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·Paris dii tü, fakat harb 
siddetle devam ediJor 
' Paristen Tur şehrine giden Fransa 

hükUmeti oradan Bordoya nakledildi 
Parise giren Alman kuvvetleri bir geçid resmi yaptılar, 

caddelerde 'ehir halkından tek bir kişi dahi yoktu 

f rans z s hillerlne mütemadiyen yeni ve çok kuvvetli lngillz kıtaları çıkarıırnnr 
Londra, 14 (Husu· 

,t) _ Alman motör· 
Sl.i ve piyade kıt' al~rı 
bu sabnh Parısc gır· 

mlıı ve Şanz Eliz~ ca~ 
desinde bir• nUmayı~ 
geçidi yaptıktan ı~nra, 
oehri işgal etmı~ler-
dir. 

yakar ve meta ne· 
tini muhafaza eden 
Paris, evlere kapan
ou~tır. Caddelerde, 
Almırnlann geçidin! 
seyreden tok bir kJııı 
dahi görünmüyordu, 
~ehrin her tarafını 
kaplıyan derin sessiz· 
1:1 " ,.ı iirhi · 
kıt'alann u ul 11 n ile 
ilılnl olunuyordu. 

Parti grupunun 
dünkü toplantısı 

Hükumetin harici 
siyaseti müttefikan 

tasvib edildi 
Ankara, 14 (A.A.) - C. H. P. 

B. M. M. grupu bugiln ( 14/6/ 
1940) saat 1 1 de reis vekili Seyhan 
meb'ueu H.ibni Uranın reisliğinde 
toplandı. 

Celsenin açılmasını milteakı~ 
klireilye golon Başvekil Dr. Refik 
Saydamla onu takib eden Hariciye 
Vekili Şükril Sarncoğlu, umumt si
ya.at vaziyet hakkında mufassal be
yanatta bulunmuşlar ve bu meyan
da eöz alan müteaddid hatiblere 
cevnb vermi§lcrdir. 

Meb'uslar müttefiklerimiz lehine 
hararetli tezahüratta bulunmu§lar-
dır. . 

Grup umumf heyeti hükumetin 
talc.ib etti~i siyaseti müttefikan tas-
vib ctmİ§tİr. ... 

Ankara, 14 (A.A.) - C. H. P. 
müstakil grupu r,.is vekilliğinden: 

C. H. P. milstakil grupu umumt 
heyeti, (14/ 6/ 1940) Cuma günU 
rela vekili İstanbul meb'usu Ali Ra
na Tarhanın reisliği nltındn toplan-
mı§tır. 

Parti grupunun bugünkil içtima
ında harici ıdyuet hakkında Bn§ve
kil ve Hariciye Vekili tarafından 
verilmiş olan izahat üzerinde müza
keTede bulunulmu~ ve hükOınetin 
tuttuA'u yo] ittifakla tasvib edilmi~ 
tfr. 

Ameri 

Amerikalılar " Yardımın 
kendisini hissettirebilmesi hk alınan haberlere 

azarıın. işgal esnasın· 

dn hiçbir hadise vuku- Dünldl vaziyeti eöeterir kroki için birkaç hafta geçmeli,, 
hu~ıamıgtı:sebetle tekrar tekrar taarih .. cutkledlbni,tir. Toun 1-ıJJa da, tedricen zln bir manzara arxedlyordu. Eber Fran- ld bUynk fabrikalar berhava edilmişın. Pa- diyorlar 

l u k ':ı? k.l. Parisin aukutu harbin eonu tahliye edilmoktedJr, aızlar, evlerinde ve kepenklorf lıılk dilk· riate birkaç Jngilia kalmııtır. Pariste kalan· __ 
dl me t ~ld' Londra, 14 (A.A.) - Almanlar fiilea klnlannda kalmaktadır. Şelılr, bir mezar lar ara.aında Paria ba~p~kopo.u kardinal Vaşington l4 (A.A.) _ Reuter· 
demek d:k t ır.Tours oehrinde yerleıınit o- muhaaara albna almıı okluklan Pari.e tir- lrfbi ıesaixdL KaprülO?' ve bütUn binalaT Suhard, Amerika bllyük clçial Bullit ve bir Rey.ns.ud'nun nutku kongre· mah! ll 

!anMF;:na: C:ukOmeti, §i~.~~ ... ~?~~.~!!~·.~!.!.!~.~ .. ~!!!~.!!.!:~.*-' .. !~ .. ~~-~!~! .... ~: .. ~~ .. ?.l!!'!!.~.1~.r: •• f~ .. ~!~E?:~.?.~ ............ : ... -... !~~ .. ? •• !!?~ .. ~! .... --·· derin surette heyec~ düşilım~. e F:: 
...................................... Vaşingtonda, Frnnsa.ya ka.Ilı olan sempa.tJ. 

1 F'ı l l 
his.si, ap~ı yukan bir iktidarsızlık hL!;sUa Ask er J t birlikte ~endisini go.stennektedlr. Müttefıt... 

ransız uonanması a yan :=:::a~·\:bT'...:,,~..:,~~ 
vaziyet h ı Beyazsaray ndınn söz söyleme~ &alAh' 

Parisin sukutu harbin sa il erini tona tuttu :::aıı':!~:~~~!'i°:::.n Pa:;.. 
. d k r nlsbeten zayıf olan bu yardımın kelld1$~ 

neticelenmesı eme hlssetıtlrebtımesı ıçın lblrka.ç harta 11 

de~~~i~ü;:;:k:~ha İtalyan tebliQi Fransız - ltalyan hududunda küçOk ~~=~S:~~:EE~:=:~ 
----~ 2 ~;.:_. müfrezelerin f aallyete geçtiklerini haber veriyor ingili~

0

·1{m~~(iç
1 

esas_:!_ı~ndaı:n 
H. Emir Erkilet 

cBo~ Postıunın askeri muharrlrl italyanlar harbden evvel tevkif ettikleri bir Fransız kadınlarına 
t 14 Haziran saat 1 O da d •• k • h • b 

AlmanlarnihaySt Oenis özerinden, gir- 08.VUŞU, 8Sfr dfve resmi tebliğ& gecfrmi•lerf un gece 1 ıta esı· 
P.rise §imalden, · 19 I '4 te çok aı:ledik- J T 
dOer. Bu, Almalnannd d edikleri bir · 
lerl fakat 0 vakit el e e em Dün akşam n~ l'ranal3 Uıbillllnde febbt1811n ;t.arded.lldlğl bfldlrllmekte ve naı. ri. düo aece, Franearun cenubu oarld mın-
m ffaklyettir. 1 b' k Fra.n.suı tayyarelerinin Vened.i.t clva.rmı bom.. yan ~el.nnln Tuloo.u ve Tunu.su bom,. takuı Üzerinde uomuolar iıe de hava dafi 
pa . • düomeai. Fransayı ya nı:r; ır~o b:ı.rdım&n ettiklert. Romaya c1& beyanname bal'dmıan eWkleri beyan olunma.ktadır. topları dilımanı çabuk surette geri çekll-

':.1-~rıaılnlarının b.irlqtiği bdanehrln be!' ıer attıkları bUdlrilmektedtr. AynJ tebll&d; n~t ~~ .... 11&1 ... ..t kısmı mah.'Jusumuroa b\r x. b i l dl Bt L k ~ıuıryo l man a ona ır ...__,__ s ~ w~· me"e mec 1.\.1 etın fer r. rçoa iti ya-
snahrum etmiyor, ayn za f brika J';rıall8lZ dona.nma.eının .a.~ıwı eahlllertn.l laca.bınıs. ralı vardır. 

k eretıtfj ile beraber. btrçok ta a ~n etıttli DAva edJ1mek:tecttr. İtalyan ta,nareleri Pranaanm cenubunu Kahire. 14 (A.A.) - lnaüb hava lr:uY.. 
: ı!alithane kaybettfrıyor. Marn-Sen ttalyan tebllllnde be .Alp cephesinde mM- bombardıman ettiler vetleri tebliği, Maltanın bazı tayyarelerin 

Parisfn sukutu ayni za.man~a 1 • d&- re29lenn faa.l.l;yete geçtiği, Fransızl&nn Oo. Londra, 14 (A.A.) - Fraıwz radyo- mütemadi hUcumuna maruz kaldıiını be-

ınUd~faaaının ta ~::fi'k~:r. d~.::~le Pa-~ .. ~.~ ••• ~~~:~ •• !~~.~?.~ .. ~-!.'!~~!! .. ~.J!.~~~!~~-~ .. ~~!.~ .. 1.~!r.~~-~!.?:~.~~!!" -~~-~--~~--.!!.~-· 
rrı.ektır. Yazık 1 S • mUdafa!l edeme- • w w 

1;;:r::8i:~:.ı~~a~t~~:!~t~1v~r::ii:=~ Londrada Hıtlerın bır sulh 
dan müharebe~ı !çın d 1 EX.er aşalı Sen 
tn1h h )' e koyama 1 ar. ·1§ t • 

ver a m ·ı ld' Faris te mlldıuaa o- bb •• •• ht 1 - •• ı •• 
ru~~~rı~:a~d~:ta~ p"~~~~ ~;~ı::;."·~:~~ teşe usu mu eme goru uyor 
!en Almanlar tara n p · • ıar-

b ıldıktan ve arısın 
ltnden cenu ab1ş e kadar noktaıın· Londra 14 (Husu - Fransa ve İngllla hü.. 

~::11~:ıdikte~ ::a nParisln mlldafaası sn - l,,tlhbara~ .no - İngiltere hükOmeti namına söylenen nutuk kfıtnetl de kuracaktır. 
. 1 bir cinnet olurdu. tıaretı1. parlamento Bn.zı mU.stemıekere el 

tab;tılklya d~.z bahu,us Almanların Pari· müste; old Nl. «Hitler 16 Haziranda Pari•e gireceğini söyledi ve girdi. Fakat iddia koyacak ve nthaye 
~te m kn, d B tz - Senlis hattından • v • • • • • .. İnglltz dona.nınnsm 

sin ımııl ~r ın 11 d e 12 tUmenle yap· ett.gl gıbı 15 Ağustosta Londraya gıremıyecektır, Almanya enerıı- t.esahüb etnıo.ıc 1at1 a 
Pnri 'n k dogutl~na vf Jd':tll taarruzdan ııoı:ır sini tüketmiıtir. Artık sıra biz.dedir. Bir makine harbi olarak ba lıyan yecekt1r · Kraliçe 
lıklııf ·u;;ı:r 1 Padsl artık tahliyey~ 1krar bu harb bir karakter harbi olarah sona erecektir.» Hitler: Alma.nyamn L on!ra, dl 4 F lngilterc kruliçpsi bu nk-
~'rdilr;: Fakat Parlsin f!ınalindekı uv- bugünkü muzaffer va ~:"derbuf° n Yansız ~ndınlannn hir hitn-

o tl . · geri nlınmalarındn Fmnsızlarkn unma..sı muhtemeldir. ruz bu memleketlerin ellahsıılıı.nmasını isti- ztyetinden istifa.do ederek bu teşebbUaü J'U- F unmu§ vk ezcumle demiıtir ki. 
"': kalmı§ olmalnnndan ko.rkuluı:. ~~ ta -- Httl , ve İngiltere toprakln.rmı 1.ttUO. )'eOektir, pacaktır. ' n - r~nsanı~ ndınl~nnC\, şu anda ;al-
~ çd Pnrlsln eimal bölgesmdt•n ı;;;•~acel etanek 'niyetinde oı.nuıd~ını Deri s{\rerek, yal. m lor, n.ynl ıı:a.manda, Almnnyaya ta.bi bir (Devamı 1 not aa.ytad.a.) ı.:.ı kendı topr~nı değil, fnkat bütün dün~ 

r e (Devamı 3 Unoil sayf ıı evanu 2 ncı sayfaQa.). " 

• 



2 Sayfa 

Garbi Aurupa ile 
posta münakalAtı kesildi 

Avrupa.da barb vaziyetinin devam aebe -
bllle her memleltet ıelgrat muhaıberelerln1 
bam b)')d)ar albna alm11tır. 

Bu cümleden olmak th:ere, Büyük Brltan
:ra hf),tfnnetl tıcarl telgrafia.r iç1n muayyen 
dtnt• la.r ktı.bttl etmış ~ dl~er telgrafları da 
Mıcat İnglliz. Jl':ı:anaız ve Portekiz dillerlle 
kabule b~aml.ftır. Fransa, keza ayni §ekil 
tafb!k.e tarar Yermlft1r. 

lsveç, hu.susl telgra.fiarda sarih isim \'e 
adres yazılmuını: Sovyetlcr Birliği telgraf_ 
la.rını açık lisanla ve metinlerin herkesin an
lıyablleceğl btr ifade 1le yazılmasını §art 
kofmuş1nrdır. Ayni -tcltikle, Cenubt Afrika, 
İsvt~. Ponteklz vesaır bazı de\letler tel _ 
grat mubaberelerlni ka.yıd altına nbnışlar
dır. 

Htuen J.rtilA altında bulunan BelÇ'lkn, Nor -
veç, Danimnrb ve Felrmcnk de harbe ~r
mezden evvel aynı kararı \'enntşlerdlr. 

SON POSTA 

Resimli makale : Harb düşünceleri ... _ 

Haziran 15 
1 

Amerikamn yardımı 
(Baştaralı 1 inci a&1'fada) 

tekrarlıyara.k müttefiklere kabil olan b.er 
yardımın yapılmakta. olduğunu aöylemiJ • 
tir. 
Ru~. Reyna.ud'nun Udnei mtıracaatını 

henüz almadığını bild.lrmtşttr .. ~ azadan 
mür6keb btr mill! mfüiafaa komltest t.eşlt11 
edllditinl ve ordunun art.ınımuı ve ordu 
tahsi.satınm 1.498.000.000 dolara ~ğı halrı. 
t:mdaki «anun projeslnln 1mza edildiğini be.. 
yan etmiştir. 

Amerlkadan top, ceJlfhane, teçhl7.at 
nakli başlıyor 

Vaşington 14 (AA.) - İngiliz ve Fransuı 
mübayaa komisyonu rel.c;l, Amerlkıı. hfikfune. 
tinin, mütıtefiklere yeni harb malzemr_<;lnl:n 
tesliminl kabil kıldığım bugün beyan etıniş.. 
Ur. Bu malzemenin büyük bir kısmı top, cep,. 
hane ve teçhlza:btır. 

Gazetelerin neşriyatı 
Nevyork 14 (A.A.) - Reuter: -

İtalynnın hart>e g!nnesı üzerine. yolhır kn
pan.nuş bulnndnğundnn, t;arbi Avrupa ile 
mektub muhabereleri kesllmtştAr. 

Kabahati yapan bir ki~dir, cezasını çekenin 8ll)'J.Sı bir mil
yonu bulur. 

:.ı 

Mes'ulü cezalandırmak mümkündür, fakat öleni diriltme
Gazeteler, Reyna.oo".llun m~jını:ı. geniş 

sütunlar tahsis etmekte ve Amerikan raıi • 
yolan da gent.ş surette mütnlealar yürüt • 
me.k:tedlr. Rn.dyolnr, Rey:nnud'nun sörlerlnl 
bir çok defa tekrar etmiştir. Bu sebc.bden, 
halen bütün Amerikada Frnn.sarun Amerika 
birleşik devletlerine yaptığı talebi bilmlyen 
kalmamıştır. 

nin yolu henüz bulunmadı. 
•••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••• 1 •••••••••••••• •••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••• ........................................... ·-·-········ .. --... ·-···················· -Maamafıh, posta idare.si muhabenıta b".Ş

kn bir tarikle devamı karar altına alarak, 
bu hususta tetkiklere başlamışt1r. 

Milli Korunma kanununa 
muhalif hareket eden bir 
tüccarın dükkanında 

keşif yapılacak r 

sez ARASONDA 
Kürk Kraliçesi 
Borçlarnıı 

Ödigemigoı 
Termos depo etmek ve bazı kimselere 

Dünyanın en çok yüksek fintla eatmak iddiasile, milli korun-
ma kanununa göre, Asliye 6 ncı ceza mah- kürkü olan ve Lon
kcmesine Vt"rilen Çiçekpazannda ıtriyat 
tüccan Jak Kaştronun duruşmasına dün 
devam edjlmişti. 

dranın en iyi giyi; 
nen kadını diye şöh 
ret bulan madam 
Goldberger, borç-

Geçen celsede suçludn bazı gayri tabii 
hareketler görülerek, adli tabibe muayene
sine karar verilmiş!i. Tabibi adli raporu larını ödiyemediği 
dünkü celsede okunmuş ve Jak Kastronun için mahkemeye vc
dıliyeti cezaiyesine müessir bir hali görül- rilmi~tir. Kocıuile 
mediği anlaşılmıştır. I birlikte sırf zevk ve 

Mahkeme, suçlu vekilinin tal~bi üzeri- . . .• 
ne, hadisenin daha iyi tenevvürü için, ma- 1 keyıflen JÇm hafta
hamnde keşif yapılmasın karar vermiştir. da 600 lira haTcı
Hakim muavini Muazzez de. mnhkt"mece yan madam Gold-
hu keşif için, naib tayin edılmiştir. berger, mücevher-

Suçlu tüccar mevkuf bulunmaktadır. !erine, kürk ve el-

Bütün İtalyanlar 
Maltadan ç·karıldı 

Malta, 14 (A.A.) - Royter: Dün Mal
ta üzerine, üçü öğleden evvel ve ikisi öğ
leden ıonra olmak üzere, beş hava hücu
mu yapılmıştn: 

Harb kaçağı kontrolu dolayısile harbin 
ilanından evvel Maltaya getirilmiş olan 
dört ltaı;.nn vapuru mü adere edilmi§tfr. 
Bu vapurlardan birisi, ltalynn tebaasının 
ltalyaya iade olunması için serbest bırakıl
mıştır. Filhakika, hükfımet, Jtnlyanların 
Maltada kalmasını arzu etmemektedir. 

Molotof İtalyan sefirile 

biselerine senede elli bin lira harca -

makta idi. Madam kürklerinin &ayısını 

asla bilmemekte, elan kaç tanesinin mcv

cud olduğunu hahrlıyamamaktadır. 

Dunkerklen londraya 
gelen 19 telefoncu kız 

Şimali Fransadak.i Fransız karargahla

rının birinde telefon operntisliği eden 19 
telefoncu kız. Fran91z)arın ric'at etmeleıi 

üzerine, oralardan tahliye edilen askerlerle 

birlikte Londraya gelrrüşlerdir. 

Bunlardan madam Novel şöyle demiştir: 

yarım saat gÖrÜştÜ - Dunkerkten ayrılmaya önce tam do-

Mosk.ova 14 (A.A.) _ Tns ajansı ve- kuz saat beklemek mecburiyetinde kaldık. 
riyor: 

Hariciye halk komiseri Molotofun 13 
Haziranda İtalya 3efiri Rosso'yu kabul et
mi~tir. Mülakat yarım saate yakın siirmüı
tür. .............................................................. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Gene romatizmaya 
Dair .•• 

Alman ağır top1an üzerimize mütemacliyen 

gülle kuııarken biz. kum sehabelerinin or

tasında açılmış o1an küçücük çukurlarda 
saklandık. Limana sahil boyunu takib e-

derek kamyonlarla gelmiştik. Yolda da 

mütemadiyen tayyare bombardımanlarına 

uğradık durduk ve müt,.madiyen de kam

yonlardan inip a1tlanna sığınmak icnh etti. 

Bir e.'bi!eyi bir daha 
giymiyen mareşrıl 

18 inci asır mareşallarından Lozon dükü 

Antonikin Ömründe bir elbiseyi iki defo 

giydiği asla görülmf'mi~tir. Marep1, dokuz 

sene süren hapiı hayatında da gene bu a
detinden vazg~memiı ve hapishanede 

hergün elbise değiştirmiıtir. 

1860 da yapılan 
ba'on 

..., 

kabili sevk 

1860 senesinde ıbi.r Amerikalı bir nevi 

baron icad emıişti. Kabili sevk olan bu 

balon arka tarafına konulmuş patlayıcı 

bir aletin bir.biri arkasına patlaina1arile 
hareket ederdi. 

Paris ve Türk 
•• • 

munevverı 
Onu daha küçük ya.,ta romanlarda 

ıa.nıdım. Parts bir cotratya i mi de -
tncU. Harita üzerinde yerini btlleme. 
den Faris hafı,..a.mda yerini bulmmı -
tu. Parlsi Fransız edebiyatı, Fransız 

edebiyatını Parfsle beraber içime sin. 
mlştl. PnrW daha görmeden onu 
emtlerine, mahallelerine kadar ta ~ 

nıyorduın. Paml\$iyenlerltı toplandık

l:ı.n ga:ıJno, l\1üs enin utradı.ğı kah _ 
ve, r0mantiklerln devam etlll!i eri lo -
kanta bir çokl nmız gfbl benim için 
de Beya.zuJ meydanı, Saraybumu ka -
dar nuı.lüm olmuştu. 

1926 da Parlse glduken Viyanada 
kalmıştım. Çok yabancılık çektim. Pa. 
risc bir an evvel vannak ,için ca.n a _ 
tı)ordum. Adeta kendi memleketime 
cldlyonnu.ş gibiydim. Bir akş:ım ijze-
ri Pnrlsln ilk ışıklan yanarken Ga.r dı
Lyon'da ParJse ııyak bastığım zaman 
hiç yadırg-amadım. Yollar, caddeler, 
o~ller hep aşina idi. O tarlhte~ 90n -

ra Parise Ud eyıillıatım daha oldu. t_ 
ki yıl önce yaptığım son seyahatimde 
butün Fransayı cenubdan imale do -
taştım. Ayni a.şlnalık devam etti. 
Fransanın hiç bir noktasında kendi _ 
mi yabancı buhruu1un. Bu muhakkak 
ki Fransu kültüriinün şarkta, bUha!I. 
sa memleketimizde Tan-ıimattanlıeri 

devam eden teslrhıden dolan bir !lem
patt idi. Blrlm nesli için Parts ve 
Fransa dalma samimi bir aşinalıkla 

hatlrianır. 

Öyle zannediyorum ki hatta tah -
slllerlnl Almanyııda, İntflterede ya _ 
panlu blle dünyanın btt ışık, renk, 
ur&let, ı.ivnr.t, bir kelime De hayat 
sehrt olan Parl l görmek fibtlyacını 

dU\'ltlu.şlar ve tekrar ıörmek ümidini 
kalblf'rinde masum btr hatıra olıuak 

akla muılardır. 
1şte Türk müncnertnin hafızasın -

da ve katblnde yeri bu kadar samimi 
olan ınizel Pıırfsl bugfin banıt dn -
manian, ha.rb bulutlan sarmıştır. 

Fakat medeniyet ô.lemlnln '&evkl se. 
JlrnJ, idrak ve muhakemesi bu ha"Yat 
ve f-fan memba.mı söndilrmlyeeek vf! 
eskisinden daha a:vdınhk blr halde 
yapması lçJn (.alışacaktır. 

~~ ............................................................... 
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Paraşlltçügll haber 
Veren 19 gaıında 
Bir çocuk ••• 

F ransada Massy
Palaiııcau' da mu

klm Cuy Rochet a
dında on tiç yafın· 

da küçük bir Fran-

Nevyork Hemkl Tribune diyor ki: 
Fransızlar, miicndeleye devam edecekler. 

dir. Bu mücadeleye son v~nnek kendilertnfn 
mahvı demektir. E"'er dUn çizilen tablo nşa:.. 
ğı yukarı doğru ise, bu tahribin önüne. yal. 
nız kuvvetli lılr _yardımla geçilebilir. F.vvel.A: 
vaktt kazanmak için İngnterenln kafi clçre.. 
cede yardı.mı ve bllfüıare. mfivnzeneyl ye .. 
nlden azçok tesis için hfir dünyıı.mn sefer .. 
ber edilecek 1aıbriknlarının kfı.fl yardımı. 

Nevyork Times gazetesi, ba.şmaJı:aıe.sızn.. 
bugünkü vnzlyet;te Fransızların gösterdikleri 
kahramanlı~a hasretmekte ve ~y1e demeıt. 
tedlr: 

ıız çocuğu geçen •Ne cepheden gelen haberler, no cep"e ge
Pcr§embe günü rlsinden n.lınan telgraflıır. son 8 günün dar. 

l
be~ri altında bir inhidam olduğu fikrini v~. 

tayyareden tarlaya memektedir. P:ırisln tl'ajik tahliyesi şunu 
inen bir Alman pa- lsbat etmlşt1r kl sivil Fransızlar da muha.. 
raıütçüsünli göre- rebe mey<'lıuıında~I askerler qpnr kahra -
rek derhal jandar- manlık gösterebilmektedir.» 
malan baberdaı 

eylemiştir. Paraşüt

çü yakalanmış ve 
bu vatani hizmetinden dolayı çocuğa 2000 
franklık bir tasarruf cüzdanı verilmiştir. 

Sipar ş üzerine vitaminli 
gıda "ar gapı:acak ... 

Londrarla Hitlerin bir 
sulh teşebbüsü 

muhtemel görülüyor 
(Ba.ş .. arafı 1 hlci sayfada) 

Faknt liltler şurasını unutuyor ki , bu 
harb Avrupa topra.klannda bitecek deıtildlre 
Bu harb, denizler üurlnde ve havalar<la de.. 

Birleşik Amerikada .Jovab eyaletinde vam edecektir. Alma.nyn son kuvvetlerini ar. 
aüyük kimya IAboratuvan müdürü profe- tık tüketmiştir. Şimdi~ faaliyet sırası :nüt • 
.. . . .. • tcflklere gelmiştir. Tukenmez iptidai mad.· 

sor Erıc Th<>masın bildirdiğine gere ıste- de membalanna sahlb olnn İngiltere lmpa-
nilen vitaminleri ihtiva eden süt. yumur- n'torluğu ve Amerikan kıt'ası, bütfuı varlık. 
ta, sebze gibi gıdalar vücude getirilebi- larile Almnn hegcmonyacnnı ezerek, d mok
lerektir. ' raslnin zaferini temin edect'klerdir. B·ı ga_ 

Mesela 'bir hastanenin A ve B vitami
nine ihtiyacı .bulunduğu takdirde profe
sör ibu vitaminleri havi yumurtalar ha -
zırlıyacaktır. Süt için dahi zengin vita -
min temin eylemek mümkün görünmek
tedir. 

~ln tahakkuku içtn, binlerce tayyare ,.e 
matörlü va.cr:tnla.r harekete geçeceklerdir. 

Bir makine harbi olarak baş:Jamı.ş olan bu 
harlı, karakter harbi olarak sona erecek -
tir. 

Hltler bir kehnnet.tc bulunarak, 15 Hnzl
r.anda ParL~e gtrecel!;lnl sövlemi~. Bu ke • 
hanet bugtln tahakkuk etmiştir. 

Gerek yumurta ve gerek süt için ta- Fakat, 15 Ağustosta Londrava glrecell>i hat 
vuk ve inek'~r bu hususta başka bir gıda kmdnkf kehanet htç bir vakit kuvvedPn tı_ 
rejimine tabi tutulmaktadırlar. Bu saye- tıe geçmlyecektJr. Filhrertne bir Alla1l diye 
de bu gıdalar daha fazla vitamine malik tapan Alman mtıll"tl. bu defa onun ço": ya. 
b 1un.rnaktadırlar nılmış olduğunu görecek ve netıced~ Nazi 

u ~,..ıı.. 1 li · B 1 d h. h ihtirasının ceza.~mı kendisi çekecektir• ~uze ere ge nce: un ar a ı usu-
si tarzda yetiştirilmektedir . 

Profesör Eric Thomas'ın bu usulü il
me yeni y~ni ufuklar açmaktadır. 

Amerikada halka sorulan 
bir sual 

Bundan pek az evvel, Amt:rik11da halka 
§U sual irad edilmiştir: 

aEn pahalı ıey nedir> Bir kilo sığır !ıJe
toau mu> Bir kilo otomobil mi>• 

Hiç düşünmeyiniz .•. Size derhal ce\'ab 
verelim: Bir kilo fevlı:allde cinsten ıı~ır fj
letoııu takriben 98 kuruıtur. Bir kilo oto -
mobil ise ancak 40 kuru,u bulmaktadır. 

londranın Markopaşası 
Londrada bir adam vardır ki, her so -

rulan şeye muhakkak evab verebilmek 
kudretindedk Y~i btn memurun başı o
lan bu zata (Telefondaki ses) ismi \'Cril
mektedir. Bütün gün masasının başından 
ayrılmaz. ve akla hayale gelmed"k su
alleri hallede!'. Bu zat (Londra vatandaş
lan tavsiye b&rosu şefidir) memurl:ın va
sıtasilc, ev meselelerine, boşanma dava -
Janna. mezuniyette bulunan askerlere, 
kay.lx>lan çocuklara. bir kelime ile, her 
şeye dair cevalb verebilecek ma10mu1ı 

toplar. 

iNAi\JM~\ 

lngiliz Kraliçesinin Fransız 
kadınlarına dün geceki hitabesi 

(~aralı l bıcl sayfada) 

·anın hürriyetlerini müdafaa etmekte olan 
kahraman ·ve şanlı Fransanın kadınlarına 
onların ıztırab ve cesaretlerinin bizim kalb· 
!erimizde uyandırdığı muhabbet ve hay .. 
ranlık duygularını bildirmek İsterim. 

Fransız ordusunun, tarihte daha bir mis .. 
)i görülmedik heyecan ve sebatla dövüşen 
şef ve askerleri önünde eğiliriz. Fakat ay• 
ni zamanda, çoculclannı, kocalarını, kaı-
deşlerini •takib eden Fransız kadınlarını da 
düşünüyoruz. Fransayı daimıı pek çok sev
miş olan ır ... J..··-· ., si:rin aibi, sizinle b .. 
-aber tztırab çekiyorum. Daha tamamilo 
iki sene olmadı, ı'arisin lngilteTe kral ve 
kraliçesini kabul iç.in o kadar cilı:el süslen
miş olduğu o güzel yaz günlerini her daim 
düşünüyorum. Fransız milleti, bizi çok de
r.in hir tarzda müteha.is eden blr heyecan 
ve mürüvvetle, hükumctinizin bize l apulı 
kabule i§tirak etmi~ti. 

O zaman Fransız kftdm1ıırının kalbini 
benim kalbimin yanı başında çarptığınt 
duymuştum. fştc, bu acıklı günde o Fran .. 
sız kadınlanna sadece şunu söylemek iste
rim ki onların felaketi bizim de felaketl
mizdir. 

Havaların •erin, rutubet.11 gıtmesl gc -
ne romatizmalıların iztırnblannın art _ 
ma.sına sebeb oldu. Bu ı;on hafta zarfın -
da bir çot müzmin romatızmalılar maf. 
sal ağnlanndan, dızlertnin ağrılarından, 
bel ağrılarmdan ve bel tutulmalarından 
ptlyet edip durdular. Bu sırada tatbik: 
edilecek :yeglne ilAc ıüı>hefilz gene aall
.Uat dö sud'dur. saıı.suat dö sud, ve pi_ 
ramidon bu gtbt evcaı derhal testin et -
mettedlr. Buan da natamam tatbik e -
dilen b!r kaplıca teda vialnden .onra ağ. 
nlar fkklet lnısbetmektedil'. MeselA öç 
bet banyo J8.P1P avdet etmek mecburi -
:yetinde talan bazı rornatızmalılarda gay. 
rlkAn yapılan bu kürün aüillAmellerl 
rörlllür. Mafsallar ıt.şer, ağrılar artar ve 
hutayı endişeye sevkeder İlAcı gene ga_ 

llsllat dö •ud'dur. UrodOnaı glbt porlnol 
Orasepttn gibi 11Açlar da devamlı alın -
malı: ıartne müzmin romattzmahlara çot 
iyt gelir. Fakat tztırab zamanlarında Ba
llstlat dö 8l1d en başta gelen güzel bir 
Dlçtır. MOzmln romatızmalılann güneş 
tedavlııl ve kum banyosundan da çok ıs_ 
tJfade ettıklert muhakkaktır. Yazın sı -
eak gilnlertnde plAjlara gitmelerini tav
.siye ederiz. Sıcak kum 1çtnde hergün da. 
Jdkalarını tedricen arttırarak banyo 
yapmakta çok faydalar tesblt ettik. Bu
nu bllfltereddtıd tavsiye ederiz. 

Dün ~azetelerimizden birinde §Öyle bir fıkra çıktı: Kurı1ara 19 Tem muzda başlanacaktn. • 

Biz pekala bi1iyoruz ki, Fransız kadınla .. 
nnın bu harbdeki vaziyeti F ranaız t"rkekle
rinin vaziyeti kadar asildir. Biz biliyonuı 
ki, mallarının ziyaına, ocaklarının harab 
olmasına, istHaya ve bombardımanlara tJ .. 
kayet etmeksizin katlandılar. Biz biliyona 
ki, Franııız kadın1arı vatanm sclumetini te
min için her teYlerini ve hatta hayatlarını 
bütün yüreklerile verdiler. Kendini mlida .. 
faa için bu gibi erkeklere ve' kendisini sev
mek için de bu gibi kadmlara malik olan 
bir millet ı:aferi er, geç cebren kaı:anaca1ı:
tır. Fransa dünyanın bütün hür milletleri
nin kayıtsız ve prtsız olarak mftzaheretlne 
hak kazanmıfbT. » 

CeYab lstlyen okuyucula.nmın posta 
pala 70llamalannı rtea ederim. Aksi tak. 
dll"Cle lstelılerl mab.beleelz kalabUlr. 

- ılondra 6niverılteıi deniz aşın memleketler için hazıTla- Okoyuculann bu cUmleden sarih blT mana çıkarmıı olacak-
dığı dil .kurslarını bu yıl İstanbul üniverwitcsindc yapacaktır.» larınaı 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 



15 Haziran 

gra ' 
Ankarada A manya ile 

ihzari bir ticaret 
anlaşması imzalandı 

d 1 . den bir kısmı da dahil olmak üzere, 
Ankara, 1 4 (A.A.) - Birkadç aby" a~= :~zmlekctimize ithaJ;ıt imkanını veren bu 

b . T "" k" ·ı Al nya arasın a ır ı k" ) k ı· erı ur ıye ı e ma d .. k re I a çerçevesi içinde va ı o aca cm ıa 
1 k . nnın a muza e - an aşm k 

caret an aşması a tı zır d w 1• dur .. b delesi bu hususta açılaca muayyen 
l k 1 lun ugu ma um · mu a 
er. cereyan etme te >U kere bu müza- . hesab üzerinden ve bu hesabda bir te-
!stıhbaratı~ıza. ndaza~n ~u ari anlaşmaya bı~ümü önliyecek ve böylece ithalat mu-
.ıı:cre1er netıcesın e ır 1 z .. ra .. k l k b" k"l 
vü l k b"I l U" ve metinler dun tar~- kabili ihracatı rnuemmcn ı aca ır şe ı -

su a ı o m. Y • • E. "tibarile hır k . 
feynce imza edılmı:tır. sas 1 • de cereyan edece tır. 
tarnftan bir takım mallarımızın ıhrncadtını Esas anlaşma için müzakerelere devam 

· d.w taraftan Alır.anya an, 
temın eden ve ıger 1 "pari~leri- edilecektir. 
evvelce Almanyaya yapı mış sı ' 

.Ha imler kanununda ta i13t 
Adi. V k·ı· dün Mecliste izahat verdi, imtihan 

ıye e ı ı .. 1 d. 
usullerinin kaldırıldığını soy e ı 

ü kil rulen bir mfitaleaya kn.rşılık olan Adliye Ve-
An!Cara 14 (Hususi> - Meclisin bug n kili Fethi Okyur vcrdıği cevabda yeni hu -

topl ntısında bAJdmler kanunu ile bu kanu- kilmlerle imtihan usullerinin kaldırılmakta 
nun bazı maddelerini tadıl eden kanunların olmasına mukn.bll staja tl\bl olanlarla mes
blr kısım maddelerinin değiştirilmesi ve ye- !ekte bulunanların iki sene zarfında scc ye_ 
n1den bazı hukümler ilCivesine dair kanun il lerl, halleri na.zarı ıtıbare alınarak ehliyet -
rihası müzakere edllmiştır. !eri sabit olduktan sonra muavin sıfatile hll. 

Bugünkü toplantıda iblrincl müzakı:resi i~- kimlik sınıfına geçeceklerini işaret eylemiş. 

tnaı edilen kanun lii.yihıı.sı üzerinde ılerl su_ tir. 

Fia orak borolar 
hakkında vekaletin tebliği 

) _ Ticaret veka.IeUnden ıburosu da meydana getirllmi~tir. Diğer vl -
. Ankara 14. (A.A. ıayet merkezlerinde filll mürakabe işleri biz. 

l>ildlrı.lmlştirzlr. tarihli Rcsml Gazetede ne,,. zat valınin tavzif edeceği memurlar tarafın-
ı - 8 Ha :ın • d ·r dile kt· d 1 1 29 numaralı mlllı korunma an ı a e ce ır. 

~e ı mlş °e::e butun vilayet merkezlerinde Bu suretle flat mürakabe teşkilatımız mey 
b~:~rn~t mı.irakabe komisyonu» ihdas e - dana getirilmiş olmaktadır. 
dilmiş~. Mürakabe teşkllfltına verilen talimat me-

Kararnamenin nefJrini ıniitea:kıb, Ankara, yanında tüccarl."'lrırnızı.n bllmesinl lüzumlu 
istunbul ve İzmir komisyonlarının te.~kilfıtı gorduğümüz bir 1ıokta da şudur: 
ikmal edilmiş ve diğer vilayetlerde de, kurar_ Avrup~da veya S."llr menşe memleketleıin. 
namenin ikinci maddi': inin 4 üncü fıkrnsın- de lblr malın fintının .artmakta olmıısı do _ 
da yazılı şahıslar nrosınd:ın seçimleri yapı. lnyıslle memleketimizde de o mal !int.ıarının 
ı 11 aza ıle, komisyonların kurulmasın::ı. ge- otomatık surette artırılması -kabul edileınez 

çllınıştiT. Şımdiye kadar 30 vıli\yetın ko - Böyle bir mal daha pahalı olurnk fillen mem 
misyon tefJkilatı ikmal edllm1ş olup bir iki lekete ithal edilmedikçe sırf, menşe memle
gUıı zarfında diğerlerinin de kurulma.~ı nl. keUerde ~urların yük.~elme.si sebebi neri sü_ 
ha tl iş olacaktır. rülerek bızinı fla.tlarımızın da artırılmıısı, 

fe eı: k misyonlarla mUtevazlyen. fil _ bahsi geçen 32 inci ve 59 uncu mı:ıddel••rın 
len fı:ıt ;üraokabeslnl yapacak olan tıat kon- şumulü dahiline girer .. . 
ttolorlerlnden murekkeb olmak fizere !'. nka. Tüccarlarımızın bu noktnla.r uzerlne d k-
ra, İstanbul ve İzınirde birer fin.t mürakabe kut bakımını çekeriz. 

-=----------~--------~~~-:-~---

Banka 1 ar ve ınüesseseler barem kanununa 
ek bir layiha hazırlandı 

A k 14 (Husu3i) - Bankalar ı.•e 
n ara b" ·ı· .. b kanununa ır ı ave ya-

nıue seseler arern A a·· .. k Millet M~c-
1 d · hükumet uyu 

pı masına nır • .h ketmek arzu -

şını orduda aldıktnn sonra geriye kalan 
maaş farkını, er olanlar ise. maaşlarının 

nısfını mensub oldukları müesseııelerdcn 
nla bileceklerdir. li İne bir kanun layı nsı tev göre ban -

aundadır. Bu layiha ~sas arı1nar'ınde ç.a' lışan- Diğer taraftan öğrendiğimize göre, dev· 
k 1 d d I t rnuesseııe e let hizmetinde ücretli memur olanların da a ar a ve ev e k d devlet memur-
lar da seferberlik ~u. uund ad hizmete ça
lan için olduğu gıbı or, u kluklan ban -
ğırıldıklan zaman m~~suo ~lan işliyecek -
ka ve müesseselerde 1 mnk • ütbe ınaa
tir. Jhtiyat subay olnnbr as -erı r 

seferberlik halinde maa~lı memurlar g._ 
bi muamele görmeleri ve maaş alabilmeleri 
için devlet bareminde de bir tadil derpiş 
edilmektedir. 

Atinaya ve diğer Yunan şehirleri.ne külliyetli 
miktarda Alman gelmış 

(A A ) _ Royter ajansı 
Belgrad 14 · • 

bildiriyor: l ·· Yuna-1 hab~r ere gore. 
Atinadan ge en l k"b olunacak siya-

oistan Mısır tarafı?d:s1n ab 'yanal ve ittihaz 
• t h kk d vakı o an e . 
o a ın a .. · beynelmı-
1 k . t dbirler uzerıne 

o unan as erı ~ v k kanlılıkla ta-
lol vaziyetin inkışafını sogu 

iib etmektedir. . fi k si asetleıini 

azimkar bir surette tatbik etmektedirler. 
hariçten gelen ecnebiler 48 saat zarfında 
polise müracaat mecburiyetindedirler. Kiil
liyetli miktarda Almanların son zamanlar
da Atinaya ve diğer Yunan şehirlerine l{el-
dikleri anla~ılmaktadır. Bunların arasırıda 
tüpheli hareketlerinden dolayı kom11u mem 
leketlerden ihraç edilmi~ birçok eşhaa da 
vardır. 

Yunan makarnalı bıtara ı y 

Bir in g i 1 iz mu ~v~ ... ~!;~m~:~~~~v;nbk.~~~~!~;~ 1dün bh 

Londra 14 (A.A.) - Am':_fallı ' ··fi bildirir. İki zabıt le dort bah!ıyelı ekıık-
, b t ldıgını te~~u e ·· b b. l · ı· ı· tahtelbahir tarafından a ırı. d" Diw er zabitler ve muretta at ır ngı ız ıma-

Gr. T clef oldukları zannedılmekte ır. g 

' nında karaya çıkmışl.H'dır. • 

h lk Hava Kurumuna gemş yardımda bulunuyor 
Ceyhan da a ' 1 1 etmektedir. Hava harbinin ehemmiyetini 

Ceyhan (Hususi) - Toprak mah~~ d- k iyi bilen Ceyhanlılar da birbirle;ile 
. 1 kta olan yuı: e ço l 1 M 

!erinden ötedenberı n ınma v _ rekabet edercesine aza yazı ıyor ar. em-
. . . kaldırıldıgı ma l w s·· '"k 

'ki hava kurumu vergısının •k"l ni)·etle haber a dıgıma nazaran, uyu 
' k ın teşvı ı e nu 
lumdur. Bu kere kayma amımı~. h .1 mangit köyünde birkaç gün e,·vclki nzn 

l . . muza aretı c, . . d 1 l ve köy ihti)ar heyet erının _ kaydı sırasında hali vaktı yerın e o an ar 

Ce h ko··,.,lerindc birer hava kurumu ou ..,.ekleri teberrü miktarını birkaç misline 
y an J 1 k"' ihtiyar ver .... ~ . 

besi ihdas edilmiştir. Ş~b~ er .. oy. • d çıkarmışlardır. Köy muhtarının da faalı -
.. kkıldır Koylerımız e, üh" • d" 

bcyetlerinden muteşe ' I d , yelleri cidden m ırn ır. 
ka'-'dı hararet e evan. 

1ı va kurumuna aza J 

SON POSTA 
Sayfa 3 

v ad o aberleri 

E 
Amerika ve Sovyet 
Rusyanın vaziyetleri 
Yazan: Selim Ragıp Emet; 

G arbi Avrupada cereyan eden mu
harebeye f talyanın karışmasile 

ihtilat tehlikesi gösteren bugünkü vazivette 
bütün gözler Bırlefik Amerika ile S~vyet 
Rusyaya teveccüh etmiş bulnnınaktndır. 
Malum olduğu .veçhile Amerika büyük bir 
demokrasidir. içtimai felsefe ve iktısadi 
telakkilerdeki ayniyetten dolayı lngiltere 
ve Fransaya meyyaldir. Bu sebeble gaıbde 
cereyan eden harb yalnız resmi Ameıika
nın değil, ayni zamanda gcnis Amerikan 
halk kütlelerinin de dikkat ve' alaka ile ta
kib eyledikleri mühim bir hadisedir. Za
n:nn zaman Amerika efkarı umumiyesinde 
hasıl olan depreşmeler, müttefik İngiliz ve 
Fransız hükumetlerine yapılması istenen 
>:ardımlar hep bundan dolııyıdır. Maama· 
f~h ~u derin alakaya rağmen Amerikanın 
şımdıye kadar tuttuğu hattı hareket mütte
fikleri memnun etmekle percıber tatmin et
mekten uzak kalmıştır. Büyük bir nlnka ile 
beklenen reisicümhur Roosevelt'in nutku 
da, birçok teveccühkiir kayıdları havi ol
makla beraber daha geniş mikyasta yardım 
~a.ah~ü~lerini ihtiva etmemekte bulunduğu 
ı~m ınkısar uyandırmış dense yeridir. Filva
kı Amerikn, müttefiklere silah, mühimmat, 
top, tank, tayyare vermek suretile geniş 
yardı?1lar yapmaktadır. Jlk .zamanlar peşin 
para ıle ve dolnrla yapılan bu teslimat va
ziyetin iktisab ettiği nezaket ve müsta~eli -
yetten dolayı, mevcud mevzuat birer su -
retle tefsir veya tadil edilerek kredi yolile 
ııevkedilmiye başlanmıştır. Fakat son ha -
disattnn dolayı Amerikadaıı beklenen bu
nun da üstünde bir şeydi, harbe fiilen mü
dahale idi. Fakat reisicümhur Roosevelt'in 
nutku bu hususta tatminkar olmaktan uzak 
kaldı. Maamafih Alman ordularının Parisi 
işgal etmeleri ve Fransa arazisinde yayıl -
mıya başlamaları Üzerine Fransız ba veki
linin radyo ile gerek M. Roosevelt"e, gerek 
bütün dünya demokrasilerine yaptığı hitab 
ve bunun sonuncu olduğunu beyan eyle -
mesi, bu mevzuu tekrar canlandırdı. Şimdi 
Amerikadan bir şeyler bekleniyor. Gözle· 
rin, şimdi musırrane ve tekrar yeni dün -
yaya teveccüh etmiş bulunması bundandır. 

Sovyet Rusyanın durumuna J?elince; 
şimdiye kadar Alman politikasile mütezad 
bir hattı hareket ihtiyar etmemekle bera -
ber kendi politakısını tııkib eden So,,yet 
Rusynnın, tayin olunan lngiliz ve Fransız 
sefirleri Mister Kripps Strafford ve Labon 
ile yeni müzakerelerde bulunduğu tahmin 
olunabilir. Bu müzakerelerin verebileceği 
neticeler meçhuldiir. Simdi.> e kndar bun -
lardan bir şey sızmamış olması, herhangi 
hususi bir sebebden ziyad,. sefirlerin hı•nüz 
i, başına yeni varmış olmalarındandır. Hai
lecngiz bir surette cereyan eden bugünkü 
harb karşısında göz.lerin Amerika ile bera
ber Sovyet Rusyaya teveccüh etmesinin 
hikmeti İşte budur. 

5e!i.1n & a9tff- CHıo, , ........................................................ \ 
1 Milli Şef dün 
Mecliste meşgul oldu 

Ankara 14 (l lususi) -- i\Iilli Şef 
lnönü, öğleden evvel Büyük Millet 
Meclisini teşrif buyurmuşlardır. • 

\ ........................................................ ,/ 

Fransız donanması 
• 
ltalyan 

sahillerini topa tuttu 
<Ba.ştarafı 1 i11cl ayfada) 

yan etmektedir. Binalara bazı zararlar iras 
edilmiştir. 

İki İngiliz askeri ölınüş ve birisi de ya
ralanmıştır. 

Sudanın iki küçük şehrine ftalyan tay
yarelerinin hücum ettiği ve az zarar ver
dikleri ayni tebliğde ilave edilmektedir. 

İngiliz tayyarelerinin faaliyeti 
Kahire, 14 (A.A.) -.Jngiliz hava kuv

vetleri Afrikndaki ltalyan askeri hı-defle
rine hiicumlarına devam cimi tir. İngiliz 
hava kuvvetlerinin bir tebliğine nazaran, 
İngiliz bombard(man tayyareleri Mısrr 
Trablusgarb hududu üzerinde bulunan 
Capruuo kalesine birçok bombalar at
mıştır. 

Şarki İtalyan Afrikasında Assaha atılan 
bombalar hedeflerine isabet etmiıılerdir. 
Adene vaki olan hulyan hücumu esnasında 
bir İtalyan bombardıman tayyaresi alevler 
içinde düşi.irülmi.iştür. 

lngiliilerin b:r tavzihi 
Naivoblis, 14 (A.A.) - lıalynnların 

bir Kenya polisile bir ordu ha çavu unu 

ke .A.. 

1 

ltalya harbe girmeden evvel esir aldıltlar. 
resmen bildirilmektedir. Oç kişi de Kenya 
tarafındaki Habeş hududunda gezerlerken 
tevkif edilmişlerdir. 

İspanyollar Tancayı işıral eltiler 
Tanen, 14 (A.A.) -- Tanen, bugün 

Fransnnın muvafakati ile, 1200 l!pan)' .. 
Faslısı tarafından iı;g.tl <'dilmi tir. Vaziy .. 
sakindir. Tanca mıntakası, enternasyonal 
statü rejimine göre ıddı d dc°linm oluna
caktır, 

1 panyn, bu tedbi.i,ı sırf nizamın idn
ml"•i için alınmış olduğunu temin etmek
tedir. 

ftalyanlar ne kadar gemi kaybettiler? 

Londra. 14 - Bugün Londrn salahi
yettar mchnfılinde öğrenildiğine göre, şim
diye kadar müttefikler tarafındnn zaptedf
len veya ltalyanlar tarafından batırılan ge
miler 2 10.855 tonılD.toyd baliğ olmu~tur. 
lngiliz anavatan sularında 80.000 tonluk 
gemi bulunmaktadır. Aynca, Almanlar dıı, 
37 bin ton hacminde ltalynn gemisi batır
mıı:ılnrdır. 

t 
<Baştarafı 1 inci sayfada) ı ıarnadı ise bugun de Parisin düşmesi 1939 

bir ~c"ate mecbur olan Franııız ordularının E~llıl ayında bllkuvve başlamış olan Alman. 
çok miktarda top ve malzeme kaybetme- Fransız hnrbinl neticelendıremıyecektlr Pn.. 
leri lazım gelir ki bu hal Frnnsa için Pari- risin 14 Hnzıranda sukutu, daha çok süre. 
sin ziynından daha felaketlidir. cek olan şlmdHti harbin, sadece Fransa .saf-

Almanlnnn, aşağı Senin cenub ve ecnub hasının ikinci faslının kapanması demek -
garbile Mnrn'ın cenubunda siiratle ilerliye- tir. 
rek Manş sahilinde Caen, Pnris cenub ba-ı Bundan sonra Fransanm, ordularını ye. 
tısında Chartres, Paris cenub doğusunda ni blr hatta toplaması ve Almanların takib 
Romilly istikametlerinde ve belki de şu ve taarruzlarına yeniden mukavemete ha • 
andn daha cenublata ilerlemek istemeleri zırlanması lfi.zun gellr. Fransızların, Alman. 
Paris etrafından geri çekilmekte olan Fran- ların temas ve takibinden bir mfiddet kur_ 
sız ordulanna aman vermek istemedikle- tulabılmelerl için bu hat herhalde epey ge-
rini gösterir. rtde olmnlıdır. 

Daha şarkta Chalonu .ıhn Alman zırhlı Fransızların bu yeni ba.tta muvaffakiyet 
ve motörlü kuvvetlerinin süratle St. Di- ümid etmelcrı şu şartlara ba~lıdır: 
ziele yürümeleri Argonlarda muharebe e- 1. Fransız ordularının bu hatta mümkıill 
den ve Majino mtvziinin Sanrgemunddnn mertebe sağlam olarak (yani çok fazla. a • 
itibaren şimal kısmında bulunnn Fransız dam, top ve malzeme kaybetmeden) varma. 
kuvvetlerini büyük bir tehlikeye sokmak- ln.n. 
tadır. V ziyet bu luvvetlnrin de durmadan 2 Frans:mın geri kalan memleketlerin n 
çekilmelerini mecburi kılmaktadır. bütün evıtıdlarından ve milstemlckelerden a-

Fran ız tebl ğl Ahnanlnrın Saar'm zami lcıtifade ederek yeniden tümenler te~ 
ıtarblndeki Mnj no mevz.llerlne taarruz et _ kil etmesi. 
tiklerini, fakat geri atıldıklarını yazıyor. 3. İngilteredcn ve Amerlkndan nzamt mık.. 
Almanlar da Maflno mevziinin en şimalde- tarda uçak, tank ve top ve her nevi silıil 
ki Montmedl koprfi lstihktımlarmı znp _ ve harb malzPmcc;I celbederek yeni tilmcn. 
ettiklerini bfld rdiler. !eri bunl:ırla techlz etme ı 

Parlcı. Bimıarkm Fransız lmparutoru ü • ~ İngUterenln mfimkun mertebe az za. _ 
çfincü Na.polyona n.9tığı 1870-71 seterinde mandn çok 'kı+'a teşkıl ederek Franss.ya 
dahi, Bazaine ordusu Meç'de ve Makmaho. gondcnnesl 
nun ordu.su (başlarında imparator uçfincfi 5. Amer knnın Fra.nsaya ordu ile ve hava. 
Napolyon bizzat bulunduğu hnlde) Sednn'dn filolarUe yardım etmesi 
P.sir edildlkten sonra zaptedilmişti. 6. Nıhayet Almanvayn büyük bir devletin 

O vakit. Pa.rLc;in sukutu, nasıl ki 1870 de nrknda.n ta:ırruz etmesi. 
hnrbl bitirmeyip 1871 de devamına mt\nı o _ ıı .., 

· " · Erkllet 

Bursa Halkavi spor 
komitesinin çalışmaları 

Bursa (Hususi) - Halkcvimizin yeni 
seçilen spor komıtesi önümüzdeki çalış -
ma yılı program1nı hazırlamıştır. Bu 
program hakkında komite başkanı Tur -
gud Karatal şu izahatı vermiştir: 

Spor komitesi muhtelif spor şubelerin.. 

Son Dakika: 

Akdenizde İngiliz 
donanmasının faaliyeti 

Londra 15 (Hususi) -:- Akdenizde de-
vamlı surette tnrassudda bulunnn 1 ·u 
d h ·· j 1 ngı z 

İngiliz tayyare erinin 
muvaff akiyetleri 

Londra, 14 (A.A.) - Amirallığın teb
liği: 

Dün, Perşembe sabahı, bahriye tayya
yareleri T rondheiın fiyorunda Alman bah
riye cüzütamlarına hücumlar yapmışlardır. 

Scharnhorst zırhlı ının baca arkasına a
ğır bomba ile bir isabet vukubulınuştur. 
Ayni zırhlıya ikinci bir isabetin daha oldu
ğu bildirilmektedir. 

~--------------~ 

Bir Yunan vapuru haber 
verilmeden torpillendi 

Madrid, 14 (A.A.) - Pazartesi akşa
mı Tiniı.terc burnu :;.çıklarında haber veril
meden torpillenen Violando Covlandris 
Yunan vapuru mürettt•batından sağ kalan 
20 kişi Santiago-rlf'·Galicia' da karaya çık
mıştır. Bun ların ekserisi yaralıdır. Torpil
lenme hiıdise~indenberi aç bulunuyorlardı. 

de çalışmış mütehassıs arkadaşlardan 

mürckkebdir. Bunlar atletizm, .amnastik, 
otomc>bil, bisiklr>t, avcılık, dağcılık ve 
güreş kısımlarında ayn, ayrı terrübe ve 
bilgi sahibidirler. Bu vaziyet komitenin 
çalışmalarını çok verımli bir hale geti
recektir. Şimdi ilk olarak önümüzdeki 

yılın çalşna programını hazırladık. Bu
na göre bu yıl şehirde bir spor ve jim -
nastik salonu açorak burada halkın aza
mi istifadesini f('m:n etmek, birçok kim. 
selerin gösterdıği arzuya uyarak birkaç 
deniz ve dere bal•kevler· tertib etmek, 
fuar zamanı İzmir~, cümhuriyet ba:•ramı 
Ankaraya seyahatler organize etmek gibi 
hareket'cr, yazın Burs:ı civarı ve kazala
ra aile gezileri yapmak, mevsimincie U -
ludağda müsabakalar tertibi esas düşün -
celerimiz arasınriachr. Part; genel ~t>k -
reterliğinin direktif ,.~ yardımlarile köy. 

lcrde de kuvvetti spor hareketleri iç;n 

h onhanm~b•: L~nuz ta >:nn donanmasından 
~r angı ır nayat eserı görmemi tir. 

Donanma, şimdilık halynn tnht lb 
hirlerinin takibile meşguldür. Mısıre a -
hillerine d<fkülmüı olan maynlar b hsa -
d ·ı · 1· • er ava e ı mış ır. 

Dün, Cebelüttarık civarında şidd tli 
~esleri işitilmiştir. İki halyan denizaelt t?ıı r 1 ·ı. ısı ı ... 
~any~· _ırr;;:ı" a~ına. ı tıc~v etmiştir. Bunlar _ 

an ı.rı . 1cesdıtroıı a. dıgeri de Sueta lima
nına gırrru§ er r. 

Evvelki gün Tobruk limanında b 
bardımana maruz kalan ve içinde :m -
çıkan İtalyan kruvazörünün 9000 yt n~l ~ 

k• S c . k Ola Uııt es ı <• an orcıoıı ruvazörU old w ._ 
1 ugu an~-

şı mıştır. 

Uzakşarktaki Alman va 
ltalyan menfaatleri 

Londra 15 (Husuıi) _ Al l 
1 U k 

manya ve _ 
ta ya, za §ark ve Amerikad-t.l f 
J • • h" · . - ınen ut-erının ımayesıru Japonyaya t d" 
lerdir. ev 1 etnııt • 

Keyfiyet alakadar hükümctl b·ı 
dirilmiştir. ere ı • 

Gelibotuda bir talebe yurdu 
Gelibolu (Hususi) - Trakya umumi 

ınuf ettişliğinin teşcbbüsile kazamızda bir 
talebe yurdu açılması için şehrimize gelen 
Edirne Maarif müdurü Cemil Üner ile E -
dirne talebe yurdu muall mi Enver İcab e
den incelemeleri yaparak Edirneye dön -
müşlerdir. 

Maarif Vekilli l;inin bu hususta göstcrJi
ği alaka muhitimizde sevinç ve şükran la 
karşılanmııı ve istediği malumat derhal ve
rilmi~tir. 

teşkilat yapmıva baı::ladım. Şimdiye ka- Ed. d t "h" -
dar sırasi'e Gürsu, Demirtaş, Gündo~ciu, I r.ne e arı 1 eserlerin bakımı 
Cah kövlerindc birt>r jimnastik vıı spor t E~ı~ne \l·forısi) - Edirne mUzeainh 

k d k H h k - d h lan.zımtı tvke·k·ps. a. anMın Harala k"•"'nde'-l La-yuvası ur u . Pmen er ov e mu - enın e 1 1 ıçın aarif y k"Ü~~ Jı: ıı. -
tarın başkan1 ığı altmd.l bir sekreter gü - kara T "h Dil C e 1 1~ına. An -

k 1
, .. aErı '. .. • oğrafya Fekülteal Ar 

reş, atletizm, avcılık ve bir kısmında bt- co oıı nstıhısü ya d R 
t "f d"I r ımcıaı Üstem Du • 

siklet. volcvbol kaptanlarından ibaret yurnn • avzijıf e. ı miş ve keyHyet Tuıltya 

bir idare heveti serflE'rck hemen işe baş. ~u~m~u~m~ı~m~~e~tt;ış=l~iğ:ı;,·~n~e~b~il~d;;ir;,;i;;lm;::;i~~ti~·r;·==~ 
lamıı::lardır. Bunlar.ı vereceğimiz levazım Soğukpınar, Keles köylerind~ kayak ~ 
yakında gelecek Vf' burnlnra dal!ılacaktır. vaları kurulacaktw. Bunlara a.ld leva 
Dağ bölgesinde de Elmaçukuru, K!ra?.lı, zım gelmiştir. 
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Bir piyango biletinden Meşhur bir otel hırsızı 
yakalandı çıkan hadise 

Dün adli~eyc btr piyango ıblletinden çıkan Evvelki gece Sh'kecldeki Şeref oteline te- ll'a vır h ev lad ! 
garlb bir Mdlse intikal etmiştir. miz glyinmiş kibar tavını bir müşteri gele-

Evdeki eşyaları satmasına 
mani olan babasını 

bıçakladı 

Ada.pazan posta tclgra.f idaresinde adll rek blr oda ldralamıt ve geceyi bu odada 
tebliğ mli~i <>lan Şa.ban Doğan, Emlnö - geç.lr.m.i.ştlr. Fakat dlln bah o.~eı müstah
rı.ftnde maruf bir kişeden Milli Piyango ikin- demleri temizlemek üzere. bu muşterlnln o.. 
cl tert.ib btrınci keŞidcsine aid bir bilet satın dasına girdlklerl zaman .tendi.sinin bir ba -
almıştır. Biletin numa.ra.m 39743 dür. İkinci vuldan ibaret ıbulnnan ~asını f.oplıyarak 
teşide zamanı 'gelmiş, Şaban Doğan aıtmcı kimseye görünmeden otelden çıkıp gi~ğlnI 
llJ1Il '4 uncü, yeni biletleri yenilemek iein ve.. hayn:Ue görmilşlerdlr. Dün gece saat 11 de Kaıımpa!ıada Has
rilen muddetin son günü telgraf ihavaleslle Bu esrarengiz gay.bubetin şaıjkınlığı devam tıı.neyokuşur...la 8 numarada oturan sa
bcdelini göndererek. bUetini istem.iştir. Fa- ett.ıği sıralarda bu seter de Ahmed .adında k ~b 

d k a. ı rahimle oğlu Hasan arasında bir kav-
ko.t Şabanın iddia ettiğine göre, kişe sahibi b ir müşteri otel sahibine müracaat e ere • ga cereyan etmi~. bu kavga neticesinde Ha-
kendls1ne teblignt yapılmasına nı.ğmen. P1>S- yastığının altına ss.Jcladı~ ve Jçlnde 30 Ura san, babasını biçakfa karnından tehlikeli 
taneden !illet parasını ahnam .. ş, binnet:ice, bulunan cdzdamrun atınlm~ olduğunu söy. surette yaralamı,tır. Kavgaya sebeb, Ha -
bileti de gönder.memiştil'. 1emişUr. ııanın evde ne bulursa götürüp satmasıdır. 
Ayın 7 nc1 günü piyango çekilmiş ve te - Bu vaziyet karşwnd$ otel sahibi bll'denbi- Oğlunun bu hareketini menetmek istiyt•n 

&ıı.dü!cn !97t3 numaralı ibilete 5 bin Ura Jk. re ortadan tegayyüb eden geceki müşterlnln k 1 .lh.... sa a brahim, her nekadar nasihatte bu-
ramtye isabet etmiştir. Bu suretle, posta bir hırsızdan başka .bir .kimse olınad&t>u..& an. )unmuş isedc, babasının bu müdahalesine 
mfiwzzıi nynğına kadar gelen bir servetten lamış ve Emniyet MUdürliiğüne müracaat h"dd 1 H .. k k 

' ı.....ı .. t ı et enen asaaı, muna Rşayı avgaya 
böy1c bir 1.eSndüfie mahrum kalıncn, derhal e .... "'l lr. d ··L •· b' h li ·· ·· k d 

n. ıtıı. .. t ~ · h k •· zab ta oıı;muş, ır ay suren muna a;ıa an son-
Ada.paza.r nıiiddelummnlllğine müracaat e - od ş ...,e uzerıne are e~ geçen ı ' 'b" v k k b b k 
.. _~ M.-a hlb. le hin ı-•ı r -4 saat 0 1b1 çok ıkıs& .blr zaman zarfında bu ra ıç.agını çe ere a asının arnınn sap-
UClc~, ~ sa ı a y e emn .,.,., su ıs • .,, lamıştır 
umn.ı davası ncılmnsını iStenıiştir. meçhUl hırsızın ihüviyet.inl tesblt etmLş ve v • l . v 

.. ... nı·ıw hA .. iseyi tet- kendisinin meşhur otel hırsu:laTından Ma - Agu ya~alı olan saka brahım Be->:oglu 
Adapaz:ı.r muddCJUnlUID &• ....., , hastahaneaıne \;aldıu'lmıt. -bıta ..hldıacyc 

kik ettikten sonra tahkikat evrakmı d1in pazarlı OelAletUn adında b .r .sabıkalı -Ol<lU- lk • •-•· •ı • e oymuo:ıtur. istanbu1 mfid<Seiamumlllğine göndermiş _ ğunu meydana çıbrm~r. Nlı.cll.im Celu eı... • - - ----

Haziran 15 

Devlet damiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Memur alınacak 

, 

1 - DGYlet demiryollan istasyon Blilıfında istihdam edilmek üzere müsaba.ka ne orta; 
mekteb mezunlarından hareket memur nnmzedi ve askerliklerini ynpmış ıı.,e mezun
larından işletme ve hareket memuru stajiyeri alınacaktır. 

ı - MÜM.bakada kazanan orta mekteb mezunıanna 60, lise mezunlarına 74 lira ac• 
ret verilecektir. 

3 - Mtıabaka imtihanı lise mezunları için 28. Haziran Cuma ve orta mekteb me • 
Zunları içJn l. Temmuz Pazartesi günlerj saat 14 de Haydarp~. Sirkeci, Ankara, Balt 
kesir, Kayaert. Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum i§letme merkezlerinde yapıla : 
calttır. Müracaatlar bu 14letme müdürlükleri ve istasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - M&abakaya iştirak .şera!U gunlardır: 
A - Türk olmak. 

B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak. 
C - 18 yqın bltml.§ ve otuzu geçmemi~ olmak e30 ya.ş dahlh 
D - Orta meltteb mezunları içln askerliğini yapmamı§ olanların askerliğlnl yapması. 

na, en ez bir .sene zaman lk.almı., Te Use mezunları için de askerliklerini yaJml.lŞ olma}S. 
5 - Mft.s&bakada muvaffak olanların bilMıare idare doktorları tar~an ya:ıııacaii 

muayenede ah.hl dununlan dem.lryol işlerjndc vazife cörmeğe elverlşli ibulunmak. 
6 - Müracaat istıd.alarına bağlanacak vesikalar funlardır: Nüfus ctizdanı. dlplomli 

veya ta.sdltname, askerlik vesi.ka.sı, polisten tasdikli zy.t aıuy kAğıdı, çi~ aaı kllğıdJ., 
evli olanların evlenme cnzdanı 6 aded vesikalık foto~af. 

7 - Daha f&zla maUUnat almak isteyenlerin 1şletme müdilrlüklerın""'C-Ve'Ya istnsyon 
fefllklerlne bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İstldalar lise mezunları için 25 Haziran Salı ve orta mekteb mezunlıı.n için dQ 
21 HaZiran Cwnarte.'1 :rtınü saat 11 ye kadar kabtıl olunur. c'2554> c4484• 

~ 

Muhammen obedelt (.~) lira olan 5000 kal~ Ctakriben 1250 Kg.) beyaz sabun 
(24.6.194<» Pa.za.rtesi ın.nn saat 00,4~) on klrk ~te Haydarpa.şada Gar binası dahllln. 
deki komisyon tara.tından açıt: ebfltme usulile &tın alııuıcaktır. 

Bu ~e gtrmek i'>tlyeınlerln (31) Ura (IIB) lrol"uşlnk muvakkat teminat vo kanunun 
ttı.yin ettılt w..saikle birlikte ekldltme günü saatine kadar komisyona. müracaatları l!i. 
mndır. 

Bu işe aJd tartnameler konılQODda.n para.sı:ı olarnk da~tıımıı.ktadır. (4930) 

Istanbul emniyet sandığı Müdür
lftğündeu: 

Harun kın Saime m1ruçılar:ına. ilA.n yollle son tebliğ: 

Murisin.la aaıtı~ında. 10078 hesab No. slle Sandığımızdan aldığı 450 lira}'a :karşı V', 
fada esk1 Venltı,ecaatttn, yeni Hacı.kadın mahall~inin eski Bostançikmazı, renı M~ 

valıbostan 80lı:ağmda eKi •o. :yeni 12 kapı 528 ada, ı ;parsel numaralı, bahçeli ah'al 
bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstermiş idi. 

VMcsinde Menmiyen borç 23f!S,t:g39 tarihinde 762 lira 31 .kuruşa varnı11tır. Bu se < 
beble ve 3m No. lu ka.nun muc1blnee yapılan tltkil:ı ve nc;Jk artıtmna netıcesinda 

mezki}r gayri menkul "7ll0 Ura bedtille Sandık namına mtm\kkaten ihale edllm!ştlr. İşbu 
UA.n tnrlhlnden itibaren bir ay içlnde 939/ 30 numara ile Sandı.ğmuza. müracaatla borml 
ödemecllitinlz takdirde tat'l ihale b.rarı verllınelt üzere dooyanm 1cra hA.kimllğine 
tevdi olunacatı iltın olımur. ('449) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Polis Kolejine talebe alınacaktır. 
1 - Geçen yıllar oldıaiu gl.bi lbu yıl da ltse derecesindeki Ankara polis kollejln1n bl• 

rlncl mm.tına talebe · alınacaktır. 
2 - XııJ'14 "Te ikai>ul prlla.n he:r ,ın.v.ha.llln emn1yet ınüdilır veya Amirlik1e:r!nde mev., 

cuddur. Talib olanlann bn f&?flan tiğrenınek ve ona göre mttracaat.ta bulunmak 
ilzere byflyetten bfle1 edlnllmelerl illn ı0lunUT. c2868• c492-b 

tir tin Ada.pazarına ıgitmek üzere Haydarpaşa- Adi• .1 .h .k 
Müddetumumuik. Mdise etrafında tahkL da tren beklerken memurıar wntıooan ya. ıyeye Yeri en 1 fi ar t 1 

tata b:ı.şlanm•ştır. Kişe snhibl adliyeye dıı - kalannnştır. İstanbul Belediyesi llinlan 
vet edilerek, ifadesi alına<:ak ve ltahklkat BabıbJı otel bITSm .'IUÇUnU ıittraf etml, Te suç'uları 401 b ldu 
sonunda "VA.ki iddia sabit olursa, takibata çaldı~ SO Ura. m~re olunarak sahJbine ı U 19/ 6/940 Çaqa.Inba ıQnt1 .saat ıa de lstanbul umumt meclisi datmı encümen odnsın-
geçtleccktlr. iade edllmişUr. Flaıt mura.lmbe k~misyonu dün de züca.. da 422,358 Ura 95 kurut keşif bedeni, 1stanbul belediyMi sınırlan 1Çinde muhtelif yer .. 

Av·upa ekspresi <'-iYe. hırdavat e~ ve lku:ta.slye ithalA.t ve lerde yaptırılaealt asfalt, parke ven.tr cins J'Olların 'inşaatı 'kapalı zarf usullle eksilt .. 

V ehib Paşanın cenazesi 
defnedildi 

Semplon elts1Jre!lntn b.ldır.ılacağ'ına dah' toptancılarını davet ederek Ticaret Od33ı meye konulmuştur. Jıltık&vele, etantme. bayındırlık .Lşleri genel, husu.Si ve fenni şart.. 
W!rfi~ lıeberler hen-az ıteeyyild et!nem!ştlr. a&lonlarında yapılan blr toplantıda kendi _ nameleri, proje ve k8'if hülAsaslle buna müteferrl d1ğıtr evrak 21 lira 12 kuruş mu -
Jl!t:mres haıya -ve Yagosla.-vya. topraklannda lerlle teatli erkft.rde. bu1unmnştur. Bu gö - ta.bilinde l'en İşleri mtid.11.rlüğüııden verilecektir. isteklilerin, bu işe benzer iş yaptı .. 

Klsa bir ha.,,talığı mütea.ldb ve!at et.tiğinl OOk1etııdI#l itin dfuı 9 saat taahharla S1r- Tüşmeler sırasında bu maddeler utıcılnı-ına im& dair 'ftlllta1arına istinaden ihale ta.rlhinden a ıün evvel .İstanbul Beledlyesl Fen 
dün yudığımız eski ordu kumandanlamıdan .tecıve ~!L'lrlştJr. terkedllecelt Ur nlsbetleri mevzuubahs edil_ !$eri miidftr111tt1ne m!tracaaUa alacüla.n fenni ehliyet ve 940 yllına .aid Tıearet odnsı 
Vehib Paşanın cenazesi, dün saat 14 ü 30 da -·M··· .. ·······;·· ... d ...... b····;·····d·········ğ·· ·· .. ·•····••·• mı,,tır. Komisyon bugünlerde yaptığı temas TeSikalartle 206441 lira M t:umoıu ilk teminat makbuz :veya mektublarlle 2490 numn
Kadıköyündekl evinden alınmış, nam~zı Os- 0§ U 1 r 0 Um ve tetkMclcrf neticelendirerek her mllıddenln ralı kanunun tarif.atı oe't'Hltnde ha.:nrlıyacaklan teklif me'ktublarını ihale günü sa.at 
nıanağa ca:m1.&1nde !alındıktan ronra Kara_ Oazete:ınlz tahrir erk.Anından R:ı.ııb Şevlci maliyet tıatıarın11 11Ave edilecek Ur nlsbet- 14 de kadar da.ımt eocftmene ftftD.e1erJ IAzımdır. (4472) 
caahmed me-na.rlığınd:a. 'hazırlanan mak.bf',rl Yeşimin dfin .saıbah bir !kızı ıdüny:ıya gel - 1lerını ve dolayı.slle .w.tıf flatıarmı blldlrecek-
ma.hsusuna defnolunmuştur. miştir. FUU tesmiye edilen yavruya uzun va tir. . 

Ölüye mağfiret diler ailesine de ta"?iyet- mes'ud &nlirler diler genç ana.sına :n baba Komisyon ıcabında satışları faturalarla 
terımlzl bevan eyleriz. ' mna saadet temenni 'ederiz. - n te kil edilecek ti.at mum~ büro1an ya_ 

;;::~~============;;:;==== ·-=======;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;:- mtaslle !kontrol edecektir. rR b K 1 d - Diğer taraftan mllll lrorunma 'kanununun 
o ert o ej e diploma tevzii merasimi yapıldı tatbikini müteakıb, nıtik!r tesebbfuil~lna 

meydan vermemek tizere harekete geçen iı;
tanbul zabıt.ası da bu sahadaki kontrol faa
llyetJerinf bir knt daha artırmış bulunmak_ 
Uıdır. 

Kanunun tat-bilattmdnn bugüne kadar lh_ 
tJkft.r yM>tıklan tesbtt olunan kıl'kn yakın 

mühteklr. YAb•taca ndHveye verilmiş ve bun 
Jar sııclannın mahıvetıerfne g5re muhtelif 
cezalara enrotınl mıslardır. 

Emntve~ Mi.idilrlilITTI ihtlkft.r hareketleri Ü
zerindP.ki bu Jcontrolla.rını son g ünlerde gıda 
maddelerine de t.eşnı1l etmiş bulunmakta. • 
dır. 

·························································-··· 
Bu sene mektebden diploma alan talebe4ieo bir IJ'\IP ( KüçUk haberler ) 

Robert ~jin 77 nci ders yılı mfuıasebo- lebeıere mUhtelif mrucA.!8.tlar teni olun L .. b 1 h .J Lüb" ...... kll. 1 ın - u na.n ı ey., .. - ~· ıses n ru _ 
Jle diplonuı. tevzii merasimi dli~ mektebde muş, mUtealı:ıben mekteb müdürü Dr. Rays ha.nı rel.!ı11nin riya.seti altında blr Lübnanlı 
9a.rlak bir şekilde yapılmıştır. Torene saat b1r hitabede bulunmuttur. Bu mere.slmln heyeti dttn saban Romadan şehrimize gel -
17 de ~klAl nmrşile lbaşhınmı.ş, bunu ~o- sonunda davetliler mektebin büfesinde izaz m~tir. Heyet xeısı harbe çare bulmak ilzere 
leJln eskı muallimlerinden Manisa mf'J> u -

1 
Pa.pa.ya nıüraca.a.t etmek için Romaya ilt 

111 KAzun Nami Durunun mezun talebeye 0 unmuşlardır. tlklertnl söyl~ttr. -
-reı'dlğl söylev taklb etm· :tr. Bu sene mektebden 6 Türk talebe mezun Ltma.nda 1nı1.ın&n ,emlleT - Limanımm:ıa 

Bundan smıra iyi derece alan mezun ta - olmuş.tur. durgun vaziyet devam etmekted.tr. HA.len ıı-

PAZFI r 

H..-..:ı. ey, mc- u 
rakmu bufnıin... lan lı>tT derecesın

de severim. 

.. Fak ati.;ı.k 

bö,ylc romanlar bıı _ 
la:ruyorum. 

manunızda 6 ecnebi gemi bulurunaktadır. 
Diin aqnm Alcden1zden lım.t.rıunıza gelen 
Amer1k&n Exme:l"t vapuru Karadcnlze ve <>

c:;:.a.-~- l'Bıdan dönerelı: Amerllmya .gidecektir. Bu ge_ 
mi Alı:denlzde bulund~u !l8J?lan harb ba~la.. 
mış bulunduğu 1Qbı yolunu ta.dil etmzyerek 
lima.nımıza gelmiştir. 

Eğlence yerlerinin tarifesi - Gazino, lo _ 
ka.nta ve emsali e~ence yetlerinln yeni tart 
:re şeklini .belediye daimi enc1lmenl tıasdlk et.. 
mlşt.tr. Bundan eonra içkiler mezesiz olarak 
verilocek, kahveden 25 k:uruştan fazla. ncr&t 
alınmıyacaktır. 

1'1alıeme buhranı - Tramvay idaresindeki 
Hasan bey - Ga.. malzeme buhranı devam etmektedir. Bllhas. 

zeteıertn harb hava- sa bnndoz sıkıntısı had dereceyi bulmuştur. 
dislcrlni oku be bra . idare, ya.kında. bazı tramvay arabalarını se
der, ne duruyorsun! ferden çıkaracaktır. 

Türkiye Demir ve Çelik F abrikalan Müessesesi 
Müdürlüğünden : 
hbrlkalanm.ızda her 'ürlü dem.lr, oellk, boru vesair maden! aksamı pasl.amnak ve 

qın.makit.a.n muhafaza eden V8 •yni tıam'ilnda tahta Te t~la ~erinde de ooya olarak 
ıbıllatulan .sİYAH K:AmAN BOYASI> Imnl edilmektedir. AlAbdarlann müe.ssese.ml-
ze mtiracaatıarı :ilA.n ohm.ur. c495-b 

Buıün ~ ....................... ,._ -S U M E it Sinemasında 
ıa~~;~ı s;~~~~ imperıo Argentına' ;:; ~:m~i 

A V Ş E Tıırnamen Sözlü \'e Şarkılı 
lspan~·olca kopynsı 

ve lstanbulda ilk defa Fransızca ::ıüılü 

BATAKHANE KIZI 
RA YMOND MILLAND ve SALI.. Y ElLERS tara!ındnn 

Bugöıı ... t 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler • ___ ,, 

Bugün SABA Y Sinemasında 
.Mevsimin en bllyQk ımuvaf!akiyeti 

ÇIKMAZ SOKAK 
ANNIE DOCAUX ve ROGER DUCHENE 

ayrıca; 

GOŞOLAR GELiVOR 
bnytık bir ko-vboy fılmi 

~---.. Bugnn 1&at ı ve 2.SO da tenzlU\Uı matineler .• ___ _.,. 

Bugün T A K S İ M sinemasında 

AYSEL BATAKLI 
CAMIN KIZI 

Yeni Kopya - Yeni Alaturka Şarkılar 
Bq rollerdeı FERIHA TEVFİK· CAHlDE - HAZIM· TAL.AT 

Aynca ı F R A N K E N S T E i N'in O C L U 
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Sayfa 1 
[ Hadiacler Karşısında f 

Tramvayın penceresinde 
T ramvayda pencerenin yanında o- lüzumsuz tefrik etmeden birçok şe 

turdwn. Bir dükk5nın cam~kıinı- ısmarlama. 

na yapıştınlnuş kağıdı okudum: • Tramvay ilerlemekte dcvnm ediyor 
- cDikişsfz yama yapılır.> Camekanı tül perdelerle örtülii bir d~ 
- Aramrzdmı çoğunun ağızları için el - kanın açık kapısından bir vezne gör" 

zem. dedim. nüyord'U. 

B uhranlı muharebe anlannda h~ıım 
taraflann her biri yalnız kendı :ıa

rarlannı, yorgunluk ve bitkinliklerini. sıö
rür ve bilir. Hemen ayni halde, belkı de 
ıılaha beter bir vaziyette olan hasmın haH
ni bilmez. Onun için, muharebelerin luizli 
anlarında hangi taraf daha fazla dayanına 
o kazanır, yani kendini mağlub sayan ma~
fGb olur. 

Bunun misalleri uzak ve yakın aıkerf 
tarihlerde çoktur. Biz bura~a en ziy~.de kla
aik olan birkaç tanesini zıkredecegım. . 

JJk misali, bundan yl'"tnti, yıl evvel Bıs
ınarkın imparator üçüncü Napolyona karşı 
açtığı harbden, yani 18 70-71 Fransız - Al
man muharebesinden alıyorum. O zaman 
Meç kalesi ve Loren eyaleti §İmdiki gibi 
Fransızlarda idi. 

Almanlar, en kıymetli bir Fransız ordu
IU, Lorf:'n ordusu tarafından müdafaa olu -
nan Meç kalesine hücum edecek yerde bu· 
nu ce..nubdan dolaşmağa karar verdiler ve 
bu çok geç hareketi icraya koyuldular. Ya· 
ni sağ cenahlannı Meçe vererek Mosel neh
rini kalenin 12 Km. cenubundan garba 
doirru geçtiler. Comy ve Noveant'tan neh
ri ilk geçen kıt'alar ili üncü Alman kolor
dusile birinci Alman süvari tümeninin ön
cüleri idi. Bunlar nehri geçer geçmez şİ· 
rnale ve oimal batıya teveccüh ettiler. Al
ınanların o vakitki maksaclları Meç kalesi
ni, içindeki Bazaine'in ordusile birlikte.•~
ruak kaleyi zapt ve orduyu esir etmek ıdı: 
tıpkı bugün, Almanların Parisi. ş!mali.n~e
ki ve etrafındaki Fran5lz ordularıle bırlılc
te, şarktan ve garbdan çevirmek istedik
leri gibi. 

Basen bunu anlamış ve onun için ordu
BÜnu Meç kalesinin garbına çık.armıstı; ti 
ki Almanlarm planına mani olsun. Bu 8e
beble Meçin garbında bir sürü muharebe
ler olmaya başladı. Bu muharebelerde Al
manlann aradığı hedef Fransız ordusunun 
Meç kall'".sinden kaçıp kurhılmasına mini 
olmak; Fransı:ilonn maksadı da bilakis 
garba doğru ric'at ederde muhasaradan 
yakayı aıyırmalctı. Fakat Almanlar n;hayer 
F ransızlarm garba doğru ric'at yollarını 
kestiler. Fransız ordusu da arkasını Meç 
kalesine vererek yüzü garba müteveccih ol
mak üzere ters bir cephe aldı. Almanlar 
dn bu orduya ters cephe ile yani gatbdıın 
ıınka doğru taarru:: için büyük bir ~ark 
yaptılar. Fransız ordusunun cenub cenahı 
Meç kalesinin cenub garbında Mance su
yunun gerisinde idi. 

r······~·:·;i~~:B:i;~;~:;·······ı 
f cSon Posta• nın askeri muharriri ı 
: ................................................ ·-·····' 

buhranlı bir vasıf aldı. Mance auyunu geç
mek için hücuma kalkan iki Alman kolor· 
dusu bir Fransız mukabil taarruzile, zayiat-
la geri altıldılar. Kral yeni gelen bir Alman 
kolordusile hücumun tekrar edilmesini biz
zat emretti. Fakat bu da Mance suyunu 
geçmeğe muvaffak olamadı ve muharebe 
burada akşam aat on buç.ukta kesildi. 
Kral ile Moltke teeasür içinde idiler. Çün
kü muharebeyi kaybettiklerini sanıyorlar-

dı. Hatta ric'at için emir venneği düıünü
yor?ardı; çünkü ters cephede bulundukla
rından bir mağlubiyet felaketi mucib ola
bilirdi • . 

Fransızların St. Priva' da bulunan ıimal 
cenahlarında da Canrobert"in Fransız 
kolordusu, hassa Alman kolordusunun ta
arruzlımnı durdunnuıtu. Fakat daha f,imal
den, Montois üzerinden Almanların bir i
hata teıebbüsü vaki olmakla beraber cep
hanesi de bitmiı olduğu için, Alman ihata-
11na kar§! koyamadı ve yerinde sebat ede
medi. Meç üzerine aeri gitti. Halbuki hassa 
Alman kolordusu yerinde hareketsiz kal
mıştı. 

rruryolu ile Karaağaç arasında, üç kolordu 
(9 fırka) ile hıttuğumuz takriben 25 Km. 
lik müdafaa cephesinde dört fırka ile ta· 
arruz ettiler [ 1 ]. Bir bt"'.şinci fırlcalarını da 
Karaağaçta bitmekte olan birinci oark or
dusunun sağ cenahını ihata için Pınarhisar 
üzerinden ihataya tevessül ettiler. 

Halbuki bu beşinci Bulgar fırkaıına 
karşı ve Vizede bulunan, Mahmud Muhtar 
Pa§anın ikinci ıark ordusu hareket etti. Bu 
o~du, Vizede hazır bulunan üç fırkalı üçün
cu kolordudan başka Çerkesköyden Sarayn 
ve buradan da Vizeye yürümekte olan on 

~ekizinci ve Uzunhacılardan T opçuköyüne 
ılerlemekte olan on yedinci kolordulardan 
yani 7 :9 fırkadan mürekkebdi. Gerçi redif 
fırkalanndan teıckkül etmiş olan bilhassa 
bu son iki kolordunun muharebe kıymet
leri pek azdı, fakat görülüyordu ki Mah
mud Muhtnr Paşanın emrinde mühim bir 
askeri kalabalık vardı ve ne olursa bu ka
labalık beşinci Bulgar fırkasını mağ!Qb e
debilecekti. 

Bulgarların, birinci ıar.k ordusunun sağ 
cenahını ihataya memur beşinci fırkalarile 
Mahmud Muhtar Paşanın emrindeki üçün
cü kolordu arasında 29 Birincitc?şrİn günü 
bütün tiddetile başlamış olan Suçak -
Çungra muharebeıine ikinci şark ordusu-
nun diğer kolordularının yetişmesi bir tek 
gün meselesi idi. İşte bize fevkaliide müsa
di olan bu vaüyctte, yani Lüleburgaz mu
harebe~ini kazanmıığlımız yüzde yüz mu
hakkak olduğu bir sırada, muharebeyi 
kaybeden Bulgarlar değil, biz olmuştuk. 
Niçin} 1 Bunun cevabı basittir. Cünkü, biz 
kendimizi mağlub addetmi~tik. rBu muha
reb('nin kaybedilmesinin tafsili\tile üçüncü 
klasik rrüsalini yanna bırakıyorum.1 

H. E. &lület 

Fransız ordusunun kumandanı Bazaine 
iradece zayıf bir adamdı. Vaziyetin cenub 
cenahta kendi ordusunun lehinde bulun
duğunun ve §imalde de aleyhinde olma
dığının farkına varamayarak kendini mağ
Jub hissettj. Bu sebeble Almanların şimal
den yapmağa teoebbüs ettikleri ihataya 
mukabil hiçbir tedbir emretmiyerek ken
dini mağlub saydı. Bunun .1eticesi Meç ka
lesine tıkılmak ve bilaharf'! esir olmak oldu. 
Ren Fransız orduıu kumandanı Bazaine (1) Balkan moharebesinde blzim fırkalar 
büyük bir irade ve azim sahibi olu ta Al- 10 piyade taburi1e umumiyetle 6 bat.arya -

. P dıın, Bulgarlarınkt ıse ikisi 16 .şar ve cllğer 
manların şımalden yapbkları ihata teşeb- lklsl 24 piyade teıburtle 9 ıı~ ıı bataryadnn 
bü~üne kafi dereced~ ?1evcud ol~n ihtiyat- mürekkeb idiler. Bulgar fırkahrının bazı. 
lanle mukabel~ ede ıdı v_e ~.t. Pnva - Gra- l:ı.rmda avnt'.a birer obüs taburne birer de 
velotte cephesınde ertes1 ~un de muhare- süvari alayı vardı 
beye devam kararını verse idi Alnıanlar ........................ :._ ............. .._ .......... -._.. 
ağlebi ihtimal ric'at edeceklerdi ve 18 70 
harbinin cereyan ve neticeleri bambaşka o
lacaktı. 

ikinci misali Balkan muharebesinden a
lıyorum: Malumdur ld 19 12 yılında Bul
gar ordusu Trakyaya taıuruz etmi§ ve bü-

Belçikadaki talebemiz 
Almanya yolu ile 

dönüyorlar 

Tramvay ilerliyordu. Ben gene dışarı 
bakıyordum. Camek~nsız bir dilkkfmın 
tentesine asılmış levhayı okudum: 

- cÇiTO'L sergisic. 

- Burası bir tabelacı dükkanı olacak, 
pltljlardnn birinin 151'Tlarladığı tabelayı ha
zırlamış, dedim. 

Tramvay biraz daha ilerlemişti. Bir 
başka dük'kAnın camek~nmda §U kelime 
yazılıydı: 

- clsmarlaına,, 

- Acaba burası nedir? 
Diye dikkat ettim. Üzerinde bir Yll 

vardı. 

- cAltı a:t'lık>. 

Düşündüm. 

- Altı aylık ~ olabilir ki! 
. . . Buldum, burada tnrik vergisi 

sil ediyorlardır. 
Tramvay durım.ış, bir tanıdığım bin 

mişti . Ona da gösterdim: 
- Burada tarik vergisi tahsil ediy 

lar değil mi? 
Güldü: Önümdeki sırada oturan ve haller:nden 

kan koca olduk1arı belli kadınla erkekten - Yok canım. kadınlar altı nylık on 
dülnsyon yaptırıyorlar. 

kadın, erkeğe d'Bndü. _ Dğoru bilmişim, tarik vergisi. .• 
_ Dül&Anın camek!nında cısmarlama:t İzah ettiın: 

yazılı. Acaba nedir? _Altı aydan alb ayn en az üç lira v• 
Dedi, ccvab vermek istedim: rip. altı aylık ondülasyon yaptırnuy 
- Halisane bir tavsiye ... Kan koca a- kadın sokağa çıkmak hakkını knybetml 

nwndn iyi geçimi, aile de .tasarrufu, n1- olıruız mı? .• 
hayet memleket iktisadıyatınn yardımı 

temin etmek istiyorsan kocana lüzumlu 

Bir ... Kaba girmek meselesi 
Bir kadın okuyucumdan kısa bir mektub 

aldım, diyor ki: 
cıBiz yeni evlendik. Aramızda tek bir ih

tilaf var. O da •• kaba girmek meselesi •. 
Ben kocamın benim kabıma girmesini iıı

tiyorum, o, buna muanz. Diyor ki: 

- Erkek kadının kabına girmez, ıaycd 
girerse o kadına fena nazarla bakarlar. 

Bu. doğru mu~ 
Mutlaka kadın mı erkeğin kabınn gir -

melidir~ l) 

* Bu kadın okuyucum, anlaşılıyor ki. genç 

kesecekti ve gene çok ihtiyatlı, gayri m 
sus. sezilmez hareketlerle eve kendi dam 
gasını vuracaktı. Bunu yaparken de arzu 
nun lı:ocası tarafından gelmi~ olduğuna ko 
casını da inandıracaktı. 

Hakikat şudur: 

Erkek bellU kendi kendisine karşı i 
etmez, fakat sevdiği, hürmet ettiği, bağla 
dığı kadının mutlaka tesiri altında 

yalnız bunun kendisine 11ö
0

ylenmemesi 

z1mdır. O zaman erkeklik gunıru kabam\ 
nu isyana aevkedcr. 

Almanlar, Gravelotte" daki sağ cenahla
nnın Mance suyu üzerinden Fransız ıol ce· 
nahına yapbğı taarruzu Prusya kralı ile 
M ltk biz.zat idare edivorlardı. Bu muha
rebe İ 6 Ağuatoı aqamı çok şiddetli ve 

yük kısmile Edime - Kırklareli hattına ta- Ankara, 14 (A.A.) - Hariciye Veka-
arruz etmi§tİ. Osmanlı tark ordusu bu mu- !etimizden tebliğ edilmiştir: 

kızlıktan genç kadınlık hayatına aeçcli çok 
olmadığı için henüz kafi derecede tecrübe 
aabibi olmaml§tır, yoksa kocası ile bu ba
his üzerinde hiç bir münakapya girmiye -

cekti: 

Diğer taraftan kaidenin tamamen aksi 
variddir. Yani kocuının tesiri altında, on 
kalıbına giren kadın da hufunur, demek 
terim. Fakat nadin:lir. Bu takdirde kadın 
erkelc arasında çok büyük bir seviye ve 
de farkının bulunması lazımdır. 

1 KADBN 11 
Gençlere yaraşacak 
mevsimlik bir bluz 

. Renkleri güzel oL 
Kumaş yünlfi ek~-~~~~ olması ıcab etmez. 

sun da ağır bir yü u 1k1 istikamette kulla -
Çizgiler düz ve verev, b t jlleyl yan 

b ile robayo. mer u 
nılmıştır Ro n bu iStlknmet farkl-
p:ırçalard:ın ayırdedenı inhnlni yarma eeb 
dır. Robanın altına ı:kı::ıa yakn düz ku • 
yapılmı.ştır. Kol kap ıursa her renkten 
ma.ştandır. Dliz beyaz o 

<anhn şılt dur_u_r_. ------

Her kadın bilmelid~ 
bucak kırılıyorsıJ, onları 

Tırnaklarınız ç boynyabilınek içln, ara 
rahat rahat uzatıp nlkola daldırınız. Al-
sırn parmak uçlarınızı da kuvveUendlrlr. 
kol tJmnkiarı nz zaman ' 
K.ınlmıımnlarını te.ınln eder. 

harebeyi kaybettikten ıonra Lüleburgaz - Bclçikadaki talebemizin Almanya yolu 
Pınarhisar hattında yeni bir muharebe ver- ile memleketimize avdetlerini temin için 
mi ti. Bu muharebede Bulgarlar, bizim, de- İcab eden tedbirlere tevessül edilmiştir. - Elbette haklısın ,ekerim, diyerek kua TEYZE 
r:son Pr~~a» nın edebi tefrikası: .ıf 3 

GAlll IİIR İZDİY AÇ 
- Yani, kocamın karınızla olan mü

nasebetinde dedikoduyu mucib olacak 
bir vaziyet mi görüyorsunuz~ 

- Buna pek ehemmiyet erdiğim 
yok .•• Yalnız mı.7.an dikkatimi ct>lbeden 
bir şey var: Öfkelendiğiniz zaman ya -
naklarınız kıznrıyor ve bu size p~k ya _ 
raşıyor. Halukla Handanı kendi halle -
r·ne bırnkalım, varsınlar konuşsunlar; 
biz keyfimize Ql!!kalım ..• 

- Beni :~ren diriyorsunuz Turhan 
Beyi Benim gıbi hem evinizde misafir 
olan. hem de karınızın akrnbasından o
lan bir gt"'nc·n karısına hürmet etmiyor
sanız bnri kendi karınıza karşı saygı gös
tererek ondan bu derece hafiflikle 
bahsetmeyin. 

Turbanın gözlerinde vahşi bir ateş 
ynndı, yüzünü genç kıza daha çok yak
laştırdı. 

- Tekrar ediyorum Zeyneb, benim
le saklambaç oynayarak lakayd kocanı
zın arkasına gizlenmeğe kalkışmayınız. 
Onun aklı fikri sevdiği kadındadır. Ço -
cukluğundnnberi nisanlısı telakki ettiği 
Hnndanı elinden kaçırdığı halde hala o
nun peşini bırakamıyor. ondan başka hiç 
kimseyi gözleri görmüyor. Sizin bana 
karşı iltifatkfır olmanızı fark.edecek hal
de bile değilsiniz. 

- Size iltifat etmek mD Siz benim 
nazarımda bir salon kuklasından ba"ka 
bir ~ey değilsiniz ... Size iltifat etmek haf 
Bunun tasavvuru bile midemi bul1tndı -
nyor. 

- Öyle mi} Ya Haluku seviyor mu
sunuz~ Her halde onun ıizi sevmediği 
muhakkak 1 Herkes biliyor ki o sizinJe 
sadece Handandan İntikam almak için 
evlendi. Bunu herkes biliyor ve sizinle 
alay ediyor amma. arkanızdan yapılan 
dedikodular ne sizin, ne de onun kuln
" ına erişemiyor. Aleme maskara oldu-
g d d w•ı • • J ğunuzdnn haber ar egı sınız .... . 

_ Alem benim umurumda dcgıldır. 
'Haluk da, be:ı de bu gibi dedikodulann 
üstündeyiz··· 

_ Olabilir . •• Fakat ıizin gibi sade 

N,,plıleden: MutUze~ T alıftn Berlıand 
aşk için yaratıfmış bir vücudün öyle so- "' 
ğuk ve lakayd biı adamın yanında solup 
kalması bende İsyan uyandırıyor. Siz 
gülüp söylemek, giyinip ku!!anrnak ve 
mes'ud olmak için doğmu' güzel bir 1.:a
dınlcen nnnkör eller içinde neş' esiz bir ö
mür sürilyorsunuz. Geliniz, sizi bu alela
de ömrün dışına çı' arnyım, geliniz. aşk 
ve para ile s.izi mes'ud edeyim Zeyneb. 
Benim aklımı ba,-ımdan aldınız ... 

Genç kız yerinden kalkmış, arkaya 
doğru bir adım atmıştı. Ayni saniyede, 
nasıl olduğunu anlıynmadan. Turhanın 
kollarının belini doladığını ve ateş gibi 
yanan dudaklarının ağzını kapadığını 
hissetti. Ellerinin bütün kuvvetile onu it
ti. Fakat bir saniyeden az bir zaman sü
Ten OU f ecİ sahne asabını okadar boz
muştu ki, onun kollarının arasından sıy
nlmağı kafi görmiyerek elini §iddetle 
Tur hanın yamlğına y.1pıştırdı. 

- Alçak! 
Bu, son bir gayretti. Bacaklan titre -

diği için yürüyemiyeceğini anhıyınca he
men tl'".krar yerine oturdu ve ellerini yii
züne kapıyarak öylece hareketsiz kaldı. 

Gözlerini açtığı v;ıkit Turban ortada 
yoktu. Biifede yemek yiyenler yav111 ya
vaıı dağılmağa başlamı~lardı. 

- Burada daha bir dakika bile du -
tamam. 

Yerinden kalktı, fakat ayni dakikada 
kocasının elinde bir tabakla kendisine 
doğru geldiğini gördü. Haluk ~iilüyordu. 

- Nihayet gelebildim ... 
Başka ıeyler aöyliyecck, kansına ge

cikmesinin sebebini izah edecekti amma 
Zeyneb buna meydan bırakmadan onun 
kolunu tuttu. 

- Geldiğinize öyle memnunum ki 
Halilk .•• Haydi gidelim, rica ederim 
burada durmıyalım ..• 

- Dondurmanızı yemiyecek miıiniz? 
- Hayır, hiç bir şey istemem, he -

men gidelim ..• 
Ağlamamak İçin kendisini güç hıtu -

yordu. Haluk bir vak'a cereyan ettiğini 

anladığı halde bir §CY soramadan sade -
ce: 

- Siz mantonuzu alınız, ben de o 
müddet zarfında otomobili getiririm. A
ıağıda bulu~ruz... dedi. 

- Peki ... Çabuk olunuz! •. 
Otomobilde :konuşmadılar. Haluk bir 

sual sormuyor, Zeyneb de bilhassa iza -
-hat vermiyordu. Eve geldikleri zaman 
kocwıına teşekkür ederek odB!Jna gide
ceği sırada Hal Cık arkasından çağırdı: 

- Zeyneb, başınızdan bir şey geçti
ğini anlıyorum amma. harekatınızı lcon -
trol ediyormuşum gibi telakki etmeniz
den korkarak size sormağa cesaret e
demiyorum. 

Yalnız şunu söylemek ~terim: Şnyed 
bir yardımcıya ihtiyacınız varsa bana iti
mad edebilirsiniz. 

Cenç kız asabiyetle ~ldü. 
- Teşekkür ederim ... Sfae güvene

bileceğime eminim .•. 

Yatağına girdiği zaman gözlerini ka
pıyamadı. Zihninden binbir proje geçi -
yordu. Kocasma. Handana ve Tuthana 
kaTfl bundan böy]:: takib edeceği vazi -
yeti tayin etmek istediği halde bir türlii 
karar veremiyordu. 

Turhanlarla görüşmekte devam ede -
mezdi. Fakat onlar mutlaka gene gele -
ceklerdi. Acaba her şeyi kocasına anlat
sa münasib olmaz mıydı} Bu takdirde 
hayatları tahammül edilmez bir aznb o-
lacaktı. Bahusus Haluk Handanı gör -
mckte devam etmek arzusunda oldu -
ğundan bunu beceriksizce çevrjlmek is -
tenilen bir manevra addedebilirdi. 

Bütün gece kabuslar içinde çırpınıp 
durdu. Sabahleyin istirahate kavu &cağı
nı ümid ettiği halde bu da olamadı. Ha
luk titiz ve suratlı idi. Erkenden sokağa 
çıkh. Öğleye doğru da postacı bir mek
tub getirdi, Handandandı. Heyecan ve 

teliişla zarfı yırttı. 

(Arkas1 var) 

a .. ıarı~ 
biliyor mu 

ili.iniz? 
Mınçuriden Avrupaya 

gılın oyun 
Kız çocukların 

makara oyunları
nı görmüşsünü'Z • 
dür. Bir buçuk 
metre kadar u • 
zunlukta bir sicim 
parçasının iki u -
cunu ufak değnek· 
lere bağlarlar. Ve 
bu oyun için ya .. 
pılmıs makarala. 

rı ipin üzerinde ı:evirdikten sonra h 
ya atlp, gene ipe düşürnıek sur t·ı av~ 
tarl B e ı e tu ( 

ar. u oy.un bfade oynandı~ı b" 
b . k s gı ı AVf. 

rupanın rrço yerleıinde de vard B 
A ır. uo.. 

yun vnıpaya Mançuriden gelmi t· 
rada çok eskidenberi makar" ş ır. O. 

... oyunu oy. 
narlardı. Hem orada bu oyun 
d . d ıı...:'yükJ çocuklar. an zıya e -uu erin eğlencesi d' * y ı. 

Dunyada ~ulnna~ en hoyuk 
mermı 

Bu merminin u

zunluğu 23 met -

redir. Hiç bir si -

Jahla atılmadığı 

gibi, atılması da 
mümkün değildir. 

Bll' mermi Muk -

dende taş bir kai

de üızerindc dur -

maktadır. Rus - .Ta 

pon hnrbinde ölen 

Japon askerleri 

için bır abide ola -

rak yapılmıştır. 



li 
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(Memleket Haberleri) lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaah ilanları 

İzmir mekteblerinin askeri kampları 
muvaff akiyetle devam ediyor 

Kamplarda ~ançler, dlslplln altlnda mükemmel 
bir asker olarak yetifiyorlar 

İzmir 14 (Hususl> -
tzmir mekteblerlnin as 
kerlık kampları, ken _ 
di okullarının bahçe .. 
!erinde btiyük bir ıjevk 
ile devam etmektedir. 
Kamp talebeleri bu 
kamplarda askeri dl -
slplin alunda büyük ıs 

tlfadeler temin eyle • 
mektedlrler. İlk tef -f 
tl§te alınım netice -
!er g.ıyet. milsaıddlr. 

Yakında İzmir komu -
tanı tarafından bil • 
ytik tertı.ş yapılacak ve 
bazı latblklerde bulu • 
nulncaktır. Kampın hL 
tamını mütenk1b genÇl
ler b r resmi geçid ya. 
t> aklardır. Genç ta. 
lebelerın kamplarda ns.. 
kerll!;e karşı gostcrdlk. 
leri alaka mucıbi mem. 
ınun yl'ttir. 

Foto~raflarda kamp taleoelerinl t.allmdeve istirahat halinde göriıyorsunuz. 

Adana kız enstitüsü muvaffak bir sergi açtı 

İzmirde mahsul 
bu sene çok bol 

93 bin ton incir, 46 bin 
ton tütün mahsulü 

tahmin ediliyor 
İzmir 14 CHuswıi> - Havalar gayet mii 

.said ve zlraate elverişli gittiği içın bazı m:ıh. 
sullerııı idraki yakınlaşmıştır. Uyanan ba~
larda ilA.çiama ameliyesine devam edilmiş _ 
tir. 

Bu sene üzüm rekolteai, geçen senenin 
yüzde yirmi tazlaslle takriben 93.000 ton, 
incir mahsulü 4ı6 .000 ton, tütün mahsnlll 
48 000 ton tahmin edllmektedtr. 

Arpa ve buğday gibi b1141ıca mah.~uller boL 
ca alınmaktadır. Pamuk: ve zeytin y:ı~ı için 
müstahsiller <ıbereket yılı. oldu~unu söylll -
yorlar. Zeytin tam ikl mL'!ll<lir 

Afaibda yazılı süt. ve yoğurt kapalı zarfla Edlrncde eski miişl.rlyet dairesinde SL 
tınalma Komisyonunda ihale edilecektir. Evsaf ve şartnamesi kcxmlsyQnda glir&tir 
İstek!Uerln ihale saaUnden bir saat enet teklif mektublarını komisyon& vermeleri. 

Cinsi 

Yoğurt. 

Süt. 

Miktarı 

Kilo 

109,500 
91,250 

Teminatı 

Lir& 

1316 
856 

** 

Tutarı 

Lira 

1'7,520 
11,406,25 

(1742> ('529) 

İhale günü ve aaat.t 

24/61940 Pazartesi 11 
il il il il 11 

Aşağıda yazılı inşaat ve yiyecek mevat11ın hizalarında yazılı saatlerde ve ~k1llerde 
eksUtmeleri Çorluda Kor satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar ihale.
den bir saat evveline kadar komisyona verllmesl ve açık eksiltme ile yapılacak lbale • 

nln de saatinde isteklilerin komisyonda bulunmaları. Şartnameleri İstanbul Lv. Amir. 
liği satınalına ve Çorluda komisyonda görüiür. (9-4642) 

Cinsi Miktarı Tutarı teminatı İhale günü saati ve şet11 

Sığır eti kilo 150,000 
Koyun eti • 50,000 
Bı~ır eti 11 40,000 
Süt. 11 50, 000 
Yoğurt. • 50,000 
2 adet hangar i~ası. 

Lira Kr. Lira Kr. 

5,000 
7,500 

185,535 

4,500 
1,687 50 
1,200 

375 
562 50 

10,528 

** 

2016 940 16 Kapalı an 
20/6/940 15 Kapalı zarf 
20/ 6/ 940 11 Kapalı zarf 
19/ 6/ 940 15 Açık eUlltme 
19/ 6/ 940 16 .Kapalı zarf 
21/ 6/ 940 16 Kapalı zarf 

Adanada bir hafta içinda 
38.264 balya pamuk ihrac edi!di 

200 ton un alınacaktır. Kapalı zarfla ek -ı Kapalı zarfla eksiltmeye konularak 17/5/ 
slltme.sl 217/ 940 Salı günü saat 10 da Midyat- 940 tarihinde ihale edileceğl llfı.n olunan be. 
ta alay satın alına komisyonunda yapılacak- her metresine 15 kuruş flat tahmin edilen 

Adana (Husustl - Mevsim ba.şından bu _ tır. Tahmin bedeli 20.000 lira ilk teminatı 500,000 metre Gaz idroClle eksiltme gtınii ıa
güne kadar Adananın pamuk vaziyetini çu 1500 liradır. İsteklilerin kanun! vesJkalarile tekli bulunmadığından işbu ihtiyaç 11/8/~ 
rakamlarla hülasa edebutrlz: beraber teklif mektuplarını ihale saatinden Pazartesi günü ıpazarlıkla satın alınaeaim. 

Son hnfta Adanada muhtelıf cins SB.264 bir saat evveline kadar komısyona verme - dan !Steklllerin muhammen bedeli olan 15 
balya pamuk ihraç edilmiştir. Ziraat Ban _ teri. Şartname İst. Lv. tunlrll!U satın alma kuruş üzerinden 10,000 llralık kat't tem.inat. 
kast mübayantı ise 31.729 balyadır. Müstah. komisyonunda görülür. (26) (4762) larlle birlikte pazarlık gün ve saatinde An.. 
sil elinde bulunduğu tahmin olunan mlk • 1ıf. karada M. M. V. Satmalma Komisyonunda 
tar l 406, mutavassıt elindeki stok 2 971 bal- 75,000 kilo sığır etinin kapalı zarfla eksilt_ bulunmaları. (1718) (4234) 
yo. olarak tesblt edilmiştir. mesi 24/ 6/ 940 Pazartesi günü saat 15 de * 

Bunlardan ba,,ka ihracatçı elinde 3.518 ya,pı.J.acaktır. Muhammen bedeli 25 342 lira Teınmuz/940 başmdan BlrindkA.nun/940 
balya pamuk vnrdır. 50 kuruş. İlk teminatı 1900 lira 69 kuruştur. sonuna kadar 10,000 ton eşya nakliyatı ta • 

Merkezin dahill l.5tihlı\ki ise 250 balya ol_ Kanuni şekilde tanzim edilecek ıtekllf zarf- palı zarfla eksiltmeye . konmuştur. tııaıesı 
muş.tur. Adana. mensucat fabrikaları müba- ları ihale saatinden bir sao.t eYVellne kadar 27/ 6/ 940 Perşembe günü saat 16 dadır. Ku.. 
ya.atı da 26 219 balyadan ibarett ir. Çatalcadaki tümen satınalma komisyonuna hamme~ bedeli 280,000 Ura, ilk t.emınatl 

verilmiş olınası lfl.zımdır. Evsaf ve şartna - 21,00~0 ~ıradır .. Şartname.si Ankara, İ.stanbul 
Odemişte bir kadıncag"'ız alc..vler mest komisyonda gö -r· (3 4636) Lv. AmırUklerı ve Ernurumda Kor aatmaıma 

c; r; ur. - komisyonlarında görülebilir. Dıteklilertn mu~ 
arasında kalarak d ayyen günde ihale saatinden bir saat ene-. yan 1 Btr milyon kllo buğdayın kırdırılmruıı Jı:a. !ine kadar teklif zarnarını Erzuruında Lv. 

Izmir 14 (Hususi) - Ödemışın Erlkll kö - palı zarna eksiltmeye konmu~tur. İh1\le.sl Amirliği satınalma komisyonuna vermeleri. 
yünde yürekler acısı bir facia oldu. Köy hal. 21 I R1940 Cuma gün il saat 16 da yapılacaktır. CS4-4800) 
kından Mehmed karısı Raziye, tek katlı e _ Tutarı 24,700 lira. llk teminatı 1853 liradır. 1f. 
vlnde yemek plşlrdiğl !ırada sıçrayan bir İsteklilerin ihale saatinden blr saat evveline Aşağıda yazılı sığır etleri kapalı zarna 
kıvılcım, orada bulunan kuru ot.ıa.rı tutuş _ kadar tekllr mektubla.r.ını Erzurum LT. A. eksiltmeye konmU§tur. İhalesi 2B/ 6/940 Çar. 

' turmuş ve alevler bir anda bütün binayı sar_ mlrll~l sa~lma komiS;ronuna vermeleri. şamba giınü saat 11 de ve ayrı ayrı olarak 
mıştır. Şartnamesi komisyonda görfılür. (5-4638) Lülcburgazda tümen satın alma koml.sJO • 

Adana CHususi> - Adana kız enstitü.sil rana ve kızlarımızın bir Yıııııc çalışma.ıa.rının 
yıllık sergisi merasimle açılmıştır. Serııide muvaffa.k bir hulasasını vermektedir Re 
Adana kızlarının ince ve muvaffak eserleri ' 
teşhir edilmekte ve bu eserler halkın t.ak _ sim kız erutitüsü son sınıf talebelerinden 
dlrlerını toplamaktadır. Sergiye arzedUen bir gurup bir çay masası tanzim. ve tatbt _ 
tnuhtelıt eşya, hakiko.ten zarif ve san'atkd- utında göstermektedir. 
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f p merdivenden otuz beş, kırk basa • 
mak kadar indikten sonra rncşalenin 
l§ığını ve bir oyukta iki kat duran Man
ıuru gördü. Kafur ne oldu diye sordu. 
Man urun arkasında duran zenci köle 
karanlıkta görürtmez. bir hale gelmişti. 
İhtiyar: 

- Haydi! Kafur önde, sen arkada 
yürüyün -dedi- ben de geliyorum. 

Üç kişi ellerinde meşaleler karanlık 
yolda iki kat yürümeğe başladılar. Se • 
nelerdenberi İnsan ayağı basmamış bu 
nıtubetli ve küf kokuht oyuk gittikçe 
biraz daha genişliyerek zifiri karanlık • 
lara doğru uzanıyordu. Şöyle böyle beı 
dakika yürüdükten sonrıı yol birden 
yükselip geniıledi. Yüzlerine biraz te -
ın.i~ hava çarpar gibi oldu. Önlerine in
,. bir bayıl-dan aQPra bir inıan boyu 
ytiksekliğinde bir kapı gt!lmişti. Şem'un: 

- Planda :yaptıiım tetkiklere naza -
tan -dedi- ehramın medhaline geldik. 
Buradan sonra dik bir yokut baılıyacalı, 
bastığın yere dikkat et Kafur! Meşaleyf 
iyi tut ve duvarlara tutunı\ tutuna çık. 
Diltınemek için birbirimizin eteklerine 
yapıtalım. 

Ehramın medhali beyaz ve kırmızı 
büyük ıo]llakilerden yapılmıf, zemini 
kaygan blr hale gelmi7 dimdik oluk gi
bi bir yokuıtu. Birbirlerine sımsıkı tutu
narak tırrnanmıya ba~ladılar. Duvular 
tıraı edilmiı parlak taılardan yapılmıı 
olduğu ve tutulacak hiç bir teY bulun -
rnadığı için bu çıkıt bir hayli zahmetli ol
(lu. Yo~uı nihayete erince karşılarına 
gene kırmızı somakiden yüksek bir du
var geldi. Burada yol sağa ve sola ol • 
ınak üzere ikiye ayrılıyordu. Şem'un: 

- Bütün yollar merkeze gidiyor -de
Cli- fakat biz sol taraftaki yolu takib e
Cleceğiz. Haydi K&fuT soln sap. 

Zenci sola sapar sapmaz biıden milt
hiı bir küfür kopararak geriye sıçradı. 

- Allah cezasını versin, az daha ba
,ımı patlatıyordum. 

Başı birdenbire alçalan tavana çarp
.... ı,tı. Üçü de iki kat olarak yollarına 

Yazan: Ha•an Adnan Giz 
devam ettiler. Bir miiddet sonra tavan 
gene yükseldi. Aşağı yukarı 4 S derece 
meylinde olan ve ke.mı,• kayalardan mü
vazi oyuklar halinde yapılan bu karan
lık yokuşu tırmanmak çok güç oluyor, 
üçünün de kalbleri zahmet ve heyecan
dan bütün şiddetile ç11rpıyor, vücudl,.ri 
titriyordu. Bilhassa en büyük rııüıkülatı 
~n önde giden Kafur çekıyordu. Bu 
korkunç ve karanlık ycllar zihnı birçok 
hurafeler, cin peri m.tııallnrile dolu olan 
cahil zencinin bütün asabını gev;etmiş, 
o her zamanki soğukkanlılığını kaybet
mitti. Gözüne beyaz hayaletler gözU
küyor, bir hiııi kablelvuku ona bir ta -
kım fena ruhlann şttrrine uğrıyacağını 
habeT veriyordu. Bir an oldu ki yokuş 
büsbütün dikleşerek kavmak tehlikesi 
çoğalınca hepsi aya::kabılarını çıkararak 
yalınayak yürümiye kııra:- verdiler. Ken-
dini tahrik eden büyiik ihtirasına rai -
men böyle tehlikeli bir ite giriştiğinden 
dolayı Şem'un da Y"' "' yavaş nadim ol
mıya baolamıştı. On'J en ziyade havanın 
gittikçe azalmasile t .. r. ~Hüsün güçle~me
.f rahatsız ediyordu. 86yle kan ter için
de yürürlerken Kafur birden elindeki 
metaleyi bir yana fırlatarak acı bh- fer
yad kopardı. Şem'urı \<ne oldun»> diye 
haykırdı. MansuT mcşaleıinı ileri tuttu. 
ÖnUnde Kafur yoktu. Biraz daha ileriyi 
aönnek için duvara rloğnı bir hdım atan 
aenç adam da ayni dehııetle haykırarak. 
aeri sıçramıştı. Tam duvarın dibinde bü
yük bir kuyu ağzı vardı. İki adam me~a
lelerini buraya tutank. eğildiler. Sem' un: 

- Gitti -dedi-. Anlaşılan burası eh
ramın yeraltı odalarına inen bir yol. çok 
<lerin olan bu yerden çıkmak ve kur -
tulmak imkanı yoktur. Meşalelerini biraz 
daha aşağı tuttula~. Bu baş döndürücü 
derinlikte gittikçe artan zifiri bir ka -
ranlıktan baııkR ne bir seı, ne bir İz: var
dı. Müthlı zulmet biraz da kendinden 
olan zenci köleyi bir an içind~ yutuver~ 
mitti. 

Dcmindenberi güçlükle kendine hl-

Cesur köy kadını yangını söndurmek ı _ * nunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda 
Çin aıteşe atılmakt:ı tereddlid göııtermeınlş, Eskişehir garnizonunda erbaş yatakhanesi göriilür. İsteklilerin kanun! şekildeki tekllt 
elbiseleri tutuşarak kendisi de yarunıya baş. nın yüzde yirmi harici noksanlarının ikmali mektuplarını ihale saatinden bir saa.t ene.. 
lamı.,tır. Yet.l.şenler, zavallı kadını ateşler kapalı zarf wıullle eksiltmeye konmuştur. llne kadar komisyona vermeıeri. (29) (47M) 

arasından çıkarmışlardır. Fakat kadının çok. Eksiltmesi 27/ 6/ 940 Perşembe günü saat Mlktan Tutan Teminatı 
tan hayata gözlerini yumdu~u görtHmUştUr. 16 da ~klşehlr Kolordu Satınalma komisyo_ Kilo Lira Lira Kr 
Kv tamamen yanmıştır. nunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi ko. 45 000 15 750 1181 ıs 

Ed:rne emniyet mUdUrlUgU 
Edirne (Huausi) - Vil!yetimiz: emni

yet müdürlüğüne tayin kılınan Afyon em
niyet müdüril faik Göksal Edirneye gele
rek vazifesine başlamıttır. 

misyonda görüliir. Keşif bedeli 2.fı,853 lira 15 54' 
000 18' 900 1417 50 

kuruş, muvakkat teminatı 1864 liradır. h. 186'000 60' 100 4505 
teklllerin kanunda yazılı vesaik ve temlna\ 350'000 122 '500 7375 
makbuzlarını havi tekllf mektubJarını belli ' ' 
günde saat 15 şe kadar komtayona vermi.f . * . 
olmaları. (lO) c4658) Beherıne tahmin edllen fıatı 160 lira olan 

300 aded nakliye arabası 18/6/940 Balı ırftntl * saat 10 da Ankarada M. M. V. Satınalma to-
Keşlf bedeli 125,964 lira olan benzin tank. misyonunda. pazarlıkla satm a.lmaea:ttır. 

!arı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye kon - Katıl teminatı '7200 liradır. Evsaf ve ..nııa-
hala m~ur. Eksilt.mest 2816/940 C'uma gitnti mesi 240 kuruşa komisyondan alınır. Ara _ 

saat 11 dedir. İlk teminatı 7548 lira 20 lru - baların hepsi bir talibe ihale edllebfleceti 
ruştur. Şartname ve keşif projesi 630 kuruşa gibi yüzer arabalık partiler halinde ayn aJ?l 
komisyondan alınır. Taliplerin muayyen va- tallblere de ihale edilebilece~lnden latetıt • 
kitten bir saat evvellne kadar zarnarını An- ıerln pazarlık gün ve saatinde verebDecek -
karo.da M. M. V. satın alma komisyonuna lerl miktar üzerinden kat'I temınatlarUe ko. 

ki molan Man~ur bu hadise karşısında 
büsbütün cesaretini kaybederek: 

- Daha gidecek miyiz? -dedi
yolumuza devam edecek miyiz? 

Şem'un: 

- Tabii gidect•iiiz -diye homurdandı
bu kadar zahmete Kİrdikten sonra geri 
dönmek olur ml!, Olmek var, dönmek 
yok, zaten odalara çok bir şey kalmadı. 
Yalnız d~kkat et: meqaleleri yere doğru 
tut da hız de hır deliğe Jüşmiyelim. 

~0-50 adım kadar yürüdükten ıonra 
yol birden genişledi ve karşılarına bir 
kapı çıktı. Şem'un sevinçl haykırdı: 

- İşte bir odal ln~allah planda 
rcsmolunan oda.dıT, 
. Kapıdan girdiler. Burası orta geni§ • 
lıktc, tavanı oldukça yiiksek, duvaıları 
işlenmiş granit ve somakilerden yapılnıış 
muntazam bir höcre idi. Hiç bir men _ 
fezi ve penceresi olmamasına rtlğmen 
taşların arasındaki küçük deliklerden 
biraz hava giriyordu. Mansur kan ter 
içinde kendini yere attı. Sem'un derin 
bir oh çekerek önüne gelen ınermın bir 
sandalyeye oturdu ve iki metalenin ııt
ğile oldukça aydınlanan odanın e,yaları
nı tetkike koyuldu. E.vvela kar11larında 
kapıdan sığamıyacak bir büyüklükte 
mermer bir lahid vardı. Duvarlara bir 
takım silahlar asılmıo, lahdin ayak ucun
daki masanın Üzerine birçok vaz.olar 
testiler, kaplar ve kutular konul~uştu'. 
Birdenbire ıiddetlenen merakı ile bütün 
yorgunluğunu unutan ihtiyar ,arlatan bu 
Cfyaları gözdC"n geçlrmefe baıladı. İlk 
nazarda gayet zarif vazolar, sonra tea • 
tiler dikkati çekiyordu. Testiler suya 
benziyen bir mayi ile veyahud su ile do
lu idi. Şem' unun en çok alakasını çeken 
ıeyler altın çanaldarda ve biiyük sahan
larda bulunan maddeler oldu, Kısa bir 
tetkikten sonra bt:nlann pirinç, et, hubu
bat gibi gıda maddelerinden yapılmıı 
mütenevvi yemekler olduğunu hayretle 
anlamııtı~ İnsanın öldUkten aonra. tekrar 
dirileceğine inanan eıki Mısırlılar ruhları 
aç bırakmamak için bu yemekleri buraya 
koymuşlardı. lıin asıl hayrete değer ta.
rafı bunların binlerce yıl dayanabilecek 
bir şekilde ilaçlanmıı olmasıydı. Heykel
leri ve abidelerile medenlyetlcıini ebe -
diyete J.cadar devam ettiren bu zeki ka
vim ilim ve fendeki maharetleri saye -
sinde en bozulacak mııddeferl bJle taş -
lar ve madenler gibi uzun Lir Hmre sa
hih ~tmek hünerini keıfetmitlerdL 

( A rkaa IHl1') 

vermeleri. (23) (4738) misyonda bulunmaları. (40) (481!8) 

f f stanbut Komutanlığı Sahnalma Komisyonu llantan 

Haydarp114a askeri hastanesinin bir sene- İstanbulda Fındıklıda komutanlık aatmaıma 
lik yetmiş bin kilo silt ile alt.m14• altı bin kilo komisyonuna vermeleri. (4808) 
yo~urt ihtiyacı kapalı zarf u.,ullle eksiltme- 1f. 
ye konubnuştur. Eksiltme 29/ 6/ 940 günü saat Komutanlık blrllklerl için elli bq bin kllo 
on ikldedir. Muhammen bedelleri sütün on taze fasulye ile ell! beş bln kilo tase tabak 
bin b~ yüz, yoğurdun on altı bin beş yftz lL kapalı zarf U$ullle 21/6 /IMO gllnü saat on 
radır. Süt ve yoğurd ayrı ayrı ıtallblere de 'birde satın alınacaktır. Muhammen bedell 
ihale edilebilir. İlk teminat sUt için yedi y1lı fasulye için altı bin altı yüz, kabak ı~tn 
.seksen yedi Ura elli kuruş, yoturd için bin üç bin üç yüz Uradır. İlk teminatı yedi yüı 
lkl yüz otuz yedi lira elli kuruttur. Şartn&- kırk iki lira elll kuruştur. ı,artname beqlln 
meler hergün komutanlık satınalma komts. komisyonda garüle'billr. Ekalltme19 cmnet 
yonunda görüleblllr. İsteklilerin 29/6/ 940 gtl. için teklif mektt.lbların.ın belll giinde aaat 
nü saat on bire kadar teklif mektublannı ona kadar Fındıklıda komutanlık n.Wıalm.a 
makbuz karşılı~ı Dıtanbul Fındıklıda ko • komisyonuna verllmeal. (4682) 
mutanlık .tatınalma komisyonuna vermeleri. * 

(4809) Gümüşauyu aakerl hast&n.eei lhtl)'aa için * kırk b84 bin kilo koyun eti kapalı arf mu.. 
Haydarpıuıa a.skert hastaneaı ihtiyacı ı~n llle eksiltmeye konulmuotur. MııhıunJMD ~ 

doksan iki bin kilo koyun eti kapalı zarf 11 - deli yirmi bir bin altı y1lz liradır. İlk t..mtna&ı 
sulile eksiltmeye konulmUıttur. MUhammen bin altı yUm 11mıf liradır. Mftn•hftll 
bedeli kırk altı bin liradır. hk teminatı ft9 28/ 6/940 gtınti aaat on birdedir. eutname 

· bln dört yüz elli liradır. Mftnakaauı 28/ 8/940 her iş günll İ.ttanbulda komutanlık Anb.ra 
günü saat on altıdadır. Şartname her it d. ve İzmlrde Iensım lmlrl1klerl atmahna 
nti fstanbulda komutanlık, Ankara ve t. - tomLsyonlarında görülebilir. İsteklilerin te'1tf 
mirde lnaıım !mirlikleri satınalma komı.- mektublarını 28/8/ 940 güntı aaat ona tadar 
yonlarında görülebllir. isteklilerin teklif malı: bta.nbulda :P'ındıklJda komutanlık atmal _ 
tublarını 28/ 61940 güntt saat on be4e tadar ma komisyonuna vermeleri. (480'1) 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 
ı - Tahmin edilen bedeli (ll,800) Ura o. bilir. 

lan (400) ton Karabük kot kömürünün, 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarı. 
21/ Haziran/940 tarihine rasla.yan Cuma s1l.- fatı dahlllnde tanzlm edecekleri kapalı tıttııf 
nü saat 11 de kapalı zartla ek.lfltmeai J'&Pl. mektublarını en geç belli gün ve saatten bir 
lcaktır. saat evveline kadar Kasıını>a.1ada buhman 

2 - ilk teminatı (885) Ura olup şartnamw komisyon ba.şkanlı~ına makbuz mukabllhıde 
hergün komisyondan para.sız olarak alına - vermeleri. (4634) 

Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünden: 
/Kuleli ve Maltepe ukerl 11.aelerinin ı.tıııcl ve üçüncü suuflarına gırmete Lstekll ft btL 

tün glnne '6rtlarını haiz olan namzedlerln seçme S\navları 21...22-24/ Hazira.n/940 c1ln. 
ıeri Kuleli ve Maltepe liselerinde ya.ıplacaklır. Nnm2edlerin en seo il/ 8/940 aOııl aat 
sekizde ifbu liselerde bulunmaları. ceu. ('942) 



15 Haziran 

Paris dnşto, fakat .harb 
şiddetle devam edıyor 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) görülüyordu. Yaşa avazelberi yükseleb~. ~~ 

taatla dolu ve gri renge oyanrnış uyu 
kaç Amerikalı aazeteci de vardır. nakliye gemileri limanı terkederken rıh-

Berlin 
1 

.. A(.m::)oya~ ~~~~ansının bil- tımda dev gibi vinçler sahra topları, kam-
.,. a.n •- , )ar vesair techizatı doldurmalsrını bek-

dlıditme göre, Alman klt'alarının Pa.ris.e g..,. 3' on ·· ·· ı d Li · se !iyen gemilere yulduyor ar ı. mana gı-
lnesi ve Norveç se!&rlnin neticelenmesı . - den yol1ar boyunca uzun askeri kollar ge-
bebile HitJer Alma.oyada bütün evlerin üç b ki k ' 1 mı·lere binmek üzere sıra e er en sema-
-- b,....,......klada dona.tılma.sını ve çan arın d ........ .....,._ t da bir tayyare daire çizerek füımanın 
bergün on beş dakika çalınmasını emre muhtemel bir hücumuna karşı tarassut va-

Jnl.ştir. kt zifesi görüyordu. 
Fnuw.z ordusunda panik yo ur .. Hicret 

F ramıa, 14 (A.A.) -- Harb .ha~l~rı u- Fran.sa 14 (A.A.) _ T-0urs'a gelen mııha -
zerinde uçan yüksek rütbeli bir lngılız za- in cirler Parisin 32 kilometre şimali şarkis de 
biti diyor ki: ı ı ·· te · t cı:Ordu mükemmel bir tarzda ha~bet- bombalandıklarını ve m tra yoz a. şıne ıı-
nıekte ve çok faik kuvvetlere karŞl sagla~ tulduklarmı söylemişlerdir. Aralarından bir 
durmaktadır. İzah edilenıiyccek _ola~ bır çokları ölmüştür. , 
Panik için sebebler yoktur. Şeraıt agırd~ İngiliz gazetelerinin neşriyatı 
\re hazırlanmamış bir arazi üz:rinde har Londra 14 (A.A.l - Bütün gazeteler, Fı·an 
ediyoruz •. Fakat düşma.1 da ~ı:;betcn ;~t- sız ordularının. daimi ve kahramanane ce • 
kik edilmemiş bir mıntakay..ı gırr;ıekte.c1l.ır.)) saretlerine ve Frans12 bükiımetinin kat'i az
Fransız cephesinin yanldığı tekzıb edı ıyo~ mine harranlıklnrını bildirmekte müttefik 

Londra, 14 (A.A.) - Londra as~erı bulunmaktadır. 
rnahfelleri, Manş denizınden Montmedy ;e Times gazete~! şöyle yazıyor: 
Majino hattına kadar biitün Fransız cjp e- cVerilebilecek herşey yola çılomştır. Bü -
•inin yanlmış olduğu hakkındaki A man tün memleketin medeniyet davası olar.ak te
hıı.berlerini yalanlarnaktad!r• . . leri lakki etti~i bu mücadelenin takviye.si için 
Fransaya ~önderilen yeni ln.gıhz ku';et bütün redbirler .aJınmLŞtır. Fransızların, mis 

Londra, 14 (/\.A.) - lngi~te:e.).ın ce- li görülmemiş blr kahramanlıkla dalgalan -
nub sahilindeki bir limandan hıldırı.ıyor: . rnasını devam ettirdlkleri sanC1!.k, yalnız me_ 

Son günlerde bu limandan gemı ~e:.ı dcniyet.in sancağı değil, ve !aka.t bizim kendi 
Üstüne hareket etmiş ve Fransaya :>'.enı ır milletimizin ve kendi ümidlerlmizin sanca -
k.uvvei seferiye nakletmişlerdi. Kıt:t:~f- ğı<lır. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve 
hareketi esnasmda hazır bulunank gaz 

1 
daba fa.?lasını da yampağa ~madeyiz. Fran_ 

ı · d k' ·· t fk uvvet ere er, garb cephesin e ı mut e 1 .k sa ile bemhudud alın.ağa simdiye kadar ol -
b.. .. k yasına !le-

gönderilen yardımın uyu. mı ~ duğundan daba çok fazla aruruiylz. 

hadet etmektedirler. d k Jer Fransız ordu.su kahramanca çarpışmağa 
Kuvvei seferiyeyi teşkilhe en ~s. e;anı~ devam ederken, millet yeniden ıteşkltıl.tlanı

den bir çoğu Dunkerk ce ed~~emınlı kar yor tam hayatını tanzim ediyor ve her ye_ 
ı l d d tekrar uşman a - • 

rnış o an ar an ır ve k d. l o·ğer- ni müşkül buzurun<i.a. ııitın kendine has o -
ıılaşmak için istical et~e te ı: er. f addır. lan kabiliyetle. ona karşı koymak için vazı. 
leri ilk defa harbedece h. yenı J r Yüz- vete intibak t>tmekte<iir. Büyük milletin ce_ 
Hepsinde yeni ve bol tec ıza~ var ~r. nlarla ~aret ve şecaati hiçbir 7,aman bu I!aıı:iran a_ 
lerce top, levazım kamydon ar~. k tıen yında ol<iuğu kadar parlamamıştı. 
cephane ve kıtaatı nakle en ırço 

Fransız tebliği 
Paris 14 (AA.) - Fransız scıbah teb -

liğ.i: 
Parisin iki tarafından, düşmanın tazyiki, 

daha ziyade artmıştır. Bu ilerleyiş dolayı • 
ıile, Parisi setreden kıt" alarımız, aldıkları 
emir üzerine, Parisin iki tarcıfına çekilmi~ -
lerdir. 

P isi dog~ rudan doğruya müdafaadan 
ar d 1 ~ h · kaçınmakla, Fransız ku~an an ıgı, ııe rın 

müdafaa edilmesi neticesı~de vukua gele-

k h .b tt Parisi masun bırakmak he-ce ta rı a an p · · h 
d f

. . .. .. t.. Kumandanlık, arısın ta 
e mı gutrnu§ ur. . .. . ..k -
"b d ' l . . hiçbır muhim strateJı ne 

rı e ı mesının ~· f.k · d bu 
t . ·ı h.k g·o·sterilmiyecegı ı nn e -
ıce J e mu ı 

lunmuştur. h . d d'. G . Champagne cep esın e, uşnıan, 

h 
enıb~ d enuba doğru terakki kaydet-

mu are e e, c . ı R 
D

.. n en ilerı un.sur arının o-
mıştır. uşmanı . . • d ~ teveccüh et-
mil!y ve Saint-Dızıer e ogru 
aniş olduğu sanılmaktadır. k . . . en 

1 
hare ·etıerımız, 

Çarpışma arımız. ~e etmekte -
büyük bir intizam ıçınde devam • 

dir. 

şimali şarkisinde 304 rakımlı Ölüadam te
pesi hücumla alınmıştH. Majino hattının ki
lidi olan Montmedy Z'lptedilmiştir. 

Düşmanın imhasına kadar takibedilmesi 
üçüncü devresi başlamıştır. Bu sabah, kıt'a
larımız, sağ cephesinde, Majfoo hattına cep 
heden hücuma kalkmışlardır. 

Marne' ın şarkında, tayyare meydanla -
rında, istasyonlarda ve demiryolları üze -
rinde mühim tahribat yapılmışhr. 1 lavre 
sahillerinde, iki nakliye gemisi batırılabil -
miştir. Birisi 1 O bin tonluk olmak üzere üç 
nakliye gemisi de ciddi hasara uğratılmış
tır. Havre·ın şimalinde hava dafi topbn, 
altı düşman nakliye gemisini batırmış, di -
ğer üç nakliye gemisini de ciddi hasara uğ
ratmı~tır. Ve bir İngiliz torpito muhribini 
geri dönmeğe mecbur etmiştir. 

Bir denizaltı gemisi 1 3 Haziranda 1 7 bin 
tonilatoluk Scotstown yardımcı kruva -
zörüni.i batırmıştır. Diğer bir denizaltı ge • 
misi de Hebrides adalannın şimalinde kuv
vetli bir himaye altında kafile içinde sey -
reden iki bin tonluk bir ,1akliye gemisini 
batırmağa muvaffak olmuştur. 

itaıyan tebliği 

SON POSTA 

SPOR --
Hi1Al klubu Bursaya gidiyor 

HilaJ birinci futbol takımı Pazar günü bir 

maç yapmak üzere Bıırsaya gtdece-k ve Me
rino.s talumile karşılaşacaktır. Kafileye spor 
k:aptaıu. ceıaı riya.set edecektir . 

Şeref ihtifali 
Bugün saat 2 de Beşiktat kliibü müessl.s

lerinden merhum .Şeref için Yahya.efendi 
dergfı.bmda bir iht1tal yapılacaktır. 

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

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

Sayfa 7 

Gedikli Erbaş 
okuUar1na 

Hazır ama orta 
talebe alınıyor 

l - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun I. II, nı . .sınıflanna Kırıkka. 
lede San'at Gedlk.l, Erbaş hazırlama orta ı>kulu ile Ankarada Mu.!ikl Ged1lki Erba~ ha,. 
zırlama orta okulunun yalnız ı. sınıflarına önümüzdeki Eyhilde başlayacak olan 940., 
941 ders yılı fçin talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin kött.ı hal ve şöh _ 
ret gahibi obnama.sı, sıhhi muayenede sağlam çıkına.sı ve yapılacak .seçme sınavında: 
kazanması şarttll'. 

3 - Gedllkl haıırlama orta okullarına alınacak talebenin yaş haddi: 

Gadlkl1 Orta 
• il 

il • 

Sınıf Yaş · 

I 
II 

III 

14:17 
15:18 
16:19 olmak 

.Su yaşlara ald boy ve ağırlık hadleri aakerl.k .şubelerindeki askeri liseler ve <>rts 
okullar talımatmın 71. maddesi özlerine uyp-un olması 10.zımdır. 

4 - Her !iç okulun ı. sınıfına istekli olanların be.ş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmaları 
§arttır. Orta II ve nı. sınıflara girecek olanlar bu s:nınara terfi ettiklerine dair tahsll 
Yesikası veya §ahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa Lstekll olur.sa olsun lkl yıldan fazla tahsili terketmiş olanlar ve ev. 
velce Oedikllden veya askeri okullardan çıkarılanlar alınamazlar. 

6 - Kayserlde Gedlkll Erbali hazırlama orta okulunun hC'r üç sınıfı ile Kmkkalede 
San'an Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınıflarına köylü istekli, Ankara Musiki 
Gedikli haZ?rlama orta okulunun 1. sınıfına musikiye l'ıevesl! şehirli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartlan haiz istek1Uer 10 Hazrandan itibaren bulundukları yerin as. 
!terlik şube'ilne mtiracaat ederek diğer kayc!ü kabul .şartıarilc müracaat yollarını öğ • 
renmeleri ilan olunur. U 732) (4351) 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
1 - Konya a.<ıkeri orta okulunun her üç .m11fına da önümüzdeki Eylülün birlncı gil. 

nü ba~'lıyacak 940:941 ~ers yılı için talebe alınacaktır. 
2 - İstekli talebenin Türk ırkından alınası, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve şöb.. 

ret sahlbl olmaması sıhh1 muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da 
kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını bi.iyiiltmü.ş veya küçültmüş olanlar, keneli 
okullarının &l.D.lf seçme sınavlarında ipka veya bütünlemeye kalanlar, ya.şiarı boyları 

~e aiır ıklan tallmattaki hadlere uygun olmıyanlar askeri okullara. alınama.z.J.ar. 
4 - İsteltlllerin, şimdi oldukları okullarda tahsillerine devam etmekle beraber 

10/ Hazirandan itibaren b.ulundukları yerlerdeki askerlik şubesinden diğer kaydilka.bul 
şa.rtıarile müracaat yollarını öğrenmelerini ve buna. göre de kıı.ydükabul kağıdlarını e.n 
geç 30/Temınuz/940 tarihine kadar tamamhmış olmaları H'ızımdır. d350> 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı - Malatya.da sürgü regülatörü tevsll, kanal, açık tünel, imalatı sınalye, sUrgli ve 
derme regülA.U:!rler[ ~letme binaları lnşnatı keşif bedeli (315,000) liradır. 

2 - Eksiltme 1/7/ 940 tarihine rnslayan Pazartesi günü saat 15 de Nnfla Vekfı.letı stı 
işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şart.. 
namesi, fennt şartname ve projeleri 15 lira 75 kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden 

ala.blllr 1 e.r. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (16,350) liralık muvakkat t~minat verme. 

s1 ve ekslltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesika -
larla btrlikre bir dilekçe ile Nafia Vek~le tıne müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere veslka almaları ve bu vesikayı ibraz etmeler! şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulumnıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
5 - İsteltlllerln teklif mektublannı ikinci m addede yazılı saatten b ir saat evveline 

kadar sn işleri relsl ğine makbuz mııkabilir.de vermeleri lıizımdır. Postada olan gecik .. 
meler kabul edilmez. (2629) (4600) 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden: 
1 - Beyoğlun<ia Gümilşsuyu mahallesinin kadastrosuna başlanacaktır. İltuı tarihin~ 

den itibaren bir ay içinde bu mahalledeki gayri menkul sahiblerJnfn Beyoğlunda Sı _ 
raserviler caddesinde 48 No. lu Hlriso vPrgi apartımanının birinci katında çalışan ka _ 

dastro posta memurluklarına ellerindeki t:ıpu ve nüfus ve fot-Oğraf vesaire belgelerlle 
müracaatları. 

2 - Bu blr aylık müddetin hitamını takıb eclen günden itibaren on beş gün sonra 
posta. roemurlu~u tarafından mahallen tahditlere başlanacağından alfıkadarların mal
lan başında bizzat veya kanuni vekil ve mümessillerinin bulunmalaTı. aksı takdirde 
vukuf erbabının tayin ve ta...c:d ikine ve elde edilecok vesaik gözönünde bulundurularak 
kanuni lcabata göre tesbit yapılacağı ?.613 sayılı kadastro ve tapu tahriri kanununun 
18, 19 uncu ve 3542 sayılı nizamnamesinin 12, 13, 14 üncü maddeleri mucibince un_n 
olunur. c4920:a 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evi bir seneaik 2750 kilo dağlıç eU açık eksiltmeye konuı 

muştur. • 
Muhammen bedeli 1875 Ura olup, muvakkat teminatı 140 lira 65 kuruştur. Eksiltm. 

22/6/ 940 cımıa.rtesi sa.at 12 de Sirkecı Aşire!endi sokak 1 numarada adliye levazım da!~ 
resinde yapılacaktır. 

Bu husustaki şartname tatil günlerinden maadıı. hergün mezk\1r dairede görüleoıı
İst.eklller yazılı gün ve saatte kanuni vesikaları Ue birlikte bu dairede toplan ırk 

satınaJma komisyonuna müracaatları ve UAn ücretinin mütehhide ald olduğu. (4~~~) 

... ANAPIYOJEN ~-ı 
Dr. İHSAN SAMI 

l.treptokok, lııtafilokolı:, pnömokolc, lcoll, 
piy011iyanilderin yaptığı çıban, yara, alcıntı 
ve cılrl h .... talıklımnn kar~ çok teairli taze 

Son Posta 1\fatbaası 

~-----.. aşıdır. ., 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

SAHİPLERİ: s. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIG1Z. 

·------1 

Senelerdenberi tanınmış v~ çok rağbet görmüş olan, 

ALEM RAKISI 
Bu. kere iN.HiSARIN KONTROLU AL TINDA fıçıda uzun müddet 
DlNLENDİRlLMİŞ olarak piyasaya çıkanldığını sayın mü•teril · 

· .. . . 1 k d v erıne 
mevsım surpnzı o ara arze er. 

Kumkapı No. 13, 15, 17 - Telefon: 20741 

-



SON POSTA 
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GELİNCiK SİGARASI ÇIKTI. 
En mo,k Dlpesentler.I de dahli olduğu halde her sınıl tnaon 

tiryakisini ınemuun etmek azınında b!11unan 
INH·ISARLAR iDARESi 

bn kerre .. plyasaya arzettiğl '111çlo ve nçsuz GELiNCİK slğaraslle, 
içimi tatlı we:kokolo olmakla beraber mevcut nevllerden daha 

. ince bir slğara arayan tir• 
yakl znmreslnl tatmine ça• 
lışmıştar. 

Do evsal9 bilhassa ba• 
~"\ J&nlar taratın.da~ aranıl• 
"Çil dıQı için GELiNCiK, aynı 

zamanda onlarında slğa• 
rası olacaktır--

1 

SAÇ EKSiRi 

Saçları besler, kökle• 

rini kuvvetlendirir, 

dökülmesini önler, ke· 

pekleri giderir. 

lngil iz Kanzuk 

Eczanesi 
Beyoğlu - İstanbnl 

Haziraa 15 

------------- 1940 IKRAMIYELERlz --

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1 a.ded 2000 liralık - 2000.- Ura 
3 • 1000 • - 3000.- • 
e • 600 • - 3000.- • 

11 • 200 • - 3000.- • 
40 • 100 • - .000.- • 
76 • DO • - 1750.- • 

210 • 2' • - 6250.- t 

Ketldeler ı 1 Şubat, 1 Ma7.., 
1 Alustos, 1 İldnciteşrlıı tarih • 
lerİnde yapılır. 

Sinob .C. müddeiumumiliğinden: 
İhaleal S/ 6/940 gününde saai 14 de takarrür ~n Sinob umumi caaevindeti mab.. 

1 
kftm ve mevkufla.ra 940 malt yılı l9inde verilecek 2§5,000 ilA 36~.ooo aded ekmek ,.mıı 
mezlctlrda taltb ol.ına.d$ndan 10/ !1/ 940 tarihinden itibaren yirmi gün mfiddeUe ve 
kapalı zarf wulile yeniden elr.liltmeye çıkarüm14tır. 

Yevmiye 700 ill 1000 ekmek verilecektir. 
Bedeli muhammen 88,306 Ura olup, tamine.tı muvakk.ate 2300 liradır. 

İhale 1/7/ 9.W Pazartesi gt1nll. saat 14 de Sin<>b C. MUddeiumum.111~ d&ireslnde J'&. 
pılacakttt. 
Şartname ta.til günlerinden maada berıtin 8inob C. Müddeiumumililtl kAlemtnde &6-

rillebileceği ilA.n olunur. f-479!) 

Dikkat: 
Şirketi Hayriyeden: 

Yaz mevsimini Boğaziolnde geoirmek isteyen ıayın yolculanmızıı 
mahsus fevkalade olarak 1 Temmuıdan itibaren Eyltll sonuna kadar 8 
aylık % M ye kadar tenzllfttlı kart ebonemanlarımızın bu sene dabl tat· 
bik edilecegı ve 11'S Hazirandan itibaren satılığa çıkarılacağı nan olunur. 

ACELE SATILIK MAKINA VE MOTORLAR 
1 DİZEL Deutz motör 39 model 
1 Sa.ntrlfüJ Elek makin~i 
1 Çelik üstüvane kuvars 
1 Elektrik şarj dinamosu 46 amper 110 VV 
1 4/ 5 beygir Slmens motör 

Müracaat: iste.nbul Ketenciler Fındık So. No. 6 boya tüccarı 1 Kemal GfJnçaJ'. 


