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Meclis bugon 

tnu11ız hUB01Det1nın Fransa hUMônıeline dün ueceMi ·ıesaıı p;:ı:~~:s ç!;~~d~a 
'' ~ransada, lngı·ltere Je, olmazsa ı ~:::E~:~ !::~I-:f::ı:n-,i~ r ~ U ~ f tıya davet olunmuıtur· Bu top • ı' 

lantula hükumet dıt me•eleler I 
J J h b d J e / haklnnda grup azalarına izahat I 

denizıerue ar e evam eaecec'iız ,, ı::;::/~1:ıu8; 10:~::!':i~k~~~~;! o nerredilecektir. i 
Ôğleden •onraki Mecliı top. ı 

Jngiltere, Fransaya bir milyonluk yeni bir ordu göndereceJr ,!~:~~:::~.~=-~'.:::'.~!!.~::::J 
Re,qnonun 
Nutku 

"Fransa bu muharebeyi 
kaybetti. Fakat tekrar 

şahlanacaktır ,, 
-

• 
ltalyan 
ordusu 

Almanya ya 
geçiyormuş! 
İtalya, Fransa hududunda 

tecavüz değil, 
müdafaa tedbirleri alıyor 

ingillz hava kuvvetleri şarki Afrikadaki ltalyan üslerine . yeni taarruzlar 
yaptılar, ltalyanlar da İnglli~ Somalisinl bombardıman ettiler 

Mısırda İtalyan hududu civannda açık bir lngilb orduaalıı 



2 Sayfa 

Hergün 
Harbe fJe sulha "dair 
~-- Yazan: Muhittin Birıen 

il er harb, coşmuş bir ihtira.sın ifade
' ısi<llr. Bu 1fadeyt gene • CO§lllUŞ bir 
kuvv&tln kör hamlelerle yaptığı taarruzbr
da buluruz. Böyle zamanlarda hareketlerde 
ınakullyet aramak ve hldJseleri hayatın nor
nıa.ı mantıkı ile idareye veyahud hiÇ° olmaz.. 
aa mı.ha çalışmak beyhudedir. Harb, ha.rb_ 
dlr; o, çıktığı yerden harekete geçer ve ted
ricen bütün mllvazeneleri bozar: KÜvvet 
müvazenelerl.ni de, mantık müvazenelerin1 
de. 

Resimli 1'la.kale : 

Harbin başladığı yer dalma bellidlr. Fakat 
biteceği yeri ve noktayı tayin etmek her za_ 
man kolay olamaz. Bilhassa bugünkü gibi, ı 
dünyanın te.mellertni yerinden oynatan bir 
harb olursa. Bunun için, hMJseleri normal 
mantıkla ö1Qmeğe çalı.şan bfzim gibi insan_ 
lara, bu gibi ahvalde, Lşlere uzaktan bakmak ._ _ _. 

SON POSTA 

Yalan ... 

1 

~ 
1 

ve bunlar ara.mıda felsefe yapmaktan baş- Yalan keyif veren zehirH bir içkiye benzer, ilk defa yapıl- Çocuklarınızı yaptıkları kabahati küçük olsun, büyük ol -
ka b!rşey kalmaz. T~ ki harb bizi de içine dığı zaman belki masumane bir latifedir. Fakat derhal uzvi- sun derhal söylt:miye alııtırınız, her iyi ve her fena buy bir 
alacak bir slr1!.yet devrine glrsin. O zaman, 
bra de mllll varlıtımızın müdafaası için, mu- yette yer eder, zehirin getirdiği ölüm maddi ise, yalanın ge - tohuma benzer, fakat öyle bir tohum ki, lnkl~af ettiği tarla 
kadde..<J Nr lhtira.!la işe atılırız. O zaman bL tirdiği löüm manevidir. genç dimağlardır. ................................................................................................... ····--···· .................. -········ ....... ··-----····-··-............. ---···-.. . 
z1m !çln de herşey durur ve yalnız bu mu - -
kaddes milll varlı ın ruhlarımıza verd1~1 
ihtiras hükfrm siirer O zaman bizim için de 
norµa.ı ve mnvazeneli hiçbir şey kalmaz. O 
zaman, blz de harbin 'kendi mantıkı içine 
girer ve en tabll bir nefü muhafazası duy • 

sez ARASDNDA 
gu.slle .eonuna kadaT yürilrüzf 

* Harb denilen şeye felsefe gözile baktldı"ı 
zaman _ felsefe derin şeydir! - türlü türlü 
m~hadeler yapılabilir. 

Bu mfüıahadelerden bir tanesi vardır ki 
Framıa.da bugünkü muazzam mücadele de -
vam edip giderken. bilhassa göze çarpıyor. 

Bu müşah:ı<ie ırudın: 
Bu~n Fraruada slmalden cenuba doğru 

yürilyen harb, coşmu~ ve hatta biraz da ku
durmuş bir ihtlra.cnn ifadesi ve kör bir kuv
vetin hnmlelerid1r. Fakat, bunun nihayet 
sönecPği bir nokta vardır. Her ihtiras söner 
ve her kuvvet hareketi tükenir TP dunır. Su 
kadar kJ bu coşmu, ve kuvvet selfltndc pat
la:ını., olan ihtirasın durma<;• mu•l'lka sııl -
hün avdeti demek dP.l{ıld1r. Et'eT bu kııvvct, 

henüz canlı durduğu bir z11 m:ında. sulhii va
pama7~"a, dn'rdu~ ve ~öndüğü gün maitliıb 

olmus dPmektlr. M:ırife o :>amana kadar ve 
yahud o 1>:aman sulhii vap'tbllmektedir. O _ 
nu. evvelclen görme~e imkıin yoktur. 
Şu halde. bir harhln kll7.nnılması demek. 

bir veva bir cok a~kPrt muza!ferivetlerin el
de edlhnMi demı>k del'rlldir: kııvvet t\ikrn_ 
meden evvel veyahud. hlc değilse. ihtiraql'ı 

rondüğU ve kuvvetin tükendiği noktada suL 
hfi vapabllmek Itı.zımdır İstenilen ~ulh ya _ 
pılmJ$ olmazsa, yanılamazsa biivük bir sf'V 
elde edilmiş sayılam:ı7. Hatta böyle bir sulhe 
varamıvan her askPri muzafferiyet, blr mağ
lUb\vetten pek az farklıdır. 

B r harbi ka:rnnmak. e~er bir ordunun 
diğer oro ıvu ezmes1 demelt.~ı> askeri caruış . 

malar ekc:erıva böyle neticelere varabilir
ler Fakat. harbi kazanmak bu değildir. A<ı

kerl hareketlerin sanımda kendisini muvaf_ 
fak olmus savan ırnllbln mutlaka istedlt'Yi 
sulhu yanabilmMI ~arttır. Anl'ak bu ımrtladır 
ki gaye_c:!ne vil.~ıl olmuş sayılab;lir. Güç olan 
şev de işte budur. • 
Diğer tarnftan ııunu da unutmamalı: Bir 

harb, kuvvet tatbikatında ne kadar ileri gı_ 
der, ne kadar .çok !\.<:kert ta~ik yapar ve ne_ 

Harb içinde 
/ngilterenln 
En mühim davası 

Resmini gördü

ğünüı f ngiliz leydi-
si. kocasının kayna-
nıı.!11 tarafın.dan ıı

yartıldığı iddiasile 
~ahkemeye mi.ira
caat ve çok sevdiği 

kocasının birden - &Wi!J• _.,, . ., .... , 
bire kendi~inclen so 
ğuduğunu, halbuki onun ise erkeğine dai -
ma sadakatle bağlı kaldığını beyan etmiş bu 
yüzden konu komşusunur. yanında hays.i
yeti kırıldığı için on bir bin İngılıı; liraııı 
tazminat istemiştir. Leydin;n asıl bariz hu
susiyeti on beş gün ııüren muhakemeye hr.r
gün ayn bir rop ve şapka ile gitmesidir. 

Kırk lisrında sansur 

Dünyanın en mühim V'! muğlak sansör 
heyeti Çinde Şanghay şehrinde çalıcM ıııan

sör heyetidir. Bu ,ehi;deki !;ansör heyeti 
tam kıric muhtelif lisan üı:erinı; yazılmış o

lan mektublan okuyup tetkik eylemektedir. 
San~Ör heyeti yüksek memurininin her biri 
asgari 20-25 lisana vakıftırlar. Bunlardan 
bir tanesi de 41 lisan bilmektedir. Mektı.ıb 
muhteviyatının kolaycn tefrık ve sansör e

dilebilmesini teminen zıuf!arın üzerine ve 
mektublann ilk ~ayfalannı n kenr!\rına han
gi lisandan yazılmıı oTdu~u bildirilmek

tedir. 

tirede her evt bununla hane çalısırsa hah- olursa meydana gettrece!ti esere sulh dene_ 
settii!lmiz tarzdaki bir sulhtan da o kad'lI mez ve nihayet, günü gelir, bu sulh onun 
uzakla.,ır ve nihayet. giiniln birinde, hiç kendi aleyhine döner. En güzel sulh, bilhas
sulh yapamaz hale gelir. Harbde derine daL .sa böyle. bütün dünyanın, hiç olmazs'il bü
mak, zaferde uzağa ırıtmek ve yükseğe çık- tün bir kıt'anın havat ve i.Stikbalile alAkadar 
mak, tarihin bütiln $a'.halarında daima ma- olan ımlhlar. mUnha<;ıran gal!blerin hesabı_ 
küs neticeler ve"'?.ic;tır. D"mek oluvor ki na yontan b!r mantıkla yapılama?:. Yapıl _ 
coşmus ihtira.sın kor hamlelerle etrafa teY- dığı takdirde onun bozulması, ölü do~an bir 
cih etti~ kuvvet ne kanar 'ke<:if ve siddetu mahlCıkun kısa bir zamanda tefessühü ka _ 
olursa bunun nf"ttresindı> hakiki bir sullı dar basit olur. Bu gibi ahvalde ye~ane güzel 
te<ıL~l o kadar güçleşir. Hatta imU.nsız bir sulh, mümkün sulh, ya~ıyacak sulh. gallb _ 

Sabahtan aabaha 

Tef1rif a, tlı 

ha.rb 
İlk defa klislk usulle yeni bir barb 

ba. ladı. Eski dlplomasJnJn barb llinı 
tarıı malômdur. Hükumetleri ve dev
let reislerini temsil eden elçilerin pa.. 
saportJarı nezdinde bufundnk.an t:ıü _ 
kıimetin hariciye dairesinde bulunur. 
Elçi rnt.'zunen memleketine giderken 
usulen pa.c;aport.unu ister. Harb ilan 
edecek devlet de bir taleb olmadan 
barb ilin edeceti devletin elçisine ald 
pa.sapo:1u kendiliğinden iade eder ve 
bir nota Ue de harbi resmen küşa<l e
der. Halk arasında (Pasaportunu ver_ 
dlm!) tabiri de o ha.ide buradan g~
miş olacak. 

Geçen Eylüldenberi Avrupada bes 
altı devlet siyasi haritadan şimdilik 
silindiler. Polonya, Danimarka, Nor _ 
v~. Dolanda., Belcik.a. Liiksem1ıul:-gu 

katmıyorum . Ciinkü tam teşekküllü 
bir dnl t d .. ğlldi. Bu be~ müc;takfl dev 
let buırün topraklanna sa.hib de!l;ll -
lerdlr. Az çok harb neticesi arazilerini 
kaybetmlı-lrrdlr. Fakat Almanya tara_ 
fmdan istilli.va uhavan bu be!'! dev -
Jetin beşi de yıldırım harbinin vıldı
Tım sivaseti ile hücuma uframıslar _ 
dır. Yani elcll,.rtn l"dec;I, pacıauortla _ 
nnın verihnec;I seklinde k1asik harb 
si<;teml ile detil. 

İlk defa İtalva klasik nsuJ ile, yani 
İn~ll•ere ve Fransa elçilerine harh teb 
litinl resmen yaparak ve haUii. on iki 
!öaatı•k bir eli'! mühlet tahdid ederek 
harb ar.mıs bulunuyor. Buna ı\"Öre yr_ 
ni ba.<tlıvan lıarbiTı de Ma .. ik sP.kfllle 
devam ecleceHne hükmeclilPb;ıir. Hadi. 
seier ,1,. hımu l!l'İisfPrivor. İtalva Fran
sa ve İnviJt,.re ·harbi tam eski ~lo;tem
de başladı. Vılı'1ırırnlık tarafı volt. Üç 
l!Ü"I l!l'edi!H halde esaslı bir hareket 
röriinmiivor. He'"iıalde bu harbin eo; _ 

kltj mii1minle.cıecek. yenisi de ona ka
n~ın u·,,av:l.l'ak ~örünüyor. Bnnun da 
harhe J:"irmiyenler için '1a:vıra alamet 
savılacafına "IÜphe yoktur. 

~Ul~-H 
hale gellr. lerin almak istedikleri azamlyt ffade eden * sulh değil, ·be1kl de birbirinden ayrılmaları ............................................................... . 

Mevzuu biraz daha tsiivelim: imk~nı olmaksızın yanyana yaşıyarak btr - Mil_11oner ro 'ler"n in 
Hayatta a."ltl olan harb dei?lldir; asll ohn birlerini ikmale daima mecbur milletıerın muaafJak san' atkarı 

şey, sulhtur. Her harb mutlaka bir s1ı1ha hayat.lannı tanzim eden ve onlara kaJb em. 

Btrçolı kurbanlar 
Veren bir danı: 

Birçok kurban-
lar veren dans, res
mini gördüğüniiz 

kızın da hayatına 

malolmuştur. İçin
de türlü türlü garih 
figUrler, sıçramalar, 
yere yatıp tepinme· 
ler, küttedek. yere 
dilşüp tekrar aya;{a 
zıplamalar bulunan 

ve <ıSar'a dansı» ismi verilen bir dansı oy
narken, 2 1 yaşlarındaki bu lngıliz kızı, 
sırtüstü y~re düşüp, baıı dö§emeyc çarp
mak neticesinde menenjit haııtalığına uğra
mıf, ertesi gün de ölmüştür. Şimdi birçok 
İngiliz şehitlerinde bu <ıSar'aıı dansı mene
dilmiştir. Üynıyanlar ağı~ pıua cezasına 
carptırılmaktadırlar. 

Tayyart1 bombardımanları 
ne kadar benzine 

malolur ? ... . 
fngiliz tayyarecilerinden Hova rt' a göre 

i..ı.yyarelerin benzin 5$.lrfiyı1lı fevkalfule 
yüksek miktarlara baliğ olmaktadır. Y iiz 

tayyarenin beş yüz kilometrelik bir sefer 
yapmış olduklannı sık sık okuyoruz. Bun
ların kaça malolduğu hakkında en ufak bir 

tahminde bulunabilir misiniz?.. On g;;n 
miiddetle 100 tayyare uçurnr.ııık için bunu 

yapacak milletin hiç olr.ıaı: ise becı yüz tay
yareye malik olması icab eylemekted:r. 

Her bir sefer için zayiat yüzde l 5-20 a ra

sında hesab edilmektedir. 

Yüz tayyare 500 kilometrelik sefer için 

on günde takriben 2.000.000 kilo benzin 

sıufeyler ... Bunun da herhalde çok mü
him bir rakam teşkil eylediğini kabul eylP.-

mek İcab eder. 

Dün_r;anın en mağrur adamı 
varmak lçln yapılmak lbımdır. Böyle bir niyeti verecek olan .sulhtur. Ba.ska bir ifade Ho/"vndda Ö 'dii 

ta ~ 18 nci asırda yaşayan f ngılız düklerinden 

Haziran 14 

Sözün kısası 
Bir aı:uç uif 

E. Ekrem Talu _ 

•• 
O yle insanlar vardır ki, ömürleri-

nin bir yarısını. öbür yarısını bel'o 
bad etmeğe hasrederler. 

* Mürai hem kendi aleyhindedir, hem do 
başkalarının. 

* Siyasette bugünü düşünüp yarını kale al· 
mamak ne kadar hata ise, yarını düşünüp 
bugünü kale almamak da o kadar hatadır. 

* Yaşlı insanların birbirlerine karşı gös -
terdikleri nezaket ve cemilelerdir ki hazan 
içimizde eski zamanın hasretini uyandırır. 

* Zeki bir adamm ağzından çıkan. nükte, 
bir ahmağın ağzından çıktığı takdirde saç
ma olur. 

* İnsan kendi kendinden utanmayı öğ • 
rense, yer yüzünde işlenen suçlar yarı ya. 
rıya eksilirdi. 

* Bazı adamları fenalıktan alakoyan ze -
kalarının kıtlığıdır. 

* Şu zamanda on paranın kıymetini bil • 
memek dünyada ne olup, ne bittiğinin far
kında olmamak demektir. 

* ihtiyarın aşık olması züğürdün kumar 
oynamasına benzer: Sonu hihcab ve hüs • 
randır. 

* Terbiyesize terbiyesizliğini ihtar etmelt 
terbiyesizlik sayıldığından, terbiyesizler 
terbiyesizliklerini bilmeden ölüp giderler. 

* Öyle haksız sefaletler vardır ki, onların 
önünde kendi refahımızdan bayağı hicab 
duyarız. 

* Adam vardır ki, vazifesinde çöp atla -
maz, çetindir, afiftir, kanunun Üstünde hiç 
bir kuvvet tanımaz, rica, niyaz, iltimas din
lemez, dost, akraba hatın saymaz, irade • 
sinin kuvvetile, ahlakının salabetile meşhuT
d ur da .. bir kadın tebessümüne mukabil 
dünyayı bir pula satıverir. 

* Vasiyet, insanların vefakarlığına inanan 
adamın son hamakat eseridir. 

* Sükut altındır, demişler .. her !ieye su!' -
muş insanların arasında kaç tane zengin 
gördi.inüz~ 1 

* H ayat ıle H ayat m emat arasında in· 
sanlara ekseriya uzun bir hastalık takdir e
den Yedi Kudret, bunu, ölen için de, ka -
!anlar için de o ölüm bir kurtuluş telakki 
edilsin diye böyle düşünmüş olacak. * . 

Ölüm korkusu ölümün kendinden de 
fecidir • 

........................................................... -. 
Gümrüklerde bazı 
eşyalar çıkarılıyor 

Holanda, Belçika ve Norveç gibi işgal al -
tında bulunan memleketlerden gelen h arb 
vaziyeti dolayısile konuşmentoları gönderlle
miyerek gümrükten çekilemiyen bazı eşya -
nın sahibleri tarafından Ticaret Veka1etıne 
vaki müracaatler nazarı itibare alınarak Ve. 
kfı.leıçe bu hususta bazı kararlar verilmiştir. 
Bu karara göre bu malların sahibleri Liman 
İdaresine teminat vererek ordino almakt:ı ve 
bu suretle gümrükten malı çekmektedl?lcr. 
Bu usule göre konuşmentosuz mallar güm,. 
rükte fazla bekletilmlyerek derhal çekilmek
tedir. 

Akdenlzdekl son harb vaziyeti üzerine gt1m 
rüklerdekl itbalM ve ihracat hissedilir dere. 
cede azalmıştır. Dün gelen İngiliz bandıralı 
Volo vapurile kimyevi ecza, yün mensucatı, 
çinko levha, otomobil aksamı vesalr makine 
aksamı gelmiştir. 

sulha yapamıvan ~alib, nihayet t.op n rn::ı.,,- ne. bu glbl ahvalde yapılacak sulh. ayn av- Sinemada daima milyoner baba rolleri 
lüb olar. Sulhu yapmak için de kuvvete de_ rı her millet için makul oldultu kadar bun _ Çarl Seymun. denebiliT ki dünyanın en Beykozda bir kızın cesedi bulundu 
ğ d yaptığı için, hususi hayatta dil tavır ve ha-
il, makııllyete müracaat etmek liizım ır. 1.arın bir araya gelmelerinden ibaret olan mağrur insanlarından biri idi. Kansı ken-

Çönkü sulh ancak maknlivetin eseri olabllir. kütlelerin havatJanna refah ve huzur ve _ reketleri ile ayni yaşayışı taklia eden, meş- Beykozla Dereköyü arasında dün 10 yaş-
disine elinde tuttug~u ..:-elpazeınle dokundu ı rında kada·r tahmin olunabı"len b1r kız ce 

A."kert bir halrlmivetin zorla tesis ettiği SÜ- recek sulh olmalıdır. Hayat bunu ister ha- hur sinema aktörlerinden \l.:alter C.onolly .r a • 
~.,, bl 1h d """ldl o ... ' diye onu azarlamış, evladiann: huzurunda sedi bulunmuştur. Lun, T .su ev:ı r. • anca&. kısa de - vatın ve tarihin kanunn budur. 52 yaşlarında olarak Ho1lywoodda ölmüş-

bir f d1r h bi - Yapılan tahkikat neticesinde boğularak -vamlı vak e ; atta r mutareke bile Hldiseler ve tarih yürüyor, biz de ke_ tür. Dublin Trinety College üniversitesin- daima ayakta tutmuş, 1u:darından biri bir ö ·· 
sayılamaz. nardan bu fet<;en dtl!ııilnceler arasında onları (ildüğü tesbit olunan cesedin Derek ıyunden 

den mezun olan aktör, sahnenin dalına ara- keresinde yorulup ta otıırduğu için, onu İbrahimin 10 ya.§larındaki kızı Em.ineye rudE't'et, bütün bu ya.sa.dıbmız hAdiselerin takib ediyoruz. Netice neye varacak? Ya.,ar_ 
. felsefi görünilşü böyledir. Harbe kaJl{an hPr sak onu da görereıttzı nılan ve çok sev.ilen bir simasıydı. Babacan mirastan mahrum e~ uşa.klanna, hiz- olduğu anla~ıl.mıştır. 
mın ... t, h" ....... ını n--• ezecex.·,nı dexu, sulhtı ' ti/ ~ t2 ı d d"I h 11.~ · b"" ·· • ·ı . ·ı 1 h" h i k d . . Emlnenin İmrendere denilen sudan hay .. " .... ,... .....u "' ~ tavır an. erya ı a G:rt, utun ııeyucı ~rı n1etçı erıne u a ıta etm yere , aıına ı-
nasıl lade edebllece!Hnl dfüıünmekle mükeL u j f /J.,._ uq.11,,. kendisine cezbetmişti. ~aTetle emirleT vermişti vanla geçerken düşüp boğuldu~u te.sbit edll-

leftlr. Sulhu yapamadı~ gün. hicbir !iey ya- :-;;;:;;:;;:;::;:;::;:;::;:;;:;::;;:;;::;::;;;:;;;;;;::::;;::::;;:;::::;;:;;:;;:;;::;;=;;::;;;;;;;;;;;;;::;:;;:;;:;;:;;:;::;;;;::::;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;::::;;:;;:;;:;;:;;:;::::;::::;~ ~~~: .• !~:?~!!1.~;~: .. ı:!:':.~~:!~.i•ş•~.:----·-
pamamıs, bll~ki.' bayatın kanunlanna kar_ T A K V ,. M 
şı gltmı.ıı demek olur. Halbuki havııt. her şe- 1 S T E R 1 N A N, 1 S T C: R J N A l\J M l\ 1 
ye razı olur. ancak kemli kanunlanna mu_ 
halif olan harekeUere tahammül edemez! 

Diyebilir$1nl?. ki, e~er, milletler bu meselP_ 
Jerl böyle mütalea etmı., olsalardı. belki de 
biç harb olma:ı:dı. Bu da dol!rudm: fakat, 
mllletlPrln bn mf'qf"lPlerl bövl0 mütalea et _ 
memeleri veva edMTIPmeleri hayat kanunla
rının ba-ka tftrll\ cerevan etmesi demek de
~lJdlr. Ha vat, ıtallblerl allmılamak !cin onlar_ 
dan IUJkert mnzaUeriyetıer değil. belki de 
kendl.<rtne refah ve huzur verecek ve insan 
cemiyetlerine. millet kütlelerine refah ve hu-
2:ur t.eınln edecek sulhlar ister ı 

* Bir de şu tarartan bakalım: 
Dilnya türıtt to.rıu .sulhlar görm.ü.ştür ve 

tftrlll tllrltl aulhlar da görecektir. Eteı- bir 
galib, yalnız kendi hesabına yontan bir sulh 
yapmak J.çJn caı111r ve neticede buna vAaıl 

Eski emekli bir asker. arkadaşlarına harb vaziyetini anl;ıtı

yordu. 
Ililhassa İtalyanın nerede ve ne şekilde dövüsebileceği konu

şuluyordu. Hüla~aten ıöyle dedi: 
- •İtalyayı Franııadan ayıran hudud Alp dağlarının üzerin

den geçer. Yüksekliği 2500 ile 3500 metre arasında değişen 
hu dağların ancak 4 tane geçid noktası vardır. Bu geç.i<l nok
talarında bir avuç asker bir orduyu durdurur. Binaenaleyh 
İtalyan ordusunun bu sahada harekete geçmesine ihtimal veri
lemez. Deniz ise lngilterenin elindedir, bu yoldan vapurla 
Fransız sahillerine aalı:er çıkarması bahis mevzuu olamaz, hava 

ve deniz müstesna olmak üzere kendi hesabıma neTede dövü-

ıülehileceğini göremiyorum.» 

Konuşanlar harita üzerine eğilerek baktılar. Hakikaten va

ziyet söylenilen şekilde görünüyordu. Fakat hu arada asker

likten hiç anlamıyan bir sivilin hatırına hiç düşünülmemi~ olan 
bir ihtimJ geldi ve şöyle söyledi: 

- Mademki dağın üzerinden geçilemez, denizden aşılamaz, 
çok zor, çok tehlikelidir, işin kolayına bakmalı: ltalya Alman-

yaya bitişiktir, askerini trene bindirir. Almanya yolu ile Fran
saya geçirir, Majino hattının bittiği noktada Almanların açmış 

oldukları delikten içeri sokar, bu suretle de kuvvetini fiilen 
kullanmış olur.» 

Bu ihtimal dinliyeııle1e çok makul göründü, fakat hakikate 
uyacağına: 
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14 Haziran SON POSTA 
• 

Telgra~, 

• ı·~EMf E 
Alman pişdar/arı Parıs İtalyanın müdaheıesi 

kapılarına yaklaştı 

Son Dakika: 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

Londra 14 {Hususi) 

B ugü?le üç gün var ki İtalya l1üku -
metı Almanyanın safında müttefik 

Almanların l ler an Parisin sukutu beklenmektedir. devletler aleyhine harbe girmi~tir. Bu .nü _ 
"k ami Diğer taraftan Manşdan Majino hattına dahalenin büyük bir hayret uyandırdı:Yı söy 

Paris üzerinde yaptıkları tazyı_ ' az · ) .. f'k k ) F k h "' 
1 B Al dar ko kadar mevzı tutmuş o an mutte ı uvvct- enemez. a at, er beklenilen, amma , u-
oaddine varmıştır. ir man pış - h · h d · · h k k b 

1 k d lerin cep esı, er yer e ınsıcamını mu a - uu az, ço asa iyet uyandıran hactiselP.r ~unun Parisin harici kapı arına a ar var- k d k · ) ·b· b d h faza etme te ir ve at ıyen yanmamıştır. gı ı u mü a ale de ancak tahakkuk etti-
dığı bildirilmektedir. ~ · d d 

d d · ı d • gı ~n a uyan ırdığı muhtelif depre~meler-

M alta adası Yeni.den bombar Jman e 1 1 le laz:~ gelen m~kabeleyi görmüştür. Fıtz-
la degıl; ı;sasen . ltalya bu harbin başlangı-

•) İt 1 ·an hava kuvvetleri dün tekrar Malta adasını beş cınd~n~erı gayrımuharib bir vaziyellt: iJi. 
Londra 14 (Hususı - a} Ya~ı. bıtaraf değildi. Kendi kendisini haıb 

defa bombardıman etmişlerdir. h~rıcınde tutuyor ve istediği zaman harbe 
Hiç bir hasarat yoktur. lk 1 işareti verilmi:ıtir. Binlerce halk gırmek ka_ rarında olduğunu söylüyordu. 
Çarşamba gecesi de, lskend. eriyede i a arm D k k 

d em~ ı ~nun müd~halesile gayrım~nta 
m emleketin içlerine gitn ekte ır. · zar bır vak a karşısında kalınmamıştır. 

Boynunun Ruzvelte gön derdig--i mi::i:ı~: ~eat:n eş~e~i eı:~~i:i~~a~~~llt·~~ 
(j ~e~~~ihb~~~a:~::e~et:~~~:; e:~~t~1~ ~~~ 

mesa~. ı· n akı· slorı· gıbı ahvalde alakadarların hesablarına 
1j h~rfiyen nüfuz edebilmek mümkün değil-

dır. Bu husu~ta serdedilebilecek olan ıniı -

) R naud, Ruz-ızaran, 50 hücum bombardıman tayyaresi 
Fra nsa, 13 (Havas -.- . ey daha müttefiklere teslim edilmiştir. 
l b. · ·· dermıştır. ve te ır mesaı gon 1 Müttefiklere verilen harb m alzemesi faz_ 
B "da ezcümle şöyle deni iyor: 

u mesaı d D" la.sına aid tafsilat. her ne kadar resmen biL o·· Paris kapılarında ır. uşman, 
p . uş~an, . 1 d h ücadele ede- dirilmi.şse de müttefik mübayaa komlsyonu-
c:J::~~ gtg;:1;dF;a::avdean ko~ursak, şi~ali nun 600 .bJn tüfek, 800 top ve büyük mltraL 
A 'k 1.. . u takdirinde Amenka- yöz stokları, havan topu ve obüs satın al _ 
f'merı aya, uzu~ y. • ka ün ev- dıkları öğrenilmiştir. 
~aki arazimize gıdecegız. Bır ç g 
'\'elki hitabıma semih bir suret!e c~vab ver- Nevyork 13 (A.A.) - Nevyork Herald Tr1-
'..! • • B .. · den daha genış Lır yardım bune'nin Vaşingtondan öğrendiğine göre or_ 
uınız. ugun sız I l · · t i f Am~rika Birleşik dev et erının duya mensub 110 ror trop bombardıman tay 
:ı~~~rf~kkre seferi kuvvet gönderilmesi yaresi müttefiklere acele teslim edilmek u. 

h ' ı ı ddi yardımda zere Vaşlngtona gelmiştir. ariç bütün vaslta ar a ma . 
b l ' ~ 1 b 'ld'rmenizi ısrarla rı-u unacagını a enen 1 1 • l 
ca ederim. Bunu henüz_ vakıt çok geç 0 -

ine.dan yapmanızı ısrarla dilerim.n . . 
Reynaud bu mesajı geçen P~zartes~ gil-

11{1 göndermiştir. Ruzvelt, mesaıı _aldıgı sı
rada henüz nutkunu söylememe~tı. 

Yardınılar 

Nevyork 13 fA.A.) _ Nevyork-Timese na. 

Londrada temaslar 

Nevyork 13 - İngiliz hariciye nazın lord 
Halifaks ile Londradaki Amerikan sefıri -Kenedy, bugün bir görüşmede bulunmuşlar_ 
dır. Amerikanın, müttefiklere daha geniş 
mlkyasda yardımı meselesinin görüşüldüğü 

anlaşılmaktadır. 

İspanyanın müttefiklere 
karşı son vaziyeti 

Madrid 13 {A.A.) - Royter: 1 mun eylediği farzedilebilir. 
l yanın gayri muhariblik siyasetini Madrid. 13 (A.A.) - Birçok İtalyan 

i. tt'hspa n tt. ~ ·ne dair çıkan resmi kara:na - vapurları lspanyol limanlanna ilticaya de-
ı az e ıgı k d" B d. J 

irneyi bütün gazeteler neşretme t~ ır. u - vamİ e ıyolr a~. b'ld" d•Y· .. b. 
k d len talimat üzerıne ııeş - spanyo aıansının 1 rr ıgıne gore ır 

nudn'IY~ • . arıha~ gedilmeketdir. Fransız deniz tayyaresi Valansyaya gel -
te ı dıgı ta mın e · ·· · · M" b h W k t · Mezkur kararnamenin ispanyanın mut- mf ışdtır. kurebt.te. a~ mab a ıb?1a am

1 
a tara-

. h l'f b' hattı hareket tazam - ın an sı ı ır ıstıcva a ta ı tutu muştur. 
Jefıklere m~u~a:::ı_::1r......:.~~~~~-------------:---~~~~:--~~~~ 

Amerikadaki Alman, İtalyan 
kredileri bloke ediliyor 

N k 13 (A.A.) - Havas: 
evyor . . d•Y• 

Herald Tribune gazetesinin b.ıld'.'. ~g:ue 
. 1 "k devletlerı hukume-

göre, Amerika Bır eşı . . 

talca, hadiselerin aydınlığı altında nihayet 
~~hakeme yolile bir tahminden ibaret ola
bılır. Maamafi~ bazılannın iddia euiğ gibi 
İtalya yere serılmek vaziyetine getirilmiş 
olduğunu sandığı F ransanın büsbütün e
zilmesinden sonra harbe girerek hisse tak
siminclen uzak tutulmak gibi bir vaziyete 
düşmek istemediği İçin b.u müdahaleyi yap
mış sayılamaz. Çünkü ltalya bu müdaha -
leyi er geç icra edeceğini saklamamı~lır. 
Yalnız zamanını kendisinin intibah edece
ğini söylemi~tir. Bu bakımdan, İtaly.-ının 
harbe müdahale etmesinin sebebini sora:-ı 
F~ansız sefirine ftalyan hariciye nazm kont 
Cıanonun verdiği cevabda yanlış bir ııok
ta yoktur. Maamafih burada akla bir mü -
lahaza gelebilir: .. 

Öyle ise İtalya niçin böyle bir zamanı 
intibah etti? Karşısında asgari mukavemet 
görmek için Fransanın yaralanmasmı mı 
bekliyordu ;ı Akdenizde ve Alp dağlarında 
mevzi almış lngiliz ve Fransız kuvvetl~ıi -
nin zedelenmemiş bir halde kendisini Lek
lediklerinden haberdar değil mi idi} 

Kanaatimce İtalyanın harbe kar;şması 
bu mülahazaların hiç bir.isile alakadar de -
ğildir. Bu hareket münhasıran İtalyan mü
nakalatına tatbik edilme~e ba~layan iktı
sadi mürakabenin sadece bir netic~"idir. 
Şurası herkesce bilinmek lazım gelir kı 1 -
talya şimdiye kadar harb harici kaLnış3n, 
o, bunu, bir vazife olarak ifa etmiştir. Bir 
taraftan ihracatını tevsi edip azami mik -
tarda döviz toplarken ayni zamanda müt
tefiki Almanyanın ithalat ve ihracatı ıçın 
de bir transit iskelesi hizmetini görmüştür. 

Deniz kontrolü sıkıştırılıp da İtalyan li
manları vasıtasile Almanyadan çıkarılan 
ve gene oraya ithal edilen harb kaçağı eş
yanın müsaderesine başlanınca, ltalyanın 
harb harici kalmasının sebeb ve hikmeti 
artık kalmamıştır. Müttefiklerin son 2& -

manda ltalyan ihracat ve ithalatı için mü
rakabe bahsinde daha müsaadekar dav -
ranmak istemeleri de meseleyi halletme -
miştir. Çünkü bu, mihver devletlerini tal -
min etmiyen bir formüldü ve sadece hal -
yaya aid eşyaya inhisar edecekti. Bilmu -
kabil İtalya da, bu hususta müttefiklc:re 
haysiyet ve şeref sözlerile bağlanmış oln -
caktı. Bu ise Almanyanın işine gelemezdi. 

Sayfa 3 

abe -er1. 
• 

Mısır hükiimeti ltalya ile 
harb ·halinde değil 

Kahire hükfi~eti İtalyaya karşı te~afüi vaziyet aldı, 
ltalya sefiri Mısırı terketti 

Kahire 13 (Hususi).-:- Mı.sır ile İtalya _ar~l:inde teşriki mesai ve asker~. bahri'. ve hava 
sında dıplomatık munasebetlerln kesılm.ı.şı usleri temin etmek suretile Ingilterenin yar
o:~uğ?na dair verilen kararı mütcakıb, bu- dunına pa.sif bir şekilde amade bulunduğu_ 
gun Italyan sefiri Mazoliniye pasaportları na işaret edilmektedir. Bu üsler tabii nskert 
iade edilmiştir. j hedefler addedilecek ve İtalyan hiıcumlarına 

Sefir ve sefaret erkanı yarın Romaya h:ı_ maruz kalacaklardır . Fakat şayed İtalyan _ 
reket edeceklerdir. . ~~r Mısır topraklarına taarruz ~erler veya 

Kahir e 13 CA.A.) - Mısırın Italyaya karşı oz Mısır şehir, kale ve tayyare mr.ydanları
haliha_zır siyaseti sırf tedafüidlr. Fakn t bu- na veya .~iviller üzerinde bombalar düşürur_ 
rada Ingiltere - Mısır muahedesine tama - !erse. Mısır harb ilan etmek mecburiyetinde 
mile riayet ederek Mısırın emniyet meselele- kalacaktır. 

İngiltereden 83.lkanlara 
ihracat durduruldu 

Londra 13 (A.A.) - halyanın harbe 
girmesi neticesi olarak ticaret nezareti bu
gün mer'iyete giren bir emirname neşret -
miştir. Bu emirnameye nazaran lisans ol -
madıkça Bulgaristan, Yunanistan, Maca -

ristan, Liechtenstein, Romanya, lsviçre, Yu 

goslavya ve Karadcnizdeki Sovyetler Bir -
liği limanlarına her ne cinsten olursa olsun 
mal ihracı menedilmiştir. 

... 

Bu tedbiri almaktan maksad Akdeniz 
ve civar mıntakalara yapılacak ihracatın 
kontrolünü temin etmektir. Hiçbir suretle 
bunu bu mınlakalardaki bitaraf ınemelket
lerle ticari mübadelenin kcs;Ieceği hakkın
da bir karar şeklinde .ıddetmemek gerek
tir. İşbu emirname ile beraber bu mınta .. 
kalardaki bitaraf memleketlere yapılacak 
ihracata müteallik lisanslar ı:ia ayni zaman
da İptal edilmişlerdir. 

• 
lngiliz - ltalyan orduları 
arasında ilk çarpışma 

(Baştarafı 1 inci sayfada) lkale neşrediyor ve Roma İngiliz sefareti ha_ 
• lngil:z hava kuvvellerinin Libya ve 1- va ataşesinin, hava hücumları hakkında 
talyan earki Afri_k~sı üzerine ya!'~ık_ları a- ynzdığı eiinılclerde, müttefiklerin şimali i 
lcınlar Mısn~ılar ı~ın ce~~rı;ı verıcıdır. Mı-1 talyadakl elektrik santrallerini bombardı _ 
sır~ılar kendı ~mn.ıyetlen .. ı~ın alın_an tedbir-,man etmelerinin münasib olacağını ileri 
lerın nasıl muessır ve fıılı oldugunu anlı- sürüyor. 
yorlar. s il ··te 

L d l 3 (H .) 1· 1 h u e mu harrlk bu elektrik santralları on ra, ususı - ta yan ava jThor· G Mil" .. 
kuvvetleri bugün İngiliz _ İtalyan Somnlisi b 

1 
111 

- en~ .- • .. an musellesi dahilinde 
hududu d V . .. . d k "k k u unan en muhım bolgeye cereyan Vermek n a acır uzenn e ço yu se ·ten tcdl k " b d b ı · 
uçarak, bombalar atmışlardır. I liçbir ha- d r 1

' dura ha u unan fabrikaların IJ.dstn_ 
sar olmamıştır. en m~_a .. ası ep mühim tayyare ve tayya_ 

Kenya - Habeşistan hududunda 1\lojale re ~otö~u fabrlkas:dır. Bu santral aynı zn
üzerinde de ltalyan tayyareleri tarafından !manda oma ve Napoliye giden şimendifer 
b. k l 1 ere e cereyan vermektedir .. 

tf a " In. yapı mış ve atı an bombalardan H t . • • 
bir tek lngiliz neferi yaralanmıştJr. a_~a .. a .~aş.':-" ' şunu ilave etmektedir: haı 

N · b'd 1 · . .1 . ya koınurunu lthal ettiği cihetle b -
aıro ı e a arm ışaretı ven mışııe de, 1 tahr"bl .. • U santral .. 

hiçbir tayyare gözükmemiıtir. 1nrın 
1 muhlm demiryollarue fabrika 

S. 'I bili" . d"·k··ıd·· arı cereyansız bırakmış olur -• ıcı ya sa ne mayn o u u · 
Roma, 13 (AA.) - İtalyan hüki'lme- ftalyada yeni askeri kararlar 

tinin. radyo ile neşrettiği bir t~bliğde, yal- İtalyada bir mahal, 13 CA.A.) _ M . 
nız Italya yarımadasının ve ltalyan müs- umum! erkll.nı harbiye reis mu i • . USSolfnı, 
temlekelerinin sahilleri değil, fakat ayni Soddu'yu harbiye müsteşarlığı av ~1 ~enerıı.ı 
zamanda Sicilya kanalı da maynlcnmi~tir. mlş ve fa.şi.'it mlllslerl erkanı ~a b~Yın et 
Bilumum vapurlaıa, Mesina boğazından sinin doğrudan doğruya umumi ar ı~esl ret-
geçmeleri tavsiye edilmektedir. biye reisinin emrine tabi olma.ı erkanı har • 

Amerıkadakı mec 

muu 300 bin dolar miktarında kredilerirıi, 
bunların geri çekilmesinin milli ekonomi} i 
haleldar edeceğini bildirerek bloke edecek
tir. Herald Tribune, bunun mihvere karşı 
harb il~nı demek olduğunu bildirmektedir. 

ti, ltalya ve Almanyanın 

Bulgaristanın vaziyeti 
İtalyanın artık harb dışında kalmaklP 

mihver devletlerine bir hizmet göremiye -
ceği anla ıldıktan sonradır ki harbe gır -
mesi kararlaştırılmış ve bu karar iki rnül -
tefik tarafından alınmıştır. Bu müdahale i
le vaziyetin son derece nezaket peyda et
tiği şüpheden varestedir. Hanıile, san'al e
serlerile ve umumi kültürile medeni' aleme 
bir çok hizmetleri sepkeden Fransanın, bu 
yüzden düştiJ~ü vaziyet vahimdir. Buna 
her suretle mütelehhif olmak yerindedir. 

Yakalanan İtalyan vapuru mlştir. sına karar ver 
Hayfa 13 (A.A. ı - İtalyan bandıralı 5639 

ton hacminde Telce vapuru şarki Akdenizde 
tutularak Hayfa llınanına getirllmi.ş ve mü
rettebatı enterne edilmi~tlr. 

Vehib paşa vefat etti 
Emekli generallerden .V eh.ib Pa,.a .. 

) ltalyanın harbe 
Sofya, 1 3 ( A.A. . - ·yet üzerine Bul-

. .1 d • yenı vazı 
gumcsı e ogan • b yanatına intizar 

h k.n • • resmı e ear Ü ·umetının h iciye nezareti na· 
edilmemekle beraber ar bı"r zat bütün 

.. .. • mezun · 
nuna soz soylernege. . sulh ve bitaraflık 
Balkan memleketlerının 

politikalarında devam edeceklerini ve Mus-

solini tarafından komşu memleketlere ve
rilen teminatın Bulgaristanca Balkanlarda. 
ki emniyeti takviye eder mahiyette telakki 
edildiğini beyan etmiştir. 

Amerikanın 35 ~in . to~l?k. harb 
gemisi denıze ındırıldı 

d nma distroyer, 6 tahtelbahir, 2 tayyare gemisi, 
• l 3 - Kongrenin ona 1 tahtelbahir taşıyan gemi ve bir Vaşıngton, d I Ik tahsisat mayn 1 308 ·ıyon o arı dökücü gemi bulunmaktadır. 

çin bir milyar mı • 420.000 ton- «North Carolinan adındaki 35 bin ton-
labul etmesi üzerine cem_an d'l · tir Bu )uk saHı harb gemisi bugün denize ı'ndı"rı'l-
J k 

. . · arış e ı rnış · 
u 22 harb gemısı sıp l k 'k' saffı mi .. tir. Gemi 80 milyon dolara malolmu«-

45 000 ton u 1 1 ··-~ " 

temilerin arasında · k o"r 8 tur. 
k 'k' ruvaz • 

arb gemisi, 8000 tonlu 1 ı 

Japon tayyareJeri .. C,in hükOmet merkezine 
görülmem~ş hır vus ,~.~~.~ Ç•~i!uk.:~~~.k.!.~~~~.~3:-

J on tayya · · d b k b" l Çunking, 13 (A.A:) - .. , ap ·aptıklan akın net_ıcesın e . u .. a ş.am ın erce kişi 
f!iye kadar görülmedık vus atte Y ı ~ · dalgalar halınde şehrın uzerınden uçarak so
ıehri terketmcktedir. Japon tayYa:e "s1oo den fazla bomba atılmıştır. Yüzlerce ölü 
kakları birbiri ardından yıkmı~Iardır. 

""'fa. İtalyanlar Ras . H~ilu'yu idam etmişle~ 
Cibuti 13 (A.A.) - Havas bildırıyordaki hudud köprüleri tahrib edilmiştir. Bura-

H · · t n arasın H b · "·h b · Fransız Somal!si ile . ab_eşıs a ldir. Jtalyanl~~· son a eıııst~n , mu . are esı e~na -
iiaki ICıtaatın vazıyetlerı muke01rne 

1 
zengin ruesadan Raa Haılu yu ıdam etmı~ler -

eında kendilerile beraber çalışmı~ o an • 
!;lir. 

Romadan dönen lngiliz hava ataş~sinin 
tavsiyesi 

Londra 13 (A.A.) - Evening Standard ga._ 
zetesı, İtalyanın kolayca tahrib edllebillne_ 
cek endüstriyel bölgeleri hakkında bir ma _ 

vefat etmiştir. Cenazesi huş-ün 14 30 d dun 
cıbademdekl köşkünden kalclırıİ k a A-

K dk ,. O aca ve 
namazı a ı oy smanağa camiıılnde k 
lındıktan sonra Karacaahmede d f d'l 1 -
cektir. Allah rahmet eylesin. e ne 1 e -

.5.Ltm JP a.9"1"' Emo9 
······························································ 
Dün şehrjmizde şiddetli 

bir zelzeJe oldu 
Dün öğle üzeri şehrimizde oldukça ,i<l

detli bir zelzele olmu~tur. Zelzele euııt 
13 ü 3 dakika geçe olmuş ve iki saniye de
vam etmiştir. Zelzeleden bir hasar olma
mıştır. Yalnız bazı semtlerde halk korku -
ya kapılarak sokağa fırlamıştrr. 

Zelzele İzmitte de hissedjldi 

İzmit 1 3 (Hususi) - Bugün 
saat birde üç saniye süren şiddetli 
zele olmuştur. Hasar yoktur. 

Adapazannda 

burada 
bir ;{Cl-

. 
Adapazarı 13 (Hususi) - Bugün şeh-

rimizde saat 1 3 te ve 13.30 da uzunca 
süren çok şiddetli iki sarnntı olmuştur • • 
Bazı evlerin duvarları çatlamış ve birkaç 
baca yıkılmıştır. Nufusca zayiat yoktur. 

Rasathanerin tebliği 
Kandilli rasathanesinden: 
Dün saat on üçü iki dakika dört ~aniye 

geçe şiddetlice ~İr zelzele kaydediln.!ştir. 
Merkez Üştü lstanbuldan tahminen 160 

kilometre mesafededir, 

Milll .Şef Ankarada 

Son seyahatlerinden avdet buyuran Milli Şef A k 
L d ·ı · · k l l . · n ara istasyonunda Ren ı erını arşı ıyan ara ıltifat ediyorlar. 

• 



4 Sayfa SON POSTA 

Şehir aberleri 
cra kanununda mühim 
değişiklikler yapılacak 

l 
icra işlerimizde büyük kolaylıkları. temin edecek yeni 
tadilleri havi layiha Meclis umumi heyetine sevkolundu 
İcra kanununun tadili hakkındaki layi - Bn cümleden olarak, merci hakimliklerine 

banın adliye encümeninde müzakereleri bit- tatbik ve 1.stiktab yapmak hakkı verilmiş; tL 
nıiş ve layiha Büyük Millet Mecl!si umu - caret mahkemelerin..tn. bakması icab eden bir 
ıni heyetine sevkolunrnuştur. İcra kanunu - çok işler de merci hA.klırı1iklerinin salahiyeti 
ınm.,da mühim değişiklikleri ihtiva eden la. - dahiline nı~ı.ştır. 
ytha, bugünlerde ummnt heyetin müzakere B une- ltada ku t t .. t 'd t hl' ug r, n ura a mus enı a ı_ 

;oe tasvibine arzolunacak ve Meclisten çıka_ yelerde itiraz refedildik.ten sonra, mucir 
raktır. hke .. t ed b •ft ll 

K d 1 t dil
• tt bi -d_., t ma meye muraca.a er ve u vası.... e 

antın a yapı an a a a r mu ue ev 
vel memleketimize gelerek, tetkiklerde bulu- tahliye emri alırdL Yeni kanuna göre, tah
nan icra mütehassısı tıviçreıı profesör mii_ llye emri vermek hakkı da mercie verilmiş
teveffa Haruı Leymanın raporn esas olarak tir. Bunlara ilave edilen mühim bir salAhl
kabul edllml.'jtlr. Yeni kanun. icra işlerimiz_ yet' de, istihkak iddialannı tetkik ve hallet.. 
de büyük kolaylıklar temin edecek ve bir mek hakkının merci haklmliğlae verilme _ 
bakiki tekamül olacaktır. sidir. 

Kanunda yapılan tadilatın en mühimmi, Daha birçok değişikliklere yer veren yeni 
merci hiiklmli~lnin salfthiyetlerini genlş öl- kanun, Meclisin tasdikini müteakıb bu yıl 
çüde tevsi etmek olmuştur. içeri.sinde, mer'iyete girecektir. 

VapurlarımızAkdenizde Bir katil hakim kararile 
izmire kadar gidecekler tevkif edildi 

Bir cinayet hadisesi etrafında müddeiu ~ 
mumilikçe yapılmakta olan tahkikat neti -
ceye varmıştır. HA.d:isenin suçlusu bulunan 
gemici Hüseyin, bir akşam saThoş bir halde 
eski nişanlısı E.smanın Fenerdeki evine g1L 
mlştir. Hüseyin genç kadını vurmak istemiş, 

fakat F.sma eUnden kurtularak. komşusu 
Nazi!i imdada çağırmıştır. Nazif müdahale 

Fiat mürakabe 
komisyonu Valinin 
reisliğinde toplandı 

VaJ; ve Belediye Reisi Uitfi Kı:rdar dün 
f~at mürakabe komisyonunun toplantısına 
nyaset etmiştir. 

Komisyon bakhllar cemiyeti idare he
y~ti ... ~zalannı, çay ve kahve ithalatçıları 
hırügı azalarını, manifaturacılar birliği a
zalarını dinlemi§, toptan ve perakende sa· 
bşlarda satıcılara bırakılacak kar nisbetle
rinin ne olması lazım geldiği hakkındaki 
mütaleaları dinlenmiştir. 

Haber aldığımıza göre manifatura eşya
sında dördü toptancı, dördü yarı toptancı 
ve onu perakend_eciye aid olmak üzere 
maliyetle satış arasında yüzde l 8 bir kar 
farkı bulunması derpiş edilmektedir. Tu
h.afiye, diğer zaruri eşya ve gıda maddele
rınde toptancıya yüzde beş, yarı toptancı
ya altı, perakendeciye yüzde on, pirinç ve 
fasulya gibi şeylerde perakf'ndeciye yüzde 
1()..12, yağ vesair fire veren şeylerde pera
kendeciye azami yüzde 1 S bir kar nhıbeti 
terkedilmesi utenilrnektedir. 

Komisyon bu nisbetleri müstahsilin le
hine tadil için mütehass!sları=ı mütaleala
rından <la istifade etmektedir. 

Yarın da zücaciye tacirlerile temas edi
lecek.tir. 

Toplantıyı müteakıb Va1i ııkomisyonun 
gıda ve havayici zaruriye toptan ve pera
kende sc1.tışlarında bırakılacak karların t.es
bitile meşgul olduğunu ve bu mesaiye de
vam edileceğini ve henüz karar verilmemiş 
olduğunun söylemiştir. 

Başsız cesedin hüviyeti 
tesbit edildi 

Akdenizde son harb vaziyeti "dolay1sile 
i>u havalide sefer eden vapurlarımızın mu• 
vak.kat bir müddet için İzmirden ileriye git
meleri menolunmuştur. Halen İzmirden i
lerideki limanlarımızda bulunan Çanakka
le ve Erzurum vapurlarının da Pazartesi ve 
Salı günii limanımıza gelmeleri beklen
mektedir. Bu vapurlardan başka bütün di
ğer gemilerimiz de bağlı bulunduldan li
manlara avdet edeceklerdir. 

Öğrendiğimize göre Akdenizde kara su
larımız haricinde hiçbir ge.m:miz yoktur. 
\' alnız Fransa hükumetine ~iralanan beş 
rnpurumuz vardır ki bunların da kontu
r;ıtları bu ay içerisinde hitam bulmaktadır . 
Bunlar da limanımıza avdet edeceklerd.i.r. 

edince buna hiddetlenen Hüseyin bıçağını 
cekerek. Nazife bir kaç defa saplamış ve öl- VBir hafta evvel Merdivenköyile Kozya-
dürmüştür. t~gı arasındaki hali bir mer'ada on bir ye-

Romanya hükumeti derıiı seferlerini 
tatil etti 

Yapılan adU tahkikat sonunda, rnaznunrın rmden bıçaklanmış başsız bir erkek cesedi 
nısanlısını öldürmek kasdile hareket ettiği bulunduğunu ve bu tüyler Ürpertici cinaye
ve neticede Nazif! vurduğu delillerle sabit tin tahkikatile de adliye ve zabıtanın e
.görülmüştür. hemmiyetle meşgul olduklarını yaznnstık. 

Ma7nun, sorgusu esnasında hadiseyi iti - Cesedin ba~sız ve çıplak bir halde bulunu
şu hüviyetinin tesbiti hu5usunda alakadar

raf ederek, sadece: ları bir hayli yormuştur. Nihayet maktulün 
. ıı- Sarhoşluk sa1kasile bunları yaptım.n · · d'' ı d Ah 

Romanya hükumeti halen deniz seferle- yırmı ort yaş ann a med adında bir 
Demiştir. ld v J l tini tamamen tatil etmi~tir. Rumen gemile- genç o ugu an aşı mıştır. 

yj yalnız Rumen limanları arasında sefer Müddeiumumilik, Hüseyini sorgu hakimli- Ahmedin, bir kadın meselesinden ve 
yapacaklardır. Halen Akdenizde bulunan ~ine vermiş. katil hakim kararile, tevki! o - .kı$kançlık saikasile ve birkaç ki~inin i<>tira
Transih anya vapurunun bugün akşam ıre lunmu tur. kile hu feci akıbete dü~ürüldüğü~ tahmin o-
nihayet Cumartesi günü Köstenceye git- Hfısevfn hakkında açılan ilk tahkikat da Iunmaktadır. 
mek. üzere limanımıza gelme~i beklenmek- netlcelenmfŞ bulundn~undan, hadise birkaç Diğer taraftan bu estarengiz cinayet.in 
\edir. Bu gemiden baq~.ı l:ıir Rumen ş•lebi giine kadar. 2 nci a.ğırceza mahkemesine in- tahkikatile tavzif edilen müteha~sıs zabıta 
Pazartesi ve diğer iki şilep te azami Çar-. Ukal edı>cektlr. memurları, beklenmedik tesadüflerin orta
ıamba günü Akdenizden gelerek Roman- ••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••-•••••••••••••....... ya çıkardığı fırsatları İtaçırmıyarak •. hadi-
yaya gideceklerdir. r Ku·· çu·· k ""' senin tenevvürüne hizmet eden bazı mü-

Karadeniz limanlarile Tuna üzerinde se- 1 haberler J him ipuçları elde etmiş bulunmaktadırlar. 
fer yapan Macar bandıralı iki vapur da li- '- - Tahkikatın bu suretle birkaç gün içinde 
manamızdan bugün abar.ı ve jhtiır.al yarın Yilayet kalemi mahsus müdürlü~ - 1940 tamamen inkişaf edeceği ve rnüsterek ha-
lıareket edeceklerdir. Bu gemilerin de bun- biitceslle ihdas edilen Vali ve Belediye Re _ reket ettikleri muhakkak olan katillerin ktı
ılan böyle seferlere ÇJknuyacağı alakadar tsliği kalemi rnnh.<ıM müdürlüğüne vU~yet nun tıençesine teslim edilecekleri ümid e-
mehafilde söylenmektedir. maivet memurlarından Kemal tayin edil _ dilmektedir. 

m~tir. Kaymaknmlık stajını ikmal etmiş o_ Zabıta bu cinayet had:~esile alakalı bul-

4· yaşında bir çocuk 
tramvay kazasında öldü 

lan Kemal, bir rnüddettenberi valinin ka - duğu "üç sahsı nezaret altında hulundur-

lemi mahsusuna bakmakta idi. Büvfik:tdamn ~~~~:!.::~ .. ?.~.~!!1.~~~ .. ~?.~~~.s.~.~!:.!.~.~:!!?.~.t.~~~~; 
kavmakam vekaletini de muvaffakiyetle ba_ 
sarmış olan Kemali tebrik ve yeni vazifcsl11- Memur aranıyor 

Diin Kadıköyünde bir çocuğun feci blr şe_ de muvaffakiyetıer temenni ederiz. 75 liraya kadar ücretle sabahtan akşama 
kilde eıllmesile neUcelenen bir tramvay ka_ J,i<e bitirme tmtihanlan _ Lise bitirme kadar çnlışmk ve küçük bir büronun kitabet 
zası olmuştur. 

Kısıklıdan Kadıköyüne gelmekte ofan 
vatman Alinin idare.s n<feki 10 sayılı tram
vay, Kadıl~öyünde 45 sayılı evde oturnn dö
~emecl 51 tkmın 4 yaşlarındaki kızı Ayse!e 
~arpmıştır. 

Bu çarpma netıce5inde tramvayın altına 
d~•en Aysel vücudün~n muhtelif yerlerin _ 

imtlhırnlan yarın nihayet bulacaktır. Bn ım ve muhasebe işlerini idare edebilecek kabi_ 
tlhanlarda muvaffak olan talebenin ;simle- llyette olan bir memura ihUyaç vardır. Bu 
rf Pazartf".si günii llfm edilecek ve 22 Hazi- hus~ta fazla tafsil~t aımo'k için Taksim 
randa olgunluk imtlhanlanna başlanacak _ Meselik sokak Ferah apartımarunda Dr. Fet
tır. hi Erden muayenehanesine müracaat edil

Olınınluk tmtlhanlan 28 Haziranda bite _ 
cektir Olgunluk lmt1hanları 4ı ders grupun_ 
dan yazılı olarak yapılncaktlr. 

mesi. .. ........................................................... . 
( Yeni neşriyat 

Ecnebi artistler - 2007 sayılı kanunun hü 
Niimune hastanesi- ki.imlerine göre, issiz kalan ve bu suretle Yeni Türkiye lharib .. c;ı - İstanbul coğrafy:ı 

den yaralanmı~1r. 
Tedavi edilmek üzere 

ne kald•nlan kazazede çocuk bir müddet meınleketimlzi terke mecbur kalan ecnebi öğretmenlerinden Ahmed Şakir Tarlhmen 
ronra fümüstür. artistlerden son grup da dün memleketleri- tarafından hazırlanmakta olıan ıBüyük or

ne dönmüşlerdir.. ta okul AUas1» nın üçüncü sınıfa aid olan 

Umumi lcütübhanelerin calııına Avnrpadan gelen talebelerimiz _ İt 1 d Türltlye kısmı bugünden itibaren Vakit ki-

prog~ ramları deg~ isti tahsilde bulunan talebemizden S d tt~ yaB a tabevi tarafından .satışa çıkanlmııştır. Bli -_ a e ın e t" 11-? f . . 1 . . 
ner Hüveyda mimar Remz· y-ks k .. • un coı;.a ya ısım erını aynen ve kolavca 

Maarif Vekaleti umumi kiitübhaneli!~in ' • .. _ 1 u e dun sa_ bulabilme bakımından tertib edilmiş ~! 
k ı il .,.- ıük· 1 bah şehrimize ponmüşlerdir. _ 

ıçılm apanma zaman ar e ,,.un ça ışına . . duğu için .şayanı tavsiyedir. 

Haziran 14 

lstan bul Defterdarlığından: 
936 ve 937 mali yılları ve 937 İklncikanun müstahdem bordrolarını vaktinde verme • 

<fiğinden mezktlr müddet için resen takdir yollle tarbedilen cezalı müstahdem ver"'isine 
itirazla Şifa.hl izahatının dinlenmesini 1stiyen ve ahiren ecnebi memlekete gittiği anlaşılaJ.1 

• evvelce Oalatada Kemankeş mahallesinde Necatibey caddesinde 136-138 No. ıarda bak _ 

ltallık yapml.§ olan Yarasinıos Mazarakisin ~u ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde 
İstanbul 2 .. No. lı tetkiki itirazat komisyonuna ya bizzat veya kanuni bir vek.ll göndermeli 
suretile muracaatta bulunarak izahat vermesi lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere na..n 
olunur. (4883) 

İstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evinin bir .:enellk ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile eksilt • 

meye konulmııştur. 
Muhammen bedel c:25625ı> lira olup muvakkat teminatı 1921 lira 90 kur~tur. Eksilt .. 

me 21/6/940 Cuma günü. saat 15 de Sirkeci A.şirefendi sokak 13 numarada adliye leva:.. 
zım dairesinde yapılacaktır. Talihler şartnamesini tatil günlerinden maada bergün 
çalışma saatleri dahilinde mezkür dairede görebilirler. 

İstekliler kanuni vesikaları havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar mezkür dairede toplanacak komtsyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri, 
ta.,radan gönderilecek taahhütlü mektubların posta gecikmesinden dolayı mes'uliyet 
kabul edilemfyeceğ~ ve ilan ücretinin müteahhide aid olduğu ilan olunur. (45701; 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzda münhal 80 lira ücretli muhasebe memurluğu için 20/6/940 Per

şembe günü sabah saat 10 da mü.sa.baka imtihanı yapüacaktır. 
2 - TaliblerJn asgari orta mekteb veya buna muadil bir mektebden mezun olma 

ları şarttır. ~ -
S - tıteklilerin 19/6/940 akşamına kadar evrakı müsbitelerile birlikte Rektörlük baş. 

kA.tibliğine müracaatlan UAn olunur. (2765) (4784) 

İstanbul Hava Aktarma Ambarı Direktörlüğünden: 
1 - 5000 aded portatif çadır dlktirilecektir. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 17/6/940 Pazartesi günü saat 14 de Yeşilköy Hava aktarma. 

ambarı satl,balma komi.syonu:ıda yapılacaktır. 

3 - tıtekillerin şartname ve nüm.uneyl görmek 
mezkUr günde 1565• Ura muvakltat teminatlarlle 

üzere hergün, pazarlığa gireceklerin 
komisyona müracaatlan. d875» ,, ................ lllİlll........... 1 

T_. İŞ. BAN~ASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMİYE PLANI 

Askerlik işleri: 

1940 iKRAMiYELERi: 
1 aded 2000 llralık = 2000.- lla 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- 1 

75 • 50 • = 3750.- • 
210 il 25 • ""' 5250.- ) 

Keşideler: ı Şubat, 1 Mayıs, 
1 Ağustos, 1 İkinci.teşrin tarill -
lerinde yapılll. 

ıvtüddeiumumiliğe 
davet programlarını değiştirmiştir. Yeni şekle gö- Parlstekı _ taleb~~en Rıfat Azakoğlu, 

re bütün kütübhane!er saat 9-18 arasında. elektrik muhend~ Nıhad, Mahmud Türk _ 336 doğumlulann yoklama 
Baha S te d dün b A k b dd ti tıtanbul müddeiumumillğlnden: Hadım 

açık bulundurulacaktır. Müdürlerlle birlikte man, un r e sa ah· gelenler n ara OrSBSI mü e eri 
memur sa

"'"I 
3 

ve daha az olan ,_.,,,tu-bha _ arasındadır. · hli.kim muavini Lütfullah Erişenin memu -J~ .._.. -···-- Beyoğlu Yabancı Askerlik Şubesinden: riyetimize müracaatL 
nelerde saat 12 - 13 arasında bir sa.at öğle Etem Pertn lhtlfa.U- EvTelki gün 12 Ha.. Açılı., _ Kapanış 13 Haziran 940 !iatları 336 doğumlu gençlerin ilk yoklama mlid - -----------------

Kongreye davet tatllt yapılmak üzere Jtütübhane kapalı bu_ Ziran eczacı Etem Pertevin ölilm sene! dev- 1------------------ detleri Haziran .sonuna kadardır. 1 Temmuz
lundunılncaktır. Memur say:ı.sı dörtten fazla riyest olmak ha.sebile Eyübdeki mezan ba _ ÇEKLER dan itibaren müracaat edecekler kanunun 
olan kütübhaneler hafta tatm yapmıyaı=ak_ şmda, eczacılar cemiyeti tarafından bir ihtı.. 1-------------A-ç_ıl_ış_JC_a_p_a_n_ıt-1 maddei mahsusaları mucibince cezaya tabL Akınspor klübünden: Senelik kongremizi 
1ar n hergün saaL 9 dan 18 e kadar bilifa.- fal tertib edilmiş, hitabeler irad edJierek Londra 1 Sterlin dir. 19/611940 Çarşamba günü ak.şamı saat 20,30 
sıla açıt bulunacaklardır. merhumun hatırası yA.d edilıIU.1fu'. New-York 100 Dolar 14: :

24 Beyoğlu ve Beşiktaş mınta.k:a.s:ında bulu _ da yapacağımızdan kayıdlı azamızın hazır 

Pazar 

- Hasan bey jeo
Joöl müte~ı. 
na göre .. 

Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Dünyada mev -
cud demir madeni" 

.. . Azala azala ni
hayet pek yakın bir 
zamanda tükenecek.. 
rniş. Böylelikle harb 
de ortadan kalka -
e&kmlf.. 

.Ha-5an bey - Se
vinme dostum, in _ 
sanlar taş devrinde 
de bofoşurlardı. 

Paria 100 l'ran.k 2.
9675 

na.n yabancılardan henil2 ilk yoklamasını bulunmalarını rica ederiz. 
Mlllno 100 Llret 7.275 yaptırmamış olanların ay nihayetine kadar 

Cenevre ıoo İniç. Fr. 29.2725 yoklamalarını yaptırmalan lli\n olunur. ( __ T_l_Y_A __ T_R_O_L_A __ R __ '.,, 
BrüksPl 100 Belga 2.96875 _ ..) 
Atına 100 Drahmi 0.9975 Bir ıirket vapuru bir yalıya çarptı Doğu Tiyatrosu temsilleri 
Botya 100 Leva 1 .7350 Şirketihayriyenin 72 numaralı vapUl'U dün Ya21ık Uyatrolarda 15 Hazirandan itlbaret 
Madrtd 100 Peçeta 13.10 sa.ba.h Arn.avudköyü iskelesine yanaşırken temslllerine başlıyor 
Budapeıte 100 Penlil 25.725 iskelenin bit1şlğindekl Kopernik adındaki 
Bülcret 100 Ley 0.625 ya.lcya c;arpmı.f, balkon parmaklıklannı kır. 
Belgra.d 100 Dinar 3.36 mıştır. İnunca zayiat olmamıştır. Kaza 

Balk opereti 
15 Haziran akşamı Altmtepe aile bahçesinde 

K.admlaruı beğendiği Yokohama ıoo Yen 36.73 hakkında tahkikat yapılmaktadır. 
Stok:holm 100 hveç Kr. 31.005 

Esham ve tahvilit 
Türk borcu II peşin 18.50 

19.-1938 % 5 ikramiyeli 
1938 % 5 hazine tahvili 
Ergani 

47.75 48.25 
19.-

r > B E Y L E R B E Y 1 tiyatrosunda 

RAŞ/T RIZA TiYATROSU 
HALİDE PiŞKİN beraber Yarın AKŞAM 

U Dl U R, C A. JC Vodvil 3 perde 

Her Cuma1tesi. akşamı BEYLER BEY İ'nde --•' 
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ıu are e erını ıu a ese 
H 'k" dan muhareb~sinde ha· 

er ı ı mey 'd" B' taraf
sımlar ve roller aynı ır: ır . 

ta Almanlar taarruz ediyoı, diğer cı~t!te 
Fransızlar ve lngilizler müdafaa ~e t.~c at 

. l J 914 dekı mutte-
tdıyorlar. A manyanın . 

s .............. ~:e~~ z;:e;:;··············· 
j H. Emir Erkilet 
: c&>n Post.a• run askerl muharriri 
! ........................................................ : 

fiki Avusturya ve Macarıs.tan. Fransa mu.
tıya do~ru uzatımı ve Paruten gelebilecek 

hareeblerine iştirak etmenuştı. b l k Al 
ı 9 f 4 harbi başlamadan, ltalya Alma.n- bir darbeye karııı koya i me için man-

Macans ]arın elinde hiçbir ihtiyat kuvvet kalma-
yanın ve dolayısile Avusturya ve -
tanın müttefiki idi [üçlü ittifak 1

1
· Fadkat mıştı. 

k d' yi a ınma an Almanların makaadı kendi sağ cenahla._ 
harb başlayınca, en ı te ecl le ·ı .. f'kl . 1 h 'h t ı. 
harb ilan edilmiş olduğunu bahane ere . n e mutte ı enn ao cena ını ı a a ve uu 
evvela bitaraf kalmış ve aonr.a ~a. keuJı suretle Fransız ordusunu cenub ve cenub 

h b ıştı An- doğuya atarak ve iki büklüm ederek 
ınüttefikleri aleyhine ar e gı:ml E · rı · mahvetmek idi. Halbuki müttefik ordular 
tak, 19 J 4 Ağustos ayının sonı e Y u •J>: 
. d muharebelerı Verdunu mihver yaparak cenuba geıiye 
tidalarındia, Ma~n ~ey.ti~!'f devletleri [ln- doğru giderken Fransız başkumandanlığı 
olurken, talya enuz. 

1 
a b. fi vını Pariste bir ordu f6. Maunoury Franııız or-

rihere ve Fransa] lehindeki ıtara ıg 
h f 

_ J" du Bu sebehle F ransaııın dusu l toplıyabilmJş ve bununla Almanlann 
ınu a aza cuıyor · . "h · h k k 
ltalya hududları ve cenub sahillerı cı etın- sağ cena ına taarruz etme im Anını bul-

d b
. J' • kt Hatta Marn mey- muştu. Ayni zamanda cephede, general 

en ır enwşesı yo u. d v it l •a Foch'un kumandaaın<la bulunan 9 uncu dan muharebesinin sonuna ogru . a > 
F k h be girmemek temmatmı Fransız ordusu, gerlye çekilmek emrini al-

ransaya arşı ar k k d 1 
b·ı d·v• · · Fransız orduları ba, u- mışken en i iğinden taarruza geçti ve 

1 e ver ıgı ıçm. 1 hududla- k d k. 2 3 Al 1 
d l J ffrc talya arşısın a ı . ve • man ordu annın a-man anı genera o . . 

d b 1 durulan bütün kuvvetlen Pan- talanna girdi. E.lha~ıl Marn'da memleketle-
rın cka ~ un bunlarla ve daha diğer celbet- rinden ve ihtiyat kuvvetlerinden uzaklaşan 
se ç mış ve Al v Al 1 k 
tiği ihtiyatlarla Paris üzerinden man ~~ man arın ta at ve kuvvetleri tükenmiş 
cenahına karşı mukabil taanuzd~v~c:çı:nd·dst.1- :1c:en kendi ihtiyat kuvvetleri ilzerine çeki-

l k b"ll nnİ görme ıgıru ı ıa len Fransızların kuvveti artmı• ve vazı"yet-talyanın. mu ·a ı e,... ,__ '- v . . ,. 
tderck daima f ıansanın başına ıour.lıgı ıyı- ]eri düzelmişti. 
~klerden birisi ve ilki bu olmuştur._ . . Almanlar, daha birçok tesadüfi ve gay-

1914 Marn meydan muharebesı,. ~ız.ıın rj tesadüfi hatalar sebebile de. Fransızların 
129 ı Sakarya meydan muhn~;bc:mızı an- cepheden ve Paris §İmalinden yaptıkları 
dırır. Biri batı Avrupada v~ dıgerı Anad

1
o- taarruzlara karşı koyacak ihtiyat kuvvet

lu yaylalarında, 7 yıllık bır zamanh fas~ a- leri bulunmadığından geri çekilmeğe nıcc
sile vukubulan bu iki meydan mu are. e- bur oldular. Bu çekiliş harbin aonuna ka-

da dahi muvaffakiyetsizlik mütearrızın 
maddi ve manevi kuvvetlerinin, tükemne
sinden ileri gelmiıtf. 

J 914 de Almanların Marn' da muvaffıı
kiyetsizliğe düçar olmalannın sebebleri 
çoktur. Bunlann hülaaa.\Q ~dur: 

1. lnıparator ikinci Vilhelm ile gcneıal 
Moltkeden müteşekkil olan Alman ba1-
kumand~nlığı ruhan ve manen zayıf idi. 
Moltkenın seııiı:ulceni iktidarı vardı. fa
kat kuvvetli bir İradeden DlJlhrunıdu.' 

2. Meşhur Alman genel kurmay başkanı 
gene;a.I Kont Schlifin Almanlann Mozel 
nehrının sol sahilindeki taarruz ct"nahının 
5 ordu halinde en az 25 kol~rdudan mü
rekkeb olması lizım olduğunu tesblt et
mişti. Hakikatte de bu cenah bu ıuretle 
teşkil_ olundu: An~k Marn meydan muha
rebesıne yanı kat t müsademeye 1?idilirken 
bu cenahtan üç kolordu geri çekildi ve 
şarki Prusyaya tTenle nakledilmeğı- ba~lan
dı. Tannenbcrg meydan muharebesine de 
yetişcmiyen bu üç kolordu Marn' da :ı.a(eri 
Almanlann tarafına çe' irebilirlerdi. 

3. Alman başkumandanlığı taarruz ya
pan ordulardan uzak kalarak bunları ida
re edememiş ve bu ordular kendi ba~lan
na kalmışlardı. Üatelik Moltlcc tarafından 
cepheye gönderilmiş olan kaymakam 
Hensch ikinci Alman ordusuna ric·at tav
,iye etmiş, bu da bu tavsiyeyi icra t"tmişti. 

4. Yukanda söylediğimiz gibi />imanlar 
membalanndan uzaklaşmışlar, Fransızlar 
ise kuvvet kaynakları üzerine ric'at etmiş
lerdi. Üatelik ltalyan hududundaki Fran~ız 
kuvvetl"ri meydan muharebesine cclbolu
nabilmi ti. 

, ır · k' f ve n~tıce-ıinin sevkulceyşi tece 1• m ışa . "b"d. daı galebe fırsabnı Almanların elınden a- Şimdi bir de bugün cereyan etmekte 0 _ 

lcri hemen hemen biribirinin. aynı t'ı ı ır. !arak müttefiklere verdi. 5 ila 12 Eyliil lan Marn - Paris - A ağı Sezı meydan mu-
f 914 yılında Almanlar, kı ne ranh ds,zd- 1914 Marn meydan muharebesi işte budur. harebesine göz atanı.k farlcları sıralıyalım: 

la Al Lo en müstahkem u u s· · S k d h 1 1 Al d l d 1 9 rın sas v~ . r • . . l (t 
8 

ruz) ızım a ·aryayı a atır arsak o da he- • man or u arının i aıe eri 1 14 den 
cepht>.sinden ıcunah ıçın, ş~m~ I a rgene men öyle olmuştu. Yunanlılar ordumuzu çok daha kuvvet1i bir eldedir. 
cennhlarını Belc;ikadan gAeçı~mış er,, _ Kütahya ve EskiQehirden Sakaryaya h.cfar 2. Alman taarruz cenahı 1914 e naza-

. d'ki "b" mıens - J-UOn • Y 
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[ HAdi.eler Karşısında 

FU~ULÖ AVUKAT 
Evvelki gün bir gazetede okudum: 1 çarptığınız zat da fena va7jyete girer. 
~hte avukatların faaliyetine nihayet - Zarar yok efendim. • 

verılec.e.kmiı. Fuzuli avukat atılır: 
Kıymetı ola~ şeylerin sahtesı yapılıt. - Zarar yok olur mu çarpmasaydı. 

Me~ela pata gibi. Demek avukatlık mes- iki ki§i bir yerde oturmuş §U veya bta 
leği de, meslekler içinde en kıymetlisi ki, mesele üzeri:ıdc münakaşa ediyorlardır. f, 
ortaya sahtesi çıkıyor . kilmedik yerde biten fuzuli avukat da, m~ 

Sahte parayı hakikiden tefıik pt>k kolay hakkak yanıbaılannda bitmi~tir. Her iki • 
olmamakla beraber gene pek güç sayıl - sinin sözlerin~ kulak verdikten ııonra Jat. 
maz, nihayet baskısından, sel!İnden ;ınla- karışır. • 
mak mümkündür. Fakat sahte avukatlaıı - Beyin yerden göke hakkı var. Sq 
hakikilerden nasıl tefrik edebileceğiz> •• İş- haksızsınız. Haksız olduğ,wuzu §imdi is • 
te bu gÜç meıele. bat edeyirn. 

- Diplomanı göreyim. Siz dinlemek istemeseniz dt'; o, iddiasınl 
Demek var amma, adet olmamış. isbat için saatlerce söyler. 
Bence .!taliki avukatlar, hem ıahte ıa- Fuzuü avukat arkadaş arasında-ki mt\\ 

kiblerinin rehbetlerine mani olmak, hem naka§alara kan~bğı gibi aile husUSl) etler~ 
de halkın aldanmasına meydan verme - ne de karışır: 
mek için ·'lı'llarına baronun birer miıhri.i- - Bilmerr. amma bence zevciniz bird 
nü bastırtaal11r fena etmezler. Bu aayede fazla masraf ediyor. idareli hareket et .. 
biz de alınları mühürsüz aYukatların sahte mesi elzemdir. 
avukat olduklarını yek nazarda anlar, da - • •. Hayır bayan kocanıza kar§ı bu ınrx• 
vamızı onhr:ı havale etmeyiz. da hareket etmekle hnksızlık ediyorsu ~ 

Avukatın sahtesi her halde zaraı ?ıdır. nuz. Ben ona hak veriyorum. 
Fakat avukatlar arasında sahte avukattan ••• Ben Bayan Ncclaıvn yerinde olsam 
daha zarnrlı bir sınıf avukat claha ıne,· - o adamla bir dakika ya~am, derhal ar 
cuddur ki, bu aınıfın da faaliyetine nihayet rılırım. Gördiiğüm zaman da bunu söy • 
verilmesi çok f~ydalı olacaktır. Mevzuu- Jiyeceğim. 
bahs ettiklerim, fuzuli avukatlardır. Her Ferdlerin fuzuli avukatlığını yapbğı gi}:l 
adım başındl\ bir tanl"sine rastladığınu.u:L devletlerin de gene fuzuli avukatlığını ya, .... 
bakılıraa pek de çokturlar. par. 

Bu sın:f avukat, yolda dalgınlıkla kolu- - Şu devletin, şöyle hareket etm,.ktt 
na çarptığınız ve hemen kendinden ozur hakkı vardıt. 
dildiği ruz kimsenin yanıbaşında türer ve ıı- ••. O devlet o yolda yürümekle hatay4' 
vukatlığını üzerine alır: düşüyor. Hatanın öyle bir tarzda halli ica1' 

- Bir:ıdeı sen de yürütken dikkat et- eder kil •• 
melisin. işte faaföıetıne nihayet verilmesi i,.ab ~ 

- Canım efendim görmedim. Esasen den bir avukat sınıfı da bu fuzuli avuka~ 
beyefendiden de özür diledım. sınıfıdır. • 

- iste ::> kadar. ,......-, .a / J [-+ • 
Siz nasıl f,.nl\ bir vaı:iyette kalncanız • J tim.•~ ::f--1-u Htl• 

Okuyucularıma cevablarım 
ve. tıp~~ il~ 1 gı \· b batı ve son- takib etmişler, sol cenahımızı Haymnııa tan çok daha kuvvetlidir ve kaTşıaındaki 
Reımıı uzenndcn e~de abc.~n~k bir c;ark ha çöl ve ovaları Üzerinden ihata etmeğe ça- müttefik ku\rvetlerden pek !azla üstündür. 1 
ra enuh ı·sı"ıkametın e uyu • I I d F k 24 Av 12 E l I B d b k Al l d h l Bay uE. f:..11 ye: bir kaide mev.:ud degvildı"r. Al~kndarın kaJ c 1 p · · ·· üne gelmişlt!r ışmış ar ı. a at guslostan · y u e un an aş a man ar a a evve Bel- " 

TEYZE 

reketi yha~k'"!1' a~, aksı~n~n yalnız 35 Km'. kadar devam eden muhareeblerde onların çika, Artuva ve Flandrlerle (en az 40:50 - Evlenen kız nilesinin hükmünden çı- takterine, biraz. da tahsili ile görgüsiinün 
F"ranııız u ume mcr ezı k t v t k ti f"k d•V• d 'h t tümenlik) büyu""k bir müttefikler ordusunu kar, kocasınm nüfuzuna ~İter. Birinci yuva derecesine bakar. Bazıları her ,.eyden c••· kad r şimal doğusunda bulunan, Meaux'u uvve 1 e aba 1 a~ ~den ıgın en ı. o " ~ • 
almışlar, bu mevki ile Chalon arasında t

0
aarru

1
.kz arın1 ı es e!ıp ı hame e~1en!edıler. peşin olarak imhe etmiş bulunu~ orlar. kendisi ıçin mnz.i, ikincisi istikbaldir. Bu- vel menfaa~i. bazıları ise knlb mcylinı dU. 

Mnrni birinci, ikinci ı.•c üçüncü ordularla ,.stelı 0b~ ~rın sakg cb~lna ve gen ~rhme va- k~ 3. ~lmadn b~dşkumonddban1lığıkbü_~ün hare- nunla berabeı hissen ve maddeten ailesine, şünürler. Faz n muhakeme sahıbi, so ~ uk· 
germ; l-r ve S Eylu·Ide nehn"n cenııbıında ıı:ı o.an ızım mu a ı taarruz ve ı atanuz atı yaıun an ı are e e ı me teair. b I k I s· . k d Jc l l l • "k" l ,....- ~ Jd b 1 y hele anne in,, ağ ı a ır. ızın arınız an an ı o an ar ıs:: ı ı aıni i bir yere oetiı 
40 K d f z.la ilerlemişlerdi. Bu esna- fi:" ı ve u surete unan ordusu Sakarya 4. Almanların .kuvı.et lcaynaklanndan "' 

4 
m. 

5
enAla d. lan da Chalon i!e ve Haymanadan ~kişehir - Afyon hattına gittikçe uzaklaşmaları mahzuru ı q 14 de ol- istediğiniz şey tabint kanunlarımı aykmdır: miye bakarlar. 

da ve . man or u L d . . . b 1 d B . . d v -:ı... dd F k d y k d h kl d b. s· . )Ak d d • d Uı V"try _ Flenry hattına .. a ar rıc ate ıc ar o un u. unun netıcı-aı, ugu ısJpl mevcu ur. a ot ctra aki bü- apamaz. yapamnn a ·ta 8 a ı ır, ııuz ızı a a a ar e e1 genç kız bu :katakte.r 
Verdu~ arası~ a . ~' d nu batı ve ce- nasıl ki Marn meydan muharebesinden son- yük kuvvet farkı bu mahzuru go•terme- munsif olunuz. diıştinmeyi ö~rer inız. !erden hangisine aahibdir) Tabii bilemem, 
hdar ılerl~mış, ~anı .~r t~ etmiş bul~nu- ra Almanlar bir daha galib ıtelmeğe mü- mektedir. Bundan başka şimdi harbe giren B lk le d 
nub batı cıhe~lenndc:ı ı f'kl irin bugiinkü aaid bir fırsat elde edemedilerse, Yunanlı- ltalyn büyük bir Fransız ordusunu muat- * e i en isi dahi bundan hnberdar değil-. 
yorlardı. Vaz~y~t, mutte 1 .~;." bir farl..1a lar da Sakarya ric'atinden sonra golebe tal tutmaktadır. Bay nE. K.ı. ye: dir. Biraz tetkik ediniz, garanti edemem, 
kadar kritik ıdı. Y~nıp ~~nım. al doi{u- çalabilmek imkan ve fırsatını ebediyen ka· 5. Almanlann elinde müttefiklerin kafi -Gen•,. kızın verec<-ğı kararda en ıi - fakat anlamanız ihtimali vardır. 
ld Alman sağ ce~ .' dnsıB şır:nahı ba- çırmı~lardı. Mam·da olduğu gibi Sakarya- (Devamı 7 inci sayfada) yade ne hi1kım olur? diyorsunuz. Umumi 

d ~eaux'da bıtiyor u. u c ___...· ......................... _. ................. -. .......................................................... .;. ..................................................... ... 
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Örgü sabahlık GAımı ımlR ınıDWV AÇ 
Bunları~"""" 

biliyor mu 
idiniz? 

Her an havalanan kız 
Naldeden: Mua:r.u:r. Talı.in Ber'ltand Mis Katerin A

merikadaki biP 
hava seyahat n -
centasının tayya. 
re memurudur. 
Vazifesi tayyare
de yolculara yer 
göstermek ve se 
ya hat esnasında 
onların soracak . 
lan suallere ce • 
vab vermektir. 
Mis Katerin 85,000 
kilometrelik bir 
mesafe uçtuk-tan 
sonra ancak bir 
kere t~amvaya bi
nebilmiş ve kara 

in .sa"" blıırdıı giyilecek 
1n b · yu-rı ser .,.. ce ır Maanıafih i.\ştl • 

ltzöze en uyan materyeldlr.ibriŞl.ın vesaire de 
ırıekten kork:nlıyanlar noş, 

tullanabıllrler. -n eteklerini 
-~<>ldlr Yatasını ve o 

Model ı; .. ~ · bl kadın fantaz.Isl 
. ona ince r 

tevrellyen ara. l rında da ayni 
dlr Kol kenar a 

Dave etmekte • 'k bir ıı:ordon-
Bclinin ıncec.ı 

•tisü görüyoruz -rünmüyor mu? 
la büzuıüşü göıe çok hoş go -

H r kadın bihnelidfr 
e ve parçaların re!1kle-

Rengl soımu.Ş ~u;:18:ır çare vardır: üstle
rini tazelemek ıçl t ımış bir bez kOYllll 
rfnı> amonyağa bn ırdı u··ıuıemelldlr. Ya_ 

n ka ar -- bez kuruyuncıy . - .. kaldırmamalıdır. 
adan ut u vu ,. 

nl bez kurum .. Uklerinizi amonyaı;a 
Yalancı uıştnn yuz da bir giideri p:ır

ba tırıp fır<;ataymız. s:r: gibi parııyacıılttır. 
(a.<ı!le oğunuz.. İlk gu 

Dememek için k~ndisini güç tuttu. 
Bu hadise asabını o kadar sarsmıştı ki 

bütün harici hayatı, etrafındakileri unut
tu ve bir ses kulağının dibinde: 

- Ne güzel bir çih teşkil ediyorlar! 
deyinciye kadar öylece kaldı. 

Bu, Turhımın müstehzi sesi idi. Genç 
kız şiddetle başını çevirdi, fakat derhal 
sükunetini bularak mütebessim bir çeh
re ile aordu: 

- Beğendiğiniz çift hangi,idir~ 
Turhan onun bu sahte hayretine ina -

nacak kadar sal değildi. Elile salonun ta 
ilerisinde, kalabalık arasında duran Ha
lukla Handanı i~ret etti: 

- işte onlar •.. 
- Karınızla kocamdan mı bahsedi -

yorsunuz) 
-Evet, lcocanız ve kanm ..• 

- ikisi de pek yakı1ıklı olduklann-
dan hakikaten göze hoş görünen bir 
manzara arzediyorlar. 

- Hakkınız var •.. Yanınıza otuımak
lığıma müsaade eder misiniz) 

- Bu koltuğu Haluk İçin muhafaza 
etmeğe mecbumm. 

Turhan teklifsizce koltuğu çekip o -
turdu. 

- Demek ki siz bu derece uysal bir 
kadınsınız! Kocanı7.1n sözünden dışan 
çıkmıyorsunuz. 

- Mümkün olduğu kadar çıkmama
ğa çalışırım. 

- Siz hiç l'l.!ln bir kız değilsiniz Zey
neb Hanım ..• Ben arhk ttitaat etmek» 
faslının karı koca gramerinden silinmiş 
olduğunu zannı-diyordum. 

- Olabilir ..• Fakat onun emirleri 
benim arzularıma uygun geldiği zaman 
bunlara neden ıiayet etmiyeyjm ve ken
di isteğim haricinde iş görmcğe kendi· 
kendimi icbar edeyim~ 

- O halde bu aandalyeyi kocanız kin 
saklamağa kat'iyen karar verdiniz öyle 

mn 
Zeyneb ba~le tasdik etti. 
_ Nasıl olur) Mademki ben bunu 

işgal ediyorum. 

Turhan hunu söylerken manalı bakış
larla genç kızı süzmekte devam ediyor
du; fakat Zeyneb onun aırna ık halle -
rini anlamamazlıktan görünmeği muva -
fık bulduğu için aadece: 

- O gelinciye kadaı bundan istifa
de edebilirsiniz. dedi. 

Kadınlar tarafından ıeddedılmeite 
pek alışkın olmıyan ungin ve şimanlt 
adam, imalı bir göz kırpa.şile teca.vüze 
geçti: 

- Zevahire bakılırs:ı pek çabuk av -
det edeceğe beıızemi) or; binaenaleyh 
tahatça oturabilirim. 

Zeyneb bu terbiyesizliği de farketme
miş görünmeği tercih etti ve tabii bir gü
lüşle: 

- Bunda mutabıkız, dedi. Haluk ba
na bir dondurma getirmek için gitmi~ ol
duğunu unutup gevezeliğe dalmış olı:ıbi
lir. 

Tur han, her kelımenin üzerinde ısrat 
ederek cevab verdi: 
• - Handanın erkeklere vakit mefhu

munu unutturmakta mahareti ı.·ardır. 
Bunu bildiğiniz halde ~iz de zayıf "albli 
kocanızı o tehlikeye doğru göndc:rmkete 
hata ediyorsunuz. 

- Merak etme-y:niz, zayıf kalbli de -
diğiniz :kocam. tehlikeyi vaktinde görüp 
ondan kaçabilecek kadar kuvvetlidır. 

- Olabilir... Şimdiki halde siz bir 
dondurma bekliycrek üzülüyorsunuz.Mü
aaade ederseniz hemen koşup getireyim. 

- Rica ederinı, zahmet etmeyiniz, a-
celeye hiç borcum yok. 

- Bununla yanınızdan ayrıldığımı 
istemediğinizi mı in-a ediyorsunuz) 

Zeyneb öfke ile dudaklarını ısırdı. 
Ayni zamanda, bu küstah ve tetbiycsiz 
adama bu sözleri söylemek fırsatını ver
diği için kendine de kızıyordu. 

- Hayır, yalnız Halfikun nasıl olsa 
geleceğini söylemek istemiştim. 

Tuthan genç kızı ateşli bakışları al -
bnda tutarak müstehzi bir sada ile: 

- Eğer hala bunu hatırlıyorsa l de -
dikten sonra attık kat'i bir taarruza geç-

meğe karar veren· bir iruıan ıükunetile 
aandalyesiru Zeynl!bc yaki ştırdı ve ona 
bir aır tevdi ediyormuş gibi aesini lcısa -
rak söylemeğc başladı: 

- Zeyneb, artık aramızdaki bu sak
lambaç oyununa r.ihayet vermek zamanı 
geldi •.• Bırakalım, cesur t&yyareci, fakat 
içli ve korkak aşık gene fettan amca 
kızının ağına düşerek çırpınstn 1 Biz ken
di yolumuza gidelim .•. Sizi d::ıha ilk 
gördüğüm dakikadnnberi meftun oldu -
ğumu anlamıştınız değil mi Zeyneb) 
Benden böyle kaçmakta devam etmeyi
niz. 

Söylerken genç kızın elin\ tutmak is
t~~İşt~. L?kin onun gözlerinde öyle bü
yuk bır hıddet okudu kj bir an tered -
düdle durakladı. Ancak, Turhan öteden
b~ri kadınların eteklerı arasında yaşıyan 
hır çapkın olduğu için bu ilk tereddüd a
nından sonra tekrar kendini topladı, 
Zeynebin öfkesınin sahte olduğuna hük
metti ve bu defa biiyük bir cesaretle o
nun elini tutup eıktı. 

- Turhan Bey, elimi bırnkınız.. yoksa 
bağırır, bir rezalet çıkarınm. 

- Niçin Zeyneb} Bakınız borası ne 
kadar tenha ••• Palmiyenin arkasında a -
deta yalnız gıbi)i:L. Artık bend~ kaç -
makta devam etmeyin. Bakmız. kocanız 
aizi nasıl aldatıyor. Siz de ona mukabele 
edin. Alışma verişme 1 •• 

Zeyneb mağrur ve soğuk bir eda ile 
cevab verdi: 

- Na"'ihatinize te~ekkür edmim e -
fendim. Elimi bırakınız ve yanımdan çe
kiliniz. Halukla aramızı açmak için söy
lediğiniz "'özlere gcJince, bunlar lüzum -
suz hezeyanlardır ve ısrar ettiğiniz tak -
dirde kocamla aranızda nahoş bir takım 
hadiselere aebebiy,.t verebilirsiniz. 

- Haluk bana çatmağa cesaret ede -
mez: çünkü o takdirde ben de kendi -
sinden, karıma karşı olan muamelesinin 
hesabını sorarım. 

(Arkası var) 

nakil vasıtası ne seyahat etmek . kA 
k m1 anı114 avuşrııuştur. 

** Peruluların düdükleri 
Peru yerlileri 

sap ve karın ta • 
raflarından içi boş 
borularla birbir • 
lerine ekM testiler 
yaparlar. Bu testi. ' 
ler. su koymak 
için yapılmış de
ğıldir. Bir nevi 
düdüktürler. Ve 

testilerden birinıu ağzından üflendiği za,. 

man çok uzaklardan duyulabilecek kadaı 
fazla ses çıkar. Sesi, içinde toparlak bu .. 
lunm.ıyan polis düdü{,rü scsinı· d an ırır. 

Fakat polis düdübrü sesinden kat kat yük
sektir. 



6 Sayfa SON POSTA 

(Memleket llaberleri) 
Adanada yeni bir hal yapıllyor Adıya~anda • 

trahom mucadelesı 
Alihocalıdaki petrol araşbrmaları durduruldu, 

Çukurovada ihracat faaliyeti devam ediyor· 

Adıyamanda.n ya1 .,..,.,. .. ,,.....,."""""_. __ .,"·' 
zılıyor: Doğu ve Ce 
nub doğusunun; a • 
sırlar süren ihmali, 
saltanat idare.slnin 

Adan:ı. (Hususi) - Adana. vakıflar idare- dar, bu maddelerle uğra.şac.ak k:Ômite kn - büyük alA.kMızlığı, 
ei tarafından yaptırılmakta olan ikinol seb. rulmut ve muhaberata ba.şla.mı~tır. bura halkını, gÖ21 
r:e ve et hil.li inşaatı hayli ilerlemiştir. Gene tşcı komJsyonu toplantısı den mahrum bırak. 
'Vakıflar ldar~i~in ~urma~ta ol~uğu apar _ Adana iŞcl komisyonu villyette toplan • mı.ştı. Cümhuriyet 
tını.anlardan. ıkisi bıtmek uzer~ır. Bu apar. mı.ş ve ~ci ha!talıklannı tesbit et~tir. Ko. devri, ona, sağlığı _ 
tı.manlar daıre daire ki.raya verilecek ve bu. misyonun bu yenı karanne. göre ot Jşef.aln!n nı, re!ahı.?Jh, tekrar 
ha benzer yapılacak d~ğer binalarla Adana- haftalık Ucreti, 300, kızak ~!.sinin S60 ve hayata k.avuşu~unu 
nın kiralık mesken ihtıyacı karşılanmış ola- patoz tşçiSinin 500 kuruştur. temin etti. 
taktır. Yenice istasyonunda elektrik tesisatı Hemen bütün ci-

Alihocalıdaki petrol araştırmaları D 1 t D lryoll "d 1 y . ,M var kazalarda en bU . ev e em axı ı ares enıce ..,..as • 
Çukurovanın Alıhocalı mıntakasında ya. - d 1 kt "k t Is t bu yük Met olan tra _ 
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, Kapalı zarf usolile Eksiltme ilanı 
Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: • 

ı - Eksiltmeye konulan io: Tekirdait _ Malkara yolunun 11 -1- 100 - 62 -1- JiJO k1. 
lometreleri arasında 8100 metrelik kısım şose esaslı tamiratı. 

Keşi! bedeli: (50704) lira (50) uruştur. 

2 - Ekslltme 19/ 6/ 940 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 13 te Teklrdal Ratıa 
Müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Ebiltme şartnamesi ve buna mfiteferrı diğer evrak 255 kuruş bedel mııkab1Hn. 
de Nafı Müdürltiğünden alına.bilir. 

41 - Eksiltmeye girmek için tallblertn en a.şağı 20 bin liralık bu gibi oosa ifleı1 J&P.. 
m~ olmaları ve (3785) 1lra. (23) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve lha.le stm,tı.Q 
den en az 8 gün evvel Tekirdağ vallllğine müracaat.111- ibraz edeceği dJ.#er vesika Vf 
referanslara göre (Ehliyet vesikası) almal:lrı ve 940 yılma aid Ticaret Oduı ve.slka4 
göstermeleri şarttır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakla.n teklif met. 
tublarını 2 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar kom1syon ret.s1111nı 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6 - Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4384) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilanları 

pılmış olan petrol sondajlarının mühim bir yonhiun ~M e eo rı 
1 

kest .! ı .. yapmı., tve hom, denebilir ki 
. na ye ..,,.asy nu e e rı.,e a.avuşmuş ur. Dr. Rıza M. Gören 

safhaya gırdı(İi için buraya son sistem mal - .bu yu.rd parçası.n • Beherlne tahınin edilen flatı 950 kurut o- saik ve teklif mektublarmı Çanakltalede M-
zeme getirildiğini yazmıştım. Fakat Beşi - Zira.at VekAletlntn rönderdlğ1 da sakin olanların % 90 mı Mr et - lan 5000 aded yün battaniye 1/7/ 940 Pa - keri satınalma komisyonuna vermeleri. 
ri'dekl ameliye daha mühlm olduğundan bu or&k makineleri mi.şti. Fakat bugiin, yen! doğan çocukll\rl _ zartesi günü saat 11 de Ankara.da M. M. V. Miktarı Tutarı Teminatı bıale gün.il. Saati 
rı.l.et ler i n oraya nakli kararlaştırılmıştır. A - Ziraat Vekftleti Çukurova çiftçiSinin ha _ mızı bu merhamet.siz mikrobun tecavüzün • satınalına komisyonunda kapalı zarfla sa • Kilo Lira Lira. 
lfhocalıdaki mütehassıs heyet Beşirl'ye git • sadı kolayca yapması için orak makineleri den kurtarmış bulunuyoruz. Hük1imetin yor tın alıııacaktır. İsteklilerin 3562 Ura 50 ku_ 
mlş ve cihazların nıı.kline baslanmı.ştır. göndermi.'ltir. Köylüler bu maklnelerı müna. yer açt:ğı trahom hastaneleri ve burada ruşlu.k ka.t'l teminatlarile birlikte teklif 130,000 33,800 2535 2/ 7/ 941) 11 
Dığer taraftan. Payas civarındaki clemir vebe ile kullanmaktadır. Bölgede yedi köy yılmadan çalışan vatansever, fedakAr dok - mektUıblannı eksiltme saatinden bir saat 60,000 15,600 1170 

madeninden Karab!ike yollanan nümune - makine merkezi olarak tesbit edilmı., ve bir torlarımızın sayesinde artık bu hastalıktan evveline kadar komisyona vermeleri. 2oo,ooo 56,000 4o50 
2/ 7/ 940 16 
snıHO ıı 

ferin tahlil raporuna intizar edilmektedir. iş cetveli tanzim edilmiştir. Köylüler bu va- korku kalmamıştır. (46) {4861> 80,000 21,60-0 1620 
Netice hakkın~a ümid büyüktür. ziyetten hududsuz derecede memnundur. Adıyaman trahom ha&tane.~i tabibi oıan * * 3/'7/ P40 16 

(53) (tlMK) 

ihracat faaliyeti Rıza Murad Gören, Q-alışkan ve mütevazi Beher takımına 120 kuruş !iat tahmin e. 
t v A.. bl ı 10,000 kilo sade yağı, 7000 kllo sıtır etinl.Q Piyasanın durgun oma.sına ragmen vll.- Edı·rnede b·ır berber metresı·nı'n r i im adamıdır. Geee gündüz yüzlerce dilen 30 000 takım çama§ır satın alınacaktır. . k1'-

na i hracatçılar birliğinin faaliyeti geni~le - hasta, onun ellerinden §lla alır gözleriııi Beher t~lomı bir don ve bir gOmlekten lba- münaka.saları 24/ 6194_0 saat 10 ve 11 dll t 
?n '"' ir. A k b ki d k ' palı 900 ton odun ile 60 ton kuru o un a.ŞI mi ıça a 1 azanır. ret olan bu çamaşırların kapalı zarna et - · t 14 15 de blrlncllı apal' 

İtn l va ve Mncarlstana pamuk sevkiyatı ıie- Hergün tekamü.l eden hastanenin, kuru _ slltmesi 117/ 940 Pazartesi günt\ saat ıı de 2516/ 94.0 ve saa ~~ -. 
tam ederken Romanya ne yapılan mtizalr.e v Edirne (Hususi) - Bugün şehTimizde luş ve gell.şişinde onun me.şafslni takdirle Ankarada M. M. v. satınalma komisyonunda lklnc!Bl açık olmak uz~re yapıla.ea.ktır. Bade 
teler de normal blr safhaya glrmı.,tır. bir yaralama vak'ası oldu. Berber lıımail yMetmek ld.zıındır. yapılacaktır. isteklilerin 2700 liralık temi _ yağının 825, sığır etinin 1155, odunun '148, 
Bul~:ui~tan ve Yugoslavya ile Adana lh - bir mUddettenbcri birlikte yaşamakta ol - Yeni yapılmakta olan kısım bitince Adı _ nat1arlle birlikte tekllf mektublarını ebilt- kuru otun 315 liralık ilk temlnatlan nrdır 

.tacatcılar birliği arasında muhabereler ol - duğu Vasfiye adındaki kadının Hasan iıı- yaman çok güzel bir hastaneye ma.llk olmuf me saatinden behemehal bir saat evveline isteklilerin· 2490 sayılı kanunun l.ateklerlne 
maktadır . Japonyadan serbest döviz üzeri - minde bhisilc göTüştüğünU haber alınca e- bulunacaktır. Hastane bahçesi meyvalı Ye kaidar mezkür komisyona rvermelerl. Şart- göre teminatlarını hazırlıyarak ayni itbl ve 
ne rniısterl teminine de muvaffak olunmu,_ vine gitmiştir. Evdeki aşıklar berbere ka - meyvasız ağaçlar ve za.rU tarhlar1a süslen • namesi 180 kuı·uşa komisyondan alınır. saatte münakasaya iştirak edeceklmtnl ve 
tur. f:l)k müsaid flatlarla Japonvaya şim _ pıyı açmayınca sokakta gizlice bekliyen ls- miş bulunmaktadır. (46) (4862) şartnameyi görmek 1.stiyenlerln _Maıdlnde 
dllik 51)00 balya pamuk ihraQ edllmesine ça._ mail aradan bir saat sonra dışarıya çıkan * askeri satınalma komisyonuna. müracaatıan. 
lı.şılm :ı k'adır. Hasanın üzerine atılarak elindeki bıçakla Şantaj yapan kilin fTIUhakemeSİ Beherine tahmin edilen !iatl SlO lira olan C7.4ıMD) 

Dli?er taraftan çay, kahve ithalatçıları bir- dört yerinden yaralamıştır. Ad ( 100 tane h"~ta nakliye arabası 22/ 6/ 940 CU.. * 
ana Hususi) - Adanada Ali Ulvi ..., liğintn Mersine bir şube açması kararlaştı - Carih derhal yakalanmış, mecruh da has k N ma?tesl günu·· saat 11 de Ankarada M. M. v. 120 ton t-0z şekerin kapalı zarfie. ebll_t • 

ızı azmiye bundan bir müddet evvel • rılmıc::tır Böyle bir şubenin teşekktilüne ka. taneye kaldırılmıştır. h . b' '- satınalma komisyonunda pazarlıkla satın mest 26/ 6/ 940 günü saat 15 de Ankarada L'I' 

Adanadan küçUk haberler ) 
* Maarif Vek!l.letinin, açılmasını ka. ımüsabakalarına ba.şlanacaktır. Bu müsaba. 

rarl::ı:ştırdığı kitab satış yerlerinden bi- kaların programı hazırlanmıştır. 
rl.<ıi de Adanada açllacaktır. Bugünlerde * Adana Torosspor klübll futbol takımı 
Ankaradan bir heyetin şehrimize gelmesi birk"aç güne kadar Kayseriye gidecek ve o-
beklenmektedir. rada spor tema.slan yapacaktır. 

* Çukurovada atlı sporun inkişafı için te_ * Adana Halkevi teskila.tı, asfalt üzerin. 
Ji.si kararlaşan klüp teşekkül etmiş ve raa _ de yapılan ''eni büyük binasına nakletml,tir. 
Jiyete geçml.ştir. * Vekn.Ietin gönderdlih bir mülkiye mü_ 

!etti.si Adana belediyesindeki 80n muamela.ta * Adana Türkkuşunda muvaffak olan ve 
.. • .. n1 1 ü aid tahkikat yapmaktadır. 

A lbrovesı alan 56 genç bugu erde nön * Ad.anada sıcakların kırk dereceye ka-
k.ampına gidecektir. dar yükselmesi halkı bağ ve yaylalara göçe * Adananın umuml yolları üzerinde yeni sevketmiştir. Bürücek yaylıt.sı bu sene pek 
bir otobüs servisi ihdas edilmiştir. Birçok rağbettedir. 
durak yerleri tesbit edilmiş va muntazam se. * Adana stadında futbol şild .maçlarına 
ferlere başlanmıştır. başlanmıştır. Maçlar önümüzdeki hafta ne . * Adanada 10 Haziranda. büyük aletizm ticelenecektir. 

«Son Postan nın zabıta romanı: 54 

JI KELiMENiN 
'1/IE~QAQ, 1 

Fakat hırsını yenemiyen delikanlı al
nından akan kanlar göz çııkurlarma dol
duğu için karşısındaki adamın bayıldı -
ğını göremiyor, mütemadiyen yumruk a
tıyordu. 

Boğuşma, amansız ve müthişti. Yum
ruklar, tokatlar, tekmeler birbirini ta -
kib ediyor, iskemleler fıılatılıyor, sopa -
]ar ıslık çalarak havad.ı dola~ıyordu. 
Ah. oh, aman, vandım se.ıleri ve kufür
ler birbirini takib ediyordu. İkişer ikişet' 
birbirlerine kemend oluyor, altalta üı -
tüste yuvarlanıyor, birbirlerinden kur -
tulunca tekrar tekme, yumruk, sopa sa
:vurmağa başlıyorlardı. Tam bu sırada 
Üç el silah patladı ve orta avizedeki lam
balar birdenbire söndıi. Yılmaz dışan 
fırladı. Uşaklardan biri elektrik sigor -
tasını çıkarmıştı. Hemen herifin Üzerine 
atıldı. Kısa bir boğuşmadan sonra uşak 
karnına yediği müthiş bir tekme ile ikf 
kat olarak kıvranmağa başladı. Yılmıu. 
vakit geçirmeden sigortayı taktı. LAnı • 
balar tekrar yandı. Boğuşma hızındaQ 
'\fe şiddetinden bir şey kaybetmeden de
.vam ediyordu. Yılmaz odaya girince ç&
te reisi olduğu anlaşılan Saimin kaçmıf 
olduğunu gördü. Herif kapıdan çıkma -
nuştı. Demek ki glzü bir yoldan kaçmış
tı. O da o tarafa doğru koştu. Yerde 
yaralı ve baygın yatan insanlann üzerin
den atlıyarak gizli merdivenden aşsiı 
lnmeğe başladı. 

Odada kalan Hulki ile arkadaşlan dö 
vüşe devam ediyorlardı. Mücadele ·va -
kit geçtikçe lehlerine inki~af etmek il -
teTe idi. Bunun için kat'i bir galibiyet 
elde etmek maksa.dile üzerine hücum e
den dev gibi ahtapot suratlı bir herifin 
gırtlağına yapı~mak istedi. Fakat çene -
sine müthiş bir yumruk yedi. Gözlerin • 
Öen yıldtzlar çıktı. Kendisini toplamasa 
partiyi kaybedecekti. Son bir gayretle 
tola sıçradı. Ve bu sure~le ikinci mUthit 
\>.ir yumruktan kurtuldu. Bu yumruktan 
~urtulmo.s ile ma9adan kaptığı sürahiyi 
lıerifin kafasına indirmesi bir oldu. A -
~am. cansız bir külçe halinde yere yı -
'· ı ldı. Bu sırada kalın ve boğucu bir ~u-

Yazan: Ihsan Aril 
man odayı kaplamağa başlamıştı. Köş
kü ateşe vermişlerdi. Hulki, acele etmek, 
işi bir an evvel bitirmek lazım geldiği -
n.i anladı. Üzerine saldıran bir ba~ka 
haydudu da mide~ine yapıştırdığı müt -
hiş bir yumrukla hakladıktan sonra ra -
ıibsiz ortada kaldı. Etrafına bakındı. 
Herkes yerlere serilmişti. Ortalık bir 
harb meydanını andıııyordu. Duman 
gittikçe z.iyadeleşiyordu. Ortada hay -
dudlardan ikiai ölü gibi uzanmıştı. Her 
tarafları kan İçinde idi. Yılmaıtın adam
larından buğday kralı Atı\ ile Hulldnin 
arkadaşı koşucu Sami biTer kur~unla vu
rulmuşlar, yerde kıvranıyorlardı. AtA. 
yaralı olmasına ve ihtiyar ba.linıı rağmen 
yerden kalkmağa çalışıyordu. 
. Manganın diğer efradına bir şey ol -
mamııtı. Onlar, yorgunluktan birer ke
nara çekilmişler. dinleniyorlardı. 

Koca köşk iyiden iyiye yanmağa bat
lamıştı. 

Hulki bağırdı t 
- Derhal yaralıları kaldırınız. Dııan 

·çıkınız. Yamyoruı:. 
Manganın cewr ve kahraman efra • 

dı yerde yatanları kucaklıyarak aıafıya 
indirdiler. Hulki dumana ve ateşe raf -
ınen koca k8şkU başından a~ağıya lı:a ~ 
dar sürat.le dola,ıı, BütUn kapılar açık
tı ve OTtalıkta lclmseler yoktu. En Oıt 
kat aklına geldi. Merdivenleri dlSrder 
döTder atlıyaralc yukarı lı:oıtu. Bu katta 
lc.arşılıklı iki oda vardı. Birisinin kapısı 
kolayca açıldı. İçeTide sandıklar, yatak 
denkleri vardı. Diğer odaya koştu. Bu
nun kapısı kilidll idi. Gerilerek bOtün 
kuvvetile kapıya yaslandı. Kapı gllrültü 
ile açıldı ve Hulki yarı yuvar]anır bir 
halde odadan içeri dilldı. 

32 
Yılmaz, gizli merdivenden süratle a

şağıya indikten sonra avluya, oradan da 
bahçeye çıktt. ilk önüne çıkan harem 
ağaııının bağlı vUcudü oldu. Herif act a
cı inliyordu. Yılmıtı: herife bir tekme 
attıktan sonra ı 

- «Sabret! O yılanı şimdi getirip 
ben ııenin koynuna sokaoalım)) dedi. 

'e rın ırço~ zenginlerine para koparmak 
lçin tehdid mektubları yazmış ve iki seneye alınacaktır. isteklilerin 4650 liralık kat1 te. blirliği satın alma komisyonunda yapıla • 

hk .f!__ ı minatlarile birlikte mezkür komisyonda bu. caktır. Muhammen bedeli 4"5,600 ltra Dk te. ma um o muştu. T emyi:ı mahkemesi bu 
kararı bozmuş ise de Adana aııliye cezaııı lunmaları. Şartname.si 155 kur1,J.1a komisyon- minatı 3420 liradır. Şartnamesi 2as t:nruşı 
gene eski kararında ısrar göstermiştir. da.n alınır. (47) (4863) komlzyondan alınır. İçinde kanunt ve ticaret 

Edf rne Halkevinde konferans 
Edime (Hususi) - Bugün saat 17 de 

Halkevinde Konya meb'usu Muzaffer 
Göker tarafından mtihim bir konf~rans ve
rildi. 

Bugünkü dünya durumunu alaka.landı -
ran bu konferansta şehrimizin bütUn mil -
nevverleri, muallimleri ve birçok halk bu
lunmuştur. 

~~~~~~~~~-

+ odası vesikası da bulunan teklif melctubları 
PUlömer teslimi şartne 50,000 kllo sı~ır e- saat 14 de kadar kabul edilir. (17) ('891) 

tinin kapalı zarfla eksiltme.si :ın/940 Salı * 
giinü saat 15 de Erzincanda askert satınaL Keşi! bedeli 20,019 lira 88 kuruş olan ild 
ma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen aded anbar binası in.şası kapalı zarfta ek • 
bedeli 11,000 Ura. llk teminatı 825 liradır. slltmeye konmu,ıur. İlhalesi 26/ 6/ 940 car. 
$artnamesl hergün komisyonda görülilr. şamba günü saat 10 dadır. bit teminatı 151! 
Tekll! mektublnrının eksiltme saatinden bir liradır. ŞartnamMl komisyonda gör1llftr. fa.. 
saat evveline kadar Erzincanda komisyona tekliler1n kanunun emir ettı~ı belgeleı1e en 
verilmesi. (50) {4901) az ihale saatinden bir saat evveline kadar * Ankarada M. M. V. satın alma komlQonuna 

15,000 kilo sade yağı kapalı zarfla eksilt- gelmeleri. (24) (4739). 
Seyhan nehrinde bir kız boğuldu meye konmuştur. Tahmin bedeli 15,000 lira * 

ilk teminatı 1125 liradır. İhal~I 517/ 940 Cu- 140,000 kilo sığır etinin kapalı zarO. et -Adana (Hususi) - Cemile adında bir 
.kız Seyhan nehrinde yıkanırken boğ.ılmuş
tur. 

Büyük bir çınarın altına gelerek etra
fa bakınmağa başladı. Aıııağı katlan ta • 
mamen tutuşmuş olan köşkün çıtırtıları 
duyı.ı.luyordu. Bir aralık yakınında bir a-· 
yak sesi duydu. Birisi ağaçların arasın -
dan kaçıyordu. Karan1ıkta kimseyi gö -
remedi. Kulak kabarttı. Ayak sesleri 
köşkün garajına doğru gidiyordu. Birisi
nin otomobille ka"çmıık. istediğini anladı. 

Herif, arabay:ı atladıktan sonra iş iş
ten geçerdi. Bahçe kapısına. koştu. Daha 
lcapıdan çıkmamıı:tı ki motörü bir iki de
fa homurdıyan araba süratle yanından 
geçti ve Kaytfdağı yoluna doğru .i.leıle v 

meğe başladı. Yılmaz. ileride duran 
Cevdetin otomobiline lcoıttı. Cevdet, ve
rilen talimat mucibince yerinde hazırdı. 
Arabaya atlıyaıak bağırdı: 

- Giden arabayı takib et, herif kn-
çıyor. 

Eski tayyareci, büyük bir meharet ve 
ıüratle arabasını harekete getirdi. Kaçan 
arabal)ln arkasındaki kmnızı ışık kaybol
mak üzere idi. Uzun, karanlık yollarda 
müthiş bir kovalamaca başladı. Arada
ki mesafe hayli fazla idi. Yılmaz, heye
canından yerinde duramıyordu: 

- Y etitebilecek miyiz~ 
- Vallahi bilmem. Herifin motörünU 

bilmiyorum. 
- Cevdet, herifi kaçırırsak bütün e -

meklerfmb: boşa gklecelı:. 
- Elimden gelse uçacağım. 
- Gaze bas! Ne yaparsan yap ona 

yetiş. 

- Merale ~tme... Herifi elbet bir 
yerde enseleriz. Y alnı~ motörümUze bir 
oey olmazsa .•• 

- İnşallah olmaz. 
İki yol ağzına gelince. Cevdet fren 

yaptı. Çünkü kaçan arabanın hangi yol
dan gittiğinl görememişlerdi. Fakat ta 
uzaktan firad arabanın küçük k.ırmızı 
lambasını gördüler ve ıUratle o tarafa 
saptılar. Cevdet, zifiri karanlık içinde 
etrafı görmek için dikkat kesilmJotl. 

- Herif çok kurnaz tilki! 
- Nereden biliyorsun, 
- Taklb edildiğini anladı, ıııklannı 

söndürüyor. 
- Peki, buna çaref 
- Sen işi bana bırak. 
- Bıraktım, §imdi sen milcadele e -

diyoTsun. 
- Aradaki mesafeyi kapatıyorum. 

Motörilm gittikçe açılıyor. 
- Ağzını öpeyim Covdetçi~. 

(Arkası var)" 

ma günü saat 10 da Midyatta a.!Jkeri satına!. slltmesi 20/ 6/ 94ll Perşembe giinll saat 18 da 
ma komisyonunda yapılacaktır. İstektııerln Eski.şehirde Kor satın atma kombyoııanda 
kanun1 vesikalarlle teklif mektublarını ihale yapılacaktır. Şartnamesi koml8yonda gfir1l -
saatinden blr saat evveline kadar komisyona ıür. Tahmin bedeli 38,500 lira muvakkat te
vermeleı-i. Şartnamesi İstanbul Lv. Am1rl1ğ1 minatı 2887 lira 50 kuruştur. İstekliler b -
satınalma komisyonunda görillnr. nımda yazılı vesaik ve teminat makbmlanm 

(54) (4903) havı tekll! mektuplarını belli g1lndc enu 
+ 15 şe kadar komisyon Rs.ne vermlt bula.na... 

5800 ton buğday öğtitmesl kapalı zarfla ek_ caklardır. 0740) Ct6rl) 
slltmeye konmu.ştur. İhalesi 1/'1/ 940 g1inft * 
saat 15 de Ankarada Lv. Amirliği satınalına Beherine tahmin edilen fi.atı 160 lira olan 
kom1syonunda yapılacaktır. Muhammen be- 300 aded nakliye arabası 17/6/ 940 Pazartesi 
deli 87,000 lira, ilk teminatı 5600 liradır. günü saat 10 da Ankarada M. M. V. Batına!.. 
$a.rtnamesı 433 kuruşa komisyondan alınır. ma kom1syonunda pazarlıkla satın almact\k.. 
İçin.de ~anun! ve Ticaret odMJ veslkalan tır. Kat'l teminatı 7200 liradır. B"mlf vn 
bulunan teklif mektub1arının saat 14 de şartnamesi 240 kuruşa kom1syondan llbnır. 
kadar komisyona verilmesi. (49) (4900) Arabaların hepsi bir talibe ihale edilebile -* eeği gibi yüzer ~rabalık partiler halinde ayn 
Aşağıda yazılı sığır etleri hWılarında ya _ ayrı taliblere de ihale edlleblleceğlnden 11 -

zılı gün ve saatlerde kapalı zarfla eksilt _ teklllerin pazarlık gün ve saatinde verebl -
meye konmuştur. İsteklilerin ihale saatle - lecekleri miktar üzerinden kat1 tem.lnaUa ~ 
rinden bir saat evvellne kadar kanunı ve- rlle komisyona gelmeler!. (39-4837> 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
1 - Tahmin edilen bedell c:l0250t lira 1 1 - Tahmin edllen bedeli ıı128«,50. lira 

u5000ıı metre Buranda bezinin 18/Hazlran/940 olan 56 kalem muhtelif cim malzmnenln 
tarihine ra.stlıyan saıı günü sa.at 15 de pa- 17/ 6/ 940 tarihine rastııyan Pazarteei stlntl 
zarlık eksiltmesi yapılacaktır. saat 15 de Kasımp~ bulunan denls ı.n. 

2 - İlk teminatı ıı768ı> l.iı'a o:75a kuruş olup zı.m satınalma komiSyOnunda pazarlıkla ek. 
siltmesi yapılacaktır. 

şartnamesi hergün komisyondan alınabillr. 2 _ İlk teminatı e.986.34. Ura olup tartma .. 
3 - isteklilerin 2490 sa.yılı kanunda yazll.ı mesl hergUn iş saati dahilinde m~ to • 

vesaikle ve teminat, makbuz veya mek:tub - misyondan alınabilir. 
larile birlikte belli gün ve saatte K.a.sunpqa.. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ilde • 
da bulunan komisyona müracaatları. dlğ vesaJkle birlikte adı Be9811 komlQonl 

c4865• müracaatları. «48761 

Devlet demiryolları ve limanlar ı işletmesi 
umum idaresi i la nları 

Muhammen bedeli ve !.simleri aşağıda yazılı 3 grup ahşab tezgfthı 23/ 7/ 1940 Salı 

günü saat 15,30 da kapalı zar! u.sulile Ankarada idare binasında satın e.lınaca.ktır. 
Bu i.şe girmek istlyen1erin her tezgah hizasında yazılı muvakkat temlnatlan ile b • 

nunun tayin ettiği vesikaları ve teklinerini ayni gün saat 14,30 a kadar koml8)0n 
reisliğine vermeleri rn.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada M lzeme dairesinden, 

ıüm ve Sevk Şefliğinden dağıtllacaktır. 
Tezgll.hın ismi 

Elektrik motörlü ahşab için tepsi testereli 
kesme ve delme tezgAhı. 
Elektrik motörlü ahşab i9in bir bıçaklı 
plA.nya tezgô.hı. 
Elektrik: moWrlü ahşab için kanal ve oluk 
açınağa mahsus freze tezgahı. 

Muhammen bedel 
Lira 

2750 

2500 

Raydarııqada 'l'tılıtl • 
('8111) 

Muvakkat tem.1D8' 
Ltra 

206,30 

187,50 

160,-
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"" s R --Parisin sukutu muhtemel, 
şehir modaf aa edilmiyecek Bu hafta yapılacCJ,k 

ml.tl"'ı ku·· me maçları Fransız tehi'"" ı t ç k b t -· ır. .0 . üyük ganaim de Almanların elin• 
Fransız ve ngiliz tayyareleri Alman!ara p · 13 (A A ) tı T " (Baş'arafı 1 inci sayfada) arıs · · - Fransız sabah t~b- ~e~mış 1: opç~Qıuz yüklü olarak aç.im~ 

Metro ve trenler muntazaman işlemek- karşı büyük faaliyetlerde bulunmuşlardır. Milli küme maçlarının geri kalan oyun - Jiği: ıstıyen hır nakliye gemisine tam isabı:tlQ~ 
t d' I Fransız tayyareleTİ, Manheim, Neustadt ve !arına Pazar günil. Şeref sahasında devam e_ .. H._ arekat, denizden Argonne'a kadar yaparak geri d_önmeğe mecbur etmistir. Al• 
e ır er. Al Frankfurtu bombardıman etınşilerdir. ln d·ı ktl B h tt h . h d k d f . T eeyyüd etmiyen bir habere göıe - - ı ece r. u a anın bütün nazarları Ü- utun cçp e e ayni şiddetle devam etmek- man tan a ı toplarının atesi neticesiacle 

Jnl\n başkumandanlığı, Parisin mukav_e- giliz tayyareleri bfrçok nakliye kolu, kıtaat zerine çeken oyunu, hiç şüphe yok ki Fener- tedir. diğer bir gemi berhava olmuş~ur. 
nıetsiz teslim olmasını istemiş. aksi takdır- kollan ve muvasala yolları bombardıman bahçe ile Vefa arasındaki maçtır. Kıtalarımız, bilhassa hükumet merke - Harekat bütün cephe imtidadınca sed 
de şehrin bombardıman edileceğini bildir- etmiştir. k b l Her geçen hatta ~ampiyonluğa bir adını %İnin iki tarafında, aşağı Seine üzerinde bir terakki göstermektedir. 

Alman tayyareleri de, Parisin şar i Ö d h kl F M M h b nü~tir. h·ı a a. ya aşan enerbahçe için bundan ve arne üzerinde artmakta olan diişman arne ne ri, irçok noktalarda, harb c-
E d 1 Jd guw veç ı e gesi, EVTeux üzerinde akınlar yapmışlnrdır. böyle her maçın ehemmiyetli oldugwu dü _ tazyikine durmadan mukavemet etmek .. dilerek, geçilmictir. 

vvelce de bil iri mı7 ° u A p İ ] · " 
Amerika sefiri Bulat ve sefaret er~aru. a- Yeni ngiliz takviye kuvvet en şüniilecek olw-sa, Vefa ile yapılacak maçın tedir. Champagne da düşmanı takib etmekte 
riste bulunmaktadırlar. Sefir. Parıs. ıq~~I Londra, 13 (AA.) - İstihbarat ne za- doksan dakikasını büyük bir dikkatle taklb Heyeti umumiyesi itibarile cephe üze olan fırkalarımız Cha1ons'u i gal etmiş vo 
edildiği takdirde. i" il halkın. ,emı_uyetını, retinin bildirdiğ" ne göre, lngiltereden yeni etmek lazım gelecektir. rindeki vaziyet, dün akşamki tebliğin neş - 19 14 muharebe ·i meydanlarını geçml• tir. 
umumi müesseselerin ve tarihıı bınalar; gelmiıı olan taze fngiliz kuvvetleri, Sı-ine'in Fenerbahçe ummadık bir taşın ba' yara- rindenberi, pek az değişmiştir. . Argonne ile Meuse arasında taarruz ara-
nıahfuz kalmasını temin etmek hususun n cenubunda, Fransız silah arkadaslannın bileceıYlni hesab ederek bu maça ciddi bir Akıam tebliği zı knzanmağa muvaffak olmuştur. 
Alman askeri makamlarile temasa geçe- yanmda yer almışlardır. ehemmiyet vermek mecburiyetindedir. Parls 13 (A.A.) _ Fransız ıs Çarşamba Bu ana kadar bize gelen haberlere gö-
cektir. :Bu kıt'alar, mükemmel kıt' alardır ve Günün ikinci maçı da Oalatasarayla Be_ akşam tebliği: re, .Yeni harekatın bn ladığı 5 Hazirandan 

Parls 13 CA A ) - *Reuter1> : . bunların geli•i, diişman ilerleme.iini dı·ıdur- şiktaş arasında oynanacaktır. ' Parlsin 1k1 tarafında muharebe gitgide berı alınan esir mühim bir miktara baliğ 
Parisln müdafaa cdılmıyeceğl resmen bıl- mak için gece gündüz çarpışan müttefik Birinci devrede maçları tehir edilen her vüs'at peyda etmektedir. Yeni kuvvetler Rou- olmaktadır. Düsman, çok fazla miktarda 

dirilmektedir. Bunun manası Reyno'nun R:ız kıt'aların kuvvei maneviyesinin yükııe!me- iki takını, bu mllna.sebetle ilk karşılaşma _ en'ln cenubundan ta.arruz etmişlerdir. Zırhlı harb malzemesi de kaybetmistfr. Yalnız 
'VeLte gönderdiği mesajda soylediğ~ ~bi, Ftarı sine şimdiden büyük yardımda bulunmuş- larını, iki hafta sonra da ikinci ve son kar. ve motörlü kollar, Louviers, An<lelys ve Ver- garb cenahındaki iki ordu, bütün sılAhl _ 
Eıızlar ancak Paris önünde ve gcrısınde ken- tur. şıJa~alarmı Yaı>ac.aklar. Galata.sarayla, non köprü başlanndan Parcy sur eure, Dreııx rınıkn iş bi.rliği ile 200 den fazla d~~n:n. 
<Ulerln i müdafaa edeceklerdir. Bu karar Nevyork 13 <Hu.susi) - United Press mu. Beşıktaş için bugün şampiyonluktan bahset ve Evreux Jstlkametinde geçmeğe başlamış_ tan ı tahrıb etmis veya ele geçirmistfr. 
1i'ran.sız payitahtının ııçık .şehir ?Jduğuna hablri bildiriyor: nıek biraz garib ve tuhaf olur. Bununla be: !ardır. Bu şehirler bombardunan edilmiş ve Tayyarelerimiz, bir nak !iye gemisi•ıi ve 
dair son yapılan beyanatın mantıki blr ne- Frıı.nsanın müdafaasına yardım etmek ü~ raber, bllha.s.sa sporda mücadele sonuna ta_ blr muha.clr taruesı mitralyöz ateşine tutul- a.sker dolu bir mavnayı batırmağa ve tak • 
tıcesidlr ve şlipheslz şehrin bombardımanla zere gönderilen ve gönderilecek olan İngiliz ~ar esas olduğuna göre, her iki takım henüz muştur. rı~en on .. b!.n tonluk bir nakliye gemisi ifo 
tabrib ed lmesine mfı.nl olmak fikrile ıttıhaz ltuvvetlerinln mecmuu bir milyon klş1Y1 bu- umldlerlnl ke.smed!kleri bu §8.mpiyonada ço- En aş.ağı 12 fırka Senlf.s ile Betz ara.<ıında b~rçok kwuçuk vapuru ciddi surette l.nsara 
ldlltnlştir. ıacaktır. Un karşıla.şmalar yapmak zaruretindedlrler. taarruz etmektedir. u.gratmaga muvaffak olmu-:lardır. Havre 

Fransız ba!ivekilinin nutka Bunlar, süratle Fransaya sevkedilmekte - Bundan dolayı Beşik~ın Caliblyetı re _ Hükfunet merkezinin şarkında muharebe cıva~ında 20 sabit balon düşiirülmüşııir. 
Paris 1 3 (Hususi) - Ba!'Vekil Rey- dirler. incrilfz askerleri iyi talim görmüş ve nerbahçenln Şampiyonluğunu tehdld edecek geçen günlerdekinden de daha şiddetli ol - Bır Alman denizaltı gemisi, dücımanın 

naud b~ akşam radyoda halka hitaben b~r teçhlz edllmlslerdlr. mahiyettedlr. muştur. Dü.~n zırhlı fırkaları, Chateau kuvvetli bir deniz nakliye koluna hücum 
nutuk söylemi" ve son defa olarak Amerı- Esir düşen İngiliz kuvVetleri Be.şiktaşın, yahud da Vefanın Fenerbahçe ThleITy'den Dormont'a kadar Mame neh - etmiş ve müteaddid vapur batırmı~tır. 
ladan yardım istemi,ti!". Londra 13 <A.A.) _ SalA.hiyettar bir mem_ karşısında yapabilecekleri sürprizler, oa.ıa _ rint Montirall 18tlkamet1nde geçmişler ve İtalyan tebliği 

Reynaud demiştir ki: d w b f badan söylen<llğine nazaran, Normandiya - ;::araya yflr olacağı içindir k1 vaziyet, Oa. bu esnada diğer fırkalar da Alsne'ln şar - halyan orduları umumi karargahında!\ 
1 

- Memleketimizin dü~r okl ugu du ]e- da bir İngiliz fırka.oıının çevrllmesl u"'zorı·ne asaraym da son maçlarında mutlak ga - kına geçerek Chalon sur Marne istikametin_ 13 (A.A.) - Mukarrer plana tevfı'kan l" 
aket anında, a•kerlerimizm, uman an a- ' Jebeslnf A-f dir 1 ~ esir düşen asker miktarının 6000 raddesinde ""'ur · de ilerlemişlerdir. ta yan tayyareleri, düşmanın deniz ve ha. Timızın, donanmamızm ve hrn:acılarımı~ın Fenerbahçe Ver Dil d 1zl ·· ) • ' 
kahramanlıklarını hürmetle yadetmek ıs- olmasından karkulmakta<iıır. Yeni İngUiz s - a maçını Nuri, Galata - şmanın en e Meuse ara.~ında harbe va ~s erı_ni ye.niden bombardıman etmiş • 

h d k d takvi-ue kıtaatının harb hattı ......... inde bu aray - Beşiktaş maçını Sami idare ede _ soktuğu kuvvetler 100 fırkadan fazla tnh _ lerdır. Bızerte e ve geceleyı'n Tulon'a karat 
terim. Bu kahramanları c l.., e e ya -ın an J u..,... cckle df.r İlk ,. 

b · d ıunduğu. Fransız kumanda he-Unin cmr-1 r · maça aaat .15 de, ikinci maça mfn edllmektedl.r. Ordularımız aded azh~ı - yapılmış olan taarruz bilhassa mı·J· hı'ın ol • gördüm. Bunlar beş günden en urma- J~ da ~ 17 d b ı; 
d k f ·k k ti e altında Fransızlarla yanyana harbetmekte saa e · af]a.naeaktır. na rağmen mükemımel btr tarzda muhare - muştur. Bizerte'de büyük ''angınlar çık • 

an, sayıca kendilerine co aı uvve er Ö b "' k olduğu ilAve edilmektedir. nıer Besim eye devam ediyorlar. mış, bir takım tesisat hasara uğramış v4 arsı çarpıc:maktadırlar. · J • 1 Londr:ıda zannedildlğine göre, Rouen et. f - İngiliz tehl:ği yerde bulunan tayyarelere karşı isabetli en-
Topraklanmızın düşman ÇJzme.en w~ - ta'yan o d Al L d 13 (AA) ' d k 

d t gız rafında, Seine nehri Uznindekl Alman taz- ' r USU manyaya on ra, · · - ngiJiz hava ne- a tlar yapı1m1stır. Bunlardan drı~· uzu tında çiğnenmesine mu 'la C' e mıyece . . bJ'X..: n 

Fransa birçok defalar istilaya maru~ ~al- yikinln şimdilik ha!1 fledlği anlasılm;ıktadır. • f zaretı şu ~.e 11!1; neşretmiştir: kullanı~m~yacak hale gelmiştir. Bütün tny-
nıış, fakat müstevliyi daima tafd~tmıştır. Fak:ıt taarruzun bUyük yükü simdi Paricı Ü- geçıyormuş Rouin ın tarlı: rnrtakasında dfüıman te- yarelerırruz. hareket üslerine dönmüşleıdir. 

Fransa bu muharebeyi kaybettı. Fakat. zerine ve Retmc;'den Mame'a . doğru yük _ {B&Jtarafı ı tncl sayfada) c~11!ü eri .üzerine nglliz hava kuvvetleri- Akdenizde bir denizaltımız bir kruvn • 
düşmana verdirdiği zayiat çok ağırdır. lenmektedir. İtalyanlar Almanlara Uç suretle yardım nıilnn tıdddetlı bomfba. ta~ı:ukzlan dün bütün zö.r~e. on b~n ton hacminde bi~ petrol ge • 

Y sayısız in- Alınan biltün maHimata nazaran, Alman- edebilirler: g evam etm şt.ır. ru eri tecernmüleri mısını torpıllemiştir. 
üzlerce tank, yüzlerce tayyare, İ v hl b t.. 11 "dd ı· b b B. h 

lar bu muhareb0 ye bUtlln zırhlı kuvvetlerini 1 - talyanlara karşı lı::uvvctli bir Fran- e nr ı ara a .ırn arı şı et 1 om ardı- ıngazi ududu yakininde kain Tobrult 
aa"o:~;~~asi ve medeniyete karşı 

0

yapılan sokmuşlardır. Parisl.n açık şehir oldu~una sız ordusunun Alp hududundd atıl lı::al- manlara tutulmuştur. Bu harekat esnasında ta lngilizlerin hava ve deniz kuvvetleri ta
barbarca taarruzun ilk darbelerine hedef mütedair beyannameye gelince. bunun ma_ ması. Uç dü~an bollJbardıman tayyaresi de dü- rafından bir taarruz teşebbüsü kara, hava 
olan Fransa, muhakkak ki tekrar şahlana- nasının , şehirde sokak muharebeleri olmı ~ 2 - Akdeniz sahillerinde ve Yakın- l_Ürülmüştür. Biziqı tayyarelerimizden de ve deniz kuvvetlerimiz tarafından tarde<lil-
caktn.n vacn&ı Vf' fakat civarlarının müdafaa etli - şarkta müttefik kuvvetlerinin tutulmuı ve üçü zayi olmuştur. miştir. 

Reynaud bilahare sözlerini Amerikanın lece~i oldu~u ta~rıh ed11mekted1r. bu suretle Fransaya taicviye kıtaatının gi- Geceleyin İngiliz hava kuvvetleri sahil- Mayn tarama gemilerimizden biri butı-
:ırar<lımına intikal ettirerek, demiştir ki: Resmi askeri makamat, Almanların alev dememesi. d~n Ardenneı ormanlarına kadar irotidad rılmıştır. 

- Buııdnn evvel Ruzvelte müracaatta bu. saçan t.anklrırı <ılduğuna $Üryhe· edllemivı>ce_ 3 - Fransız - Alman hududunun bazı e en düşman münakalat hatları üzerine Şarki halyan Afrikasında Asmara, Gu .. 
lunara'k yardım taleb elt!ğiınl bllirsiniz. nin l ve f:ıknt slmd1ve kadar bunlal'm kııll:L noktalarına İtalyan kıtaab koyarak, Al- müteaddid taanuzlarda bulunmuşlardır. ra, Adiugri, ve Agordak tayyare limanla • 
Amerıka cümhurrriSi, her müracaatımı n.ılmı~ olduklnrına -dalı- k.,t'i Mrahat bulıın- manian Paris --:muharebesini dilediği gibi Demiryollarmda ve iltisak noktalannda rına kar~ı dü!':man tayyareleri tarafıııdıın 

nıti.sbet surette kar.şı!amış ve Amerika ka -ım.adıihnı blldlıımelı:tedlr. yapmakta serbe.t bırakmak. tahribat yapı!mıftır. Mühimmat depoları akınlar yapılmış ve bu akınlar maddi hasa-
nunla"ınm çerçevesi dahilinde yardımı esir- S md.lyt' kndar alınan m 1-amata göre, İn- 1914 büyük muharebesinden evvel İtal- tahrjb edilmiş ve yangınlar çıkarılmıştır. rata ve bu limanlarda bulunan lta1ynn ve 
gememiŞ il". dJ17. fırka.sının t"C'rld l'dllln ln.~men esir d"\ş_ ya, Alqıanya ve Avusturya ile müttefik Dill'"lan tayyare meydanlarına da t&arruz yerliler arasında on kişinin ölümüne sebe-

Rıızvelt'e c:on btr müracaat tüwii şerait hakk ndak1 tafc:llat ~ıdur: bıılunurlı:en kurulan plan, ltalyırnlann Al- edilmiş, hangarlar yıkılmış ve hareket yol- biyet vermistir. 
La ldn şimdi vaziyet başkadır. Yapılma - Mavı<ı avının nlhnyetle.,.·ne doğru bu fır- zas Loren hududu üzerine yerlı-şerek, Al- ları bozulmuıtur. Bütün tayyarelerimiz sa- Muahharen yapılan tahkikat neticesinde 

sını 1stedlğımlz yardım takyidata tabi ol - kn, nc:aıtı Somme'un sahillerinden Framız _ manian dahn müteharrik vazifeler jçin ıer- limen dönmüıle_t~ tebı::.:.: hdün Bingazi havasında vukua gelen mu • 
nıamalldır .son defa olarak Ruzvelte ve A - larla vanyana harbetınekte !dl. Ftansız ku_ best bırakmak idi. ~· arebede avcı tayyarelerimiz tarafından 
nıerika.ya hitab ediyorum. Demokrasinin za- mandası altında r•ik uzun bir cephe tutl"'l<tk . Bun~ ~ümasil bir planın oimdi de der- Führerin umumi karargahı 13 (A.A.) - altı tayyarenin düşürülmüş olduğu anlaşıl-
ferını temin etmek içm ke.yı<lsız ~artsız yar_ ta bulunuyordu. Fransız kıta.atının fc:tlrnkile 

1 
pış edılmış olması muhtemeldir. Alman Alman orduları başkumandan lığının tcb- mıstır. 

dtnılarını gecı·ktlrmemelldirler. 28 ve 29 Mav.v.s günleri taarruza geçtiler ve sübaylan kumanda81nda, iyi techiz edilmiş liğiı İngiliz olmalan muhtemcl olan düşman 
1 1 Saint-Valery .ahilinde muhasara edil - t I · • 1 j Fra 1 1n yeniden ihya olmak günü ge- ı\bbevlll'de koorü baslarını tutmağa tP~eb- ta yan fırka.lan, velevki kendilerine paıif I ~yya~e.erı .gece şı1?a i talyıının ba:ı:ı şe .. 

nsa ç b'" ett!l ..... M aJ • b Ih tt h!l kı b' 1 d h' ·ı • 1 kl miş olan ngiliz - Fransız kıt'alannın dımiz- hırlerı ıızerınde kes·ıf uçu,.lan '-'apmı~lard lecektır.• us •••. a eseı u c e P.. cum ~- ır ro a ı ven mı~ o sa, mi.ittefi ere ya- 1 ~ ., ~ 
• • bl ff ki t ld d bn '· t· l k 1 zyik h yo u ile kurtulmak teşebbüsleri akim kal - Açık bir f!Ah'ır olan Torı·no'ya bambular ıar_. İngilterenin :Fraruıaya mesap mı r muva a ye e e e e mı.~. ır B•m_ pı ma ta o an ta · i, ııüp esiz artbrmış A ,...... 

l ·ı h'" dan sonra Rmıen fiıertn"' t".,..,.k] l mlştır. yrı bir tebliğle bildirildiği gibi, tılmış ve bu bombalar az harasat ılc sı' ·ı 
Londra 13 (I-lususi) _ nırı tere u- . ,, n.••J• en e..~nMnn- o ur. b 1. 1 -.,, 1 

, l d p i 1 2 hl t ka e:1 L d 13 { 1 u grup tes ım o muş ve arasında 5 Fran- halk arasında birkaç kisinin ölu··mu"nc - • lc"metı·. mu••tıefı"k·ı Fransanın geçirm. ekte o - .a f!') xk c B\l"lrtlna zıttr ı.. ır - rlnce. b! - v· o. n. ra, AA.) - ta]ylan OTdusu, ı· b' ı 'li ı· d b se 
u rl Il sız genera ı ve ır ngı z genera ı e u - bebiyet .vermı'ştı·r. Bu hareket hakkııld"' d w b f ı·k da başvekil Rey- um ır a res e ırma ı uze ne yava-; yavas ıntımı e yakınında Fransız - talyan hu- - ... 
ugu u e a et anın . "ek"ldl " b l ada d _, 1..:ı d d .. . d b k, '- 1 lunmak üzeTe 26 binden fazla esir nlııımış- etraflı hır rapor nesredı.1ecekt.ır. 

ll d• b' · ·· dermiştir .., ı v" ı r · ::ıvanma fl.l'nu a ul. Daha u u uzenn e ir aç ı<.Öprü atmı,..tır. n-
au ya ır mesaJ gon • . H • • il... r ·ı· J • 

1 1. F ·netleri arasındakı sonr:ı avre ın m va aa~ıııda Frano;ızlar:ı gı ız radyosu talyanın Fransaya karşı ha-
ng ız ıve ransız mı -~· "d d tm k Ü 2 aı kA . · · çö .. 1 b wl ve ebedi karde~lıgı teyı var ım. e e zere av alındı. DJğer 2 re atının, bır iııtıladan fazla hır müdafaa 

ed zu ~ez ag ~rı F sanın ırıaruz kaldığı :ılav, rıc'atlerl Alman motörlze kıt.aa tı t.ara_ şeklinde inkişaf eder gibi göründüğünü te
bü;.? f 1;esaJ, ~:ksızlıklar tamir edilin- f•ndan evvelce kestlmls olduitundan. vaktlle barüz ettiriyor. 

un e a et ve d d'leceğini ~ldir- Rouen'ln rennbn garbl!;!ne ı;ekllmedl Fran- -----------
~ye ka~ar harbe evam e 

1 
s•z kıtaatile birlikte İne;illz kıt'aları ~orünll_ 

ektedır. d lsun İngiliz adala- c;e nazaran Saint - Valerv - 'en - Caux'a çev-
ıı Harbe, Franc::a a 0 a 've havalarda rilmis olaraklar ki karınlarında 4 Alman fır. 

Tında olsun, Okyanıı~lard d vam oluna- b~ı bnlımınAkta 1dJ. Fla.lnt.ValPrv, ~arn "t'e 
olsun, hep berabe~,. y~nyak:da: mücadele- vilksek s.ahill .. rl dolavıc:IJP. lrkA.b anıPlivesi i
caktır. Nazizm ezılıncıye b sanıl- t>ln cok l!"vı-ı ml!c;alt1dlr. Dilter tarattan lr _ 
d · d ) aktır ve u an, en gerı uru mıyac . kll·b amı>livP.c;lnin yanılacağı !?Pce kpc;if bir 
dığı kadar uzak değildır.ıı kAf <:le; oldulhı Icln. vaonrlara fazla' miktarda 

Dil ık u hare a ruker blndirilenıemı~t1r. 
~a..:- · daki Fr~-·ız mukabil hücumu Dakikada 100 bomba • .., cıvarın --~ . t · 

Paris, 13 (A.A.) - Harbıy~ nezare 1~ Londra 13 <A.A.) - İngtllz hava kuvveı; _ 
nin söz söy)emeğe aalahiyettıu bır mem:r teri dnn askeri hooeflere müteveccih bi\ytik 
Fransızların Persan - Beaumont. ı:nınta ·a - bir faallvet gö.c;tennl'ltlr Bilhassa Rhin hav_ 
•ında yapmış olduklan bir .m~kabıl tan~ za~ında tm mıntakaya bo~alar :val!dırıl _ 
neticesi 8 kilometrelik bır ılerleme kay mL'S ve btıyfik zararlar verdirllml~fr. Bu ML 
dettikl~rini bildinni~tir. cumla.rda.n biri on dakika .sürmüş ve her 

t ilalere göre vaziyet dakika yilz brımba atılmı~tır. 

Paris, 1 ~(A.A.) - Royter ajansı bil- Köpri!ler tahrib edildi 

diriyor: w JA Londra 13 <A.A.) - Fran.sada bir yerele - · ·· ·• 1 mege sn a-Harbiye nezaretının eoz 50~.el . t. • İngiliz hava kuvvıc-tleri nezdinde Reuter a-
hiyettar bir memuru şunları soy emupr · iaTI<:ı husn~t muhabiri blldirlyar: 

Fransız kıtaatı her yerde m. ukba.vemet kett- . il b b d Baska Ing iz om ar ıman tayyareleri ve 
1nektedı"r. Şampanyada nazık ırAl no 1 a k tl il k b Fran~ız bava uvve er e sı ı ir temas ha_ 
nıevcuddur Bu nokta üzerinde mkl\n ar . · 1 d'w 1t<>nt1 J'n<f P harPket eden lnıtiliz hava kUVVetlerl-
Majino hattını tutan kıtaat a ıger 1 'd'. ne men.sub orta bombardıman tayvıarelP.ri bu 

dd l et etmeı<te ır. 
ayırrnak için ~ et e gayr 1 20 ~·wk hafta zarfında Alman ordusu üstünde he _ 
Bütün cephe üzerinde, Almanlar . • ··' ba men hiç durmadan akınlar yıapmaktadırlıır. 
l'l . .. .. l d" B fırkalar sahneı n~r -
erı surmuş er ır. u • A , . d'I. Sl"ine fızerlndeki köprüler esas hedefleri tes-

deki mevcudun azamisi olarak telakKı e ı kll etm is.lerdlr. Blr rapora nazaran Parisln 
1nektedir. şimali garbi.sinde, yüz kilometrelik bir me_ 

Sözcü şunları ·ilave e~iştir: b safe üzerinde bütiln köprüler atılmıştır. 
Almanlar, Havre istikamet~~de gar a 

doğru da tazyik yaparak Parısı garbdan 
larka çevirmeğe çalışıyorlar. . im I 

Almanların Reimsi ic:gal etrruş o a ar~ 
.._ h ld. ç·· k"" Almanların buradakı 
•uU teme ır. un u ki b.. ..k 

hl l 1 oldu an uyu 
>:ır ı vasıta ar a yapmış . hli t 
tazyik, Fransızları bu bölge}'l ta ye e -
tncğe mecbur kılmıştı. p 

Sovyıt sefiri Romada 
Roma. 13 (A.A.) - İtalya hiikunıeti 

nezdinde Sovyet sefiri Gorelk.in bu sabah 
Romaya gelmiştir. _ ...... ; ..................................................... _. 

19 14 ve 1940 Marn meydan 
muharebe:erini mukayese 

(~l 5 inci s&yfad&) 

derecelerde malik olmadtldan zırhlı kuv
vetler vardır. 

6. Bütün bunlann neticewi Alman taar
ruz sağ cenahı l 9 1 4 de olduğu gibi Pari
sin şarkında zayıflıyarait tükenm.emi.ş, bi
lakis Manş denizine kadar uzanmış ve kuv
vetli olduğundan, Marn'da olduğu gibi, i
hata olunabilmekten uzaktır. Bilaki~ her an 
müttefiklerin sol cenahını ihata edebilmek 
durumundadır. 

hte bu sebeb ve bu farklarla T 914 Marn 
muhart:besinin bugün müttefikler lehine 
tekrar olunması mümkün görülememekte
diı-. Buglin ise bilakis Aııa!!ı Sen ile Marn 
Almanlar tarafından geçildiğinden Fransız 
oTdusu için yeni bir (Marn) meydan mu
ha r,.b ... ırini daha gerilerde. Fransanın de
rinliklerinde, ihzardan ba!!kıt müracaat edi
lebilecek bir çare görünmemektedir. 

H. E. Eri4et 

Manisa Sulh Dukuk J\fahkerneslnden: 
Mani~a Hazinei maliye.si tarafından istan

bulda Çapada mühendis Galibin evinde 
Fransız tebaasından mühendis Gaston Jüber 
alı>vhlne açılan 158 lira 33 kuru.ş zarar ziyan 
dııvasının muhakemesinde: 

Ml\d<leaaJeyhin bunca aramalara ra~men 
lkametdhı mechul ve halen nerede olduğu 
belli olmıırlığından davetly1!nin ilanen tebll~ 
E'dilrrıı>sine mohkı>mece karar verilmiş oldu 
~unrl:ı"l !kametgılhı meçhul bulunan müd _ 
oeaalPvhln VPvtni muhakeme tayin kılınaı' 
317194.0 tarihine müsadif Çar.şamba günii 
s:ıat 9 dn Manic;a sulh hu!<uk mahkrmeslndE' p . 2 7 kilometrede bulunan ersan-

b arıse 'd ı.: Fransız mukabil taarruzu, 
~aumont aıu d · · 
8 '-') 1·k bir i1erlerne kay etmıstu. 

Kl ometre ı . d ve karada hare· 
f talyan kıtaatı deııız e k nla -

.. ete geçmemiJtir. Bazı hava a ı n yap 

Neşrıyat Müdürü: Seıim Ragıp Eme~ 
S. Ra,qıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem VŞAKL1GlL. 

1 biz7 at veva bir vekil 1i!'nnclerme~ı. mııhkemeyP. 
gelmedi~! veva bir VP.kil 9;Ön<lennedl~i tak
dirde hakkında ~ıyaben muhııkeme cereyan 
edece~lnden gıyab kararına kalın olmak tL 
zere ilAn olunur. 

b'tltlerdq. 

Askeri • 
vazıyet 

(na.,ta.ralı 1 inci sa-y-fa_d_a_) ___ d_an __ m_u_h_a-rebesinde <le, Almanların Fransız.,. 
Parisi süratle terke icbar edecek veyahud ların merkezlerlle sol cenahlarını Maj' d 
oehrin §İmal ve tarkında vakit geçirecek ve Argonlar<la bulunan sağ cen~hlarıı:~a a 
Fransız kıt'alannı, Senden Dreux'ye iler- ayırıp bunları iki veya üç büyük grup halı'nn 
!iyen zırhlı ve rnotörlii Alman kıt'alarının de k lmh • ...._ sarara a ve esir etıneğe mütevecclli 
lı:ucağına atacalttıT. Daha şarkta Cbateau b! lft. takib tm te 
Thierry'de Marn nehrini geçen zırhlı ve r p n e ek oldukları, hnrC'katUl 

başlangıcındanberi, söyleyip durduk. +-ı• 
motörlü Alman kıt'a!an Marn'ın 20 Km. 13 H ı .L'J"' 
cenubunda Montmira.il istikametinde iler- az ran harekatı bu pHl.nın muvaffaklye-t., 
1 d"I B f E le tatbikına doğru atılmış büyük adımları.fan 
e ı er. un ann sternay ve Romilly isti- başka bir şey değildir. 
kametlerinde yapacaklan bir ikinci ve bir AJ h 1 p manların pek tehllkeli ol-an bu varn 
üçüncü am e aris bölgesindeki Fransız parçalama ve ih~ta planlarından kurtuım1~ 
ordulannı doğu cihetten tecrid edebilir ıçln Fransız ordularının müracaat edebH-"a~ 
Nitekim daha ıpuk.ta, Alman zırhlı ve mo: kl 1 An u "' • 
törlü tümenlerinin Chalôn'a kadar inmi• ce er yeg e m essır çare, evvelce de yaz_ 
1 1 A ~- ' 1 M y d~ınıız veçhile, kendilerini kapt.,.,._1....,. ~~ o ma an rı;:oıuar a ajino bölgelerinin .... ,., J .. r..,. 

b cih d ve bozdurmıyarak iki tarar kuvvetı-' ,,_ 
gar etin en ihatalanmn müessir auret- "" - .. 
te ba~lamış olduklarını gösterir. sınd-a bir müvazene temini lmkl\nını hıısul-

E.lhMıl, 13 Hazirandaki vaziyet bütün getirebilecek olan b1r mevzıe kadar ~ 
Paris bölgesile Argonlann ve Majinonun çekilmektir. Sen'ln, Parisin, Argonlnrın g~e 
şimal kısmının bir an evvel tabliye]erile Majinonun elden çıkmaıan tab1atı1e eltın 
Havrm cenub batısında Caen'dan Orle- dır. Fakat orduyu parı;-a parça kavbetm k 
an'a ve Orlean'dan Fontainebleau - Ro- r.ıok daha elemlidir ve hem de tamı~ . te 
milly - Vitry ve Verdun'a giden yeni bir lA.fisl mümkün olnuyan en büyük blr ve! e-
müdafaa hattı tutTna~ müteallik tedbirle- dırİtalyada: 

2 
ya_ 

rin şimdiden alınmaiannı İcab ettirmekte
dir. Bu gibi geniş cephelerde husul bulan 
büyük yarıklar cephedeki kuvvetlerin kı
sımlara ayrılıp birer birer ve ayrı ayn mahv 
ve esir edilmelerini neticelendirir. 
Almanların, bu işin ustası olduklarım Le

histan harbi gösterdiği gibi Holanda, Be.içi. 
ka, Artva ve Flandr muharebelerl de gös. 
tenn~tır. 

5 Haziranda başhyan şlmaıı Fransa ffi"Y-

~ 

Alplerde bir harekat olmadığı lb" 
yırrlerln mütekabilen havadan bo gb 1 haz! 
nmdan ve ehemmiyetsiz küçük h ~ ardıma .. 
!arından başka bir musademe ul u<i vaka., 

· o rnamış• Bazı Italyan kuvveUerinin Al .ır. 
manyaya celb.. 

le mesell\ bunlara Zigfrid<ie buluna 
ltıt'alarının tebdili gfui vazife! n ~lma:rı 
t h · er verılece"" a mın olunmakta ve söulenm kt &4 

J e edir. 
il. E. Erkilct 

ATİNA, -SELANIK, SOFVA ve BÜKREŞ1"EN 
Hareket eden oç mo:öı ıo. • Deut b 
LOrthaııs'l a tavyareleri, Alm~nya sc 0 

beynelmilel havil hatiım ila m. unt ve 
ı t "b t · azam r ı a ı_ lemıu etme'{tedır. 

Her tnrlü ızahat ve biletler için 

WAL TER FEUSTEL 
Tayyare biletleri satışı Umumt ecemasına müracaat ı · 

Telcr'l"ar adresi HANSAFLU 0 unmalıdır. •· : G, Galata Rıhtımı 45 Teletan: 41178 4 

HANS 
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1darevi kolaylaştırmak suretlle zevki ar~ıran 

yollara neşe ve saadet: saçan blslklet:in bashca 

evsafından biri şüphesiz haflfU~idlr. 

B 1 AN Ki blslkletı bllhassa hafiftir. 

Bundan maada hem zarif hem çok 

SON POSTA 

.. 
saQlamdır. 

" • 
lilD 

BiSiKLETLERI 

SATIŞ YERLERi: BOURLA BiRADERLER -leten&ul·Ankara-fzmıe 
O O B O N M A G A Z A 3 1 - '•U k 161 Caddesi 4B/1 

.JAK GRDNBEAG HALEFLERi • HUGO ve LEON 
G R ON BE R G - Sultan Hamam Hamdlbey Geçidi 2cı kat 48 / 56 

TEKNOFON MA~AZASI - Galata· Hezaren Caddesi No. 84 
OTTAŞ OTOMOBiL TICARET1 T. A. Ş. - latıklAI Caddesi 239 

§ 

Bir haftahk radyo 
programının sonu 

CU;.\IA 14/ 6119!0 

12.30: Proğ"ram, ve Memleket saat ayarı, 
12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.50: 
Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.l 13.30 _ 14: 
Müzik: Kar~ık müzik CPU 18: Pro~ram, ve 
memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: Senfontk 
müzik (Pl) 18.30: Müzik: Cazband (Pil 19.10! 
Müzik. Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fer. 
san, Şerif İçli. Okuyan: Semahat ÖZderı~<ıes. 
19.35: Müzik: Zeybek havaları. 19.45: Mem • 
leket saat ayan, Ajans ve Meteoroloji haber
leri. 20: Müzik: Fasıl Heyeti 20.30: Konuş. 
ma. 20.45: Müzik. Çale.nla.r: Fahire Fersan, 
Şerif İçli, Refik Fersan. Okuyan: Melek '!;ok 
gôz. 21: Müzik: Halk türküleri. :Mu • 
zaffer Fıratlı ve San Receb. 21.10: 
Konu.,ma ( Blbliyoğrafya ) 21.30! Mü • 
zik: Küçük orkestra C Şef: Necib Aşkın). 

.22.30: Memleket saat ayan, AJan.s haberleri, 
Ş" Ziraat, Esham - TahvilA.t, Kambiyo - Nukud 

~'""' ,•' Borsası (Fiat> 22.50: M1'z1k: Oaz1:>and <Pl.) 
'" R 23.25 _ 23.30: Yarınkt pro~am, ve kapanış. 
~ i. t * J. ~ CUMARTESİ 15/ 611940 

. .~ , \l' 13.30: Proğ.ram, ve memleket saat ayarı, 

'
''ı 13.35: Ajaruı ve Meteoroloji haberleri. 13.5(): 

" •\\\' Müzik. Çalanlar: Cevdet Ça~la, F'ahrl Ko _ · D E s c H 1 E M s puz, Zühtü Bardak~lu, Hayri Tümer. 14.15: Halk türküleri. Aziz Şense.s ve Sarı 
J U rU h U Receb. 14.30: Müzik: Rtyasetlcümhur Ban. 

" on~·Otk R~cete /le .scxidır ., dosu {Şef: İhsan Künçe.r>. U.15-15.30: M11-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~k: Ca~a~ C~J 18: fto~a~ftme~L .4 .. SINIFINI GEÇEN ÇOCUÔUNUZUN ._ ___ .., ket saat ayan. 18.05: Müzik: Hant müzik 
BİR HEDİYE HAKKIDIR... TAK S 1 TL E (Pl.) 18-30: Müzlk: Radyo Oa11 orkestrası 

(Şef: İ'brahim Öııgür.> 19: Kontl41M. 19.13: 

1 • Ö -
Müzik. Çalanlar: Cevdet Qa!tla, P'ahri Ko _ 

O ~ 
>mm~ ,puz, Zühtü Bardako~lu, Basri ttner. 19.48: 

.~ :• .... ' 11 Memleket saat ayan, Ajans ve Meteoroloj i 
_ _ .__,,. ~ r- haberleri. 20: Müzik. Qalımlar: Cevdet Ça~-

Haziran 14 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
KUPONLU •VADELi •MEVDwct 

~ 

·GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 1.00.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira~ ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
. iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Banka:ıında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 60 
lirası bulunanlara senada 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
ramiye dağıtılacaktı:.-. 

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

600 " 
2,000 

" 4 " 
250 " 

1,000 
" 

40 " 
100 " 

4,000 " 
100 " 

50 " 5,000 
" 

120 " 
40 " 

4,800 " 160 " 
20 " 

3,200 
" •DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dllf • 

miyenlere ikra.m.ıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar sened~ 4. defa, 1 Eylfil. 1 Birincik~un, 1 Mart v~ 1 Huiran ta-

rihlerinde çekilecektir. 

ıa, Fahri Kopuz, Bruırt ttner, ZfthtQ Bar • 
OSMAN AKAR ve ~rı.ı dakQ{tlu. 20.20: Mü21.k: Halk türküleri. _..••••••••••••••••••••-... -~~':'--" 

Galata: Bankalar oaadesl o. 69 • Beyazıt: Elektrik idare~i Ahmed oürses. 20.30: Konuşma fGünün me- W" • A M E R K E Z 1 
,.. ___ I> karşısı No. 28. Kadıköy 1 İskele caddesi No 33/2 seleleri.) 20.50: Müzlk: K~a. Divan v~ se_ 1 TAL y ve 
------------------------------ mailer. Çalanlar: Cevdet Çağla, BMrl füıer. 

ROTEJiN 
Zühtü Barda.ko~lu, Fahri Kopuz. Okuyan: 

41- .. ~ Mustafa Ça~lar. 21.20: Müzik: lroçük Or • 
kestra <~er: Neclb Mkın.l !12.20: Ser _ 
best saat. 22.30: Memleket saat ayan, AJans 

Fren 1 ve Belsoğaklağa 
haberleri, Ziraat, Esham - TnhvllAt, Kambi. 
yo _ Nukut borsası CFlat.) 22.50: Konuşma 
{Ecnebi dillerde _ Yalnız Kısa-Dalga posta. 
sile.> 22.50: Müzik: Oa!lband (Pi.) (Saat 

Avrupadan 

HER NEVi 
Şimendifer ile 

NAKLiYAT 
TafsllAt için c 

K. A. MÜLLER ve Şkl. 
MINERVA HAN - GALATA. Telefon: 40090 • P. K. 1090 

~~~b~ ~mu~~~ ~'•••••••••~••••••••••••••••••~ 23.25 _ 23.30: Yarınki proAram, ve kapanıı. '11111 

Afetinden Koruyan yegane ilaçbr. 
Her Eczanede Bulunur 


