussolininm komşu memleket- bir tebliğ ne.}retmiştir. Bu tebliğde ezcümle 
leri harbe sürüklemek istemediği hakkın- deniyor ki: 
daki beyanatını bilhassa kaydetmektedir. «Bir kaç hnftadanberi Duçenin Almanyanın 
Bu devletlerin kendi menfaatlerini Polon- yanında harbe gireceği belll idi. İtalyan mil_ 
ya, Norveç, Holanda ve Belçikaclan daha Jetinin biiyUk bir kı~mmın harbe taraftar 
iyi koruyup korumıyacakları görülec~ktir. olmadıln da malum idi. Dııçenfn kararı mün 

Regime Fascista, Mmıııolini tarafından hasırnn maddi sebeblere i..~tlnad etmektedir. 
sayılan devletlere İtalya düşmanlarının Duçenln zikretti~! memleketlere taarruz 
topraklanndan deniz ve hava üssü olarak etmiyece!jine dn ·r bulundui'!'u vfıde gelince 
istifade etmelerine mani olmalarını tavııiye onun taklb ettiği ı;iya~etin ne kadar oppor
etmekte, aksi takdirde ltalvanın şimdiye tünist ve pı>rvasız olduğunu dünya yakında. 
kadarki hattı hareketini değiştirmek mec- görecektir. Bııgl1n alf"nen ve resmen yapılan 
buriyetinde kalacağını bildirmektedir. bir vad onun metodlarma uvgun gelen .<ıa _ 

Avam Kamarasındaki beyanat atte pervasızc!'l ihlftl edilı>cektir. H!tler de 
Londra 11 (A.A.1 - Reuter: Bugiin Avam Danimarkav:ı. veya Belçikava taarruz etmt

Kamarasında Attlee, Çörç!l'in yerine askeri vece!iini kat'iyen vt'td etml~ken bu memleket 
vaziyet hakkında beyanatta bulunmu,ştur: lerl lstllA etmiştir. Binaenaleyh bu gece sın_ 

Attıee, Çörçil ile müdafaa nazırlarının bü- var Mu<ısollnl tarafından söylenen nutkun 
tün zamanlarını milli müdafaa ı.,1erine tah- ihfiva etti~! teminata hiç bir memleket 
sis etmeler! icab eyledlğinden dolayı gizli kıymet vermiyecekt1r.n 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

cenuba geçirmeğe çalıŞmı~larsa da Fran
sızlar bunlara mukabil taarruzlar yapmı~ 
!ardır. Fakat neticenin ne olduğu anlaııla
madığı gibi dün. de \'ernon civarından ce
nuba geçtikleri habt"r verilen Alman zırhlı 
kıt' alarıııın hakikatte geçtikleri teyid o lun
mamıştır. Herhalde Fransız başkumandan
lığı aşağı Sen nehrinin müdafaasile ehe•n
miyetli surette meşP.uldür. 

Oise nehrinin ~arland,\ Urk suyunu ge
çen ve Reims'in C'!nub batısında Tardenou 
yaylalanm alan Aln:an lıuın Marne nehrine 
doğru yaklaşma hart•ketlerine d evam et

. .Muharebenin başladığı 5 Hazirandanbe
rı geçen yedi günde Almanlar verdikleri 
birçok insan, malzeme, mühimr:ıat ve ben
zin zayiat ve sarfiyatının yerlerini doldur
mak ihtiyacında bulunmaktadırlar. 
Eğer Fransızlar Sen ve Marne nehirlerini 

Almanıa.-qa kar§ı muva!fakiyetle müdafaa
ya imkil.n bulurlarsa Sen nehrlnln iki taraf 
sahillerinde bulunan Paris şehrinin de, Mad_ 
rid gibi, müdafaası zaruret kaze.nır. Nitekim 
Fransız bükümeti burasının blly!ik bir mlls_ 
tahkem ordugah halline konulması kararını 
vermiş bulunmaktadır. 

mişlerdir. Framız başkumandanlığının Almanlar herhalde önümüzdeki günlerde 
Marmn kat'i surette müdafaasını emrettıği aşağı Sen ile Marn nehirlerini, en btlyük 
anlaşılıyor. kuvvetleri ve en kalabalık zırhlı taarruzla. 

R eims ile Argonlar arasında blitiin g\in rile geçmejte çalı.,acaklar ve gayretle~ 
şiddetli muharebeler olmuş ise de netice- çoğunu bu işe hasredeceklerdlr. O halde 
nin ne olduğu tanıamile belli değildir. A l- Fransızlar için yapılacak şey meydandadır: 
manlar, bu muhaı~bderin sad~ce semen~li Denizden Rel.m..<ı cenublarına kadar Sen va 
o ld uklanm bi l cfoıyorlıır, Frırnsıı:lrır da Marn nehlrleı·lnl, Paris şehri de dahil ol _ 
Şampa.nyada Alrnıı:1 taarıuzunun durdu- duğu halde kat'i surette müdafaa etmek ve 
rulduğunu .~e ~tlİgııy'nin c_:nubuı~.da .. mu- Argon ormanlarını ellerinden çıkarmama _ 
kavemet gostenl"Tleıc•e oldugunu soyluror- ğa çalışmak. Bunun için aşağı Sen ile Marn_ 

lar. .. . .. e'nın ve Parls'in .şlmııllerinde bulunan Fran_ 
~adJlnOF hattının y cenubundaklı 1 RHen ?ol- sız kuvvetlerinin vakit ve zamanlle gert alın 

gesın e ransız agır topçusu azıran malan mühimdir • 
sabahı Ren nehrinin öbür kıyısındaki Al- .. · . 
man mevzilerine bir baskın ateşi yapmıştır. Fransaya bugun yeni Ingiliz ktt'aları gel-

Bunları hülasa edersek görürtiz. ki Al- miş ve ı:1i~erlerinin yolda bulundukları haber 
manlar 11 Haziranda hic;;İ:ıir Laıaila batiz verilmlştlr. Gerçl bu kıt'alar pek fazla de _ 
surette herhangi ehemmiyetli bü:ıük bir ~n~ır: fak~.t Fransızlar~n r:ıanevi kuvvette 
ilerlemede bulunmamışlardır. Bunun sebe- rinı cok yukselteceklerı lçın ehemmiyetli 
bi garbda ve merkezde Fransız ordulan- dlrler. 
nın, pek doğru olarak Sen nehrile Parise Blltti.n Fransa azim fedakl\rlıklara icatla _ 
doğru çekilmeleridir. Bundan buı;;l:a, şüp- narak sonuna kadar dayanmağa azmetm~ 
he yok ki Sen ve Marne gibi nehirlerin g:e- görünüyor. Onn bütün ümldlerhıi kaybetti • 
çilmesi_ mühim hazırlıklar istediği gibi bü- recek bir vaziyet henüz yoktur. 
yUk gilçlliklerle doludur. H. E. Erkile' 
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( Şehir Baberleri ) lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaall ilanları 

ıo Haziran fiatıarı satışlare 1 

esas olarak kabul edildi 
Fiat mürakabe komisyonu Akdeniz muvasalasının 

sekteye uğramasının eşya ve gıda maddeleri fiatlarının 
yükseltilmesine vesile teşkil edemiyeceğine karar verdi 

Fiat mürakabe komisyonu dün toplana-·ı tan aatıcdan ve birlik azalaıile temaslarına 
rak ıehir iktıaadiyatın_ı alakadar eden mü- devam etm.e~!edir. Bu .. t~aslar en kısa b~r 
bim bir karar vertnıftrr. zamanda bıtmlecek burun gıda maddelerı-

Komisyon Altcieni;: muvaaalas·.un Hk.- le manifatura, attarive. zücaciye ve Blelu
leye uğramaSJnı vesile ittihaz edecek bazı mum zaruri ihtiyaç maddelerinin toptan, 
kimselerin fiatları yükseltebileceklerini göz yarı toptan ve perakende azami aabf fiat
inünde tutmut. fiatlarda 1 O Haziran ta- lan taayyün etmiı olacaktır. 
ribli piyasa fiatlarını esas olarak kabul et- Gümrüklerden bugün 6625 çuval kahve 
ıniştir. Bu karar alakadarlara bildirilmiı ve çıkarılarak piyaaaya verilecektir. Üç cins 
buna aylun her hareketin fiddetle ceza gö- olan bu kahvele>" için l 29, l 29,5 ve 130 
receği ve mütecasirlerin derhal adliyeye kuruş toptan Iiat tesbit edilmiştiı. 
teslim edilerek milli korunma kanunu hü- Fiat tesbit i,inin arkası alınıncıya kadar 
\kümlerinin tatbik edileceği tebliğ edil- komisyon hergün toplanarak ıehirdeki aa
miıtir. tışlara M11s teıkil edecek olan her sınıf sa-

Diğer taraftan komisyon gıda maddele- tıcılara bırakılacak muayyen kar ipni bir 
rile zaruri ihtiyaç maddelerinin fiatlarını an evvel ikmal edecek ve bu takdirde fiat
tesbit için bu maddelerin ithalatçılan, top- lann kontrolu ;şi kolaylaımıı olacaktır. 

ltalyan vapurları 
seferlerini tatil ettiler 
Muhtelif limanlanmıza bu arada fzmiy 

limanına yapılmakta olan mutad 1talyan 
rapur seferlerı son vazi~t c!olayııile tama
ınen durmu,tur. 

Evvelce zm'r limanında yük almakta 
bulunan iki ltalyan gemisi de aldıkları e
mir üzerine boş olarak ltalyaya dönmüı 
bulunmaktadırla:-. Ayni zamanda memle
ketimize aid bazı ticari emtiayı getirmesi 
lazım gelen ve beklenen ltalyan vapurları 
da limanımıza gelmemi, lerdir. 

Halen KBTadcnizde sefer halinde bulu
nan bir İtalyan vapuruna da iş'arı ahara ka
dar bitaraf bir Jimanda kalması ve yoluna 
devam etmemesi hakkında tebligat yapıl-
mı!ltır. -···························································· c Küçük haberler ) 

Suriyeden dönen İtalyanlar - İtalya hü. 
Uimeti, hilrbe girmesi dolayıslle Suriye ve 
Mı<ıırdakl tebaasını geri çaiınnıştır. Bu mü
nuebetle, bu memleketlerde bulunan İtal
ra.nlardan 30 kişilik bir kafile memlekeUe
rtne donmek üzere, dünkü Toros ekspre.sile 
ıehrlmlze gelmişlerdir. 

ATntpadan dönen talebelerimiz - Avrupa. 
da bulunan talebelerlmiz, memlekete dön -
ınekte devam ediyorlar. Dünkü konvanslyo. 
nel trenlle de Mllanodan Feridun T1mur ile 
Paristen Şerif Dosdotru isimlerinde 2 tale
bemiz dönmft4lerdir. 

Butta fllbeıd - Belediye harita fUbesl mll 
türlütil fen heyeti mlldilrlütil emrine alm
IUftll'. 

Bir genç nişanhsını 
bıçakla yaraladı 

Y arah baatanede 
Devlet matbaaıında mücellid Rıza oğlu 

Sadık Aı bir müddet evvel meyva kabzı
mallanndan O.~manın kızı olan Perihanla 
nitanlaruruıtır. Fakat Sadık kıskançlık sai
kasile daima ni .. nlısile münakata ettiğin
den aon zamanlarda kızın ailesi Perihanı 
Sadıka vermekten vazgeçmiştir. Sadık ev
velki gece ni,anlısının evine giderek, Peri
hana ailesini dinlemiyerek kendiııile gelme
ıini teklif etmİf, kız bu teklifi reddedince 
bıçağını çekmi~ ve üzerine hücum ederek 
Perihanı muhtelif yerlerinden yaralamıfttr. 
Pen'lıanın feryadı Uzerine yetişen komfUlar 
kızcağızı baygın bir halde hastlineye kal
dırmıılardır. Hadiseyi müteakıb kaçan Sa
dık dün saklandıiı evde zabıta tarafından 
yakalanmıfbr. 

Yedi bin beş yüz ton 
sömikok getirildi 

Sabş fiatlan 
stoklann tali 

tesbit edildikten sonra biriken 
depolara tevziine başlanacak 

Etibank hesabına lstanbuldaki kömür 1 yedi bin bet yüz ton ıömikok getirilmiı, 
tevzi ve satış iıletini tetkik eden Orhan An- Kuruçepnedeki umumi depoya yerleıtiril
kara!a dönmüşcür. Orhan hu h_wusta hazır- meğe baılanmışbr. Etibank gelen kömürle-
ladıııı Taporu Jktınd Vekaletme verecek- • . . 
. lk d y._ . ._ . 1 · ·· ·1c k K b'"k n bu depoda bmktırecek, İkbsad Vekaleti 

tir tıp. e&a etı, somı o ve ara u fi b"ld" cljL k la d 

Metresini öldüren 
katil 12 sene 

hapse mahkom edildi 
Bir müddet evvel F eneryolunda Fatma 

isminde bir kadını 16 yerinden bıçaklıya
rak öldüren Araçlı Yakub Topuz hakkın
daki durutına dün ikinci Ağırcezada sona 
ermiıtir. 

Aşağıda yazılı mevad kapalı zarfla hlzalarmda yazılı saatlerde satın alınacaktır. İha. 
leleri Mersinde askerllk fubesl iistünde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklllerin muayyen günde temlnat ve lüzumlu ve.sikalartıe zarfiarını ihale saatlerin .. 
den bir saat evvellne kadar komJsyona vermeleri. Şartnameleri Ankara, İstanbul, Kon.. 
ya Lv. Amirlikleri. Adana Tümen, Maraş ve İslA.hiyede Askeri Satınalına Komisyonla.. 
rında görülebllir. <1736 - 4457) 
Cbıal Mllttan Tutan İlt teminatı 

Un 
Odun 
Sıtır, koyun Teya 
keçi eti 

Kilo Ltra Lira Kr. 

240.000 
1,140,000 

ltt,000 

30,240 
14,820 
28,800 

•• 

2268 
1111 50 
2160 

İhale 
gilntl 

13/ 6/ 940 
13/ 6/ 940 
13/ 6/ 940 

Yakub ile dört seneden beri metreı ha
yatı Y8f•yan Fatma, bir sün aralarında çı
kan bir kavga üzerine ötedenberi konuş- 115 ton aadeyağınm kapalı zarfla eksllt-1 yağlar için isteklilerin 
tuğu arabacı Rızanın yanına kaçmıştır. ya- mesi 14/6/940 aaat 15 de Ankara Lv. Amirliği satınalma komisyonuna 
kub kadını çok sevdiğinden müteaddid de- Satınalma Ko. da yapılacaktır. Muhammen 

Dı,yarbalcırda 

müracaatlan. 
(37) (4835J 

falar eve dönmesi hakkında ricalarda bu- bedeli H9500 llra ilk teminatı 8'125 liradır. * 
lunmut. fakat kadın bu ricaları kabul et- Şartnamesi 748 kUl"Uf mukabilinde Ko. dan Aşağıda miktarları yazılı sade yailaJ'ı 
miyerek Rıza n~ beraber oturmakta devam almabilir. t~e kanuni Ticaret Odasının nacaktır. Kapalı zarna eksiltmesi 28/ 6 
etmiıtir. bu ifle meşgul olup bu miktar taa.bbtıd yap. Cuma günü Kırklareli İğnecede askeri .5.'.1 

Nihayet bir gün Fatma Rı7anın arabası tığına dair YeSlta bulunan canuna uygun alına komisyonunda yapılacaktır. Şartnanı 
ile Feneryolunda~ geçerken Yakuba rasgel- teklif mektubla.rını saat 14ı de kadar kabul ve evsafı komisyonda görülür. isteklileri 
miı ve gene Fatmaya kenclisile birlikte eve olunur. (1720) ('289) kanun! vesikalarile ihale günü, ihale saatl?J-
dönmesi için ricalarda bulunmuıtur. Fakat * den en geç bir saat evveline kadar teıud 
F tm b t •-)"fi d · dd d 1 Beher adedine tahmin edilen fiati 8 lira mektublarını komisyona vermeleri. a a u ea ı e re e ince ara arında 
kavga baılamı,, ve Yakub, yanında taşıdı- olan 2000 aded aıhhiye ecza sandıtı müteah- Mikdarı Tutarı Tenıinatı İhale saall 
ğı bıçağını çekerek kadının üzerine saldır- hld nam ve hesabına 24/6/ 940 Pazartesi gü. Kilo Lira Lira 
mtf, muhtelif yerlerinden ağır ıul'ette ya- nkomü s~;lndade Ankıkar~~ilMtm. M. V. aatlltınalmtıa 

ı -ı.. ·· b b 1 ..,,,..,...u aç e..... e sure e sa n 7800 9594 720 
ra amıı ve o umu~e •.e e o muştur. alınacaktır. İateltlllerln 2720 liralık ilk temL 7800 9594 720 

11 
11,30 
15 
(4836) 

Muhakeme n.eti?es!nde Yakub 18 sene- natlarlle birlikte eksiltme gün ve aaatinde 7800 9594 720 
y~ mah~um edılmıı ıse ~~ F!tmay~ e~.e ınezkftr ,tomtayonda bulunmalan. (9_4637) (38) 
donmeeı hakkındaı: yaptıgı m~tes_ddı~ mu- * * 
rbacaatlar m?,haff.,b·~ .•ebeh.

1
teld8:k

1 
kı. edıleyrek Beherine tahm1n edilen fiatı 160 lira olan 4500 ton kara naJdi?esi kapalı zarfla ıc_: 

u cezanın uçte ıra tenzı e ı mıı ve a- 300 d d tlfy b 17/ 6/ 940 p t si sntmeye konmuştur. !halesi 28/ 6/ 940 C ili" 
kubun 12 aene ağır hapse mahkum edilme- .. -~ e tnlaO daeAarka asıd M M V Sazatr el günü saat 16 da İzmir Lv. AmirUlf.i satınal · k ·1m· . gunu saa n ara a . , . a ına _ • ı; 
sıne arar ven •ıtır. k ı....... d 1 kl tı l k ma kom4""onunda yapılacaktır Tahmin ma om .... J'vnun a pazar ı a sa n a ınaca - ..,,, · 

tır. Kat1 teminatı 7200 liradır. Evsaf ve deU 15.750, ilk teminatı 1182 liradır. Şarttı Yük arabasının altında şartnamesi 240 kuruşa komisyondan alınır. mesl komisyonda görü~ür._ İsteklilerin 2 
Arabaların hepsi bir talibe ihale edilebile _ sayılı kanunun 2 ve 3 uncu maddelerinde 

k 1 b • k ·· ı d • ceğl gibi yilzer arabalık partiler hallnde ayrı vesaik ve teklif mektublannı ihale saaı·naef a an ır çocu o u e.;vrı taliblere de ihale edilebileceğinden is - bir. saat evveline kadar komisyona verme ' 
teklilerin pazarlık gün Te saatinde verebi _ len. (41) (4839) 

Dün Üsküdardıı Otcular sokağında beş leceklert miktar üzerinden katı teminatla • * 
yaıılannda bir çocuk sokakta oynarken aü- rlle komisyona gelmeleri. (39. 4837) 120,000 kllo sığır etinin kapalı zarfla ek.! 
ratle ilerliyen bir yük arabasile karıılnıs- * siltmesl 1/'7/ 940 Pazartesi günü saat 15 "' 
mııhr. Çocuk arabanın üstüne doğru gel- Beherlne tahmin edilen fiatı 160 llra olan Erzlncanda Tümen satına1ma komi.~om ntJ 
mesinden şaıırmı, ve arabacı da beygirleri 300 aded naltlly& ara.bası 18/6/940 Salı günü yapılacaktır. Muhammen bedeli 30,000 1 rtlf 
durdurmağa muktedir olamıyarak çocuğa saat ıo da Antarada M. M. v. Satınalma k<>- ilk teminatı 2250 liradır. Şartnamesi komil' 
çarpmıııtır. mlsye>nunda pazarlıkla satı.n alınacaktır. yonda görülür. Teklif mektublannın ek,si111 

Bu sokakta 61 sayılı evde oturan Ahıne- Kat'I teminatı 7200 liradır. Evsaf ve şartna. me saatinden bir saat evveline kadar kO • 
din oğlu Rıdvan olduğu anla~ılan küçük, mesi 240 kuruşa .komi3yondan alınır. Ara _ m isyona verilmesi. (42) (4840) 
arabanın altına düşmüı ve çiğnenmiştir. baların hep& blr talibe ihale edilebileceği * 
Rıd;vanın muhtelif yerleri ezilmiş ve aldı- gibi yüzer arabalık partiler halinde ayrı avrı 72 ton sade yağı kapalı zarfla eksiltnı yi 
ğı yaraların tesirile derhal ölmüııtür. tallblere de fbale edilebileceğinden istetıİ _ konmuştur. Muhammen .tutarı 92,170 1 ~ 

Çocuğun ölümüne aebeb olan 2 71 t nu- lerln pazarlık gün ve saatinde verebilecek - ilk temıı:at~ 5030 liradır Ihalesi 26/~/940 ç 
maralı arabanın sürücU,.ü Ömer yakalan- lerl miktar tlzerinden katı te.mlnatıarlle ko. şamba gunu saat 18 de Kırklareli Tümen 56 

mıı ve facia hakkında tahkikata başlan- mLsyonda bulunmaları. (40) . (4838) tınalma kom isyonunda yapılacaktır. T l tJ; 
mıştır. * 1rrtn muayyen gün ve saatten bir saat e~e-
---···-·---·----·-·· .. ··-·-··- Aşa~ıda yazılı erzaklar bizalannda yazılı line kadar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 c 

gün ve saatlerde pazarlıkla satın alınacak _ madd<'lcrinde istenilen veslkalarfle tek 
tır. isteklilerin belli günlerde Çanakkalede mektub1arını ilk teminatlarlle birlikte Kı~r-

Meclis-i Meb'usan 
1293=1877 
Hakkı Tank Us 

lllı devrenin müzakereleri: 
400 büyük sayfalık bir kitab 

Her kitabcıda bulunur. 
.............................................................. 

Mevs;mın ilerl6mes.ine rağmen 

ALKAZAR 
Sineması 

Yıldırım programına, iki bOyQk 
yeni füme devam ediyor. 

Varner Broders film eirketinfn en 
gtlzel filmi ve bOyQk dehakar 

artisti 

PAUL MUNl'nin 
Fransızcıa sözln ölmez şaheserle-

rinden ve lstanbulda Uk defa 

WARIER IROS. RRST IATIOUL 

a.skerl satınalma komisyonuna gelmeleri. larelinde komlsyona vermeleri. (15.4690 

Cinsi Kilo İhale güntl ve saati * ti 
K. Mercimek 
Kuru üzüm 
Şehriye 

Ma.karna 
Sabun 
Bulgur 
Nohud 

14,000 
8,000 
8,000 

10.000 
9.000 

15,000 
15,000 

500.000 kilo sııtır etinin muhmmen f 
15/6/ 940 9 190,000 lira, llk teminatı 10.750 liradır. İh:ı _: 
15/ 61940 9,30 lesi 26/6/ 940 Çarşamba günü saat 17 "' 
15/ 6/ 940 10 Kırklareli tümen sa'ttınalma komtsyonuncd 
15/6/940 10 kapalı zarfla yapılacaktır. Tallblertn 2.f .. 
15/ 6/ 940 10,30 sayılı kanunun 2 ve 3 cfi maddelerinde i .. t't 
17/ 61940 16 nilen vesaikle birllkte teklif mektublarıııl 
17/ 6/ 940 17 ihale saatinden bir saat evveline kadar K rl' 

(43) (4841) larel!nde komisyona vermeleri. 04-4il89) 

* + 219,000 kilo sı~ır veya keçi eti tapalı zarf. 220,000 kilo sığır etinin kapalı zarfla ek ' 
la eksiltmeye konmuştur. Hangisi ucuz o _ siltmesi 28/ 6/940 cuma günü saat 15 de ıı 
lursa o et ihale edilecektir. Tahmin bedeli zincanda Tümen satınalma komtsyonunıl 
45,990 lira, llk temlnatı '449 lira 25 kuruş - yapılacaktır. Muhammen bedeli 44.000 1 rf 
tur. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amir- ilk teminatı 3300 liradır. Şartnamesi kom·~ 
Uklerl ve Maraşta askert aatınalma tomıs _ yonda görülür. Teklif mektublannın eks lt' 
yonunda glSrfiltır. İhalesi 29/ 6/ 940 Cumart~sl me saatinden bir saat evveline kadar ko ' 
gtUıö saat 11 de Marqta asker! satmalma misyona verilmesi. (16-4891) 
komisyonunda yapılacaktır. :lstetlllerfn tek- * 
lif mektublarmı ihle aaatlnden bir saat ev- 40 ooo kilo koyun· eti kapalı zarfla eks tt-
veline kadar komisyona vermeleri. mey~ konmuştur. İhalesi 29/ 6/ 94D Cumal'tcsl 

(35) (4833) günü saat 11,30 da Kırklarelinde Tümen S. * tınalma kdmlsyommda yapılacaktır. Mu " 

L _·._ 1 b ld b c.!__t h .. sahı ıatını ı ır aten sonra aza 1 a a0&unun atan u a aa f na ını enuz t~ • • 
bit etmemİf olduğundan sanayi tetkik he- yerlerı tesbıt edilen depolara kömür tevzii- , 

• 1 ne baılanacaktıc. 
yeti azanndan Ekrem bu ış e mqgul olmak I A• • 

1 b 1 .. d · ı · t" D"' d . • ktısad VekaıetL kömür fjatını tesbit e-tizere atan u a gon en mış ır. un en ıti- I . . . . 
ba k

"kl . b l Ek k derken stanbuı Beledıyesının bu hususta 

,.. ... ~ 
"....;,c,.... 

İki defada alınacak olan kırk beşer bin hammen tutan 21,600 lira, ilk teminatı 1 20 
kilo askeri evsafta sade yağı Kor aatınalma liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda a. 
komtsvonunca ayn ayn paz!ll'lı.ğa tonmuş _ l'ülür. Tallblerln 2490 sayılı kanunun 2 1' 
tur. İhalesi 28/9/ 94() CUma ve 29/ 61940 Cu .. 3 en maddelerindeki vesikalarile birl'kt' 
martesı günleri saat 10 da yapılacaktır. Her muayyen günde thale saatinden bir sant e'f,. 
partinin tahmin bedeli 49,500 lira, teminatı veline kadar teklif mektublarını Kırklar l in• 
7425 liradır. Bir ay zarfında teslimi şart olan t'le komisyona vermeleri. <I8-4693) 

1 İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonu ilanları ren tet ı enr.c aı ıyan rem a tama • • 
L d B l d" d k k f" la .. d evvelec yapmı, oldui.ı letkiklerı esas tuta-
ıı;a ar e e ıye e o aat rını goz ~n '!9: cakhr. 
çirmiş. o zamanki tevzi ve satış ıekıllerını c:_d. k d --L • • •• "k '-
incelemiştir. .,...uı. ıye a ar .r:urımıze aomı OJL ve 

l
.k d V ,_.1 . E'- b dak" t t Karabük koku getiren ve bunları satan u-

tısa exa etı, arcm ura ı e - A , • 1 _ 
kiklerini ikmal edip Ankaraya döndükten mumı depo sahıblen aatanbuldaki kömiir 
aonra İstanbuldaki kömür .atıımın hakiki sahşını Ettbank hesabına aralarında bir 
fiahnı tesbit ve ilan edccektiı . tirket kurarak satmalarını teklif etmiıler-

Etibank Zonauldak ve havalisinden şeh- dir. Jktısad Vekaleti bu husustaki kararını 
rimize sömikok nakline başlamıı bulun- evvelce vermi, oldaiundan, kömürcülerin 
ınaktadır. Şimdiye kadar banka hesabına teklifi reddedilmittir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

Hasan bey eğer 
doğru ise lnsanhk i
çin ı;uzel blr haber~ 

... B·r muddetten. 
beri olüme çare tırı. 

yan Rus doktorları.. 

••• Nihayet bu ça. 
reyi bubnak üzere 
olduklannı söyle -
mifler .. 

Hasan bey - Na. 
11ıl olur canım, Av -
:rupada bi:r devlet 
daha harb llln et _ 
ti ..• 

1-DONVA 
DEÖIŞİVOR 
2 - KOVBOY ve CASUS • Bat rolde: GENE AUTRY 
Mevsimin ttn gozel sergOzeşt ftlml 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

.A.LK.&ZA.B 
Sinemasında başlıyor 

:lstanbul Komutanlılı Odmtlfs111U hastanem ~in aşatıda yazılı beş kalem yiyecek 
maddesi l~e/940 gilnl aat on beşte tapalı zart u.sullle alınacaktır. Bunlar ayrı ayrı 
tallblere de ihale edilir. iaıetıllerln belli gtin ~ aaaıte nndıltlıda Komutanlık Satmal-
ma Komisyonuna gelmeleri. c4360:t 
Clnsl Mllttan Muhammen bedeli Muvatltat temlna~ 

KUo Lira Kurut Ura Kuruş 

Yoturt 40.000 10.000 'iM 
Pastörize stı' 40.000 12.000 900 
Çiy süt 4.000 4.000 300 -Aded .•• 
Tavuk 2.000 1.500 112 50 
PWç 1.000 500 3'7 50 

28.000 2.100 00 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu 11anları 
ı - Tahmin edllen bedeli (10.861) lira o. teklif mektublarmı belli gün ve saatten bit 

lan (2000j metre talebe ıayak tuınaım aaat evveline kadar Kasmıpaf&da bulnnaıt 
18/HaZlran/MO tarihine rutlıyan Salı günil komJsyona makbuz mukabilinde verme • 
saat 11 de tapalı zarfla mllnaka.aası yapı _ lert. (4550) 
lacaktır. ----------------------------------

2 - İlk temınatı (813) Ura (83) kunıf olup c T 1 y A T R o L A R J 
f&rinamesi her gtln ~omllyondan parasız o. ""'---------------"
larak alınabilir. 

3 - i.stetwerın 2480 ayılı kanunun ta - Yazlık 

~--•••••••••••• rlfatı dahlllnde tanzim edecetıerı tapalı 

DoP U1atros11 temsilleri 
tiyatrolarda 15 Hazirandan itıbarell 

temsillerine başlıyor 



SON POSTA 12 Haziraa - Sa 

1 Hıclialer 
1 1 L8yıkile hazır olmadan harbe 

yakalaıimak f el8kettir ! 
Elemeden sonra 

.&. im h b f 1 · ·n baılıca a- ,..-00
··--· YAZ AN .................... faa taburlan ayni zamanda, kamandanlıgıw n 

nüU • · .ik. aelimd ile ifade etmek ! Emelıli weneral acabında ve hasmı tank k.ollannın nüfuz. 
lazım gelirs:",~~nıı hazırlıkıı demt-k kafi f H E T E k'I t ları halinde. onlara karp derhal ve her ta-

Eleme imtihanında muvaffak olamıyan
Jan dihledim: 

- Sualler çok güçtü. 
- Bizim okumadıtJmız şeyleri sordu.. 

lar. 

an ar za er erını • • • 1 . 
l kt. E t buauu·· Avru-•- pul»ta- : • m r r 1 8 Hfta aedler ve manialar vücude getireTek 

ae ece ır. ve • ...-- d : L l --'- . . k il • .. 
· da amansız bir surette çarpıpn teY• dün e : •Soıı Pmta:. nm askeri muharriri u~ an 18~ ıçın. u anabılecegi hakiki - Ben hepsini dofru biJdim amma nu-

ıl d ·~· . .b. hazulı.kla ha.zırlıkıız - · -.................................... ... • ibtiyatlardır... mara vennediler. 
e ıgmuz gı .. ram _11.!I:.. •• k'-'I L! L •• d fa ş· h k 

~ktır. r~}~ ~ut~te ıu, urr tan" mu a ~ üp e yo ki dütmanın tank kollanna Bizi 
Almanların Leh harbinden ye ~ekoslo- bo~~ ~·l~ktır ... Bun~an. baflca_ h~r pı- lr.~rtı. tank müdafaa tnburlarile. seri sedlcr - .. dönd~ için yapıyorlar. 

.,akya mesele!erillden çok evvel bıle, zırhlı y~e tumenınc;e, muatakil bir '!1otoılu tanlı Yucu~4: ıetirmek için ayni zamanda nehir- El~ imtihanında muvaffak o]amı-
ırıuharebe ve ketif arabaları itibarile nasıl m~aa taburu daha ~a~ır kı 36 tane 3? ler gibı büyük tabii manilerden istifade o- yanlann annelerini. babalannı din?cdim: 
bir terakki gö•adiklerini ve bu .:V~sıta: ~tr~ t?pc1 maliktir. Bu ~-:tle bir l.ınur. - Çocutumuzun 7.ekismdan eminiz. 
lardan ne kadu muntazam 'Ye kulliyetlı ~iyade ~ınd" 72 aded 37 nulimetre- Piyade tümenlerinden baıJr Alm 
kıt·aıar tetkil ettiklerini görmek ve an.~a- lık tuak müdafaa topu mevcuddur. zırhlı tümenleri de 48 aded 37 'nw· an - .°:tlumun ne kadar çalıştığını bıle-
ınak için Almıuıyada ~ık s~k. yapı~an "~': . p halci~ bir. piy~~e tümeninin mesela S lik tank müdafaa topuna maliktir. B:,~ mezmnız. Her gece yatar uyuruz. o daha 
terilerin ve geç.id resımlerınua filmlerını kilometrelık hır müdafaa cepheai olduğu nn J 2 tanesi zırhlı tümenm· m t"" 1.. • oturmuş çalışıyordur. 

. K d. L -- b .. k L-1 d·ı· b h • h • o or u pıya-ıörmek bile \afi idı. en ı ncaa ıma aoy- au. e ı ırse u cep enın eT 72 metre- de kıt uınd!l olup mütebaki 36 t '- ·· _ ".IV'OukcaAızı hele son günlerde gor-
1 H . d bu g için . b. t k .. d f d" bile d faa anııı; mu- ..,...... a 

liyebilirim ki, mareıa ın e~ .. ' • aın_:: ır an mu a, ~a topunun life • • topu. fırka komutanının emıinde- meli idiniz... Geceyi gündüze katıp ça-
Tanenbergde yapılmı' olan buyuk a~kerı cegı anlatılır. Halhnı .:>u toplar tümen dirler. 
tedfin merasimiıu bir sinema perdesınde cephesine müsavi surette dağıtılmıyarak y k d k lıştı. 
aeyrettiğim zamandanberi gözüm açılmııtı: haaun tanklarının en çok gelmeleri muhte- · · u ~1:1 ~ i malUnıai:ı daha 1939 eene- - Elemelerde muhakkak haksızlık ya-

Benı'm bu törende gördüğüm Alman tank mel olan kmmlarda telt!lif edileceklerin- sı_nın Bmn~t:1'rin ayının sonundu, yanj Le-
) b b hıstan harbının atetleri söneli henüz ancak pıyorlar. 

Lıt'aları sadece rok ehemmiyet i ir •t- den bunlardan daha aık müdafaa cepheleri b' . "k b I ~'-me un' tihanında muvaffak olamı _ 
ıı: 11 .ı.;ı d k b ır ~Y ıeçmış ı en. i dren fakat adını aöy- J:.oft:'. 

langıçtı. .. .. te~i aima a il olabilecektir. lemıyen Fnrı"'ız aaLerı· muharn·n· bu ,,.o•- rd bir k d .. ] .. Jedi 
Uçak cihetil~ d~ Almanlar buyuk hazır- Müdafaada, tank müdafaa kıta ·ıaunın " ... .. yan!a an çocu 8 ~oy e soy : 

~klar ve büyü' seri inşaatı yapmışlardık. (yani piyade alaylannın tank müdafaa bö- mühim yalzıınnın sonuna '° aatırlan illve - Suale cevab veremedim, bu yüz . 
Onlar anlamışlarciı ki tank yerden .. v~. uça lüklerile piyade tümenlerinin tank müda- etmişti: • tte dikkati çekmeie layılr bir den imtihanda muvaffak olmadım. 
lıavadan yürürse ve bunları motorlu ve faa tahurlannın) vazife5i umumiyetle düt- teıkilat. Bu gÖ1'terir ki Almanlar ~en1ere Annesi bahası da şöyle söyledıler: 
piyade fırkalar mkib eder~e her muh.~ueb~ ma.nın taarruzun•ı piyadenin muka~emet nüfuz ederek ordulann muvasala• hadannı 
tephesi yarılır ve her .manı a~ıh!: me~~lr kı hattının ilerisinde kırmaktır. Bunun için, tehbdidl eden büyük zırhlı kıt•alann ortaya f-,--:-olsDaikkaydı.tBeı.tsreseydnie, çdao_lnışsera,ya~l·ımubavşamf a-
L f _._ ısbette .lı:afı tan" arı b -'ı"hl · ·b ·ı b ata i ecelkeri bütün meseleleri derin bir CIA " ıı:arşı tara ın oa o n .. "l"h ' u aua ar, esas ıtı arı e, cep enin oldukça 
açakları ve tank ve uçak mudafaa aı a ve yakınlarında muharebe mevzilerine soku- surettet tetkik etmişlerdir.» gelir. 
topları bulun111n )urlar. Fransız ukert mu1uuriri bunları sadece Meşhur bir fıkrayı hatırladım: 

Almanların harh hazırlıklan:-ı?. ne ~a- Taarruzda ise, tank müdafaa kıt°aları, ~.koklsun diye değil, fakat muhaklcıtktır ki .Bir hükümdar hapishaneyı geziyor -
dar tamam olduğunu gösterme ıçın on ~- kazanılan bir araziyi düşmanın muhtemel ı ati celbederek 1ıyni tedbirlrr Fransız 

kllmı"'yet sebeblerini sormuş. Mahkfun • 
lar verdikleri c~vablarda, Jc:endileriniıl 
maaum olduklarını, haksızlık yüzünde:a 
hapishaneye atıldıkJarmı _iddia etmişler. 
Yalnız aralarından biri: 

- Kabahatim vardı. Muhakeme ec!f1. 
dim. ha~ mahkUm. old~ cezamı çe .. 
kı"'yorum. 

Demiş, hükümdar hapishanenin 
dürüne dönmüş: 

c- Bu günahkar adamı, ne diye bu 
kadar masum arasına koymuşlar. Bıra 
kın buradan çıksın, demiş.:. 

- Suale cevab veremedim, bu yiizdeı 
imtihanda muvaffak olmadım. 

Diyen ve annesinin babasının: 
- Dikkat etseydi, çalı~ydı, muvaf • 

fak olsaydı. Bir sene döner, aklı başına.ı 
gelir. 

Tarzındaki sözlerine itiraz etmiyen ço
cuğun; çalıştıkları, sualler(' cevab ver • 
dikleri ha!de ımtihanda muvaffak ola 4 

mıyanlar arasında bulunması şayanı hay~ 

rettir. İnsanın: 
- Bu tembeli, imtihanda muvaffak a.. 

lamıyan zeki ve çahşkan çocuklar ara ,. 
sında görmek gayri tabi! oluyor, bırakııJ 
imtihanda muvaffak olmuş addedib n. 

Diyeceği geliyor. 

r-:J '6 M.•I ::J.tuıA.1' 
nn. tankça hasımlarına faik olduklarını bıl- k b"I 1 ordusunda alınsın diye YRZmı•tı. Eg· er müt- muş. Mahkumların hemen hepsine mah-

1 k 1 ~aı~umarın~~~brum~~i~ y =================================-•; dikleri halde, düşman tank arına arş~ a - ileri sürülürler. tclikler buna benzer tcrtib ve teşkillere 
dıkları mükemmel tank müdafaa teı~~ble- malik olaydılar ve 51 milimetTelik znh del-

- H d u ac•lC' soyle- Piyade tümenlerinin, büyu""k bı·r ıu'" rate rini anlatacagım. em e şun ~ miyen topu tank müdafaa silahı olarak kul-
- d k' ı· t bizzat ve her türlü arazid·~ harekrt kabiliyetine meliyim kj ben aşagı a ı m_a wna 1 l"k 1 k d f lanacaklan .v.:rde daha bir müessı'rı·nı· teda-

i d B l k h b ma ı o an tan ınü a an t11.burlarının va-F ransızların Ho an a - e çı ·a mu are e· rilc edeydiler v~ Almanlara faik ad-dde 
k ık. -'- • · zifeleri evvel~mirdc kendi tümenlerini'is- ~ leri ba !ılamada.1 ço e'\ ve ı al!J'erı neşrı- tank ve uçak tedarik edebilevdiler. piyade 
Y · b l d ··ı tirahat, yürüyiı~ veya hareket halinde te-

yatlarından aldım. anı un ara, egı tümenleri adedleri arasındaki farkın o k<1-
bi · h u· F b min etmektir. Piyade aiaylarmdaki tank Fransız erkanı har .} esı 8 a ransız a· dar bir ehemmıveti kalmıyarak, muharebe 

d k · · O hald• müdafaa böhikleri hemen daima yl\lnız I 
llnl bile vakutı, eme ıstıyorum. ' ic erinin Tengi bugün büsbütün ba~ka ola-

ki k b h kendi alaylarının müdaf:ıasile me•,.ul o-Almanlar. bunc" tan arı var en ve u u- ..,.,, bilirdi. H. E. Erki18 
k d 1 · · L h · ta Jurken, piyade tümenlerinin motörlü tank 

ıustaki kuvvet ve u ret erını e ıs n ............ ••••••··-····-·-··--·• .. ••••••••••••••••• ... .. 
~arbinde gösteTmi ke:1 bile onların bu de müdafaa tabml11rı, büyük sürat ve hareket 
rece geniş v. kuvvetli bir tank müdafaa kabiliyetleri dolayısile. icabında zırhlı tü
tertibatına mş.l'k olmaları nasıl oldu da mcnlcrilc hare1{et ve iıbirliği dahi edebi
mütt fiklerin dikkatini ç11kmedi diye hay• lirler. Bunun için. piyade tümenlerinin tank 
ret eotmemek kabil deği1clir. müdafaa tab•ır!arı, daha barış zamanında 

Fransızlara ~öıe Almanların tanka kar- zırhlı fıraklarla birlikte harbetmeği talim 1 
fi miidafaa tertibatı şöyledir: etmişlerdir. 

Almanlar her cins ve ne\ i büyük a~keri Her bir tank miidafaa taburuna, alelu 
Lirlik 1 inde tank miidafaa te!ikilatına bü- sul, makineli t:.ifekle, hatta icabında topla 
'ük bir eohemmiyet verınislerdir. ve keşif ve muhaberı: vasıtalarile takviye o-

Almanların tanka karşı kullandıkları si- lunaıı motörliı bir istihkam kıt'ası terlj .. a
Mh h men lle'lıieil yalnız ~7 sıilimHı"ehk lua.r. ıııDetachemea de barrage» aed rnüf
toptu r. Bunun knTianılan azami menzili 800 rezesi adı verilen bu karışık. kıt'alar. baa
metre r! ir. Normal s~rtlikte olan 33 mili- mıa tank kollarının hadan yanp içenye 
metrrlik bir r.elık levhavı 600 metrede de- dalmaları halinde, bunlara karşı aüratle sed 
ler. Bu silah her türlii arazide hareket ede- mevzileri vücudc getirmek için, icabında 
bilen 6 tekerlekli otomobiller tarafından kolordu ve ordu kumandanlarının emrine 
ıekilir. verilirler. 

Her piyad~ alayı, 12 aded 3 7 milimet- O halde piyade fırkalarının tank müda-

Al'--------~-BERLiTZ 
Lisan Okulu 
294, istiklal Cadcesi 

Bütün yaz açıkhr. 
F•mta1zc:a, lngilizce, Almanca 

U..... kuralan 
Haftada S ders, Ayda 4 Lira 

Bu vaziyette ne yapmah P 
Bir okuyucum. Bay •S. O.» hula.aten 

§(>y)e diyor: 
- «Sekiz 9enedir evliyim, geçinip gı -

diyorum. KanmJa aramızda yegane ~nü -
nakaşa mevzuu henüz çocuğumuzun ol -
mayışıdır. Fakat ne yapayım. kaJeıim di
yecektim, amma iıstelik bana ıhanct de t:t-

ti. Bu vaziyette ne yapmalıyım~ >l 

Mademki çocuğu da yoktur, bu oku -
,,.ucumu azbrabh bir hayata tahammıil et
miye mahküm etmek için 'ııç bir sebeb gö
remiyorum. Mahkemeye mürac-t ediniz. 
talak istemek hakkınızdır. 

* Bandırmad• Bayan 1118.ıt ye: 
- Sizin için-. çocuktur. Ondan ay -

nlmıya razı olmak, onu belki de ölümd 
atmak demektir. Bu vaziyette bu f'vlen • 
meden saadet bekliyemezainiz. Hem bq 
teklif üzerinde düşür.menizi dahi faz.la bu. 
lurum, derhal reddetmeli idiniz. 

* Bayan «H. B.» ye: 

- Şüphe tesirini tedricen yapan bir ze 
hirdir, sizin yerinizde olsaydım i ittikler~ 
mi söyler, koeann açık bir haabihalo davef 
ederdim. 

* Bay cıK. M.ı> e: 
- KanDJD haklı 1ıörüyorum. 

hakkıdır. 
fstedi8' 

TEYZE 

bKADIN 1 
Şık bir bluz GARİB BİR İZDİVAÇ 

ıü tın' yata. dti bir arka. Kol Jı:a -= ..-.-J ortJınaL Kapaklar dar, u -
~ .... renk trepten. ~ Jtrep-
IUJl yarı yarıya ...... ....'- a 

• .__ıın roba -asın 
lerln ırovıunından - ·..a- di 

~ -- Terilmtf İki yanı gertu<>u -

sen~ b.tr band · e erini takib e. 
tı,u. Bu dikişler ilik diitm y da avDl 

.__, .. ini.YOi' Yatanın keıl&Il -
terek t.l ,.,..... • 
arzda. 

Çikolitah krem 
. 100 ıram toz fekeri tay. 

Yarım litre .sutte ... , .... ,, .. alınız 
k 1. ailtten ııu ---r• · 

ıatınız. Bu fe er ı · · eziniZ. Ge-
t inde l.k.i çikolA.t.a tableUni iYJ.Ce 
ç üt de buna katınız. 
ride kalan s u be--ne Ü" 

bir ,unıurtanın ~-- y 

D ğer taraftan ını bir arada çalkalayınız. 
Jıımurtanın sarıs t fikolltalı soğut Büte 
Ve karıştıra 1tarış ıra 

klka udar benmaride, ya
U ve ediniz. 10 da tııarak bir .kapta pişi -
ili 11ıcak suda u.yna e donmaya bıratınıs. 
rin ız. &ınr .soğumaya v 

Turhan bilakis sakindi. Gözlerini ve 
feu tebesaümünü kansından Zeynebe. 
Zcynebden karısın:ı çeviriyor ve bu -
nunla genç kıza sessizce: ııAramızda lü
zumsuz sözlere ne haceti İkimiz de bili
yoruz ve ilWniz de birbirimizi anlıyoruz 
deiil mH » demelt istiyordu. 

Zeyneb karşısında kalın bir perde yır
tılmıı gibi, birdenbire, Turhanın 0 gü
ne kadar kendisine karşı olan manal; söz 
ve nazarlannın mahiyetini anladı ve iki 
dakil:~-sonra, o artık etrafında cereyan 
eden ıgrenç şeyleri görmek istemediği 
için sade sahnedekilerle meogulken Tur
banın yavaşça elini tutmak istemesi için
deki istikrahı büsbütün artırdı. Bu te -
mas, bütün damarlanna bir zehir akıt -
mıt gibi onu yakmı,b. 

O zaman, geçmiı günlere dönerek o 
vakte kadar nasıl aldandığını düşiindü. 
Elini ıriıccl- üzerine lıoyank_ T mhana 
kartı hiç bir 1n-...dekııblda ve teı -
Tikte bulunmadığını itiraf edebilirdi. 
Halbuki o timdi kendisine, giiya arala -
Tında müstekreh bir ittifak altedilmiı 
imif ıibi &izli bir mana ifade eden göz
lule ~ordu. Bu yeni vaaiyet kartı
sında namuslu.. ve ağır baılı Zeynebin 
kalbinden derin bir İsyan tftttt. Kendiıi
tie hlkim olsa derhal oradan Çtk.ıp gide
cek ve bir daha bu mülevves aileyi gör
~ti. Faka& 'b.au ~pmu&U. iısıkin 
,.oktu. çiiakü Haltlk oalarla olaa mü -
nuebetteTinin temadiaini ietemişt._ Şim
di tekrar onunla ha mevzu iizerinde mü
nakap ettıek istese. locaat bana 't.üsbü
tiln başka bir maksada hamledecek ve 
ıene sinirlenecel:ti. Halbuki o, delta bir 
iki ıün evvel kendisine yapbğt yudım
dan dolayı teoekkilr etmemi.- miydn 

Haluka karşı olan aimaettarbiıaa ia -
ı,.. iç.in kendiıaine yapalıaa IMa hakareti 
tiizumu.Ou fazla mühim~ ve 
Twrhanlıa olan münasebetlerinde U.tiyat
k&rane lııareket ederek bu vak' adaa ko
caınna baheetnıemele lrantr 'Nrdi. Za • 
vallı çocuk kendi üzüntüleri İçinde yu
nrlanırkc. bCSyle phst Jneaelelerle onu 

Naltleden: Muaua ·Tala.tin BerlumJ 
meıgul edip asabileıtinnek manasız o -
lurdu. 

Bu karannı tatbik etmek maksadile. o 
"Yak· ayı takib eden günler zarfında müm
kün olduğu kadar T uy hanlardan uzak 
kalmak için bahaneler icad etti. Fak.at 
etrfındaki üç adanı. müşterek eğlence ve 
projeleri suya düşünnemek arzusile. bü
tün bahaneleri ortadan kaldırmakta bü
yük bir hüsnü niyet ve gayret gösteri -
)'orlar, eğlenceleri batka ırüne talik cdi-
7orlardı. 

Üç kişiye karp ıelemiyeceğini ıören 
Zeyneb, fazla mücadeleıı.i.n boı olaca -
iını takdir etti, kendini cereyana brrak-
111aktan baıka çare olamıyacajını anlacb. 

* Tumanın laüıtablıiı bir gece tahaın -
müf edilenai)lecel bdat arttı. Hemıire
ııinin nişanlaama11 nailesilc Handan 
kendi apaı:bıllanıada bir auvare tertib 
etmişti. 

Haltlkun kolu utık çöaülmüı ve - un
di tabin1e - medeni bir kıyafette ortaJıp 
çıkabilecek hale ıönişti. Sdıhatiııcle ıö
~len hu tehecldül ve bareU.tında "' -
liaest olmak kahitıyetine yeniden kawt
ması genç adama vahıi bir nq' e vennif 
aibiydi. Yerinde duramıyor, bir düziy• 
aezip eilenmek iatiyord11. Kanımın bG
:rük bir ~üenii niyetle kendi.ine !>a da 
-.ete iı:aMt etııııu•elerini teklif etmeeinl 
hil• bot ıönniyesek oaa müketnlllel bir 
ııece elbisesi yapbrdı ve mea'ud bir çift 
aibi bu nipn meruimine gittiler. 
Haıob bir çocuk k"dar tendi. Daha 

.. pıdan sirer sinnez ortahkta rengannl 
elbiaeleri içi.de bcbnlana, erkeklerin 
kollan aruında clametmekte oldülanna 
aördüler. Geçecek yol yoktu. ZeJneb 
korku ile kaOflk bir heyecanla kocası • 
•n elini tuttu. 

- Dana 'bitinciye kadar harada chmı
lım HalOk: aoma geçeriz. dedi. Fakat 
ııenç adam l>u akıam 'ir •ıao. ıibi idi. 
Kanaına meydan okuyan naz.arlarile 

ktı "Ve. Gmm itiraz etmesine aıra bırak
madan kuvvetli kolite beline sarılarak 

parke üzerinde onu uçurdu. Hem dana 
ediyorlar, hem de karpda bir odada o
turmakta olaa ahbablanna doinı ilerli
yorlardı. 

- Kendisine yol açmak için iyi bir 
usul deiil mi bu) Ne kadar hafif vüc.u -
dünüz var Zeyneb. yürümüyoruz, adeta 
uçuyoruz. 

- Hakikaten öyle. •• Fakat siz nıaale
sef pek mükemmel bir dansör değilmiş
ıiniz Halik. 

- Sahj, şimdiye kadar hiç dans et -
memiıtik. BiliyoTSUnuz ya, ilk tanıttığı • 
mız akşam, Nemide Hanımların methuı 
davet gecesi, dansetmeğe hazırlanırken 
yarıda kahnışbk. 

- Zavallı anneciğim ••• 
- Şimdi f~ bhraları diifijnmeyi. 

niz Zeyneb. Babmz ortalık ae kadar 
neı' eli... Haydi fU tenha kötedeki kul
tulUara yaslamp otualım. 

Ve kalabalıktaD aynlarak nhat ne • 
fa aldık.lan vakit 1ıeaç ~'- keadi 
mealeiiae aid biı tai>iri kuManaıak: 

- Mükemmel bir İaİf.- dedi 
- Siz dans kaidelerinİA baricine çı -

karak beni o kadar süratle çnirdiım ki 
batım döndü. 

- Öyle ikea pek yonılmuta benze
mi7of1Wlmr; yab.d da başmwn döa • 
meaiai neı· e ile karp)ıyorı'llluz. 

Genç kız kabkaAa ile aüldü. 
- Hakikaten bu aktam pek tenim. 
- Niçia> 
- EYVell. kohınazun artık MTbeat 

old-.iund-••• 
- Başka) 

- Bilm~orum... Galiba ilk defa o-
larak beraber 'bir aavaıeye geldiğimiz -
den •.• 

- Çok tuhaf ff!Y, değil mi;> 
- Hayır, tuhaf değil~ ıizinle birlikte 

reamt ziyaretler 1apmaktan hotlanıyo -
rum. 

- ilen de öyle ••• Bizi böyle samimi 
iki dost yapau aebeb nedir) 

(Arkası var) 

Çok dikkatle 
işlenmıı bazı e9el"r 

lcr karşısında: 
- İnsan bunu 

yapıncıya kadu 
muhakkak çıLiı • 
nr. 

Deriz. İnce bfm 
iş ~lemiş insanın 
çıldırdığı dUYttl • 
muş değildir. Fa _ 
kat aksi vaki • 

dir. Kalimmiyada tedavi altında bu -

lunan bir deli, bir gün eline geçirdiği blP 

ağaç parçasmı eter' §eklinde ~ .,. 

bu eler üzerine çakile resimler hakket .,, 

miyıe başlamış. Gün geçtikçe kendini bu 

işe daha vermiş. Uzun zaman sonra el~ 
rin her tarafı hakkedilmiş. Resimıer ga-. 

yet ince ve dikkatle yapılmış ve eğer bit
tiği zaman ariık delide delilikten eser 
kalmacfığl görülmüş. 



SON POSTA 

Me1nlek.et Baberleri 
Kaştn glizeı bir nahiyesi: Temre · 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğünden: 

Muşta bir köylü ile 
bir ayının garib 

mücadelesi 

1 - Kurumumuz talebe u milstahdlm•Dln tqelerlnden bülmwı enak cm Mr l'1IP 
halınde Jmmen kapalı sarf " bmıen atik euueme 1ll1l1iJe atm ah•wttır~ 

2 - 131.MO gUntıDe mlmdlf Peı1embe .... , anqdar ,,........ JUl]ı • 5 .. 

küçük fakat zengin nahiyeden her yıl ~a, bufday, 
ereste, kömür, meyankökü ibracab yapılmaktadır 

Rett6rıtlt b!Duında mttıır' 1rn JromiQıDll tUafmdan tbaltıll Japilacattlr. 
3 - Muva~t temınat " 7,1 a. 
ı>afıa fazla izahat ft param prtname almaJc ~ awtlttl DalN 

tine mtlracaatıan. 
Ol'1lp • • Kut CBuaud> - Hulraııın tlçbotl Jlntl 

CBuul> - Arpa, \>111daf, bnlte. amduı •tiril et.mlftlr. S. lr6Jl8da Temre saat 11 te Tırkaftnk kOJOnde dal Cihetin .. 
lr, meyant6kl thracatne 1taflD ebmD- cnuı berinde p~tls bir aaretle fQlllerle de yaJıJan toJuniara bJr a,yının hGelJDl eW. OIDl1 

blr b61pıdni tetldJ eden Teıme na .. blrblrlertne ball•nm• ft .-ıelerlnbı o - l!nl, ~baıuıı haber '9mllU1 üzerine kltylL Pil'1D9 Buna blrlDcl 
taanm dolu hududlanm tltldl t • nar dakltadan ibare\ .,_.,.. olmul, b1z1, den 1 tltl koJwı1an kurtarmak tır.ere a::vınm Kuru taauJJ• horos 

• bu d~ bd1I flbrma~. lııerlne ıltmJtler ft htlcuma utranntJardır. BarbmıJe f&11111Uı 
ı arafmdan d91Jula, diler taraftan de .. llneli 8ur1Je ahQlerilıl andıran tamlaL Derinde llllh namına bir 191 olmadJ.lı için lfohut K&rablla oıacat 
~olan Temre, doludan ft il· htlar w aonra ilki alaçlardan ibaret por .. bu ı t1tt taçınata mecbur ohnuşlarcbı. Ka. 8oda turu olacak 

lluskar ft Çatman dallan ft batı tataı ı.hçelerlle dolu )'eDl1'fl1 bir ota ft bu o.anlardan :Uevlfld adında blri ayumı tendL · Yllll abun 
171 

c1DI 
lln87den de AJrdenlde ft mahdud 1'fr OftDID e.ttkıcMt attıere dotru bal aatmq sine Jetifecellnl b!ıletıadt. taQarten elbt - Tmı ritubetll ohnapcak 

tısertnde yıl'ılmJf lruJa ~rlle 181Yillr, nPtıentn tlltündl surar w ua - aelmnl birer birer çıbı1Dlf ve 781'8 atarak '"- •-aı 
1
,.._ ,._._ 

metle dalan Mira taleıli, baraJa culb bir çırıl oıplat b1Duf w &JUUD tam :ret1'eeetl "'"' - "'"" e--
bıDNre Tqdlbt lltelelhıd'en nrıbr. 1111- m•!!Mft 'Yermektedir. 11.Dlan derhal 19re uanmı, n kendJltnf öltl Kıımm Mber 

'8.tlben nahiJenln Kumt6'tlne tadar "Wldlbl fakelellnde Temre toprat1anna a- vazl19t1ne aobiıtlftur. Yetıten a71 tlzerlne Kara biber 
eden hmuDıtıar. iıabJıe 101D tlillk ;at buı1dılı fttlt, llfra blelln•n mane.t •elmff totlamata batlamJll, her tarafım xue latlmtl 

btlyilt bir tehllke tettf1 etmektedir. tehdidi, uzaklardan bile tellrlnf Japmatta • - bir dottor trfbl • dlnlemff, nefesini tıaaıı ~ 
iller aedler ppmıtlar, faat bmlar, dır. Baki anı amanlannda saptı oot gilç Mevltdda wrt ha)rat drmemlf ve Mevlddil v-1 

temadi bir hala ilerlemekte ft .-Uerden oldalu ~l olan bu kale, unn uırlann bırakarak arta.mıı oevlrmlf üzerine pl.ale .. Plrlnf mıu 
aecmeld:edirler blnbJr b&diaellne cali1s prmff ve nlba19t, mele bqlamqtır. Bu tınattan llt tade eden C8Tls 191 

n aonra J'etl1 dlzltıder baflar. Por. PÇlrdlll tarlbl afhalann 8.stlnde, teıllm Mevl6d Je?lnden talktılı gibi aJllllll aırtına Makarna ırmttten e'lratra 
bahçelerlne nrıbr. ft mall6b oldalu ul1m tabiat brtllmda, lıılnmlf ft lculataıruu ptaıanuı An11 çıt.. ince lrmlt 

Gelecek yıllarda, muasır töyctlltlk pren • TeJmla ovuını w Akdenlsln enlfnlllrlerftıl tılı kadar ,balırmıf Kaoan atta~arı d&ı. bmı.t alın 
nlaPtnlft vatum ber tarafına lhldlrlldlll aeyre dabnlf.. mitler ve &JWD ~ bit .-ıao 1991reret OtlllA9 

rtınlerde TenıreJ'i. her JWdeıı enel Mira blell Tanıt __..,n Mirma a • balJunlllar '9 al olarak llpta lttlrfrken febr!Je tel trmatell olaoü 
........... ftl'llUf balaeallz. Zira ba n'1111e, n1an ~ bir ubr llb1. balla l9lle. wıta • • a.dunm mtuıJ, blDmedndtn IOD del'ece Buld&7 qmeUk 

Temre KllQl ~ıer, lılatlrJı, am eenubunda mlnbü ft mabnlclar 1dr lııorttulu lÇbı 1*a &Dl olarak aım11t1r Jntuta 
elet kGJlerlntn .bir ~ plm1f olma. Jmd parçuma. 1llbetçWk etmektedir. Bu derece aolutta~ t.6,lteren MnIM lllnıot 

PehlivankGy Biçki ve 
Diki• Yurdu 

hertu tarafından takdir edflmiltir. Vanllp (paket> 

Adapazar11da 'ir katil 
15 1111111 11ı•k0m oldu 

-ld1P111n Clluaud> - OD ctln kadar ey • 
veı 11brlmlsde bir laz Jldnden bir cinayet 
o1m11t. l'lkrl lamfncle biri Asım lamlnde bir 
İencl blıgaklınrat 6klilrmtitWr 1"1kı1n1n a. 
lu'celada J8P11m muhabmuinde katil 11 
sene 8 17 atn' baJm ve 1000 lira para ona • 

mahttm olmqtur. 

Btlrsada Msildet musa•kalar1 

Baharat 
Tar9m 
Ballar 
OIH IU11I 
Kara mercimek 
Kırmızı meretmet 
TahlD 
Tarhana 
eeı.e ton.senMt muhtelif 
Kuru bamJa otoet IJt cini 
Llmoa tun 
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ar. 10 
l1eml90tu 
Ane tadın fuul19 
Qalı faaulyeat 
Timi ıo barbanJa 1&tulJlll 
J>olmlhk J8tll blMr ....... 
Domates 
TUe bamya 

saıataııt h11U 
Limon bq boJ' 
llAJd&DOS 
DlreOt1I 
lfane 
Patbcan bllf 'bOJ 
lülsbbü 
Tue IOlan 
~ tobaelıa 
Ailft 
Vtpe 
TUi erıt 
'ra.DJJa 
Çtlelc 
Dil& 
'9ftall 
KarpU 
xann 
~ 
Pcıırtabl IO ut 
'1'all J&lftt 
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12 Haz~ran SON POSTA 

p aris dumanla ·örtülü ! 
(B arafı ı ınci sayfada) ı Yeni bir Ahıwı tazyiki bekl~or • Frans1z tebliii 
~ · t ikinci bir Ver Londra, 1 1 (A.A.) - Londranın a.ıla- Parf.s ll (A.A.l - 11 Ha.ziran tarfhH sabah 

rebenln, daha geniş mıkyns ~ nmektedir. hiyettar mahf dıcri, Almanyanın bugunkü teblfll: 
dun muharebesı oldu~u soyke nuşma1'a sa - muharebeye kuvayi külliyelerini sürduldc- Denlı.le Oi.se aruında dr.-anın "'-ine n'"'h 

Askeri makamlar namına 0 e; ha b · ka b UAJt..LI ""' ... 
. . · beyanatta bu - rini vo bu .ur9llu ınu re cyı Y etme- rlnln Jra"ı yakasına doğru yaptığı 1Jer1eme 

lOJı.iyMtar bır zat, bugun ,şu nin Almanya iÇii! harbin kaybeclilmHİni ~ebbU.Slerinin durduruldu~· teeyy1ld et _ 
lunmuşt.ur: t · d •· b"lh k d t kt ·d' l .~ 

- Alman taarruzu şiddetini muhafaza e - ıntaç e ecegını ı. ~saa ı ·ay e 'i:,e c ~tI· mektedlr. 
Dıekle beraber eski ezici' mahiyet.ini kay • lJ~~er ~!'ratt~n ıyı {°a/matk a ·~d~· ~- - Ol.9e ile Ourcq aruında dll.şman gece ye_ 
bet.m.1.ştir ~n bu &.aarruz ayni şeldlde ler, uç dort.k~un .za~ ın ad~lo !1. ~ ı dır nı mevzilerimlzle temasa ge~eğe çalışmı!j_ 
d · B" k iine kadar tazyikın Alman tazyı ıno ıntızar e ı meaı ıca e e- tır. Alsne ve Meu.se üzerinde mühim bir ff!Y evam edemez. ır aç g •• . d ı D.. R th J b .. I 
duracağını ümld ediyorum. Allllfln a.skerle - ceaıını .ıanlnhe ıyoı ark .. i:Fl!tıı .. eh. e ? - obmımıştır. 
rinde yorgunluk aıımetıerl görfinmeğe bq- gesin?e. bi assa tan ıtı arı e mut 'ıl zayıat Alp cephesinde yeni mevzilerine yerleşmiş 
Jannu.ştır 11 vermışt~r. . . . . .•. olnn kıt'alanmızn taarruz edilmeml.ştlr. 

Diter taraftan Parl.!tn tahliyesine süratıe ln~ılı~liradkyosu ne at en~hn v~~ıl1dı~ı zn- Ak§8m tebliği 
d .. ted... Payit::ıhtın sokokların- man Jngı z ıtantının ve mu en ıs erın gc- Pnrls n {AA.) _ F.rnnstz ak""m tebliği: 

evam edilme. u kta it 1 k k'' ··1 . b h tti··· . b'I Y" 
d 1 da sıperler kazılma . ride a ara opru en er ava <: gını 1 - Muharebe cephesinin heyeti tımmnlyesl t"ı_ a ve meydan nrın . . ed' 
barikadJar vueode getlrlhnektedır. Mfihı1;; dınnekt ır. zerinde, dfimtan neticeyi tesri etmek istiyor. 
noktalara toplar ve bmnların damlarına m Yeni ~vzilerde Oise'ın garbind.e, düşman, Rouen fle VP_ 
talyozler yerle'ltLrllmektcdır. _ Paris, 1 t (AA.) - Fransız tebliği, ron ar113ındn Seine'I, ce~ek için.gayretlerin! 

Parlsln müdafaası için, mevend her tur_ Majino hattını çevırerek arkadan hücuma iki misline çıkarmıştır. Dfişman. sun1 bu • 
Ju imkan ve vasıt.alııra başvurulacaktır. Şeh. matuf olan Champagnc' d1lki Alman tazyi- lutlnr altında, nehir üzerinde köprüler knr-
rtn sokaklarında kanlı mohnrebeler cere - kinin gevşediğıni göstermektedir. mnva ve cenub sahiline tanklar çıkarmay:ı 
Yan edeceği muhakknktır. Pari.'l, karış kn. Taarruzun diğer cenahında, nehirden te•ı>bbils etml Ur. 
rış müdafaa edilecektir. . aşağı Seine'in öbür tarafına ileılemeğe ma- Kıt'alanmız, durmadan mukabil hi.icum _ 

17 yaşındaki biitün Parl.!11 erkekler, a?ke:ı tuf bütün Alman teşebbüsleri durdurul- da bulunarak, dli.fmanı tutmaya çalışmak _ 
klunandanlığın emrile şubelere davet edılmış muştur. tadır. 
lerdlr. Şehrin mudafaıı.sı için de bunlara da .Merkezde, Fransızlara yeni mevziler iş- Oise'ln farkında, Ferte Mllondan I.af:ırc 
~azıte verileceği ıınla.şılmaktndır. gal imkanını veren yeni bir sevkulceyşi en Tardenolsya kadar Ourque ırmağı boyunca 

Şehrin ına11%Jl)'aSI ric'at vardır. Bu yeni mevzilere henüz hü- hareket eden dil.,'!lllan fırkalan. bir çok tank. 
Parıs 11 {AA ) - Reuter: cum vaki olmamıştır. lnrın mftzaheretfle yeniden hftcum etmişler. 
Bo sabaH ~:ıfnk, Pnrtste renksiz ve ın:ığ. Yeni kuvvetler dfr. Bunlar. karşılarında yalnl%; dflmdarları-

nıum olnrak sökmustür Butün şehir, du • mızı bulmuşlardır. Zira, fırkalarımt1Jn kıs_ 
11lanı:ı örtfi10dfir. Çünku ynngın bomb:ıları, Yeni lngiliL kıtaatının karaya çıktığı ve mı küllisi, mukavemetJ Mnme'ln cenubuna 
Civardaki mahallerde ynngm çıkarmıştır. Se diğerlerinin de yolda olduğu hakkındaki nakletmek emrin! almışlardır. 
ine boyunca blr kopruden oteki koprü gözük beyanatlar efkarı umumiyeyi pek ziyade Şarkta düşman, garbden ve cenubu gnrbL 
nıemektedlr. Nlteklm. Concorde meydnnının takviye etmiştir. den Refms'i geçmek için, Vesle ve Ardre va. 
bJr tarafında duran bir ndam da meydanın l 50 Alınan tankı tahrib edildi d~1erıne ağır tanıt kfitlelerinl sahaya snrmnş. 
Öbür tnrafındnklnl !arkedemlyordu. bondra, f f (A.A.) - İngiliz bombar- tur. 

Muhacirler, ekserisi yayan olarak demir dıman tayyareleri diin, t 50 Alman tankı- Champagne'da. dilşman gece. Alsne'ln ce-
l'Olu istasyonlarına gitmekte idi. . Ek - nı tahrib etmi~Jerdir. Aşnğı Sine mıntaka- nubuna yeni fırkalar gectrmlştfr. 
•er~ı önlerinde çocuk arabalan veyahud sında düşmamn zırhlı teşekkülleri ız aç e- Ç:ırpışmalar, .şafaltJa beraber, blltiin Lnre.. 
ıöttireblleeeklerl mayı hamil küçük ara- dilmi§tir. tourne mna~ı boyunca yeniden ba lamı.ştır. 
balar. Sefirler Parisi terkt>ttiler Laretourne'un geçidlerlnde şiddetli çarpış _ 
Parıs gazeteleri, bugün son defa ol:ı.rP.t malar olmaktadır. Kıt'alnrnnız, Attfgny'nin 

çıJonı.ştır. Gazeteler Mtmallnlnin İngiltere Parİ!, 11 (AA.) - Royter: cenubunda mütcaddid mukabO hficnmlarda 
.. F J{ı tt 'ğ" 1 blld"rllı"yo" Paristen ayrılaı. sefaret heyetleri sali- b 1 •e rnnsaya harb 1 n e ı ın 1 

• - u unmuslar ve dllşınanı ciddi zayiata tığ ._ 
dn. Baskı m:ıklnelerl .sabah saat 2 de dur _ men mevridlerine muvasalat etmislerdir. rntmışlardır. 
nıu t t bl t k habe Snyfnsı ne<> Heyetler yolda Alman tayyareleri tarafın-ş ur. Paris e, r ~ r ., - Afsne ile Meuse arasında dfismanın bü _ 
fedUmektedlr. dan bombardıman edilmişlerdir. tlin hücumları geri püskürtUlmil.ştür 

Italy n mnstemlekelerinin Hava kuvvetlerimiz. l\fannhelm, Neustndt 
Frnnkfort meydanlannı ve Völkl ngen yilk. 
sek fınnlannı bombardıman etmlıı1erdlr. 

Deniz hava kuvvetlerine mensub bir filo, 
Oouteock clvnnnda Helnkel tayyare fabrl. 
kalnrını bombardıman etmiş ve kısmen yak
mıştır. hav .. sleri b alandı 

(Bıış!ara!ı 1 inci sayfada) 
rikasında düşman tahaşşüdlerine hücumlar 
yapıldığını bildirmektedir. 

Asılsız bir haber 

Alnmn tebliği 
ada sularını Leros İtalyan üssü de dahil ol- FuhreTin umumi karargtıhı 11 (A.A.) _ 
mak uzere ihtiva etmektedir. S:ılı tebliği: 

Nihayet amirallık dairesi, bütün Ama- Ma~ denlzile Meuse arasında büyük mu-
vudluk .karasularının da mayn1er dolayıailc har('bC biltün lliddetfle devam etmektedir 
tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Sa~ cenahta ve mM'kezde. mağlüb olan ~Rn 

İtalyan kralının beyannamesi gız ordularının takfbl fasılasız devam l!d! • 

Sayfa 7 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okullarına talebe 

l - Xayserlde Gedikll Erbaş hazırlama orta okulunun L II, fil atnı!lanna Kmkka • 
lede San'at Ged.1tll Erbat bam1ama orta olulu De Antarada Mu.siki Gedllki Erbaş ha .. 
mlama orta otuıunun yalnıs ı. amıfiann& önümWıdeki EylUlde bqlayacak olan 940 .. 
941 ders yılı için ıalebe almacakiır. 

2 - inetıı talebelerin Ttirt ırkından~. tend11lnln ve aU...Snln töttı hal ve şöh • 
ret aahlbl obnamll.!l, aıbhl muayenede ıatıam çıkma.sı ve yapılacak aeçme aınavında: 
kazanman farttır. 

3 - Oedlltı hazırlama orta otuııanna alınacak talebenin yaş haddi: 
Sınıf Yat 

Gadlkll Orta I 14:17 
11 • II 15:18 
il il m 16:19 olmak 

Bu yaşlara ald boy ve ağırlık hndleıi askerlik §ubclerlndekl askeri liseler ve orta 
oknIJnr talimatının 71. maddesi özlerine nygı.ın oımnsı Jl!.zımdır. 

4 - Her üç okulun ı. sınıfına Lstekli olanların beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmalnn 
ıarttır. Orta rr ve rrı sınıflara girecek olanlar bu sınıflara terfi ettiklerine dair tnhsll 
vesikası veya şahadetname gdstereceklerdlr. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun 1k1 yıldan tazın t.ahsili terketml.ş olanlar ve ev. 
velce Gedikliden veya askeri okullardan çılı:nrılnnlnr alınıırnazlnr. 

6 - Kaysertde Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun her üç sınıfı lle Kınkkalede 
San'an Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınınnrmn köylü istekli, Ankara Musik1 
Gedik]! hazırlama orta okulunun I. sınıfına musikiye hevesli şehirli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları haiz istekliler 10 Hnzrandan itibaren bulundukları yerin a.s. 
terlik şube.slne müracaat ederek diğer kaydü kabul .şartlarile müracaat yollarını öğ , 
renrnelerl ilAn olunur. 0732) (4351) 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
1 - Konya askeri ortn okulunun her ilç ımıfına da onumüzdekl Eylülün blrlncı gil. 

nü ba.şlıyacalt 940:941 ders yılı için talebe alır.acaktır. 
2 - İstekli talebenin Türk ırkınd:m olması, kend.Lslnln ve ailesinin kotn hal ve §Öh

ret sahibi olmaması sıhhl muayenede s:ığlam çıkması ve yapılncak seçme sınavında da 
kazanması şarttlr. 

S - Bir sene tahsfli terkedenler, yaşını büyültmüş veya küçültmüş olanlar, kendi 
okullarının sınıf seçme 6ınavlarında ipka veya bütünlemeye kalanlar, y119lnrı boyları 
ve nğırlıklan talimattaki hadlere uygun olmıyanlnr askeri okullara alınamazlar. 

4 - İstekl1ler1n, şimdi oldukları okullarda tahsillerine devam etmekle bernber 
10/Hazlrnndan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik ~besinden diğer kaydükabul 
ıartlarlle müracaat yollarını öğrenmelerini ve buna göre de kaydükabul kMıdlarını en 
geç 30 Temmuz/940 tarihine kadar tamaml:unı.ş olmaları lflzımdır. G;i350• 

Elektrik Grubu alınacak 
Maarif Vekilliği arttırma, eksiltme 

misyonundan : 
ve ihale Ko-

Muhnmmen bedeli (7 000) lira olan bir takını elektrojen grupu ~e teferrüatı Maarif 
Vekılllğl arttırma, eksiltme ve ihale komisyonunca 17/Hnzlra.n 1940 Pazartesi gunft 
.saat 16 da kaaplı zart usulu ıle Ankaradn Veklllllı: blnsmda ihale edilecektir. 

Talihlerin (525) liralık muvakkat temnatlnrı ile 2490 snyılı kalunun tayin ettiği ve. 
alkalan ve tetllfierinl ayni gun saat 15 de tadar kams yon re.l<;llğine vermeler'l 11\;.. 
zımdır. 

Şartnameler Ankarada Manrlf Vekilliği Levazrm Müdürlüğü ile İstnnbulda Sultnn-
ahmette bölge San'nt okulu Müdürlüğünden parnsız olarak alınablllr. 112599D u4542• 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü Banları 

Mu hm men 

Paris, 11 (A A.) - ltalyan lcıt'alaxıoın 
Fran z Rivierasına girdigı bir ecnebi mem
badan bildirilmiştir. Bu haber tamamile a
sıbızdır. Cote d'Azurde tam bir sükunet 
huküm sürmektedir. 

Roma, 11 (A.A.) - Kral-imparator, yor. 
harekat mıntakasındalci müsellih lralyan iRelım ve Argonne arasında şiddetli. fakat Semti ve mahallesi Cadde \eya sokağı 
lı:uvvetlerine hitab eden aşağıdaki beyanna- 3emereli muharebeler cereyan etmektedir. --------

nylığı 

No su Cins! Llrn Kr. 

Batan ve müsadere edilen ftalyan gt:mileri 
Madrid, 11 (A.A.) - Algesıras lima

nında kendisini batırmış olan ltalyan va
puru J O 000 ton hacmındelti Chcliııa va
purudur.' Ellı dokuz tayfasile iki yolcu san
dallarla ispanyada kain Lanıeaya ç•kınış· 
lardır. 

İki bin ton hacmindeki Ntımboli!' adın
daki diğer bir İtalyan kargosu da Cebelut-
ta k 1. da kendisini batınnı§tır. Tay-

rı ımanın . k 
8

• 
fanın yarısı sandallarla Lanneaya çıl .m ·gı·a 

d D·~ yarı!! ngı ız :muvaffak olmuşlar ır. ıger . . · -.ı · ı "tır 'Vapurları tarafından esır eoı nu,. M. l 
O l I (A A ) _ Dün ontrea -

ttava, • . C ·1 ou 
dan hareket eden ltalyanın arcrn:ı e 5a: t-
:ru Qucbece 290 kilometre mesa e ~ ~1~ -

La h • d tevkif ve zaptedılmııtır. 
urent ne nn e · de 

M . b akmak ısternış~e 
urette at vapuru. Y • k . <le müdahale 

Kanada mayn gemılerı va tin 
ctınişlerdir. , ] k 

O I ı (A A ) _ Dört bfn iOn u 
ttava, • • M t aldan ha-

Caronolı ltalyan vapuru on ce t mayn 
reketindenberi Kanadalı La

1 
ou)d ., ci 

. . d k b edi mış o ugu • 
gemısı tarafın an ta 1 h b' mlileakıb 
hetle, Kanadanın, Ilanı ~.1 ın~gın çıkar
kendi kendine ateş verere• ya 

1l1ıftır. ) f ransız Somali.ti 
. Cibutİ, f f (A.A. d kl kö rüler aulmıt
ıle Habeşistan arasın •,. • I P nın manevi
tır. Buradaki Fransız 11oıt •an 
yatı mükemmeldir. ,J.dil 

İngilmer lta)yan ..,1annı :rnaJ ı-: 
(A 

A ) _ Amirallık daır~ 
Londra, f f • • •1 Jtalyan karaıu-

ıi, mayn dökme1' sureti e, )an on mınta· 
larında tehlıkelı bir hale .otued' 
kanın hududlannı bildird~k tk .. 

1f~zidir. 
Birinci mıntaka, Vence ı oro '·brfez.in-
J1_. J uarner ~ 
xıncl mayn tar Hl •• d ]c' rnayn uuluı· 

de ve Venedik korleıın e 1 d Cherso ve 
nın şimali ,.,kj noktaıınadk~ ar .ulardodrr. 
Luısiana adalan etrafın • )ara Yu· 
y 1 ı· 1 aiden vapuı ugos av ırn11n arma .. eleri tavıiye 
goılav 1'araııulaunda uyretm 

edilmektedir. d' • Bari 
O. 1 B in ısı ve çüncU mayn tar ası, r 

limanların mıntakaıındadır. k" fevnde-
DördUncü mıntııktl, Tarant .. h~r J"man-

d' T M' to mu ım , l ır ve arant ve ıtıapon .1 bulunmakta-
arının önlerine kadar pmı slı de-
dır. Mittaponto, ltalyadan geçen esa 
rnityolunun münteha noktasıdır. k a-

' B s· ·ı anın şar e h'll eşinci mayn tarlası, ıcı Y l ayni za· 
1 eri açıklarındadır ve bu. t~r a, • Jemek

l'tıanda Mesina boğa~nı da ıhıtva ~Y 
tcdir. "h'm 

d ·· mu ı 
_ Libya sahilleri açıklarında B a )uçrdan bi-
··••Yn t 1 .ı d'l '•ı"r un a ~ti . ar ası teıus e ı mı.,. 1 

• dacJır ve di-
~ ' .B~ngui limanı mıntakasın h Juciun• 
lı. erd ıkısi, birbirini takiben Mııır u 

• ar · _ ,_ d' b ıııtrnc.ıtte ır. R c:loı adası-
"'" ~u~ncu mayn tarlall. k~a ve Onikl 

ı•ınah rarhtsfnden haşlama 

23-33 

38 
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65 

l 

12 
14ı 

8 l 
37 1 
50 

19 

26 

. · · · Hocapa§a, Karalti Hu- Orhaniye meyı neşrettırnıJflır: Birkaç yerde Alman kıt'aları mühim dn.,mnn 
Bütiın kara, deniz ve hava kı.ıvvetleri- kuvvetleri çevlnnMerdlr ve bunları tahrib seyln Çelebi 

• b k d f ·ı h d Mi"' Kadıçeşmesi, Sinan • Haydar İmaret nın aş uman anı ıı atı e ve ane anımın edeceklerdir. Verdiği ciddi ve kanlı zayiat ve 
an'anesine tevfıkan bundan yirmi be~ se- mühim mlktnrda esir ve kaybettiği malzem"- nğn 
ne evvel olduğu gibi sene :ıranızdaki mcv- den dolayı düşmanın mukavemet kuvvetı Yedlkule, Hncıpırt 
kümi alıyorum. Bütün cephelerde icrayı ha- gittikçe nznlmaktadır. Unk::ı,panı, Haraççı Hl.saraltı 
rekat eden kıtaatın kumandanlığını fnşi7.· Muharebe tayyarelerlnden müteşekkfl müf Karamehmed 
min Duçesi ve imparatorluğun birinci ma- Slllvrikapı Karabaş Aynnlıbakkal rezeler Havre llmanmı ve nht.ımlannı tek. • rcşalı olan hükumet Teisine tevdi ediyo- Veli 
rum.» r~r bombardıman ederek eklüzlcri tahrlb Bah.çckapıdn 4 ünci.i Vakıf hnnın 1 el katında 

Muuolininin emri yevmisi e miş, bir torpldo muhribi batırmış ve arn- kil d 4 üncü Vakıf hanın 1 el kntında 
lnrında bir dlstroyerle 10 000 tonluk iki nak. B::ı.hçe pı a 

Roma, 11 (AA.) - Mussolini mü~el- llye gemisi bulunan dl er bazı gemiler de Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hnnm asma katında 
lah İtalyan kuvvetlerine. hitaben bir emri hasara uğratmışlardır. B:ıhçeknpıdn 4 üncü Vnk~.f hanın asma katında 
yevmi neşretmiıtir. Bu emri yevmide ez- Alman h..,va kuvvetleri kaçan d"'"':"nn Çemberlitnşta Vezir Ust katında 
cümle ıöyle denilmektedir: " U9"' ha 

«Kral-imparatorun kararile bugiiııde-n zırhlı kollarını. naltllyelerl, kıtaat tah~d- nı 
itibaren bütün cephelerde icrayı harekat e- lerlnl ve bataryalan bombardıman etmMer. Sult~:~:: 
den kıtaatın kumandanlığını deruht d·- dlr. Bundan baska a.şağı Olse De aJağl Mar- Musl Mahkeme 
Yor....... Umum·ı -ke. h b' . c e ı ne'da 'bir kaç kö;prt\ bombardıman ve Iwmen Tabtnkale Rfistempa. ""'• "'' anı ar ıye reııı ınnre-

Hatib Cami arsasında 

Mekteb mahalli 

Ahşab ev 

Ev 
Ev 

Ev 

Oda 
Oda 
Penceresiz odn 
Penceresiz oda 
Oda 

İki oda. 

Mağaza 

1'1 00 

8 00 

6 00 
5 50 

2 50 

20 00 
16 00 
9 00 
8 00 
4 00 

3 00 

15 00 

' şal Badoglioyu vazHeainde ipka ediyorum. ta~rib edilm\atır ld. bu tahrlb dllşmanın şa Abdiilezel 
Bundan baıka mare•al Badog]ionun emrı·- t1c ah için mühim bir engel teşkil etmekte- Ciball, Sefcrikoz 

12
1
9
1_2

97 
Dükkfın 10 00 

" dl ç da Yağlıltçılnrda Dükkfın 4 50 ne tabi olmak üzere mare al Grazianiyi or- r. .. ar.şı 
3 du erkanı harbiye eriıliğinde, amiral Ca- Paznr günü. bir truvazor ve 4 nakliye va. Bekbanbaşı Yakubağa ~:'!~~ane 

12 
~~~~!~ 5 00 

vagnariyi donanma erkanı harbiye reislı- puru Şlmal denizinin 4lma1inde bombardı - Çarşıda l 00 
ğinde ve general Pricoloyu hava er1'fını m:ın edllmlŞUr. Bu gemlle:re ciddi lsabntler Süleymanlycde Nnstıhlye hanı içinde 21,22 İki b:ırnka 7 00 
harbiye reisliğinde ipka ediyorum.» vAld o1mıa ve bl\vftk bir kııımı yanmıstır. Çeleb!o~lu AlAettln Ycnicaml avlusunda Aralık mahalli 4 00 

Roma11 terkedrm sübaylar Gece dOsman teyvarelerl Almanvnnın •1- Yuknrıdn yazılı mahaller 941 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
Roma, 11 (A.A.) - D. N. B. ajaus? mali ve batL'1 ftzerlne •bombalar atmışlar - arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 18/Hazlran/ 940 Salı günü saat on beştedir. İstekliler 

bildiriyor: • dır. Çe.mberllt~ta İstanbul Vakıflar B~müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeler!. 
Reımi malOmata nazaran, askeri ku- Dün dfişnuın 29 tayyare kaybetmiştir. Bu. (4742) 

mandanlar, genel kurmaya merbut ıübay- nun 19 u hava muharebelerinde, 8 31 dafl 
)arla milli müdafaa nezaretlerine mcnsub bataryalan tarafından ve ınfttebakW yerde 
ıübaylar. merkezi hükiımeti terk ile diğer tahrlb edUml.ştlr. Bundan bQ.fka 3 baraj ba. 
mahallere gitmi,lerdiT. tonu düşfirfilmüşUlr. 

İtalyan donanman Bekiz Alman tayyaresi üslerine dönmemiş_ 
Londra, 1 1 (A.A.) - Royter &Jansmın tir. 

Londranın iyi haber alan mahfeJl~rinden 
öirendiğine göre, Akdeniz "haricinde bii
yük ltalyan deniz kuvvetleri yoktur. H~
men bütün lıalyan donanması Akdeniz.M 
toplanmııtır ve Süveyı civarındaki deni7 
üslerinde pek az ıemi vardır. Eritrer.in iki 
limanı olan Maıua ve Aııab limanlarının 
tJlüdafaa tertibatı tyf oJ~uilu igibi ltnlyan 
Somaliııi limanları müdafaalarının da iyi 
oldu~ unnedilmektedir. 

······························································ 
Neşrıyııt Müdürü: Selim Ragıp Eme, 

S. Prı<np EMEÇ 
SAHİPVERI: A. Ekrem VSAKL1GIL 

Vaşinkton vanuru iki riefa 
torpillenmek leh ·ikesi geçirdi 

(Bqtarafı 1 tncl sayfada> 
relc, yolcularının tahliyesi için on dakilca 
mühlet verilmiştir. 

Vapur, fılama ipretlerile «ben bir Ame
rikan gemisiyim» diye ınüteaddid defalar 
hüviyetini tahtdbahire bildirmiştir. Bunun 
üzerine serbest olduğu ve yoluna devam e
debileceği kendisine ihtar edilmiştir. · 

c Vaqingtonn az ıonra diğer bir tahtel
bahir le karsılaşmış, fakat durdurulmamıı 
Ve nihayet lrlandaya vusıl ~muştur. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
1 _ 10/Jlazıran/940 Pazarte.al günü BakırkoyUnden Marmara Hayırsızada istlkame _ 

tinde saat 15 de, 12/Hazlran/ 940 Çarşamba günfi .saat 10 da Okmeydanından ve 
14/Hazlran/940 Cuma günü sanı 10 da Metrl5 çiftliğinden olmak üzere Okul atı~ 
sahası üzerfne tayyare dafi toplnrı ne at14 yapılacaktır. 

2 _Bakırköy, Hayırmzada hattının cenubunda 10/Haziran .saat 15 11e 1'1 aralarında 
deniz vasıtalarının bulundurulmaması JOzumu topçu at1.1 komutanlılından bil • 
dırtlmektedlr. ı471'b 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
(Baştarafı 6 ncı sa.yf ada) 

G. 6 Kuru üzüm çekirdek-
siz razaki l .OOÔ- 1.500 
Kuru kayısı çe'kirdebiz 1.000- 1.500 

30 
110 

450 
l.650 

G. '1 Yassı kadaiti 
Tel kadnlfi 
Yufka 

G. 8 Pekmez 
Reçel 
Sirke 
Bira. mayası 

Grup 
Grup 
Grup 
Grup 
Grup 
Grup 
Grup 
Grup 

l. 14,700 
2.ı 26,800 
3. 19,450 
4. 11,275 

5. ~.230 
6. 2,100 
'1. 375 
8. 2.817 

Toz şeker 
Kesme şeker 

400- 500 
400- 500 
400- 500 

500 
4.000- 5.000 
1.000- 1 .500 

25 tutu 

25 
30 
20 

18 
5-0 
14 
70 

125 
150 
100 

90 
2.500 

210 
17 

Muvak'ıGat teminat 1097,5 lira kapalı zarf saat 2 de 
Muvakkat teminat 2010 • kapalı zarf sant 2,SO da 
Muvakkat teminat 1458,75 > kapalı zarf saat S de 
Muvakkat teminat 845,63 • kapalı zarf saat S,15 de 

Muvakkat teminat s.2,25 • kapalı znrf saat 3,30 da 
Muvakkat teminat 157.50 • açık eksilbne saat 3,45 de 
Muvakkat teminat 28,12 • nçık eksiltme sant 4 de 
Muvakkat teminat 286,27 • açık eksiltme saat 4,15 de 

Grup 11 

12.000-15.000 
5.000- 5.500 

38 
42 

5.700 
2310 

8.010 
Kapalı sarf usulile uat 4,30 da 
Muvakkat temlnat 800 llra. '15 kUJ"U.f 

(2541) (t467) 

• 
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Saf ve Normal gıda 

• 
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ll. 
Pirinç unu • Mercimek • Bezelya - Yulaf, 

ve sair HUBUBAT UNL~ kuvYet kqnağıdır. 
ÇAPAMARKA MUSTAHZARATI 

M. Nuri ÇAPA Kurulut tarihi 1915 

'----------~------------------..,, 
1 

Devlet demlryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi illnları . , ________ _. 

Muhammen bedeli (852) lira (50) kuruı olan muhtelif oina, eb'ad ve miktarda 1230 
aded kuru pil (28.6.1940) Cuma günü aaat Cl0,45) on kırt bette l!lıaJdarpaşada Gnr 
blrnısı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme U8Ullle satın almacaktır. 

Bu işe girmek :lstlyenlerin C83) lira (M) kurUflut muvattM temin&' n kanunun ta • 
yin ettlli ve.saikle birlikte ekslltme g1ln11 aaatıne tadar komlqona milraoaatlan lbundır. 

Bu işe aid tartnameler .komisyondu paraaıs olaralı: dalıtıımattadır, (4851) 

** 
Muhammen bedeli ve isimleri aoafıda yazılı 3 grup ahlt.b tezıılhı 23n/1940 Salı 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usullle Ankarada idare blnumda satın alınacattu, 
Bu ~e girmek Lstlyenlerln her tezglll hizasında yuıiı munltlcat temınatlan d.ı b • 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekllfierlnl ayni stta aut U,30 a tadar toml.syon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara.da 

l 'm ve Sevk Şefliğinden datıtııacattır. 
M ısmıa dalrellnden, Hayd&l1>atada Tuel • 

Tezglhın Lmı1 

Elektrik motörlü ah§ab için tepsi testereli 
kesme ve delme tezglhı. 
Elektrik motörlü ahşab ıotn bir bıçaklı 
planya tezglhı. 
Elektrik motörlü ahşab için kanal ve oluk 
açınafa mabsUB freze tezgahı. 

Muhammen bedel 
Ltra. 

2750 

2500 

2000 .... 

('888) 

llllT&kkat tenıınat 
Ltra 

106,21 

187,IO 

150,-

Muhammen bedeli cl612• lira ola.n muhtelif Cina eb'at ve miktarda to tapa, mamelon, 
T, Flanç, dirsek, redük.slyon ılbl 30 kalem demir ve galvanir.e gaz borusu teferrüatı 
(2161940) Cuma günü saat U0,30) on buçutt.a Baydarp&4ada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık ekslltme usullle satm alınaca.mtır. 

Bu işe girmek :lstiylnlerin (120) Ura (90) kuıııtluk muvatll:&t tem1nM Te kanunun 
ctnyin ettıtı vesaitle blrllkt& eltslltme ıtln1l aaatıne tadar komisyona mtlracaatıan la. 
zımdır. 

Bu işe aid ıartnameler komisyondan param olarak datıtılmaktadır. (44113) 

SON POSTA 

Sizi saadeİe götUren 

PUDRA 
RENGiNiZ 

Hangisidir ? 

Fena renkte bir pud
ra, ~lnOEe cmat,yaJ. 
.lanmlı§a ve ç~n bk • 

0
" 

hıanzara ver~ ve sizi • • " 
daha yaşlı g&terlr. En 
munıfık rengJ bulma,. 
ron yegA.ne çıareai, :.vii. 
atmGlılhı bir taratma 
bir renk ve diğer tara- "• 
fına başka renk pudra 
tecrübe etmektir. IBn 
tecrübeyt Tokalon pud. 
rasının yeni ve cazib 
renk'lerlle yıapınız. Bu ~ 
yeni renkler gayet mo • 
dern « Chromoscope » 
ma:ldnest sayesinde ta. 
nştırılmlı§tır. SihrA.mlz .. 

bir göz, hemen kusur -~ 
BUZ bir itina lle renkleri •. " 

0 

1 
lntlhab eder ve artık ' 
wmalcya..Jle.nımı.711 man -
mraya n4hcyet Terir. 
Cild ile gayet gihıel bir tarzda tmtL 
zaç eden bu ı>udra adeta ta.bil gibi 
KÖBterk'. Tokalon Pudrası hU8ua1 bir 
usul dahillnde ıKrema köpftğib He 
k&nftırılmıftır. Bu sayede büt.iln 
rün sabit kalır .,. ne yatmUl' ve 
rüzglrda.n ne de fazla terlemeden 
bt'fYıJen möteesaır olmaz. llemen 
bugünden Tokalon pudrasını tecrQ.. 
be edinh. Tenlnl.3bı dzem~ı gö -
recetaln.ıa. 

, 

...._7; (} /] ("/, 
SAÇ SABCNU 

Saçlarınızı muhafaza lc;ln harlkOl~de 
teslrlrıı ilk kullanıtfa ~orecekalnl.ı. 

30 Kuru,tur 

Üsküdar İcra memmtaJandan ı 

Beylerbeyinde YalıboJUDda 9/11 No. tôft.. 
te mukim iken halen ttametglbı m99hul 
Prewıes Fatma tw Prensea Emlreye: 

Beylerbeyinde bakkal Rıza tarafından tk 

Ham..12 

___ __,-····----------------------.... 
~-..' Dünyanın En ~hur Fabrıkaları oıanTHE EVER REAOV CO. v B a.;ue ··· ~.R m-r· ··~ c 

111tiliz Mamulatı 
Cep Pilleri, Radyo için .anod-bataryaları. Telefon pıllerı ve saı. 
re pillerimiz ı•lmiftir. 

Her Yerde arayinlı. 
TUrkiye o-il Depon : Jale Dekalo ve ŞtL, lıtanbul, Taht .. 
kale No. 11. 

NAZARI DİKKATE: 
Son piyasa yükselişlerine rağmen ~ski hadlerini muhafaza eden bilumum pa

muklu mamulatımızdan bir kısmının aatıg fiatlan a§aihda muhterem müft-M-1 • 
mizin nazarı istifadelerine arzolunmuştur. 

Nazilli • Basması Metresi 33 Kurut 
Nazilli Çiçekli krepi :o 44 » 
Nazilli Pijamalık ve gömleklik \) 4~ » 
Ereğli 160 aeniılikte patiska » 75 » 
Malaty.ı Yollu yatak yüzlük » 84 » 
Kayseri Kazalinaaı » 30 » 
Bakırköy Kapot bezi » 30 » 

SÜMER BANK YERLi MALLAR PAZARI 
MOESSESESf ŞUBELERi: 

İstanbul, Beyoğlu, Galata. Kadıköy, Ankara, İzmir, Adana, Meuin. 

&KLON 
Saatlerinin gayet zengin 

PIRLANTALI ve ELMASLI 
Çeşidi eri gelmiştir. 

SON YENi MODELLER ÇOK ZARİFTİR. 
Fiatlan fevkalade uygundur. 

Blr defa gOrmeniı menfaatiniz icabıdır. 

Z. SAAT M AN 
İstanbul, Sultanhamam, Camcıbaıı han, ARLON deposu. 

Sağlİğının kıymetini bt1eın 8eytihlann eeve eeve Jmllanacağı en blrlnd 

adet bezleridir. Mikrobıuz, ufak yumuşakbr. En ince elbiseler altındı 

belli olmaz. Her eczanede ve bllytlk mağazalarda Femil ve bağı bulunur. 

----------------------------- küdar asliye hukuk hü:bnlilinden istihsal 

Kapalı zarf usulile Eksiltme ilanı 

Tekirdağ Naha Mtldtlrltlğftn~en ı 
Etalltmeye b>nulan 14: Talibl oıtmaı:n&qıdan ~yı tekNır illmna lüzum g6rillen 

Jarköy _ Gölc1lk yolunun .ıo+ıoo. klkımetreıerı arasında .ıo+soo• metrelik kJ!lDlının 
10Se e.saaıı tamiratı Ue ımaı•tı sınalJe n bir aded ktlç1lk tip ı~ binuı lnfaatı. 

Ketif bedeli c944ı88• lira cıs. kuru-.. 
2 - llladltme c28.6.940• tarihine ruU&Jan Ouma tr{lni au.t c15a te Tetlrdal htka • 

lnet blnu1 tçlnde nafla :mttdürltılil euiltme llolnıayoınu oduLnd& Bp&lı zarf UIUIUe 
tapııacattır. 

3 - Bkafltme tartnamuı ve buna miıtererrı dtler evrat «4'16• k1lıruf bedel mubbl .. 
lLnde nafia m11dü:rltllilnden alınıabllir. 

4 - Eksiltmeye girmek için tallblerln en aşalı ılO bina lfralıt bu l1bl Pi ltlert J&P.. 
ııuı olmalan 'V9 c59'74ı 1tra c41a klırutlut m·ıvatt&t teminat verm811 ft lhale IClntm
den ın az ı8a tr1ln evvel Teklrdat vaıuıııne müracaatla ibraz edecetlerf belgelere g~ 
ı'Ehliyet vesltuıı almaları ve 940 yılına a1d ticaret odası VIBilı:Uı g&termelert tanm. 

5 - İatetlllertn teklif mettublannı ıt• net JN4dldt :r&llll DMtea bir IMt ""'1ııe 
)adar komJQıon relallflntt malııb111 mabblllnde .-ıtltrt Mmda 

Postada ol&ıı .cecttme1er t&bUl ectnmn c4m• 

olunan eyledltı 26/111911 tarih ve 931/1121 
ayılı Dlmın icrası :lstenilmlf Te ilim muh
teviyatının ödenmesi hattında namınıza 9ı. 
karılan icra emrı 1.kametglhınızın m99hu • 
llyett ha.sebile bUAtebllf Jade edilmesi fiH • 
rine icra hlttmıfllnce Blnen tebligat ifa • 
sına tarar' verllmfftlr. 

f.tbu fllnın tarihi netplnden itibaren bir ay •------------ -- 1940 iKRAMiYELERi ı __ .. 
iqlnde borcu muranarne btrııtte &demenıı 1 1 aded ~ UNlJık - JOOO.- -
ödemeP.Senfı tetkik mm:Unden \'eJa temy~ T' ş BANKASI veya.bud iade! ntuhateme yolu nı ald oldu. • • 1000 • - 1000.- • 
tu mahkemeden icranın geri bın.Jnlmasına 1 • 1 • • '°° • - aooo.- • 

• ,. • llO • • IOOO.- • dair bir tarar getl.r:nuıiıl•, alral takdirde ..., 
., • 100 • - 4000.- • oebrt icra 191>ılacafı w ıene ba mtlddet 1940 K,.'ÇU k 

_ ......... A -...... bul u '10 • IO • - rnıo.- • 
.-&~•-- .......,..,..._ mwn•-• hapatle • • • • - ... .- • 
tızytt edllecetınıs. t>1r bmn -.ııarınıs ilL. C H I 
ttpten haczedllmif oldulun<kn t t X. lOI 8rf 89&p ar Sıl'lel•ı 1 ....... 1 ..... 

ÜllOtl maddlll mucJbtnce bacls, IMıt vara.. IKRAMIYI! PLANI 1 ....... 1 •' ltcpk .... • 
mmı tettıt etlnet ve bir ttlrumıs ftl'A Ot ....... ,....... 
tflln •rftnda bDdlrmenls teblll mabmına ~ .......................... llİ .................. ıil .... ~ lıala olmak a... 11.ln aluur. <Mtt9'10> '1111 


