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ete asvekil oldu 
' General Veggand Başvekil maa-vini, Amiral Darlan da 

Laval geni kabineye girdi Nazırı o/da, Balırige 
• • • r-a1m·an1a·r· ... · .. nı-au· ............... i ...... b-;;····u·u-

d ev a m edece_gını bır Bütün cephede Alman 

tebliğ ile bildiriyor taarruzu devam ediyor 
) 

giliz kabinesinin dünkü toplantısına 
F rans z elç ·si de işf rak et i 

1 ····························································-

L n r ma buatının 
~---------~- 1 

riy tı 
Londnı. 1 6 (H u i) - Gece yanm 

f rnnsız 'l'adyosn ıu ht1.berl nefr~~ 
Reyno kabinesi istifa etml~ yonf 
Mnre al Peten"in riya inde kurulmuştur.

1 Amiral Darl n harbU'o cazın ~ 
Bu tebedd il haldrınd bcnllz Lond~e 

rem11 mala s~~· 
Y eıd lcn'bine 

" Amerika bütün maddi 
kaynaklarını müttefiklerin 

emrine amade kılmalı " .... 
~·-Bordeau 16 (A.~) - Royter ajcw -

sının bUdirdi' .. ne gtsre Re~ut ı:..tlfa~_4:.t~ 
. . yeni k blneyi mar~ et n l.C'9AoU Londra 16 - Nevyortc Timeıı gnzete.sl bu.. 

mış:ır. gen mi Weygand ba~ddl muıı - gQn. Amer elkArı umumlyestnde yapılan 
etmı§ ~ e o•V ba lıca nzalıır owı -, mi olmuştur. 1gc:l" §htı Pu hab bJr tcbktldn :n&tlceslni neşretmektedlr. Bu 
] rdırı Harbiye °?lsMarguct.. ~u~· Ln _ 1 ~ Amerlkanm sekız mühim merkezinde • Vaziyeti gösteren kroki , 
riye Darlan, dBahrı.,ı.Yt'. maliye Boııtıılicr ~ gazetenın muhabirleri tarafından Berdcnux 16 - Frnnsı.ı harbiye neza • ı nnzik oldugunu <ıöylemiştir E • 
vnl hariciye ııuaoum, • ya,pmıı.şt.ır. . rctinin ııö:ıcüsü bu akıınm yaptığı beynnatta Chartrcse doğru Alman ilcrİeyişlve;1jdan 

' • ~ .ı~a nep-edil tebliğ Buna nazaran .Amerika efkfı.n umumiye.!1 h~yetl umum iyesi itibarile vaziyetin çok (Devamı 7 inci sayf~A~)&f -
ı..onux- B··...r. LoT kıtantı cönderllınesi hariç olmak üze. ~ -

Londnı 16 (Husus!) - ..._ .. ~ -. bli" n~rtdilnll§tir. T eblığde - re bntlin vaaıtalarla m~tt.efiklere yardım e- .... 
ela bır te muk-.avemcıi ne olurııa t;;;:;:::::::ı;::::::;::::::::::::::&E.::...:::::.::::::::::;:..;.;;::::::..::::ıcaı;~ dllmoa1ni 1tUfakla arzu etmektedir. 

ilt nı·n Frnnsanın . d - .. ~ft, ... _A • in .......... ft~i ft-... ~ b gı ere vvct1 mUcadelenın evnm •vw.• ...... .zuuoı;;rıca .,,_...,,., YlUAl.oel e _ 
olsun bütün c~mı ~ üncü s:ıyfada) maka.lede Heardt gazeteler rupunun fnfl -
ı::===~=~--=-İİ::::::ıCl=---=-=-::-"""=.....,.~;;;2~~~---- radeılık vaziyetinde zAl alA.metı göstermek. 

tedtr. Bu ga te diyor ld: A/ l F h b l = 
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Slr bav' 
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' .ıı - Akdcnizde ac-lmıı . 
l.pndrn 16 

1
(tl'i:rDl sıkı tedbirler alın -

nlzaltı geınilcr ne 

-

,, . 

Ruzvclt llc mlittetlkan mutabıkız ve tca - man arın TQRSQ mu are e erı•nd 
ra.r verdik ki Birleşik Amer. ka devletle.rlnfn e 
bt1t<lıı :maddt kaynn.ldan müttt-nk1erfn cm - takib ettiklerı· ı·k,· gaye 
rfne ft.made kılınmalıdır. 

Mademki bunun böy!e yapılmamnı hfikO.- Yazan: Emekli g neral H Emir Erkilet 
metimlzln stya.seti ve milletin ~erlyet.lntn • 
de imde.sidir, derhal ve sa.mln1t olarak ya _ Fransadaı re istikametinde bir yıldınm hız.ilo Uerli 
p~Klır. (a.a.) Al 1 ğı Sc p . b··ı l yorlar. Bundan mııksad, evvele d h -

ı .
1
. 

1 
• b mıın ar B§n n ve nna o ge e - d... . 'b· A I e cı abCll' 

ngı ız enn ccv ı . d dah . d ver ıgrmız gı ı, rgon rda. Mö 

L d 
ı 6 o·· k d d k nn en 8 zıya • yukarı Sen ve yukarı bölgelerinden ric' t ed F z Va Ren 

on ra , - un n ıııım ra yo a o- M b .. l l . d b d I en rnnsı:z ordu) 
(Devamı 1 üncü ayfada) am o ge enn o cenu oiju yani ıvır (Devanu 3 üncü Yfada) a • 

Litvanya 
CDmhurreisi 

istifa etti 
KauAas 16 - D. N. B. Rcımen tcyld 

ediliyor ki. hükOmet, Rlyaseticümhur sa -
rayını ailesile birlikte lerketmiı olan Rel -
eiclbnhur Smetonnyı müstafi addetmekte • 
dlT. 

Anayua mucibince. Reisicümhura iı -
tifa eden ve oıuvnkkaten bn, vekillik yapan 
MeıkYs vekalet edecektir. 

HGldhnet yeni bir kabinenin teıkiüni 
mfhakere etmek ilzere bugün toplanmııbr. 
$o~ hUk<ımetinin milmeıısill Dekanot • 
fl()f ile milzakereler giritilmeai bekleni • 
y.or. 

Hnlk, Reiücümhurun knçmıı olduğunu 
sSyfUyor, 

Halka b yaruuune 

Dnnkn milli kome maçları a 

Kaunas 16 (A.A.) - D. N. B. HükQ
mot halka hitaben btr beyanname nO§Tode

'c bdar 4~M~~-~~~~~~pd~~~&.M_-~-~----------~~~~~~5~~~; 
(Devamı T in.et saJfa,da.) (Devam.ı 'J inci sa.yfada) '• 

• 



2 Sayfa 

Hergün 
Paramıza niçin itimad 
etmeliyiz? 
~-- Yaza: Muhittin ~en_ 

B a alltunlan takib edenler pek iyi 
habrlarlar ki harb baılıyalıdanbe

ri ben daima paramıza itimad edilmeıi fik
rini ;JaYlllaya ça}ıfbm. Bu. alelade bir pro
papnda dejildir; ben bu fikre kani olan
lardanım ve paramıza itimad edilmesi için 
pek çok eebebler bulunduğuna kailim. 

Bir memleketfn paraıı, bir takım ~aslı 
eebeblerden dolayı düıer. Türkiyenin siya
al, İkb1adi ve mali 1ahalardaki vaziyehnı 
tetkik ettiğimiz zaman aörürüz ki paramı· 
nn dilfl1leaini icab ettirecek amıllerin he
men hiç birisi kendı varlıi'Jnı ciddi aurette 
hiuettiremiyor. 
• Mesela. aiyaıet sahasındaki vazıyehmi
zi ele alalım: Bir memlek~ti :ı parası siyasi 
aebeblerden dolayı düşebilmek ıçın, o 
memleketin uluorta bir ıergüzevt siyaseti
nin peşinden koşması lazımdır. Halbuki, 
bugünkü T urkiyenin ı "yasetirıi idııTe eden
lerden bu tarzda fikirlerin ne kadar uzak 
olduğunu herkes bil"r ve bilmiyen varan, 
Türk Cümhuriyetinin vatanda ı sıfatile, bu
nu mutlaka &ğrenmesi ve l\nlaması lazım
dır. Bizim Türkiyemiz. nesillerin fedakar
Lklan ve fdlketl n paha ına, biıvük bir 
inkırazın enllzı aras ndan kurtarılmıı bir 
tarih vediaaıdır. Sız bu memleketin kuv
vetlerini, seraiJzqt uğrunda israf edeme
yiz. Baflmızda bu memleket için tasavvur 
edilebilecek bütün tecriıheleri nef ıinde 
eemetmİf bir tef var. O, bu memleketi an
cak sellmete doiru ıevketmeyi düşünür ve 
bunu yaparken daima ıağlam bir zemin ü
zerinde yilrümeğe bütün dikkati ile ehem
miyet verir. Şu halde, paramızın dü1111esi
ni mucib olabilecek ıiyaı1 bir sebeb ta1av
'YUr edemeyiz. Tasavvur etmek için, ya 
apekülisyonun kötü ruhlu propagandasına, 
yahud da vehme kapılmamız lazımdır. Bu
nun her ikisi de caiz olamaz. 

İktısadi sebeblere gelince, Türkiye, bu
gün iki dünya ara ında da ayni derecede 
kolaylıkla ulaşabilecek bir vaziyette bu -
lunuyor. Kontinantlll Avrupa ile munta
zam muvasalamız olduğu gibi denizler 
dünyasile de gayet normal yollara ıahıbiz. 
Yeryüzünde cereyan eden muharebe, bu 
yollardan birini veyll diğerini lı.:ıııpasa dahi 
birinden veya diğerinden İstifade ederf'k 
bu memleketin ikbsadi faaliyetini en az a
nza ile muntazaman devam ettirebiliriz. 

Cene iktı1adi •millet cümlesinden ol
mak üzere fUna dikkat edebiliriz ki, Tur ki· 
yenin bugünkü vaziyeti. Cihan Harh"nde
lti vaziyeti ile kıyas edı1erniyecck derecede 
çok iyidir. Memleketin birçok ihtiyaçlarını 
kendi hududlanmızın içinde kısmen olsun 
tatmin edebiliyoruz. Bunun gibi. iktısadi 
teşkilat bakımından da C"han Harbinde
kine niıbetle fevkalade iyiyiz. Dahilı ve 
harici fiatlann kontrolunu bugün daha çok 
iyi yapabiliyoruz ve dahili rİyaıanın hesab
aız yükscl"şlerine miını olabilmf'ği temin e
diyoruz. Esasen, kontinantal Avrupa ile 
muvasala yollanmız, harb ile alakası bu-
lunmıyan normal muva ala yollarıdır. Bi
naenaleyh, fevkalid,. şartlar dunyanın bu 
kısmında biraz pah lılık vücude getirmiş 
dahi ol1a bunun hiz"m memleketimizin fiat 
aeviyeleri üzeriAde yapacağı tesir ciız'i kal
maya mahkumdur. 

Mali amillere gelince, paramız bu ba
kımdan da emniyet altındadır. Meseli, 
kontinantal Avrupayı ele nlalım. Burada 
hakim olan para halen marktır. Avrupada 
aünden güne nüfuzu artan marka nazaran 
Türk lirasınm kıymeti sabittir. Markın, 

Norveç, Belçika ve F ransada teshit edilen 
yeni kurlarına bakarak. hülnaedebiliriz ki 
Almanya, Avrupa-:la para kıymetleri bakı
nundan bir aanınb ve hatt~ bir değişme 
dahi iatemiyor. Döviz dünyasında hakim 
paralarla olan münaaebetlerimizc aöre bun. 
lann büyük bir kınnı ile sabit bir halded;r. 
Dünyanın en kuvvetli paraa olan dolara 
setince, bu para, altın ııbi. bir hayli yük-
aeldikten aoma. niuyet kendi kendisini 
kıymetten dtifGnneğe karar Venwn.tir. Bu
siln dola~. iki hafta evveline niahetle yüz
de Jirmi daha düfkündür. 

Nitekim. piyuamızda ahının da diitme
le batladıiım s6J'Ü7oruz. 

* Burada aayılmuı imkanı olmıyan daha 
birçok eebeblerden dolayı paramızın kıy
wıdlNlen dola11 encliteYe Ye hatta fiipheye 
clül l6zam olmadıiuu zannetmekle bata 
etmediiime keniim Keneli kendime Japb
lma Wr takma Ja.ahlaıclan eonra bqiankü 
memJelııet fiatlanna 16re. paramm yüzde 
OD dereceaincle diitmü'I aayılabiJeceii neti-

• L!l.-..-..-ır.: • - d- A---L C-. YaraUl----,.ımlZJI pr um. l"UIAI&• 

ba mtltahede ele çok itibaridir. Çiııkü pa
ramma hus6akl iftira kuVYetindeki YU&tt 
ditklaJGk. parammn luymetsizlenmeeıin
tlen delil. dalia ziyade piyaaada kınnen 

pPıi. oWtaia mahakkak olan baza fiat 
,Uk•01 

.. nmclen mütevelliddir. Konıinan
tal A'Ylapa ile açdmak ilzeı~ bulunan ticari 
-6aueLetlerimiz biraz ırenişliyecek olur1a 
ba pyri tabii yiikaetqleT de ortadan kal
kacak Ye paramızla eşya fiatlan araaında 
lmaule aelen nial>etaizlik!er kıamen olaun 
ortadan kalkacakbr. 

Albn fiatlan halen 24 lira etrafındadır 
Haıbclen evvelki piyaaaya nazaran yiWl 
,... otuz kadar rikaelmQ olan bu DW>et 
W. edeLilecek hiçbir aebeb yo&tvr. OIR 
W1e. ha. paramwn ~ymetiain dü..,.-in 
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Resimli •akala : = insanda mes • uliyet hi 
Sözün kısası 

-

lokanta t:e gazino 
tarifeleri 
~---- E Bu-em Talu 

B elediye İktıaad Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan lokanta ve gazino 

fiat tarifeleri daimi encilmence tetkik ecliB
yormUf. lnpallab bu tetkik. yaz geçmeden 
biter de. tatbik olanduiunu görilr, biz de 
seviniriz. 

Seviniriz diyorum amma, bu tarifenin 
pek de müfterileri •evİndirecek mahiyette 
olacağına kendim inanmıyorum. Zira, şim
diden tereşşüh eden haberlere göre, gazino 
ve lokantalarda, içkilerin mezesiz olarak 
1atılmaaı kararlaştırılmıt. bir fincan kahve
ye de azami yirmi heş kuruı narh takdir o• 
lunmuı İmi§. 

li Agu.stos 1756 tarihınde İngiliz Amırali Byng ş ddetlı insanda mt>~·uııyet hıssı .bir hanb gemıılnin kumanda 
bir muharebede Fransızlara !karşı mağlıJ.b olmuştu. Bu ye - kC. priı:-une benzeı, harb gemısınde kumnnda kbprüsü bır 

Sayın lokantacı ve gazinocu esnafının 
ekmeklerine yağ sürmek, tenezzüh erbabı -
nın da heaah görme anında ciğerlerim ke -
hah eylemek için bundan ahsen tedbir ola
mazdı. 

ııılme lngilterede büyük bir galeyan d'oğurdu, İng ızler mermmjn ı.sabeti ile yıkıl<iığı zaman gemi nasıl i.stik&m'l - Bizde, içki ile meze birbirinin tetümmesl 
olduğuna ve bir mesireye gitmek kulfetinl 
ihtiyar eden kimsenin yumruk mezesı1e ki
fafınefı etmİyeceğİne göre, gazinocu, içki 
bedelinden uğrayacağı zararı ( 1) meze fi. 
atlarına alabildiğine zammetmek suretile 
telifi eyliyecektir. 

am rali divanıharbe verdiler, mahktlm ettıler ve gemısın·n tmi şn ırır, at('Ş dalgasını dağıtırsa insan da mes'uliyet hı:;-
güvertEsinde kurşuna dizdiler. O vakitten sonr~ da gemi - sinden uzak kııldığı veya kurtulduğu caktkada hareketle -
sim kaybeden her kartanı mağdur olsun veya olma ın mut- rmm intizamını kayıbeder, keyfine göre atediğlnf yap -
lcıka hır defa divan~arbe vermeyi ka"de olarak kabul et - mağa ba)ar. Mes'ulıyet hissini küçük yaımdan itibaren 
tiler. . çocuklarınıza aşı c.mayı unutmayınız. 

·····························································································~·······························-·················-··········· .. ---····· ................. . 

sez 
Harb e•nasında 
Erlıelı çoculllar mı 
Daha fazla doğogor? 

Avrupada ve huauıile İngilterede orta -
ya yeni bir nazariye ahlmıştır. Bu naza -
riyeye göre harb f'!lnaıında dünyaya ge -
len çocukların çoğu erkek Jmişt 

lskoçyada, lrla'ldada, ve lngilterenin 
diğer yerlerincle, hattA Macaristancla y11 -
pılan iıtatiatiklerden bu netice elde edil -
mif ..• 

Bu mesele hakkında Franıanın en meı
hn ni1aiyf'~ilerinden profesö? Marcel Metz 
IJer gazetecilere şun1an aöylemi tir: 

- uErkelc çocuklar harh esna!lında de
~I. fakat harbden ıonra daha fazla olBTak 
dünyaya gelirlCl" ..• 

ilk defa olarak bu hldise 18 70 harbin
,J,.n sonra tesbit edilmi•tir. Delili ı,udur ki 
1890 ıı~nesinde askerlik ça~na ~elmiş o-
11rn delikanlılann savın o k11dar (azla kli 
lci harbiye nezaret° hi7.meti a9keriyeden af
fedilenleri kur'a ile tayine karar vermiı -
tir.» 

Mtizmin hıçkırıf!a i'ôç 
Mevzuulbahs hıçkırık alelAde hıçkınk 

değild"r. mü~n hıck rıktır. bu cidden 

çok tehlike1 i bir haldir. Ekseri a cerrahi 
müdahalelerden sonra vukua gelrn kte -

dir V"yana profe'Wl"Jerinden d ktor l-1 
Kibl Viyana .cerrahi akademis·ne verm·s 

old\ı~u bir muhtırnda mü7min hıckm~a 

karsı ilaç keşfe.ylemiş oldtJğunu bildir -
m· tir. 

Bu proff"sör amplf vattan sonra müz ~ 
m"n hıckın~a v3Xalanmıc; olan bir has -
tavı takdim evlemlstlr. Ame1 i'\:attan ilr 

erlin sonra ('Ok siddetli bir ln<'k T"ll1"1 va 
lralanan bu hastava evvelf'rn.lrde şeker ve 
klorür dö sodvom solilsvcmları vıroıh,., c: 

+1r, sonradan da an"drid karbonik tenef -
~s ettirilml$tir. Son parlak neticeler is· 
tfhsal ed11miştir. 

Vfvana tılb akademtııı bu tedavi usul -
terini hararetle tavsiye eylemistir. 

1928 senesinde Amerikada tatbik edi'· 
meğe lbaslanan mantollü !Hiçtan dahi çoı 
favda görülmektedir. 

dea deii). albn denilen yenilmez Ye içil 
mez. pek az • yarar maddenin delice ,. 
'1aaının çoia}mıı bulunmuından ileori geli 

Bundan dola11 vatandaılanmın bir ite· 
-laba dikkatlerini celbetmek iıtiyorurr 
Pa...._. itimad etmeliyiz n edcbıliri 
qa. mit ı ıtiorize. ikt1aadi varlıiJmıza 1 

Tü~ jeapolib°k lmtiyazlanna ve n.: 
Laayet Tim llliDetinin keneli kendiııir 
·•arlıisna İtİmlıd1 demek olur. Türkiye 1 

itimada l&yıkbT. 

df 11/,iH.üa (PUQllH 

ARASDNDA 
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PIKBA 
-----

Niçin doQru olmasın 
Y.0-§lı bir bekarı 1 hazır bulunduğu 

bir toplantıda konU§uluyordu: 
- Safer a.yında evlenenlerin bi4,.

tün evlil k hayatları hırgür ıçinde ge
çerm ·ş, acaba bu do nı mu? 
Yaş ı bekdr cevab ı,•erdi: 

- Nıçın doğru ol nasın Safer ayı 
diğer aylar arasında l.ıır fat;sna teşkil 
edecek değ"l ya! 

i 

"·------ . -------··' 
On tlört aglılı 
Bir film 
San'attArı 

Bugun Holivudda vazı) ,.,tı cıdden mu -
kül bir adam vardır: Bır film produktöriı 
olan Charleıı Lamont, halen uSandy takeı a 
bowı> adında bir film çevirmektedir. Fil -
min erkek kahramanı henüz on dört aylık 

Amerllıaga 

Sevlıedllen 

Fran•ız altınları 
Avrupa~ haıt> başhyalıdanberi muha

cerete düşen yalnız muharib devletler 
tebaaları değildir, altın da ayni zamanda 

terki diyar eylemektedır. Leh"stanın is -
ti1As1 üz rine Leh altınları Fransaya gön
derilmişti HolAnda, Norveç ve Belçika 

altınları da kısmen İnglltereye, kısmen 
de Fransaya gitmişti. Şimdi bu sarı ma -

den bu memleketlerden de Amer\kaya 

hicret ettirilmekted"r. Yalnız geçen haf· 

ta zarfında Amerikava 787,000 000 dolar 

kıymetinde altın sevkedilmiştir. İştn dik

kate değer ciheti de şudur ki memlekete 

bu kadar a\tıq gelmesini Amerika hü -
kumeti dah" hiç "stf'memektedir. Çünkü 

altın ço ~aldıkça güdükler de ço~almak -

tadır. 

B r J!Tev nasıl ba!tırı 'ır ? 
Gecen N"san &Vl içinde Birleşik Ame

rikaya t"b İndiana ehrinde b r otorno • 

bil yedek aksamı fabrika·n amelesi ~ev 

i1An etmişti. Grev iabr:ikayn epey paha -

lıva mal oluyord'U. 

Fabr ka müdürii ~u tedb re tevessül 
etrni ve evveli ameleye JU tebliği neş -
retm ti: 

cArkadaş1ar, fabr kamda çalışmadıltı -
nız anlarda lbfle sınirli olmanızı hı~ iste -

mem. Neşeli" olmalısın z. Bunun tç•n sizi 

düşüındüm. Neşeli olunuz. Hayat ~eşe 

Diier taraftan bizde lüks eğlence yer -
lerini diğerlerinden tehi1< için tayin olu -
nan la.tas ekseriya fe1otkalade eliatiki oldu
ğu cihetle bundan ıonra gazinoların bir ço
ğunda bir filcan kestane auyunu yirmi bet 
kuruıtan apiı içmek mümkün olmıyacak• 
br. 

Birer lira gündelikle tutulmuı dört tane 
crrlak ha.apa ile bir o kadar adi çalgıcının 
akşamlan üç dört aaat kulak tınnaladıklan 
yerin bizde adı birinci aımf çalgılı gllZİno 
veya lokanta olur. Buraya gündüzün her -
hangi bir 1aatinde uğrasanız sizden, meş -
rubat bedelini, geceki tarifeye göre alırlar. 

Belediyemiz lfte bu yıl buna çare bul • 
mah idi. 

Ekseriyeti teıkil eden orta halll halkı -
mız için, hefta tatilini. maddeten zedelen -
rniyecek bir halde geçirebilecek nezih. te
miz ve ucuz mesi:'eler temin etmek ıosyaJ 
bir vazifedir. 

Daimi Encümenden bu iti inceden ince
ye elemeaini, ihtikar kapılarını tamamile 
kapayacak bir karar vermesini dilemekle lr 
<tnbul bemterilericıe tercüman oluyoruz. 

C. Ck11•1n ~ual 
··························-············-·· ...... -.... ..., 

Dun halk mesire 
yerlerine akın etti 

Dün mevsimin ilk eıcak tatil aıünü iJi. 
Tatili mesire yerlerinde geçirmek isteyen 
halk aabahın ilk saatlerinden itibaren va -
pur, tren ve tramvaylarla şehir dııma akın 
etmeie baılamıfb. Dün hilbaeaa Adalar, 
Florya, Boğaziçi, Mecidiyeköyü. ve Top -
kapı dıtı çok kalabalık olmut. halk geç 
vakte kadar bu aemtlerdek1 eğlence yerle
rinde, plajlarda valtıt geçirmiştir. Dür. bllll
liyö trenlerile Boğaziçi ve Ada vapurları 
müteaddid ilave seferleri yapmışlardır. 

Belediye imar müdürlüğü 
kadrosu tevsi edildi 

İstanbul Belediyesi imar itleri Müdürlü· 
ğü kadrc.aunun tevsi edilmit tekli Nafıa \' e
kileti tarafından kabul ve tasdik edilmit -
tir. Kabul editen yenı tekle göre imar itleri 
müdürlüğü Uç pıbeye ayrılmaktadır. Şe -

ile ka 'mdir.. hircilik pıbeai müdiirlüiii. imar işleri mil -
Tamimin neşrinden az sonra müdür dür muavini lbrahime. proje pıbe.i müdiiT

Bu iki yavrunun titizlıkleri prodüktörü fabrika ameleslne gayet bol miktarda li- lüiü mimar Rüknettine verilmiştir. Mua • 

ürbüz bir yavrudur. Kadın kahramanı da 
on dört aylıktır. • 

ileden çıkarmaktadır. Çünkü on dört ay - kör dağıtmıştır. Likör tevziinden az son- mellt f'lbeal midürlüiü için minaaib 'bir 
'ık kız artist sabahlan 1 1 buçuktan ıonra, mimar veya mGhenclla aranmaktadır. 

ra da hafifmeşreb ve gO:r:el yirmi kadar 1 · le • M" d"" lü~' L-d bari 
lünya bir araya gel!le çah9mamaktadır. Ba- mar 11 n lİ ur .... &.a rosana c -

kızı içlerine 10kmuştur. den iki mimar ve bir mühendD alınacak. 
ası gelse bile o dediğinden tatmıyor. ecnebi mimar ._ mühendialerin kallaml -

Kafalarım 11kör1erle tiltsülemlş olan 
Erkek de hayli huysuzdur. maamdan bir müddet~ arfmazar edı1e-
Prodüktörü çileden çıkaran bu iki kah- ameleler kızlan görilnce çileden çıkmış- cektir. · 

'lmandan gayri figüranlık eden doks.ıan lar ve bir alaydır başlamıştır. Proje. maket hazırlanma itinde lüzum 
'>Cuk ile otuz annedir. Anneler çocukla - İşi bu kadarla bttmı, 1&nmayınız. tam ıörGldüiü takcliıde hariccle aer'bed .. :Ja

pan mimar Ye m&hendlalen:len. hin..-
nın filmdeki rollerini .ıeyıeylemek üzere bu sırada amelelerln zevceleri smron et - Clizel s.n· atlar Abdemiai mbnarlanndaa 
idyoda bulunmaktadırlar. ?Diş ve kocalannı bu halde garflnee bir iatifade oJ.mec-km. 
Charlea Lamont diyor ki: ari>ededir kapımıftUT iman aid pl&n Ye projelerin ihzar n 

8 b. - 1 · -d · tamiminde Wllhare her tllrlii itiıulara ml-
- « en ır sun anne enn atü yoya Meler fabrika müdüril bir taraftan a- . lmak 1zeıe Vakıflar mlmarlanadan ... 

· melerine müaaade eyledim. itin böyle melelerini sefahate leVkederken diğer ~iade ohm-•k, fikir Ye mltaleaLmndaa 
acaimı hiç tahmin etmiyordum. Çocuk- taraftan ~ ıa-1 ha'-- ~ _ iııtifade edilecektb. 

el · · ·· .. h ı,· d ıı.. mvce C"nne Ull:'.I" __. ... er ---------------• ann ennı aorunce ep ıı en •mama" 
ve bağırmaia. anneler de çocuklanna a- miştir. 
.,ağa başladılar •. • O pndenberi artık Zevceler fabrika müd0rün9 bu cezri 
leleri içeri almıyorum. Sütnine paraaı hareket tarzından nolayı çok mlmıettar 
-meyi tercih ediyorum . .,, kaldıklamu bildirmiperdir. 
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Arkadulanmızdan biri memleket besabın.ı çok mühim bir yoldan da İngiltere- ile Franaaya meYCad ihracab idame ede~ 
JDeMleye dokunpıaı: lirin diyor. TIUllamen dofru, biz de 'ba fikirdeyiz. 

_ Akdenizdl' harb başladıktan ve lngiltere Balkanlarda Allaha oükür bu sene toprak maluıulümUz; hititik memleket-
ablulca ilRn eottikten aonra ne olacak) lerden bazılannm aıkınhya düpnüı obnalarına mukabil. bol 

[);ye düşünüp dunıyor. Dilıüncesinin vardığl ndke nikbi- bol, sözümüze çarpan yol latediilmb gibi ltleae. tflccar WliiZ 
nanedir: lumıldamak imkanım bulea. hele eYdeki pazar çarpnmlllllt U) 

Balkan yolu açıkbr, bu yoldan münuebette bulunduğumuz aa lcı• bir zamanda altın memleked olmak itten bJle delil 
bütün memleketlere aevkiyat yapabiliri-ı. yakında mıittefikll'T Yalnız bu tcidiıleo Avrupada aahn alma kabiliyetllfilL bu· 
Akdt'Dizde de tremi kervanlanm elbette tetkil edeceklerdir. Bu fına: 
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Telgraf, 'S'ele:foıın 'Ve adyo Ba.berleri 
''Amerika, Amerikalılaru.i''Mi.iii ... Ş;f .. ii;····İ~·ğ·iıt;~~\ 
Avrupa da Avrupalılara" Kralı arasında 

teati edilen telgraflar 

Fransada askeri kabine kuruldu 
Mareşal Paten Başvekil oldu 

L· Nevyork, 16 (A.A.) - O. N. B. aJ . b nısfının işlerine karışmak plarıı-
'ansı 1 Hitler, hayal veya düşüncesinde, dyn-

l>Jid' . yanın gar l l 
ırıyor: • l k d ~ına dair çıkartılan «ya an arııı 

Bitler meşhur Amerikalı gazetecı K~r b~~~abi~ginfial ve müstehzi bir _ifade bd-
Von Wiganda şu bey~natta bulunmuftur · luğu ile takbih etti. 

<<Amerika Amerikalılara, Avrupa d.a Birleşik Amerikanın ta Avrupadnn, ge-
Avrupalılaraıı eğer Monroenin bu doktrı- rek deniz tarik.ile, gerek haval~rd~n •. ~e
tı.lne mütekabiliyet esaslarına müstenid ol- rekse efsanevi «beşi~~i kolo~ı: ıl~. ıstı~ası
trıak üzere her iki taraf riayet edecek olur- na inanmak ve her ıkı Amenl.<t ıçık ~~h= 
•a, yalnız eski dünya ile yeni dünya arasın- sımdan veya Almanyaddan . kf ?hr .mal , kİ 
d d·ı · d ğ'I · · · derece me arı ı tı ar o ına a 

a devamlı bir sulh temin e 1 mış e ı' nım ıçın son k "l"nr hayali · 
b b k te çocu ça ve gu u "' 

bütün dünya için en ideal olan bir sulh esa- era edr,I pe b' ydi~ 
. ve ab a ca ır ~e .• 

aı temm edilmiş olur. 

Ruzve.ltin Fransız Başvekiline cevabı 
Londrada iyi karşılandı 

Lo dr d csml me taahhikiü tazammun etmiyeceği ve bu ne-
n a 16 (A A ) - Lon ranın r - 1 

hafu. · · t 1 f "'ft""kında.' vi taahhüdatm a.nca·k kongre tararınnan ve-
mde Reynaud'nun e gra ı • .....,. 1 . 

nı.ütaı edilın k:t dir rlleblleceği, pek güzel takdir edilmektedir. 
calar dermeyan e e . . Va..şington 16 CA.A.) - Ruzveltin Reyna 

ReiYllaud'nu:n talebine Ruzvelt'1n vermış ud'ya çekrn~ olduğu telgrafın metni Ru~-
Olduı:... .. · b r' ·ıız milleti tsı.ra- ' 

e;u nıusaıd ceva ın, ngı . velt ile mülakatları esnasında, Fransız ve 
fından, ne kadar minnetkarane hlssıyatla İn.gillz sefirlerine verilmiştir. 
ka.r~ııandığıru .söylemek zaid olur. . . Siya.si müşahidler, Birleşik Amerikanın L 

Ruzvelt'in, mukavemete devam eLtıklerı Uim harb teklifinin bugün kongreye arzedi
nı.Uddetçe müttefiklere tayyare ve mühim. lemiyeceğinl, ve fakat, hem AmeP,kanın mü_ 
llıat göndermekteki gayretlerini iki mL<illne clafaasını temin hem de müttefiklere yardım 
Çllta.racağı hakıkmdalki teminatı, bilhassa ı etmek üzere Amerikan sanaylinin sulh !aa_ 
lyi karşılanmıştır. 11.yetlnl tecavüz edecek bir faaliyete sevkinin 

Böyle bir teminatın askeri mahiyette bir mümkün olacağını beyan etmektedirler. 

. Çinde bir kısım Japon 
kıtaatı ihata edildi 

Qunking 16 CA.A.) - Geçen Cuma günü/ noktası elde edebilmek içLn bln kadaT asker 
liupeh vilayetinde Han nehrini boğucu gaz_ feda etml.şlerdir. 
ler kullanarak topçu himayesinde gcıçmL' o- Çin kumandanlığı vaziyeti tam bir Hi _ 

An.kara 16 CA.A.) - İngiltere kralı aL 
tıncı Georges'un 13 Hazirana mtisadif do
ğum günü ytldönümü münasebetile Re
islcümhur imıet İnönü ile kral arasında 
a.şağıdalci telgraflar teati olunmuştur. 

Majeste Altıncı Georges 
Lonctra 

•Majestenizln doğum yıldönümti müna_ 
sebetile en samlrn1 tebriklerimi ve şahsi 
saadetlerile milletlerinin saadeti husn _ , 
sundaki hararetli temennilerimi arzet 

~ -nıe .. ,..c bilhassa bahtiyarım. 

ismet lnönii 
İsmet ın· o-nu" • Türkiye Reisicümhuru-

Anknr!l. 
Doğumumun yıldöniimü müna.sebetile 

sa.mi.mi temenn1leriniZi büyük bir mem_ • 
nuniyetıe aldım. 

İ~ temennilerlnlzden dolayı en hara-
reUi teşekkürlerinu a.rzederim. 

! lngiltere Kralı 
: \. Georges 

............................. I 

Yunan ista~·d·a··~ıi·~~~ .. 
yeni tedbirler 

CBaştararı 1 inci sayfada> 
edeceği bildirilmektedir. Tebliğde İngilte
rede harb malzemesi ve tayyare iıışaalının 
son derece arttığı tebarüz ettirilmekte, ve 
kuvvetli bir ordu hazırlanmakta olduğu ve 
zaferi kazanmak için, her şeyin yapılacağı 
zikredildikten sonra: «Ne kadar uzun o -
!ursa olsun, kat'i zafere kadar mücadeleye 
devam edeceğizıı denilmektedir. 

lerimlzln, bütün dünyanın iptidai madde 
kütlesile randımanı, büyük ve !aknt sıkıntılı 
olan Görlngin sınai verimine gi tg ide yakın
laşmaktadır. 

Filolarımız Dunkerque'de olduğu gibi par. 
lak strateji hareketlerini tatbik edebıllrler. 

Müttef!Jkler bir ay iyi dayanmalıdırlar. On_ 
dan sonra da bir ay daha. Bu, zaman için 
blr muharebrdir. Zamanla havalarda bftkL 

Havas ajansınm tebliği m iyetlerl temin edilmiş 0lacaktır. Denizde 
olduğu gibi ha vnlarda da hA.kimlyeti ele ıı -

Bor<leaux 16 - Havas Ajansı saat 14•30 da Jınca davaları ileri gidecektir. Fransa rney-
tebl!ğ ediyor: dan muharebes ini sabırla sebatla kazan 

Nazırlar öğleden sonra yeni bir meclis ak_ malıyız. Bedenen ve ruh;n Fr:ı.nsanın ya : 
dedecekler<lir. nındayız 

Sabahki toplantı esnasında hüküınet aza_ · 
sı. Reynaud'nun son mürncaatına Amerika İngiliz muharririnin müta?ea11 
hükfunetinln cevabına ıttıla hA.cııl etmiştir. Londra 16 r A.A.l - Observer gazetesinde 

Amerika hü.kfımetl. geçenlerde ittihaz et - yazdığı bir makalede Oarvln dlyor ki: 
tlği müttefiklere doğrudan doğruya yarnım Vaziyetin vahim olmadılhm iddla etmek 
sivasetine esaslı bir tar:zıda devam etmek ve bir çılgınlık olur. Fa.kat herhalde üm\dsiz de 
h~tta bunu elinden gel-diği derecede, şimdi- de~lldir. PıırLsi zapteden henüz Fransaya 
Jik _övle zannediliyor ki_ Almanyaya harb L h~kim olmaktan ve bir fatihin sulh şartJa -
rn.nı hariç olmak üz.ere, inkişaf ettirmeğe nnı cebren kabul ettirebilecek, bir vazlyet
azmetm~ olduğunu beyan etmektedir. Fil - te bulunmaktan henüz çı>k uzaktır. Hmm -
ha'.klka, Amerika ana yasası mucibince böy- sile ki dfu?man, itiraz götürmez bir surette 
le bir karar vermek kongreye a!ddir. insanca ve teçhizatça muazzam zayiata nıt -

BLnaena!eyh ReLsiciimhurun riyaseti al- ramıs ve müt tefik ordular haftadan hafta
tında öğleden sonra toplanacak olan nazırlar ya dnha müthiş zayiat ver<llrmeğe devam 
meclisi, umumi, slyast ve asker! vaziyetin edebillrler. 
ışıltı nltında, Amerika hükümetinln bu ce _ Sonra. düşman memleketin ancak altıda 

Atina 16 CA.A.) _ Başvekil Metaksas ta Tabının, Fransaya bb:zat kendi toprakları birini L~al edebilmistır. Mllletlmizln cesa -
rafından tatbLk edileceği bildirilen havayı: fizerinde demokra.sllerln müşterek davasına retı dost ml11etin cesareti derecesinde sl'ın
ci zaruriye istihlakinde ta.kyidat ve bunla faydalı bir tarzda hizmet edebllecek ~artlar mez bir halde bulunuyor. Ve bir geri çeki 
rın mübayaasında vesika usulünün ihdas; dahilinde mftcadeleye devam etme'k ir•kl\nını !isin mutad zorlu'klarına rağtnen Frnnsıa 
hü:kii.rnetinin gayretlerine yardım etmeni~ verecek mahiyette olup olmadığını tetkik ey cephesi dimdik ayakta duruyor. Fransız or. 
lüzumunu hi.Sseden Yunan mllleti tarafın llyecektir. (a.a.) dularımn sevvar zinciri hiqblr ı;ok~ada kl')p.. 
dan tam bir disiplin fikrtle karşılanmıştır.- Geceki toplantılar mamı.stır. Dlğer tarartan yeni ~ngıllz hPY9-

Bugün iaşe yollarının kesilmiş bulunması ~~r~eaux 1 6 ( A.A.) --- F ran~ız kabi - ti seferlyes1 e:eçen .ha ~ta va.'>I bır nL<>bet ı~t: 
hasebııe, ihtiyatları gittLkçe memleketin ıs_ nesı ıc:;tımaının saat 2 1. 30 da hala dP.vam hllinde taıkvh·e edılmıstlr. Ve teçhizat t 
tihsal kabiliyetlerine intibak ettirmek za _ etmekte olduğunu Fnm~ız radyosu bildir - berile her z:ımandan ziyade kuvvetli olar~ 
rureti bulunmaktadU'. mektedir. deniz tıırafından cenahı tutmakta iev::ı. 

Bordeaux 16 (A.A.) - Colombia ediyor. 

Avustralyada 7 faşist 
teşkilatı feshedildi 

Broad Castingin Bordeau~~· daki muhahirine Fransa mütareke istcJi~İnİ tekzib ~diyor 
göre, Fransız kabinesi bu Rkşamki toplan- Bordeaux Hi CAA.l _ Reuter ajansı b11 -
tısında hiç bir karar vermemiştir. Kabine 
saat 22 de tPkrar toplanacaktır. 

İki ay mukav ı~met 

diriyor: .. 
Fransanın Almanyadan mutareke şartla -

lan Japon kıtaatı Hsiangyangın 20 kilometre madla derpiş etmektedir. , Sydney 16 (AA.) - Avustralya ko -
Londra 16 <A.A) - Garwin, Observer ga_ 

zetesinde Fransamn vaziyetine . dair yaroı!h 
ma.kalenin sonunda şöyle diyor: 

rını blldlrme~ini istediği hakkındaki haber_ 
ler kat1 olarak tekzib edilmektedir. 

İngiliz kabinet1İn~n toplantısı cenubunda kfiln Uchiamais ile İşeng arasında Ayni zamanda Han nehrinin şark sahi _ münist partisi ile yedi fa~ist teşkilatı gay -
tha.ta edilmişlerdir. linde, Çinlller, Hupeh vilayetinin şimalin - ri kanuni ilan edilmişlerdir. Bu teşkilat baş- Londra 16 (A.A.) - Reuter ajansı bildlrl-

Dtişmanın vaziyeti fevkallide nazik telAk. de cereyan etmJ.ş olan muharebelerde oır _ lıca ltalyan gruplarından mürekkebdi. Bü-
Ei!er şarka da Majlno hattı münferid bir 

vaziyette müdafaada bulunma..k mecburiye - yor: 
tinde kalsa da ve tama.mile ziyaa da utra~a İnglliz kabinesi bugün toplanmıştır. Fran-k! edilmektedir. Çün'kü Çinliler nehrin ik1 çok defalar elden ele geçmiş olan Tsaogan- tün bunlar feshedilecektir. 
..kl yarın olacak şey değildir- bu, Fransanın sa büyük elçisi Corblnin bu toplantıda hazır 
sonu olamaz. bıı!unduğu zannediliyor. Malt\m olduğu nze_ 

tarafında düşmanın gerilerinde yaptı~ı bir gl Lstlrd.ad eylemişlerdir. Japonların 500 kL 
çok mühim noktalan J:stirdad etmlş.lerdir. Ja- ~ilik dibndarla.rı tamarnlle mıha edilmiştir. 
ponlar Han nehrinin garbinde bazı istinad neri yürüyüşlerine devam etmektedlr. . 

Harbin Akdenize sirayeti Yugoslavyayı müşkül 
bir vaziyete soktu, tedbirler alınıyor 

Belgrad 16 (AA.) - Royter: 
Hükumet, Yugoslavyada iptidai madde 

stoklannın muhafazasını istil}daf eden ka
rarnameyi tasdik etmiştir. Ticaret nazırı 

demiştiT ki: 
Harbin Akdenize sirayeti milU iktisadi

yab müşkül bir vaziyete koymu~tur. Çünkü 
İptidai maddelerin yolunu kesmektedir. 

Biz, bitaraf olmamız hesabile denizlerin 
öte tarafındaki piyasalarla irtibatımızı mu
hafazaya çalışacağız ve erişebileceğimiz 
kaynakları ve mesela Sovyetler Birliği ve 

diğer Balkan devletlerinden istifade ede -
ceğiz Maamafih ,imdi, iptidai madde mik-
tarlarının azalacağını hesaba katmalıyız. 
Ve bu şartlar altında memlekette bulunan 
iptidat madde stoklarını kontrol etmeliyiz, 

Almanlarla Sovgetler arasında 
bir mukavele imzalandı • 

genı 
B ll 16 (A.A.) _ Alman istihbarat bürosunun blldl.rdlğine göre 28 Eylfıl tarihlJ Al

er S<>~t do.stJu:k paktı mucibince ihtilatların ve hudud hAdiselerinin halli için ıo 
~anda. Mo.slrovada bir Alman - Sovyet muka.Vele& imza. edilmi$.lr. Miftkereler 
~ne bir hava içinde cereyan etmiştir. 

Çörçil yarın Avam Kamarasında _Fransadaki 
vaziyet hakkında izahat verecek 

ı..ondra 16 CA.A.) - Ba.ıvekil Çörçll önümiWdeki Salı günil vaziyet hakkında Avam 
pmara..sında beyanatta. bulunaca.ktır. Lor<hr Kamarasında da. beyanatta bulunula_ 
caJ<ıtır. 
perşembe giinil de Avam Kama.ruında 

d.Jf.,aaı mesele.si mUzaıkere edilecektir. 
lizli celseler alcdolunarak a.n.a vatan mü • 

Jngiliz - Sovget müzakereleri 

Bulgaristanın 
Bitaraf lığı 
Bofya 16 CA.A.) - Brum şehrinde .garbi 

Bulga.rL~tan» ooz söyliyen başvekil Philoff 
Bulga.ristanın harbin bidayetinde kabul et~ 
mif olduğu bitaraflık ve sulhperver politı _ 
ka,yı taiklb etmekte devam edeceğini ~yan 

etmY}tir. Bütün memleketlerle, ve bilhassa 
komşularımızla daimi ıblr lt.iH\.f halinde ya_ 
§ama.it isteriz. Böyle .bfr polltikanın iyi neti. 
celer vereceğini ümld edtyoruz. 

Vaşington vapuru 
yola çıktı 

Va.şfngton 16 CA.A.) - Birleşik Amerıka 
hiiıkümeti, Amerikan mültecileri taşımakta 
olan Washington vapuru;nun, Amer1kaya 
müteveccihen seyahati esnasında tevkif edil 
mıyeceğını ve askeri hava kuvvetleri tara -
tından tecavüze uğramıyacağını ümid et _ 
meıcte bulunduğunu, muharib devletlere biL 
dlmı.iştir. Washington gemisi dün sabah, 
mürettebatı dahil olmak üzere 2000 kişiyi 
hAmll olara:k, İrlandanın Galway limanın _ 
dan hareket etm.1.ştlr. 

lngilterede yeniden şubeye 
kaydedilenler 

Londra 18 (A.A.) - Mecburt h1zınet do -
layı&le 292.025 kişi askerl şubeye ltaydolun-
m~ur. 

MüttefLklerln daha çok hem pek cok re İngllterenin Fran.sadak! büyük elçisi cam.. 
kaynakları vardır. Mil?.ahir olarak her z~ _ pebell de Fransız kabinesinin bu sal>ahkf · 

1 Reynaud tarafından mandan daha ziyade imparatorluğumuza ma toplan~mdan evve 
llk bıılıınu:yuru.,. vf" fabrikalarımızın. at.elye- kabul edilmişti. 

Askeri vaziyet 
Fransa meydan muharebesini tamamlle kay_ 
bettiği Aşı.kar olmakla beraber ordularının 

rının çekilmelerine imkan bırakmamaktır. büyük kısmını kaybedip etmiyeceği ~ Lolre1 
Son haberlere göre Alman takib kolla - yeniden tutabilecek bir kuvvete malLk bu _ 

n Langre yaylasını geçmişler ve Dijon"a Iunup bulunmıyacağı henüz malftm de~lldlr. 
da ya ginnişler veyahud girmek üzere bu - Bunun için daha iki {lç gfın beklemeliyiz. 
lunmuşlardır. Bu takib kolları, Jesoul ve Sen'l, PariSI. Marn'ı Argonları ve nihayet 
Besancon'a çark eder etmez Fransız ordu - Majlno hattlle Ren'i kaybetmek bir meydan 
lan için cenub tamamile kapanmış olacak- muharetıeslnl kaybetmek demektir; fakat 
tır. Çünkü, zaten (Ren) nehrin: Mühlhau- bunlarla beraber orduyu veyahud bunun 
sen'in şimalinde yarmağa muvaffak olan biiyi)k kısmını elden çıkarmak: Fransa lçlA 
diğer Alman kollan bu mevki üzerinden kara harbini kaybetmekle birdir. 

(Baştarafı l inci sayfada) 

Belfort kalesine yürümekte olduklanndan İtalya harbi: 
Fransız ordulannın cenub ric"at kapısı .... rk · al nı keri h ,.- ıt ya ar, as sa ada, henüz ba ... --
taraftan da kapanmak üzeredir. ~ hl blr h b f ·~ de6 er ç mu are e aallyett gootereme-

Elhasıl Fransız ordularını $İddetle ta - mişlerdlr. 
kib eden Alman ordularile Fransızlar ara- B. E. IOrkilet 
sında her tarafta yüksek şiddette muhare -
beler cereyan ettiği Fransız ve Alman teb
liğlerinden anlaşılmaktadır. Ancak Alman
ların ilerle}riş tarzına bakıla~ak bir miktar 
İngiliz kıt'alarile takviye olunan Fran11z 
sol cenah ordusunun mukavemetinin Nor -
mandi' de arttığı ve buna mukabil Argon -
lardaki Fransız ordularının inhilal halinde 
olmasalar bile, pek müstacel ve gayrimll -
said bir ric'at yapmakta oldukları ve yu -
kanda tarif ettiğimiz Alman takib ve iha-

' Amerikanın 
müttefiklere yard,mları 

Hi~d prenslerinin tasında'" kendilerini ancak pek güç kurta
rabilecekleri anla,ılmaktadır. 

F ransaya hediyesi Bütün bunlardan, Fransız ordularını ta-

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

nuşan iıtihbarat nezareti müıteşarı B H 
rold Nicolson, Amerikan gazeteci.İ K a. İ 
Yon Wieaganda muvafakat ettiği mlll&~ 
esnasında Hitlerin yapmıt olduğu beyanab 
tefair etmiştir, 

. Müıteoar Hitlerin, denizler serbeatiainl 
ihya etmek tasavvurundan bahsederken d 
B. 'Nicolıon J 50 •enedenberi İngiliz fil • 
sunun denizleri, Napolyon, Bisına k 

0 
• 

Londra 18 CA.A.) _ Bfndistan mnu.ml va_ ldb eden Alman ordularının fU anda iki 
lisl Fransa Rel.sicümhuruna qatıdaki me • gaye takib ettikleri meydana çıkıyor: Bi _ 

risi }'l!kanda izah ettiğimiz gibi Fransız sağ 
aaJı göndermiftlr: cenah ordularının ve Ren ordusunun rtc·a-

K · · hAk' · r ve a.ısenn a ımıyetten masun ve serb t ba 
Jl'ransa oroule.rının pnlı destanına derin 

1Aoskova 16 .. (AA.) - fngilterenin lakat yapmıştır. Bu mülakatın ihzari ma • bir hayranlık duyma.ktaymı. tine mAni olarak bunları imha ve esir et -
eni Mosk.ova sefirı D. Stafford Crippı dün hiyette olduğu zannedilmektedir. Öğleden Rlndlstan prensleri ve ha.llkı arasında harb mek; diğeri Orlean'a yani Loir' a Fransız -

lundurduğunu tebarüz ettirmiştir. ea 

İngiliz harb filoııu denizleri Hitle hl 
kimiyetine karşı da himaye edecek~ d • 
miştir. 0 

-~·· t sefaret erkanile birlikte, ticaret ko - aonra B. Crippı hariciye müsteşan B. l o- hedefleri için toplanan para.dan 500 bin rup.. lardan evvel. va~aktır, 
~reri B. Minoyan ile 35 dakikalık bir mü- zovıky'yi ziyaret etmiştir. yeyi a;yırara.k Fransa ordu.su lehine muvafık Almanlar bırincı gayelerine nıuvaffak olur. 

IJll' ---------------------------- gareceğiniz tar7ıda. ttuııanılmak tı.zere hibe larsa Fransız ordusunun yansını imha etmek 

ingilterede Fransa için dua edildi etmekle şerety&bmı. ~:1~ ~n:k :~;e:ı:~:rr:~~~deF~~~ 
• Londra 16 .<A.A.) - Büyük Britanyada bugün bütün mabedlcrde Fransa 
dua edilecekbr. 

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

Amasyada şiddetli iki zelzele oldu 

için 

Amasya 16 (A.AJ - Bugün saat 2.45 tc .şiddetli ve 6,30 da ort.a §1.Qdetli li s11.D4e IÜ
en 2 yer sarsıntısı olmu.ştur. Zayiat yoktur. 

lngilterede K. ızılhaç için sızların geride Loire nehrinde mukavemet iL 
midlerlnl de evvelden kırmış ve bertaraf et-

toplanan para miş olurlar. Ancak her iki tarafın ga.rb ce
nah ordularının gerek yarısı ve gerek ~atı 

Londra 16 (A.A.) - Londra belediye reisi Sen ve Normandl'de vaziyetleri şu anda ta. 
ta.rafından lczılha.ça toplan.an la.ne geçen mamile mal{\m olmadtjtından Almanların 
hafta. '70 b1n İnglliz lirası geti.rm1ştlr. Bu su. bu ikinci ma.Jcsadlanna varmak ihtimalleri 
retle iane yetimu 1.718.000 liraya baliğ ol _ ha.'kk:ında ~diden kat'l btrşey söylemek 
mll§tur. son Janelerde müstear namlarla imk.A.nı yoktur. 
verilen 3000 lira va.rdır. Netice olarak, bUiün Fransam.n §imali 

lngiliz radyosunun bir ihtarı 
Londra 16 CA.A.) - Londra B B 

JstasYonu dinleyicilerin[ ikaz ed' . C. radyo 
manlann ingili2Ce proıpagnnd ıyor k1, Al.. 
yapma.it üzere Fransız rad, a n~tya~ 
celerını. kullanmaları lnuhteYo.sunun tul mev-

meldir. 

Norveçte bir tren kazası 
Oslo 16 (A.A.) _ B .. Ol . 
d bi ugun s o cıva -

rı~. a r tr~~ yolda:ı. çıkmıştır. İki kişi öl-
muş ve 9 kışı yaralanmıştır. Hasar cüzidir. 
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şehrimizden dört kişilik Saraydan ayrılışım 
ortasın a açılı yor bir heyet gitti Erte~i _gü·n· sabahleyin oldukça erken biri Ali Fuad Bey yerinden fırladı, ta kapı· 

ı ıaatte ık.irnızın de arabalarımız eeldl ve da beni istikbal etti ·· .. ·· 'J'k)' k Sta b 1 6 ht ı •f fj • d I k ] k Bn....R "-~- ko kl ,. .. d d d • onunu ı ı ıyere ·, ve n U Un mu e 1 say yesın e açı aca O an ÇOCU weun ~ada. topla.nacak olan lzcillk na ~nn unun c ur u'. Anlnıııldı ki sa- bir türlü makamında oturmak istemiy ek 

k 1 600 ·ık kongres.iOOe şehrim.iz namına bulunncak he- raya gıtmek zan_ıanı gelmıştir. T ekrnr Yıl- küçük bir sandalyad:ı karşıma geçtı. erBu 
amp arına 1 okul talebesi iştirak edecek yet dün sabah Ankara.ya hareket etmiştir. d!.z yolunu tuttux ve doğrucn artık bizlere derece nazikane baıılıyan mülakat h o 

ilk Okul çocukları için her yıl tatil ay -
lannda açılmakta olan çocuk kampları bu 
acne 1 S Temmu.zda açı1acırk ve bir ay d~ 
vam edecektir. Maarif idnresi bu kamplara 
aid bütün haznlıklan bitirmiş ve kamp a
çılacak yc:-rlcri tesbit etmiştir. Bu yılki 
kamplar Kızıltoprak 49 uncu okul, ETen -
köy 38 inci okul, Yeşilköy ilkokulu, Fi -
lorya plajı, Pendik birinci okul ve l\tal -
tepe il.inci ilkokul binasında olmak üzere 
altı muhtelif yerde açılacaktır. 

tecck lcadnr öğretmen, sağlık işlerine baka 
cak bir doktor bulunacaktır. Kamp haya -
tının çocuklar için faydalı ve eğlenceli geç 
mesi için İcab eden tedbirler · alınmııtır. 
Kamplara iıtinı.k edecek talebe yeni dera 

Heyet Ma.arff Müdür muavini Vnhyl, Gala - a~d ol~ıyan odalara değil. ikinci mabeyn- kibarane eda ile devam etti ve ben :\.n. 
tasa.ray lisesi beden :terbiyesi öğretmeni İb_ c~ Tevfık Beyin odasına misafir olduk. Ka- lırk.en beni dış sofaya kadar t şy·• u·· 
rahJm Hakkı, Kabataş l.lse3i beden terbiyesi tıblerd<;_n. yaverlerdcn, müsahfülerden, Yıldızdan müfarakcıt günü ::r~yd 1b· • 
öğretmeni Hamdi ve İ.stlkldl llsesi ~en ter- b.~ndegan,dan g~lenler ve bizi, bir şeyler den kalan hatıraları.1 ne kad~t iyi ol~u vız_ 
biyesi öğretmem Samiden müteşekkildir. 11?Ylemeden '\elamlıyanlat oldu. Epeyce nn şahid olduk. Bütün saray erkanı ve !'1~ 
~Lk kongre.ı;ı bir hafta kadnr devnm e _ bır z:ı~1an sonra ~azinei hassa müdiri u- murini, bir çoklan ağlıyarak, zaptolumı• 

decek ve memlekette esaalı bir izci te,şkiltı.tı ~~mısJ Hacı Feyzı Efendi pek müteessir, mıyan hıçkınklıırıoı salıvererek k l h ı k 
kurulması ihakkı.nda mühim kararlar alına. goz yaşlarını zaptd çalışarak, içeriye girdi. bir matem kafilc'!Iİ halinde bizi 'kol~uk ~ 1 • 

caktır. Onun. arkasında, elinde bir gümüş tepsi, pısına kadar geçirdiler nrabnlanmıza hl· 

Bu kamplara bu yıl 600 ilkokul çocuğu 
nlınacaktır. Kamplarn kayit ve kabul müd-

yıbnı taze kudretler kazanını~ obrak kar
ıılayacaktır. 

llk okul çocuk kamplarından bnıka 
Heybcliadada da bir öğretmenler kampı a
çılacaktır. Öğretmenler kampı 1 O Tem -
muzda açılacak ve bir ay devam edecek -
tir, Öğretmen kampı 50 kadın, 30 erkek 

Üsküdar ve Beykozun 
planları hazırlandı 

tepsinın üzerinde iki büyük kırmızı atlas nesiye kadar bekledile; ve işte bö} Je ·m· 
keııe, ve~nedıulardaıı biri vardı. Bunların rümüzün en t.atlı ve en acı yıllarını g: 'r

4 

ne v~l~ugunuv keşfetmek kehanete muhtac diğimiz sarayd;ın ayrıldık... çı 

deti 20 Haziranda bitecektir. !\1aarif ida - öğretmC'D İçin haarlanmıştır. Kampda ay- _ 
resi kamplarda çalışacak ba~ öğretmenlerle rıca bir müdür, bir muhRsib, bir doktor ve Usküdar ve Bey.kozun n(lzım plfi.nlan §e-
öğrctmenleri kurslarda hazırlamıştır. Kamp hastabnkıcı bulunacaktır. Kampta muhte _ hlrclllk mütehas.!ısı Proırt tarafından hazır. 

d~~ldı. A~~'lı!a kalkbk. Hazinei hassa mü- Hünkarın bann knrşı takayyüdü devam 
dırı umumısı ke!elerder: birini nlıp, öperek etti. Hemen hergün konnğa ·ya bir müsa
b~§ı~a. ~oyduktan sonra başmaheynciye. hib, ya bir bey (bendegfindan biti) gelir 
lkın~ısını de banıı verdi. Ağır bir kese... ve padişah tarafından bir iltifat, bir ta• 
~e~mgotumun arka cebine zorlukla yerleş- kayyüd eseri getirirdi. 

lard , kamp hayahnı tanzim edecek bir lif oyunlar, deniz banyosu, eğlencder ve lanmış, tnsdllr.e a~tr. U~da.n 
mutchal8ııı ve kampın kadrosuna göıe ye - gezintiler tertib edilecektir. BeyJtoza uzana.n yol .klsınen .sahilden, kısmen 

tırdım ve o ltadar ağır çekti kl elbisemin Her şeyden evvel hünkar benim konak• 
ıol tarafı epeyce sarktı. Herhalde mühim bir ta yaz bak.iY.esih gelecek kışı geçirmemd~ 
pa.~ .olduğunda şüphe yoktu. Hünklir ve- ısrar etti, ben de her şeyden evvel bura· 
saıtının darlığın:l rağmen efendilik mukte- dan kaçmak, köyümün asude muhitint- ka• 
zaıını fnzlaailc yapıyordu. Anlatacağım ki vuşmakta ısrar ederek müsaade istedim 
bana. kar§ı bu efendilik icabatı yalnız bun- Yalnız yapılacak bir iş vardı: Vnktilc r;e: 
dan ?baret kalmadı.. ne, her türlü ihtiyata riayet ederek mefru• 

ıı:::z~=~::::ıo7========~==-;;.,;,;;;,;,;.~.;,,.;~;;,;..~;;,;;;;;;.;~~==-=::::11- dahllden geçmektedir. Yirmi metre genişll_ 
İzmir - İstanbul tayyare 1 Aynı· kızı seven ı"kı" tfn<!e inşasına !karar verllen bu yolun vı -

rajlı noktalarında her ıt.ürlü kazalnra mey _ 
SeferJerİ bir müddet için delikanlıdan biri rakibini dan verilmemest 1çln Dolma.bahçe, Ollmilş -

k ı suyu yokuşunda. alınan tertibat buraya dıı 
a dırılıyor bıçakla yara)adı te.şnı.ll edilmiştir. Yeni yol, herhangi bir ve. 

lz:mir - İstanbul arasında bır" müddetten- E &altın icabında .saatte yi1z kilometreden dahn 
Bıraz so~nı Snbıt Bey girdi, dedi ki: şat idaresine tanzim ettirdiğim resmi d e f
Efendlmız ıfzleri görmek istiyorlar, ter mucibince e~yayı teslim etmek, kızıma 

yalnı~: «~e ben bir şey aöyliyeylrn, ne on- ve bize aid e~yayı ondan sonra almak ..• 
lar aöyle~nlerl» buyurdula~ Bu defter soba maııalanna, mutfak tavnla· 

vvelki gün Fatihte kıskandık yüzün - f zı SÜ ti 
beri yapılmakta olan ta'-""8Te aeferJerı' ,.0•• • d b a a. ra e gidebileceği şekilde Olacaktır. ,, ,, " .. en ir genç komşusunu bıçakla ağır au - u ,..,, .. 
rülen lüzum üzerine yRnndnn ı'tı.baJen mu- s ... uuar, Beykoz yolu Şileye !kadar uzatı. 

rette yaralamıştır. 1 ak bil"h 
vaHat bı"r mu""ddet ı"çı·n knldırıla.·aktır. F h ne · .. are Hopa, Şile sahil yollle bir -- ati tc Akdeniz mahallesinde 1 31 ıa - 1 tir 

Devlet Havayollıı.n ldaresı· '-·en• bı"r pro<> ı d eş lleooktir. Uç bin be.ş yftz kilometre u • 
Arka~ına dU~tü~:. Hünklr bizi resmi zi- rına kadar iğneden ipliğe kndnr bütün ha

yaretlerı kabul ettıgı mUzeyyen odada, a- zjneye aid eşyayı cvsafil.~ havi bir cild idi 
Y~k Üzeri, 8nii I.liklenml~. simaıındn hazin Mefruşat idaresinden bir heyet istedim: 
bır veda manası!~. ve gözlerinde zaptolu- Sonra köyde evime gidecek eşya için de 
n~n y~şlarla, beklıyordu. Ne o bir kelime Istablı Amirenin yük arabalarını istedim. 
söyledı, ne biz.·. Adabı mahsusa ile te- Bu iki iş te görüldü. O defteri gelen he
menna ederek g~ri geri çekilirken, bazı yetin imzalarile bir yadigur olarak saklı
takd.irlerde pek ııinirlerine vmağlOb olan yorum. Diğer eşya da Istablı Amirenin pek 
lutfı ~ey hıçkıra hıçkıT3 aglamağa başla- mükemmel olan yük arabalarile tasındı, 
dı, galıba onda:ı sirayet ederek ben de, Yalnız konakta da telaş ile unutulan bes 
fakat !'la~itane .ağlıyordum .. Bu halde tek- on parça eşya k~ldı. Bu mt>yanda kıı.ımı~ 
rar T evfık Beytn odasına döndük. gelin odaııınd::ı büyük bir ayna ile pek gür 

~ • ~ yı ı ev e oturan Şebat ildında genç bir kı:ı: ını .. ~. dak1 
ramla ve daha büyük yolcu tayyaıderHe lk z:ı. "6"n Hopa, Şile sahil ttır:ist yolu -
J b 1 t • • f 1 . b dd eırve i gün evlerinin önünde o civar aa - nun ctildleri bir müddet evvel ikmal edl -
&tan u - ızmır se er erıni ir mü et ııon- kinlerinden Bekir l'lminde bir delikanlı ile mi.ştir. 

ra yeniden açacaktır. konuşmakta iken yan}arın::\ Sultanıclimde 
lstanbul - Ankam tayynre !!derleri bil - oturan Ali gelmiş, birdenbire bıçağını çe -

yük bir rağbet görmektedir. Bilhassa ny kerck Bekirin •ırtına olanca lcuvvetile sap-
başrnda İstanbul - Ankar'\ tayyare ucrct - lamıştır. 
lerinin ucuzlatılmasından ~onra bu r"ğbct Ali, bu suretle Bekiri kanlar içinde yere 
hayli artmışb __ r._______ ıerdikten sonra valı:'n yerirtden katmak is· 

terken, hadiseden haberdar edilen zabıta 
Hukuk Fakültesi b"rinci ve ikinci memurları tarafından yakalanmıştır. Milli Müdafaa Vekili Saffet Anknn dün 

sınıf eleme neticeleri bugün Ali sorgusunda Sebatı sevdiğini, onun .sabahki ekspresle .şehrlınlze gelmı., ve Hay~ 

Milli Müdafaa Vekili 
dün geldi, akşam 
Arikaraya döndü 

Ar~ık .başka yap:lacak b'.r ~ş .yoktu: Yal- zel bir bronz ~;n·a- larnhasını, bir büyüli 
nız hır ış vardı· Haleflerımız.ı tebnk et- sobayı, diğer bir odada bir balıyı sonmdan 
me1k. :: t~hattür ettik. Bunları i~temek pek çirkin b ildiriliyor Bekirle konuşmasına tahammül cdemiye - darpaşa garında Vali ve Belediye ReL'!i Lftt-

Unlverslte Hukuk Fakttıtesi iblrincl ve !- rek bu işi yaptığını söylemiştir. Yaralı te - ft Kırdar, Partı ve a.oıkerl erkftn tnrafından 
lrfncl sınır talebelerinin eleme !mtlhan ne _ davi altma alınmıt, suçlu müddeiumumili - karşılanmJ-1br. Saffet Arıkan dün akşama 
ticeleri bugün mı.n edilecektir. Elemelerdtı! ğe teııli medilmiştir. kadar şehrimi?ıde kalarak hususi i41erile nıeş 

lkonce yukarı kata başmnbeyr.ci oda- bır şey olacaktı, vazgeçtik. HakikDten 
~ı~a _çıktık, L<l!fi Be~in yer~ne kaideten hünkarın deva:rı eden atıfet asarının ya
ıkıncı mabeyncı T cwfık Beyın ta)· in edil- nında bunların lafını etmek pek abes o
mesi lcab ederke:ı. yeni hükumet bu ın:ı- !urdu. muvarta.k olan talebenin södü fmt.ihanlarma gul olmu.ş ve a~am saat 19 da ekspresle 

Çarşamba gününden itibaren başlann<'aktır. Bir genç kız ikinci kattan sokağa Anıkaraynu dörunü.ştür. Vekil Hnydarpaşada kama Halid Hur1id Beyi münasib bulmuş, Hünkarın bana takayyüd asarını hemen 
düttü eskert erkan ve do.stın.n ta.rahndan uğurlan_ 

Be yasında bir kız kuyuya sa-"'a mıştır. o da hemen iıtical ile yerine geçip otur- burada kayd.::deyim: 
muştu. Onu b8yle yerinde değil, fakat biı Köyüme, evime kavuşup yerleştikten Cağaloğlunda Şeref sokağında 13 ~ ..... 

düterek boğuldu oturan Şaban klZl l"eride dün evlerJnJn i _ 
Büyükderede Çayırba.,ında 50 sayılı evde .tinci !kat penceresinden sokağı seyrederken 

oturan Mehmedln 5 ya.,ındakl kızı Bedriye müvazenesinl kaybederek d~üş. TOcu _ 

kanapenin Ozerlnde şark usulünde oturu- sonra bir ay henüz geçmemişti, bir gün ~ 
yor bulduk. Davranacak oldu. Bacakla- Sabit Beyle !!ermüsahib oraya kadur bana 
nnda ııızılar vudı galiba ... Davranamadı. geldiler. Bir aralık, Enver ağa bahçeyi 
Biz kısaca tebrik ettik. o başile mukabele gezmek Üzere uzaklaştı: Sahil Bey heni a· 
etti. Bizi ilzerinde vebA tohumu ta~ryan lıp kö ke. yazı odama kadar beraber gö
şayanı ictinab mahluklar addediyor olma- türdü, ve ancak orada ıledi ki: - Şevket· 
lıydı. Bunu yeni mevlciinin icabı ~iyasiııine meab efendimiz, sizi düşünüyorlar. Size 
hamlederek r,ıktık. lfıtfi Beye: her ay cebi hümayundan münasib biı ma

diin evin bahçe.sinde oynarken, ağzı açık diinün muhtelif yerlerinden ~ı.r surette ,,a-
kny.uya düşmt\ş, boğulmuştur. ralanmlfbr. • 

Ticaret Vekili bugün 
tetkiklerde bulunacak 

Kaza etrafında. zabıta tahklka.t yapmak.. Yaralı 1az tedaTf edilmek üzere Sağlık Evvelki gün Anıkaradan şehrimize gelen 
tadır. Yurduna b.Jdınlınıftır. Ticaret Veıklli Nazmi TopçuoğJu bugün §Ch

( Avcılar ve atıcıların toplanbsı ) 
rlmizde tetkiklerde bulunacak, bilhassa fıat 
mürakabe ve ihtıkft.rla mücadele işi etrafın_ 
da m~uı olacaktır. 

Cevdet Kerim lncedayının 
konferansları 

Cümhmlyet Halk Pa.rtlsl umumi idare he
yeti aza.oıından Sinob meb'usu Cevdet Kerim 
tncedayı bu akşam saa.t. 18 de Unlverıdte 
konferans salonunda mühim bir konferans 
vereoektlr. Cevdet Kerim yarın aqam Bey. 
oğlunda Saray sinemasında da ikinci kon. 
feransını verecektir. Şu konferanslarda (dlln 
ya ahvali karşısında milletçe lbenlmsenmlş 
alya.<ıetlmlzin ~ahetl Tül\k milletinin Şefe, 
Bilyfik Millet Meclisine Şefin ve Meclisin 
glivenl, milli birlik, ve inan ve bu ahengi 
bozmaya yeltenen ana.~urla mücadele, Tilr -
Jdyenin bu ahval karsı.sında gfiventnın kud. 
retl) mevzularına temas edilecektir. 

Belediye fen i~leri mimarlarından 
bi11i tekaüde eV'kedildi 

- Odanızda alınacak ıeyler yok muy- aş bağladılar .•• 
du) diye sordum. Bu güzel haberi müteakıb cebinden kır· 

- Hayır, dedi; znte-n her şeyi almış- mızı atlas bir kP.se çıkardı ve bana verdi. 
tım, a!!ı) evn.k Do1mabahçede idi, onları Ben lazım gele:t teşekkürü itadan başka 
da dün aldım. Durada üç be, kutu ,.igara hünkara hitaben bir <nİzsı ya7nrak kendi
kaldı, ~annediyorum. Onlat da halefime !!İne verdim. \'e her ay, tü İrtihnline knr:lar 
hı-diye olsun... hünkar tarahndft:ı cebi hümayun k .. tibi 

Aşağıya indik. Ba!!kİtl\b,.te tayin edilen sevimli Hacı H<ıkkı Bey köye kadar gelir 
ııadaret müst~arı Ali Fuad Bey henüz ~ıı- ve altınla dol:ı kırmızı kl"'.seyi teslim eder
raya gelmeml,ıl. Pek ziyade nazik v'!l za- di. Ben Darülfünu.1 küraüsüne avdet ~ttik
rif olan, herkes tarafından hürmet ve mu- ten ve diğer bir vesile ile moisetime geniı,· 
habbetle kar,ılanan bu zat selefler tama lik geldikten sonra bile hünkar bu aylık 
mile terki mevki etmeden veni makamına atiyede hiç intizamına halel ge-lmeden de
geçmekte teahhlirii münasib bulmuştu. va.~ ~tti. Ba~a böyle. her ay gc;_len pa.ra e~ 

Ben odamın henüz lsgal edilmemiş ol- musaıd ş~raıt daıresındr. baglnnn~nle~eli 
masından istifade ederek orada kalan eş· olan tekaud ~.a~şındarı fazln ve maışetıml! 
vamı, evrakımı almok lıııtedim. yanımda herhalde k&fı ıd:. . . . . 
bir bekri bulunduTarnk gidip bunları top- Hacı Hakkı ~ey ıç.ın sevımlı sıfatını kul
lftdım. Yalnız: tela" ile yazıhan .. mdt> duran lanmak pek yr.nnde<lır. Onu tanıyıp ta sev
gtiul bir mineli oturtma küçiik saatle bir memiş olan var mıdır, bilmem. Onun b ii
tel!tin, bir timsah derisi iki cüzdanı unut- tün mevcudiyetinden hıılüs ve muhabhct 
muşum. taşar. Kendisile uzun yı1lar rdakatte bu-

Ali Fuad Bev~ gelince: lunduk. hiçbir 7'a.-,...'\n hiçbir vl" ile zuhur 
Epeyce bir nman sonra, kış fptidala- etmedi ki nn.l n ı,,. 1-n1 •İcı v .. l""Uhnbbd nsn

.. ında. hi>nk~r bf"TJi sarftva celbetmİ!!tİ. - .-lan başka bir şeye tesadüf etmiş oloyım. 
Dolmabahreye iniJm:sti. Ben bu vesileden Hayatta bu tıvıirtt• h -nn brln tdaki et
i~tifade ede~e\ hıılefirnl ziyaret etmek is- mck ne kadar nndi- nimetlrrdt>ndirl.. 

istanbul Beledlvesi Fen t,leri müdürlülffi 
mimarlarından Şemsettin memuriyet müd
detini 1kmnl etmiş oldu/tundan kendi arzu. 

Geçen hn.tta e~iyet temin edilemedı(11 (Dr. Atıf Kotungll, Reınz1 Kanııdlı, Şakir .sile tekaüde sevkedUmlştir. 
için tehir olunan l&tanbul Avcıla.r ve Atıcı_ Bnfknn, Ruh1 Kırollu, Niyazi Kızıltepe, ye_ 
lar Cemiyet.inin yıllık kongresi dün Öğle - <1ek ar.alıklara da 'I'wVud Ole&, Azlz Say _ 
den sonra Alay\köşlmnde Kurum reisi Şev - ııner, SM1etUn Engindileıt seçllml.llerdlr. 
ket Avcının bw)kanl14"ında toplanm~tır. Kon Mtlteakıben azalann &'9'Cıl.ık ve atıcıbk çor_ 
Çede, cemiyetler ıknnununa. gore ana nl7.nm- !arının Derlemesi "9 ytibelme.sl ha.k.kındak1 
namede bazı maddelerin tadili- ha.kkmdald dJl&lert 80ri1'filmil.§ ve kongreye nihayet ve 

tedim. l-lalid 7.iya Uuıklıgil 

Alacak yüzünd"'" arkadaıını IProf. Vitmor Avasofya mozavıklari 
yaraladı üzerinde tekrar çalıtacak 

Kunba!;alıderede Hürriyet sokağında 95 Aya.sofya mozayı,klarını meydana çıkarmak 
Aslıt!rllk b;lerl: 

sayıda oturan temizlik amele.sinden Halil, ta olan profe.".Ör Vltmor Amcrlkndıın Ş<'hrl_ 
İhtiyat yoklamaları arkadaşı Ahmedle bir alacak mesele.sinden mlze gelmiş, miizede tekrar çalışma~n baş4 

takrir muzn.k.e.re ile bu tadllflt aynen kabul rilmiştlr. 
olunmuş ve müddeti biten tdare heyeti ye • Resbn, 
rfne yeni seçlm yapılmıştır. İdare heyetine dJr. 

Beyoğlu yabancı As. şubMinden: İhtiyat kavga etmişler, bu arada Halil Abmedl bı- lamıştır. 

konrr ed bul nl .. yoklama.lan için tayin olunan müddet bit çak:la .kalçasın<lan yaralamıştır. Ahmed, te. Belediye makine •ubeıi müdürlümi 
. .,.r e una a.rı go.$tennekte - d ed'J ek ü N'" h t ı k l ~ ~-

- mek üzeredir. Beyoğlu ve Be.,lktnş bölgele. avı 1 m zere umune as ane.s ne a ic;tanbol Belediyesi maSı:lne .şubesi müdür-

Pazar 

rr. oda d enilen 
g t kçe nca ıble i _ 
~ .. 

rlndek1 yabancılardan şlmdly kadar vokla· dırılmış, suçlu hak.Jonda taıklbata başlnıı - liiğijne Kayseri tayyare fabrLkası mühendis.. 
malarını yaptırmamış olanların Cumarte - mıştır. Ierlnden Nuri Esad tayin edilmiştir. 
slnden maada hergün öğleden evvel şubeye Bir çocuğun ayagı araba tekerleği K·· ·· ·· ru·· d t 

O la H a s a n Bey Diyor ki : 

• k -
ko.b 'arı binb r Çc-tıl

dc girdııAten sonra_ 

,, 

Şımdı d a _ 
dınla.r altı mantar a. 
yalııkabı glymeğe 

'\~am ~1ar. 

gelerek yoklamalarını yaptırmaları Hlzun. • • opru us n e ramvay 
dır. Hnzlran sonuna ıkada.r gelmeyenlerin altında ezıldı bir adama çarptı 
kanwı mucibince cezalandırılacağı ve ö~e- Erenköyünde Etemefendl caddesinde 12 Kasımp:ı.şada Karab:ı.ş sokağında 5 sayılı 
den sonra hiç bir müracaat kabul olunnıı.. sayıda oturan İbrahim adında bir çocuk. evde oturan Ahmed dün köprüden geçerken 
yacağı Udn olunur. Bostancı caddesinden gec;unekte olan Hü - vatman Tnlll.tın idare.sindeki 197 sayılı Maç. * seytnln yük ara.basına atlamak J&teriken n_ ka _ Beyazıd tramvayının sadmesine uf'irr. • 
Sarıyer Askerlik Şubesi,.den: 

Snrıycr .şubesi ihtiyat ere.tının 94.<l sencs:I 
voklamnları için verilmiş müd<iet bltmiştfr. 
Mc.şru mareret dolayısile tebliğ edllmlş gün. 
lerde gelmernü; olanlnroan 311 - 315 d~uın-

H lulnrın 21 Haziran, 316 _ 320 doğumlulorın 
vah asa~ b:y - Ey. 24 Hazlrnn. 321 - 325 doğumluların 26 HnzL 
lm .. ş mdıye knd.ır ran, 326 _ 331 doğumluların 27 Hnzfran 940 

0 kıy~ bir şey oın. günlerinde şubeye müracaatları ve bundan 
c\.. adınlar nfha sonra müracnnt kabul edllmlyerek yoklnmn. 
ycakl mantara basa • ıanru yaptırmamış olnnlnr hakkında kamı .. 
c arı. n1 muamele y::ıpılncatp tekrar ildn olnnur. 

yağı tekerleğe ınkışara.lt e'Lllmiştir. mı.ştır. Bu çarpma neticesinde vücudunün 
Ya.rnlı çocuk Nümune hastnnMlne knldı- muhtelif yerlerinden yaralanan Ahmed t e _ 

nlmı.ş, arn:bacı hakkında takibata başlan _ daVi edilmek üzere Beyoğlu hnst.nnesıne knl-
mışt.ır. dırılmı.:tlr. 

Türkiye Demir 
Müdürlüğünden : 

ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

Fabrikalarımızda her türlü demir, çelik, !)oru vesair m adeni aksamı pnslanmnk ve 
nşırunaktan muhafnza eden ve ayni zrun11ndtt tahta ve tuğla işlerınde de boya ol:ırak 
kullnnll:ın cSİYAH KATRAN BOYASb lmal edilmektedir. Alfı.lcadarlarm miıesscsemi-
ze müracaatları llA.n olunur. cı4952• 
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... 

Şapka gar_ni~~lerinin 
zengınhgı 

gelince şapka garnitürlerln-
Bahar ve ya.z.nlik bir neş'e başlar. Çlcek, 

de de bir zeng~nk renk süs b~ları s\isler. 
:tuş, ıneyva. · · ~ zel bir bahar ve yaz şap -
i:..şte bu tarzda gU tülii sarı .. sa~ yanını süs_ 

Rengi sarı .. 
kası... . ıer sft'"'· .. 

· vercın -· ------Uyen gu -- -
lara cevablar: 

01tuyııcu 
SellTla Eroin ıı e : 

Bayan • 1.IYunun esmer tenleri beyaz _ 
Maydanoz s zamanlarda birçok guzeillit 

ıastırdı.ğı son tarafından iddia edildi. B:z 
rnı1teha.r-.s1sın;~rınedik. Deneyiniz, fayda gö_ 
tecrübesln~ p.Ifı. .• Tıpkı çay yapar gıb" kay
riirseniz n atrıcdınız bir tutam maycla -
ruunı.s suya rek bu suda ttrak1nız. sonra. 

h,. r.ey .. .. ks' . T 
noztt · iizfıp yiizi.\nuze surece ımz. a. -
51r~nn 5 m devam etmek ı;art. 
bll J!1tıntaz:ır. ıtmon suyunu karıştırıp sü -

a{ilsuyu cUdi açmak bakımından uzun 
runnıe~ :ee dayannn faydalı bir usuldur ve 
tecrııbc.e zararsızdır. 
tRJnaJllile psinden iyisi şu lı.i.syonu kullanı. 

Faıcııt }le 
nıı: 50 gram. badem yağı 24 gram, 

oülS1ıvu ram teinture de benjcin 3 gram, 
20 g ' .. ııscritı ,.,., 

~ gra,.·· 
tanın 1 

SON PO ST A 
Sayfa 5 

1 Htdiaeler Kar1ısınd• J 

Apartimana . bindiren vapur 
Bir gazetede okudum: 
«Şirketihayriyenin 72 numaralı vapuru 

Arnavudköyünde bir upartımana bindirdi.ı> 
- Acaba neden? 
Düşündükçe aklıma birçok ihtimaller 

geldi: 

Şirketin 72 numaralı vapuru her zaman
ki gibi istiab haddinden aım yolcu almıştı. 
Vapur apartımanın önüne geldiği zaman 
kaptan, apartımanın içini görmüştü. Vapu
run yan yolcusunu alacak kadar büyük o
dalar, bütün bu odalardan ancak bir"tane
sinde bir tek insan var. Kaptan kızmıştı: 

- Bu ne adaletsizlik. Kaptanı olduğum 
vapur kadar büyük olsun da içinde bir tek 
insan bulunsun. Bu meseleyi halletmek İcab 
eder. 

Dedi ve vapurun yan yolcusunu aktar
ma etmek arzusile apartımana bindirdi. 

Bir başka ihtimal de ıu: 
Hıncahınç dolu vapurda apartıman sa

hibi olan ancak iki üç kişi vardı. Diğerleri 
bir apartımana sahih olmak için, için için 
yanan insanlardı. Vapur apıırtımana yak
laşırken, içlerini çekmişler: 

- Ah biz de böyll! bir apartımana ka
vuşsak. 

Demişlerdi. Binden fazla İnsanın gönül 
arzuım gayri mer'i bir kuvvet muhassılası 
halinde kaptanın bütün benliğinde tesirini 
göstermiş. vapuru müşterek gayeye yani 

apartımana doğru çevirtmişti ve bu yüz
den vapuru apartımana bindirdi. 

Bir başka ihtimal de ıu: 
Hava, bahar havası, Böyle zamanlarda 

apartımanlann, bilhassa deniz kenarındaki 
apartımanlann balkonlarına genç kızlar 
çıkarlar. Vapurla geçenlerin gözleri takılır 
ve bir daha kolay kolay ayrılamaz. Belki o 
aparbmanın balkonunda da bir genç kız 
vardı. Güzel miydi; orasını bilemem. Fa
kat çirkin de olsa uzaktan güzel görünür 
ya ... Vapurdaki erkekler o tarafa bakıyor
lar ve gözlerini ayıramıyorlardı. 

- Biraz daha yaklaşsak. 
• . . Biraz daha yakından görsek. 
Diyorlardı. Vapur da yaklaşıyordu. Oıı. 

Iar: 
- Biraz daha, biraz daha! 
Derken vapur o kadar yak)aşmı§tı ki, 

artık geri dönm~k için manevra yapmak 
imkanı kalmamıştı ve apartımana bindirdf. 

Fakat bütün bunlardan daha akla yakın 
ihtimal şu olabilir: 

Şehirde yapılan apartımanlar malum. 
Biri ötekinden biçimsiz .. 72 numara Boğaz 
sahili boyunca yeni yapılmış biçimsiz apar
tımanlar önünden geçtikçe sinirlenmiştl. 
Nihayet kendini tutamadı. Bu apartıman
lard.an bir tanesi oJan Arnavudköy iskele
sine yakın apartımana bindirdi. 

r:J .tm.•t :/Juli1.r1i 

Sevgi ile servet arasında 
Oturduğu ıehir isminin bile zikredilme

mesini ehemmiyetle tavsiye eden bir gr· ç 
okuyucum mütkül bir vaziyet karşısınoa 
kalmış. 

EvlenecektiT, karşısmda iki muhtemel 
es var, birincisini 'ieviyor, bu fakir değilse 
de zengin hiç sayılmaz, ikincisi ise çok 
zengindir, fakat soğuk mu, soğuk, Allahım, 
bari günün birinde sevilebilmesi ihtimali ol
sa, ne iyi, fak.at o da yok. 

Ne yapmalı~ 
Bu gencin sualini de, dü9üncesini de, en

dişesini de yeniz l:>uldum. Zira söylediği 
kadar sevmediği, irıandığı kadar istemedi
ği muhakkaktır, gözü zengindedir. Ak~ 
takdirde hiç dlişünmiyecekti, hele bana hıç 
yaZT11ayacaktı, kararını verecekti, ne olur
sa olsun onunla evlenecekti. Fakat düoün
meye, sormaya lüzum görmüı, mese-
lenin üzerinde durmuştur, binaen -
aleyh menfaati zenginle evlenmek-
tedir, müreffeh bir hayat yaşamak -
tadır, eğlence sevmektedir. 

Hareketi doğru mudur, değil mi} Tet-

kike değmez. Çünkü bu her şeyden evvel 
bir karakter meselesidir. İnsan hayata bir 
defa gelir, bir defa sever, ve bütün öm
ründe saklıyacağı en tatlı hatıra bu sevgi
nin hatırasıdır. O, para ile satın alınmaz, 
aranmakla bulunmaz, herhangi bir kıymet 
ölçüsü ile ölçülmez. Fakat bunu anlamak 
için, hayır takdir etmek için ya çok sev. 
meli, yahud da sevmek ve sevilmek yaşını 
atlatarak ihtiyarlığa yaklaşmış bulunmalı, 

Genç okuyucuma uzun uzadıya portresi
ni çizdiği zengin ile mea'ud bir hayat te• 
menni ederim. 

* Üaküda:da Bayan <ıM. M.>l e: 
- Çocuk küçüktür, size hakiki bir an

ne nazarile bakmıya alışabilir, ııiı de ona 
karşı ayni hisle müt"'hl\BSİı olabilirsinız. Ben 
bu izdivaçta bir mahzur görmüyorum, hat
ta sizin hesabınıza fayda buluyorum. Yal• 
nız bir şactla: Çocuğa karşı hakiki bir an
ne hiesi ile mlitehassis olacaksınız. Bunu 
yapabilecekseniz terı;:ddüd 7tmeyiniz. 

TEYZE 

«Son Posta» nın edebi tefrikaaı: 45 

Böyle iken kalbine büyük biT cebre -
derek sükunetini muhafaza etmeğe mu
vaffak oldu. 

- Sizinle her zaman için doat kala -
cağım Handan. 

Genç kadın hafifçe başını kaldırdı, 
dudakları az bir mesafede karşılaştı, a
deta nefesleri birbirine değecekti ..• 
Tam o sırada tekrar başını yana çevirdi 
ve meyus bir tavırla: 

- Unutmu~tum 1 Kendimi eski za -
manda sanıyordum ... Hatırlıyor musun 
Haluk? 

- Evet Handan, unutmadım. 
Handan derin bir ah çekti. 
- Fakat şimdi karın var, onu düşün

mek laz.ım ... Affedenin, Allaha ı'mar -
ladık Haluk. 

Kapı kapandıktan sonra genç Rdam 
bir iki saniye ayru yr.rclr: hareketsiz kaldı • 
Yüzü sapsan olmu,tu. Elleri titriyor, bü
tün damarlan bir nabı1 gibi şiddetle a -
tıyordu. Bu heyecanlı halinde, Handa -
nın sözlerine inanıyor, onun hakkında 
fena fikirler yürüttüğiine. onu anhyama
dığına, ona layık olduğu hayatı ha~ırlıya
madığına kendini inandırıyor ve bun -
dan müthiş bir azab duyuyordu. 

O, kendi kendine böyle feci bir mü
cadele ederken Zeyneb odasına gitmek 
için yavaşça kapıyı açtı ve ona takılan 
gözleri miithiş hakikati gördü. za,·a11ı 
adam, bu fettan kadının elinde gene biT 
oyuncak olmu~tul Keşki biraz evyel 
hodbin bir hisle hareket ederek sade 
kendi jz:ı:eti nefsini dü Ünt'cek yerde 1 fa
lfıkun yardımına ko~mak için onu o yı -
lan kadın la yalnız bırakmasaydı! Fakat 
Handanın hücumları o kadar akakça ol
muştu ki tecnibr...siz Zeyncbi ikrahla tit -
ıetmiş 'l.e oynadığı samimiyet komedisi
ne devamdan onu me-netmişti. 

Odasına geldiği zaman kalbi kocasına 
k"'r"ı büyük bir merhametle çarpıyordu. 
O mel'un kadın niçin onu rahat bırak -
mıyordu? Çektirdik1eıi yetişmemiş gibi 
hala cından ne istiyordu? Niçin onun 

lfillR İZDfilVAÇ 
Nalıleden: Maar.r.e~ Talı.in Berluıntl 

kalbindeki yaranın kabuk bağl..ımaııına 
razı olmuyordu} 

Ah, Haluk bir defa olsun, kendiaini 
hakiki bir dost gibi düşünen karısını din
lese! Bir müddet için o müstekreh çifti 
görmeseler, ikisi için de ne iyi olurdu} 

* Zeyneble Haluk böyle ıztırablar için-
de çırpınırlarken zalim Handan, otomo
bilinin yastıklarına gömül.JJ)üş, giilümsii
yordu. 

t<Erkeğimi elimden alanin erkeğini a -
lırım !ıı bu ~ pek güç olmıyacnk ... O, 
zavallı ve iradesiz bir adam 1 Hala beni 
eskisi gibi çılgınca 'ieviyor ... Arasını so
ğutmadan harekete geçmeli ..• 

Bu kararını hemen tatbik etmek mak
sadile de, amcasının oğlunun evine tek
rar yapacağı ziyaret ic;in Zeynebin evde 
olmadığını bildiği bir günü intihab etti 
ve giyinmesine fevkalade itina <"tti. 

- Sizin bana iadei ziyaretinizi beltle
meden tekrar geli~imc kızmıyorsun yal 
Zeyneb. nerede} A .• evde yok mu} Ne 
yazık! 

Hiç beklemediği bir zamanda Han -
danın gelişi genç adamı her şeye rağ -
men memnun etmişti. Onu gülümsiyerek 
kar~ıladı. 

- Kızmak mı? Bil<lkis pek mrmnun 
oldum. Zeyneb saçlarını yaptırmak için 
berbere gitti. 

Handan sevincini gizlemeğe çalışualt 
ve gözlerine büyilleyici bir mana venrek 
kanapeye yaslandı. 

- Geçen gün ağzımdan kaçndığım 
itiraflardan dolayı bana darıldığını zan • 
nettiğimden bir tÜrlü rahat edemedim, 
gene geldim. 

- Beni dnnltacak bir şey mi eöyle -
miştin) 

Fettan kıtdın şikayetli nazarlarını ona 
kaldırdı. 

- Unuttun mu) Sana bedbahtlığım
dan bahsetmiştim. 

- Bu sözlerin beni müteessir etınitt 
gücendirmemişti. 

- Hakikaten müteeaair oldun mu 
Haluk? 

Bu suali sorarken ıimarık bir çocuk 
tavn takınmıştı. 

- Tabii ... Memnun olacağımı mı 
sanmıştın? 

- Sen çok yüksek ruhlu ve alicenab 
bir adamsın HalUk 1 Senin maruz kaldı -
ğın muameleye başkası düçar olsaydı 
kalbinde kim bilir ne büyük bir kin ve 
intikam arzusu yaşatır ve benim ızlıra -
bımla sevinirdi. 

- Senin aleyhine kullanmak için eli
me silahımı veriyorsun Handan) 

- Hayır; fakat sen senelerce beni 
sevmiş ve benimle evlenmek İstememiş 
miydin} 

Halukun 1akayd denecek bir tavırla: 
- Evet, vaktile böyle bir arzu duy

muştum ..• 
Demesi Handanı birdenbire şaşırttı ve 

kendiııine olan itimadını hafifçe sarstı. 
- Senin samimi ve derin duygula • 

rınla alay ettiğime hükmettin, seni e -
Jimde bir oyun vasıtası gibi kullandığımı 
zannettin. Bütün bu d.üşüncelerini anlı
yorum. 

Rolünü değiştirmi'}, şimdi de iftiraya 
uğramış ma~um bir kadın halini almıştı. 
Asabiyetle yerinden kalkarak odada do
laşmağa başladı. 

- Neier dtişündüğümü keşfetmek 
pek güç bir şey olmasa gerekt Fakat 
öyle dolaşıp durma Handan, oturmaz 
mısın) 

Ge.nç kadın, sinema artistlerine layık 
bir maharetle divan üzerine oturdu ve 
ömrünün en muvaffakiyetli rolünii oy -
namağa başladı. Kesik, ateşli cümlelerle 
ona, kendisini İstiyerek. aldatmadığını, 
bazı mübrem ve gizli sebebler tahtında 
hahreket ettiğini, Turhanla kendi arzu
sile evlenmediğjni uzun uzun anlattı ve 
kendisine hayatın gadnna uğramış za
vallı bir kadın aüsü verdi. 

(Arkası var' 

Boksör Tomi 

Melson, 10 ravund 

luk bir boks ma

çında 27 defa nak~ 

avt olmak sure

tile maçı kaybet • 

miştil'. Her boksör 

nakavt etmek 

şampiyonu olma2 

va, bu da nairnvut 

olmakta şampi • 
yon.muş. 

* 58 numara ayak 
Belakdbada, bir haf -

riyat esnasmda insan a
yak izleri ibulunmuştur. 
Çok eski devirden kal -
rna olan bu ayak izleri 
bugünün insanlarının 

aJ aklarına nisbct le pek 
fazla büyüktür. Bu a -
.ıkların uzunluğunun 

58 sanbm olduğu tesbıt 
~dilmiştir. 
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eml ket llaberler · J Trakyada ipekböcekcilikknrsu 
Mardin bol ve iyi Yozgatta tarihi eserler 

S k k tamir ediliyor 

•••• ••••• •• .. • l'N f' 

uya avuşaca . Yozgat (Hususi) - Yo~gatta eski 

Bu yıl ana caddenin büyük kısmı parke döşenecek 
aile parkı da mükemmel bir şekilde tanzim edilecek 
.~ardin (Hus~sl} - 9 35 ?~n so~ra t&-1 rukı.Jc tesisini, şehirden tepeye yekdiğerine 

l~lıge ~o.ktor A~tt Urasın getırilmesı il:r;e - müvıu;i iki 11ose inşasını, bir buçuk kilo -
rıne hır ımar muessesesi haline metre murabbamdaki kale 
gelen Mardin belediyesi, niha· platformunda büyük bir ga -
yet şehrin ezeli ve hayati der• zino ve oyun sahaları ihdasını 
di olan su ihtiyacını da gider - tasavvur etmektedir. Mardine 
mek kararını vermiş ve bu hu- adeta hayat verecek olan ilk 
ıusta lazım gelen teşebbüııleri mühim iş sudur. Bunun ta -

eserler m~azaı ed.ilıme'.ktedir. Bun -
larm mühimlerinden olan Bilyükcami 

orta Anadoluda ikincisine tesadüf edil
miyen güzel ıbir eserdir. Bu erer Nev -

ş,ehirdle Koca Sinarun çırak.lan tara" -
fından mıeydana getirilen damat tbra
hinı paşa camiine bazı teferruatı benze -

mekte olduğundan 'bu eserin de gene 
koca Srpanıın Çll"akları talrafından y~ 

)'apm15tır. Geçen yıl başlıyan hakkukunu müteakib çok kıy-
çaLşmalann bu yıl sona erece- metli ve güzide doktorun, di-
ği ve Mardinin bol içme su - ğer aayı~ız eserleri meyanı -
yuna kavuşacağı timid edil - na bu tasavvurların tahak -
ınektedir. kuk etmiş parlak eserlerini de 

Mardini bilenler, şüphesiz sokacağında kimsenin oüphe -
ki; Mardinin su ihtiyacını da öi si yoktur. 
lirler. Susuzluk burada cidden Bu yıl ana caddenin bü _ 
pe~ t;ıi.ih~ ~ir mesele. mahi - tün aksamı kamilen parke dö-
yebnı haızdır. Bu yfü:dendir şenecek Halkevi önündeki ai-
~· k~ı\pis kuyu sul~rı. içdildik- Dr. Aziz Uru le park; en güzel şekilde ikmal 
;n , aş a yaz mevsımm e ne , edilecek, elektrik şebekeP.İ ge-
ıçıruye, ne de kuIIanmıy::ı kafi gelecek nis-nişletilecek, kanalizasyon i~e ehemmiyet 

h<'tte su bulunmamakta ve ancak mali verileeektir. Ayni zamanda Halkevi reisi 
vaziyetleri düzgün olanlar uzak çeşmeler - bulunan kıymetli doktor Aziz U -
den su getirtmektedir. Şehrin matlub ~· - rasın, şimdiye kadar olduğu gibi 
kilde temizlenmemesinin sebebi de bun - bundan böyle de Mardinin ihtiyaçlannı gi
dan ileri gehnektedir, derme.it yolunda büyük muvaffaki -

Belediye, suyun gelmesini müteakib yetler göstereceğinde herkes müt -
1200 küsur rakımındaki tepeden bir ko - tefiktir. 

c Biga köy_m_u_h_t_a_r _v_e_k_a_ti_b_le_r_i_k_u_r_s_u __ ) 

Tamirine baş1anan Büyükcam! 

pıldığı sanılmaktadır. Son zamanlarda 

büıyülk kubbedeki kurşunların eskidiği 
ve •baızı yerlerin tamire muhta.c bir hale 

geldiği görül.m~tür. &erin' !kurtarıl -

Biga ( J fosusl) -
Burada geçen hafta 
açılan köy muhtar va 
katibleri kursu, ay so· 
nunda bitmiştir. On 
günlük bir staj müd -
deti içinde 15 O den 
fazla köyün eski ve 
yeni muhtar ve ka - ması için vilayet evkaf memurluğunca 

taleb edilen taıhsisat umum müıdürlüık-

E~irne (Hususi) - İpekböcekçiliği iki r istasy~rna civar olan mahallat böceklerinin 
ay surecek kursuna 32 . talebe ile ba~adı. fışkırtması için de istasyonda olmak üzere 
Talebeye hergün iki saat dera verilmekte üç tane fenni ipekböceği tohumu fı§kırtma 
ve her dersin tatbikatı günü giini.ine göste- evi açılmıştır. Bu evlerde böcekçilerln l 
rilmektedfr. Böceklerin, tohumlarını fı~ - humları tam bir intizam ve itina ile h~kır -
kırtmakta çektikleri zorluk ve fışkırtma m- tılmıo ve böcek olarak kendilerine clağıtıl
raınnda yaptıkları hata yüzünden verdikle- mıştır. 
ri zayiatın önüne geçmek, böcekçinin istih- İstasyon bu yıl ayrıca muhtaç böcekçitt."•e 
sal kudretini artırmak, hasılatı emniyete al- parasız 100 kutu ipek.böceği dağ:ıbruotır. 
mak üzere böcekçinin ayağına gidilmekte- Resim kursa devam eden talebelerle g. 

dir. Edirnenln en çok böcek açan Yıld.mm, mumi müfettiş Kazım Diriki bir arad• gÖ• 
Hacısarraf, ve Akkızıl semtlerinde birer ve termektedir. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askerl kıtaah ilanları . 

Beher adedine tahmin edilen fiati 8 lira 40,000 kilo koyun eti kapalı zartla eksllL 
olan 2000 aded sıhhiye ecza sandığı mütean- meye konmuştur. İhalesi 29/ 6/ 94D Cumartesi 
hid nam ve hesabına 24/ 6/ 940 Pazartesi giL günü saat 11,30 da Kırklarellnde Tfiiıum sa.. 
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. satınalma tmaJma komiSy-0ımında yapılaçak1;ı.r. Mu _ 
komisyonunda açık eksiltme suretile satın hammen tutarı 21,aoo lira ilk teminatı 1620 
alınacaktır. İsteklilerin 2720 liralık ilk temL liradır. Evsaf ve şartnam~sı komisyonda g~. 
natlarlle birlikte eksiltme giln ve saatinde rülür. Talihlerin 2490 sayılı kanunun t ve 
mezkilr komisyonda bulunmala.n. (9.4.637> 3 cü maddelerindeki veslkalarile birllkt.e * muayyen günde ihale saatinden bir ımat eT-

528 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla veline kadar teklif mektublarını Kırklarelln· 
eksiltmesi 20/ 6/ 940 Perşembe günü saat 11 rfe komisyona vermeleri. (18-4693) · 
de yapılacaktır. Tahmin bedeli 21,120 lira * 
llk teminatı 1584 liradır. İsteklilerin kanuni 219,000 kilo sığır veya keçi eti kapalı zarf.. 
vesikalarile beraber teklif mektublarmı Iha- la eksiltmeye konmuştur. Hangisi ucuz o • 
le saatinden bir saat evveline kadar lMre_ lursa o et ihale ~ilecektir. Tahm.ln bedeli 
mitte ~skerl satınalma komisyonuna ver_ 45,990 lira, 1lk: teminatı 3449 lira 25 knruG • 
meler!. Şartnamesi komisyonda görülür. tur. Şartnamesi Ankara., İstanbul LT. Amır-

(1745) (4566) liklerl ve Mara.şta askeri satınalma tomis _ * yonunda görülür. İhalesi 29/ 6/ 940 Cumartesf 
tiblerine gerek asayl • 
ıe müteallik ve gerek• 
ae mali, adli, idari 
ınuhtelif dersler, kül -
ıür, icra, lapu, ziraat 

çe kaıbul edilmiş ve esaslı tamirata gi- İki defada alınacak olan kırk beşer bin günü saat 11 de Maraşta askeri satınalma 
ri',.;1.,....,; .. tir. (40,000) lira sarfedilınek kilo askeri evsafta sade ya~ı Kor satınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin tek-

~'-'·uu.ı komisyonunca ayrı ayrı pazarlığa konmuş _ lif mektublarını ihle saatinden bir saat e..,.. 
suretile eserin hayatı kurtarılmış ola
caktır. Bundan sonra ayni vakfın bir 
de hamamı vardır. Bu hahı.am kadın ve 

tur. İhalesi 28/ 6/ 94.0 Cuma ve 29/ 61940 cu_ veline kadar komisyona vermeleri. 
martesi günleri saat 10 da yapılacaktır. Her (35) (483!) 

partinin tahmin bedeli 49.500 lira, teminatı * konferansları veril -
tniş, bilgileri arttırıl -
mıştır. Resim, muh - , 
tar ve katiblerden bir ı... 
kısmını, kendilerini 
tenvir eden memurlarla birlikte göstermektedir. 

_J eııkekler kısmı ayrı ayrı yaıp~ olup 

J oldukça büyük ibir eserdir. Kadınlar 
iiosmı tamamen hara'P olmuştur. 

7425 liradır. Bir ay zarfında teslimi şart olan 528 ton kuru ot kapalı zarfla 20/ 6/ 940 
ya~lar için isteklilerin Dıyarbak:ırda Kor Perşembe günü saat 16 da eksiltmeye kon_ 
satınalma komisyonuna. müracaatları. muştur. Tahmin bedeli 21,120 Ura ilk temf. 

(37) (4835) natı 1584 liradır. İhalesi Edl'emltt.e aakert * satınalma komlsydnUJlda yapılacaktır. b.. · 
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BAYBARS 

Gittikçe artan sıcaklar. gene gilçlilkle 
tıefes alan Şem'un boş yere vakit kay -
betmek istemiyerek hala yorgunluğunu 
alamıyan oğluna: 

- Kalk delikanlı! -diye haykııdı
~aybedecek vaktimiz yok, bizim de ba· 
tımıza bir kaza gelmeden i~imizi göre -
lim. Yemekler ve lahid bu odada biT 
Fir' avun cesedinin bulunduğunu ı;öste -
riyor. Okuduğuma göre Fir'avurıun de
finesi de yanmda bulunacak. Haydi 
kalk, bakalım şu lahdin kapağını açabi -
fecek miyiz? Yalnız eilerimize ıu bezle
ri saralım, bir takım zehirli böceklerin 
Jerrine uğramak ihtimali var da. 

Bir hayli uğraştıktan sonra lahdin 
ı:nermer kapağım açmıya muvaffak ol -
dular. Kapak açıLnca Üzeri muhtelif 
tenk boyalar ve altın varaklarla silslen -
rniş büyük bir tabut meydana çıkm§Jb. 
Şem'un: 

- İşte Fir'avunun cesedi bu tabutta. 
Dedi ve korkusundan bir adım geri 

çekilen oğlunun yardımım istemeden 
tabutun kapağını açtı. Meşalenin soluk 
ışığı altında sapsan bir yüz belirdi. Sap
ıan bir yüz, yarı açık gözler, fırlamış el
macık. kemikleri ve çökmiiş bir avurt. 
~em'un biraz doğrularak: 

- Fir'avun gülüyor. 
Dedi. Hakikaten ölü kabirlerindeki 

kandillerden sızan o sönük ışıklar gib( 
Fir' avunun bir bıçak dar besile yanlmıı 
hissini veren ince dudakları ve yarı açık 
Jözlerinden asırlara meydan okuyan 
ınüthi~ bir tebessüm sızıyordu. Mumyayı 
dikl<atle seyreden şarlatan birden se -
rinçle sıçradı: 

- İşte buldum, defineyi buldum. 
Tabutun nyak. ucunda üzeri nakışlı 

~ok zarif bir çekmece vardı. Birden atı
larak kutuyu açtı ve karşılaştığı man -
ıara karşısında daha blıyük bir sevinç 
nidası koparmaktan kendini alamadı. 
Değil o, Mansur bile hayran kalmıatı. 
Neler yoktu o çekmecedP.. Hükümdann 
~ ~lığında taktığı bütün ziynetler, irl 

•ıt, zümrüd ve zeberced parç.ıları, 

Yazan: Hasan Adnan Giz 
altın kemerler, inci gerdanlıklar ve bir 
çok nadide mücevherat. 

Gözleri kamaşan iki adam bir miid
det milyonlar değerinde olan bu muhte
oem şeyleıi seyre daldılar. Sevinç ve he
yecanından boğulacak gibi olan Şem'un 

- Daha fazla duramıyorum -dedi
haydi çekmeceyi ahp çıkalım. Gene oğ· 
Iuna vakit bırakmadan atıldı. Fakat ku
tu tabutla lahdin arasına adamakılh sı
kıştınlmıştı. Epeyce uğraştıktan sonra 
biraz yerinden oynatır oynatmaz odanın 
granitten kapısı boğuk bir sesle gıcırda
dı. İkisi de dehşetle o tarafa döndüler. 
Kutuyu bırakır bırakmaz ses kesildi. 
ccKaçalım hı diye haykıran Mansur bü -
tün kuvvetile kutuy<l sarılarak çıkardt 
amma, kutu çıkar çıkmaz da kapı ağrt 
bir sada ile ve §iddetle kapandı. İkiııi 
birden bir çılgın gibi atıldı!ar. Fakat iri 
granit parçasını Yerinden oynatmak de· 
ğil, titretmek hile imkans1zdt. Kapı ile 
duvar sanki esrarengiz bir el tarafından 
örülerek yekpare bir hale getirilmiştl. 
Oğlundan evvel neye uğradıklarını an • 
lıyan ihtiyar şarlatan çılgın bir haykırış
la e< hapsedildikı> diye inledi. 

Bu iniltiye muhakkak ki Fir· avunun 
yalnız kemikleri kalmış zayıf göğsünden 
çıkan ve asırların ötesinden g~liyormuı 
gibi hırıldıyıuı boğuk ve titrek bir iah
kaha cevab verdi. 

Fir'avunun intikamı hakikaten ınüt • 
hiı olmuştu. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
1 

HELA.GÜ HAN 
Zaten bu sofra da beni aannaclı 

gitti. Önüm kalabalık olmazsa bir türlü 
iştiham açılmaz. Hey!. Senin adın neydl 
oğuH Börek, tatlı ne vana getir de 
biraz içimiz ferahlasın. Ne kötü gür.lere 
kaldık be yahu T.. Helagu Hanın dört 
kumandanına en a,ağı i.ki tane çevinnek 
lazımdı. 

Şamın en güzel binalanndım birinde 
Helagilnun esk.i ve meşhu,. kumandan ~ 
)arından Ketboğa ile Koğa Timilr ve Nl-

kudar oğul birkaç gi.in evvel orduya il -
tihak eden 'iievgili dostları Arıkboğamn 
şerefine mükellef bir öğle 7İyafeti çeki
yorlardı. Yemeklerin tertibini üzerine a
lan ve doymak bilmiyen arkadaşını tat
min için wıümkürı olan her şeyi yapan 
Ketboğa onun hala memnuniyetsizlik 
gösterip, yemeklere istihfafla baktığını 
görünce adeta hidd':llenerek: 

- Hakikaten müthiş adamsın be Bo
ğa! -diye çıkıştı- :ıeru memnun etmek ve 
karnını doyUTmak içfo elimden gelen 
her şeyi yaptım. Burada Hakanın bile 
büyük bir zevkle yiyeceği yemekler var. 
Bunları kendi aşçılanmıza değil, seneler
ce Selçuk saraylarında çalışmış iki mü
kemmel ustaya yaptırdım. Gene sana 
beğendiremedik gitti. 

Arıkboğa iri bir börek parçasını yu
varladıktan sonra ötekilerin alaylı kah
kahaları karşısında: 

- Hala beni anlamadınız be -diye çı
kıştı- şöyle böyle kırk senelik arkadaşız. 
Hala benim tadımı tu~umu anlamadınıZ 
gitti. Biliyorum, ~imdi siz kaşık atışıma, 
çene oynatışıma bakıp İçinizden kıskıs 
gülüyor, salt Tanrı manda işkembesi ya
ratmış, bu ne ökii1.: herif be diyorsunuz. 

Arkadaşları kahkahadan kırılırken o 
ciddi tavrını hiç bozmadan sözüne de -
vam etti: 

- Fakat dananın ard ayağı böyle de
ğilr Durun birkaç misal getireyim. Size, 
etrafınız-a bakın. Ulu Tanrı insan ları ye
meklerden daha çok çeşidli yaratmış. 
Kimi var ki mal sevdasına düşmÜ§tÜr. 
yaş yetmiş, iş bitmı~ olduğu halde hala 
çiftlikler, tarlalar, haralar ahr, arka ar -
kaya kö~kler, konaklar, saraylar yaptı -
rır; bu adam birkaç gün sonra bütün o 
yurdları yer yüzünde bırakarak bir çuval 
toprağa gireceğjni bilmiyor mu"> Pt.>kala 
blldiği halde elinden gelse gene bütün 
dünyayı satın almak hevesindedir. Sonra 
kimi var k.i akçe s-P.vduına düşmüştür. 
Yemez içmez bfriktirir. çiUeri, saıılan 
peynir gibi küpe koyup toprağa gömer; 
gene bu inek kafah bilmez mi ki yarın 
tamuyu boyladığı zaman bu altınla.rı ki
me bozduracak~ Hı:·psini b.Hir amma e-
1inden gelse dağı taşı altın yapıp toprağa 
gomecektir. Daha nice imıanlar var ki 
kimi at sevdasına, kimi kitab toplamak, 
kimi ~ahin beslemek meTakına düşmüş -
ierdir. Eh bu yapışkan huyla1 ın hiç biri 
bizde yok. Altımda bir lağar at, tepem
de bir sivri külah ve kesemde üc davıu
hk bir paradan ba~ko malım mülküm 
bulunmaz. (Ark.asa var) 

1 
Aşa~ıda miktarları yazılı sade yağları alı.. teklilerin kanuni vesikalarlle teklif mektub

nacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28/ 6/ 940 !arını ihale saatinden bir saat evveline ka.
Cuma günü Kırklareli İj:{necede askeri satın dar kom!syona vermeleri. Şartnamesi ko, 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname misyonda görülür. (1744) <4565) 
ve evsafı komi.'syonda görülür. İ.steklllerin * 
kanuni vesikalarile ihale gi.inü, ihale saatın_ 500, 000 kilo sığır etinin muhmmen fiatı 
den en geç bir saat evveline kadar teklif 190,000 lira. ilk teminatı 10.750 Ura.dır. İha _ 
mektublarını komisyona vermeleri. lesi 26/ 6/ 940 Çarşamba günil saat 1'7 de 
Mikdarı Tutarı Teminatı İhale saati Kırklareli tüımen sati.ınalma. komlsyonund.a 

Kilo Lira Lira kapalı zarfla yapılacaktır. Taliblertn 2490 

7800 
7800 
7800 

9594 
9594 
9594 

* 

720 
720 
720 

(38) 

11 
11,30 
15 
(4836) 

sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde iste.. 
nilen vesaikle birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar KtrL. 
larelinde komisyona vermeleri. U4-4ı689) 

* 4.ı500 ton kara na.kliyesi kapalı zarfla ek - 220,000 kilo sığır etinin kapalı zarfia. ek .. 
slltmeye konmuştur. İhalesi 28/ 6/ 940 Cuma siltmesi 28/ 6/ 940 Cuma günü saat 15 de Er
günü saat 16 da İzmir Lv. Amitllği satınal _ zincanda Tümen satınalma komJsyonunda 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be_ yapılacaktır. Muhammen bedeli 44,000 lira.. 
deli 15.750. ilk teminatı 1182 liradır. Şartna- ilk teminatı 3300 liradır. Şartnamesi komlıı • 
me.si komisyonda görülür. İ.steklilerin 2490 yonda görülür. Teklif mektublarının eksilt -
savılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki me saatinden bir saat evveline kadar to • 
vesaik ve teklif mektublarını ihale saatinden misyona verilmesı. (16-4691) 
bir saat evveline kadar komisyona verme - * 
lerı. (41) (4839) 72 ton sade yağı kapalı zarfia: ek.!Otmeye * konmuştur. Muhamm&n tutan 92,170 lir&.. 

120,000 kilo sığır etinin kapalı zarfla et _ ilk teminatı 5030 liradır. İhaiesı 2!1/ 8/940 Çar 
siltmesi 117/ 940 Pazartesi günü s-aat 15 d-e şamba günü saat 18 de Kırklarell Tlhnen sa... 
Erzlncanda Tümen satınalma komisyonunda tınalma komisyonunda yapılacaktır. Talil>.. 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 30,000 lira, terin muayyen gün ve saatten bir saat &ne· 
ilk teminatı 2250 liradır. Şartnamesi komili- line kadar 2490 sAyıh kanunun 2 ..-e il el 
yonda görülür. Teklif mektublarının ek.!nt_ maddelerinde ı.stenllen vesikıalarlle tetlll 
me saatinden bir sa.at evvellne kadar ko • mektublarını ilk temioatlarlle birlikte Kırt.. 
miSyona verilmesi. (42) (4840) larelinde komlsyona vermeleri. C15-~) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanlara 

ı - Tahmin edilen bedeli (10.851) lira o. larak alınabilir. 
ıan (2000) metre talebe şayak kumaşın 3 - İsteklilerin 2490 sa.yılı kanunun ta • 
18/Haziran/ 940 tarihine rastlıyan &lı günü rifatı dahlllnde tanzim edecekleri kapalı 
saat 11 de kapalı zartla münak.asası yapı - teklif mektublarını belli gün ve saatten bir 
ıacaktır. saat evveline kadar Kasımpa.şa.da bulunan 

2 - İlk teminatı (813) lira (83) kuruş olup komfayona makbuz mu.kabll1nde verme • 
§3.I"tnamesi her gün komisyondan parasız o_ !eri. (4550) 

1 
İstanbul Belediyesi ilanları 1 

Filorya plajları, yeni yapılan gazino ve müştemilatı da dahil olduğu halde llı:l ıens 
müddetle kiraya verilmek üzere kapalı zart usul.ile a.:rttırmaYBo konulınu.ştu.r. Senelik 
kira muhammen! 23.-000 lira ve ilk temlna.tı 3450 lira.dır. Şartne.me 115 .kurUO mukabi -
linde belediye eml~k müdürlüğünden alınacaktır. İhale 20/ 6/ 940 Perşembe günO. mat 
15 de dai.m.1 encümend~ yapılaeaıktır. Tallblerin ilk teminat maıkıbuz veya mektobta.n. 
940 yılına a.id ticaret oda.aı ve.cıikaları ve §artnamesl. mucibince ibrazı lbmıgelen diğer 
vesa.ikle 2400 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları tekli.t mek:tu.blannı 
ihale günü saat 14 e kadar datmt encümene vermeleri lazımdır. (4623). 
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Oüdkü milli küme maçları 
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İngilizler ört İtalyan 
denizaltısı batırdllar 

< B:ıştarafı l inci ı;eyf:ı.da) 

hiri batırılmıştrr . 
tan 

Sayfa 7 

·iıı ya ··ınn 
ocum ediyorlar 

Galatasaray - Beşiktaş maçı bera~ere 
ne icelendi, Fener Vefayı yendı 

• Berlin 16 _ ltalyan resmi tf'bligıw"ne gÖT~ (Baştarafı 1 inci sayfada) ıınrın üçil avcı \'C ikisi bombardıman t.nyya• 
. d p · · · residir 70 tayyareden mürekkeb bir ltalyan hava mıştır. Bunun aebebi daha zıya e ansı ış- · 

filosu Fransanın cenubundaki h. va üsle - gal eden ufak cüzütnrvlıuın bir kısmının kul Alman tebliği 
rini bombardıman t:tmiştir. !anılmış olmasıdır. En büyük Alman gay - . Führer umumi knrnrgfıhı 16 (A.A.) _ 1' 

İngil1% tebliği reti Champagne ovnlnrınd.ı ve Chateau Haziran tarihli askerl tebliğ: 
Kahire 16 ( A.A.) - lngiliz hava km·- Thierry civannda olmuştur. F ransızlnr Mnnşdan iwlç.rc hududuna kadar biitÜD 

vetleri karargahı bildiriyor: ric"at tabiyesini ittihaz etmeğe mecbur ol- Aman cepbesı muzafferane ilerlemektedir 
İngiliz tayyareleri Sidineiz ve Gianıbub duklarından zorluk içinde bulunuyorlar. Mnğlfib dü.~nı Lolre isUkamctındc ta!db 

. . .... de oynanan maçlar güzel oldu, 
Ç k seyırcı onun d 

o az b h ok hakim bir oyun çıkar ı 
mevkilerine muvaffakiyetli htıcumlar yap- Majinoya taarruz eden moWrJü ve motörsiız kıtantın fcra.a.tı 
mıştır. Harekat esnasında üç motörlü bir b yuktür Ekseriya b tkin kn1:an dü.şmnruıt 

fener a çe ç ltalynn tayyaresi imhn cdilmi ve iki t nesi Nc.-vy ork 16 (A.A.) - Columbia Broad öte ine r.e yorlar. E irlerin sayısı glt«lde 
Caı;ting'in Bordo mulıı1birı tclgrnfln bil -.de ciddi surette hasara uğratılmıştır. Bi· artmaktadır. 

lngiliz tayyaresi avdet etmemiştir. diriyor: T yyarclerim z Lolre'a do;ı;.ru çekilmekte 
Mukabele bilmi il olmak üzere düşman Fransız sözcüsüne gÖrP Alman! 1 Mnjino olan dil.ı;manı şo.-;alarda demir voll:ı.rında. fa.. 

derhal Sollumun üzrrinr hticum etmişse de hattına karşı yaptıklnn geniş harekete bü - sıla.sız bombardıman etmektedir. 
avcılar tarafından lrncmağıı icbar edilmi!I - tun tanklarını sokruu lardır. Paris crphe - P r n rkınd ye yukarı Marne mınta. 
tir. inde Fransızlar cenuba doğru çekiliyor - kasında kuvvC' 11 zırhlı kıt'al:ın durm ksı • 

fngiliz hava kuvvetlen Kismayu haYa lat. Almanlar Paris yakınındcl durmuslaT, zın cenub:ı do{rnı il rleml'ktedlr. Langres 
meydanına hücum ederek düşmana zayiat 'e takib etmiyorlar. yayl sı aııı mıştır S rre'dan vc Rhin'den çe4 
verdirmiştir. Fransız tebliği kllmek.te olnn Fr r.cıız ktn'Yetlerin\n rtc•ı:ı.t 

Amavudluk dn harbe girdi ta h ha tı bu suretle k~ llmli r. 
Fraru;:ı 16 <A.A.) 16 Hazırım r 

1 vrrdun mevkii mü.cıt hkemi Vl' bütün kalc-
Tirana 16 (A.A.) - Stdani ajansı Fransız sabah tebliği: ı lerl nlınmı tır Lonım.von mınta.kasmdald 

bildiriyor: 24 sa. ttenberl muharebe en yukı:ek ş1d1:lct kUVl:etll t hk" m.l r dn keza alınını tır. 
Arnavudluk faşist mecli!!İ Arnavudlu - nokta.sını bulmuştur. Dllşmnn, muhıı:ebeyc Sarre mınt kaı;ında, Malin<> h:ı.ttı Avol~ 

ğun İtalya yanında haTbe girmesi hak - fevkalüde büyük miktarda ve lkuvvetlı tcc - ile S:ırralbf>n nra mda ynnlm~tır. 
kında.ki kanun l&yihn~ını bugün ittifakla hlzat miizaharet.ile da.imn yeni iht!şatlar n. Yukan Rhln Colmarın " rkında enlş biz 
kabul ctmi tir. tarak Lnngres mıntakasında hücumlarına t'l'Phl'den h\ıc~mlara gl'<;ılml.ı tlr 

İskenderiyede tehlike i~nreti şt<idetle devam ediyor. Düşman zırhlı ke tf Harb tavvn.re ve hum dafı m ıfrezelerl bu-
lskcnderiyt- 16 (A.A.) - lfo~ün aaat unsurlarını Chnumont'un Uerısine Oray mın rada ordunun seri terak f!';lnl kohylaştır _ 

13.30 da .38 dakika stiren htn a hücumu tıı.'kasına sürmeye muva!!ak olmuştur. Kıta. mıştır. Horb tayyare teşekkülleri, nlke ve 
işareti verilmiştir. Ka!ahslık plajlar ııürat- ntımız müstevlinin teçhizat ve asker mevcu- avt'ı t.avvarelerl b•itün crphelerde. düşmanın 
le boşalmış ve fakat tehlike geçince halk dü itibarile talkiyetine rağmen dalına kah - f'eri münakalMınn kütle hal"nde taarruz ey,. 
tekrar plajlara dönmüştür. ramanca çarpışıyor ve müstevliye yılmaz bir ıemlslrrdlr Birrok yerlerde atılan bomba .. 

,. _ y efa rnaı;ın dan heyecanlı bir safha Alınan ltalyıın esirleri mukavemet. gösteriyor. tarla kollar dalhtılmı.ş ve demir yolları m:ı, 
Fenerb~ç~ erer stadında ıda.kika. kala Hayati 00., ibl.r vaziyette ya!ka_ Kahire 16 (AA.) - lngiliz umumi Akşam tebliği naknlatı inkıtaa uP-ratılımstır. 

Milli amme roaçlanıın dunfe~ı\de sıcak.. ladığı topu köşeden Gala.ta.saray kalesine karargahının tebliği: Bord 
16 

CA A.) _ 
16 

Haziran ax<ıam Otuz kadar trene isabetler olnıuş ve mU.. 
devam edl.l.nUqtir. Havanın azdı. İlk maçn sokarak beraberlltl ıtemln etti. Son dakika- İtalyan d~~iz hava kuvvetlerine aid Fransı:a~lj#t: teadd~ mühlınmnt treni lnfUlik eyleml!f 
lığı dola.yısile snhndıı seyir~ hakem Nuri- larda &ırntim yüT.OO yüz bir gol kaçırdıktan tayyareler dun Sollum'l taarruz etmlıler - B <> n düşman hucumları bütün n:ırb tir. • . 
Vera ile Fenerbahçe arasın a. ııonra m~ 4-4 beraberlikle bitti. dir. Zayiat Mısır hudud müfrezesinden iki __,., uglu . d tek:r 

1 
tır DÜ'i?DR'll'l havadaki mecmu znyıatı dün 40 

_, d başlnndı T ö · .. b 20 k . c......, .. e erın e ar nıunış . B "" 12 <ıi ha:.. 
nin ıdnrı.=n c · V f 2 · zerı•ngın su ay ve as erden ıbarettir. Bunların Pıırts n garblnde L'n.lglcve Lafertevldnmc tn'.V\·arevP ball~ <'lmu tur U'lnırın 

Feı:ıerbahçe 5 --;cşeb~~unü kıran B "I A k ucunu kış!~ ~e depol~n hnsarn U~tamıştır. mınta.kalarındaki g:ıyretlerlınlz ve mukabil va muh<ırebeler nde do"kuzıı dafl to'1larlle 
Vefanın birkaç hUC~alc.si ontine intikal ayog uspor - n arag Sıdı Baıpnıye yapılan Italynn tnarnı • tna.rruzlarımızla durdurulmuştur. ve müteb'>ld.~· de ye"<ie tnhrlb C'dllmi t r. Bl-

Fcnerbahçe topu Ve!ıı. _ cink.lltada kalecinin 3 _ ( yendi zundn sekiz ölü vardır. Kapruzn istihki'ı - Parlsln cenubu .şa.rklslndc du.şmnn iler e _ z m tayyarel!'r m'?,den 7 l dön;mC'miştlr. 
ettl.rdl. Ve Mellh 4 ün:çınnasını mUteakıb mının zaptında alınan ltalyan esirlerinin ylşlne devam etmış Alun ve Fontaıne-bleu Denizaltı gem1lerlmlz veni 2 muvaffaklyet 
çektığt şUtii elınden u.şl Fenere ilk go.ü Milli ıırume haricinde kalan klübler ara - adedi aekiz sübay ve 200 askere baliğ ol - cfvarındn Setne nehrini geçmiştir. blldfrml'llerdir. B!r de11lımıtı. 12 bin tonllll .. 
ya,ptığı !kinci bir vur 

11 
K F"k etin sındakl oyunlara dün Şere! sahuında. devam muştur. Dlğe taraftan Auxerre'ln ötesine Clamecy t.oluk d"lu bir n:ı.kllve gem !';inin torolllrn • 

kazandırdı. 1.3 üncü dakikada ·M~i~ i _ cdllmiştir Beyoğlu.spor takımı güzel bır o - Sollurn, Mısır ile Libya hududu arasın - ve Av~on :ıstıkametlne pt.ştar unsurları snr_ dlitlnl h:ıber verme.ktroir 30 ~ayıst.a btı 
güzel obtr ortıısından istifade eden V !n yundan sonra Ankara.gücünü 3.1 mağlfib et- da kain küçük bir §ehirdir. ~ .. tür denizaltı dR Hnoo tonh'f!{ b"r İngiliz muaYltt 

. t.ı Bu golden sonra c m- . •-· ö - ü t l t<:tı 
kinci go1ü de yn.p · ur d edemedi ve dev ml.ştir. Langres yaylası cenubunda zırhlı ve mo- "'' uvaz n n 1 0~ rm r 

birçok tırs:ı.u:z-:~ruLs ~- eFi.kretin sürdüğü GUI lrupası atletizm seçmeleri Litvanya Cümhurreisi törlü kollar D\jon•un şlmal mıntaknsına \•e Hava faaliyeti 
renın sonun ih! .. tıl Fencrbah Oray'ın memba tarafında Baumc'a varm1ş- Borde=ıux 16 <A A.l - Fransız hava nezn.. 
topu orta_ı~ı ;ed::~tı n: m~<kiet onr~ Gül atu;pası atletizm müsa:balmları seç_ - • •t • Jardır. Hafif unsurlar nehrt geçmlşlerdır. retınln tc>bUğinde ezcümle deniliyor kl: 
ç.e 3 üncü gol n . · meleri dün Kadıköy 5ah.nsında yapıldı. MU- 1 stı 'a ettı . Loralne ve Alsace'da Fransız kumandanlı- Fransız hava kuvvetlerine mensub CÜZÜ .. 
devre 3_0 Fener lehine blttı. falıl ~akada finale kalan atletler ışunlardır: ,..., ha k tl ı mırı t ı h h tı · esı · r1 do 

İkinci <!evreye başlnr başlamaz Ve ar1ın 200 _ Melih Gören İrfan, Cezmi, Hilmi, (Baştarafı 1 hıci sayfada) ğının tayin ettl"'"i rP e er, veri en e er a.m "r cep en n eve umum y uıe n 
tereddtidünden istifade eden Melih Fener n • • mucibince yapılmaktadır. .Fi Met!\ hareket1erlne devam etmişlerdir. 

i 1 b. hA. Atlneos beyannamede e:z.cümlc deniliyor ki: Son Ud ....n~Ae bir çok hava muharebf' CTi Harb t:ıyynresl fP"tıp!e.n fac;ıl sız dil: manıı d ;.; .. dUncu oolunü k:ıydct ı Vefa ez c ır - . G.. ..,,. Ahmed B ,_ 1 A !!. .... "' 
.,,.. " . 400 orcn, ~z.un. · ugümı:ü cnternasyonn vazı:> ette ve v- ynpılmışt.ır. Bllhas.c;a 15 Haziran günü te~- taarruz etmişler b r QOk zaf rler kaz:ınmış.. 

klınlyl't aıtınd c>l ma. na b"';:en 1 n ~~? 1500 -- Rızn, Hilseyin, Art.an, Osman, Ha. rupa harbine biıw,cn sulhu muhafaza ve a- men Lesleurnnt yalnız \kendisi tek blr çık1ş_ lnrdır. Zırhlı kuvveUer bombardunnn cctil -
nlamıyor. Buna mLltab l Fener a çen n - b"b sayi;ıi takviye için Lltvanyadn:Ci Ruı gar - ta 5 İtıılvnn ta:eynrMi düşürmüştür. Bl'n - ml<ı lr. 
tnn akınları tehl' l'll. Nitekim silratlle ka_ 

1 400 nıfı.nla - Melth Neriınan, Alt, Fcıv - nizonle.nnın artınlmusı la.zım gelmiıtir. 
ı · ı de gE.'een Wel h 19 uncu dakikada l>e- F ad ' Sovyetlerin talebleri ecıy 26 d kilmda Hay yaz u 
otnci golü dt' .kaydetti.. ncı n d 0 - uzun atlama - Uçtek, Çaroğlu. Moskovıı 16 (A.A.) - Taı ajanıı bil -
darın gavretJle Vefa bır gol kazan ı. yu 1- Uç adım Yavru, Uçtek. diriyorı 
mm b ~esine p"'t az knl:ı Necib F Vefıı~ın !i ; Yunan diski - İzzet, Arat. 14 Haziranda, icra komitesi reisi Molo -
klnd g{)!ünü de :ı;aptı ve maçı enerın · • Gülle -- Arat, Çubuk. tof hükGmeti namına, Litvanya hilkGmeti -
gallbiyctile bıttl. • Clr'd - Melih, ŞevQtet. ne bildirilmek ilzC!"e Moskovndn bulunan 

Galatasaray 4 - B~ıktaş 4 Esirgeme Kurumu menfaatine maç Litvanya hariciye nazın llrbsise atideki 
sıcakJığlle mütenasib bir dur - Şişli _ Beyoğluspor takınllan, önümüzde_ teşebbfi8te bulunmuştur. 

Ha;1~ınba.şlıya.n ve öyl~ce drvnm eden, c. kt cumartesi gunfi, Şışlı çocu:ıc E irgeme Sovyet hükOmeti, 
gunl Gal ta' aray hafif btr hfı.klmiyet e.de'Kurumu menfaatine bir maç yapacaklardır. 1 - Dahfliye nazırı Skucaa ve emni -
yunda ı d k kııdn uzun bir P sı • k I . yet departmsnı §efi Pouvelaiti!!İn Litvan -
etti. Nıhay('t 2~~~('~z~l bir vuru la G la - Anka~adakı spor hare et erı yadaki Sovyet garnizonu aleyhine vuku -
ya.kahyan oun . t.ı G:ılııtnsarav sı- · . bulan tahrikilbn doğrudan doğruya müc -
ta.sarayın Dk golunu yap "ı · ı tnk.ib edl Ankara (Husust) - Beden terbiyesi teşkı- rimi olarak muhakem~ edilmesini, 
kıştın.yor ve komerlcr .blrb rın lktn sık sık ıatı için Ift.zun olan mütehassıs öğret.men, 2 - Litvanya, Sovyet - Litvanya kar
Yor Bu tazyi.kten kurtulan kB~ 29 ~cu da- antrenör ve monitörler; umum mlidilrlilk şılıklı yardım muahedesinin namusk&.rane 

Fransa muharebelerine aid 
suallere cevablar 

<Ba.ııta:nıtı 5 inci sayfada) 
11 - Ne zaman bellı olı.ır~ 
- Belki bir hafta içind~. Fakat Fran -

aanın münferid sulh yapacağı pek ümid e
dilmez, hauA memleket tamamile istila ve 
işgııl edilse hile. Çünkü, o zaman da İngil
tcreye daysnarak harbe devam etmek ihti
msli vardır. 

12 - Okuyucuların, anded dahilinde, 
gönderecekleri diğer suallere cevab ver -
meğe daima memnuniyetle hazırız. 

H. E. Erkilet mukabele edivor. N_e ce yo k··· 1 ilerinin te bütçesi müsaid olduğu zaman açılacak olan b h d d'" ı 
üd fi ve a ec • tatbikini temin ve u mua e e u~mftn a - -····-···• .. •• .. •••••••••••-••• .. •••••••••••••••••••• ..... klkada BC"•lktM m a en Sarafı"m güzel b!r yiıksek beden terbiyesi ensUtüsilnde yerleş_ k 1 :r. d kt d ed nnı azimle ten i etmeı;e ama eve mu e-

reddüdünden tstlfn e . olu" de kazandır- tırileceklerdlr. Fa.kat şlmdlllk bu enstttilnün . d h 1 k'l d'lm--' · 
tklncı g dir bir hükumebn er a te§ ı e ı ~nı, 

şiltle Galata.sarnva k ap::ın Be'}lktaş te.sislne :Lmk~n görülemed1ğinden, kısmen 3 - Sovyet ·- Litvanya karşılıklı mua-
dı. B:lğdan güzel bir :a~n ıJrahlme geçen olsun bu ihtiyacın Gazi Terbiye EnstıtlisU hedesinin tatbiki imkanlarını ttmin ve Llt-
36 ncı deld.knda Hakkı il ilk golü yapmış beden terbiyesi şubelerlle telUI edilmesi uy_ vanyada Sovyet garnizonları aleyhine vu -
p:ıııı ve İbrnhimln ~fıt e lehine netice gun görülmüş ve Maarif VekAlettntn muva - kubulncak tahrikfita m&ni olmok için en 
Oldu. nevre 2-1 Gnlata.sııray ~ fakati alınm"1tlr. Bunun l"'" yent bütçeye k 

-Y Y'-'' mühim Litvanya merkezlerine yer1eşcce · 
lendi. i 1 ro,slıynn Beşiktaş mü - altı bin lira konulmuştur. .. kfıfi miktarda Sovyet kıtaotının Litvıınya 

tkıncl devreve Y muknbll Ol\lll Beden Terbiyesi genel dlrektoru k 1 • aerbestce g..,..mesinin temini 
. f t kacırdı. Buna - 'rd ıl ~ ıl k lru mer ez erme -• 

hlm bır ın:ı da biitiln müdafaayı Eğirdı e aç an da5C ı rsunun faali - müstacel ve mutlak ~rette lüzumlu oldu -
tasa.ray 5 inci dı:ıklkaü umlle ilçüncü golü yetini g5nnek ve tetkikte bulun.mnlt üzere v k t" d dir 
ye.ran Gündüziin hhcü umlannın sıklaş - beden terbiyesi umum müdüril General T:ı_ guS anaat ~-·keum~ti Litvnnya hükumetin -

G ıata..cınrayın c Eğ! dl '"tm•..+ır ovye u ' ynntı. a b'r frlklk ıknz:ınım Oaüı.twın_ ner r re ı>• ~· • _ den ı 5 Haziran sabahı saat 1 O a kadar ce-
b.ln bir sırada • f kalAde bir şütle 4 Beden terbiyesi butçesl b b ki 

1 1 dcv!ôkn.da ev t bl 1 lldQ lü"'ü . va c er. rı:ı.y 18 ne tu Be..'lliktaşın Hakıkı vn.: Be<ien er yes umum m r & nün 940 B t "ht Litvanya hükömetinden ce -
üncü golil de ~a::n bir hücumunda İbra_ büt~e.si 786,800 llrn olarak knbul edilmiştir. vab ualı~::ıa;ası yukarıdll gösterilen Sov -
sıto.,lle in1d$ll l ile ikinci golil yaptı. Yenı bütçe 939 .biltçes!ne nazaran 83 200 11- ) B" rw· etalibntını tatmin etmenin 
hlm çok sılr1 bir V" Pıkta.<ı lehine bir penaltı rahk bir fazlalığı ihtiva etmektedir .. Büt~c- ye~~; -~~ ı~ır1i:ki edilecektir 
23 ilncfi dak'lrJlda ~"ı c: ütle bunu gole ç~vır _ deki tahsisatın 212.258 Urasmı geçen .•eneden re 151 gıH ~ . e a 4abahı saat .9 da Urbsi,. 

H'l.ırkl sıkı " r s a7ır&n a 
verOdl 1 ..,1 Uc;tüste kaY.nn.tjı_ müdevver nakld mevcudu teşkil etmektedir. M 1 f S t hü\dimeti tarafından ko • 

1 ta..-ınrav cıırı 'ln11 . " 1 d t bö'l o oto ' ovye dl CTn n. .... :.. kalecır.ı şayanı 'kay- Bazı bölge er vari a ı o gelerde yapıl -
1 1 l..itvanvn hükumeti tara 

,. ü k rncvf Beli•:.~ rl bul 1 1 kit t . . nu an şart arm, "" 5ı c o ok rtarıvor. Bundan sonra ması zaru .. unan ş ere ayet e medığı f d kabul edildiği cevabını getirmiştir. 
ret plontonlarla ur:ı+ ve hevecan kazımdı için, bu gibi bolgelerde faaliyeti arttırabil _ ~ı;;n;;;a;;n~;;.~======:==:==:=:=:=:=::=~ 
ovun bfıV'fılı: blr sl1 ı•ır·-' geclr!vor. mek maksa.dlle •SJ>or federasyonları ve yar_ tur Bu tahsisat 939 seneslnde 150,000 lira ..... t d P-"1 tph r:>J ö . 
.&Kl tarıı 11 

5 
v tten kurtulmalt 1çln bti dımları. ünvanlı faslın b lgelere yardım idi. 

Bc<d.ktn.oı mıı J(ıbl :_ ovunun bitmesine 5 maddesine 337,150 lira tahsisat lronulmuş 
yü1ı: ener!• .. .,,.f"'(fJvoruu. 

........ Milli küme maçlarında puan vaziyeti ··--... , 
t' Maç Galib Berabere Mağlilb Attıtı Yediği 

,. -- --
Fener bahçe 
Muhafız.gücü 
Gençler birliği 
Alt.aY 
Galn tıı.saray 
Bc.şlktaş 

Altınordu 

11 8 2 1 
a 6. 2 e 
1, 7 7 
a t 4 6 
11 6 2 3 
11 5 3 3 
)4 4 1 9 
11 2 2 7 

38 
35 
31 
.24 
28 
32 
23 
18 

14 
30 
27 
42 
15 
24 
45 
33 

Puva 

29 
28 
28 
26 
25 
24 

ı 23 
17 

Vefn 

\. ............................................................................ ) ··········································· 

Tenl'I mfüıaba.kalan 
Ankara.spor mecmua.~nın tertlb ettiği te -

nls müsab:ıkalanna yakında 19 Mayıs ata -
dının tenis sahasında ba.şlanacaktır. 

Ankra por kupası maçları 
Ankaraspor kupası mnçlannn atd filu•tür

de değişiklik yapılmıştır. Bu yilzden burada 
bu ha!t.n Kurtuluş takllnile Demirspor ve 
Ankar'agücil tnkunlan nra.sında yapılmll.'lı 
mukarrer maçlar yapılamıyacaktır. Ankarıı
gücfi İstanbul seyahatin! önümüzdeki baftı:ı 
yapacaktır. Bu değişiklik meyanında De • 
mlrspor takımının da blr dctn daha İstan
bula seyahat ebnes1 tasavvur olunmak•.atlır. 

Selim Ter.can 

s 
Yevmi. Siya.si. Havadls ve Halk gazetesi 

Yerebatan. Çatalç~me sokak. 25 
İSTANBUL 

Ga:z.eteır.izde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haıkları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

Ay 
Kr. 

14UU ~:,,() 4\JU 
2340 1220 711J 
i70ll 14UU 800 

Abone bedeli peşındir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

l<)IJ 
27J 
JUJ 

Gelen evrak geri verilme~. 
i lanlardan meı·uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. ti'······ ....................................... ·-" 

; Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 

~ Te~araf: Son Posta ~ 
i Tel~fon : 20203 ! - . ..................................................... 

Osmaniyede kasaba 
köy işleri 

ve 

Adana (Huausi) - Osmaniyede kasa. 
ba ve köy i !erile yakından alukadar olun
maktadır. Knzaya bağlı 40 köyün sınırları 
haritalnrile birlikte tapuya tescil edilmi~ 
ve köyluler arasındaki toprnk ihtilafları 
tamamen halledilmişti:-. 

Kasaba içinde parktan itibaren belediye 
önüne kadar olnn yollarn parke döşenmiş 
park duvarları çekilmış ve umumun isti : 
fadesi için parka bi, rndyo konmuştur. 
Kasaba ile yaylalar arası yollannın inşası
na da başlanmıştır. 

Kasabada Halkevi de devamlı ve m _ 
todlu Lir §ekilde çalışmakta, gençliği ç: . 
tısı altında toplamaktadır. 

Adananm tarihi bir nahiyesinde 
imar 

Adana (Hususi) -. Adanpvn bağlı na
hiyeler arasında en eskı olanı Misis'tir. Bir 
im~arator adı taşıy.an ,.~ bir zamanlar, Ü _ 
zerınde kırallık tesıs edılen Mis.is, Koca 
Ye.vuzlam, fskenderlcre de durak o1m 
tarihle yaşıd bir mıntakadır. ıış 

Bugüne kadar bir enkaz yığını hali d 
bulunan Misis artık ele alınmış bulunn ~ 
yor. Bu tarihi nahiyede şimdi güzel bir ~a
hiye binası, mekteb, karakol, parti bina 
l lava Kurumu ve köy odası gibi yap 

81
: 

lar tesis edilmektedir . .Diğer taraftan n~ _ 
hiyenin innhalle arası yollan da ele alın • 
rnıştır. 

Adana tar ım satış kooperatifi 
Adana (Hususi) - Adana Tarım tı 

kooperatifi resmen teşekkül etmiı ve k:0~ 
peratif müdürlüğüne pamuk ihracat l 
b. ı·w· • k" "b" :z çı ar ır ıgı umurnı atı ı eyncl Besim Su · ·ı · · n ge-tırı mıştır. 

Kreı..li kooperatiOetinin T anm satı k 
operatiflerile akord edilmiş vaziyette~ yü 

0
: 

rümeleri temin edilecektir. Bu hafta · · d 
k "f 'd h . ·1 ıçın e ooperatı ı are eyeb ı k toplantısını ya-
pacaktır. 

Tanm satış Koopcrntifinin iş sahasına ·r 
mesile Adanalı müstahsile hükumetin y:;_ 
dım eli gene u:z.anmış dernektir. 

MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. · 

inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşili k ve Yanmalarında emniyeu~ kulhnıllbilir. 

MlDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmııı -ye yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 
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rağbet görmüş olan, 

ısı 
Senelerdenberi tanınmış ve çok i 

Saf ve Normal gıda ~--.. 

Bu kere İNHISARIN KONTROLÜ AL TINDA fıçıda uzun müddet 
DİNLENDİRİLMİŞ olarak piyasaya çıkarıldığını sayın müıterilerine 

mevsim sürprizi olarak arzedcr. 
Kumkapı No. 13, 15, 17 - Telefon: 20741 

Bir haftahk radyo 
programının sonu 

CUMA 2116/1940 

12 30: Proğram, ve memleket saat ayarı, 

12.35· Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50: 
Müzlk: Muhteır şarkılar (PU 13.30 - 14: Mü
zik: Karışık proğram (Pl.l 18: Proğram, ·ıe 

1 memleket saat ayarı. 18 05: Müzik: Uvertür. 
1er, vesalr Senfonik plft.klar. 18.30: Müzik: 
Karı.şık proğram, CPU 19.10: Müzik. Çalnn_ 
lar: Fahire Fer.san, Retık Fersan, Fahri Ko-
puz. 19.45: Memleket saat ayarı, Ajans ve 
Meteoroloji haberleri. 20: Müzik. Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, İzzettin Ökte, 
Kemal N. Seyhun. 20.30: Konuşma. 20 45: 
Müzlk: Fasıl Heyeti. 2110: Konu,ma (Bib -
liyoğrafyn.l 21.30: Müzik: Küçük Orkestra 
(Şet: Necib Aşkın.) 22.30: Mmnleket saat n_ 
yan, Ajans haberleri; Ziraat. Esham - Tah. 
vlltı.t, Kambiyo _ Nulrud Bors(\Sı (Fıa+-.) 

22.50: Müzik: Cazband (PU 23.25 - 23.30: 
Ya.nnkl pro~ram ve kapan~. 

* CUMARTESİ 2216/1940 

I" 
1 Ağaran Saçlara 

JUVANTiN 
KA ZUK 

Saç boyaları saçların 
tabii renklerini iade 
eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima 
sabit kalır. Kumral ve 
siyah renkli sıhhi saç 

boy alandır 

BEYOGLU - İST AN BUL 

INGİLİZ KANZUK J 
ECZANESi 

1!.30: Proğram, ve memleket saat ayarı, '9 _ 
~irinç unu - ~erclmek - Bezelya - Yulaf, 13.35: Maru ve M~~~jl ha~rl&L 13.~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Müzik: Çalanlar: Ru.şen Kam, Vecibe, Ccv. ----------------------------
det Kozan. 14.20: Müzik: Halk türktlleri <A~ 

ve sair HUBUBAT UNLARI kuvTet kaynağıdır. :r;l:s Şenses ve sarı Receb.) 14.30: Müzik: Rl-

ç AP AMA R K A M Q S TA H z ARAT 1 ya.setıcUmhur Bandosu (Şef: İhsan Künçer.) 
• 15.15 - 15 30; Müzik: Cazbıınd (Pi.) 18: Proğ_ 

M. Nuri ÇAPA KurulUJ tarihi 1915 ram, ve Memleket saat ayarı . 18.05: Müzik: 

~·~------------~-------------•4I ~rum~k~J ıs~:M~k:~d~Cu ..,. P Orkestra.sı <Şef: İbrahim Özgür.) 19: Ko _ 

Üsküdar G. Müddeiumumiliğinden 
1 - Üsküdar cem evı mahkOm ve mevltu!Ia.nnın 1/6/1941 tarihine Udal" bir Mtnallk 

ekmek 1ht1ya.cı olarak 90, 000 kilo tahınln edilen birinci nevi ekmek içln 10/8/940 
tıı.ıihJndc yapılan eksiltmede teklif edllen bcdal komisyonca haddi lA.yıkında görlllme
dlğinden yeniden kapalı zarf u.sulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 28/6/940 günü saa.t 15 de Usklidnr c. M. u. llğl maılmmında yapılacaktır. 
S - Şartname ÜskUdn.r ceza evı müdtirlUğünden para.~ııs verilir. 
4 - Tallple:,!n o gün sa.at 14 de kadar teklif mektuplarını ya bizzat veya posta ile tcah. 

hüdlü olarak Usküda.r C. Müddeiumumiliğine vermeleri veya. göndermeleri ıa.zımdır. 
5 - İhaleye lştlrt\k edeceklerin 691 lira 87 kuruştan ibaret muvnltka.t temlnat ma.k.. 

buzlarllc sırgülcrinl teklif mektuplarını bağlamaları şarttır. (4854) 

nuşma. 19.15: Müzik: Seçilmiş ~erler. Oa -
lanlar: Vecibe, Cevdet Kozan, Ru§en Kam. 
19.48: Memleket saat ayarı, AJaru ve Mete. 
oroloJI haberleri. 20: Mtırlk: P1YMS şarkı -
lan. Okuyan: Müzeyyen Senar. 20 30: Ko _ 
nuşnn: (Günün meseleleri.) 2-0.50: Mi1zlk. 
Çalanlar: CeV'det Kozan, Ruşen Kam, Veci_ 
he. 21.20: Müzik: Küçük Orkestra <Şef: Ne
cib Aşkın.) 22.20: Serbe.rt saat. 22.30: Mem_ 
leket saat ayan. Ajans haberleri, Ziraat, Es
ham - TahvllA.t, Kambiyo _ Nukud Bor.sam 
(Fiat.) 22.50: Komı.şma (Ecnebi dlllerde _ 
Yalnız Kı.s.<ı. - Dalga. posta.sile.) 22.50: Müzik: 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ C~~nd ~l.) mn~~~O~kadup~~~ 

Cümhuriyeti 

A ASI • 
1 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 26~ 

Zira: ve ticari her nevi banka muame~lerı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Llrahk 4,000 Lira 
4 " 

600 
" 

2,000 
" 4 " 

250 " 
1,000 

" 40 
" 

100 
" 

4,000 
" 100 " 50 " 

5,000 " 
120 " 40 " 

4,800 " 
160 " 

20 " 3,200 " 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dU, • 

miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasilo verilecektir, 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyltıl. 1 BirincikAnun, 1 Mart ve 1 Haziran ta· 

rihlcrindo çekileooktir. 

zun - dalga ile.) 23.25 _ a3.3-0 Yrınkl pro~ -
rnğ, ve kapanış . .............................................................. 

MIRATON GRENLERi 
Hem inkıbnzı ve hem de terkibin· 
deki mııddeler sayesinde barıakln· 
rın faaliyetini tanzim ile en muan-

nid inkıbaz mUpte14larını bile 
rahata kavuşturur. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

ilan Tarif em iz 
TK sütun aantımı .......................... 

sahile 400 kuruı 
ıahile 250 » 
ıahil• 200 )) 

Dördüncii ıahil• 100 ,. 
iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 » 
Muayyen bir mUddti 

laca mJ.kt.arda illn yaptıracaJtlar 
ayrıca temilA.Uı ta.rllemlzden Slti!&de 
edeceklerdir. Tam, )'VllXl ve çeyrek 
aayta. llln.lar tçln ıcyn bir tartı• d•rplf 
edilm.1ştlr 

Son Poltaiıın tioarl llA.nlanna aid 
işler için fU ad.re.le müracaat edll
melldlr. 

ilancılık K.ollektU Şirketi 
Kahraman.zade Ban 

AnJaın. caddcm 

Son Posta Matbaası 

N•ariyat Müdürü.: Seı.m Ragıp Emeg 

•- S. Ragıp !MrÇ 
SAllİPLEBu A. Ekf'em UŞAK.LIOlL 

.. .._ ___ Qantn • 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
kar~ı gayet tesirlidir. Barsak ıolucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
ıebeb olacağı tehlikeler göı öniine alınarak ıolucan hastalıklannda bunu 

kullanmaJan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 'kuruştur. 
$.~at V,.\11

"".,'" --• ._~.,1,,, tta r~ir 'b ·----
1 ~• •••tt!.f 

~ .............................. --.................. . 

T. İŞ. BANKASI 
1940 KUÇUk 

CarT Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi ı 
1 aded 2000 11.relık - 2000.- ııra 
8 • 1000 • c:11 SOOO.- • 
O• 600 • -S~• 

13 • 250 • - 8000.- • 
40 • 100 • - .000.- > 
'16 • 50 • .,. B'lGO.- • 

210 • 2, • - 6~.- • 

Keşldeler ı 1 ~ubat, 1 Ma119a 
1 Alutol, 1 tıdJu:itejrin tarih • 
lerinde yapılu. 


