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4.kdenizde harb ha aretleniyor 

enova,Torino b m alandı 
İtalyan mnstemlekelei'indeki nsler lngiliz ve Cenubi Afrika 

tayyareleri tarafından don tekrar bombardıman edildi 
italyan tayyareleri Aden . ve Maltaya taarruz ettiler 

ilalyan kuvvetleri 
Fransa hududundaki 

Alplerde meVki aldılar 
Batan ve müsadere edilen 

İtalyan vapurlarının 
sayısı kırkı buldu 

f'ramada: 
. . Sen nehrinin denize dökUldil·t ı...:-;; -~ 

Parıs ıle l l r nehri birkaç ıı-b·----' 
&.:! nda A man a , !r-------! .. d)'er a~:.ek conab sahilinde köprll Al-ba- ı;.;;:....------~ı;:.;,ptr. 
,er en ~-r-· vaffak oldular. Keza 
as\ar tcsi9fne mu ohrini Pan.in ıarkında 
D:ıanlann Marne n • da ıeçtikleri de 
Pıatean ThJerry oıvann 

lı~ber verildi. .10 eçiı hareketlerini 
F ranıızlar ~u. he:kabıf taarnızlarla tard 

Jlddetli ve te~rli ?1 kdfrde, ne Parla mft
trc reddemedıklerı ta ve Araonlarda 
hfaaın ve ne de Şamp~~yafayda h&ııl ol
)nusır müdafaalarda:ı ırk lıp gecikmek 
fnaz: bilakis bur.alart~ fel~ket ihzar ede
Fransız orduları ıçln ır 

}>llir. imanla on a§ağı . Sen 
Fransızlar, zaten t "ddetli tazyıkler 

\.'e Marn<'' da yaptıkları hşkı ·mat hat1ına çe-
b b·ı p · · .. ;ma ta 1 d ~ e ı e ansın r d b nların peşin en 

kilmi ler, Almanlar d a V'llors Cottertse ve 
Diıe nehrinin şarkı.o a hı · in garbında da 
f>ttnlis önüne ve Oıse ne e::~lerlne kadar 1- • 
Seoumont ve Person m 
Serlemi~lerdir. k d"" Almanlar ' 

...... RO A:NY 
... 

Vekiller heyeti 
dun Milli Şefin 

riyasetinde toplandı 
Ankara 12 ( A. A.) -

Velcill•r heg•ti. bup.. 
ötllld•n •vwl, Rıill • 
cümhur lnöniJniJn rlga· 
seti altında toplanmııtir 

Amerlkada 
harbe gir.ne 
cereyanı 

genişliyor 

" Artık Amerikanın 
harekete gelmesinin 

önüne geçilemez 1 ,, 
Sokaklara yapııbnlan 

afişlerde " Müttefiklerin 
her geri adımı bizi harbe 
yaklaşhrıyor,, deniyor 

İngiliz Başvekili 
ve genel kurmay 

reisi Fransada 
Londra 12 (A.A.) - İatihbarat nazın

nın bildirdiğine nazaran, Çörçil, refaka • 
tinde harbiye nazırı Eden ve ıenel kurmay 
relai general Dill bulunduiu halde. dün ve 
bugün Franaada Reynaud, marepl PetaiD 
ve general Weygand ile g8rUtmütlerdir. 

Aılcerl vaziyetin inkitafına karşı koy • 
mak için alınması icab eden tedbirler hak• 
kında mutabakat hasıl olmuştur. 

C8rçll, halen Londrayn d&nmilı bulun• 
maktadır. 

Reyno izahat verdi 
h · • şar ·ın ... "'" • 

Ourcq ne rını? . ibi Relmil d~ w;...."fNJ!j~ -..~;;;...--~--""""'--"""""----~~'!9!!!"'"""~~~!!1!'!!!!~"""""-~~""""'--~lılıMıı._..,.~ Mamı cenuba geçtıklerı g . • Paria. 12 (Hususi) - Birkaç günden-
)nı•la d r r da) • Aı' on-Lu. • • .. • • beri oçhede bulunan baıvekil Reynau...I 

" r 1 
• (Devamı 3 üncü sar a • • uıw.u vaz1yeh goeterır kroki bugiln hUJ..umet merkezine danmü , • ı.eb: 

(Resmi tebliğler 7 nCI "L~r 2 (Huıust) - Garb, olmallP;Eahtı torkeden sivil halkın sayısı ikiır• arzetmektedir. Bazı daireler faaliyetle- ıun'un riyaseti altında toplanan 
1 ~rlar 

) 
ve prktan Alman tazylkf altında bubınan mi on tahm1n edilmektedir. rincı muntazaman devam etmektedirler. mecU.lne vaziyet hakkında izahat vermlt-

S&Jf&llJIZdadır. Parisbı tahliyeai ~amlanmlf ıayılabillr, aza nefal Paria normal blr manza- (Devamı 1 ıneı sa1facla) tlr. 



2 Sayfa 

-Oıda ve zaruri 
maddelerin fiatları 

teshil ediliyor 
Cada ,,. zaruri maddelerin toptan ve pe

..kende •bflannda utıcıJara btralulac:ak 
klr mabetlerinin tayinine ve hu suretle bu 
...ldeleria •bf fiatlannın teabitine de
"YmD olımmaktadır. 

Dün zeytinyağı ve zahire aatıcı1arı Mın
taka Ticaret Müdürlüğüne davet edilerek 
aörüıülmüıtür. 

Fiat mürakabe komi1Yonu bu hafta için
de bu j~ tamamlamıı olacakhr. 

Diier taraftan Akdeniz muvaealasının 
kesilmesinden sonra bilhassa ith:ıiat mad
deleri satışlarında bir artış husule gelip gel
mediği kontrol edilmektedi~. 

ihracat hemen hemen tamamen durmuş 
ve birçolı:: toprak mahsullerinin istihqaline 
batlanmış olduğundan gerek halen ve ge
rekse atiyen gıda rnaddeletinde hiçbir te
reffüe intizar edilmemt!ktedir. Bilakis müs
tahsilin fiat düşüklüğünden znıar görme
mesi için l:\ükumetçe geniş istihsal madde
lerinin mübayaa auretile fiatlarm:n tutul
ma11 buna delil sayılmaktadır. 

Amerikada harbe girme 
cereyanı genişliy~r 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

nen eski silih ve topçu mabemesinin satı
lığa çıkarılması hakkmdca orduya mezuni
yet verilmesi talebini 18 reye karşı b 7 ıey 
ile tasvib etmiıtir. 

Gazetelerin nqriyatı 

Nevyork, 12 ( A.A.) - Nevyork Post 
gazetesi, neşrettiği bir makalede ltalyan 
müdahalesi neticesinde harbin bir Avrupa 
anlaımazlığı halinden çıkıp bir dünya har
bi olduğunu bildirmekte '\ e bu dakikadan 
itibaren. Amerika Birlecik devletlerinin he
aabsız kuvvetlerinin diktatörlere karşı ha-
rekete gelmesinin önüne geçilmez bir ma
hiyet aldığını ilave etmektedir. 

<ıMüttefiklere kredi açalım» 

Va,ington, 12 (A.A.) - Ayan azasın
dan Pepper, harb borçların: tediye etme
rniı olan milletlere kredi açılmasını mene
den kanunun ilgasını teklif etmiştir. Bunun 
ıebebi de Londra ve Parise ikrazatta bu
lunmak imkanını temin etmektir. 

Pepper, bundan başk3. yeni dünvanm 
müdafaasını daha iyi hir surette zıman al
tına almak için bitaraflık kanununun i)ga
ıını da teklif etmiştir. 

İtalyan hükumeti Amerikaya n1esaj 
yollamış 

Vaşington, 12 (A.A ) - ltalya .sefiri, 
hariciye nazmndan bizzat bir ;niılakat ta
leb ederek, Cordel Hull t:ırafından .kabul 
edilmiştir. 

Sefir ziyareti hakkında matbuata beya
natta bulunmaktan imtina etmi tir. Maa
mafih sefirin elinde büyiık bir zarf bulun
duiu görüldüğüne nazaran, ltalyan diplo
matının kendi hükumetinde;ı Birleırik Ame
rika hükumetine hitaben bir mesaj getirmi" 
olduğu düşünülmektedir. 

---·-·-·······--······ .. ··············-·················· 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Diş meselesi 
Çürük diflerin müzmin .zomatizma ve 

.akit vakit evcaı umumiye ile mıitera _ 
fit tuçuk tierecel hararet yulDselmelenni 
intaç ettiği her zaman tesbit edilmiş bu.. 
lunduğu halde bir çok genç ve orta yaş_ 
lılann hill çiiruk dişlerinin tedavileri _ 
ne ehemmiyet vermedıltlerıni gorüyor ve 
tesadüf ediyoruz. Bu kat'iyen yanlıı ft 

tehlikeli bir Jhmaldir. Çiiruk dişler dil 
etlerinde hastalıklara, birçok defa d~ 
dan vücude ıntanların girmesine sebeb 
olmaktadır. Amerikalılar bu işe ı;ok e -
bemmlyet ~elı:tedlrler. Amerikada bir 
tok şehirlerde hemen hemen her ma -
hallede meeeant "Veya ftcretll diş dlspan_ 
aerleri açılm14tır. Medeniyetin bin bir 
tiirlll teslrlerDe :yeni yetişen neslllerln 
diflerfnln ('Ok çabot bozuldutu saten ö
&edenberf tıb llemlnin nazarı dikkattnı 
celbetmekte ldL Amerltaıılar böylece da_ 
ha küçükken bütün çocukların meccani 
olarak d14lerinln tedavbi için müessese
ler açmata Jbum gönnüşlerdlr. Oralar. 
da dlslerin tedavlst 11e beraber d~lerln 
hıfzıasıhhuına Rid re.simler, rl3aleler, 
tonferaM Te öğfidler verilmektedir. 

Herhalde vtlcudde kalcıvom yani kir~ 
metaboUzmMınm Ihtllı\lı\tından en çok 
mlltee.!slr olan uzuvlarımızın birisi de 
diş.lerdir. Kalsyom emlAhını en tyt uu! 
gıdalarla almaktır Bu hruıusta müracaat 
edeceğimiz en gtlzel Yıwta süttür. Süt 
kadar güzel ve um kalsyom melhfnl 
hAmD pelt az gıda vardır. Çocu"ıı:larımın 
b01 bol süt lçlrmeğe çalışalım. Bir çok 
faydalan meyanında dl.şlerlnln de mu
hafazasına h1zmet etmiş olurm. 

Cevab lstlyen okuyunlanmın posta 
pala 10Damalannı rica ederim. Aksi lal. 
•lrde istekleri muka!>elesls JralaJtllJr. 

\ I 

SON POST. 

Resimli lllakale : 

Hiç !>ir zaman tehlike ile karşılaşmamış olan bir adamın 
cesareti hakkında hüküm verilemez. 

Ata sözleri 

Dil kemiksiz, dudak kilidsizdiT, herkes söyler, fak.at inan -
mak için eseri görmeyi bekle. ............................................................................................................................................ ·----······----... ---....... -

. . 

ARASDNDA 
lna;(ız orduları 
Erkanı harbiye reisi 
İngiliz ana vatan 

orduları başkumım

danlığına tayin o
lunan general 
honside'ın yerine 
lngiltere ordulan 
erkanı harbiye Tc

isliğine getirilen ge
ne1'al Dili 59 yaşla- " 
rındadır ve general 
lronside" dan bir 
vas kiiçüktür. Piya
de ıübayıdır. Aslı 
Holandalıdır. Uzun 
boylucarlır. Kılık 
kıyafetine pek ıtı

nalıdır. • l 9'36-3 7 
senesinde Filistinde 
ki f ngiliz kuvvetle
rine lcumanda etmit 

ve Arab asi Fevzi Kavukçuyu takibdc pek 
büyük bir meharet göstermistir. O deıece 
ki Fevzi Kavukçu, «İngiliz om şeyt,.nı:ı, 
Hiye isimlendirdiği generali snğ veya olu 
olarak getiren her Araba bet yüz f ngliz li
raşı mükafat vadetmiştir. 

1935 senesindtnberi 
dnrmtıdcn dolaşan milyoner 

Amerikanın en belli başlı milyonerle -

rinden 44 yaşlarında William Y..ing 1935 
senesindenberi durmadan seyahat eyle • 
mektedir. Çok zengin bir adam olan 
Willia.m King şimdiye kadar ikı defa ve 

tam manasile bütün dünyayı do\'.l.şmıştır. 
Yani dünyanın bütün • memleketlerini 
gezmiştir. Bu adam seyahatlerini vapur 
ve trenle yapmaktadır. Hiç bir vec.ltile 
tayyareye binmemektedir. Bu hususta 
diyor ki: 

- Tayyare i1e seyahat ne de 0lsa ~lü -
me komşu olmak demektir. Ben isP daha 

ook seyahatler yapmak tasavvurunda -
yım. Öyle istiyorum ki dolaşmadığım. 
gezmediğim bir şehir kalmasın! 

A m~rikanın ktşfi 16.830 
Türk lirasına ma 'o 'du 

Amerıbnm keşfi kaça mal-0lmuştur, 

bilir mlsıiıiz? Bunu hesab ey1emek mera
kına düıfen bir Amerikan Alimidir. Çok 
meraklı bir Mim olan bu Amerikan il -

şenmeden Amerikadan ta Cenovaya ka -
dar gitmiş ve tetldbtta bulunmuştur. 

Cenovadan da İspanyaya geçmiştir. Bu -
ra1ardaki kütübhanelf'l'de yapmış oldui!u 

çok derin ve uzun tetkiklere göre A -
merikayı keşfetmek için meşhur Krlstof 
Koloınburı yapmış olduğu masarif bizim 
paramızla 16,830 Türk lirasına baliğ ol -
muştur. 

Sabahtan ıabaha 

Ke olabilir ? 
Daıha ne olablJir? Geçen eylülden 

lruıüne kadar neter oldu?. Dünyanın 
doks aylık tarihinde krallı, tahtlı, 

şanlı, şöhretli altı devlet vardan yok 
old11 ar. Şa halde daha ne olabillr diye 
110rmıya hacet yok. Hadiseler yürüyor. 
Dünya bir kere yerinden oynadı. Da. 

reket devam edecektir. Yalnız dokuz 
aylt.k hidlselerln ayni mecrada aka. 
catı şüphelidir. Buyuk seller müsaid 
:ratak bulursa önünde durulmaz. Fa-

kat bir sağlam mendireğe çarptılaı:

mı akıntı tenine döner. Tarihte Tar_ 
dır. Seri!ıas'ın ordulan adedce mO _ 

yonları aşıyordu; T~opUde bir avuç 

muhaııibe dayanamadılar ve darma _ 

dafın •dalar. Daha sonraları Avru -

P~an Asyaya akan haçlı slliıhşorJar 
milyonlara vardıldan halde Türk cen
riverf Kıhçaslanın bir H'llÇ kahra -
mamna lllJ-l'lüb oldular. Böyle lruıan 

med ve cut:lerl if iT o1duf u gıbi bu. 
~ün de, yann da olabl lr. Zafer mai{. 
lôbiyeti kabul etmeden ve bwnı ka
çırmadan sonuna kadu mucadeJe 
edenindir. 

Daha ne olabilir? Bu barb bir dmıya 
lıiklmJyetı davasıdır. 1nKtltere ve 
Fransa davalarını kazanmıya mec _ 
burdurla'r. Çünlıü bu davayı kaybet _ 
met- iki asırlık bir mirası kaybetmek 
demektir. Ba harb sonunda hcsab 
masasına oturacak galibler l!l18 de 

oldutıı ribi bir takım insani prensip
ler gıidecek değillerdir. Barb bl: me-ı
baha be sulh mahşer oluaktır. Ora

da majl Übun sozii yoktur. Günahını 
bayatile ödeyecektir. Bunun için harh 
ozon sürecek, daha çok kanlar d ôkü_ 
ltcek ve dünya daıha çok hadi elere 
sahne olacaktır. 

_Bütün luınetimJ:d sinhterlmlze; bii. 
tan dikkatimizi rözlerbnlze toplıyarak 
R)'hdiyorm.. 

'-23IUIJ.~ 
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Belçlkadan lıaçabllen 
Mes'od bir ali~ 

BeJç.ikanın istilası üzerine, F ransaya ka

çan birçok Belçikalı ailelerden talihli olan
lar resimde gördüğünüz tekilde bisiklet
lerle yola düzülmüş ve canlarım kurtar-

mışlardır. Ana vatandan bu tekilde mf!Cbu

ri bir aynlqın ne kadar elim ve feci oldu
ğunu tasdik edersiniz. 

Karanlıkta 

görebil~ce/iz / .. 

Amerikada Ohio eyaletinde Ohio şeh
rinde intişar eden tıb mecmuası Cleve -
land bb enstitüsü tarafından bir müd -

dettenberi yapıl.makta olan çok mühim 
tecrüıbelerden uzun uzadıya 'bahseyle -
mektedir. Bu şıehirde bulunan göz dok
torlarının yapmış olduklan tetkiklere 
göre cA> vı"'tamini yalnız gözleri besle -
mekle kalmayıp, ayni zamanda gözlerin 
karanlıkta görme kabiliyetlerini fev-
kalade arttırmaktadır. İsmi ge -
ren Cleveland tıb enstitüsünde 
yapıl.m1ş olan en aon tecrübe -
lere göre bilhassa cA> vitaminleri 
ile gıdalanan şoförler gece1eri karanlıkta 
göre'bilmektedirler. Rapora göre cA • vi
taminleri göz 'bebeklerini daha fazla kuv
velendirmektedir. 

Çelik kraliçesi 
hıgiıterenhı en mühim çelik fabrikası 

olan Şefi1d fabrikası bugiln 22 yapnda ve 

Barbara Benett adında güzel bir genç kız 

tarafından idare edilmektedir. Maiyetin
de 300 den fazla işçi ~ışmaktadır. Ba -
bası üç sene evvel vefat etmiştir. Genç 

kız babasile birlikte çalışmış olduğundan 
çelik fabribmmn idaresi onun için çok 
basit olmuştar. Fabrikayı emsalsiz bir 
surette ve ifÇf ve amPlelerin memnuni-

yetlerini madb bir tekilde idare ey'!e -
mektedir. Günlük vazifesi hitama erince 

evine giden -.e trikotaj yapmakJa vakit 
geçfr'elı bu tr::ız evlenmek arzusundadır. 

Onun bu anuauna vlkıf bulunan İngiliz 
asılzadeleri etrafında dolaşmaktadırlar. 

Fakat o ancak sevdiği bir erkekle evle
neceğini söylemektedir. 

Eski gazete kolleksiy-0nunu karıştırıyorduk, ı;özümüzıe bir Bizimle birlikte kolleks~u bnştırmakta ('lan bir arltR-

fotoğraf çarptı: daş şunu söyledi: 
Minimini, pınl pınl, cici bir otomobil, .fabrikııdan henüz - Şimdi anlaşılııyor ki. Almanya bu fabrikada halk tipi 

çıkmış:• otomobıl yapılacağını kasden i~ e~ hakikatte iae ancak 
F otoirafın albndalti eümlevi okudular 
Almanya Berlıiı civarında muazzam bir fab:-ika kurmuş- üç be§ nümune otom<ıbil yaptıktan 90nra iti yenı tip tank 

tur, bu fabrikada halle tipi otomobil yapılmaktad!r, nümnne- yapmaya dökmüştür. Ağlebi ihtimal şimdi kuJJanmakta ol-
sini görüyorsunU2.. fiatı bizim paramızla 470 llradır, yazılı. duğu yen tip tanklar bu fabrikada yapılmı§lardır. 
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Haziran 13 

Sözün kısası 
Vahdet.. dai-;,,a vahdet/ 

\.. E. Ekram Taru 

'JI ürkiyede batanlan harikulade ._ 
. kılibın sımnı, Türk miJJe~ 

tefı etrafında tahakkuk ertirmif olduiq 
mükemmel vahdette aramal.dır. lçerjde vf 
dıfUıda bütün mü§külleri yeı.en bu .. 
birlik olmuttur. Yeni Türkiyede tek bit 
irade. tek bir a.Dm, tek bir tuur vardır. O. 
lüm döşeğine dütmüı «huta adamrn yeni
den dipdiri kılan budur!. 

Bu satırları, cümhuriyetiıı on b~nci yıJ 
dönümü münuebetile Paria gazetde1'indeq 
birinde çıkl'Qlf bir Ankar" mdttublOndui 
alıyorum. Müdekkik muharririruu o z~ 
nazan dillatini celbetnıiş olan yaz.iyet. 
bugün aynen bakidir. Türk milleti •İttihade 
dan kuvvet doğam nazariyesim iyice anla
mış ve fiilen teyid eylemiş ye~ane İnillet * 
tir. Filhakika, Milli Mücadeleden bu ana 
kadar her ne ki başardı iaek, hepWıi, ara
mızdaki pşmak, ak.amak bilmiycn tewa _. 
nü de borçluyuz. V c gene bu tesanüd aay~ 
aindedir ki her bakımdan kuvvetli ve mtl
eehhez bir orduya •hib olarak ve hcrgÜn 
beklenmedik safhalar arzeden düııyn hl· 
diselerinin karşısında kendi kendimizden 
emin olarak dimdik ve müsterih dun:bili 
yoruz. 

Ancak, bizim bu kuvvet, yani vahdeti • 
mize kastedenler var. MalUın makııadlcııla 
aramıza nifak sokmak, gônüilerimize kor
ku salmak, bizi kendi kendimizden ıi•pheye 
dü§iirmek iatiyenlere de gene bu vahde • 

1 

timizle karşı koyacağız. 
Bunun için bilmemiz, ıyıce §Uuıumuza 

kökleı~irmemiz lazımdır ki tepeden br • 

nağa kadar ve her türlü tııluninlerin f evkiıı
de silahlanmıı ve hazır bulunınakt .. yız.. 
Yeni devletimizi kurduğuıncz giindr.nberi • 
dir benimaemif olduğumuz aulh ıdealn'4 
sadık kalmakla beraber ihtimallcn gözö • 
nünden asla uzak tutmuş dc::ğıliz. Zira, milU 
hududlamnıza tecavüz ettiımemek v~ cüen 
olursa şiddetle karşı koytn'lk azını, biz:de 
gene milletin vahdetindcn doğmu~ bir şiar.. 
dır. 

Yabanc!ının da bildiği bu hakikate aga" 
olduktan sonra istikbale temkinle, vakarı .. 
ve güvençle bakabiliriz 

Zaman bizi daha birçok beklcnmediı? 
hadiselerle karşılaştırabilir. Bunları da,. 
şimdiye kadar muhafaza eylediğimiz "• 
emniyetin verdiği soğukkanlılıkla önliye • 
ceğiz. • 

O vakte kadar da üzerımıze düşen bi4 
ö<lev var: Bu sulh vaziyeti böylece devam 
edecekmiı gibi işimiz ve gücümüzle meşgul 
olmak. Mütefekkir yaz.ıhane.~nde. ıençpcJI 
tuluıncla. İKİ tezailwıda. tüccar mağa • 
zasında, herhangi bır dedilcoduya, telkine 
kulak asmıyarak, eskisi gibı çalıımalıdır. 
Yani millet, vahdetini, İj başında da bel} 
etmelidir. 

Mukadderatımız sağlam, dürüst, azım .. 
kar ellerdedir. Dün Atatürkün etraimda 
nasıl toplanmıı ve .kendimizi emin hisaedi· 
yor idiysek, bugün de Milli Şefıı çevre • 
sinde ayni vaziyetteyiz. lsmet lnoniınün. 
asil başı, milli varlığımızın ortasında "e f ev
kinde, bizi behemehal selamete ulnştıra • 
cak bir bayrak, bir güvenç timsali gibi du
ruyor. O varoldukça hiç bir şeyden. hiç bir 
korkumuz yoktur. Yeter ki, •ağdan soldan 
akseden bozguncu eealere kulak asmıyalnn. 

En büyük kuvvetimiz vahdetimizdir. O
nu bozmaz.sak necata iman edeLiliriz. 
Düsturumuz, bu an11 1adıır olduğu gibir 
Vahdet .• daima vahdettir! 

e. Ck •• m ~at.. 
-······-······· .. ·········--················ ... ······ ... ·· 
Balkan konseyindeki 

murahhaslarımız 
dün geldiler 

Belgradda toplanan Balkan iktısadi kon
seyi toplantıları bitmi§ olduiuadAD konaeyı. 
de memleketimizi ~il eden Posta Tel• 
graf ve Telefon Umum Müdürü Kadri 
Muıluoğla, Tiearet Vekaleti mütaviTlerin• 
den Huan Server, tayyare ekaperi Aslan, 
demiryollan ek9Peri Emin, Deniz Müna• 
kalab eksperi Orbll'ft dünkü kon"Vamiyonel 
trenile ıehrimize dönmütlerdir. Hey~t Tef. 
simiz Trabzon meb'U9U Haean Saka bugiha 
gdecektir. 

T oplantıcla demiryollannda mracat ema 
tiuına tek tarife tatbiki n karphlı:h tiea
Tette yapalm.. det-pİf edilen kola) hklu 
RÖriifiilmüı Ye ekeen.i karara bai!Anm1fb1\ 
Emtia mübadelesi ve bu mübadelenin ik
tıaadt bünyelere uydurulması hakbnda 'giS
rilflnelere ,eftrimizde toplanacak tili bh 
komitede deYam edilecektir. 

Konaey gelecek içtimauu Atinada yapa-
cakbr. • 

10 parahk darhğı 
azaldı 

Dün de yazdığımız üzere, yeni basılan 
bronz on paralıklardan 2 milyon aded. 
Merkez Baılltası vasıtasile tedayüle çıka• 
rılmııtır. 

Yeni on paralıklar bilhassa dün öğleden 
ııonra tehrin muhtelif mıntakalanna daiıl• 
maia baılanmış ve vesaiti nakliyedeki ufali 
para buhranının azalmağa yüz tuttuğu m6-
fllhede edi1mJttir • 

On paralıklarna peyderpey teclaft1e 9-
karılmalanna devam edilecektir. 



13 Haziran 

elgr~, Tel 

İngiliz gazeteleri Fransaya 
yapılan yardımın azamı 

hadde çıkarılmasını istiyorlar 
bild" Jyor· ınur ki B. Çörçil aza.mi derecede yardım va -

Londra 12 (A.AJ - Royter ir ırl ke~fi _ dinde bulunmuştur.• Demektedir. 
Gazeteler İtaiyanın harbe g me.s c dıı.nr_ Tlmes gazetesi de şöyle yazmaktadır: 

)'etinin müttefikleri hiçbir Uınl~izliR F 9nsı .. z B Mussolinl elindeki hançeri Fransanın 
kı mukavemeti ra . k 

ınedığlnf ve yalnız :n n en parlak arkasına saplamak için zamanın ço muva-
rneydan muharebesinden çıka .. rin _ fık olduğu mütaleasında bulundu. Bundan 
hMlse olarak gösterilen Fra.nsa~1:t u:rdl _ sonra Fransız ve İngiliz mllletıerlne ve hıir-
dekl tazyikin artmMına sebebıy rıyet ve istlkltı.l aşkile yaşı.yan sair mllletlere 
tini kaydetmektedirler. . .. rdım bu zamanın z:ınnettlği kadar elverlşli blı' 

ButUn gazeteler kabil olnn butukn dyakl ta - zaman olmadığını Mussoliniye isbat etmek 
la k edilme.si hak ın a -

nn Fransaya sev B Ruzvelt'in vnıl!esl kalmıştır. 
ieplerınl tekrar etmektedirler. ·~rdım hak- Müttefikler Almanya ile bir hayat memnt 
Amerıka tararın~ıın yapılacak a~ levazlmi mücadele~lne girişmiş olmakla beraber Mus
kındnkl vt\dlerl Ingilterenin h L sarf sollni'nin harekt\tını aylardan beri ve ya -
.hazırlamak için azami derecede ~~=fikrin; kındıın takl.b etml.şlerdir. Bu sebeble muh -
etme ıne bir mCıni ~kil etmem~eırtedir temel addettikleri bir cinayeti cezalanc!ır -
hemen her gazetede tesadüf ed . · mak üzere büyük kuvvetleri ihtiyatta bulun-
Daıly Telegraph gıızetesi ya_zıyor · verebile- dumınkta idiler. İtalyanın bu hareketi Fran
Fransa meydan muharebesı ;cı~rb ıeva- sız ve ingOlz milletlerinin azimlerini artır -

ce~imlz bUtun askerler ~e b~~ n Udlr mış ve ftimadlarını bir kat daha kuvvetlen_ 
1:ım1 derhal Frnruaya gönde m~k~ · olu _ dirml.ştir. 

Daily Expres gazetesi de .Teş ur 

İsviçre şehirleri 
bombardıman edildi 

Bem 12 (A.A.) _ Ordu erkanı harbi-

Jcsinin tebliği: . 
Bu sabah erkenden Cenevre gBtü mın -

takasında bir takım ecnebi tayyareler, bu -
...1 d . ) ve bombalar atmııılardır. '11J u geçmış er 

Bu ana kadar bir bombanın Renenııııya-
\.lnind müteadd.id bombaların da T ra-

e Te d"' il ( 
~Y ve Dailen mıntakalanna uşm f o -
luğu anlaşılmııtır. Cenevre ~zerine beıı 
'bomba atılmıştır. Bir a~kerle hır kadtn te • 
{ef olmu,tur. On iki kişinin hastaneye kal
dırılmalarına lüzum hnsıl olmuştur. 

Bombaların nereden geldiğini ve ne tip 

bombalardan olduğunu tayin için teknik 
bir anket açılmı§br, 

Berne, 12 (A.A.) - Royter ajanın bil
diriyor: 

Bu sabahki Cenevre mıntakasının bom
bardımanı neticesi olarak dört kişinin öl
dU~ü ve 19 k.iııinin de yaralandı~ı, lsviçre 
başkumandanlığı tarafından bildirilmek
tedir. 

Lauaanne yakınında Renen istasyonu ü
zerine dül!en bombalar hattı ve bir miktar 
da yol malzemesi tahrib etmiştir. 

Fransa kurtarılacak 
Londra 12 (A.A) - Royter ııjamıı bil

dlriyorı 
Mühimmat nazın Herbert ~orison, 

Londrada söylediği bir nutuktn 1ngılterc
n1n harb mamulatı istihsııliitında büyUk bir 
artma müşahede edildiğini beyan ctmi~tlr. 
Nazır, miktar hnkkındn tafısilAt vormemek-

le bember, artma nisbetlerinin birçok yer~ 
lerde pclc mühim olduğunu ilô.vc ctmi tir. 

Morison şunu ilave etmiııtir: 
Fransa kurtanlmalıdır ve kurtarılncak

tır. 1 789 Fransası 1940 fırtınasına muka
vemet edebilir. Bu Fransa kendisine meb· 
:ı:ulcn yapacağımız yardımlarla kurtarıla
oaktır. 

Hitlerin karargahı 

Hariciye Nazırının Amerika 
İtalyan sefirine söyledikleri 

A) _ Hariciye nazırı Cor di ettiğini beyan etmiştir. B. Hull, bu rnu!A. 
Vaşington 12 (A ü ·. k elçisi Prens 0oıoıuı_ kat e.snMındıı. İtnlyanın harbe glmıeslııin 

dell Hull, İtalya b J;;, 1 ziyaret ederek i _ her tarafta bUyük bir hayal sukutu ~\·lıd 
%11.n dün sabah ken 

1 
n dair İtalya hütı:Q _ etUğı ve bilyük blr ınsanl trajedi manzara ı 

talynnın harbe glrdlğdne nu kendisine tev- verdiğini İtalya büyük elçisine söyleml.ştlr, 
metinin blr memoro.n omu 

Roman .. qa vapurları 
se/ erlerini tatil 

Ak denizde 
ettiler 

D let neniz şirketi, şarki Akdenlzdeki vaziyet tavazzuh edinceye 
Bilkre!i 12 <A.A.> ;rv~;rini tatil etmiştir. Seyrüseferde bulunan gemilere derhal Ro _ 

kadar muvakkaten 
1 

h kkında talimat verllmtştlr. 
manyaya n vdet etmeler a 

200 bin kişilik bir Belçika Yeniden 
ordusu teşkil ediliyor 

• F !lada bulunan Belçika hükumetinin bir kararına göre, 
Londra, l 2 ( Hus.usı2 .-:-

8 
rla~kalılar silah· altına çağmlmııtlardır. 

J 7 d .ı15 dakı butun e çı · ·ı k · en "' ya~ın . k' · ı ·k b" ordu vücude getırı ece tır. 
Bunlardan 200 hın ışı 1 ır 

Devlet dairelerinde sen.elik ~e~uniyetler 
bir müddet için tatbık edılmıyecek 

' 

1 d • almış olup ta halen mezuniyetini kullan-
12 (H susi) _ )ev et aıre- f I b 

Ankara u . . memurlara senelık makta olanlar da vezl e eri aşına avdete 
!:_rinde bir mü1~~et t t~r edilmiyecektir. lzin davet olunacaktır. 
iZln \•enne usu u a 

Amerika gemileri Akdenize girmiyor 
A ) _ Devlet maknmatının bildirdiğine göre reis Ruzvelt, 

Vaşington 12 (A.d'd d k bir beyanname ile, Birleşik Amerika gemilerinin 
barb mıntakasını tem 1 e er~ '. 
Alc.denlzo girmelerini menetmıştır. 

Sayfa 3 

a o llaberleri· 
J Son Dakika: j 
ispanya gayri muharib 

vaziyete geçti 

Muhtelif memleketlerde 
yozlerce Italyan 

tevkif edildi Londra 13 (Hususi) - Madridden a
lınan bir habere göre, şimdiye kadar bita
raf olduğunu ilan t;tmiş olan ispanya lıü
kümeti, bundan sonra t1gayri muhııriblikıı 
sıfatını almış bulunmaktadır. 

lspnnya siyasetinde husule gelen bu de
ğişiklik hakkında henüz fazla malumat alı-
namnmı tır. 

Am~r!kamn tayyare ve 
mühimmat yardımları 

Londra 13 (Husu'li) - Amerikan do -
nanmnsına mensub yeni tip bombardıman 
tayynrelerinden bir miktar Fransayn sevke-
dilmistir. . 

Ayrıca dumansız barut ve diğer bazı 
mühimmat ta gönde,ilmiştir. 

lngi.iz tayyareleri , ilano 
Ustunde uçtular 

Londra 13 (Hususi) - lngiliz tana -
relerinın, dün Cenova ve T orinodan man
da Milano üzerinde de bir akın yaptıkları 
bildirilmektedir. 

Mili1nonun bombardıman edilip edilme
diği henüz belli değildir. 

• 
Mısır - ltalgan 
Münasebatı 
Kesildi 

Kahire, 12 (A.A.) - Mısınn ltalya ile 
münasebatını kateden başvekil Alı Mahir 
Paşanın karan, Mısır meb"usan meclisi ta
rafından tasdik edilmıştir. 

Kahire, 1 2 ( A.A.) - ltalynn faşistleri 
arasında maruf olanlar burada tevkif edil
mişlerdir. Süveyş kanalı bomboştur. Bun
dan sonra yalnız Akdenizdc \'e Kızıldeniz
de karakol vazifesini ifa eden lngiliz harb 
sefineleri kanaldan geçecektir. 

Paris elçimiz Fransız 
başvekalet müsteşarile 

görüştü 
Fransa, 12 (A.A.) - } lükumet snnt 

17 de-"'lıeyeta Vekıte halinde top1anmıştır. 
Rcynaud"nun gaybubetı dol yısile. baş

vekiilct müsteşarı Bnudoin, 1\irkiye sefiri
ni kabul etrni,tir. 

Harbin yeni safhası 
hakkında bir İspanyol 
gazetesinin mütaleası 

Madrid 12 (A.A.) - Reut,er bildiri -
yor: 
· Alcazar gazetesi harbin yeni safh sına 
tahsis ettiği bir makalede ezcumle diyor ki: 

1 
Bazıları 6lüm halinde bulunan bir düş

mana son darbenin indirilmek üzere oldu -
ğunu düşünebilirler. Bu bövlı• değildir. Bu 
gün ltalynnın karşısında müstahkem mev
zilere yerle,miş taze ve büyük müttefik 
kuvvetleri vardır. ltalya. hududundnkı Fınn 
sız askerleri en kuvvetli, en parlak bir as
ker addolunabilir. -------

Amerika 45 bin tonluk 
zırhlılar inşa ediyor 

vnşıng on 12 CA A > - Bahrıye dair" ı i _ 
çln blr mılyar 300 m iyon dolarlık bahri lnh_ 
s1s::ıt tuıbuhine mu eadir kanun projes nin 
Ru"lWlt tarafından imZ;;1 .ını müteakib 
45.000 tonluk iki zırhlı ile 20 harb ve yardım
cı geminin tozg~hlarn konulması hakkında 

emirler verllmlştır. --------
Kadın ve çocuk işçiler 
gece çalış3:bilecekler 

Ankara 12 AA.) - Iktısad Vekl\letindcn 
tebliğ edllm~tir: 

iş kanununun 3 unaü madde.si muclhıııcc 
sanayiden sayılan işlerde 16 dan yukarı yaş. 
ta kız ve erkek çocuklarla her yaşta kadın 
lŞQilerin geceleyin çnlıştırılmalarına, 50 ıucl 
maddenin tkincı bendl hükmune tev!iknn, 
17/6/1941 tarihine kadar devam etmek Uıe_ 
re İktisad Vekdletince umumi izin verllmlş-
tir. 

Meclis müzakereleri 
Ankara, 12 (A.A.) - Büyük. l'vlillet 

Meclisi bugün Dr. Mazhar Germenin reis
liğinde toplanarak vakıflar konununun 
30 uncu maddesinin tefsirine nid mazbata
nın birinci müzakeresini yapmıştır. 

Meclis Cuma günü loplnnacnkbr. 

Ottava, 12 (A.A.) - Salahiyettar mo
hnfilden bildirildiğine göre, tehlikeli addo· 
lunan İtalyanlar aleyhine yapılan takibat 
netice inde Kanadanın muhtelit tamflımn-
da yüzlerce ltalyan tevkif -:dilmiştir. Fakat 
tathir muamelesi hitnm bulm ktan henüz 
çok uzaktır. 

Beyrut, 12 (A.A.) - Havas ujnnsı bil
diriyor: 

İtalyanın harbe girmesi Fransız manda
sı altında bulunan memleketleri mütehay-

yir etmemiştir. Bütün İtalyan tebaası tev
kif olunmuş. İtalyan müesseseleri knp tıla· 
rak askeri muhnfaza altına nlınmı tır. 

Rnbnt, 12 (A.A.) - ltalyanın Frans 
ve Jngiltereye karşı harb ilan etmesi Faa 
ahalisi tarafından sükun ile knrı:ıılanmıgtn. 
Akşam yerlilerin de iştirakil- yapılan içtı.. 
malarda ltalyaya kar21 duyulan nefret hia-
leri şiddetle izhar ohmmuştur. Büyük şe
hirlerde ecnebiler sıkı bir mürnkabe altın 
dadırlar. 

Akdenizde harb hararetleniyor 
(Baştarafı ı inci sa)fadn) ı Buraya gelen malümata nuzaran, 18!!0 la 

• 1894 nrasındnki sınıflar, derhal ahzıa.sker 
hudud ~mtakala~n~akı ltalyan gnrnız?n şubclerlne müracaat etmeğe davet edılmış
ve asken hedeflerını bombardıman etmış- lerdlr 
!erdir. • K t c· · 

h · d b b on ıano tayyarecı 
- Bu meyanda Massoua şe rı e om ar- Bom 12 (A.A.) - İto.lya harlcı~e ruw.rı 

dıman edilmiştir. b kont Clııno, kabıne ıçtimaındnn sonrn ku -
Londra, 12 (A.A.) - R. f'-: F. m~nsu mandam bulunduğu tayyure nıotilliısına il _ 

ağır bombardıman tayyarelermın lngılterc- tıhak etmıştir . 
den ltalyaya uçuş yaparak Cenova ve T o- Sef" 1 R d 'd 1 · · ~ · d ar er oma an ayn. ı ar 
r~nod~kı asken ~e??flerı hoı:nbar ıman et- Roma 12 (AA.) - Stcfnnl ajansından: 
tıklerı resmen bıldırıhnektedır.. . Burada Fransız ve İngiliz scfırleri ve bu 

.. L.?ndra: 12 (A.A.) - lngıl~z.rad~osu, sefareUer erkanı dün akşam Romadan ay -
Buy.uk Brıtan~a h~":a kuvvetle~mın Lıbya- nlmışlardır. Hariciye neıaretl teşrifat me • 
dakı İı~lyan .usle~u~ı ~u~~ffakıyetle bom- murları istasyonda hazır bulunuyorlardı. Ay 
bardıman cttıklerını bılrlırıyor. n1 trende Fran.iiız ve İngiliz gazetecileri. dl • 
ltalyan tayyarelerinin Maltaya taarruzlan ğer bir takım İngiliz ve Fransız tebaası dl( 

Mnlta, J 2 (A.A.) - 1ıalylln lnyynrele- yola çıkmışlardır. • 
ri dün sekiz defa Maltnyn taarruz etmişler Son vaz.ıycl 
ve sonuncusunda adaya bombalnr atmış- Londra, 12 (Hususi) - ftalyan tayya·ı 
lardır. Müdafnn toplan mukabelede bulun- releri tarafından dün Malta üzerincLe yapı· 
mu~tur. 

Londrn, 12 (A.A.) - Harbiye neza
reti. dün sabah saat beşte 1 O ltalyan tayya
resinin Maltayı bombardıman ettiğini bil
dirmektedir. Az hasar ve az insan zayiatı 
olmuştur, Bir İtalyan tayyaresi düşiirül
müştür. 

Fransız - İtalyan hududundn 
Paris, 12 (A.A.) - Royter ajansı bil

diriyor: 
İtalyanlar, Roya hehrı ağzında F rnnsız -

ita!) an hududuna 20 kilometre ı-ıesafcde 
bulunan Vintmille" de bir köprüyü berha"•n 
etmişlerdir-

Londrn, 12 (Radyo) - Buraya gelen 
malumata göre fınlynn kıtaatı Frnnsa hu
dudundaki Alplerde mevki almı"'lar da 
iki taraf arasında çarpışmnlar.l baııl ... ndığı 
hakkında hiçbir haber rne' cud değildir. 

İskenderiyede tehlike İfarcti 
lskenderiye, 12 (A.A.) - Bumda saat 

19, 31 de 1 O dakika süren bir alarm isarcti 
verilmiştir. 

Romada tehlike İşa~ti 
Roma, 12 ( A.A.) -- S:<•fonı ajansın

dan: Evvelki gece saat 1.45 te Romadn bir 
hnva tehlikesi işareti verilmiştir. Esasen 
bir kısmı karanlık içinde bulunnn şehir, 
taınamile zulmete garkolmu tur. Tayyare 
dafi bntarynlnr, faaliyete geçmemiştir. Sa
at 2.20 de nlnrm nihayet bulmuştur. 

italyanlar 40 r.emi knybetti 
Londm, l 2 (A.A.) - lngiliz radyosu 

muttefikler tarafından kırk ltalynn tüccar 
gemisinin batırıldığını veya hasara uğratıl
dığını bildirmektedir. 

fngıliz amirallığı, lngilt<"renin şark sa
hillerinde, düşman torpitolarill' lngiliz di -
troyt"rleri arnsında muharebeler cereyan 
etmiş olduğuna mütedair Alınan iddialan
nı, sureti knt'iycde tckzib etmektedir. 

Müsadere edilen İtalyan ecmileri 
mürettebatı 

Londrn 12 (AA.) - Milsndere edilen İt.nl
ynn gemilerinin mürettebatından müt~ı>k _ 
kil tayfa ve kaptanlardan yüz kişt, in~lltc_ 
renin şark sahillerinde bir limana ihraç c _ 
dilmiştir. 

İtalyan denizaltılarının faaliyeti 
Madrld 12 (AA.) - D. N. B. Ajansı bUd~ -

riyor: 
Genero.l Labarriwe 1.smlndeki Fran.aız nak

liye gemi.si, bir İtalyan denJzaltısının takibi 
netlces1.nde, Allcante limanına iltica t'tmlş

tir. Oran'dan Marsllyaya gitmekte olan 700 
Senegalli asker, tecrid kampına konulmuş _ 
tur. 

Cenubi Afrikamn ilk harb tebliği 
Protoria 12 (A.A.l - Bugün cenub A!rika

sınm ilk harb tebliği neşredilmiştir. Tebliğde 
şöyle denllmektedir: 

Cenub Afrlkası hava kuvvetlerıne meniub 
ağır bombardıman tayyareleri dün Habcşls _ 
tandu askeri hedeflere hl\cum etmişlerdir. 
Yol. inşaat ve malzeme üzerinde genış mik-

lan akınlar neticesinde 30 sivil ölmüş, 30 
sivil yara1anmış ve 7 asker ölmüştür. 

ftnlyan tayyareleri bugün Adene de bir" 
akın yapmışlar, fakat atılan bombalardan' 
çoğu denize ve kayalıklara düşmü~lerdir. 

lıalyan kara kuvvetlerinin Cibutiye kar
şı harekete geçtiklerine dair verilen bazı 
haberler tee};'yüd etmemiştir. 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı I hıd SA) lndııı 

Reims'in doğusunda, Meusc' e kadarki 
cephe kısmında dahi Fransız müdaf .. al rı 
ısrarla devam ediyorsa da Alman taarruz!.' 
ilerlemekten menedilememektedir. 

Alman! rın resmi tebliğine gör~ Mnno 
denizi sahilinde, St. Vnlery }akınında, 
müttefiklerin bir grupu Almanlar tarafın
dan sarılmış ve esir edilmi tir. Bu grup, Al
man zırhlı kuvvetle, inin Amien ·den Breslo 
nehrinin membn taraf! rında Forge lcs 
Enux'yıı buradan da Ronen'e yürümeleri 
üzerine Paris cihetile ınuvnsulııl n kesılen 
n ağı Somme ve Brcslc nehirlerinin müda
fileri olmak gerektir. 

Günün en mühim meselesi Reims'in znp
tı olmayıp, aşağı Sen ile M rn'ın Alman
lar tarafındnn cenuba geçilmd('ridir. Şim
dıye kadar tecrübe ile sabit olmu~tur ki 
Fransız kıt"nları büyük adf'di fnıkiyet kar
şısında Alman zırhlı tümenlerinin hareka
tını durduramıyorlar ve Somme, Ai ne, 
Sen ve Marn gibi nehirler geri inde mü
dafaa hatları tesis ettikleri halde Alman 
tanklarının bu nehirl i geçmelerine miınl 
olamıyorlar Cf'nt- c ~ • gö,.terdı ki, her-
hangi bir nehri geçmeğe ve cenub sahilinde 
bir köpru başı kurma n mu\: uff olan Al
manları geri atmak ıniımkun ,,• mıyor. Bu 
sebeble Fransanın \'aZıyctinı fevk ıl"de kri
tik addetmek doğrudur. 

Geç gelen Fran ız tebliw•İrıc göre Al
manlar Reims mıntnkoe:ınd.ı yeni tnnk bir
likleri ve motörlü kıt'alar kullanmı !ardır, 
Bu kuvvetler 3 :4 zırhlı 'e 2 :3 ınotörlü tü
menden miırckkeb çok tehlikdi bir mnki
neli kolordu teşkil ediyor) r. 

Buna nazaran Almanlar zırhlı "e mo
törlü kuvvetlerinden biri nşnğı Sende. di
ğeri Tardenois ve Ch teau Thierry bölge
sinde, bir üçüncüsü de Rclms"te harc:.ket e
den üç grup te§kil ctmi§lerdir. Bunlardan 
birinci ile ikincinin vazifesi Pariai garb, ce
nub ve şarktan sarmak, üçüncüsilnün rolü 
ise, anlaşılan, Majinonun gerisine düşmek
tir. Bu suretle Almanların aşağı Sen. aşağı 
Oise, Paris ve Urk bölgelerindeki Fransı:ı: 
ordularını iki cihetten <ıararak bunları Şam
panya ve Majinodaki ordulardan nyırmak 
ve bu iki ordular gruplarını ayn ayn sarıp 
mahv ve esir etmek planını \akib ettikleri 
anlaşılı'yor, Bu sebeble Frnnııız başkuman
danlığının karar ve direktifleri bu planı _ 
kim bırnkacnk tedbirleri ihtivn etmelidir. 

İtalyan cephelerinde: 

Maltanın, şimali ltalyanın ve Libya ile 
Hnbeşistanın bazı yerlerinin havadnn bom
'bardımanlanndan başka bir şey olma-
mıştır. H. E. Erkilet 

H be ı•stan Kralı Londrada yasta h~:ırat vukun _getırn~ış, bir çok ı:ıın_ 
a Ş seler ölmüştftr. İçerisı askerı nnklıye vnsıta_ 

Londra 12 (A.A.> - H~be.şlstan Kralı Ha- larlle dolu bir hangara doğrudan doğruya 
ile Selase Londrnya gelmıştlr Harekfıtın in. lfü bomba isabet etmlşUr. Hücum tnkriben 
kl§:ı.tını tak1b etmektedir. 250 metre yükseklikten yapılmıştır. Sürekli 

mıt.raıyöz nteşine rağmen tayyareıerimızın Sovyetlerin Roma elçisi 
İngiliz sefiri Moskovada 
Moskova 12 (AA.> - İngUterenln yeni 

Mo.skova büyük elçisi Bir Stnttord bugün 
Mostovnyu muvasalat etmi.ştlr. 

hepsi salimen üslerine ~önmüşlerdlr. Sotya 12 (A.A.) _ Sovyet hükümettnın Ro_ 
balyada 50 ya~ındakılei" askere alınıyor ma ıbüyük elçisi Sofynya muvns:ı.lo.t etmiş 
Trun 12 (A.A.l - D. N. B. nJansı bildiri - öğleden sonra bir İtalyan tayyaresi ne Ro v~ 

yor: maya hareket eylemiştir. 

• 



• 
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(\ıııı-_.....;Ş:;...._e_h_i_r __ R __ a_b_e~r_l_e_r_1. ....... • ~· ___ ) C A!~ ~b~ı~.! ~okı!m~ ~=r~ i ) 
! Ağırceza mahkemesi" Şehir suyu tesisatında 

tadilat yapılacak · 
Beş milyon lira sarfile ikinci bir boru daha yapılarak 

şehir dışında su tesisab takviye edilecek 
Sular idaresi şehir suyu tesisatının tevsii 

İçin hazırlamıt olduğu yeni projeyı yeııı ıs
lahat ve tadilat ile ikmal t:tmiş bulunmak
tadır. 

Şehir suyu, tehir dı~ıııa kadar büyük bir 
tek boru ile gelmekte, şehri baştanbaşa :ıtu
ptan tali borulara taksim olmaktadır. Şe
hir suyunu, ~hir dııına lrndar getiren bo
runun ikileştirilmesi lazım geldiğinden ye
ni projede bu şek.il esaslı yer almıft.ır. Yeni 

ikinci ana borunun in~aıı i~in beı,; milyon 
lira sarfedilecektir. Şehir ıuyu yeni ana bo
rusu in~a edil.inciye kadar ıimdiki ana bo
ruda da bazı tadilat yapılacaktır. 

Ana borunun içinde su 60 santimlik ir
tifa teşkil etmekte, halbuki borunun irtifAt 
bir metre yirmi santimi bulmaktadır. Su 
geçmiyen altmış santim irtifalık kısmın iç 
duvarlannı sıvamak. lazam geldiğinden ya
Junda bu ameliyeye başlanacaktır. 

Bir çocuk hırsızlık yapar- Adliyeden kaçan bir suçlu 
ken pence· eden düştü caddede yakalandı 
Fenerde Yıldırım caddesinde 18 nuınl\- Mustafa adında bir sabıkalı dün yara-

rada berber Ma:tharın dükkanmda çırak lama euçundan dolayı meşhuden asiiye 
1 O yaşında Salih, dün dükkanın Üdtünde- 4 üncü ceza mahkemesine sevkcdilmı,, ya
~i odada l.<ıtasının elbisesin<len para çalaı- pılan duruflTla sonunda 11 ay hapse mah
ken görülmüş, yakalanacağını anla.>mea kum olmuştur. 
pencereden kaçmak islemiştir. Küçük hıı- Hakim kararın tefhimini müteakıb ken
aız bu sırada pencereden sokağa düşerek disini tevkif etmiştir. Sabık'llı Mustafa ıı<l
nıuhtelif yerlerinden yaralanmış ve tedavi Jiye polislerinden Ferid ve İıımailin refaka
İçin Şişli Çocuk hastanesine kaldırılmıştır. tinde jandarma nezaretine teslim edilmek 

Haylaz çocuk bir mücldet evvel de an- üzere alt kata götürülürken, ani bir hcı.re
neıinin evinden kaçmış, bu suretle zabıtayı ketle muhafazasıl')a memur polislerin elin
bayli meşgul etmiş ve nihayet zabıtaca bu den kurtulmuş ve büyük hir süratle adliye 
berber dükkanına çırak olarak verilmi~tir. kapısından çıkarak Yenipoııtane caddesini 

Bir kadın jiletle kocasını yaraladı takiben k.açmağa başlarnı~tır. Bu ani firar 
Yenı.,ehlrde Çavdar sokağında 3 numara- karşısında polis Ferid ve İsmail mahkumun 

da oturan Perikll, bir ay evvel evinden ita • peşini bırakmamışlar. kendisini takib:: baş
çan kansı Aleksandrlya ile evvelki gece so - lamışlardır. Kalabalık bir cadde üzerinde 
kakta karşılaşarak kavgaya baıılnmış, Alek. cereyan eden bu heyeca.111 takib bir mUd
sandrlya kocasını jiletle yüzünden yaraln - det devam etmiş, nihayet cüretkar sabık~h 
mıştır. Perikll tedavi altına alınmış, Alek - memurlar tarafından yakalanarak tt:krnr 
sandriyn ynknlnnmı.ştır. adliyeye teslim edilmiştir. 

( ____ K_Ü_·~ç_ü_._K __ H __ A_B __ E_R_L __ E_R ____ ) 
iık mf'kfeblerde imtihan - İlk mektebler- Nümune mahallesi - Sürpagopda satıla -

de beşinci sınıf imtihanları netlcelenmi~tir. cak arsaların birinde modern bir nümune 
15 gün sonra ikmal imtihanlarına başlana - mahallesi vücude geUrlleceğinden mahalle • 
tak, bunlar da bittikten sonra, her mı>k _ nin plfmı belediye imar işleri müdürlü~ ta
teb<:le imtihan neticelerini gösteren ce<lvel- rafından hazırlanmaktadır. 

ler hazırlanacaktır. Şişlideki ahırlar - Şişlideki ahırların et-
Bu cedveller, Maarif Müdürlüğüne gönde. rafa koku neşrettiği şiklyetıerden anlaşıl -

rılerek, talebenin bu yıl verdiği randıman mı..ş, bu ahırların HürrlyeUebedlyeye nakil 
tesblt olunacaktır. iınkA.nlan aranmaıta b~anmıştır. 

Avnıpa Ekspresi - İtalyanın harbe gir - Vapur sefeı4e.r, - Boğaziçi ve Kadıköy va_ 
mes.i ve İsviçre _ Frnnsa hududunun kapa • purlarında bilhassa Cumartesi ve Pazar g!iıı. 
hlması üzerine, Avrupa ekspresinin İtnlya leri fazla yolcu Uışmdığı. anlaşılmış, Şirketi 
ve Fransa ile tamamen al~kası kesilmiştir. Hayriye ve Denizyollarına belediye tarafın -
Milflnodan hareket eden son ekspres katan dan tebllğat yapılarak çok yolculu seferlere 
da, dün, .şehrimize gelml.ştlr. fazla vapur tahsis etmeleri fstenml.ştir. 

Üniversitede imtihanlar - Unıversitcde Il!Je."i solar - Büyükadada sarnıç ve ku. 
Hukuk Fakilltesl üçüncü sınıf eleme imtl _ yu sularının damacanalara doldurulmak su_ 
h:ınları neticesi de, bugünlerde belli olacak- retile şehir suyu diye satıldığı görülmüş, hl-
tır. • leye sapan suculann şiddetle cezalandın! -

mıısı belediye tarafından Adalar kayma _ 
Talebf' kafiJemlz - İtalyada bulunan ta - kamlığından tstenm14tir. 

lebelerlmizden son bir kafile de, dünkü kon_ Piyanro Müdürlüfü - Bir müddettenberl 
ransiyonelle, memlekete dönmüşlerdir. Milli plynngo idaresinin İstanbul şubesi şef_ 

.Bunlar hukuk tahsnt yapan Ziya Fahri, liğinl idare eden varidat müdlir muavini Sa
edebiynt tnhsil eden İsmail Hakkı ile dil ta. l~hattin Beliren, Milli Piyango İdaresi Mij • 
lebeslnden Ahmed Hamdi ve fındıkçılık fh _ dürlüğüne tayin olunmuştur. 
tlsası ynpmat üzere İtalyada bulunan Nuri Yeni mildllre bu vazifesinde de muva!fa _ 
Sayhandan mürekkebdlr. kiyetıer dileriz. 

c ______ ıı_k_o_k_u_ı_ıa_r_da __ s_e_r~g_il_e_r_a_ç~ı_ld_ı ____ ) 

... - . ı 
Ders yılının hitamı münasebetile şehrimizdeki bütün ilk okullarda birer sergi 

açılmıştır. Sergilerde talebelerin v11cudt getirdikleri cidden güzel elişlerı teşhir edil
mektedir. Reııim 56 ncı ilk okuldaki sergiden bir köşeyi göstermektedir. 

Pazar . Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey gc -
çenlerde Avrupadn 
nutuk soylıyen dip -
lomatlardan biri.. 

.. . Dunyanın bu 
harb sonunda ... 

. .. Asırlarca .sii 
künete kavuşacağı -
:nı söyl~ ... 

Ha.oıan Bey - Dün 
yada canlı mahlfık 
talmıya.ca~dan do. 
layı mı? 

bir katili idama 
mahkum etti 

Fatih Ac;kerlik Şubesinden: adili rUtbelerin yoklama günlerinde gelecek
l _ Yedek aübaylann sene yok.lamalarına leri 'tıe ayni yedek sübayların bulunduracak.. 

1 Haziran 940 ıününden itibaren bqlanmış_ ları vesaiki hazır ~ulunduraeakları. h 

t Y kl al H · yı sonuna kadar 13 - Her rütbe ıçln tayın edilen gunlerde 
ır. o am ar azıran a kl 1- · ı t ed'l · ı"-

devam edecektir. Yoklamaların bizzat yap - yo amaya ge ınme.sıne r aye 1 mesı 1 ~ 

tırılması mecburidir. ~~~.1:.·--··-················ ... ········· ................ _ 
1 • .. 2 - Rahat.aız olanlar (mahafil hükftmet Bir haftahk radyo 

.. 93~ se?:aı.nd.~ .~a.~alcanın .Ev~un~u ko- hekimliğinden musaddak rapor> hükumet 
yulnde uç k·ıışının ~lumı u ve •.ek.iz k.ışıntır,.lyla: memuru olup da berayt vazlfe şube mınta_ programının devamı 
ral anmH~.11 1 e k'!.ehtlce eAne,.nk~hm ayetin .~' en kası haricinde olanlar (tavzif edlldikleri em- PERŞEMBE 13 6/1940 
0 an • u~yn ıs ya, 1 a ya. ve .. ı-ıasan rin sureti) serbMt meslek ~ahlbi olup da Ha- rl 
Tahsın kahyanın muhakemelen dun geç 

1 
12.30: Proğraın, ve Memleket saat aya , 

k 't 2 · · Av d · ziran ayı zarfında harlcde bulunma an mec 12 35· Ajans ve Meteoroloji haberleri 12.50: 
va Jl dıncıH .. gırc~zakAahsona ermkış ve maz- burl olanlar (bu mecburiyeti bulundukları Mftzik• Çalanlar· Fahlre Fersan Fahrı Ko. 
nun ar an uıeyın a ya ceza anununun .. il llkl i A ı · · ' 
450 · dd · ·· ı d d" mahallin Emniyet Mud rl er veya m r - puz Refik Fersan Okuyan· Müzeyyen Se .. 
v ncı ma I e~ne bgore te~ ~l 1J!1ış, ı- liklerinden alınacak tasdikli vesikalar) yok. nar' 1 - Uşşak ~eşrevi 2 ·_ Lemi - Uşşak 
gerC~azn~n ah ha 1 erac k~ ış der ır. lamalarını terre duhillndeki vesalk1 mektub. şarkı· (Günler geçiyor ) . 3 - Suphi ır.va • 

Mnaye ~ 8~ e Atnk':ha a 'Hu .. ur: . kAh !arla göndermek suretile mektubla yokla • Uşşak şarkı· (Dôkül.mÜş zanbak gibi J ·• -
azHnun arTanh . ık" ah ya, Euseyınl ka •• - malannı yaptıracaklardır. Vesalkslz gönde. _ u .. ş· ak .koşma· (Ahuzare d,'•.,tuA;Um.' ya ve asan a sın ·a yanın vcun u ·o- ......... :ı • ..... l 

.. .. k d K 1 b k' d rilen mektublar makbul değildir. Ve yokla- 5 _ Fahri Kopuz Ud taksimi 6 _ yunun ya ının a tzı ca ayır mcv un e . - · 
20 d - ·· l .. k ·ı · d F k b maya gelmemı~ addedllecek.lerdir. Bey Mahur şarkı · (8enle durman derdınak onum u arazı en var ır. ·a at un- 1 - : 
ı · · d k. ı k d ı h" 3 - Mektubla yoklamalarını yaptıracak nr eyler) 7 - Şerif IçU Mahur şarkı· (Ala • k! ar:zın:d ybnın a ı. ):od a k~r o b'u uk btzzat yoklamalarmı yaptıracak stlbayların marn· doğrusu desti e~ele) 8 - Yor~i Ma-

kumll e e akıt d ol~ arBazıyhı 1 el 9e3 ı7p ıçe~c getirecekleri aşağıdaki vesaiki de mektubla bur "arkı. (Hftlfi kanay~n kalbimi.)- 9 -
u anma a ır ar. u a acnesıne " d k1 rdir " · ·· -

kadar devam etmi.; fakat 0 sene hükumet gon erece e · . Refik Fersan - Mahur şarkı: (Dun yine gu-
~· . 4 - Şube mmtakası hanclnde olup da yok - .. g ti beraber ) 10 - Mahur saz se -tarafından bu arazıye Bulgarıstandan gelen . numuz eç :. . .. 

h . 1 1 .. 1 . b 1 h k ln.malarını yaptıracaklar istenilen vesaıkl bir maisi 13 30 14· Muzık· Karı.şık hntif mu mu acır er yer eştırı mış ve un arın a - · · - · · -
1 k t f tt 'kl . . ll • d dilekçe ile bulundukları mahallin . şube baş. zik (Pl) ıs· Proğrnm ve memleket saat a 

sız o ara aııarru e ı · en arazı e erın en . · · • • 
l t B h ı f k l'd vb 1 ka.nlıklarına müracaat etmek wretıle de yarı. 18 05· Müzik• Sololar (Pl) 18 30: Mü • a ınmış ır. u a e ev a a e mug er o an · · · · . · .. 

maznunlardan Hüseyin kahya müıeaddid yaptırabUlrler. zlk: Radyo caz orkestrası (Şef: Ibrnhlm Oz. 
d f l .. tl d b 1 k 5 - Gerek mektubla ve gerekse dllekçe ile gür ) Soprano Bedriye Tüzünün iştırakile. e a ar muracaa ar a u unara arazıyı , · 
t k ıd t k . t . t' F k t b müracaatlarda nüfus cilzdanlannda 939 YOK 19.10: Müzik: Çalanlar: Cevdet Çağla, vecl-e rar e e e me ıs emış ır. a a una d zılın be d ft kayıd · • -
muvaffak olamamış ve ara~iyi ele geçire- lamasın a ya ı.ş şu e er sıra • he, Izzettln Ökte. Okuyan: Mefharet Sag -

. . B .. . H" . 1 'h numrasının blldirllmesl JAzımdır. Meselea nak 1 Ali Bey Karci"'ar "'-'rkı· (Aldınll memıı,;tır. unun uzerıne useym •a ya . i .. · - - 6 .,,... • v 
bir plan hazırlıyarak tatbikine geçmiştir. 3/25 gıb · . .. dllı nfı.şadımı.) 2 - Arif Bey - Karclgar ş.ır .. 
H .d. ·· .. ı 938 · E l"l" .. 8 - Yoklamaya gelmıyenler veya usulune kı· (Gönlümün hayll zamandır) 3 - Lemi-a ıse gunu o an senesı y u unun 

1 
· · 

29 ·· ·· H" · k 'h ik. tevfikan mektubla yaptırmıyan ar 1076 mı- Karci"'ar "arkı· (Hüsnüne etvarı nazik) uncu gunu, useym a ya yanına ı . 6 ., • • • 

d l k k d. t , d ki .. maralı kanuna tevfıkan (50) lira cezaya tu. 4 _ Hayri Yenigün Hüzzam şarkı· (Ölür-a amını a ara en ı arıaaı yanın a goç- - · 
menlerin tarlasına giderek ıürmeğe ba~la- tulacaklardır. sem yazıktır sana kanmadan.) 5 - Leylft 

B d t l .. k .. 7 - 1 Haziran 940 sabahından 2 Haziran Hanım Hüzzam .şarkı. (Harabı intizar ol 
mışt1ır .. 1 u ıılıra 8 

.. ar aylı ıurm.e luz~.r~. sa- 940 akşamına kadar her sınıftan albay rüt. dum) 1İi.30· Müzik· Haİk türküleri (Sarı Re-
pan arı e ge en goçmen er vazıye ı gorunce . . . .. 
Hüseyin kahyaya tatlılıkla bu arazinin ken· be.<;indekl stlbaylarm. ceb.) 19.45: Memleket saat ayan, Ajans ve 
dilerine aid olduğunu ve l·u işden vazgeç- 2 HazJran 940 sabahından 4 Haziran. 940 Meteoroloji haberler!. 20: Müzik. Çalanlart 

. . .. l . 1 d' z t 1 az rlad vı a~mına kadar her sm1ftan yarbay rütbe. Vecihe İzzettin Ökte Cevdet Ça~a Oku -mesını soy emış er ır. a en \ ı ıg · , , · 
planı tatbik etmek istiyen Hüseyin kahya sindeki sübylann. yan: Sadi Hoııses. 1 - Suzlnfı.k p~revi. 2 -

b . . . d ki d avzerı·nı· ı.a 4 Haziran 940 _,al:Sahmdan '1 Haziran 940 Udi Eşref Suzin!ik şarkı. (Günden gune ara a ıçensın e ıa ı aran m A - b b {l - · 
parak ateş etmeğe başlamı;;ılardıı. lçlerin- at.,amına ~adar her sınıftan in aşı r t • efzun oluyor.) 3 - Hasan - SuZinA.k şarkır 
den biri kadın olan beş kişiden hep&i:li ya- be.c;lndekl sübaylann. muydum kl yeşil gözlerltıin rengi sar.) 4 -

1 k b 1 d Ah d wzu ~·~rhme 7 Haziran 940 sabahından 10 Ha1Jran 940 Zeki Arif suzınaıc şarkı· (Hicranımı söy • ra ıyara un ar an me og n'J~ - y1l b il • · 
di öldürmüştür. Bu kızgınlıkla ve gözleri akşamına kadar her sınıftan z aşı r t • ler aana mehtab .. ) 5 - ....... .. - Suzinfı.k ~ar. 
dönmü~ olan Hüseyin, mavzeri elınde ol- be.c;indekl. sübaylann. kı: (8en bezmimize geldiğin akşam.) 6 -
d v h"' ld k.. d ~ k va b .. ,Jamın 10 Hazıran 940 sabahından 20 Haziran 940 Türkü• <Develer katar katar) 20 30· Konuş. ugu a e oye ogru oşmag .. y '1 • ~ • • • • 

ve köy başında tesadüf ettiği ve ötederıbe- ak~amına kadar her sınıftan üstteğmen, tee.. ma. 20.4..5: Müzik: Fasıl heyeti. 21.10: Konu§
• .. f t b 1 d·V• N' · · de agvır "'U men ve a.c;teğmen rtltbe!Jindekl ııübayların ma (Sihhat saati) 21.30· Müzik· Radyo or-rı muna ere es e ıgı ıy•ıyı ., - . . . 

rette yaralıyarnlc ölümüne ıebeb olmuş ve yoklamaları yapılacaktır. kestrası (Şef: Dr. E. Praetorius.) 1 - G. B1-
. d . 1 . .. . b"rkaç el o·ı 8 - Yoklamalarda aşafıdakl vesatk a.c;ıJ. zet· 3 üncü orkestl'a sulti Roma 2 - R. cıvar an yetışen erın uzerıne ı ., - . • . 

l "h k b' k k' . . 1 mı~ ve bun larne birlikte ve tasdiksiz olarak beraber bu. wa,...ner· Rienzi operasından uvertür 22 20t a atara ır aç ışıyı yara a ~ - ., . . . 
ı d n İbrahim Çavuşu da karnı.' ' '\n vu- lundurulacaktır. Müzik: Luclenne Boyerin pHtkları. 22 30: 
ar ka ··ıd·· .. t•• B tl b'r ıa'rla nıe A - Terhl'I tezkeresi veya tekaüd emri ve- Memleket saat ayarı Ajans haberleri Zira. rara o urmuş ur. u <Jure e ı - , , • 

l · d ·· k. · "l ·· ve seki·· kı·~·1 ya ya diğer a.c;teı1 vesaik sureti. at Esham TahvilM Kambiyo - Nukut bor-se esın en uç ışı o muş " ~ - .. , - . 
ralanmıştır. B - Nüfus cuzdanı . sası CFia.t.) 22.50: Müzik: Cazba..1d (pl.) 

Mahkeme maznunun ubeni tahrik etti- E - İkişer aded fot-Oğraf. 23.25 - 23.30: Yarınki proğl'nm, ve kapanış. 
ler ve benimle alay ettiler» yolundılki id- H - Hekim, eczncı, d~çl, veterinerlerin (Arkası var) 

d
. 1 k b 1 tm• le t mml'.den a diploma ve lhtısa., vesrt.alan stıretlert. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıa arını a u e ıyere aa ... - Ş h. T• • 1 

dam öldürmek ve yarnlamak suçlarından 9 - Her ~dek stibayın kllnye levhaları. e ır ıyatrosu ve pıyes er 
d 1 H .. • k .. h ·r .. k a ı.anunu nın ikmali emredildiğinden her silbay bu İstanbul Şehir Tiyatrosu müdürlütiinden: 

0 ayı useyın a yayı ur cez ~ - 1 hazır .. d ti 
450 . . dd · ·· ·da na Ali levhaları yoklama arı esnasında bu _ Tiyatromuza piyes gon ermek ıs yen mu.. 

nun ıncı ma esı~e g?re ı ı ' lundurulması. harrir ve mütercimlerln eserlerini (tercüme 
lciihya ve Hasan T ahsın kahyanın da bu 

1 ı d ki an it\ba 11 - Hekim ve imamlann da birer bazu. olanlar asıllal'.ile beraber) Şehir Tiyatrosu 
hadisede suç an ° .ma 1 arını na.z . M - bend yaptırarak yoklama ••na.<ıında tbrazı. dramat"-Jlü~üne ~ndermeleri Kabul ve 

alarak beraetlenne karar vermıştır. az- ..., uı t> ""'"' • 

ra H.. inden a ıca 2000 lira tnhsil e- 12 - Adll hekim. adU müşavir. imamlar, t:msn edllen tellf eserlere saft hl\sılnttan 
n?

1
n kuscy lrtnl) n:1 vereıclerine verilt>cek- tüfekçi, kamacı. dem\rct, marangoz, saraç, yuzde on, tercfunelere yüzde beş verllmekte-

~1 ere ma..,.- e na1band ve mllhendlslerin yoklamalarda mu dlr. 
tır. 

Kadıkay (SÜREYYA) da Bir yorgancıyı metresi çakı ile ıl 
yaraladı 1 

Kadıköyünde 71 numaralı dükkfı.nda yor
gancılık yapan Hüseyin ile metresi Fatma a. 
rasında kavga çıkmış, Faıtma Hüseyinl çakı 

RAŞ/T RIZA TiYATROSU 
H A L İ DE P 1 Ş K 1 N beraber 8 U A K Ş A M 

ile dudağından yaralamıştır. Hüseyin tedavi 'z 
altına alınmış, Fatma yakalanmıştır. 

Y U 1'I U R, C Jl K Vodvil 3 perde 

• Cumartesi akıamı BEYLER BE Y İ'nde 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
8 - Haziran - 1940 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 71.721.310 lira 100 881.769,15 
BANKNOT 9.603.917,50 
UFAKLIK 1.757.74.2,26 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 6.917.102 Ura 
Altına tahvili lı:abll serbe3t 
Dövizler 
Dl~er dövizler ve Borçlu klirlng 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 8 _ 8 lncl maddele -
rine tevfikan haz.ine tarafından 
vft.ki tedlyat 

Senedat Cüzdanı: 

• 
362.974,50 

9.729.456,95 

60.422,41 

23.464.733, 34 

158.748.563.-

19.310.196,-

Ticarl senedat Tl. 241.698 979.65 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
<Deruhte edilen evrakı nak_ 

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
<Tahvilit <ıtıbnrl kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilAt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vldeli avans Tl. 
Altın ve Döviz üzerine 
TahvilA,t üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

rı. 48.067 318,93 
8 259.629, 75 

2.603.000,-
8.437, 18 

7.808.722,-

Lira 

112.243.428,91 

362.974,50 

33.254.612, 70 

139.438.367,-

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi: 

Adl ve fevk.a!Ade lira 
Hususl 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci maddeleri 
ne tev!lia.n hazine tarafından 

vlk1 tediyaı 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Kar~ılığı tamamen altın olarak 
lllveten tedavüle vaz'edllen 
Reeskont mukabili H!veten teda. 
'Yazed. 

Türk lirası mevduatı 
Altın: aan lt11ogram 55.541.930 

Döviz Taahhüdatı: 
Tl. Altına tahvlll tabll dövizler 

241.698.979,65 DiRer dövizler ve alacaklı kllring 

58.328.948,68 

10.420.159,18 

4.500.000,-
21.881.525,12 

bakiyeleri 

Muhtelif; 

y ekfın 619.928.996,34 

Lira 

15.000 000,-

6.188.666,15 
6.000.000,- 12.188.GGG,15 

158.748.563,-

19.310.196,-

139.438.367,-

17.000.000,-

181.000.000,- 337.438.367 .-

33.121.376,73 
78.124.167,90 111.245.544,63 

3.593,91 

28 201.831,41 28.205.425,32 
115.848.993,24 

Yekun 619.921) 99!1,3f 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi %4 Altın üzerine c,,ı 3 



13 Haziran 
SON POSTA Sayfa 5 

1 Hıdüeler Karpsında 1 

Fransız ordusunun 
manevra . ~.mkOn_ları 

ONLUK ~UHRANI 
- Ha altın lira, ha on para ... Arar:ı - - On ~ paraya onluklar! 

Yazan: Emekli general H. Emir Erkılet Son Posta,, nm askerı muharrırı 
rmda ne fark var iti! Diye bağıran seyyar onluk satıcılaruıı 

- ,?????? tesadüf etmiyeceğimiz ne rnalfun. 
- Her iltisi de bulunam1yor da... * 

Alman resmi teb - -z,. * Dilenci elini uzattı: 

fiği, Aşa~ı Sen neh - ... -ı~ Çocuk evine sev!nçle geldı: - IQn para. 
rinin bir kaç noktadan 
reçildiğini haber verdi. 
Bu haber tahakkuk 
ederse ve nehri -ağ -
lehi ihtimal- Ver -
non ile Rouen arasın -
daki ıtıüteaddid nok -
talardan geçtiği haber 

- Bana on verdiler. - Yirmi para, iste .. vereyim, kırk p-. 
Dedi, biraz sonra babası geldi. Onun ra iste vereyim, beş kuruş iste vereyim.. 

sevinci de, 90C1JIUD sevincinden az de _ I fakat on parayı nereden bulayım veıe • 
ğffdi. yim? ı 

- Bana da bir onluk verdiler. * 
Ç. Dedi. Zengin ve fakir bugün bir oldular. ır. 
• 9 ' 

* ikisi de meteliğe kurşun atıyor da. 
Yerilen zırhlı ve z:ırh -
aız Alman kuvve-tleri 
tayet ehemmiyetli İ.e • 
ler, o halde Paris ıeh
rin!n, Marne nehrinin 

-· ' .. Evvelce bir çocuk düştüğü zaman: * 
--·O - Yerde altın buldu. Kılavu%, evlenecek erkeğe söyledi: 

Derlerdi. Şbndi ise: - Sen oğlum benden kız iste ... Elld 
- Yerde onluk buldu. salJasam ellisi, saçımı sallasam saçı tat .. 

ve Argonlann ır.üdafa 
alanndıı uırar etmek 
Fransız ordularının llC· 

liuneti bak1mından, 
pek muzır olacaktır. 

Diyorlar. llsi. Kız bu, on para değil ki, kıtlığına Jrı~ * ran girmiş olsun. 

Çünkü kuvvetli sağ 
c:eonhlsrını Manş de -
nizi yakınlarından a -
yırmıynn Almanlar, 
hergün hnber verm~~· 
te olduğumuz gıbı, 

Fransız ordusunun aol 
cenahını ihataya ma -
tuf planlarını, Fransız· 
!arın nnudane muka -
\'emellerine rağmen, 
muvaffakiyetle tahak
kuk ettirebilmekte -
dirle:. 

Marıı'ın ve Parisin 

i 

-~'.f"g'tl 
. <lıat;,,,,, 

müdafaası ancak A - · 1 -'- d f d h d )d h h - Se •. h m de çok kuvvetlı o ar~ ar mcsa e a a mevcu o uğu gibi Pa - ı \:eyn umumunun ta liye8i mu arebe va -

Onluk buhranı bıı tarzdn devam eder· 
se az zaman sonra mekteb!crd'? muallim
ler, mektebin müzesinden aldıklan ôn -
luğu ta '~beye gösterecek: 

- Evvelce kuruşun dörtte bir loy -
metinde olan bu paralar mevcuddu. Ad
lanna on para. yahud metelik derlerdi. 

Diyecekler, ve talebe ilk defa gördük
leri bu paraya hayretle bakacaklar. 

* Açık gözler :ıcaba onluktarı topladılar 
mı? Kim ibilir belki ... 

Birkaç gün sonra sokakia: 

* Bugün nasıl onluk lot1ığı varsa, ev • 
velce de akçe kıtlığı olmuş ki.. Bir deve
yi bir akçeye satmışlar. Ve cdP.vc bir aWıa 
çeye> sözü o devirden kalmış. 

* Kondüktöre bütün para ın.ntırken ~ 
züne bakıyor, ve gözlerinden ne demd 
istediğini okuyorum: 

- cOn para isteme benden'll , 
cBuz gibi soğurum senden>. 

r:Jttm«t JLull2#1 

fa~~ f n 
11· :ümkün ve caizdir. Aşağı Sen riain Pirene dağlanna kadar olan mesafesi ziyetine mühim bir tesirde bulunmaz. Fran 

~~C.:: ;j~:;k~en sonra Pads ile Marne'ın mü- 700 km. dir. Fakat Fransı.:.ı: ordularının, git- sız ordusile bizzat Fransa için pek tehlikeli 
d f d ar bütün Fransız ordularının tikçe sarplaşan ve do)ayısile, timııle nis - olabilecek olan vaz.iyet, şimdilik ancak Pa
pa ~a~İ° M ı~;no' hattı ııe Ren nehri araı;ı - betle, daha çok tabii manilere mal'k olan. riıı ile - Sen nehrinin mansabı arasmdak.i 
arı\ı ~ I aı~k Almanlar tarafından bu -- Fransanm deıinliklerinden istifade edebil- müdafaa mevziinin yarılması ve geçilmesi 

;:d:ı ::i:r~=rirnha edilmeleri neticesini ve - meleri için onların bozulmadan sağlam kal hadises.i olabiür. Bunun için Fransız baı • 

Sinir mağlubiyetin effiğidir 
. malan iktiza eder. kumandanlığının, Majinoda ve hatti. Az - c .. nl" bir kadın, müstaar iamile Bayan 

nr. I d -·" ,_ S Hazirandan sonraki muharebe .vazi - Fransız başlrnmandanlığı, solda Sen - gon ar a mevcud ve istifade olu - S. S. kocasının kendisine ihanet etmede 
yeti göstermİftİ ki. Fransızların bılhassa Paris - Marn hattını muhafaza İçin, İcab e- nabilir seyyar kuvvetlerin çoğunu Para - olduğunu sezmj" düşünmüt ki, hftdiseyİ 
•ol cenahlannda kuvvetli olmaları ve bu diyorsa, sağda Argonları ve hatta Majino Le Havre bölgesine vaktile nakletmiJ ol • büyütse yuvasının göçmesi ihtimali kuv -
ıuretle sol ccnahlannın Almanla: tarafın - hattının oimal cihetlerini kısım kısım bıra - duğunu kabul etmek iktiza eder. vetlidir, halbuki bir çocuğu var, ıonta ko
dan ihata edilmesine meydan vermeme - karak müdafaa. hattı.nı Mnı:n'dan, Chalonı- Yukarıda gördük ki, Fransızlar Aşağı callltlı da sev.iyor, mcşruiyet harici müna
leri pek. mühimdir. Bugün Aşağı 5f:n' de un ve V~rdun un tımallerınden Dıede - Sen' de yani Paris ile Le Havre arasında tu- sebetlerin temeli sevgi değil istektiı, istek 
bulunan Fransız sol cenahının kuvvetli ol - hofen'in şimalindelti Majino istihkfımlan - tunamadıklan takdirde, o!lların Marn' da de çabuk tükenir, sabrclmİ§, fakat nihayet 
ması lüzumu yalnız Sen - Paris - Marne - n~ bağlıyabil.ir. Hatta V ~rdun ~e Metz ve Argonlarda sebat etmeleri yalnız bey- sinirlenmiye başlamı~ bana bütün bu derdi 
Majino hattında umumi bir muk<lvemet duşseler dahı, muharebenın heyetı umu - hude değil bilakis pek. tehlikelidir. Fakat bütün tafsilatile anlattıktan sonra: 
göstermek için değil, ayni zamanda, ica - miyes~~i mühiqı bir zar~ra ~kınamak üze- buna mukabil onların. -i cenahta ıArson _ Artık tahammülüm kalmadı, diyor. 
bmda Cherbourg ve Orlean ve Loire mev- re. ı;nudafaa hattını Chal?~s da~ Bar~ le fan ve Majinoyu nihayet brrakmağa mec- Okuyucumun derdine ~tirak ederim, ilk 
zileri üzerine kaz.aaız geri &idebilmek için Duc darı_:. T oul ve Nancy_ nı'! Jlmallerm - bur olma lan bir felaket tqkil etmez. Ayni günden itibaren yürüttüaü muhakeme gibi 
de lazımdır. den Maıınonun Saarsemund On prkında - mütalea ile, gene diyebiliriz ki Fransızlar tutmuo olduau hareket yolu da doirudur. 

Bugün Almanların Franııamn ıimal do - ki, Bit.eh i.tihlr.8.mlanna kadar götürmek Parisle Aıağı Sen nehrini muh:faza etmek Fakat muvaHakiyete varmnk için bu yolda 
~ da zaptedebi1dikleri Franaız toprak- kabildir. tartile, Almanların Mame nehrini geçme _ •ebat etmek JAzımdır. Şunu hatırlayınız: 
r.=n Belçika hudud~ndatı . Sen nehrine Görülüyor li aolda Sen - Paris - Marn leri dahi umumt vaziyeti bozmaz; çftnlr.6 Sinir mağlubiyetin e~ğidir, irade kuvveô
L d l en ,.0 k genış yen ancak 200 hatb dde kuvvetli surette bulunduğu müd- A!lağı Sen - Parla müdafaa mihv~rini Sen nin kaybolmıya başladığını gösterir. Bu 
s;a ar o an ..,. L . • b' k d X.d M h b •- k l L d k 
~m. dir. Halbuki Sen' den oıre a ~ o a- ,_e.tç•e··-•-M.a--a•j•ln•o-•a•t•h•n•ın-•i•r-•.ıs.m.ı.n.ın _______ (Deva--m-r ·'-nc-1 .s.a.yf•ada-·)---·ku-v•v•e•t•in-k•aıııiıy•b•o•lm-a.s.ı •i•ae-y•ı-ı•m-aıı.--em-e-.-

1 KADDNll 
Düz ve çizgili kumaştan 

bir takım 

Etek tekmil çJz.gili kumaştandır. ceketin 

fnlnız yaımslle göğsüne gelen sivri uçlu P~
çııJar çizgili kuma.,tandır. Manto tekmil duz 
ltwnaştır. çızgill yünlü sadece yakaslna ve 

önüne geç::Ir.::il:=mi.:.şt.lr:.__· _ _ _ __ _ 

Her kadm bilmelidir 
VualeUerinizl ne su, ne de sa:tıunla temiz -

lemeyınlz. Alkole daldırıp hafif hafif oğunuı. 
Ve çıkarıp asarak kurutunuz. 

((Son Po••ll» nın edebi tefrikaıı: 41 

GAIİI IİI İZDIV AÇ 
- Belki de birbirimizi anlamağa ça

Jııtığımızdan ve birbirimiz.in fena huy
lanna göz yumduiumuzdan •.• 

- Yahud da, aramızda heri · bo:ı.a
bilccek bir aıkın ademi mevcudiyetin -
den. .. 

- Hakkınız var. Eğer sevişseydik, u
fak bir kelimeden binbir mana çıkar -
mağa, kavga etmeğe, kıskançlıkla bir -
birimw ilzmeğe baılı>·acak ve lıııkiki 
dost olamıyacaktık. 

Haluk kansının gözlerinin içine baktı 
ve yavaı bir sesleı 

- Maamafih, alz beni rencide edebi
lirsin~ ... dedi. 

- Nasın 
- Sizde mesell bayağı bir his veya-

bud benden gizlediğiniz bir oyun keşfe
dersem. 

- Fakat böyle bir tehlikenin mev -
cud olmadığına eminsiniz değil mi) 

- Emin olduğum içindir ki aksini ta
savvur etmek beni müthiı bir sukutu ha
Y.&le ufnatabilir. 

- Ben de sizin için ayni ıekilde dü -
fiini.lyorum. 

- Siz yanılıyorsunuz... Ren alelade 
bir İnsanım ve kendi huyumla hiç de if
tihar etmiyorum. 

Zeyneb elini kocasının koluna dayı -
yarak tatlı bir sesle cevab verdi: 

- Size itimad etmekten kendimi me
.nedemiyorum Haluk •.• Daha ilk gördil -
ğüm dakika size inandım. 

- Jlk görüştüğümüz dak.ı1tadan beri 
mH 

Bu auali so?"arlten avucunu karısının 
eli üzerine koyarak ona birar daha yak
]aşmı~ı. 

- Öyle zannediyorum. Çünkü size 
itimad etmemiı oleaydım, öyle bedbaht 
bir günümde sJze hayatımın aefaletinf 
anlatacak kuvveti bulur muydum) Son
ra ela ııizinle bu ıan"b lzdivacı yapma~a 
razı olur muydum' O zaman hislerlıul 
pek tahlil edememiştim amma, bugün 
düşününce her tcYİ iyice anlıyabiliyo • 
rum. 

Naldeden: Mua~uz Tahsin Berluınd 
Cenç adam kansının elini daha kuv

vetle sıkb. 
- Siz dürüst n vefakar bir çocuk.u

nuz Zeyneb. 
Ba§llll önüne eğmi~ti. Birleşen elleri

ne baktıktan sonra hafifçe gülerek ila
ve etti: 

- Avucumda tuttuğum bu el, ~adık 
bir dost elidir. 

Fakat, bu sözlerden sonra birdenbire 
yerinden kalktı, değişen bir sesle: 

- isterseniz ev sahihlerini selamla -
mağa gidelim, pek ayıb olacak •.. dedi. 

Handan bu dakikayı bekliyorau. Fev
kalade muht~em ve güzelliğini bir kat 
daha arttıran bir elbise içinde eski ni -
ııanlısına yaklaşt,, ftteşli gözlerile onu 
süzerek: 

- Pek geç kaldınız Haluk ..• dedi. 
- Yarım 3aaltenberi buradayız Han-

dan: kalabalıkt:ı sana kadar grlı>..medik. 
- Kafir, sen isteseydin pekala yol 

bulurdun. 
Zeyneb sükunetle bekliyordu. Haluk 

amc&-'ının kızının bu kinaydi sözlenni 
İşitmemiı gibi tekru lcansına döndi.l. 

- Şimdi gene dansedebilirlz yavrum. 
Genç kızın ince vücudilnc sarılarak 

dönmeğe başladı. Zeyneb kalbinin bir-
denbire isyanla çarptığını hihssetti. Bu 
iki sevgili .,nu, aptal bir çocuk gıo.ı. 
kendi kaprislerine alet ıni etmek isti -
yorlardı ~ Hayır, Handanın :zehir saçan 
baluılannın bir ok gibi vUcudünü de-lip 
geçmesine ve HalO.kwı, belki de bilıni
ycrek ve istcmiyerek, kanaını bir intikam 
lleti gibi kullanmasına daha fazla ta -
hammül edemezdi. 

- Ayaklanmız uymuyor Haluk, çok 
acele ediyorsunuz, yoruldum, oturalım 
mı~ 

Cenç adam kaılannı çattı; fakat Zey
neb o kadar dürüst ve sade bir tavırla 
kendisine bakıyordu ki gülümsiyerek: 

- Pekal&, haydi kendimiz<" bir yer 
bulup oturalım .•• derneğe mecbur kaldı. 
Karısını yerleştirdikten sonr4: 

- Bu sandalyeyi de benim için mu -
hafaza ediniz Zeyneb. Mademki dansct
miyoruz, o halde size yiyecek bir ııcy a
ramağa gideyim ... Ne İstersiniz diye 
ııordu~ 

- Bir meyvalı dondurma ''C birkaç 
biıküvi .•. Fakat büfenir. önli pek kala -
halık, Allah muininiz olsun. 

- Siz merak etmeyin. Şo serin ve 
tetıha kö~c, şu geniş palmiyenin di
binde otu1arak sfikunetlc beni bekleyin. 
Blıazdan ben gelirim •.• 

Vl 
Zeyneb göz1erile HalCiku takib ede -

bilmek için palmiyenin yapraklannı biraz 
ayırdı. Yüzünd~. belki de kenclisinln bile 
mahiyetini anlıyamadığı derin bir he -
yecan vardı. Onun lcft1aba1ık arasından 
kendisine bir yol ac;mnğa çalışhğma ba
karak kendi kendine: 

- Kolunun sar~ısının çılcnınsı ne iyi 
oldu 1 Arlık pıtrmaklarını oynatabiliyotl 
diye düşündü. Bir taraftan zihni bununla 
meşgul olurken diğf!r tarftftan gözleri o
ınun yakışıklı viicudüne, uzun boyuna, 
biçimJi başına bakıyor, yüzlerce erke -
ğin İçinde tefrik edilebileceğini itiraf e
diyordu. 

Haluku gözd~n kaybedeceği sırıtda' 
Zeyneb onun birdenbire durduğunu far
ketti ve ayni zamanda onun yanında 
Handanı gördü. Cenç kadın teklifsiz bir 
tavırla amcasının oğlunun koluna gire
Tek onu olduğu yere mıhlamıştı. Zeyneb 
vahşi bir hiddetin kalbine hücum etti -
ğini hissetti n biraz ileride, gözlerinin 
önünde cereyan eden bu his faciasını ta
savvur etti. Hayır, Haluk gibi merd ve 
asil ruhlu bK adamın böyle entrikacı bir 
kadının pençeleri ar:ıaında çırpınması 
doğru olamazdL 

Cenç kız, bir ann~ şcfkııtine çok ben
ziyen ılık bir duygu ile gözlerinin buğu
landığını hissetti ve koşup onu sararak: 

- işte ben yardıma geldim yavıum, 
haydi gidelim( 

(Arkası var) 

tir. Ringin üzerine çıkan pehlivan, aerv4t 
tini yeJil masaya koyan kumarbaz, veya 
memleketinin hayatını kurtannıyn çalı ... 
kumandan daima ka~ısındakini sinirlen. • 
dinniyc uğraşır, inisiyatifi eline almak a 
k.ocamzın o kadından bıkacağı muhakk 
tır, bekleyiniz. Aksi takdirde Takib 
memnun, çocuğunuzu da 'Yeise mahkfbQ 
etmiş olursunuz, bekleyiniz. 

* Hayreholuda Bay «B.» ye: 
- Oturduğunuz şchirtfen bana mektal 

yazmıı olan kadın kimdi? lıte ~ze ~ 
mıyacak çocukça bir sual. 

Bilmiyorum, zira ben aldığım rnektuın. 
okur olnmıaz yırtar, mündericııtım da_ 11• 
nuturum, tesadüfen unutmıyacak ol1am iıgt. 
me gömerim, orada kalır. 

TEYZE 

Bunları~ 
biliyor mu 

idiniz? 
Rekoru kırrlmıyan bilardo 

şampiyonu 
Filipinli ıneş .. L 

hur bılirdo şam .. r -~~-
piyonu Maunel ~~ ~ ---

Diaz 1927 senesin- ~~~:# -,l 
d b. b. . k . . r· ' ... ·J ı e ır ırf ar ası .. : \.. ~ · 
na 1021 vuruş yap.. ~ 
mak suretile bir rekor yapmış b · 
kor Elan kırılamamıştır. ve u ı.. 

... 
Lurddaki kat kat kiliseler 

Lurd'da bulu -
nan kat kat kili~, 
listüste ıyapı]mış 
üç ltiliscden iba 
rettir. İlk yapı .. 
lan en alttaki ki .. 
lise halk~ istiab et

meyince üzerine 

bir ikinci kills~ 

daha yapılnuşb. 

İki kilise de halk.t 

istia b etmemiş, 

ikinci k ilisenin ü _ 
zerine de ilWnciisü 

niz ortasında bu .. 
lunan b'r kaya .. 
dan, her sabah gü. 
ncş doğduğu saat
te adeta bir musi
ki aletinin Yeroiği 
sese bt.>nzer bi r ses 
etrafa yayılmak .. 
tadır. 
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(, __ e_11_1._le_k_e_t_· ll_a_b_e_r_l_e_r_~i J 
Ceybanda iSkan işleri izmit köylerinde parti 

ocakları açı h yor 
Köylünün ve göçmenlerin aleyhine olarak tanzim 

edilen iskan işi fena bir şekilde sona ermiı, 
göçmenlere verilen emlak geri alınmı,hr 

· Ceyhan (Husu.'1) - Yurdun birQOk rerte- para .sat11le çalılık ve w.,,lıktan imar ve ihya 
tJn<le 6ldu~ gibi Ceyhan bavaUSlnd• de edil.met suretne knblll zer btr hale tfral olu
göçmen vo ru;lretlcrtn lskAnlan devam et - nan tarlaların ya t.apu muhteviyatının fazlo. 
mekte, toprıı.bız köylülerin topraklandırıI - olduğundan bah1sl.e, veyahud da tapUBUzdur 
ması 1.!Jine ehemmiyet verllmı.,tır. diyerek köylUnt\n elinden alma.rak a.oint ve 

Romanya. ve Bulgarl.!tandan ana yur1a göçmenlere verllme.'!1 neticesi olarak tarla 
göç eden ve Ceyhıının Kınnıt, Boysg.Ilı k:Oy!.e_ sahtbl tarafındo.n muhakemeye menı mOdtı.
rlne üç sene evvellsi iskO.n edilen göçmenlere, hale davası açılm1"', bu davalar senelerce 
nüfus mıntakalarına göre toprak tevrf edil- sürt\ndfikten sonra göçmen ve ~etin mtL 
mJ.şti. Bu göçmenler ikt üç sene g1bl kısa bir do.halesinin men'ine mahk6meoe karar ve _ 
müddet zarfında tam müstahsil hale gelmiş_ rllm1~t1r. Bunun üzerine tarlalar göçmenlerin 
!erdir. Dl~er taraftan, Mırlardanbert göçe- ellerfnden nlınmı.ştır. Bıı hal hem kOylülor! 
belikle vakit geçiren aşiretlerden bölgemizde ve hem de iskft.n edilen göçmen ve ~!retleri 
iskD.n görenler de tarlalarını her sene ekip senelerce mahkeme knpılannda süründür -
b!ç.nıekle meş"uldürlcr. 

935_936 yıllarında bölgemize !skrın edilen dükten başka, hayli de maddt zararlara sok-
aşireUer için yeniden iki köy kurulmuştur. matt.ndır. Hadise Ceyhan mahkemelerindeki 
B!rf Hunutıu, diğeri Kızılılgın köyleri. Ara _ lruyudatla sıı.'bltttr. Binaenaleyh, Cey'hnn 
dan 4-5 sene gibi bir müddet ge9ttğt halde bölg~inde temadi ve tevali eden bu halin 
maalesef bu aşiretlere henftz tapuları dahi önüne geçmek r.amam çoktan gelm~ttr. 
verilmemiş olup Kızıl Ilgınlılann iskfm l~lerl -----------
dnhl son bulmuş değildir. Bununla beraber 
işin daha ehenuniyeUl tarafını kaydedeytm. 
Gerek Hunutlu ve KlZll ılgın köylerine iskan 

Konya bağ ve bahçelerindeki 
hırsızhklar 

edilen, gerek GllınürdUi köyünde bu yıl isU.n Konya CHwıu.stı - Za~ıta son günlerde 
gfu'en a.ştretıe1'e v:ertlen arazinin blrQOtu şehir içinde ve civarındaki bağ ve bah9elerde 
tekrar ellerinden alınmış ve o.lınmakte.dır. vukua gelen hırsızlık hAdlselerlnin tahklka
Bunun sebebi şudur: Köylü çiftçilerin sene- tile meşgul bulunmaktadır. Yakın zamanda 
lerdenberi tıısarrufu altında bulunan ve bir Konya bu zararlı hırsızlardan kurtulmuş ola_ 
kısmı tapulu blr kısmı da birçok emek ve cnktır. 

r 
L Gemlikten kUçUk haberler J 
* Gemlik Halkevl köycülük kolu mutad * Gemlik müddelumumtsi Fuad Orhaneli 

köy gezilerinden blrlni bu hafta elli beş kL müddeiumumisine vekalet etmek üzere bir 
ştlfk bir grupla Armudluya yapmıştır. Kay. müddettenberl Orhanelinde bulunmaktadu·. 
tnakam Zeki Işığın da iş~irak ettiği bu ge - * Geçen hafta, her yıl olduğu gibi Gem _ 
z!ye doktor, dl.şcl, muallım ve halktan bir li~in Kllçilkkumla. köyünde klraıı bayramı 
OOk kimseler iştirak etmlşlerdlr. Gezi. pek yapı.lm.1'tır. Gemlikten binlerce kişinin ı,tı -
faydalı olmuştur. rak ettlA'i bayram pek neş'eli geçmiştir 

Gemlik birinci Uk okul talebeleri tarafın_ · 
dan Ho.lkevi salonunda çok parlak bir mfi. - * Bu zamana kadar İznik gölnnde İdnrei 

İzmit C. H. P. merkez nahiye heyeti güzel 
ve tııydnlı blr şekilde çalı.şmaktadır. 

Nahiye heyeti, son olarak Bayrakdar kö -
yünde part.l ocağı açmağa muvaffak olmuş_ 
tur. Bu münasebeUe köyde merıı.&m yapıl -
mı.ş ve partllller t.aro.fından nutuklar söy -
lenm.Lştlr. Resim, köyde, Eğitmenler tara _ 
tından okutulan bir talebeyi, nıisaflrleıe ce
vab verirken göstennekt.edir. 

Bayrakdar köyü, kavunu, karpuzu ve ça 
lışkan hnlkı ile meşhurdur. 

. Konyada bir hasta 
bakıcıhk kursu açıldı 

Konya <Hususi> - Konya Halkevinin te _ 
şebb!isil ve Halk PartL~lnln yo.rdunile burada 
bir hMtabnkıcılık kursu açılmıştır. Bu mü. 
nasebetle Halkevi salDnlarında yapılan top
lantıda birçok şehirli bulunmuş, parti rel.sl 
elektrik şirketi müdürü H!lis açık blr ifade 
ile kursun ehenuniyetlnl anlatmıştır. Bun -
dan sonra hazır bulunan bayanlardan 190 ı 

kursa yazılmıştır. 
Kurs 6 Haziranda kor komutan Hakkı 

Kurdcebenln sözlerile denıl~rine başlamıştır. 

Hakkı Kurckebe k~un gayesini anlatıp... 

ken: 
eamere verllm1şUr. Qocuklarunıs ibu mllsa Hu.ru.~y~ni~ ~ır tek motörü ı.,ııyordu. Klfa. 
merede çok muvaffak olmuşlardır. - yetm.zllğı yüzünden buna bir ikinci motör - ııSirler yarduncı hemşlrelersinl%. Kav _ * B! U daha UAve edilmiştir. Bu motör Gemlik yo _ gadan yaralı dönenlerin yaralarını dlndlre _ 
tlml"ği r m dk~el ttet nbtmerlkOrühangazi ceza h!- llle İzni~e nakledilmiştir ce)t.,ln!z. Vazifeniz çok mühimdir. demiş ve 

ı ne ve u e e e zere salA.hiyetle · Türkler· h Am kad 1 ,. 
OıtıangazJde bulunan Gemlik ceza hA.klm1 * Sun1 ipek tabr!ka.sındaki tenis ve vo - ın meş ur aron ın arının bu. 
Vahld Şener vazife.sine dönmo.,tür leybol sahalarında fabrika memur ve 1 elle_ yillc rollerini lzo.h etmt.ştır. Kura muvafCakl-* Gemlik Belodlyesi sokaklard~ üreyen rl arasında maçlar b~lam~tır. yetle derslerine devam etmektedir. 

lcru>eklert imha etmiştir. Bu pek yerinde 0_ * Gemlikte bu hafta bir pasif korunma 
lan harekete mukabil öldürülen köpekler tecrübe&i yapılmış ve gece de Kaymakam ze
.M.ezbaha clvnnndald 9\lkur:larda açıkta bı _ ki :Işık tarafından bu mevzu etrafında Hal
takılmı.ştır. Yoldan geçenleri pek barts .ee - kevi salonunda kalabalık bir dinleyici hu _ 
kl1de rahatsız eden bu leşler ayni zamanda zurunda çok faydalı bir konferaru verilmiş_ 
halkın sıhhatini haleldar etmektedir. tJr. 
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BAYBARS 

Mansur konuııma~ için ne aöz, ne de ..
saret bulamıyor, ihtiyar şat intan da hn
~nı arabanın yastığına dayamıı, 8'S:tlo
r!ni kapıyarak udota derin bir uykuya 
dalmış görünüyordu. 

Araba bir hayli dolaştıktan soma ka
leden çık rıık Ciz:e yoluna saptı. Böyle 
fehirden uzaldaşrnnlım genç adamı büa
bütün endişeye düşilrmekle bme.ber, e .. 
rafın açıklığı ve manzaranın güzelliğl 
yavaş yavaş fısabını yntıştınr gibi olu
yorau. Bir yanlannda bütün azamelilo 
dönüp kıvnlan milbarek Nil uzanıyor. 
açılan kanallar oraaındtt zUmriid gibi 
yoncnlar ve mllnbit tarln~ yayılıyordıa. 
Khr§ılannda ar; imtldadlı bir tepe, top&
nbı üzerinde Mısmn o acayib ve eşi bu
lunmaz abideleri, ehramlar yer alırordu. 

Araba ilk Y.amac;ta durdu. l!vvell 
Şom'un )'Cl'C lnereltı 

- Hayd1 KAfur -dedi- ııen eşyaları al. 
aen de benbnle ııcl Manıur. Nereye gf -
deoeğimizi blliyqr muaun t 

- Hayır. 
- Şu g&rdilA<in o7tanca ehramın iç)-

ııe gidiyonu:. 
Delikanlı gene afalladı. 
- Faltnt nasıU Nereden gjdiyorual 
- Yolunu ben biliyorum. Orada gö-

reoeğimiz te')'lcr ı•nln için de pek me .. 
r&.klı ve i.tlfadeli •>lacnk - alzını oAiu • 
pun kulağına yaklaotırarak fısıldadı - ha
berin var mı yn Manıur) ~r'avunlann 
(İefinesini bulacağız. 

Hiç ummadığı bu haber hakikaten 
Mansurun biltUn merakını tah1'k etmi~. 
Bu dakikada Şem'un samimi konuşuyo11ı 
oğluna ka?fı bir dost veya tnm bir ba
ba gibi hareket ediyordu. 

Düşmanı şaşırtıp ıiddetli bir darbe 
VUrmnk için en muvafık hareket. şidded 
\te istiskali bir tarafa bırakarak birden .. 
bfre samimi davranmak ve onu bu ea • 
rnlmiyetin doğruluğuna lnandırmak.tıt. 

Şem'unun bugUnkU samimi hail de 
bir mecburiyet yüz.Unden ihtiyar edilmlı 
~e muvaffak olmuş bir rolden ibarettL 
Yoksa çevireceği dolabın netle.esinden 

Ya.zan: Hasan Adnan Giz 
emin olmasa aylnrca u~raşıp birçok teh
İikelerl g8ze alarak bulduğu büyilk bir 
definenin yolunu biç can dütmanı olan 
oğluna g6ıterir mlydi > Bu kad81' sene 
eonra Mansura kendini tanıtarak onunla 
g5rüımesi sırf Nurettin Aliyi korumak 
vo kölomenleri ezmek Iikrinden doğ -
muştu. Halbuki Nurettinin ansızın harı 
lr.arııaında bütUn planları akim kalarak 
beyhude yere Mnnsurla münasebet p y
da etmi~ oluyordu. Hakiki hüviyetini 
bilen ve bir kmm esrarlarına da vfı.kıf 
olan oğlu §İmdi pekalA aleyhinde do -
lnblar çevirerek tekrar ölümüne kadar 
yürü7obmrdi. Bu ondioe ile onu birknç 
gUndenberi gl:S;ı hapBlne aldırmıııh. Eğer 
Mansur şilpheli bir hareketta bulunursa 
peşini bıreknuyan KA.rur hemen işini bi
thivarecekti. Nitekim Fir' av unların de
finesini b1&lmıya giderken onu Kahlredo 
bırakmayı muvafık bulmamı,, tam onu 
aldıracağı ıırada Manıur buna meydan 
bırakmayarak kendi ayağı ile gelmişti. 

Bir kere F'ir·avunların dcfineeini bul -
duldan ıonra hain oğlanı zararaıs bir 
hala ııetirmek Şem'un ııibi bir insan için 
güç blr iş sayılmazdı. 

Oc; kloi ıimdi ehramlara çıkan kumlu 
ve lnzalı yolu hrmanıyorlardı. Çok ı:nh
metli bir tırmanı,tan ıonra büyücek hlr" 
ıeddi de a~ıp biraz daha yükseğe çı -
kınca ktlçUk birer dağdan farkı olmıyan 
Ye ~enlş bir meydanda kurulan ehram
lar bUttln azametlerHe karşılarına çık -
rnıoh. Mevkiin manzarası ise en ulvt 
hlıleri davet edecek kadar zengin vo 
ınuhteşcmdl. 

Bir tarnEta insan kudretinin en eski 
devirlerde bile nelere kadir olduğunu 
belirten o ylice taş yı~ınlan: arkada bu 
abidelerin azametine !Ayık bir dekor 
şeklini alan v&sl bir kum çlSlü. Öbilr ta -
tafta alablldiğf kadar yayılan zilmrüd 
l>fr yeşillik denlrl, gurup eden gÜneıln en 
Jfizel renklerini aksettiren ma~rur, Nil, 
ld.lmo kOme top a~açlar ve öbek öbel( 
hurmalıklar arasından k!h görünUp, Uh 
lcaybolan bütUn ıehrin panoraması ve nl• 

Trabzonda dolu 
Trnbzon (Hususl) - Dün nohut bO

yüklüğünde dolu yağmış. üç dakika ellr
müıtür. Y ağmuı fo.ııılalı devam etmekte -
dir. 

hayct ıehre hakim Mukattam dağı, Ka
hire kalesi... Bu muhteşem manzaraya 
bir kere bile dönüp bakmıyan Şem'un 
lSnündc durduğu üçüncü ehramdnn, ba
şı kumların arasında kaybolan lıfenks 
heykeline doğru yürüdü. Arabadaki ~§
yayı taşıyan Kfıfurla, oğlu da onu takib 
ettiler. 

Esrarengiz heykel kölemenlcrin ni -
şangfı.h ynptıldan ttşınmış yilzünil daima 
şarkn çevirerek ufkun ve hatt& tarihin 
ötesinde aradığı meçhul gelmıyeni o hio 
yorulma bilmiyon garib ve sakin bakı~ 
lndle bekliyordu. Şcm'un bir taı yığı -
nının önünde durarak: <clııte kuyulu de
di. Jhtiyar şarlatan birkaç ~ün evvel bu
rada bir nraştırma yaparak ehramlara 
giden gidi yeraltı yolunun medhali olan 
!kuyuyu bulabilmişti. L&zım gelen tali -
matı evvelceden alan Kafur, kuyunun 
Üstündeki iri ta~Iarı kaldırarak beraber 
getirdiği ip merdiven! içeri sarkıttı. 

Şem'un ccbiliyorsun yn Kafur -dedi
yirmi kulo.ç k~dar aşağı indikten sonra 
sağ tarafta bir oyuk bulacak11n. o 

Baoile bir tasdik İ§Breti yapan Kfıfur 
yaktığı meşe.leyi eline alarak kuyuya in
di. Baba, oğul büyük bir sabınızlıkla 
birkaç dakika beklediler. 

Bira<e: ııonra Kafur bembeyaz dio1erini 
ııöstererek kuyudan çıkb. 

- Buldum - diye sırıtıyordu - o ka
dar derinlerde değil, turacıJtta benim 
boyumun yamı kadar bir delllc var. iki 
kat olarak deli~e girdim, Ôrlldan karan
lık bir yol görilnüyor. 

- Peklll sen timdi bir meşe.le vo 
kazma alarak in, merdivenden o deliio 
geçer geçmez .ipi salla, arkadan biz ge
liriz. 

Kafur tekrar indi ve biraz geçince 
merdiveni salladı. ~em un oğlunaı 

- Haydi bakalım -dedi- sen de ihti
yat iki me~ale ile şu torbayı atarak in. 

Mansur tereddild eder gibi olunca ih
tiyar çıkıştı. 

- Ne korkuyorsun be~ Arkandan 
geliyorum, bizim canımız yok mu) 

İner inmez ııalla merdiveni ben de 
geleceğim. 

Mnnsur artık ölüme ke,dar her şeyi 
göze alacaktı. Yer yüzilne son bir na -
zar attıktan sonra merdiveni indi. Ar -
kaıından Şem·un da iki meşale daha 
alarak o her uı.man lhtlyarlığından u -
mulmıyan çevikliği ile oğlunu takib etti. 
Suyu ço~ derinlerde kalan kuyu ıerln ve 
nğzı geni§ olduğundan pek do karanlık 
delil~l. (Arkut nr) 

~ ... ----·- - -- .. 

• 
Haziran 13 

lstanbuJ Levazım Aınirlijinrl J11 VeriJan 
Harici Askeri kıtaalı llanJarı 

A~ağıda müfredatı yazılı altı kalem malzeme ve makine teferrüatı pazarlıkla satın 

nlınacaktır. Tahmin bedel ve temlnntları hizalarında yazılıdır. Şartnamesi kom.la;yondo. 
çÖrUlflr. Pazarlık 15 16/ 940 Cumartesi günü saat 10 da İstanbulda Tophıınede Denlz 
yollama Md. binasında Tahkim komutnnlı~ı irtibat silbayı dairesinde mllteşekkll ko • 
misyonda yapılhcaktır. isteklllerln kanun! vesikalarlle vaktinde komisyona gelmelerl. 

(32_4'193) 
İlk teminatı tutarı Cinsi 

Lira Lira 

875 
1125 

5000 
3000 

2 aded kaynak makinesi. 
Otoınobll rekmlflye tcsısatı. 

875 
8175 

5000 
29,000 

3 aded marangoz atelye.51 fçin makine ve teferrllatı. 
6 aded kamyon. 

1887,50 
1850 

16,500 
18,000 

8 aded atelye elektrik motör ve teferruatı. 
8 demlrci atelyesi için makine ve teferrüatı. 

.. .. 
'288 .kalem çelik; kapalı zarna eksiltmeye 

konmu.ştur. Muhammen bedeli 80,000 Ura, 
ilk teminatı 6000 liradır. İhalesi 30/ 7/ 940 Ba
lı günü sa.at 11 de Ankarada M. M. V. Hava 
sntınnlma komisyonunda yapılacaktır. İdari 
ve fennt şartnamesi 4 liraya komisyondan 
alınır. 1stck.lllerfn kanunun 2 ve 3 cU mad _ 
delerlnde yazılı veslkalarlle birlikte ilk te -
mlnat ve teklif mektublarını muayyen eaat
ten bir saat evveline kadar komisyona -.er • 
melerl. (44) (4860) 

* I,270,000 kilo sığır eti ayrı ayrı lhale.!l :yo.-
pılm.nk üzere parçalanarak kapalı zarna ek
siltmeye konmuştur. Her partinin muvakkat 
teminatı 2875 ve 2888 lirn arasındadır. Et -
slltme günleri iki ve üç Temmuz 940 Sah ve 
Çarşam'bo. günleri saat 10 dan 17 ye kadar_ 
dır. Bu etlere tnlib olacaklar mezkOr gftn ve 
saa.tlerden blr saat evvel tekllf mektublannı 
komtsyonn vermeleri lAzıındır. Şartnameler 

hergün Vlzeôe askert satınalma komlsyonan_ 
da göırülür. İsteklilerin Vizede askert .satın. 
alma kcmlsyonuna müracaat.lan . 

(48) . (4864) 

* ı.~o.ooo kilo odun alınacaktır. Muhammen 
bedell 16.000 llra ilk teminatı 1125 liradır. 

l!:kslltme 17/Haz.tran/940 Pazartesi gttntl .sa
at 10 do. kapalı zart usulile Bdremıtte Tüm 
satı.nalına Ko. da yapılacaktır. Şartnameyi 

ııörnuık l.stlyenler Satınalma Ko. na milra-
caat etsinler. (1737.~8) 

3,360,000 kilo kuru ot kapalı zarfla ek -
slltmeyc konmuştur. Muhammen ııatı 
193,200 lira, ilk teminatı 11,910 llmdır. bıa_ 
lesi 27/ 6/ 940 Perşembe gllnü .sa.at 111 tle 
Kırklarelinde tümen satır ... lma konılayonun. 
da yapılacaktır. Şerait ve evsafı k.omt!yonda 
görillür. Taliblerln 2400 sayılı kanunıµı ıı ve 
3 cü maddelerindeki ve.sikalarlle trtrllkte 
teklif mektublnrını gününde ve saatinde!" 
bir saat evveline kadar mezkftr koml!yona 
vermeler!. Postadaki gecikmeler knbnl edil
mez. Evaaf ve şartları Ankara ve htanbul 
Lv. A. Satınalma komisyonlarında da sO -
rülür. (21-4736) 

* 528 ton kuru ot kap:ılı zarfla ~40 
Perşembe günü saat 16 da ekslltmere ton_ 
muştur. Tahmin bedeli 21,120 llra 1D: temi
natı 1584 liradır. İhalesi Edremitte ukert 
satınalma komisyonunda yapılıı.ca.kt.ır. h.. 
teklilerin kanunt vestkalarile teklif mektub.
lannı ihale saatinde:ıı bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. Şartnamesi to .. 
misyonda görtuUr. (1744) (CS) 

* 528 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı mrfl& 
eksiltmesi 20/ 6194Al Perşembe glinll saat 11 
de yapılacaktır. Tahmin bedeU 21,1211 Ura 
llk teminatı 1~84 llradır. 1stekll!er1n bnunl 
veslkalarlle beraber teklif mektublanm iha
le saatinden bir saat evveline kadar :rdre.. 
mitte nskerl satınalma kom.L!yomma ver. 
melecl. Şartnamesi komisyonda görlllllr. 

(1745) (f668j 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
o.Tahtı 1.stlcarımızda bulunan Be.şlktatta Cihannüma mahallesinde Ya.lı aotatmda 

kAJn S/S kapı numaralı cİpsatya, Efterpt. ve Yakof Papadopolos»a a1d bin.anın ım ta
rihli 18tlmlrık kararnamesine göre menafil umumtye için 13t1m1Aklne tarar istlı..J e • 
dlhnekle ar.sa, blna ve teferrfiatllo nhtım ve Lskelo.slnln heyeti mecmuasına, ma.Mua :to.
mlsyonca TL. 48000.- ırKırk üç bln llra. kıymet takdir edilmLf oldu#u ve alAka.darhrca 
keyfiyete vA.ki olacak itiraımı 80/ 51940 tarllıınden itibaren sekiz gün zarfında Bef1k -
taş kaymakam ve belediye ıubeai mftdürlüğüne yazılı olarak blldlrUmesı lüzuma JlAn 
olunur. c.4671. 

c 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMİYE PLANI 

TiYATROLAR 
Dotu tiyatrosu temsilleri 

) 
Yazlık tJyatrolarda 15 Ha.zlrandan itibaren 

temsillerine başlıyaı 

1940 iKRAMiYELERi ı 
ı aded 2000 llN.l.ılr: =- 2000.- Uıa 
8 • 1000 • - 3000.- • 
8 • 500 • .. 8000.- • 

12 • 250 • - 3000.- • 
40 • 100 » - •OOO.- a 
75 • 60 • ... 3750.- • 

210 • 25 • ... 5250.- • 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Ma111, 
1 Ağustos, 1 İklnciteşrin tarlb -
lerinde yapılır. 

• Ooktorl • Zati Oget 
Belediye karşı.cıındakı muayeneha
nesinde öğleden sonra hastalarım 

kabul edor. 
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Almanlar Parise 35 kilometre mesafede Fransız ordusunun 
---. manevra imkanları tt\a.Şta.rafı ı inci .sayfada) hir is6kametine yürüyorlar. Reims bllyük 

HüJcfunet, ıimdilik T ours şehrine naklet- meydan muhare.beai ıimdiye kadaT lehi- CBaşta.ra.tı 5 inci sayfa.da) 

in.iştir. Paris radyosu ve başlıca telefon, mize olarak inkişaf etmiştir. Almanlar Ar- nehri boyunca cenub doğu istikametinde ·----=-------------:----------------' 
telgraf merkez1eri iç vHayetlere naklolun- gonne üzerinde hattı yaramamışlardır. İsviçre hududuna doğru daima uzatmak r 

Söz söylemeğe .alahiyettar bir askeri kabildir. Hatta farzı muhal, bu esnada cransız tebliği birkaç gün evvel Almanlar tarafından 1şga.t 
llluılardır. y ı. muharrı"r, muharebenin belki birkaç gün F ı Al l Paris 12 (A.A.) 12 Ra,.;,.,,n sabah b edllml"t'-p · k " t (New orK. ransız an. n p er cepheaı' oerı"l•• ve ya _ - ......... te - " u. , 

anate çı an yegane gaze e ( • - daha süreceğini ve fakat, herhalde düşma- • ,.. ~ llği· 
Herald Tribune» un Avrupa nüshasıdır. . v rılsa dahı Sen nehri müdafaa mevziine ha- . Parisle Seine nehrinin maruıa.bı ara..sındfJ 

Amerika sefiri Bulit ve sefaret erkanı da nın kat'i bir netıceye varamıyacagını söy- !el gelemez; çünkü bu mevzi nihayet Di- Muharebe devanı etmektedir. Vaziyet cep- Alman kıt'aları nehri muhtelif yerlerden 
Pariste bulunmaktadırlar. lemiştir. -• -' ıon ve Lyon üzerinden, Marsilyanın batı - h~nin heyeti umumiye.si üzerinde değişiklik geçm.1~ bulunuyorlar. Bir dü.,man grupu ı 

Fransız başkumandanlığı mehafili~~~.n Fransız askeri mütehassı$1arının mübueaıı sında deruze dökü1en Rhône nehri nıüda _ c.o.sten:nemiştir. Düşmanın Reims i.stıkame - Manş üzerinde Saint - Valery yakınında.' 
•hnan haberlere göre, Pıırisin ber ~oyu, Parls 12 (A.A.) - Bir Fransız sözcüsünün faa mevziile bağlanabilir. tindeki tazyikinin iki zırhlı fırkanın da iş- çevrilmiştir. 
her mahalles:, her a~kagvı ve her eVl. ayn beyanatına nazaran, Almanlar, Argonne He l t A v S b k d tlra~le çok kuvvetli vasıtalarla yapıldığı te- Parisin batı - şimalinde Alman fırkalan , . .,_,, k ş e, şagı en u a ar mühimdir. Bu- ey d lın 
•Yrı müdafaa edilecektir. Bu arada. bır~.o Aşağı Seine arasında hemen her tarafta ta- nun için Almanlar, sağ cenahlarında bü _ yu e ektedir. Oi.se üzerinde PariSe 20 kilometre mesafede, 
asırdide tarihi eserlerin harab olması goze arruz etm~tedirler. Fakat hiç bir yerde yük zırhlı, motörl~ ve piyade fırkalan yığ- Alqam tebliği :a~l.5in Senlis yakınındaki JstihkamlarınıtJ 
alınmıı1t Fransız müdafaasına nüfuz edilememiştir. dılar ve bunları bıdayette göstermiyerek Paris 12 (A.A.) - Fransız a~am tebliği: onunde bulunmaktadırlar. 

Fak~~rParisin sukutu, hiçbir veçh'le h~r- ~u anda Parlshin 40b ki~ometrte şimalinde Sen- a~cak muharebenin dördüncü günü büyük Cephenin heyeti umumiyesi.D<ie muharebe Führerin umumi karargahı: 12 (A.A.) -
bin 

1 
kt F-rımsız kuvayi lr.ul- lıs etrafında ar edılmek edlr. Almanlar, hır hızla cepheye ıürdu'" ler. Fı·t ... ·akı' Aşav daima ayni derecede şiddetlldir. Alman orduları başkumandanlığının tebliğlf 

sonu o mıyaca ır. k .1 V d b" ka gı D 1 Saint v ı d h 11.Ye·ı· .. 'b fır·atta harekete geçece Ronen ı e e.rnon arasın a ır ç nokt.adan Sen ·ı d"k • en zden Oiııe'a kadar düşman Seine'Jn · a ery civarın a mu asara aıtına 
a en munası ~ geçı me 1 çe ve yanımadıkça Fransız • ' l · "a . d' Selne nehrinı geçmişlerdir. d VJ•b h cenubunda tesU! etmekte muvaffak olduğu a ınmı.ş olan Fransız kıt'aları, bir çok defa 

y zıyett~ ır. . . . or usunu mag u ve im a etmek güçtür. 1 Alın 
1 

'"nJerde çok fazla ıruıan Bılhas~a Vernon cıvarında. duman perde- Al ı b b"Jd'kl köprübaşını genı.,J.et.mek iÇin, gayretlerini vapur ara binmeğe teşebbüs ettikten sonra, 
an arın son gu t d · ı k'· .. e dub l k 11 ı d cı· man .ar uvnu 1

• ı eri için dört gün - Roune'den Vernona kadar Seı·ne nehrı· u"ze_ teslim olmu.ştur. Bir kolordu kumandanı gn 
zayiatına z kaldıkları anla~ılmak a ır. sı, sa • opru v a ar u anmıs ar ır. •· m denberı A~asn Sen e Ler cı"n•ten ve nevı" - .,,,. . maru . .. d. F k t' l Al 1 hr .. Ü - n a • d f zl neral bir Ingili f ka ku -• Dk gü l . h katına iştirka eden gu - ı ransız ı a an man arı ne e sur p den külliyetli kuvvetler yu···u"'tmu"'şler ve b rın e a alaştırını.ştır. .: z ır mandam genet~ 

n erın are ı .. .. b ~ı t h 'b t ğ t bb" • u D" ve dort Fransız !ırk k d ~de kıt•aıarın verine tecrübesiz askerler n kopru a.~arını a rı eme e eşe us et - h · " uşman, Evreux ve Pacy _ Sur _ Eure ıs - a uman anı general 
kt di 1 ne rı geçmege azmetmişlerdir. tikametinde ilerlemek '"tı·yo"' faka• du"şınan te.c;Hm olmuşlardır. E'lirlerin miktarı .~imdf -

get.irildt~ı görül;nektedir. . me e r er. . Ev F b k ""' ~ 0 
• '' Alına;J t k tavvarelerinin !aalıyeti Fransız kumandanlığı, ıki giln evvel, So - S • ger ~anhız aş umandanlı!h Aşağı cüzütamlarımız tarafından 'şiddetli surette den yirmi bini geçmektedir. Harb ganalmJ 

de e.ski.~ı~: :~bet:~ a;,~ıınıştır. Almanya i<ı.son.s vte' 1compoig~e e~:dafıfnda harb etmekte en e aynı e emmiyeti vaktile vererek bu tutulm~tur. sayılamamıştır. 
nıotörlü vasıtalarının son stoklarını knllan - olan kı a arı aru m~ a aa battı üzerine bölgede büyük kuvvetler biriktirememiş 1- Diğer taraftan, düşman, Seine'in şimal sa Hica·bıaver 1918 mütareke diktasının sah-
ltı.aktadır. çe~eğe karar vermi.ştır. ııe .0 balde Alm~n1arın Aşağı Sen·i geçnıe- hlll üzerinde Caudebec istikametinde ke.~ır nesi olan Comlegne ve Villers • Cauterets 

Müttefikler i~e. mütemadiyen Amerikadan Soıss?ns civarındaki Alınan kıtaatı, Fer _ ~:rı dmukadFderdır. Bunun neticesi de ma- müfrezeleri aevketmiştir. • Alman kıt'aları tarafından isgal edilmiştir. 
~elen yeni stoklarla terhiz oltınınBktadır. te - Mılon ve Fere _ Entardenois yakınında Mm u~: ransız ordularının Pariı ve A.'ağı Olse üzerinde dü;1Dlan, Fere_En.Be- Ourcq'ıın doğusunda, Marne nehrine ge ~ 

Alınanların 
1 

evm Parise en yakın bulun- .şiddetli muharebeler cereyan etmiş olan A- arne 1 terkederek Cherbourg j]e Orl~an aumont mınt.aka.sında kıt'alarımızla temasa ni1 bir eephe üzerinde kuvvetli müfre"'elerle 
duklan mevki ~:hirden 20 mil me.'lafededir ve tsnein cenubundaki yaylalardan geçmişler _ arasında mutavassıt bir hatta çekilmesidir. gelmiştir. "arılmıştır. 
Persan Bomon adını ta~maktadır. di. O zaman Fransızlar Chatean _ Thlerry Bu mutavaııaıt Cherbourg - Orlean mü- Olse ile Ourcq arasında, düşmanın pişdar- 9 Haziranda Oise - Afne kanalı ve Meusc 

F 
rd·-· t , Tt ü.,erinden Marıı•a kadar çekilmişlerdir. Bu dafaa hattı ne kadar çabuk ve iyi tutulur- lan Cerecy_En-Valois ve Betz mıntakala _ arasında yeni taarruza ba.şlıyan Alman kıt.. 

ramız ajansının ve ıgı ıı.~. a sureUe :}imdi cephe Ron~n ya.kınında Aşağı sa Marne ile Argonlarda ve Majinonun ti- rında .şiddetli hücumlara başlamıştır. ları düşmanı şiddetli muharebelerde ma~H\b 
Paris, 12 (A.A.) - Askeri vazıye~ hak: Seine ve A.sağı Olse üzerinden Meanx'ya Pa- mal kısmında bulunan kuvvetlerin, 80] yan Marne üze:rtooe Chataue _ Thferrv cıva _ ederek tard etmi.şlerdir. Reims Alman kıt ~ 

lt.ında Havas ajansı saat 1 3 te aşagıdakı risin 48 kilometre şark ve şimali .şarkisine ve lan ve arkalan kesilmeden, geri ahnmalan nnda, şimalden gelen düşman kütleleri, alan tarafından işgal edilmiştir. Chamnag ~ 
lbıllumatı vermiştir: Marne'i takiben Reims'e doğru uzanmakta _ o nisbe~te kolal'.' ltabil olur. Bu eqrıuncula _ cenub sahm üzerine bazı unsurlar geçirme- ne' da Alman kıt'aları Suipps ırma~ını geç • 

Seri bir netice elde etmek için Almanlar 

1 

dır. Ti~ çekıleceklerı hat takriben Or1~an _ ğe muvaffak olmuştur. mişlerdir. Fransızlar kısmen tanklara da "'I 

bUy,!lk gayretler sarfetmektedirler. Yal~~z ,..isne ile Marne arasındaki yü~ek Tarde_ :1,ıtry - Verdun - Diedehofen olabileceği Re1ms mıntakunıda, düşman, muharebeye yanan birçok: mukabil hücumlarına r::ı!nnen. 
ıı.ı,ag1 Seine bölgesile Argonne arasın.da yuz I noı~ yaylasında Almanlar Re.l.n:ı.! istikame _ ıçın '? halde Fransız muharebe cepheai u- yeni tank ciizütamlan ve motörlü cüziitam • Champagne'daki Alman ilerlemesini durdur,. 
~~rkadan fazla asker ileri sürmüşJ.er~ır. M~- tinde 1klsi zırhlı olmak üzere 4 veya 5 fırka mumıyetle, Akdenizden, Weissenburg'a ka lan, Uç t1fı dört Zlrhlı fırkayı ve iki 3 motörlü ma!!;a muvaffak olamamıslardır. 
llno ve Rhin hatları iizerinde hıçbır faalı-j ile .qarka doğru tazyik etmektedirler. Bu hü- dar ıPmale, buradan Lüksemburg hududu- frrkayı ihtiva eden bütün bir makineli kol Düşman yeni harek§.tı esnasında; pek çolt 
Y'et g?rülmemektedir. Saffı .. ~.arbe soktuk-

1
cum Re.ims'e kar.şı teveccüh edilen kıskaç ~a kad~r şimal batıya, sonra, Orleane Is _ ordu mücadeleye müdahale eylemiııtir. B~ ölü, varalı, esir. silah ve malzeme bırak ~ 

1arı yüz fırkadan maada, butun zır~lı m~I- hareketınln bir kısmı idi. Fakat kıskacın tıkam7tınde cenub batıya ve nihayet Cher- hücum karşısında, fırkalarımız çok siddelli mıştır. Ş"mdiye kadar verdiği zayiat hakkın.-
:Zernelerini Almanyaclaıı selbet~ışlerdır. öbür kolundaki Almanlar, a-vdet yollarmda bourg a kadar tekrar şimal batıya doğru blr müradeleden .sonra, aliiıklart emfr tize _ dn muvakkat de nı~a bir tahminde bulun • 
Batta, kamplarda kullandıkları talım t~nk- F.ransı.,l!ı.T tarafından tevkif edllmişlerdir. uzanmı, 150~ ~m. tulünde muazzam bir rlne adım adım Reims dağına doğru geri ce- m:ık miimkün de<Yi1d1r. 
larından bile ele geçirilmiştir. Fakat~ ıl~~- Son gilnlerde -bu m.mt.akada şiddetli muha _ kırık hat !eklın~ almış .'.'!~-:-. Eğer buna mü- kilmlşlerdicr. İngiliz teb1iğj 
lernelerine rağmen, Almanlar, umumı mu- rebeler olmu tu. Almanlar daha p.rkda Ar _ dafaa halmdekı cenubı Fransa sahilleri de Relms'in şimali .c:arkiırlnde, müteaddid e _ Londra 12 (AA) _ H ti 1 teb 
dafaa tertibatımızı yarmağa muvaffak ola- gonne ve AttJgny taraflarında da Fraruıız katılırsa o halde 2000 km. lik pek uzun sirlerden alınan haberlere göre. dfiewıan m~- 1.,... · · ava nezare n n ' 
rn 1 b" ··d f h · h ı ı ..,.... '' ıgı. 

arnış ardır. hattı fuerine tazyik yapmağa muvaffak 0 _ ır mu a aa cep esı ası o ur. ktnell cüzütamlarımızın mukabil hü~umları R A F b t v bo 
V · J "I k d. 1 p k ı b .. d f h · · · . e mensu or a agır mdardıma~ 

azıyet şö:r e göru me te ır: . amamı~lardır. e uzun o an u mu a aa . cep esı, ve hava kuvvetler1mi7 tarafından mfikenercn tayyarele . d" d" t" 
f.vvelki gün zarfında Almanlar Seme p • • '"d f mahzurlu olmakla beraber, mesela Diede- yapılan •bombardımanlar neticesinde ç.ok a kolları u" rı. i un, Rusman.ın mo okrize naklly• 

n h. ~ b 1 d 1 o·· R amın mu a llllSJ h f ·ı Ol' O I' ·ı Ch b . • - zer ne ve onenın şar ında Seln4 . e nne yaklaşmaga al! a ı ar. ı:n ouen . o en ı e r ean ve r ean ı e er ourg ~ır zayıat vermi,tlr. Tayyare filolanmızın neh . ~ 1 d . • 
ıle Vernon arasında nehri geçmcge te§eh- ~arıs, 12 (A.-A.) - Beyanatt;ı bulun- d p . . . . 1 b" k k h . • n aı;ız ıı.rın a ve cıvar ormanlık mınta 
büa ettiler. Bu teşebbüs hususile Louviers ma~~ me~ur hır askeri mümessil, bugün ~~~sın.~ .. ~rıs1~1ıne İ an ıh ırd ktt teş- :~zlSI'.. ~~~n beş defa muhal'ebe.. meydanına kalara tecemmu eden kıtaata hücumlannt 
.Yakınında ·ıcra edı'l.mi'" ve bunun için de Parısın mudafaası muharebesi tnm bir su- hı e~tıb~ ıçın, dd::ıdal~ arın. ]ur~ .a er - nmuş ur. tekrarlamıslardır. 
b 

" b l l angı ır tere u u vazıyet erının vere - Alman teh1!:!! Bu ha k"t d "ki d .. 
aşlıca duman bulutlan istimal ediJmjştir. rette aş amış o duğunu ve Fransızlann x.· fı . 'f d d k h . 1· ıq;ı 're cı esnasın a ı uşman avr.ı tay h . . ı· k 1 b 1 d ce~ı rsattan ıstı a e e ere e cmm1yet ı Filhrerjn umuml karargahı: 12 (AA) yaresi dü ü "1 .. t" T . 
. Kıtaahmız, nehri geçme teşebbüslerine 1 ~~ rı~ .~ıma ıne çe imiş u un uğunu bil- b" ff k" ld t k F l i · · · - Ş ru muş ur. ayynrelerimizdcn 
oıddetle muhalefet etn11·~ ve Vernon ""1.--ı- ı dırmıştır. ır. muva ~ ıyet e e eme ransız ar çın Çarşamba tebliği: dördü eksiktir . 

., -.. daıma kabıl olacaktır. 5 H 1 d şı · · "'ınd s · ·· · ı "l k ı • . F l . . az ran :ı Manş denizi ile Laon'un ce_ mendıfer şebekesınin hayoti noktnları • "'. a eıne ı geçmı'I o an ı ~ man uvvet e- Par.ıs askeri vali~inin beyanatı B tt d " llni nehre dökmek için mukabil taarru:ı.lara o d . u vazlıye eh e, r~nChsız abr ıçm, ~lenOe ve nub bölgesi arasında başlıyan yeni tnıırruz rıııı ve denizden Meuse'e kadar olan hnrb haf 
r .aris, 12 (A.A.) -- Paris askeri valisi aıma ııo cena ta yanı er ourg ı e r - tam bir muvatraklyetıe tetevvüç tmı ti tı g rı ı ı b b d 1 geçmic:tir. ı H · h""kA k 1, d k 1. b 1 k 14 d e ş r. e sn n om ar rman an gece h:ırckft•ı. ,. genera erıng, u umet mer ezinin mü- ean ,arasın a uvvet ı u unma azım ır Somme nehrinin cenubund w d h d hild' " 

Fransız yüksek kumanda heyeti, O;se dafaasının bizatihi münferid bir strateı"ı"k ki h b d · b d b"t" v a eygan attı na a ır. 'h em bu 8

0
aye}I. e 1~1a ı1n ~ u un aag c

1
e- tesmiye edilen müstahkem hat zaptedllm!c:- Hlrson ve İvet mıntakalarındakl ormanlaı 

rnıntakasında. kıtaatı, F'arisin ileri hatlan hareket teşki1 etmedi~ini ve bu müdafaa- na ı cenu a r t:an ı e svıçre arasına a tir M"t k ., 
S 1 k h d t h 1. d b" b"t'" - · u ea iben geri çekilen dümıan or<iu _ yakılmıştır. 

ii:z .. ~ne çekmeg" e karar vermiştir. en is nın, F ran~ız ordulann•n ı ...,umi bir manev- ma ve em e zarure a ın e us u un 1 h ....... L . h . . . "t k k b'l 1 an mu telif noktalarda dellnmistir. Da'l Başka tııyyarf'ler Coloıtene'da ve Alman. 
bölgesinde şiddetli ırıuharebeler vukubul- ra çerçevesi dahilind::: ı ılmakta olduğunu oıre ne rı gerı~ıne gı 1(1 e a ı o sun. manın muazzam zayiata ğ .. t . • • . _ 
.maktadır. beyan etmiştir. Bu mütalealardan çıkan neticeye gö,re. si AQa~ı Selne'ln öt .. ~tneu rtıılynn tmu Rebakı_ dval nm garbındakı hedeflere hucum etmişler~ 

L d 12 (AA ) F b k d l 
" · · b .. k "' " ..... , a mı.1 ır. oııen r. ı 

Vic-S -Aisnes bölgesinde, ırmağın ce- on ra . . - Fransız radyosu rans11 aş uman an ıgı ıçın ugun pe . 
l'ltıb k ur 1 daki yayl.ılar istikametine bugün Pariıı askeri kumanclanı ~eneral I le- mühim olan ve daima mühim kalacak olan k k h k . . . .. .. Italya fiıerinde bir lstikı:af esna.sınd:ı u 

enar arın '~ d' . S . 0· S . S . ıı. :ı d nokta sol cenahta, yanı' •ı"mdı' .Aşagvı Sen' de ra mi ıy~rMa are ~t~ .kabılıyet1ı bııtun tü - çuş yapan İngiliz ve ağır bombardı--an t.ay .. do v Al I terakki etmeı.:te ır. rıng eme- ıse- eıne ve eıne-ıv arne e- ., men en a d 1 M h '" -
Ru· .~akn ~r içini? alma1< maksadile, 'partmanları memurlarınm vazifelerı başın- ve sonra Cherbourg - Orlt~an arasında kuv d k" nş enrzı 1 

e emıe ne ri ara - ya releri Torinodakl asker1 hedefierP. di~ eıms ı ıs aç ki .. ·ı ] • d l l h kk d k. . . vetli bulunmaktır. Almanların Zigfrid hat- ııın a ı muhare~e me~dam.n~ getirmiş of - bombardıman tayyareleri de Genovadakı ~: 
Almanlar cenuba doğru tazyi erkını .11 eı e-1 an .aY.n mama arı a ın a ı emrını neş- malan pek tabıt oldugu ıçın Fransızla'Tın denere hücum etmişlerdir 
ti "k' hlı fır a J e .. e- retmıstır tında ehemmı'yetlı" hı'ç bir seyyar kuvvet bı- M .. d bü ük k 1 b 1 · • Yor ve, beş fırka ve ı ı zır .. ' • a1ıno 8 ?" uvvet er u undurmala - Ağır bombardıman tayyarelerlmizden bir 

rında artık hır fayda kalmamı~tır. tanesl ek.siktir. i 

8a-n ı·a~ H. E. Erkilet Avcı tayyarelerimiz Fransa ü;ı:erinde faa ~ 
............................................................... ltyette bulunmu..şlarc11r. En az sekiz dilsman 

SUmerbank mensucat sanayii toyyare.5i imha edilmiştir. Avcı tayyarel
0

erı • 
0 dairesi şefi hakkında ttaıyan tebliği 

b•Jh ki' t fı d } f İtalyan ordUları umumi karargahındanı 
} 3SSa ÇOCU ar ara fl 30 3 }flffiaSJ gaye amme daVaSI 8Çlldt 12 <A.AJ - 1 numaralı tebliğ: • b h 10 Haziran tarihinde gece yarısı kara d kolay mÜeSSJl ir müsta zardır Ankara. CHu.susl) - Sümerbank men - niz ve hava kuvvetlerinin evvelce derp· • e. 

sucat sanayU dairesi şefi Mitat Recai hak _ dilmiş olan vaziyeUerlnln tan~lnı fııi ;:;a • -- k s 
1 

kında Amme davası açılmıştır. Buna sebeb men ikmal edilmiş bulunuyordu. -

8 1 
banka idare meclisinin mensucat fıaUarı Bombardıman tayyareleri ve bunlardan a 

a r S a O U C a n a r 1 n a =~n~n:a~r:::~~!~ ~~bl~~~i:::~~uz:C~k~ ~~~:~~kg::rıd~~~~:~er~d~n:üreb~~::k:~ 
tirmeden bazı tacirlerin istifadelerini temin Malt.adak! a.skerl tesisatı şiddetle bombardı_ 
iddiasıdır. man ederek aşikar bir takım neticeler elde 

etmişler ve sonra salimen hareket ÜSlf>rine 

karŞJ gayet tesirlidir. Barsak so1ucan1armın büyüklerde ve Küçüklerde balyan aslından dönmürşJerdir. Bu esnada dHi'er cUzüt.amıar 
· ·· ·· l k l b ~iman Afrika arazisi ve limanları üzerinde 

sebeb olacağı tehlikeler gôz onune a ınara so ucan hastalıklarında unu Amerikalıların teessüfleri keşif uçuşları yapmışlardır. 
kullanmaları faydalıdır. Bin gazı hududunda İngiliz tayyarelerlniı. 

Nevyork, 12 (A.A.) - Dün akşamki bir akın t~ebbüsü tardedilmiştır. İki düş 
• .. halkımıza tavs·ıye ed·ııen bU Bos~on Post gazetesi, İtalyan aslından A- man tayyaresi düşürülınüştür. • 

Hekimlerımıze ve merıkan ahalisi lideclerinin, lta1yanın Al-

h h d b 1 manya yanında harbe girmesini alenen te-m üsta zar er eczane e U un ur. csııüfle kar~ıladıklannı ve mahkum ettikJe- Oynarken yaralanan çocuk öldü 

MAZO 

rini yazmaktadır. Üç gün evvel Ortaköyde İskele cadde .. 
Kutusu 20 kuruştur. . ................................... ~ ....................... de arkadaşı 9 yB,-1ında Nazımla oyna~~~ 
Sıhat v~k~ktinin müsaadesini haizdir. Re ete ile satılır. Doktor Hafız Cemal çıkan kavga esnasında Nazımın kalın bl:t 

, telle başına vurmasile yaralanan ve ha.st 
(Lokman Hekim l neye kaldırılan 11 ya§ında Yaser dün h a • 

tanede ölmüıJtlir. as • 
Divanyolunda 104 numarada hergün m h k b 

1 
d T f Hô.dl.seye sebebiyet veren Nazım yakalan~ 

_ asta a u e er. ei~ on 21044-:t.3398 mış ve tahkikata b~anmıştır. 
Senelerdenberi tanınmış ve çok rağbet gör~Üş olan, 

AL E M ~. · K 1 s 1 ATINA, SELANIK, SOFVA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden üç motOll!l c Deutsche 
Lnfthans"l • tayyareleri, Almnnya ve 

Bu kere İNHl~ARIN KONTROLU AL TINDA fıçıda uzun müddet beynelmilel bava hatları ile muntazam 
DlNLENDİRlLMiş olarak piyas~>:a çıkarıldığını sayın. müşterile.ine _.,... 0 irtibatı lemin etmektedır. 

mevsim sürprızı olarak arzeder. Her tl\rlU izahat ve biletler için 

Kumkapı No. 13, 15, 17 - Telefon: 20741 HANS W AL TER FEUSTEL 
Tayyare bıleUerl satışı Umumt acemasına müracaat olunma! d 

g sw•a ra• - ~ Telgraf adresi: HANSAFLUG, Gnlata Rıhtımı 45 Telefan: 
1

4:~~8 

inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ·ve Yanmalarında em~iyetl3 kullanılıbUir. 

Müferrih MlDE ve BARSAKLARJ temız.ier alıştırm:ız ve yormaz. MAZON isi.n va UOROS marica3ı:ıa dikkaL 



SON POSTA 

GELiNCiK SiGARASI ÇIKTL 
Ba ma,kDlpeaeatlerl de dahli oldula halde her sınıf tllt8n 

ttrıald•IDI •emaua ecmek aznıında bulunan 
INH·ISARLAR iDARESi • • 

it• ile•"! ptıaaa1a anettlOI açta ve uçsuz GELiNCiK sııan•lle, 
itimi tatlı w elulla olmakla beraber mewe11t nevllerde• daba 

• 

lnee bir slQara arayan tir• 
~akl z81Dreslnl tatmine ta• ........... 

B• evsaı, bllhaua ba• 
ıanla• taralıadan araaıl• 
d•i• l~la GELİNCiK, aynı 
samanda onlanada aııa
ı-aaı olaeaktır,. 

Ha.ziraa 13 

1940 SENESİ 
·ViYANA 

SON BAHAR FUARI 
1-8 EYLÜL 1940 

Her sene olduGu gibi bu sene de bütün 
mükemmeliyetile açılacakttr. · 

Mümessil : K. A. MULLER ve ŞERiKi 
Telefon: 40090, P. K. 1ogo, Telgraf 

"TRANSPORT,, 
A ires: Minerva Han Galata · lstanbul 

Kansızlar için 
Pek Mükemmel 

n kanıız düşmüş hutaların u zaman 
rrında iktisabı kuvvet etmeleri için 

er yemekden aonra bir Lik&- kadehi 
UINIUM LABARRAQUE almalan 
fidir. En muannit aıtma nabetlerine 
rşı dahi raye,t mae.irdir. Zayıf bu· 
lıkdan 10nra kuvvetsiz. fada çahşma• 
n yorpn düşenlerin ve pek çabuk 
~Onema bulmuf rençlerln, sahmetle 

inkişaf eden renç kızlann Lobaaalıkdan 
•allı:an kadınların, ihtiyarlar, ve kanaız• 

lann dahi tesiri mu• 
cerrep ve Paris Tıp 
altademiai tarafından 
kabul ~ileq_ • • 
uınıum 
alta 

Depou: Galata, 

8amruk Mil. No. 38 

Her Ecaaaede Mtılafl 

ACELE SATILIK MAKINA VE lf&OTORLAR 
ı DİZEL Deutz nıot(Sr 39 model 
1 SantritüJ J:let makinesi 
1 Çellk üstüvane kuvars 
1 Blekt.rlll şarj dinamosu 45 amper 110 VV 
1 4/ 5 beygir Blmena mo~r 

Mt1raoaat: İstanbul Ketenciler Fındık So. No. 6 boya tüccan ı Kemal 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUGU 
işletme Umum 
lllnları 

Muhammen bedeli 25700 lira olan mubtell eb'adda 500 metre mikAbı oıraıı hMIJ. fO 
metre miklbı lAmbalı kereste 17/BUlran/ 940 Pazartesi günt1 .saat 15 de Umma lıll .. 
dürltıt Alını Satım komJayonunda tapalı zarf uaullle satın alınacaktır. 

Bu ile ııinnet latlyenlerin ım lira IO lturtJ4luk muvakkat teminatıarlle a.nanaıı 
tayın ettill vesaikle bir~ eulltme ııftnil muayyen saatten bir saat e'fV8llne tadar 
mühtl.rUl kapalı zarnarını matbus mllbbillnde Jı:omi.syon refallllne t4m1t et.melelt il ,. 
mndır. 

Bu ile ald tartname ~ paruız olarak verilmektedir. 
1-bu 1lAn 10 Bazlrmd& ,apılaoall Dln olunan mtınakaa UA.nmın ,..ıne 1ıalllll ol11P 

onu iptal eder. (4369) 

lstanbul Hava Aktarma Ambarı Direktörlüğünden ı 
ı - 5000 adec:l portatif flıdU' dlkttraecektlr. 
1 - Pazarlıkl& lhaleal 11/8/MO PManeai günü nat H ~ Ye11lt67 Hava ütanDA 

ambarı aa.~alma ltamiaJODunda yapdacat&ır. 
8 - İlttelrlllertn eartnam• ft ntlmUUJI görmek ibıere herctin, pasarbla ııtrawlı:lata 

meK6r ıilnde cHa• Ura muTatta~ temlnatlartll lıDm1ıQOn& mtlneaatlan. .-. 

NKIBAZ 1 

MIRATON GRENLERI 
hem lnkıbuı ye hem de 
terkibindeki maddeler 

aayeainde barAklann fa
aliyetini tanzim Ue ea 
muannid inkıbaz mtipte
Warını bile rahata ka-

Wfbu'ur. 
Her eczanede bulunur. 

KAMZUK 
MEYVA· 

TU%0 
NH VEMEICTE" IONAQ 
t<ULLANINIZ 
SlHHATINIZI _ 
t<AZANIASINIZ. 
' . -

Zayi: Hukuk mektebinden mesmı olıduJ'd. 
ma dair olan diplomamı la11 ettmı. Ymıatnl 
alaoatundan esltlalnln htılan11 olmadllı DM' 
olunur. Deın1f OldaJ 
................................. -,.····-··· 1 .... 

Son Posta Matbauı 


