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mar 
Almanlar 

neler 
lstiyecakler? 

Altlnların teslimi 

_ Donanmanın teslimi 

arını konu acak Fransız 
hareket ettiler 

/talgan matbuatı Fransanın bir kısım 
arazisinin taksim edileceğini yazıyor 
Fransız harb sanayilnin. mihver devletleri hesabına tam 

randımanla çalıştırılması da sulh şartlarına dahil ! 
Alman radyosu: 

. " Fransa merhamet 
istiyor bunun zamanı 
henüz 'gelmedi diyor 

) _ Alınan c a'b. 
Londra 19 (Huausı ·ı Bordo 

b L_h f f' · vasıtası c · 
u aaoa spanya se !" bildirllrnJttiT. Bu .. 

daki Franeuı 1ıfilt(imctine . l LebTBnUn 
nun üzerine kabine cümhurrcıs B t 
riyaJetinde derhal toplanmıftır. ~ l 0~h~· 
lantıya askerl rllesa da ifôra'lı: e~~ eı rt : 
Alman cevabında mUtareke ve pu §tl 
lanna tebliğ ve müzakere etmek U.ıere tam 
sallbiyeti haiz: brr FranıLa murahhaa heye • 
tinin izamı iatenmektedir. Toplantıda mu • 
l'Bhhaılar seçilmiılerdir. 

Fransız murahhaılarrnrn 
hareketi 

Heyeti murahhuanın buakııam Brodo • 
du hareket ettllf bildirilmektedir. 

Müzakerelerin nerede cereyan ~eceli 
mal~ olmamakla beraber Parlı v.,.. V el'> 
.. ym •eçildili MSylenmektedlr. 

Murahhaılara ııeHnce Almanya U. yapı• 
laca& olan mütareke möakeralerindıf 
Franaa §U auretle temail .dllocekdr: Bat 
ın111"&1ıhaa: Hariciye nazın Pol Boduen, m~ l'1aıö mubarelMleriain 80mll H..-b al8fİ DbDlaft tebrW Y,le ,.b 
rahl.aalar: Ceneral Onllrıwtt ve Franeaıua 
ellki Vartova .. firi Leon Noel. d 

Mazak-. .. tam ..WUyeti .._. bulu- F . 
:~?~fa=i~u: ransız or usu yenı ve son 
ap:::tkrra':..~ 

9

~j~fd:.f'::k:. T:::eru. b. mukavemet hattı hazırlıyor Jayri mütenulb 11Ulh veya m,Utareke tart- ır 
lenmn ula kabul edUmiyeGeilni a3ylemft-
tlr. 

ltalra mazakırılerı i•tirak ı 
. etmiyecek Bir kısım Fransız kuvvetleri ıngilterege gidiyorlar 

ı~a:~:::!. -:.ı~:!1~'F<!.e:.:1':.:'ra~: rransız taggarelerinin Afrikaga geçtikleri, harb aem ! 
j baslan aralUlda cereyan edecek olan mö- C j O · l-

• te&l"mİ zakerelerde Jtalya ronnen tem.il f'Clilml .. • • J /ı •ı• l Jı k t tt •kl e b • __ !~!r.~.~!~-~~-~ .. -----·!...·-··--····· ............ -.. ~~--~--~--~! ... _ lerının afi ngı ız su arına are e e ı erı ıldiriligor 
franaa hükumeti bir taraftan Alman ıartlannı beklerken diğer ta ft 

lngilterenin birleşmek teklifini tetkik ediyor ra an İngiltere Sovgetlerden 
t k Ve ta Jıyare almak Londra 19 (HUM.191) - Fran .. hük6-ldafaa tedbirleri alınmaktadır. B" cttmle -ıcüı:ütlmları dün an °3 ~ med namma konupnaia eallhiyettar bir den olarak tank mlnlal~n vUcude aetlrll • rından aynlmlf}ard~oaın Franaız liınanla _ 

b 
•• l .ınur bualiıl Bordoda ı{emifth ki: melr.te, •in toplarla antıtank toplar muh _ Diler ta ftaıı. r. 

m _ Htlk&not A~an ıartlan hakkında telif noktalara yorleıtlrllmektodlr. llZ tayyarcİ:rinl ~f 0 ayni ga.zet._ Fran • 

l·ç ı·n te f:. e b us er g ap ıy o r ına:uereye cfrltmek için intl&aren İngllte- Diğer taraftan muhtelif fabrlkalaTda mellten kuttulın~ içi:A~n eline dilı -Y renin Franaaya yapbfı birlik teklifini do imali tarnamlanmıı olan yeni tanklar da tiklerlnl blldirmekt d " aya doinı ııeo-
• • • aynca ehemmiyetle tetkik etmektedir.» cenuba çekilmiıı olan Fran11:r. ordusuna il - Pnuıaız in . c ır. 

. l l r İngilterey~ 20 harb gemısı verdıler, Ayni eözcll ordunun mukavemet etmek- tlhak etmektedir. taatı lnglltereye geçiyOI' 
Amerıka 1 a 00 " t•• •• • ı dl te oldutww. Almanlar Luvar nehrini bir Son vaziyet üzerine FTilnaada kıtlık baıı Londra 19 (Hususi) - ı ·ı 

F 
d da 3.5 tayyare, mD <?TU ıma e yor b. noktadan geçmlı olmakla beraber sol göeterdiiinden yiyecek miktarları yeniden be1tte olan Fransız. ordueun~g:ntereyb g~ 

or , ~Hn Franazlar tan.fından müdafaa e - tahdld edllmiııtlr. ay ve eratın l"YlSJ gittik enau BU -

A) _Avam Kamara -~Butler\ hUHunotiR b" imklıu derpiı et .. dllmekte oklu~nu .öylomlıtlr. Frama donanrnau ve bava kuvvetleri Bunlar lngilterede bUyük çb' h~tmak~adır. 
Londra 19 ,<A. hükumott.n S~et' m'Oltte oiJulwıu bu suali aoran meb uea t.. Bordonun. müdafaa hattı sayılan Luv'lr Novyork l9 (A.A.) _ Roytor blldtrt- (Devamı 2 ııeı ırsayf~) abul 

aında bir meb ta re. top ve dit-7~Ah- tnln lylemlftfr. • ni aeık.t bakundaa mUdafaaya pek eJ.. yorı (Resmi h b t b · 
Birliği ile tank. ~ mU.MereYe ~ JıNlıiato.n 1, (A.A.) - Babll)'e neza.. v olmamakla beraber, nehrin stratejik Nevyo Timt1 gazeteeinin Mad "dd • , ar 8 hglerl 
ı~r ~~n .. atıdı;-~dlihıl tonnUflur. • ~ (Devama t tftol si.ff&4a) no talanndan fatlfade odOmek suretlle mU· hab81' aldılna a8re, blltUn Fransız nbah~ ıkınoi ıayfamııdadır) 
Jrı du~unu.P f . 



2 Sayfa 

!i:t@ııi•GC®tU \ 
Alman tebliii 

l'l1hrerln umumi k.ararg&bı: 19 CA.A.) -
Alman orduları ba.şkumandanlıtuıın teb -

IJll: 
Fran.uz ordulAn, gittikçe daha 'fazla inhi. 

ıaı etmektedJr. 
Seri kıt'alar, Norm.andiyada Cherbourg'u 

aJmıo ve Bretagne'da Rennes civanna var -
ID.lfbr. Mant. cenuba dotru geçilmiftir. 

Orlean.s ile Mevera aruında bir çok nok -
talardan Loire nehrilli eeçmete muvatıak 

olduk. 
Bou.rgQgne'da, seri kıt'alarımız, Lyon is -

tıka.metinde ilerlemektedir. 
Mulhouse•ın garbında Belfort'dan gelen 

zırhlı motörLü fırka.l.a.r, yukarı Rbln'den htL 
cum etmiş. Miinster civarında Vosges nun -
tak~sın~., "~1• ,..,,.;nlp• n l'n•l .... ...,lıJ bulunan 
kıt'alal'ımızla btrleşme'k tızeıedir. 

Daha ;ıımalde, Nancy alınmış ve Nancy
nın .şarkında, Rhin _ Marna kanalı geniş blr 
cephe .üzerinden geçilmiştir. 
M~not hattı üzerinde, Thlonville'in lki 

tara!ınd?n düşman htı.JA mukavemet etmek
tedir. Muharebe, avcı ve pike bombardıman 
tayyare gruplanmız, Lorralne'de çevrilmiş 
olan c10şmanın mukavemetini kırmak lçln, 
müstahkem mevkilere, siperlere, demlryol • 
larına. ao;.ker taha.,ştidledne ve kollarına hü
cum etrn4tir. 

Cherbourg açıklannda, 10 bin t-Onilatoluk 
bir ticaret gemls1 bomba ne batırılmıştır. 

Alman m tıha.re.be tayyare gruıpları, İngll -
terede bir QOk tayyare meydanlarına ve Ti
me_, nehri mt.nAbında benzin depolanna 
bombalarla' htıcım etmişler ve depolarda 
yangın cıkarmı.şiardır. 

18 Haziranı 19 Hazirana bağlıyan gece İn
glllz tayyareleri şimali ve garbı Almanya ü_ 
zertnde uçarak .fhndlye kadar oldu~u gtbl 
gayri aak:erl hedefler Uzerlne bombalar at -
mı.şlardır. Polisten ve slvll halktan 18 kişi 
lilm~. Bunların ekserisi, sığınaklara gir_ 
memı., olanlardandır. 

Düsm.a.n diln altı tavvare kaybetnı1'Ur, 5 
Alman tayyaresi kayıbtır. 

Almanlar Stra.zburr:da 
Fllhrerin umumi karargahı: 19 <A.A.l -
Ordu yüksek kumanda heyeti tebliğ edi _ 

yor: . 
Lunenlle ve Toııl 'kale.~i işgal edildi. Al -

man bayrağı Straz'burg katedrali üzerinde 
tialgalanmaktadır. 

FranS12 tebliği 
Bordeaux 19 (A.A..) - 18 Haziran akşam 

tarihli Fransız tebliği: 
Bretaıme'da ve Normandie'de Alınan iler -

leyt.şl devam ediyor. Düsma.nın llerl müfre _ 
zelerl Cher.bourg ve Rennes'e .-armıslardır. 

Chateaudun'ün cenubunda da şid<letıı car
pışmalar olmuştur. 

Dil.fman. Orleans ile Nevers arasında J,o_ 
lre tlzeıinde köprü ba,,ları t~ıne muvar -
tak olmuştur. ,, 

Dft'"Trlan Jura 'lara öoğru ilerlemektedir. 
Loren ve ~a~da dıı. caroı<mıalar devam 

etmekte ve bura-da kıt'alarımız düşmanı ~ld_ 
detle taciz ey'lemektedlr. 

Bordeaux 19 (A.A.) - 19 Haziran sabah 
teblt~ı: 

Dtlşm-an ceohenfn hevetl umumivesl üze _ 
rinde bftvük taeytklne devam etmektedir. 

Dftn aksamdanberl mahsQs hlr terııkki 
kaydetmemiştir. 

Alqanı tebliği 

Bordeaux 19 (A.A ) - 19 Haziran tarihli 
FraMiz ak.•am tebliği: 
Bretıume'da dl1~.an Nantecı istikametfnde 

Herleme~e çııllşma..ktadır. Orta Lolre'ın ce -
nubunda Jtıt'e.le.nmız geri çekl1mlş ve düş _ 
man bazı noktalarda Cher nehri mecrasına 
ula.mu.ştır. 

Daha 3arkta dileman Roıınne ı.yon ve ıı.m_ 
ıberleux btikamettnde kıt'alar ilen sürmüş _ 
tür. 

Alcıa.ce'da ve Lorralneln cenubunda hare
kAt devam etl'?'"1rtP,(i1r. 

ltalyan tebliğt 
İtalya.da bir mahal 19 < A.A.l - İtalyan u

mumı br~Ah.t bfldfrlyor: 
Deniz ke.,-tf tayyarelerimiz bir dil.şman f.ah 

telbahlrlnl batınnıcılardır. Simalt Afrlkada 
nrlvette bir değfstkllk ycktur. Şarki Afrt _ 
kada İtalyan hayratı çekerek hatlarunıza 
glrmefe tecebbQa eden tanklann himaye -
sinde 'bir İngl]lz kolu milessfr bir mukabil 
taarnuı netfc~e dafıtılmuştır. 

Tayyarelerimiz diı.sman 1Werine taarruz 
edettt ne tayya!"e'Yt ya·kmıtrtır. DftsJnan tay 
)'a!'elert bir kuabllyı bombe.rdmıan edt>rek 
G.ç adının "fe bfT ta1' ~ufun mfhnüne ~ -
bebtyet verml&lerdtr. 

Stl.sman dün gece hava akınları yaparak 
Ligurı ve P1eınonte'l.n merkezlerine bomba _ 
lar atm.ı.ı.ıtır Kbn..41eye bfr şey olmamı~tır, ha
urat pek hafiftir. 

Çocuk bakıcı mektebi 
mezunları 

POSTA 

Resimli Makale : = = Büyük kıymet 

İnsanın çok şiddetli iki arru.su vardır. Birincisi kendisin- Vaktile tilmizlerınden biri büyük cKonfuçius ... a uzun 
den bahsetmek, ikincisi de kusurlarını gizlemektir. _F'akat hayatı içinde en çok reyi öğrendiğini sormuş: 
bu iki arzu yekdiğerile tez.ad halindedir. Zira insan ns ka- - Sus'mayı bUmeyi öğrendim, cevaıbını almış, gerçek-
Clar çok söylerse hatalarını göst.ernıek ihtimaline o kadar ten bir insan için icalbmda susmayı bilmek bUyük bir kıy-
faz!a duşer. mE:ttir. ............................................................................................................................................... -................... -.... -.. -............... . 

sez 
Dünyanın en uzun 
Beton ltöprllsü 

--
Dünyanın en uzun beton köprüsü cİs -

veç, in Angermanfilven nehri üzerinde 
inşa ettirmekte olduğu köprüdür. Uzun
luğu 1256 metre, irtifaı 45 metre olacak -
tır. Resmimiz betonun kahbını teşkil e -
den tahta yuvayı gösteriyor. 

ARASONDA 

Sabahtan sabaha 

Bozgun 
1 

Fransa 1 

1 1 

1 
Ne büyük hadiselere şahid oluyo - ı 

ıraz. İnsan.ık tarihinin en hareketli 1 
1 

devrindeyiz. İki büyük harbi yakın -
1 

t 

dan gördük. Böyle sürekli ve şlddt"tli t 

hamleler ta.rihto yoktur. Her b~ük 1
1 

ıbadlsenin ve her devrin arasını asırlar ' 
1 doldurur. ·Yaşadığımız devrin büyük 1 

1 hareketleri medeni lcadla.nn yarattığı , 
siira.t ve şiddetle blrbi.ıin.l takib ediyor. ~ 

' Fransız-Alman çarpLc:malan yakın t 
' tarihlerde sıklaşmıştı.-. Fakat mesela 

1 
t 

' 1871 de ezilen Fransa bUTlun intlka • 1 

Hem boks şampiyonu, 
Hem aşçıbaşı ••• 

ı mını ancak 1918 de yanı elli yt S-Onra 1 t Boks şampiyonu Henry Armstrong 
ı alabilmişti. 1 ayni zamanda Çdk mahir bir aşçıbaşıdır: 
1 

O tarihte mağlüb olan Almanya jse 1 l E 
ski san'atı olan aşçılığa çok düşkün <>-yirmi iki sene sabredeblldL 

1 

ı l\fesalenin kısa.iması nakli vasıtaıa_ lan bu baks şampiyonu ekser vaktini 
ı rmın ta.mamlle motörleşmesi ile lı:ara ' t mutfakta ocağın başında geçirmektedir. 
l yollannın betonlaşmasındandır. Bu _ · 
ı günün materyell ile cemiyete verile - ' t 
1 cek di'>lplin i terbiye bozguna u~rı;vaıı 

küttevi en kL'la zamanda dirilie\>ilir. 
1 1 • 

Almanya bunun taıe mt.,alJdir. 

Yeni bir harb icadı: 
Ta.rzdem torip!i! 

Belçikanın müdafaasında yer almış İddia edllebnir ki boqun Fransa<b ı · Alınanlar son zamanlarda gem.ilerinde 
bulunan Albert kanalının inşasma 1927 kudretli bir şefe·, zengin materyelt> ~ ı çoık kuvvetli bir tip torpil kullanmağa 
senesinde karar verilrnis. 19:10 senesinde ı sahib o~up dio;;iplmli bir kalkınma h:ı- ı ı b 1 l d B t il t d t 

• 1 reketini ba.'!arırsa bugünkü çözülii.'!İİ- ~ aş amış ar ır. u arp e • an em er-
de inşaata .başlarunıştır. Bu kanalın inşa-

1 
nü tut.a::- ve pek çabuk derfenlp topar. 

1 
t pili> a<lı. verilmiştir. Bu torpil çok tahri-

sındaki gayıe Liege şehrini Anvers lima- Ianır. Almanya bircok ma.hnımiyetıer 
1 
t bat yapmaktadır. Bu ye_pi torpi1 birbfri· 

nına bağlamak idi. Kanalın tu1
1Ü 156 kilo- t içinde buna muvaltak O'lmuşken zf'.'n- t ne geçme iki tm-pilden mü.teşekkild1r, be

metredir, g;:miş ve çok modern bir suret 1 gln Fransanın geri ka. ması tabii gö-
1 

t raberoe endaht e<iilmektedir. Bu torpiile-
l rflmez. Yeter ki bin bir cereyana ka_ ' 

te yapılmıştır. Kanaldan geçebilecek olan rin her ıbirinin a.vrı bfr hizmeti vardır. 
t pılarını açık buakan demokrasi slstP _ ' t 

gemiler süratle hareket edebilirler. 156 t mini inzibat alt~na alabilsin, bü:vük 
1 

Baş tarafta bulunan torpilin ucu çok sert 
kilometre tulünde olduğu halde . ancak inkıli.bdaki Fransız nıbu memleket , t ve kuvvetlid'ir. Bu torpil isabet ettiği ge
yedi aded cetvel I<apısı vardır. Albert ka- 1 m•*addr·atına hakim olabilsin. miyi d~lmekted:lr. Bu torpildeki inmak 
nalı, yukarıda rikreylediğim.it Liege ve t Fransa.nın kalkınması için ön"r.e 1 maddderi azdır. Maksad yalnız delik aç
Anvers şehirleri arasında hemen hemen 1 trden bir temizlik şarttır. O heyeca111J 1 maktır. Bu delik 2 numaralı torpile yol 

V Franrız nlhımu uyuşturduğu an 'aşılaıı 1 t 
bir hattı müstakim. olarak açılmıştır. a~ ya.b~ncı ve kötü oncıurları ta."fiye et- ~ açacaktır. ı numaralı torpilin aksine ola-
purlar lbu mesafeyi üç günde kateylemek-

1 
meJldir. Ma~hibtyetıer milletlerin nı- 1

1 rak 2 numaralı torpilin infilak maddeleri 
tedirler. hunu tenblh eder. Bospnun yalnız ~ • fevkalade yüksektir. Birinci torpilin de-

Albert kanalını açmak hiç ·te kolay ol 
1 

bu farnetı vardrr. Yeter Jd bundan is- 1 liğinden sular girmeğe başlar başlamaz 
1 tlfade edebDmelL Bütiln dünyanın 1 

• mamıştı.r. Meuse vadisinde kanal çok ka· bu tıorpil de girmektedir. O vakit infilak 
l sempatisi Fransız milletinin üzerlonde ı l 1n 

lın beton duvarlar ve seciler içine alın- t tken Fn.ns.Dlarm bundan istifade 
1 

ey1ıem.eıktedir. filak kudreti şimdiye 
mıştır. Bu vadide kanalın irtifaı yerin ., etmemeleri ve bu hamJff~rl yapmama_ , l katlar görülmıedi:k derecededir. Bu tor
irtüaından on metre yükseğe c;ıkarılmış· ı lan a.-.ı:ı affedllemM; ve bumı yapa - 1

1 pilin infilak kabiliyeti 4SO lik bir obilsten 
tır. Meuse vadisinin çıkışında kanalı ge- mıı7Jal'U Fransa nth .. vet bir Holanr!a • çok daha fa%ladır. Adeta gemileri ikiye 

_...;ı_ • • 70 tre d · l'V ' d b" Y veya Bel~lka olmaktan kurtula.mat:. • J..
0 
.. 1 __ ~1·ted~-. çinı~ ıçın ıne erın ıgın t=: ır a- v .wuel\. .ıı 

tak kazmak kab eylemiştir. '--~H.J.-.,. ( ._/,,;J , : ____ ....._ ___ _ 
ME>use nehrinin sularının taksim edil· ~ Tim$ah .11emel!i tJI 

diği Eygenıbelsende ise yumuşak toprak .................................................... -........ t: msa/ı çift!iılf/ 

üzerinde beş !kilometre im.tidadında ve T A K V 1 M " 6 
20-30 metre derinliğinde yataklar kazıl
mıştır. 

Dünqa ka·ıçuk &arfigatı 
Bizim alelade bir surette tas.tik tesmi • 

ye eyled1ğimiz kauçukun ·istimal suret ve 
tarzları herg(ln daha fazla bir surette art
maktadır. Yapılan hesa.blara nazaran kau 
çukun senelik sarfiyatı bir mi!yon tonu 
bulmaktadır. En fazb kauçuk. sadeden 
memleketler sı.rasile şunlardır: Birleşik 

Amerika. İngilterP., .Almanya, Japonytı, 

HAZ.RAN 
1'11ıni .... 

185S ·20 
Re•mi mene 

194~ 

Arabi -
IllS9 -Hı sır 
•& 

==.....,._,,,,_.,_,!~---=====-=""'-~-=ı=~ 

PERŞEMBE 

ı.L"l·Ş 

:,. lJ 

4 

8 

C. Evvel 

14 
!::>. Ü 

1,,7 

v. 
ı::. 

! .. indi Alcşaın Ya••• 
S. D. ::;. 
ıı ' lb 16 

' 81 8 

L>. s. 
l6 19 

l'! 

l>. s. 
18 ıı 

D, 
~s 

(J4 

Amerikada Xalif.orn;yada J.m Ance -
les'ta lbüyi.Ht bir timsah çiftliği vardır. Bu 

muazzam çütlikte tam 8000 timsah bes
Iıenmekt.edir. Bu çiftlikte ilretilen tim
sablar dünya hayvanat bahçelerine satıl
maktadır. Bundan gayri olarak timsah 
eti meraklılan bu:radan yemek için tim
sah almaktadırlar. Timsah eti umuldu
ğundan faz1a lezzetlidir. Bu etten yapılan 
yeme-klerin Oaşlıeası jakar~ adındaki ye

mektir. Bu jakareyi. kimi domuz etine, 
kimi dl! koyun etine benzetmektedir: Ba
zı.lan da 'bunun ıstakozdan tamamile fark
sız olduğunu iddia eylemektedirler. Şlm· 

di bu cjakare, konserve halinde Jhraç e

Ankara t 9 (AA.) __ Çocuk Esirğeme Fransa. Ylüzde itibarile mahalli sarfiyat1 
Kunmıunun AnkaTa KeçiOrendeki Çocuk ~udur: Çi:ane, kund\ıra. ökçe, kayış, gar
hakıcı mektebi imtihanları sona ermiş bu nitür vesaire % 7, muhtelif kumaşlar 
Mıne 14 kızımız muvaffakiyetle rqektebi %' 1,75, otomolbil ve tayyare lastik'eri 
hltinni1'tir. 

ihtiyacın çokluğunu gÖT. öniinde bulun-
0

~1o~8~2~· ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;:::;;;;:;;::;;::;;:;;::;::~;;:;:;;::;;;::::;:;:;;;;;:::;;;;:;:;;:;;;::;;::;;::::;;;:::;;::;;;;::;;;;:~:;:;;::;;;;:;;::;:::;;:::;;::;;~~=:;;;::;:;;::;;;=.""'~ 
duTan Kurum bu sene mektebin ilk sınıfına -~ 

dilmektedir. 

25 talebe alınmaama karar vermiş ve ka- ı 5 T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A "1 M ~ • 
yıdlara başlamıştır. k d b" k J 

--~------ birden ürktüm, düşünmek için mühlet lstiyere gi ip ır a -
Bır do21t anlattı ı fa buldum, ona sordum, kullanılacak tuğlayı. harcı, çimentoyu Bekçiler hakkında Meclise 

bir layiha verildi 
AnkaTB 19 (Hu!lusi) - Bekçiler hak

kında hüku'.,net Meclise bir layiha varmiş -
tir. Uyiha, Dahiliye encümeninde yuın 
(Bugü.ıı) müzakere edilecektir. 

«Evimin mecrasını umumi kanalizasyona bağlatacaktım, 
b h b ve hdyi he!lablıyarak bir liste yaptı, ilzerine kendisi için bir de bu i«le meşg•Jl olan daireye gittim. Uzun boylu ir esa .. Y •• ap- ·~ 

"' R k Ur koydu, bulduğu rakam tamam '4 liraydı.» 
tılar, istedikrrSaTyüElirRn üstüld~r. Aa N: goruncl S T E; R i N A .\1 \A A 1 

Haziran 20 

Sözün kısası 
intakı hak 

E. Ekrem Talu 

A tedenberi, bizde, bir kısım esnaf 
U dürüstlük hususunda az çok mü

balatsız davranmayı bir an'ane haline ge
tirmişlerdir. Başka yerlerde gayri metnt 
sayılan l'ekabet şekillerini bizimkiler top
yektin miibah görürler. Firma benzcıliğl, 
alameti farika tak1idi her gün, çeşidine raa
geküğimiz şeylerdir. Bundan başka bir de 
mütereddid müşteriyi şaşırtmak, kandJT• 
mak, faka bastırmak yolu vardır. 

Geçen gün bunun bir türlüsü bizim tam• 
dıklardan birinin başına gelmiş. Anlattı .• 
epey güldük: 

Geçen hafta, kan-koca, yanlarına ço
cuklarını da alıp, lstanbulun sözüm ona 
mesire sayılan semtlerinden birine hava al
mağa gümişler. Kırlarda biraz dolaştıktan 
sonra hissettikleri yorgunlu~u gidermek l
çin oralardaki gazinolardan birine ilişmek' 
istemişler. 

Ailenin reisi bu aralık. o semtte, sene
lerce evvel bir iki defa gelip oturduğu hfr 
bahçeyi hatırlamış. Yerini iyice tayin ede
mediğinden, etrafına bakınırmış. 

Bu esnada, gazinonun birinden göbekU 
patron dışarıya fırlamış •• 

Buyurun, bayım 1 Neresini arıyorsu• 
nuz? 

- Buralarda bir Kazıklıbağ vardı •. 
- Evet bayım J Burasıdu. 
Bizim arkadaş iki adım sa~a, iki adım 

sola, iki adım da geriye atıp bakmış. Pek 
benzemiyor amma, ne ise 1 Belki de zaman
la burası da bu hale gelmiştir .. diyerek dal
mışlar içeriye. Bir şişe bira kendi içmiş. Ka
nsı bir şekerli kahve, çocuklar da hirer ga
zoz. Derken hesab görme anı gelmiş: ga11-
sonun uzatbğı pusuladaki yekuna bakmı~ 
lar: 1 1 5 kuruş! 

O vakit patronu çağırtan arkadaşım: 
- Demindenberidir içimde bir ıoüphe 

vardı amma, demiş, ~imdi, hesab pusula
sını gördükten sonra iyice kanaat getirdim ı 
Kazıklıbağ hakikaten bura~n imişi. 

Bu hikayeyi dinleyince, ben de naklede
ne dedim ki: 

- Bir noktada hata etmişsin, azizim .. 
'Kazıklıbağ, yaz geldi mi idi, salt omsı de.e 
ğil, İstanbulun her tarafıdır. Hele meze ff
atlan serbestledikten sonra. kazıkların her 
biri eski zamanın meşhur yalı kazıklarına 
taş çıkartacak 1 

C. Ck11•m. ~alH ................................................................ 
Fransız ordusu yeni ve 

son bir mukavemet 
hattt hazırhyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
görmektedirler. Fransız doncınması cüzü .. 
t.amlan da peyderpey İngiliz limanlarına 
gelmektedirler. 

Diğer taraftan Leh başvekili ve umum 
kumandanı General Zikorski Fransada bu• 
lunan Leh aübay ve erlerine radyo ile neş
rettiği bir beyannamede bundan böyle İn • 
giliz başkumandanlığının emirlerine itaat 
etmelerini ve İngiliz 1cumandanlarile temas 
ederek gösterilecek ,ekilde hareket etme
lerini bildirmiştir. 
Cenubi Amerikadaki Fı:ansızlann iıtekleri 

Londra 19 (Hususi) - Arjanti~de bu
lunan Fnnaız emekli sübaylan Bordo hü • 
kumetine müracaat ederek Jngiltere La -
rafındla.n yapılan birlik teklifinin kabul ve 
harbe d'evam edilmesini istemişlerdir. 

üç randevu evi 
kapatıldı 

Son günlerde sıkı bir faaliyet gösterea 
ahlak zabıtasa. Beyoğlu .emtinde yeniden 
üç fuhut ocaiım meydıına ~ıkannı§tn. 

Bunlardan biri. Mia sokağında 1 1 nu • 
maralı apartmıanın 3 üncü katını ioga) e • 
den Ane Nimet isminde bir kadının evi• 
dir. Zabıta, bu kadmıc gizli randevucu}~ 
yapbğmı teahit ederek; evde ant bir ara -
ma yapınıt ve Ayte Nimeti yakahya...Jt. 
evi mühürlemittir. Bundan bqka. Tande • 
vucular muhitinde hayli töhret aalu"bi bu • 
lunan Beyoğhında Nur Ziya sokağında H .. 
bib Bey aparbmanınm 3 numaralı dairesi~ 
de mukim Madam Eva ile Tak!!imıde Talim
hanede Kip apartımanının 1 nmnaralı dai
Tesinde otunın muhabbet tf'llalı Hasan v~ 
metresi Nazire de ayni §ekilde yakalan • 
mı,lar ve evleri mühürlenmiştir. 

Suçlular hakkında emniyet müdürlüğün
ce yapılan tahkikat neticelenmiş ve dördll 
de adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Bir Suriyeli albn 
kaçırırken yakalandı 

Zabıta Türk parasının kıymetini koı uma 
kanununa aykm hareket ederek yurd dışı• 
n"a altın kaçırdığından ııüphelendiği bir Su
riyeliyi takib etmiş ve fakat bu şahıs ls -
tanbuldan uzaklaşmıştır. 

Nihayet Zeki Eses ismindeki bu Sur~~eli 
lslahiye istasyonunda yl\kalanmış ~e uze
rinde 50 İngiliz altını, 890 gram kulçe al
tın, 1 2 TiiYk altını ve l 3 aded yanm lira
lık buhınmuşh.rr. 

ParalaT müsadere edilm'it ve Zeki hak-
kında takibata geçil~ıtir. 



--

20 Haziran 
SON POSTA 

Ve R.adyo Baber -rl. 

İngilterenin mukavemeti 1~1te~r~ 
t "hb t N "Arkamızdaki duvar çok büyüktür. Fransa, askeri saftan 

E 

stı ara azırı: 
Bunun adı Atlas Okyanusudur çekilince .. 

ve eski dünyadan yeni dünyaya ka:lar uzanır " 

1 
B Duff Co- da hüsnüniyet ve temennilerini muhafaza 

Londra 19 - İstihbarat nazır · n ar ediyoruz. 
di~· utukta Fra.ruanı -

oı>er radyoda ver ı:.ı n t mas ede::-ek Bun~an böyle bizim için mesele ağırdır, 
fU ettiği mütareke meselesine e takat ba.siUe.şmLştir. Cephe ehemmiyetli su -
demiştir ki: olsun rette kısalmı.~tır. Büyük Britanya sahilleri 

Mütarekenin şartJar: ne olursa ·r hal~ bu cephenin en büyük kısmını teşkil etmek-
Fransız milletinin daiml sure~t:Ce;~en ve tedlr. Arkamızı duvara vererek döğüşüyo _ 
Gmnulmasına mUsaade etiniY . ı ruz. Fakat arlcaınızda bulunan bu duvar çok 
memleket.in masuniyetine kal"01 s~:gısin mu büyU.ıctür. Bunun adı Atlas Okyanusudur ve 
lı ta.za edeceğinden emın ola~ilıriz. ~a, eski dünyadan yeni dünyaya kadar uzanır. 
rı:manla memleket ve hürrlyeti~ın. bu . e. Bu Okyanusun öbür kıyısında Kanada bü 

. d ed"leceg-ine ka.niiz. Bu Ingiltece ıçin tün kalb ve ruhu ile harb malzemesi imal ve 
t.e ıa e 1 oroUMJnun tm ğ k ul t 
a& bi darbedir zira Fransız asker talim e e e oy mu.ş ur. 
reır il r kuvvetli hareket va.s'ltaıarımızdan Hatiıb Amerikanın yardımlarım tebarüz et-
et)r~ ~ en edl Fakat Belçikalıların. Ho tirdikten sonra sözlerini şöyle bitirmi,ştir: 
blrınl kayb ~~~~=~lJ1erln, r>anıınarkalıların, Sadece düşmanı birkaç ay püskürtmeıniz 
landalıların, k.l . ve Avusturyalılarm icab etmektedir. Biliyoruz kl düşman uzun 
Polony!l.lıların, Çe erı~ ri gibi Fransızl~ rın bir harbe dayanamaz. 
hüsnüniyet ve temenn e 

Amerika donanması 
takviye ediliyor 

ork l 9 (A.A) - Donanmanın 1946 senesinde inşaatı ikmal edilecek o-
Ne"Y . 'sbetinde arttırılması husu- Jan bu gemiler dört milyara malolacaktır. 

yu"'zde yetmış nı B l" "h F d Al ' A . l Stark tarafından yapılan tek- u .. yı a ransız onanmasının man-
sunda mıra . . ya tarafından zaptı ihtimali nazarı itibara 

' lifi bir kanun layihası şeklınde meb .u~an alınarak hazırlanmıştır. 
1. · · deniz komisyonunun tetkıkıne Vaşington 19 (A.A.) - Ruzvel~ 18 

ınec ısının ... 
lltzedilmiotir. , yaşına basan kadın ve erkek bütün Ame-

Bu }ayihaya göre donanmaya cem an 3 rikalılann hükliın.et hesabına kamplarda 
'iyon 7 60 bin tonluk 7 5 O gemi ilave edi- bir sene mecburi talim görmelerini teklif 

rnı • etmif tir. 
lecektir. 

Meclis her haf ta Çarşamba 
gnnleri toplanacak 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 
p ransanın münferid sulh teşebbüsü-

. ne .Almanya ve İtalyanın verecek·· 
len .cevab ıs ter Fransa tarafından. k b l "' 
kabil görülsün, isterse görülmesin; F ;an~ı~ 
topraklarında cereyan eden h b' F h b . d ar « ransa 
mu are esı» a ı verilen mücad l . k b · · · e enın a ı
v ~tını tayın etmiştir. Bu suretle bugün de-
gıl~e >_:arın, fakat herhalde F ranea, şimdilik 
kıt avı Avrupada askeri bir unsur olmak
~an çıkkaktadır. Fakat lngiltercnin harbe 

evam ?ra~ı karşısında cereyan eden mu
h~re~e bıtmış olmuyor. Bilakis daha büyük 
hır şıddetle bir tarafta11 İnailter d"~ 

ft Al İ "' e, ıger la-
rad ank d manky~ ve talya arasında devam 
e ece eme tır. 

B" 1 b' h · . oy e ır arbın neticelerini ş· d'd 
:ayın tetmtkdmümkün değildir, Fak~~ İ~g~I~ 
ere .~drafın an alınmakta bulunan ihtiyat 

ve mu a aa tedb. l . b h b ır enne akl'!acak olursa, 
mu bark' e, bundan sonra İngiliz havalarına 

Şve ek 1 de topraklarına intikal edecektir. 
u 00 tayı kabul etmek lazımdır ki İngil

~~re, ~eni bir safha arzeden bu mücadelede 
b~rço d avantajlara maliktir. Memleketinin 
ır a a olması ve bu adanın çok kuvvetli 

bir donanma tarafında "'d f d"l k t b l n mu a aa e ı me -B ~ un~ası bl a"'.antajların başında gelir. 

Ankara 19 (AA.) - B. M. f\lecli,i 
bugün Refet Camtez'in başkanlığında top
lanarak haki~~er k~nununu~ bazı ~.e~~e -
f P.rlrı;., .. ~ ,;;iştırılmesı ve yenı bazı hukum -
).eı rtlivoa.i, vilayet hususi idaTelerinden ma
•ş alan memur ve muallimlerin tekaüd ma
aşlarına aid kanuna muvakkat bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanunların ikinci mil 
ıı:akerelerlni yaparak kabul eylemiştir. . 

u~ an aşka ngıltere, belki umumi ihti
yaç a_ı:ına. nakitfi, fakat anavatan havaları
nı muessır surette müdataa edebilecek bir 
tayya~e kuvvetine maliktir. Son znmanda 
Amerıkanın bitaraflık kanununu da bir ta
~afa bırakarak İngiltereye yapmakta oldu
g_u. ~al~eme yardımları, bu kuvvetlerin te
sırını bırkaç misline çıkaracaktır. Amerika
nın bu tarzı hareketi A!manya ve İtalya ile 
harbe girmek manasına alınama7.. Çünkü 
f~panya .dahili harbinde bu iki devletin ih
tıyar v ettıkleri hattı hareketle Amerikanın 
tuttugu yol arasında büyük bir fark yoktur. 
İşte bu noktalardan dolayı yeni safhası baş
lıyan muharebede İngiltereyi kafi derece
de mücehhez görmek mümkündür. Buna 
İn~~~z ?o~~nmasına iltihak edeceği vcy~ 
ettıgı bıldırılen Fransız donanmasının ilave 
~ttiği kuvveti de zammedecek oiurııanız 
f ngilterenin işgal ettiği' mevzilerin kolav ko

ilavesine aid mazbata iizerinde geçen mil - lay zaptedilemez bir halde bulund~kları 
:zakereden sonra tekrar encümene iade e- d h 1 1 l B er a an ası ır. una mukabil bıl zı·~un 
dilmi~ ve Devlet Demiryolları istimlak ka· mühim bir zayıf tarafı göz~ çarpmakıSıı. r. 
nununa müzeyyel kanuna bir madde eklen- Bu nokta Cebelüttarıkt,r. Son zamanda 
mesine dair kanun layihasının da birinci 'hissolunur derecede tebellür eden bazı ha
müzakeresi yapılmıştır. rek~tlere göre bu noktayıı karsı bir hare

ketın yapılması çok muhtemeldir. Bundan 
mabadın, Akdeniz mahreçlerinden birini 
İngiltereye karşı kapamak olaca~ı aşikilr
dır. Bu takdirde fnv,iltere ile ittifak halin
de bulunan Portekizln, böyle bir teşebbüse 
karsı alacaih vazı ve hareket cidden mf"rak 
edilecek bir şeydir. Görülüyor ki Franııa
nın ortadan çekilmesile dahi i~ler çapra~ık 
mahiyetlerini muhafazada devaın ediyor !ar. 

Meclishı bugünkü toplantısında beledıye 
kanununun 2 3 üncü maddesine bir fıkra 

Meclis müzakerelerine nihayet verirken 
riyBSetin teklifi üzerine badema haftada bir 
Çarşamba günleri toplanılmasını karar ver
miştir. 

İtalyanlar Yugoslav gazetelerinin 
neşriyatını protesto ediyorlar 

Roma 19 (A.A.l - D. N. B. bildiriyor: ı Frarısanın maruz • kaldığı ~a~lubiyetten 
.. a·ornale d'İtalia İngiltere aley _ sonra, Yugoslav efkarı umu.mıyesı va.sayot_ 

Bugun ı delede İtalyanın oynıva _ ten kurtulmuş olduğundan bu gazetelerin 
blne yapılan müca.ı.a k Y goslavya gaz~te battı harekatı büsbütün anlaşılamamakta _ 
btleceğl role aıd o ra. u . - dır. 
fer-ı ta.rafından yapılan sathi tahıninlerı pro- Giornale d'İtalla ya.zısını şöyle bitlrmek -
1k9to etmektedir. tedir: 

Glorn.ale d'İtalla, Ha.be.ş harbi ve Arna - Cldden dostane olıruyan ve İtalyan mlllı>. 
tl ğun ttaıya.nıar tarafından işgali sıra - tinin .şimdiye kadar Yugoslav milletine ıb • ;;;da, İngiliz ve Fransız ajanslarının YBY- zal ettiği hürmet ve dostlukla tezad teşkil 

"1kJarı yalanları da ayn! gazetelerin düşün. eden bu hattı hareketi sadece tebarüz ettir_ 

~eden neşr:e::t:.:.ti:.:kl::_e:_r_ın_ı_be_y_a_n_e_tm_e_kt_e_d_ır_. __ m_e_kl_e_fk_t_ir_a_e_dl_y_o_~_uz_. ----

5.!i..IH &a.q.t.fı. ~ffl.llÇ .............................................................. 
Hitler, Bulgar 
Başvekiline 
nişan verdi 

Sofya 19 (A.A.) -D.N. B: 
Almanya ile Bulgaristan arasında kül -

tür anlaşmasının bugün imzası münasebe -
tile Pr. Fil of, Almanya elçisi B. V on Ric -
hthofen' e, bu anlaşmada, Alman - Bulgar 
dostluğunun, Avrupanın yeni ve adil bir 
nizam beklediği bir anda tahtim edilmiş ye 
ni bir bürhanını görmekten doğan mem -
nuniyetini bildirmiştir. 

Anlaşmanın imzasını müteakib, Alman 

8 a [tık memleketlerinde Sovgetlerin 
işgal ettikleri şehirler 

elçisi, bu münasebetle Führerin Bulgar baş
tal. Goldingen. Toukoujm, Talsen. Re - veki11ne Alman kartalı nişan~ büyük haçını 
zekne ve Loudsen 9ehirleTİ de işgal edil - verdiğini bildirmiştir. 

ru I 9 ( A.A.) _ Sovyet taleblerinin 

t b ıgüa u müteakib yeni hükumetin kurul-
a u n h' b' b}"X. ml~tir. Alman heyetine nİ§a.nlllr ası hailında henilz ıç ır te ııo; ne.ş-re -

tlllmemlotlT. Yeni h~kfunetln ancak bırkaç 
_.,, a kurulacagı sanılmaktadır. 

lı,ıgal kuvvetlerile irtibatı temin için, hü- Sofya 19 (A.A.) - Almanya ile Bul-
kClmet, sabık genel kurmay başkanı Ge - garistan arasında aktedilen kiiltilr anlaş _ 
neral Hartmanis riyasetindtt bir hususi irti- ma vesilesile Kral Bori-,, Alman heyeti a
bat komitesi tqkil etmiştir. zalarına yUksek Tlitbede nişanlar tevzi et -

ıırun sonr . . 
yeni Sovyet kıt' alan, Rlga>:a, hAdısesı.z 

•lnnişlerdir. Rjgadan başka Dünabur, Mı-

Japonya Fransız Hindi Çinisi_ ~akkında Alma~ya 
ve italyanın nazarı dıkkatını celbedecekmış 

mlştir. Heyet Almanyayd dönmek üzere 
bugün Sofyayı terketmektedir. 

Diyarbakır emniyet 
müdürlüğü 

Ankara 19 (Hus~İ) Diyarbakır 
T kl 19 CA.A ) - Yomiurl Şimbun gaze_ Japon hariciye nezaretinin sö-z söylemeğe Emniyet Müdürii Ekrem vekalet emrine a-

o 0 
· Fransız Hindi-Çinisinin ıs_ sa.ld.hlyettar memuru, bu haıberi teyld et _ 

~i, Japonyanın h kk da Al mekten imtina etmiş ve fakat stratejik se lındı. Yerine Trakya Müfettişliği Asayiş 
tikballle a.lA.kadar bulunduğu a ın - beblerden dolayı Ja.ponyanın Fransız mn - Müşavir muavini Nurettin tayin edildi. 
hı.an.ya ve İtalyanın nazarı cllkkatinl celbe. dLÇinislndeki vaziyeti yakından takib et _ 

t1ğ1nl beyan etmiştir. 
deceğinl ya:z~ıy~o:r~·~~---~~-----------~-~---:-----~~ 

İspanyaya iltica eden Fransızlar 
S b . 19 ( A •\ ) - D. N. B. San- a astıen .. • 

_.;ansı bildiriyor: .. . . 

B gelen Fransız mullecılerı nıeya-
uraya h"ld b k 

ııında Y eannenny, Baron Rotsc ı • sa ı 

hariciye nazırı Malvy ve Fransız ve 
çika mcb'usam azası mevcuttur. 

Bütün San-Sabastien aehrinin ve 
şehirlerinin otelleri lebaleb doludur. 

Bel -

civar 

Alman gizli polis teşkilatı şefi Pariste 
19 (H ') _ Alman gizli polis teşkilatı şefi Himler bugün• Parlse ge] • 

I ndra uSU:jl k I" U d · kti .. o ·--- ı P . t umi emniyete müteallik teıt i cıt v cu e getıreoe r. 
'ıni§tir. Hinuer arıs e um 

Maltada tayyare hücumları 
neticesinde ölenler 

Malta 19 (A.A.) - İtal}'a ile harbin 
ba~lamasındanberi geçen ilk hafta zarfın -
rlaki tayyare hi.icumları neticesinde, onu 
kadın ve dokuzu çocuk olmak üzere 31 si
vil ölmiiş ve 41 sivil ağır surette yaralan -
mıştır. 

Belçika Kralının çocukları 
Madrid 19 (A.A.) - Portekize gitmek 

üzere, Belçika kralının çocukları, ispanya 
hudınlunu geçmiştir. Maiyetleri yirmi ki~i
den mürekkeb bulunmakta idi. 

• 
lngiliz taggareleri 

Alman şehirlerine gece 
hücumları yaptılar 

Yalnız Bremen şehrindeki petrol depolarına 10 
dakikada 250 bomba atıldı, Hamburgda bir 

mühimmat fabrikası yakıldı, trenler berhava edildi 
Londra 19 (A.A.> - Hava nezaretinden nik olmuştur. Bir çok nakliye vasıtaları im-

tcbllğ edilm.Lştir: ha ed~tlr. Bütün t.ayyarelerimiz sa.limen 
Şimal Almanyasınd.a ve Rhin mıntaka - üslerine dönmüşlerdir. 

sı..ru:la dün gece İngiliz tayyare filoları Ham_ 
100 Alman tayyaresi İngilterf'ye hücum burg, Bremen, Frankfurt, Essen, Castrop, 

etti Strekr.'.'Lde, Hanovre'u şiddetli bombardıman 
etmi.ş ve hava dafi toplarının kuvvetli mü _ Londra 19 (A.~.) ·- Londranın salô.
dafaasına rağmen benzin tevzi depoları, k\L hiye~tar menabiinden haber alındığına gö~ 
çük garlara, elektrik depoları ve santralına re, lngilterenin şark sahillerinde yapılan 
ve demiryollarına taarruzda bulunmuşlardır. bir hi.icuma takriben 1 00 Alman tayyaresi 

Brcmen'de 10 dakikadan az bir mı.ictdet İştirak etmiştir. İngiliz hava kuvvetleri al-
za.rfında 250 bomba atılarak petrol depola _ tı düşman tayyaresi düşiirmiiştür. Hava 
rında büyük infilaklar ve bir çok yangınlar müdafaa topları bir yedinc:i tayyare daha 
çıkarılmıştır. düşürmüştür. 

Dok'lardaki benzin depolarına bombalar ~üşman akınının başlıca şark sahillerin-
i.sa.bet etmiş ve 130 kilometre uzaktan görü- d~~ı tayyare üslerini i'ltihdaf ettiği zanne
lecek ehemmiyette yangınlar çıkmıştır. dılıyor. Umumiyetle hasar çok hafif olmuş
Bombardıman tayyare' ~i Dortırundun do. tur. 

ğu şimalindeki Castrop"da ve Hanovre yakı. Londra 19 (A.A.) -- Evvelki ge 1 h.. d ce ya-
nındaki Misburg'da petrol depolarını ve t:ıs. pı ~n ucum esn~sın a düşürülen t'\yyare _ 
!iye tesisatını bombardıman etmişlerdir. Bir lerın mecmuu mıktarı hilinmiyorsa d · 
elektrik santralında infilak vukubulmu.cıtur. ha edildikleri bildirilen yedi tayy: ıdm -

~ b k b. k d. v re en 
Tayyarecilerlmiz infilak sesini 3000 metre aş a ırço ıger tayyarelerin de d ·· ·• 
yük.sekten duymuşlardır. rüldüğü bildirilmektedir. uşu -

Duisbergin şimaliııdeki Sterzade'deki ben- Tahrib edilen tayyarel('rin kısmı a 
zin depola.rının üzerine de muvaffakiyetıı Heinkeldir. Bunlar, şark\ İngiltere ve K~m: 
bir taarruz yapılmıştır. Topların obüs par _ mıntakalarında düşerek parçalanmışlardı~ 
çaları bazı tayyarelerin kanadlarını delmiş. İngilterede zararlar 
~ g 

Rhenanle ve Ruhr havzalarında yaoılan Londra 19 <A.AJ - ava ve dahili cm _ 
" niyet nezaretleri bildiriyor: di5er hticumlar da garlar ve iaşe trenlerine . .. 

ısabet.ler vaki olmuştur. Bir trene üç bomba Geçen gece İngıltere uzerinde yapılan ha
isabet etmiş, vagonlar berhava edilmiştir. va hücumu ha~nda alınan en son maıo _ 

Keza tayyarelerimiz Hamburgda Sh!lhu mata nazaran, hucuma iştırak 'eden düşman 
elektrik santralını ve büyük bir mühimmat tayyarelerinin ve atılan ·bombaların çoklu _ 
fabrikasını bombardıman etmi.şlerdir. Bu ğuna rağmen maddi hnsar az olmuş, Cab 
fabrika yanmıştır. ridgehire şehrinde seki:r. ev yıkılmıştır. Bir : 

Gündüz yipılan taarrurlar çok sivil kurbanlar olmııştur. Köylerdeki ev., 
Londra 19 (A.A.) _ Hava nezaretinin tl!'b. lere isabetler vrıkı olmuştur. 

!iği.: Yeni Alman akınları 
Dün, İngiliz hava kuvvetlerine mensub Londra 19 (Hu$usi) - Alman taYY.a-

bombardıman tayvareleri şimaU Fransa. releri bu gece, gece yarısından az evvel, İn-
Belçika ve liolanda üzerinde bir çok keşif gilterenin şark ve cenub sahillerine akın et-
uçuşları yapmışlardır. mi~lerdir. 
Başka bom:bardıman tayyareiPrf de Chl!r- Bütün bu mıntakalarda t\larm işareti ve-

bourg'a yakl~an mot{:irlii nakliye kolları - rilmiştir. Hava dafi topları ve avcı tayya
na hücum etmişlerdir. Bunlar arasında pa_ releri derhal faaliyete geçmi-;ılerdil'. 

Fransızlar mnteaddid İtalyan 
denizaltısı batırdılar 

Londra 19 (A.A.) - l7ransız harb ge -1 haftası zarfında, Fransız hava kuvvetleri ve 
milerinin Akdenizde müteaddid İtalyan de- donanması tarafından birkaç İtalyan de -
nizaltıııı batırdıkları resmen bildirilmekte- nizaltı gemisi batırılmıştır. La Curieus~ 
dir. mayn gemisi bu harekat esnasında bilhassa 

Bordeaux 19 (A.A.) -- Fransız ro.d _ temayüz etmiştir. 
yosile milli müdaiaamıı neşrettiği tebliğ. Tunus sahillerinin ve Korsikanın açık • 

b• Akd · d .. f . . d'l larında bulunan adalara dtişmnn tayyarele-. gar ı enız e seyruse erın temın e ı - · · h . l 
v • • • rının ücum arına mukabele olmak üzere 

mekte berdevam oldugunu bıldırmektedır. Fransız donanması'le hava k ti • dü ... 
T bl·v .. 1 d d' uvve en, Y 

e ıg şoy e evam e ıyor: manın askeri ve endüstriyel tesisahn 
İtalya ile muhasamatın başladığının i)k taarruz etmiştir. 

Fransada muhaceretin önüne geçiliyor 
Bordeaux 19 (A.A.) - Fransız hükumeti, radyo ile neşredilen bir beyanname • 

de, binlerce erkek ve kadının Fransanın şimalinden cenuba nakledilmesinin imkan81:l 

bulunduğunu bildinniş ve bu ıebebden bUtün sivillere, halen bulundukları yerlerde 1 

kalmalannı emretmiştİT • .late servisleri ile, sıhht servisler ve nizam ve emniyet eer ·J 
visleri temin olunmuş bulunmalttadır. 

Yugoslavyadaki 
· Fransızların 
müracaatları 

Londra 19 (Hususi) - Yugoslavyada
ki Fransız kolonisi bugün Fransız cümhur-
reisine bir telgraf çekerek, Almanya ile ya
pılacak olan müzakerelerinin derhal ke -
silmesini ve harbe devam edilmesini iste -
mittir. 

Ayni koloni, Yakınşarktaki Franııız ku
mandanı General rvlittelhausere de bir tel
graf çekerek, her türlü hizmete hazır bulun
duğunu bildirmiştir. 

Romanya Po!onyah mUltacilerin 
hareketlerine mUsaade etmiyor 

Bükreş 19 (A.A.) - ııStefani•ı Ru -

men makamları Beckin lngiltercye gitmek 

üzere Romanyadan ayrılmasına müsaade 
etmemişlerdir. 

Yaşlan 45 d~n aşağı olan Polonyalı 

mültecilerin Rom-"lnyayı terketmeleri ınene
diltniştir . 

işgal altındaki 
memleketler 
açhğa maruz 

Londra 19 (A.A.) - Londra a 
mahfellerinin kanaatine göre, Avrupa ~~at 
sı_n~a bu sene rekolte o kadar fena Ve İn ft.: 
gızlı ablukası da o kadar tesirlidir ki. Al 
manya tarafından işgl\l edilen Avrupa • 
leketleri önümüzdeki dört ay zarfınd rnem 
lığa maruz kalacaklardır. il aç • 

Norveç ve Belçikada yiyecek k••)ı:7 . 
d"d k eli · , 01 ııın-ı en en nı göstermeğe başlamıştır. Lon-
dran~n. resmi m.ahfelleri, l\Ç kalan halka ya.l' 
dım ıçın Amerıkaya müracaat vukuuna in-
tizar etmektedirler. . 

P an amerikan konferansı 
tekrar toplanıyor 

Vaşington 19 (A.A.) - Panamenltu 
cümhuriyetlerin, ya~ın bir zamanda top ~ 
!anmaları ve Avrupa harbinin neıicelertn 
den doğan gırb msıf ~üresi ınesailinin hı~ 
kiki için, Amerika Birleşik devletleri kat•t 
bir teıebbüstc bulunmuştur. 
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Muhtelif semtlerde yeniden te'ıckaı.kre,erı·nee dı e' vamu"etteı. :::~ =ı~ ş~=ı:~:n=kayıdlı olan :u~:~e~:ı~==: ::~~=~:~~~e~ 
t k 1 il 1 1 k emekli ve yedek (eski tfı.blrle birinci ve ikinci ların 29/Haz/940 tarihine kadar şubeye mtP 

Or a O U Ve Se er açı aca r v . . sınıf ihtiyat zabitanla memurin! askeriye) racaatln yoklamalarını yaptırmaları l~ 
kik :~n;:a i!ılı d~n de şehr~m~zdeki tet - sıi.baylarla askeri memurların senelLk yok_ dır. Bu tarıhten sonra muracaat kabul edll.ı 

Önümüzdeki ders yılında hiçbir orta tedrisat 

essesesinde çift tedrisat yapılmıyacak 

Vekil fındık'~ evaml et~ıştı~.. . lamalarına 1 Haziran 94-0 gününde ba.şlan _ miyerek 'kanuni muamele yapılacağı ilan Ooi 
•• "th 1• 1 

k ı racatçı arı ıle çıvı ve derı mış ve 30 Haziran 940 akşamı nihayet bula- lunur. 
mu- l a atçı arını abu! .. tmiş ve bu madd 1 . "'- y ki .. . stok vaziy ti · . h -

1 
"h . k~ 

1 
e.erın <:aktır. Bu yoklamaya ;ı.,tanbulda bulunanlar o ama muddetı uzatıldı 

e en, ıt a ve ı raç ım an arı et- r ü•'-·ft• 
rafında görüşmüştür. sını ve r ...,.,.... her ne olursa olswı haftanın Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 

Nazmi T -ı h . . d b" . . .. yalnız Cumartesi hariç diğer gllnler .sabah 11/Mayıs/940 tarihli ilünımıza göre lhti 
opçuog u fe nmız e ır ıkı gun t 8 30 d ö~ı · t 12 kad -ı 

Maarif Xlareai önümüzdeki ders yılına ı alınması lazım geldiğini bir raporla Maarif 
aid mdtteb ihtiyacı etrahndo tetkiklere Vekaletine bildirmektodiıler. Vekalet bu 
başlamıotır. Bu yJ gerek ilk okullardan sre- husustaki tetkiklerini bu yaz devresi için -
rck.se orta okullardan yeniden birçok talebe de tamamlıyacak ve nerelerde yeni okullar 
tnezun olacağından, muhtelif semtlerde ye- açılması İcab ettiğini kat'i olarak tesbit e
ni orta okul ve liseler açılmasına lüzum eö derek Eylulden evvel alakadarlara bildi -
rülmektedir. Şimdiden Sarıyeı de muhtelit rec:ektir. 
bir orta okul. Üaküdarda mevcud üç. orta Maarif V k~l ti k 11 daki sınıfların 

daha kala k h · ·k • . .. sna · an 15 eyın saa ye ar nşa - yat yok.lamasının sonu 21//Haziran/940 gu-J 
ca ve ŞC" nn ı tıııadı va1ıyetını ~d ft-·• Ut 1 ı bl likt bl t ü tetkike de _.ı k l • "' a yu=.ıı ves a ara r e zza m ra~ nil olarak llfı.n edilm~tl Bu yoklama tart 
vam IC'Clere a ınml\sı lazım ge - caat edec kl rdlr . 

len tedl:iirler etrafında dirckffl e e · 28/Hazlrnn/940 gününe .kadar temdld edll... 
cektir. 1 er vere - I - Emekll ııfibay ve memurlar: miştlr. Bu maksadla ihtiyat yoklamasınl 

Fiat nlürakabe k • a) Nllfıı.s hnvtyet cll..7ıdanı yaptırmıyanlar Haziranın 24 26 ve 28 incf 
Dün fiat ·· k bomkısyo~u toplandı b) Maaş resmt senodl <berat). günleri öğleye kadar yoklam~lar~ yapılaca. 

rnura a e omısyonu tekrar ) v ask l'lt lk • 
toplanmıştır. Şimdiye kadar tüccarlarla ya- ~) Harsha ebr ı f ves ba.'Jı. nd hu- ğından .bu günlerde behemehal müracaat etı 
pılan tema<1l d v k er angi lr en şu esi e ı u.,,as ynp_ melerl U~n olunur. 

k . ar a aşagı yu an toptancılarla mış ise diploması 
1_1 ·1· . b" d'" d"" .. 1_ l e a e o u ar 
oı= a ı aveten yenı ır or uncu orta oıı;u öğretmenlerin talebe ile çok yakından ala- :::~~1;~dec~ler.e. bıra!~ı!ac:'k. kar nisbeıleri el İki aded 4.s:X:a eb'a.dında vestkalık fo _ Ruhsatlı erlerin yoklama günleri 

~ hır fikrr edınılmı~tı. t.<ığraf. Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: açılması kararlattınlmı§tır. kadar olm•l un" ,_., vermek maksadile 
B ~l h" . d k" k 1 b l . . .. arına ıı;nn • • Bu nısbetler mıntaka f t ··d·· ı··W•• ı 33 tarafında V k·ı . . . ı~ar~ mu ur ugu Il - Yedek stlbay ve askerl memurlar: - 2 - 333 - 334 • 335 doğumlu era~ eyog u mu ıtın e ı ·ız ta e e er ıçın kalaba) k ~ sm h mmiyet verdii,in-

bir kı:.ı: lisesi açılması dü ünülmektedir. Bu ı ama a e e b 
. b n

1 
. e 1 ; bıldınlmı'1 ve komiııyona a.) Nüfus hftvlyet cfu.danı askerliğini nakdi bedelli ve bed 

hususta tetkiklere başlanmıştır. A)'rıca den önümüzdeki den yılında kalabalık 11 -

muhtelif semtlerdeki orta okultnra birer 'j. nıflar rnüteaddid ~belere .. aynlaca~tır. AY_-
f ·ı· -.J ·1 • • • t t' "kler ,..8 1 rıca bazı orta tednsat muesseselerınde bır 

u nıs et erı tayın v ·ı· I"h" · ·ı . mi~ir K • .~ ı ~n sa a ıyetı verı - bl Askerlik ve.slkrısı (terhis te?ıkeresi, ye - olarak yapınış olan ruhsatlı erlerin yokla 
salahi. 0'?1~yon du~k·ı ~oplnntısında bu dek sübay diploması.) , mnları Haziranın 24, 26, 28 günleri oğle 
I k yetb. ıstınaden kar nıııhetlerini kat"i o- c) Herhangi bir fen şube.cılnde lhtisa..cı vaP- kadar ynpılacaktır. ıe sını ı ı ave eaı mesı ıçın e ı ., pı -

maktadır. Geçen yıl birinci sınıfı açılan kaç yıldanbe.ri tatbik edilmekte olan çift 
Taksim lisesine bu yıl ikinci sınıfı ilnve e- tedrisat sisteminin de mahzurları görül -
dilecektir. Orta okul ve lise müdürleri, 0 _ düğünden önümüzdeki ders yılında hiç bir 
kullarından bu yıl rnezu;ı olmakta bulu - orta tedrisat müessesesinde çift tedrisat 
na~lan ve önümÜ7:deki ders yılı başında mu yapılmamak üzere ıimdiden tedbirler a -
hitlerindeki vaziyete gör.:: ne gibi tedbirler lınması kararlaştınlmıştır. 

lara·ıto tes dı.ı1e baş~amışt11. Haf ta içinde bun- mışsa dlplomuı.> • 2 - 336 doğwnluların ilk yoklamaları dl. 
ar ı an e ı ecektır ""- H · 2 " = Zabıta htek' ı. . ı,· . d) ıKI aded vesikalık .. ~X6 eb'adında fo. gene azırnnın 241, 6, 28 gunlerJ vı:;leye ka.ı 

Türk gemilerinin hamulesi 

Türk şirketleri tarafından 

sigorta edilecek 

Son hnrb vaziyeti dolayısile Akdenize çıı -
bcak gemilerin hamulesi Londra.da bulu -
n.nn beynelmllc.l sigorta şirketi tnrafındnn 
stgorta edilmediğinden buralara se!er ynpan 
Türk gemilerinin de hamuleleri sigorta edi • 

le.'nemekte ldl. Evvelkı g'ün Tıcaret Vekll'nin 
lştlrakile yapılan bir toplantıda Akdenlze çı_ 
tan Türk gemilerinin hamulelerlnin Türk sl-
gorta .şirketleri tarafından riske edilmeleri 
muvafık görülmüştür. Filhakika Londrada 
bulunan stgorta .şirketleri evvelden sorulmak 
ve flnt alınmak suretile bazı gemilerin ha _ 
mulc1erlnl sigorta etmektedirler. Fakat bu 
d~ uzun zamana muhtaç olduğu gibi her u
man kabul edilmemektedir. Hükumetimizin 
yeni aldığı bir karnr üzerine kabotaj slgor • 
taları bu suret.le rLı;;ke edılecektir. Yalnız va. 
tıyctı hazıra dolayısile sigorta primleri bit _ 
tab "'Ormnl zamanlarda olduğundan fazln 
OJ"raktır. Bunun ylizde ibeş kndar olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu yeni şekil tticcarları 
aıı bilhassa memnun etmiştir. Çünkü malla
rı sigorta edllemtyen tüccarlar, bunlan lh _ 
rac etmekte mütereddld davranmakta idi _ 
ler. 

Sigorta şirketlerimiz tarafından ilk olarak 
lc;kenderun<!a bulunan Atllla vapuru sigorta 
edflmf tir. Ecn&bi sulara çıkan gemilerimiz 
badrma sigorta şirketlerimiz tarafından .sı _ 
gorta edileceklerdir. 

Bütün bu işlerin t.ek bir elden idaresi ve 
temınl için bir ofis kurulması muhtemeldir. 

• Btı hususta yakında bazı yeni kararlar ve _ 
•ıecı>ğ'I ümld edilmektedir. 

. Tırhanın bugün ilk 

tecrübeleri yapılacak 

Harb m':. . ır ~~ tes. ıt~ devam edıyor toğraf. dar yapılacaktır. Bunların da mezkftr tarih:,, 

d 
az1ıyetının ınkışaflarına göre Ha.len İstanbuldan harlç mahallerde ou lerde şubeye müracaatları ilfı.n olunur. 

mevcu u aza an veya ithal ·ımk· ) ·· -
le en ba • .. . an an guç- lunan e:mekll ve yedek sti.baylarla askerl me- * 

ş . "! maddelerı yuksek fıatla sntan mnrlar yukarıda yazılı vesikaların birer su Yerli Eminönü Askerlik Şubesinden: 
veya gızlıyenler hakkında zabıta takibatı- retlni bulundukları yerin askerlik şube~in; 940 ihtiyat erat yoklamaları 28/Haz 9401 

Romanyaya ikinci parti ~~e~~~~'b~ır. İta1l.ynda:\li:k?n ~elmemcsi mnracaat ederek pul tlc:alt etmek.sizin t~ _ günü biteceğinden ~diye kadar yoklar a. 
t f d f ıran ımon ı t ıırı u mevzu dlk ettirip tnahhildlil bir mektubla şubemi yn gelmemı.ş olnn eratın 20, 25, 28 Haz rnı:ı 

olarak mühim 1niktarda e ra ın a aa ıyetin teksifine sebeb olmuş - ze göndermP.~e mP.cburdur. Mektublannd~ gllnleri öğleden evvel yoklama için şubzy"I 
tur0.. .. h l" • bulundukları mahallin aÇlt adresini yazmak müracaatları, bu tarihten sonra hiç blr mü.,ı 

yapak ve tiftik verilecek k un uç mu te ıf fırrna hakkında tnhki - la milkellertll'ler. rncant kabul edilmiyeceği ve gelmiyenlelj 
Dış piyasalardan iptidai maddelerimize st:tk ybplılmış, bunlardaı~ i~isinde gizlemni~ Senelik ihtiyat yoklama.'11.na iştirak et.mi- hakkında lkanunt takibat yapılacağı illin o..ı 

taleblerin arttığı ve bunun yeni ithal. im - milli ko~:::~~;le hır fırmnnın hn:.e~ftı yen veya taışrada olanlar yukarıda yazılı ve- lunur. 
1 

kanlan yaratmakta olduguy nu yazmıc:tık. rek t k.b t ·ı . u~una uygun goru e- sika surctlerfle bnlundukl11n yerlerf btldlr • * 
,.. a ı a a geçı mıştır. ı ı Y ı· Emi - Ü A~k llk Ş besi d 

Rumenler 600 tona ilaveten yeniden s· ·ı l y . m yen er 1078 savılı kanunun 10 uncu mad er ı non ....,. er u n en: 
1000 ton tiftik, 1150 tondan başka 18~0 k ı~ı memur ar emışte vapur iskele-si desine tevfikan ~o llra para cezasını !Xie - 336 doğumlu eratın ilk yoklamalarl 

d h 
so agında 6 n_umaralı .m. ağauı.nm. sahib_i 11- me~e mnhkAm edi]nceklerf iJAn olunur. - 28 Haz/940 gününde biteceğinden yoklama""ru 

ton t\ a yapak taleb etmişlerdir. Bu yeni ya K k -ı 1 1 6 u .. " .,., ara aş og una muracaat a ımon ıste- · gelmlyen 336 doğumlu eratın her ...r.n ö~le 
11 talebler etrafında da görüşmeler yapıl - miql h"dd ti k · · k" f 336 lı1arın yoklam 1 15

" 
6 

maktadır. • er, ı e e verme ten ıııtm a etmiş ve a arı den evvel Yoklamalarını yaptırmak üıer• 
az miktarda vermeği kabul ettiği limonun Sarıyer Askerlik Şube.s:lnden: Banyer şu - şubeye gelmeleri, ge1miyenler hnkkın~a as J 

Dün tiftik ve yapak ihracatrılan tekrar heh · ·· h k '- · · · b 1 halk d • ' "' erıne uç uçu Kuruş ıstemıştır. es ın an olan 336 doğumluların yok - kerlik kanununun 83. cü maddesi tatbik e , 
toplanarak ilk partinin teslim şıırtlannı llya Karakaş hakkında zabıt tutulmuş ve lamaları için verllml.ş mt\ddet hitam bul - dileceği illin olunur. • 
kat'i olarak tcsbit etmişlerdi(. Romanyaya kanunun 32 nci maddesine ~öre takibat 
diğer İptidai nesic maddeleri de verilecek- yapılması talehile adliyeye teslimi takarrür 
tir. Bu suretle memleket için lüzumlu o - etmiştir. 
lan petrol ve müştakları ile kereste temin Bundan başka evv~lce hakkında takibat 
edilecektir. yapılan bir demir ticarethanesi hakkında 

İçinde dört çocuk bulunan da ~ahkiknta"'girişilmist~r. 

bir sandal Hayırsızada Bır dogramacı sokakta 
R~;::~~:~~~f~rü:ü~!:~~~le _ karısını yaraladı 

rinde dört çocuk evvelki aün Y enikapı is -
kelesine bağlı Timsah namındaki snndala 
binerek denize açılmıtlardır. Fakat akıntı
nın teairile dört çocuğun sandalı Hayınız
ada açıklarına kadar ıürüldı:nmiştir. T ecrü
besiz çocuklar bu vaziyet üzerine bağırıp, 
çağırmaia ve imdad aramRğa başlamışlar
dır. Bu aırada o civardan geçmekte oJan 
Gülbasma motöril kazazedderi görerek 
yanlarına gitmiş ve hepsini motörc almış.
tır. Motör sandalı da yedeğine alarak Ji -
mana getirmiştir. 

~~~~~~~~~ 

Karadenizle limanımız arasında 
itliyen ecnebi vapurlar 

Rus bandıralı Svanetya vapuru dün Ka • 
radenlzden gelmt.,ttr. Vapurun buradan bs
zı ihrac maddeleri alarak Pireye kadar gi -

Taksim de Doğramacı sokağında 11 nu· 
maralı evde oturan ve Ortakoy tütün d~ -
posunda çal~n doğramacı Artin ile karıs. 
Haygımoş arasında son günlerde ~iddetli 
geçimsizlik başlamış~ Hayganoş evvelki 
gece kocasını eve almamıştır. 

Bundan münfail olan Artin dün sabah 
karısının yolunu beklemeğe haşlarr.ı~ ve 
saat 8 sularında Haygano7 Alıınbakknl so -
kağından geçerken önünü kesmi§tir. He -
men bıçağını çeken Artin, kadının imdad 
çağırma!llna zaman bırakmadan Üzerine 

hücum ederek kamma ve sol böğrüne birer 
kere saplamıştır. 

Hadiseyi müteakib suçlu koca 7.abıtacn 
yakalanm1ş, çok ağır surette yaralanan 1 lay 
ganoş da hastaneye kaldırılmıştır. .............................................................. 

Kapalı zarf usulile Eksiltme ilanı 

Tekirdağ Nafıa Müdllrlüğünden: 
Eksiltmeye konulan lş: Talibi çıkmnmns:ıııdan dolayı tekrar ilAnına lüzum goru!en 

Şarköy - Gölcük yolunun aıo+300. kilometreleri arasında el O +300ıı metrelik kısmının 
şose esaslı tamiratı ile Imal§.tı sınalye ve bir aded küçük tip ekip binası inşaatı. 
Keşif bedeU •94488• Ura «19• kuruştur. 
2 - Eksiltme cr28.6.940o tarihine rastlayan Cuma günil saat ırl5ı> te Tekirdağ hukfı • 

met binası içinde nafıa mfidilrltltü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulilc 
yapuacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak c475o kuruş bedel mukabl .. 
llnde nafi& müdiirliltilnden alınıabillr. 

• - Ek.oı;iltmeye girmek için tallblerln en aşağı 050 binıı liralık bu glbl şose işleri yap. 
mış olmaları ve c5974ıı llra cı4b kuru.şluk muvakkat teminat vermesi ve ihale günün
den en az .s. gün enel Tekirdağ valllığlne müracaatla ibraz edecekleri belgelere göre 
cEhliyet veslkMı. almaları ve 940 yılına aid ticaret odası vesikası göstermeleri şarttır. 

~ - icıteklilerın teklif mektublannı .2. ncl maddede yazılı saatten bir saat e\'Veline 
kadar komisyon reWi~ne makbuz mukabilinde vermeleri IA.zımdır. 

Postada olan geçlk:meler kabul edilmez. ••7221> 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

( Küçük haberler ) Tırhan vapuru bugün ilk tecrübelerini deceği .9ÖYlenmektedir. Svanetya dönii§te bu
rapacaktır. Vapurun bütün tamiratı ikmal radan da bazı lhrac maddeleri alarak Rus -
tdılmiş olduğundan bu tecrübelerden son- yaya gidecektir. 
ra seferlere başlıyacağı bildirilmektedir. Tır Rumen Bandıralı Ouytz vapuru da bugfın Eğitmen kursları - Mnari! Vekaleti, meın 
han vapurunun bilhassa takviye edilmek is- Köstcnceden lbcklcrunektedlr. Vapurda mem- leketln muhtelif yerlerindeki eğitmen kurs
ı .. :ıilen Bandırma hnttına tahsis edileceği leketimlz için lfıstik. cam eşya, ve diğer bazı larında te_rti.şler yaptırmaktadır. İlk tedrls,1t 
töylenmektedir. Bu suretle iz.mir hattına maddeler vardır. Ouytz vapurunun Akdenize Umum Mudürü de bu ~ıtmenlerl gezerek 

Muhammen bedeli (852) lira <~O) kuruş olan muhtelif cins, cb'ad ve miktarda 1230 
a.ded kuru pll (28 6.1940) Cuma günü saat Cl0,45) on kırk beşte Haydarpaşada Gar 
binası dahllJndeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (63) Ura <94) kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun ta. .. 
yin ettiği veMlkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lflzım~ 

Bu işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4851) 

Bn d t ik·1 d h f 1 l çıkmlyaca~ı söylenme'ktedlr Vapur buradan vaziyetlerini tetkik ve ~htlyaclannı tesbıt 
n ırma ar ı e a a az a yo cu taşımıı 15 • ğ 

ola kt bazı maddeler alarak Rom.anyaya götfirecek- etmektedir. H!ilcn e ıtmcn kurslarında bıı -
ca ır. 2000 ö "-""zd k tir. lunmakta olan genç nwuU e 1 Teş -

Bacaları temizleme tetkilatı 
kurulacak 

rinievvel ayında kursları tkmal edecekler ve 
Matbuat teknisyenlerinin toplantısı Cümhuriyet bayramından evvel köylerde va

zife alacaklardır. 
Turk Ma.tbuat Teknisyenleri Birliğinden: . 

Temizlenmıyen bacalardan sık sık vukua Mutad 8 enellk kongremiz 16 Haziran 940 Pa- Üniversitede imWıanlar - Univcrsite Hu. 
reıen yangınlara mAni olmak J.çin Belediye zar gllnO. Emlnönll Halltevi aaloİılarında ak.. kuk Fakültesi birinci ve tklnci sınıf talebe -
bir teşklltı.t vücude getirecektir. T~lAtm dedllecektf. Ek.serfyet hAsıl olmadıjpndan )erinin sözlü imtihanlarına dünden itibaren 
.adrosunn blr mühendisle üç lise mezunu a. 30 Hnzi:ran 940 Pazar günü saat 13 e tehJr başlanmı.ştır. Dl~er sınıfların sözlü imtlhnn. 
bnacaktır. Belediye kendJ ve.mı.ti ile baca • edilm~tır. Ark:adaşla.nmızın yevmi mezkür_ lan devam etmektedir. Bu yıl Haziran dPv -
lan tenıizliyecet, temizleme ücreti mal sa • da Eminönü Hnlkevt salonlannda hazır bu- resinde Hukuk Fakülte.sin<!o yazılı el('me 
b.lblertn<!en ta.hail edilecektir. lumnalaruu dileriz. imtihanlarında muvaf!akiyet nlsbetl p;eçen 
----------------------------------- senelere nısbetle haylt aı olmuştur. Talebe_ 

Istanbul Defterdarlığından: 
l - 4 Haziran 1940 tarihinde Resmi Gazete Uc neşredilen 384.3 sayılı muamele ver .. 

gisl kanununun muvakkat birinci maddesi hükmüne göre bu kanun mucibince yenJ. 
den mükellefiyete giren şaJus ve müesseselerin tutac.aklnn defterleri knnunun me.r'.1-
yetı tarihinden itibaren bir ay zarfındn tasdik cttinn~Ierı mecburidir. İleride cezaya. 
çarpılmamak için yeniden muamele vergisi ile mükellef olanlnrın kanunen tayin edll
mi.ş bulunan müddetin sonu olan ı Temmuz 194<1 Pazartesi giinü akşamına kadar Def
terdarlık blnaııın<!ıı.kJ büroya detterlerini ibraz ettirerek to.sdik cttirmclerj; 

Termos ihtikan yapan bir tüccar iki 
sene sürgün cezasına mahkOm edildi 

nin bir kısmı da bu devre imtihanlarına gir-
mlyerek Eylül devresi imtihanlarına gire _ 
ceklerlnl Falı:\ılte idaresine bildirmişlerdir. 

tİniversltenln diğer şubelerinde de lmti 
hanlara devam olunmaktadır. Blltnn imli -
hanlar Haziran sonunda bitmiş olacaktır. 

ona okul imtlhanlan - Şehrimizdeki kız 

ve erkek orta okuJ direktörlerinin bir lrnmıı 
dün öğleden sonra Maarif İdaresinde topla_ 
narak devam etmekte olan orta okul blt1r -
me .imtihanları etrafında görüşmtlşlerclr. 

orta okul bitirme imtihanları 28 Haziranda 
nihayet bulacaktır. 

2 - Yenl kanuna göre mükellefiertn tutmağa mecbur oldukları detferlerin ne gibi 
esasları ihtiva edeceği kanunda mezkur bulunmaktadır. Bazı müesseselerin kanuni 
esaslara uygun olmayan defterleri ta.sdlk ettirmek fizerc müracaat eylemekte bulun. 
du.kları gCrilldi.lğünden, e.IA.kadarla.rın Defterdarlıktaki büroya müracaat ederek, mu
amele vergi.si kanununun tutulmasını emreylediği defterlerin ne gibi esaslan 1httva. 
edeceği hakkında maHmıat almaları ve bu suretle yanlı_, ve noksan defter tasdik.ine 
meydan verilınem~i lüzumu, 
İlAn olunur. (5104) 

İstanbul Mıntaka liman reisliğinden : 
21 Haziran 940 günft Adalar arka.~ıındaki sahada büyük toplarla atış yapılacaktır. Bu 

civardan geçecek mera.k.Rıln milteyat'luz bulunmaları ilCı.n olunur. 150991 

Mahkeme ayrıca 500 lira para cezasına ve suçlunun 

mevkufiyet halinin devamına karar verdi 

T crmoa aklamak wretile, milli korun-
d nıa kanununa aykırı hareket etmekten suç- VEFAT ur fu ıtriyat ve tennoa tüccarı Jak Kastronun 
25 tfrouhakemesi uliye 6 ncı ceza mahkeme -
yıdlaıJinde dün neticeye varrnıttır. 

kar~Slnda suçu sabit bulmut ve ıuçlu tüc
carın millt korunma kanununun 32 nci 
madcleai delaletiJc .S9 uncu maddeaine sö-
re tecziyeaini iıtomittfr. Yanya hanedanından Aralan Paşa halidl 

Dünkü celaede, ehli vukuf elbiseci Oı
Belaıan tarafından hakim Muazzezin niyabe -

:inde ve mahallinde yapılan ke~if raporu 
mahlı:emcde okunmuştur. Raporda. ter -

Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünden: 
Kuleli ve Maltepe a.ıskert liselerinin ikinci ve üçüncü sınıfianna girmeğe isteklJ ve bü. 

tün girme p.rt.la.rını baiJı .olan n.amzedlerin seçme sınavları 21-22-24/Hazlran/940 gün. 
lerı Kulell Ye Maltepe liselerinde yaıplacalc.tır. Namzedlertn en geç 21/61940 günü saat 
sekizde Lşbu liselerde bulunmaları. (61) (4942) t 

Bugün matinelerden itibaren S AR AY sinemasında 
2 bOyük film birden 

1 - Madam BUTERFL v MARIA CEBOTARI 
2-CASUS iNTIKAMI 

PRESTON FORSTER • LYNN BARI 
,. moılann vitrinde göziikür bir tarzda bu -

kın funduğu ve saklandığına delalet eden bir 
tir. nziyet müşahede edilmediği anlatılmıştır. 
(Bı Fakat, müddeiumumi toplanan deliller 

Mahkeme, müzakereyi müteakib suçu merhum SWeyman Bey refYtası Umumi Em
delilJerlc tcabit ederek, Jak Kastronun 2 niyet ba4mtitercimi Münif Serav ve Oillhane 
ıene müddetle sürgün edilmesine, SOO lira tatbikat mektebi ve hastanesi bevliye profe
para cezası ödemesine ve mevkufiyet hali- sörü Doktor Kemal Serav'ln anneleri Refet 
nin devamına karar vermiştir. Suçlunun Berav vefat etmlftlr. Cenaze.cıi bugün saat 
dükkanında mevcud termoslanı1 müaade - on birde Arnavudköyünde Beyaz Oill sokağı 
resile, hüküm kat'ileştiği takdirde masrafı 38 No. lu evinden kaldırılarak namazı Be. 
suçludan alınmak üzere, gazetelerle ilam da ya.zıd camisinde kılınacak ve Edirnekapıda 
karnrnltına~ınm~tı~ ~ifil~ed~nedll~eU~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



20 Haziran 
S O N PO ST A 

enera au e ue onu ua i e 
in emı en ransanın a i e i 

D 
ün gece Londra yadyosunda, Ge- .................... YAZAN .................... ihtarlan ve :kitablan fayda vermediler. 

ncral \Vcyganddan evvel . ~ransız :.= Emekli general. • il Fran~llnın mukadderatı memleketin hakiki 
b. ..ddet Jçın har- ve mı iyetçi evlidlarının elinde sağlam bir 

kabinesinde, pek kısa ır r;ıuG ll ... bir :.: H. Emir Erkılet 1 surette bulunmaktan çok uzaktı. 
biye nazırlığı eden Gcnera a.u c un ·· Bu meselelerı· Le Temps·da ız' ah eden • • • • 1 d" o smi I·ransa mun- : .Son Posta-. nın a.skert muharriri ! 
hıtabesını dın e ım. ..: re .. b r ......................... ••••••••••••••••••••••••••••••••• Pierre F ervaque o vakit Charles de Gaulle 
f erid sulh yapsa da, f ransız su ay ve e. - l 1 b I . . F z mühendislerini velhasıl ışe olan büyük bir askeri bütün, akıam üstü 50 i e o an ir mülakatından bahsederek ıöy-
cnru, ran~ ·ı·h tutar bütün Fransızları mil (takriben 85 Km.) ötede bulunacak - le anlahyor: cıKarıımda iri, solgun, genç, 

yarar ve eu sı a h B 1 ··t · ·· · l b lı .
1 

.
1 

birlikte sona kadar mu are - tır. öy e bir bütün, nasıl bir arazide bu- mu evazı ve az gosterış j ir adam vardı. 
ngı tere 1 e d' d lunursa bulunsun, bütün kısımlarile, yürü - Melankolik bir tebessümle bana şunlan 

beye davet e ıyor u. 1 .. 1 d' Anlaşılan, General Gaull.e. /\lmnn ar, ~- yüş nizamından muharebe nizamına g..,çe- soy e ı: 
kl • .

1 
t k ve ınakinelt:rıle Fransayı, bır bilmek için en çok bir sürat istiyecektir. ıcNihayet, benim nazariyelerime dönülece 

~=l ;j~ie n:~ıl istila ettilerse gene v~~~~ v~- Ayni suretle, İcab edince, düşmanla teml\SI ğinden tüphem yoktur. Yalnız korkuyo -
ııtalarl~ onları ric' ate ve m.ag ~ı. ıkye. e kesip ateşin dışına ıüratle çıkabilecektir. )l rum ki, bu avdet çok geç olacaktır.» 

k k 
· · Fransızların lngılız rın cı Yürüyüşleri ve hareketleri ya va", gayri General Gaulle'ün geçen Büuük Har -

sev etme ıçın ' b cI " b' b l " 
1 ·ı· ) ) l eraber har e e - kafi keşif vasıtalanna malik ve yollara pek ın aş angıcında 2 1 yaşında, bir tegv men 

yanında ve ngı ız er e > k k' .. l k 
1 

• lu"zumuna kani olaca ı mu- bağlı olan 1914 senesininki gibi ordular, ne 0 ara • o zamMı miralay olan Petain'in 
vam etme erı .. k. · ı · 1 · · d b 

k 1 b
. · · Fransada hu umetı e ıne yan arını ve ne de gerilerini açamazlar. Ha- maıyetın e, ulunuyordu. Bu harbde yua-

lare e ta e 1 ıçın · · · k k k b 1 1 1 d 191 6 d 
1 M 

.,.) Peten kabinesı_ne gırmıyere re et a i iyet eri ziyade olan gelec~ğin an 1 ve a Verdun muharebelerinde 
il an are...- ' ·ı· l 1 b k ' 1 · b ' lf Al l d lngiltereye geçmiş ve ,nada. ı~gı ız er e e- ·ıt a arı ıse u kÜ etten kurtulacaklardır.» man ara esir Üştü. Harbden sonra Po -
raber çalışmıya karar verrnışlır. . . Fransız sübaylannın en ileri gelenlerin- lonyada askeri muallimlik etti. Sonra Saint-

h b d 
m etmek azmını d~n biri olan, o vaiitki albay Gaulle'ün Cyr'e de muallim oldu. Nihayet 47 yaş -

İngilterenin ar e eva .. ] d biliyoruz. Onun tarihinin, uzun suren ve tetkikleri Fransız parlamentosile Fransız ann a albaylıkla bir zırhlı muharebe ara-
r . kadar devam eden musırrane harbiye nezaretinin teknik dairelerinin dik- ba alayına komutan yapıldı. o. 6 sene ev

~~nrze ~ecl:ra harblcri\e dolu olduğu. da katini çekmemiş değildir. Hatta, lsviçreli vel şunları da yaz.mıştJ: «Memleketimizin 

I ~ d Bu .,.beble bunlara benzıyen mecmuaya göre, daha on yıl evvel, Gaul- şimal doğusunda korkunç bir gedik vardır. 
rnıı um ur. ..... • 1 'nd b' 1 ... f'k ' 1 v . d vı . d'ki Alman _ fngiliz mücade esı e rr e un" ı ır cereyan annın taraftarlarından OZJ ag annın kuvvetli bir scd teşkil l'!t-tlk F ansızlan İngilizlerin etrafında toplı- biri de, (Mareşal Petenden evvel Fransız tikleri muhakkaktır; fakat hunları, cenub
~o k r "h' ol oynıyacağı anlaşılmakta başvekili olan) bizzat Paul Reynaud imiş. dan. Belfor vadisindel'l veyahud ııimalden 
yara Gmu. ıml Gr ile' ün hüviyet ve şahsiyeti Bu zat daha 1931 de, nmodern zırhlı ara- Belçika Üzerinden çevirmek kabildir. Mo -
lıın enera au G l b 1 d 1 0 • .,v 1. fa dalı olur. Fakat • enera a ar an müteşekkil bir taarruz ordusu •• ze ve Möz nehirleri;ıin ehemmiyetli mnni-

nı ogrenmeK y • b Fransanın 'lh kl'f 1 ld v d d v d G il ... hüviyetıle bara er, ı ... » tc;: .ı etmiş ve bunu temin için bir er o ugu a ogru ur. Fakat bunlar kafi 
b a~. ek~ felaketlerinin sebehlerinden ba - kanun layıhasını meclise kabul cttirmeğe derec~e derin olmadıklarından bir hata 

u
1
gun uda 

0 
.. vgrenmiş olacağız. beyhude çalışmıştır. ve hir dikkatsizlik bunları kaybetmek için 

:z:ı arını l k F l' 'k 1 kA r· ı· llh e d G l b' İsviçre mecmuasınc a o u - ransı7. po ıtı acı arının kör gö?.lii ek- a ı ge ır.. . ..l) .• ~e an yarmasını, au -
~utebe_: ır General Gaulle, harbin sevk seriyeti, kuvvetli bir meslek veva taarruz le çok vakitle.. nasıl güzel tahmin etmiş de-

duguma gore, d b" "k ternkkiler ordusu tr.ııkilatında bir nevi dikt;t0··rt;ı'k ko- ğil miH 
'd · etodlann a uyu ve ı aresı m k r olduğunu vuk- kusu duyduklannclan, bu hususta söyl~nen Frnnsayı vaktinde ikaz için yalnız Gnul-

Sayfa 5 

1 HldUeler Karıı.sında.=J 

SARU ONLUK 
Onluk buhranı var. 
Onluk bulunamıyor. 

Derken, onluk birdenbire çoğaldı. Hem 
de yeni yepi ve sarı san. 

Bir soz vardır: 
- Horoz öttü, kavga bitti. 
Derler. Biz de şimdi: 
- Onluk çoğaldı, kavga bitti. 
Diyebiliriz. Çünkü artık tranıvayla1da: 

Hanım on para yok. 
- A olmaz. hep böyle söylersiniz. 
- Onluk yaratacak değilim yal 
Gibi laflarla başlıyan ve iki tarafın ve 

taraf tarlarının bağınşmalarına, birbirlerine 
acı sözler söylemelerine kadar varan kav
galar olmuyor. 

* Yeni onluğun bir faydası daha oldu: 
Altının yirmi dört Jirı:ıyn çıktığı bu za

manda gerçi altın olmasa da, gerçi kıymeti 
on para da olsa, altın renginde parayı çnn
tasında taşımak insana bir teselli veriyor ••. 
Diyebiliriz ki: 

- Altının sanki bundan ne farkı var~ •. 
Paraysa, bu da para. Rengi sarıysa, bunun 
da rengi sarı. Hem ötekinin kıymeti düşer, 
bunun ise kıymeti hiçbir vnkit de~işmez. 
Ne on iki paraya çıkar, ne de sekiz paraya 
iner. insanın zaraT etmek korkusu da yok. 

* Cebimden yeni san onlul.:lardan bir ta-
ne çıkardım. Üzerindeki yazıyı okuyacak
tım. Bir arkadaşım yanıma gclrlı. Ecnebi 
dilde çrl.an bir mecmuadaki bir yazı ser
levhasını işaret ederek: 

- Manası nedir? 

Dedi. okudum ve tecrübe ettim 
- uBir insanın kıymeti h> 
Arkadaşım uzaklaşuken de yeni san on 

paralığın bir tarafındaki yazıyı c1kuym-
dum: 

- « 1 O para 1940.ı> 

* Genç sairlerden birinin yazdığı yepyeni 
bir tiiri okudum: 

ı<Sevgilimin saçları iç.in,» 
((Niçinh> 
«Altın Tenginde. diyorlar bilmem.» 
c.Çünkü altın nedir bHemem.» 
«Sevgilimin saç lan.» 
San 
nOnluk renginde.» 
<ıÇünkü bir arkada~ımuı bana verdiği 

yeleğinde.» 
<ıBir tek on~uk. bulduhl.» 
ccSokuldumı> 
cıSevgilime baktım.» 
ııBıraktım» 
cıOnluğu saçlarının arasınal> 
cıAyni idi :renkleri.» 

* Çok geçmez gazetelerde böyle bir ha-
vadis ok.uruz: 

11 Yeni on paralıkları çeyrek lir. diye; 
saf bir adama satan snbıkalı güruhundan 
filanca, üç gündenberi yapılan tııhaniyata 
Tağmen ele geçmemşitir. Polisin istihbara .. 
hnn nazaran bu yolda aldatılnıı§ daha bir 
çokları mevcud olduğu g\b! on parnlığt lira 
çeyreği diye satan açtkgözler de mütead~ 
diddir •.. Vesaire ••• Vesaire .•• )) 

r:J c1,,ul :f.tu.lı1t1& 

Biraz daha. sabrediniz .. ~ 
ve değişiklikler ol~~ 1:':;~ tes1ihı>tında ta- eyleri duymak bile istemiyorlardı. J q 35 de le de-ğil, daha birçokları da didinmi.,J.•rdir. 
tile gören ve ona go~e·d· B" ük Harbden Paul Reynaud 1 O aded zırhlı ve motörlii F akııt onlar da dinl,.tem,.mi !erdir. Mesdô, 
d.1 ~ • · 1 rden bın ır. uy ı d Ç kl ı at ıstıyen e A anın en kuv\'etli tümen teşkilini teklif etmis, fakat sözünü bunlar arasında, 192 7 de kendisini yalnı:ıı:: Bu sabah, üç dört sene evvel bu eütun - metçi ir. ocu · arınız için bu fedaktı.rh .. 
ıonra bir~ok t'~ltrsila~:::a malik bir kara dinleternemi.,tir. Onu:ı o vakit, bu ınaksad- tanımak dei.!il. ayni zamanda f'nunla mii - larda bir defa bahsi geçmi • eski bir rn~e- katlanabilirsiniz.>> gıı 
ve en m]!.er.~ oynamış bulunan Fransız or- in ileri sürdüğü sebeb ve deliller. guya bu- kerrer mesleki müsahab,.fe, ve sevnhatlcr lenin ikinci safhası ile karşılaştım. Bu rnese- Ve okuyucum beni dinlemi~. nikahı t • 
ordusu TO unu d hakikat güneşi günü gözile görüyormtıs bibi söylenmi<ı ol- yanmak şerefine mazhar olduğum· orgene- leyi tabii ben <le unutmu~tum. Alakadan - zelemiyc kadar gitmemekle beraber knd a 
dusunun süb~.?'ln~~ş a~~~~el:rin bulunması duklarından on lan fsviçreli gazeteden ay- ral Maurin de vardır ki bu vazı lan yazarken nın gönderdiği mektubla hnhtırlıır gibi ol- eve almış, fakat bu defa dn dostlnn mı 
doğma~~d. gt:Cu but1ların başında gelen nen alıyorum: onun L'annee moderne adlı kitabı ı:?"Özii - dum. ~~nhaz~~~ri ile kar§Jla n:ış. bana i~d~ 
~~~ ~= Ce~~ral Gaulle"dür. «Yarın bir harb olduğunu ve Belçikanm mi;ıı önünde durmaktadır. Bu kitnbda bir Üç çocuk sahibi bir baba tasavvur c<li - gonderdıgı mektubda hulnsaten şöyle di· 
ır~ il uzun müddetlenberi askert mu • zapt ve istila edildiğini bir kere dü~üne - milll"ti. modern bir ordu sahibi olmak yo - niz ki birdenbire hayatının en büyük iha- yor: 

harrl.ı:ıruol:rak Fransa'nıhn.hdışl ve içinde Mfev- lim. Eğer biz, Belçikaya derhal yardıma ko- !unda ikaz için her s~v vardır. Her halde, neti iİe karcılasmış ve kansından ayrılmış- -d- «KYüzührr_ıe kapanm.ı~aı1d dobst evi kal• 
k d ~ h d dl h f bedbaht l="r~n~a aözlcrinı hRki!ra.te bu de - ., • 1 ma ı ısa ır zaman ıçı "t" 

L )"de bir şöhrete sa ı o muştur. <ı. es- şamazsa. ve ogu u u arının mu a aza- .. tır Bana müracaat ederek şunu söy üyor: h' . k. b . n c u un mu -
İak ı.ı ordusuna doğrun adlı kitabından nlı - sında ona yardım edemezsl'k sonra ne ola- rece l!lrarla kapamam:ş olaydı bugünkü · ıtJ ay ettım.» 
ncan ~u yazılar onun istikbali gören ııçık fi- caktır? Belçika ordusunun denizden uzak- mukadderatına müstahak olmr1zdı. - «Kadın bir müddet nşıkı ile yaşadı, Mümkündür, olabili, kraldan ziyade kral 
'ltınerini gösterir. laııtırılması mümkündür; bu i!le bi7im için H .E. Erkilet sonra yalnız kaldı, düştükçe düştü, nihayet taraftarlığı edenleri her zaman, her Yerde 

((Mes
lek orduları gelecektt": hep tırtıl ti- şimali Fransada müdafaası İcab eden 350 ••••••••••••••••·········• .. ••• .. ••••••••••••••••••••••••••• .. b u" acaat etti '\.•alvardı te!rcddüd için- görürsünüz, bazı ahvalde kendilerini hakD 

K l k k ı... h d d E · ·· ·· H lk • d k f ana m r ' J ' d " b·1· · F k k h i ·nde hareket edeceklndir. Her bir kıt'a m. i açı ..,ir u ud emektir. Kıymetli ın:.nonu a evın e on erans deyim.» da gokrC: ~ ınz.Çeka·v~t. çare byo , t_:ı am " 
ıenh r b'ır ikmal kolu hep motörlü araba- şimal vilayetlerimizin ana vatandan ko - Yarın akşam saat 9 da Eınlnönu IIalkc _ B b • . • e ece aınız. tıgınız aza ın oerec-....ı .!:.I ve e l l .. k b b en şu ceva ı vermışım. h . d . y ] h b ""1.11!§ 

1 d 
rnürekkeb olarak dağ ve dereler - parı ma anna nz.a gf)sterece aca a ura- vinde muharrir arkada.şunız Nusret Safa . k k" " k ta mm e enm. a nız u nzı:ı büsbü .. 

d
ar an .. "t"leceklerdir. Bu gibi vasıtalarla da bir kimse var.mıdır? İlh ... ıı Coşkun tarafından •Milli Birlik» mevzulu - <ı~ademkı çocuklarınız ço uçu - karşılıksız değildir. Sabrınızın rnükfıf ti.il) 
en yuru u h' b' el' h' Fakat bedbaht Frnn<ıanın 1940 da fc - bir k:onferans verilecektir. Konferansı Hal- türler. mademki ihtimama muhtaçtırlar. çoculdannızm sevincinde bulursunuz :ı._~tın\ 

Se
vkedi1miyen hiç bir adam, ıç ır t p, ıç • ona • ya bir erzak çuvalı kalmıya - lakete uğraması mukadder olllcak ki :ıc kevl orkestrasının dolgun programlı blr kon. farzcdiniz ki. evinize alacağınız kadın eski daha sabrediniz. ~ 

bir mermB ı 1ved guv yerden sabah kalkacak Reynaud'nun ve ne de Gaulle'ün söz)ı-ri, seri taklb edecektir. karınız değildir, bir mürebbiyedir, bir hiz- TEYZE: 
caktrr. uun u .--.. .............................. ...;...., ................................. .;.. .. ...:;;;:;.;;..;,;;;;.~-...-..-. .. .;.._. .......... --. 

ıı j(A ıo o N r «Son Posla» nm edebi tefrika .. : 48 rBunları~ 
< biliyor mu-1 

Yün örgü bluz GAıını· ıWIR izıDmVA C 
" 

nnln önüne ığretl 
l k ııçık yaka ye 

Yuvar a. üstüne açık renk. 
uAvc edllınlş ve 

bir parça dik·'-'" Bu düğmeler-
. düğme ıuıl.l"i· 

le ;karışık bır d ha var. Kollar, o-
d iki tane a 

elen bele ka ar d.. Yalnız 
eri kalan taraflar uz. 

muzlar ve g ~ze çarpıyor. 
solda bir dıkiş ve baskı go 

d et edilirseniz .. s· yere av 
ır na gideınlyecek bir oyunu * Herkesin llOfll aınız ttendinlzl. eğlcn-

tcklif etmekten veya :mastan çekininiz. 
direcek bir mevzua . ptırmak içln kim-

i i bir hünerlnizi ya . • * Y bur etmeyınız. 
aeyt size ricaya nıec. kabul usulünden bah-

ft ·"a evıerdelti . * B~ • ...r.' ~er onları methedersenız 
yı. niz Çllnı"'.ı q; ıetınc · ~ .Mhlbl tendini onlarla 

. firl oldugunuz ev 
mısa ttıırı ... ize kritik ediyorsanız onu 
mtliltayese c &.,. • 

ı kilde kritik edeceğinize hükmeder. 
fla ayn şc 

O gece o, hem beni tuzağa dü
§Ürmek hem de size hiyanet et
mek istemişti. Size, onun tarzı harake
tinden kat' iyen mes"ul olmadığımı söy
liyebilirim. 

Handan düşünceli bir tavırla cevab 
verdi: 

- Sizin tarzı hareketiniz ne olursa 
olsun, bence mühim olan şey onu elim
den aldığınızdır. Sizi beğeniyor, sizi is
tiyor ve bu sebebden beni alçak görüyor. 

Bu sözleri işitince Zeyneb onu yola 
getirmekte müşkülat çekeceğini anladı. 
Ah. Haluk artık bu kadını görmek, bu 
mülevves aile ile görüşmek arzusundan 
"·az.geçse, ne iyi olacaktı! 

- Bu sözleriniz beni cidd~n mütees
sir etti Handan; çünkü Turhan beyi 
cezbetmek için hiçbir şey yapmadığıma 
yemin ederim. Fakat, anlamadığım bir 
nokta var; bana karşı duyduğunuz öf
kenin acısını neden kocamdan çıkarmak 
istiyorsunuz} 

- Siz benim sevdiğim adamı elim
den aldınız, ben ele sizinkini alacağım. 

Zeyneb birdenbire yerinden kalktı. 
Heyecan İçinde olduğu sırada zihninden 
şöyle bir fikir geçmişti: «Handan benim 
Haluku sevdiğimi ve bunun için onunla 
evlendiğimi zannediyor. Actlba ona ha
kikati söyler!!em kocama işkence et
mekten vazgeçer mi? ı> 

Bu düşüncesini bitirmemişti ki kula
ğına müstehzi bir kahkahl\ geldi. 

- Ben yaptığımı biliyorum. Haluk 
dün beni seviyordu, bueiin de seviyor, 
yarın da sevecek! S izinle, ancak bana 
inad olsun diye evlendi. Bunu aiz bilmi
yor muydunuz} Yoksa sizi sevdiğini 
söyliyerek sizi kandırmağa mı kalkıştı? 

Zeyneb mağrur bakışlarile ev sahibini 
süzdü: 

- Ben Halukun ııizi sevdiğini biliyor
dum ve her .zaman da bilmicıtim. Bunu 
izdivacımızdan evvel ıöylemi~ti ve beni 
hiçbir zaman kandınnağa kalkışmadı. 
Esasen kocam böyle baya~ı oyunlara te-

Naldeden: Muau.e: Tah.ftn Berkand 
nezzül etmiyecek kadar asii ruhlu bir a
damdır. Bunu ~z de pekal.i biliyorsu
nuz da onun size kar"ı olan hislr.rinden 
istifadeye kalkışıyorsunuz. 

Handanın dudaklarından muzaffer 
bir tebessüm geçti ve boynundaki inci 
gerdanlıkla oynıyar~!t cevab verdi: 

- Haltık hakkındıı çok iyi fikirleri-
niz var. 

- Evet; bunda haklıyım da .. Onu 
Tnhat hımkmanıZ1 ve si7i unutmasına 
müsaade etmenizi taleb etmeğe heni 
sevkeden sebeb de budur. 

- Bunun için ne yapmaklığımı em
redersin~ efendim? 

- Şimdi yapmakta olduğunuz bazı 
ı,ıeyleri vaprrH\manızı rica ederim. 

- Me.sela? 
- Siz benden iyi biliyorsunuz amma 

mademki mecbur edivorsunuz, Eöyliye
ceğim: Onu sık sık görmekten, buluş
tuğunuz vakit gö?.lerinizi ondan avırma
maktan, onu kolunu tutup okşam-aktan, 
dudaklarınızı ona uzatmaktan tevakki 
edebilirsiniz. 

Handan omuzlarını kaldırdı ve het 
kelime üzerinde duraTak şu sözleri söy
ledi: 

- Kardeşimin ni~n gr.Ce!!i kocamı 
yanından ayırrnıyan, onunla ÖpÜfmek 
cesaretini gösteren bir kadınırı bana bu 
nasihatleri verme!li pek garib doğrul!U 1 

- Tekrar ediyorum: Ben T UThan 
beyi hiçbir suretle teşvik etmedim, o
nun tccavüzkirane hareketine mini ol
mak için elimden geleni yaptım. Fakat 
kocanız çok küstah bir adam; onun 
müstekreh hareketlerinden ben mes'ul 
olamam. 

- Böyle söylemek. işinize geliyor. 
Handanın müstehzi sesi ve bu oyun

da sonuna kadar devam edeceğini gös
teren ateşlı gözleri Zr.ynebe, kocasını 
kıntarmak için yaptı~ı bütün fedakar
lıkların boş olduğunu isbata kufi idi. 
Böyle iken, sonuna kadar tahammül et
meğe karar verdi. 

- Eğer harekatımda beni serbest bı
raksalardı kocanızın yüzünü ömrüm ol
dukça ~örmezdim. 

Bu sözler ev sahibini kızdırmıştı: 
- Bütün bu sözlerinizın bence hiçbir 

kıymeti yoktur. Beni alakadar eden ye
gane nokta kocamın size karşı olan his
leridir. Sizin sözd"! nnmuskar tnvırlarınız, 
ukalaca sözleriniz her nedense onu tes
hir etmiş .•• 

- Buna cidden teessüf ediyorum. 
- Bu kafi değildir. 
Aralarında uzun bir siikut oldu. Zey

ne-b Haluku düşiiniiyordu: Bu vahşi ka
dın, kocasını kıskandığı için Haluku 
kendisine tekrar ba~lamak ve bu suretle 
Zevnebden İntikam almak istiyordu. Bu 
tehlikeli •oyunu sonuna kadar devnın et
tirerek kocaı1ının yeniden kendisine av
det etmesini t~min etmek için en biiyük 
alçaklıkları bile irtikab edeceği apa!ti
kardı. 

Zavallı hassas Haluk 1 7avallı cesur 
ve azimkar bir insan olduğu halde bu 
fettan kadının ağlarına takılarak bocalı
yan yükııek ruhlu Haluk! 

Uzun !ü1cötu gene Zeyneb ihlal etti: 
- O halde, biitün bu söylediklerim 

size te.<ıir ~tmiyor. 
- Kat'iyen! 

- Kocama ~r!iı oynadığınız oyun-
da sonuna kadar devam edecek ınüiniz? 

- Şüphesizi 
- Bu \cararınızdan sizi hiçlıir kuv-

vet çeviremez mi? 
- Hayır! 

- Bundan böyle aramızdaki müna-
sebeti kesmeğe, bir daha birbirimizi gör
memeğe razı olmıız mısınız} 

- Hayrrl 

- Halbuki bu suretle kocanızla beni 
de ayırmış olursunuz. Bunu hiç düşiin
memiş miydiniz? 

- Bunlar hep nazariyat! Turhan sizi 
pekala gizlice görebilir. 

(A,.kası var) 

L .... idiniz?~ 
23 senedir uyuyan genç kız 
Brezilyada, şimdi yir· -

mi sekiz yaşında elan ~ 
bir genç kız, beş yaşın· ...:::::,- 1 
danberi uyumnktadır .... ' 
Bu genç kız beş yaşında ~~' 
iken bir gün dadısile birlikte sokağn §': 

mış, atlıya atlıya eve dcnmüs daıl 
~· yolda 'birdenbire ağladığını ve ne ka 

uğraştıysa susturamadığını söylemi 

Çocuk eve gelince gene bir müddet ağla, 
mış ve yatağına yatmak uyumustur. ~ 
zamandanberi mütemadiyen uyum3}\ta, 
dır. Arada Slrada gözlE>xinin nçıldığı ,,a, 
kidir. Bu zamanlarda bır nn etraf 1 b 
makta ve €filümsemekte, ço'k. ge:ed 
de tekrar uyumaktadır. Doktorla - .. 

tl . ğm r, bu 
ga)Te erme ra en onu uyand 
maktadırlar. Genç kız fevkalAdt:> .. ır ~ 
Evlenmek istiyen olmuş.tur ~zel 
buna muvafakat etmişler, h~tta ktorıd 
01ınıuşlard1r ll'ıemn1111 

- Evlenirse belki uyanır! 
dirler. 

* Sib~r.yaya d~şen hacsri semavile 
Sıbıryaya du~en ha-

ceri semavilerin en .so- ~ ,.,. 
nuncusu 1937 de düş- t' L' 
müştür. Düşerken ltü- fi:. 
kürt ve barut kokusuna .. ~ -o 
~üşabih bir koku geniş ~· '!I 
hır mıntakayı kapla- . ~ 
mıştır. Düşer düşmez, \ 

toprakta geniş bir çtikur açmış v 
saplannuştır. Ayni ınıntakaya ene Ol 

haceri semavi 1908 tarihinde dü ~ü 
O k d b.. "ktü' k' §ınu a ar uyu ı, 5 kilometre 
bm bir ormanın bütün ağnçlarını n:ı _ 

ı..:~ •. k b' sok 
\'e 'ı.JUyu ır yangın çıkmasına s~b b ,. 
muştu. e 
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(Memleket llaberle i] lstanbul Levazım Amirliğindan Verilen 
Harici Askeri kıtaall ilanları 

iz mit Halk evinin faaliyeti 
I'""'··-·• ................ ~·-·-···--···-·-.. , Eskişehir garnizonunda erbaş yatakhanesi 132 ton sığır veya keçl eti kapalı zarfla 

Atatu•• rku•• n •ızm•ıte i nin yüzde yirmi harici noksanlannın ikmali eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 

Son iki senelik çalışmalar büyük semereler 
her şube vazifesini hakkile yapıyor 

f 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 33,000 lira, muvakkat teminatı 2475 liradır. 

1 k b Eksiltmesi 27/ 61940 Perşembe günü saat Eksiltmesi 21/61940 Cuma günü su.\ ıo da 
verdi, : ~ya asışının ~ 16 da Eskişehir Kolordu Satınalma komlsyo. Adano. askeri satınalma komlsy?nunda ya_ 

i : nunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi ko- pılacaktır. Şartnamesi Ankara atanbul LT. 

.;_· yıldönu·· mu·· ~ ml.syonda görülür. Keşif bedeli 24,,853 lira 15 Amirliklerı ve Kayseri, Adana' askeri satın .. 
! kuruş, muvakkat teminatı 1864 liradır. fs_ alma komisyonlarında görülür. İsteklllerln 

İzmit ( Hususi ) - Şehrimiz Halkevi iki yeti vardır. : . : teklilerln kanunda yazılı vesaik ve teminat kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şeraiti 
ısencllk çalışmalarını gösterir bir rapor ha.. Raik dershaneleri şubesi: Bu şube, hapis_ : lzınit (Ru~qusi> - 19 Haziran Ebedi Şef j makbuzlarını havı teklif mektublarını belli haiz olduklarına dair vesaiki havi lllır eti 
wlamı.,tır. Bu raporda Halkevf şubele.rlnln hanede bir dershane açarak okuyup yazma Atatürkün lzmit4: ilk şeref verdikleri i günde saat U> şe kadar komisyona vermiş için ayrı, keçi eti için ayn olmak üzere 
ıfaallyetıerinden kısaca babSetmeyi faydalı bllınlyen mahldllrıla.rı okutmuş, yetl4tlrmiş. r~ür. Bu ıün Iz~lter, bu mutlu. gü. ' olmaları. • (10) (4658) ayni zart içinde teklif mektublannı belll 
bulduk. tir. Halkevi salonunda ingtlizce ve daktilo nu engin bir tezahura.t ve sevinç lçınde * saatten en az bir saat evvel komlsyona ver. 
İçtimai yardtm şubesi: Bu şubenin güzel kursu açmış, musiki ve riyaziye dersleri ver. t&i'ld et~işlerdir. • Hepsine tahmin edilen fiatl 44,190 lira o. meleri. (12) (4660 ) 

blr reviri vardır. Fa.kir halk ve köylülerin m~tir. Bu munasebetle şehir ve resmi daire. ' lan 30 kalem cerrahi Alet müteahhid nam ve * 
hastaları buradaki doktorlar tarafından :Mft.ze serırt şubesi: İzmltte çok zengin olan ler bayraklarla süslenmlş, her taraf te7.. hesabına açık eksiltme suretile 25/7/940 120 ton toz şekerin kapalı zarna etsllt -
muayene edilmekte ve UA.çları da sıhhat tarihl eserleri toplıyarak bir müze haline yin edilmiş ve rece şehir bol elektrik Perşembe günü saat 11 de Antarada M. M. mesi 26/ 6/940 günü saat 15 de Ankarada Lv. 
m(ıdurlüğü tarafından parasız temin edil _ koymak için bu· şubenin güzel bir teşebbüsü nurlarına rarkolmuştur. Halkevfnln ter. V. satmalma kcınl.syonunda ~tm alına _ fi.mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
mektedir. İki sene zarfında 3128 kişi muaye_ görülmektedir. Amatör fotoğraf ve ressam _ tlb ettiği program mucibince akşam saat 

1 
caktı.r. İsteklilerin liste ve .şartnamesini 221 caktır. Muhammen bedeli 45,600 lira ilk te-

ne ve tedavi edilm!.ştlr. Erzincan felA.ketze_ ıar için ik1 sergi ile müstakil ressamlar blrlL 17.30 da Saray bahçesinde merasim ya - ı kuruşa koml.syondan alabilirler. Ek.'liltmeye mlnatı 34.20 liradır. Şartnamesi 228 kuruşa 
delerıne yapılan genLş yardımda bu şubenin ğl için bir sergi vücuda getlrmi~ ve sergllPr • pllmış, bu münasebetle Türk Yohı gue_ gireceklerin 3314 lira 25 kuruşluk ilk temi - komisyondan alınır. İçinde kanuni ve tfcareı 
büyuk faydası görülmüştür. çok alftıkalı ve istifadeli olmuştur. tesi b~'?muharriri Rifat Yüce, Büyük A- ı natıarlle birlikte eksiltme saatinde kom.is • odası vesikası da bulunan tekli! mektublo.rt 

Köycülük ubesl: KöylUlerimiz ile .şehirli- Bu .şubenin kıymetli bir rüknü olan Fahri tanın Izmlu Ok gell<f erine alcı hatıra la_ • yon da bulunmaları. (6-4639) saat 14 de kadar kabul edilir. (17) (4G92) 
ler arasında yakınlık tesisinde çok muvaffak Seyrek de Ankarada açılan foto~raf sergis!n- rım anlatmış, öğretmen Nuri Dolan da, 

1
1 * * 

olan bu .şube Türklyede ilk de!a olarak köye de derece ve mftUfat almıştır. Ebedi Şefin şehrimizde sövledlği tarihi .,00 to 1 kt K 1 n !t KeşH bedeli 125,964 lira olan benzin tank. 
• •• w n un a ınaca ır. apa ı zar a e. -

sesli sinema göndermiş ve Kocaeli köylerin- Dil, tarih ve edebiyat şubesi: Bu şubenin nutuktan parçalar okumuş, I~lttn Cum- • slltmesl 2171940 Salı ünü saat 10 d Mld t- ları inşantı kapalı zarfla eksiltmeye kon -
de sesli, sözlü sinemayı seyreden köylüleri - en güzel faaliyeti İzmit köylerinde Met ve • hurlyet devrinde, kavnştu~u buyiik e er. , ta alay satın alma k~mlsyonunda ;apıla:k- muştur. Eksil?nesl 28/6/94-0 Cuma günO 
miz bundan pek istifade etmişlerdir. Ayni an'aneleri. fıkraları, tiirkft ve manileri top- ler sayılmı~tır. lali, kom~ıtımlar ve bir. tır. Talunin bedeli 20.000 lira ilk teminatı saat 11 dedir. Ilk teminatı 7548 Ura 20 tu -
zamanda 800 fakir köylünün devlet dairele. }avın bir kitab halinde neşretmek azmi<'lr. kısım meb uslarrmııın lştırak ettttf me. 'ı 1500 1. d t l kl'l 1 k 1 ikal 11 ruştur. Şartname ve keşif projesi 630 kuruşa ., • ., . • ıra ır. s e ı er n anun ves ar e 
rtndeki işleri taklb edllmlş ve istidaları pa_ Buna muvaffak olduı+u takdlrdP. büyük bir raslme bınlerce halk da l tlrak etmış ve b b t kllf kt 1 !hal tlnd komisyondan alınır Taliplerin muanen va-
rasız yazılmıştır Mılli bayram gfinlerinde 'ş ba.şarmış olacaktır. bu münasebeUe bir çay 'liyafett de ve -1 b~ra e\ e li mek udp arıknı ,_ e saa en kitten bir saat evv~line kadar zarflannı An-

ö lü d 
,ft f 'zd d 11 1 ti ır san. evve ne n o.r omı.nuna verme _ k d 

şehrimize gelen binlerce k y ye e m.,,a ir- Milli bayram ve sevinç günlerlmı e P. e. r m r. 1 !eri. Şartnnme ist Lv 1\mlrliğı atın alma ara o. M. M. V. satın alma komtsyonuna 
4)erverlik gösterllml.ş, şerenerıne ziyafetler biyat şubesinin faaliyeti Ç'Ok olmaktadır. Büyük Atanın büyük ruhu, şiidedil - komisyonunda görruür.' c26) (4762~ vermeleri. (23) (4738) 
ıverilmiştır. Köylerin temizliği, zirai vaı.l - Temsil besi: Her tarafta olduğu g!bl rnlştir. f * 
yetlerin lslahı, fazın !Btlhsal usulleri eLrafın_ temsil .şubesi, l'Jalkevi şubeleri içinde en faal \ J * Aşağıda yazılı sığı.r etleri kapalı zarna 
da dn konferanslar verilmiştir. olanıdır. Buradaki arkada~lar cidden derin .................................................... -.... TemmU'z/940 bnsından Birincikanuu/940 eksiltmeye konmuştur. İhalesi 2"/6/940 Çar. 

'Kütüphane ve neşriyat şubesi: Bu şubenin bir a.ı,kla çıalışmakta ve fedakA.rlı'k yapmo.lc. Kızılcahamamda bir kızı sonuna kadar 10,000 ton eşya nakliyatı ka • şamba günü saat ıı de ve ayn ayn oıaralc 
okuma salonu çok muntazam ve giL tadırlar. Temsil şube.si llı:i sene za.rtında 76 k palı zarfla eksiltmeye konmtl1lur. İhalesi Lüleburgazda tümen so.tın alma tomt.syo • 
zeldir. Hemen bütün gazete ve mecmualar temsil vermı.,tır. Kazalara ve vilft.yet!ere ve açır&mly&nfar zayaf hyl 27/6/940 Perşembe glinü saat 16 dadır. Mu. nunda yapılo.caktır. Şartnamesi kom.Lsyonda 
bulunmaktadır. 1800 il mütecaviz kito.b var- Ankaraya seyahatler yapm14 ve seyahatleri bıçakladılar hammen bedeli 280,000 lira, ilk teminatı görülür. isteklilerin kanunt şekildeki teklif 
dır. Okuyucu miktarı yedi bini bulmuştur. muvaffakiyetıe sona ermiştir, 21,00_0 liradır. Şartnamesi Ankara, ic:ıtanbul mektuplarını ihale saatinden b ir saat evve. 

Spor şubesi: Geçen yıl 10 Temmuzda bfiyük Güzel san'atıa.r ıpu.besi: Halkın zevk ve ihtı. Kızılcahamam (Hususl> - Kazamıza bağlı Lv. Amirlikleri ve Erzurumda Kor satınalma tine kadar komisyona vermeleri. (29) (4765) 
deniz yarışlo.rı tertlb eden spor şubesi şehir_ yacını kar~ılaınalt 1çln mu.crtıd Jcursları açmuı. Çamlıdere nahiyesinin Bıikeler köyünden komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin mu- Miktarı Tutan Teminatı 
deki klüplere 250 lira nakdi yardımda bulıın- güzel san'atl::ırı yaymak için faydalı işler Hacı İbrahim kızı Naciye köy civarında ayyen günde ihale saatinden bir saat ene- Kilo Lira Lira Kr. 
muştur. Sporun yayılması için faal bi?' vezL görmüştür. Mandıra mevkiinde odun toplamakta iken ı1ne ka?ar teklif zarflarını Erzurumda Lv. 45 000 15,750 1181 ~5 

Geredenin Çukurören köyünden Blllıl o~lu Amlrllğı sntınalma komisyonuna vermeleri. 54.000 18,900 1417 50 

( Edirne Kız EnstitUsU sergisi Ali ne oıtıu Veli kızı yakalamışlar ve zorla (34-4800> 186,000 60,100 4505 
köylerine kaçırmak istemişlerdir. * 350'000 122,500 7375 

Bu cesur kızı zorla götüremlye<:eklerlni 5800 ton buğdny öğütmesi kapalı zarna ek.. ' * 
anlayınca bu defa üzerine bıçaklarla saldıra_ siltmeye konmu.ştur. İhalesi l/7/940 günQ Beherlne tahmin edilen fiatı 310 lira olan 
rak tam on bir yerinden yaralamUjlar, kan- saat 15 de Ankarada Lv. Amirliği satınalma 100 tane hasta nakliye arabası 22/51940 cu. 
lar l,çlııd-e bırakıp savuşmU$lardır. Vak'n komisvonunda yapılacaktır. Muhammen be- martesl günü saat ıı de Ankarada M. M. V. 
köyden haber alınınca kız bitkin bir halde deli 87,000 lira, ilk teminatı 5600 liradır. satınalma komisyonunda pazarlıkla satın 
köye nakladllmtş ve keyfiyetten zabıta ha- Sartnamesl 435 kuruşa komisyondan alınır. alınacaktır. İsteklllerin 4650 liralık tat1 te
berdnr edilmiştir. Mahalline giden adliyeciler İçinde kanuni ve Ticaret odası vesikaları minatlarile birlikte mezktir komisyonda bu
icab eden tahkikatı yapmış v~ zabıta da bulunan teklif mektublarının saat 14 de jlunmaları. Şnrtnamesi 155 kuruşa kımı!eyon. 
cUrilm faillerini derhal yakalıynrat müddei- kadar komisyona verilmesi. <49> (4900! dan alınır. (47> (48G3> 
umumlll~e teslim etmi.stır. 

Havsada Biçki Dikiş ·vurdu 1 'stanbul Komutanh({ı Satınalma Komisyonu hanları 1 
Haydarpaşa askeri hastane.sinin bir sene- Gümüşsuyu asker! hastanesi lht.lyacı ıçin 

Havsa (Hususi> - Nahiyemlzde açıldı~ını 
bildirdiğim Biçki ve Dikiş Yurdu mmı.lllmll_ 
ğine tayin edllen bayan Aliye şehrimlze ge. 
lerek vazifesine başlo.dı Derslere devam 
eden genç kızlarımız derslere ve verilen tPm
rinlere büyük bir heves Ue çal14ıf0r. Köy 

Edırne (Hususi) - Üçüncü yılını idrak Ka.zun Dirik tarafından açıldığını bildirmiş_ kadınlığının her bakımdan yiikselme.sl için 
eden Edirne kız enstitüsü ve san'at okulu. tim.. Gönderdiğim reslnı serginin açılış nçılan bu yurd nahiyemiz için bUyük bir ka-

Iık yetmiş bin kilo süt ile altm~ altı bin kilo kırk beş bin kilo koyun eti kapalı zart usu_ 
yoğurt iht.lyaçı kapalı zarf usulile eksiltme- ıue eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be
ye konulmuştur. Eksiltme 29/6/940 günü saat deli yirmi bir bin altı yüz liradır İlk temın t 
on ikldedlr. Muhammen bedelleri sütün on bin altı yüz ylnnl liradır. · Milnaw:.S~ 
bin beş yüz, yoğurdun on altı bin beş yüz lL ~ . 

nun sergısınin Trakya Umumi Mufettişı G. töreninde bulunanları gootermektedir. zanç ve nimet olmustur. 
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JJr KELIMENiN 
.. E&:>Q,AR., 1 

Aşkımı kaybettiğimin farkında idim, 
kulaklarımda yalnız onun şu sesi çınlı· 
}"ordu: 

- Allahım, demek doğru imişi 
Eepııi bu kadar ... Onun yanımdan 

kaçtığ.ını bile farkedemedim. Ayşecik 
kaçmıştı. Benden, aşktan ve yuvasından 
4rnçmıştı. HayRttan uzaklaştım, canlı bir 
insan olmaktan çıktım, bir gölge oldum 
ve onu aylarca takib ettim. Her şeyi bı
rakmıttım. Tekrar ona kavu§mak isti -
yordum. Her şeyi bırakmıştı, benden 
kaçmak, benden kurtulmak istiyordu. 
Çok iyi saklanıyordu. Bütün zeka ve e
nerjime rağmen onu bir türlü bulamı -
yordum. Aylarca bu mücadele devam 
etti. Nihayet, hayat, kötü l:ıayat kalbim
deki Yaraya teselliden bir deri kapladı. 
O nun ayrılık acısına yavaı yavaş alıştım. 
Morfine alışan hastalar gibi alıştım. Es -
kisinden daha beter bir {Yarasa) oldum. 
O nu büsbütün unutmak için alkol ve 
aerserilik gibi iki mükemmel arkadaş 
b uldum, param çoktu. Doğan kö§kü sa
tır. alarak orasını karargah İttihaz ettim. 

Burası çok iyi bir yerdi. Şehirden çok u
zakta. tenhada ve gözden tamamen ırak 
b ir mahalde idi. Burasını ancak hayatını 
b ana bağlamıı birkaç ki§İ biliyordu. 

Bir gün, gazetede Avrupa sahnelerin
de (Ş!ırk yıldız1) İsmi!~ parlamış, Seniha 
isminde bir Türk dan~öziinün memlekete 
döndüğünü okudum. Onu görmeğe git -
tim. Seniha. sahneye çıkınca beynimden 
-urulmuş gibi oldum, onu derhal tanı -

m. Daha çok güzelleşmiş ve tamamen 
;) ~iıımişti. Fakat bal Tenı.ti gözlerinin 

.ışı ayni idi. Ayşeciği, biricik aşkımı 
h 1 tanıdım. O, rengiırenk bir ışık 

k lıynnı içinde nurda.'l hir sütun halinde 
randıkça başım döniiyor, kalbim ağ

ın .:ır :çim yanıyordu. Ağlamak, bağır -
k i tiyordum. Sahneye atılmak iste -

ım. fakat derhal evvelki aptallığım ak-
geldi. Böyle hir hareket onu tek -

kaçıracaktı. Sus~um ve yerimde otur
m. C'clctiğim ı:r~·rab tahammül uzdu. 
nakJarımı avuçlarım:ı, dişlerimi du -

Yazan: lhıan Aril 
daklarıma geçirerek tahammül ettim. 
Kendisine bir mektub yazdım, her 9eyi 
anlattım, ~ztırabımı haykırdım, yalvar -
dım ve Caddebostanındaki adresimi 
verdim. Ona: 

«Artık bana acı, bana merhamet et. 
Seni hala seviyorum. Aıkımı, mea'ud 
günlerimizi unutamıyorum, sensiz yaşı -
yamıyorum. Her şeyi bırakacağım, mazi
min hesabını vereceğim. İcab ederse 
hapse bile girmeğe razı olacağım. f cab e
derse mazimi böyle temizliyeceğiın. 
Benden ne&et etme.» 

Dedim. Bir cevab bile vermedi. Şifa-
91z hastalığım nilksetmi~ti. Bir deli gibi 
idim. içimde aşkım, vicdanım, gururum, 
erkekliğim birbirile mücadele ediyordu. 
Cün geçtikçe, azgın bir kinin bütün bu 

hislere hale.im olma~a başladığını sezi -
yordum. Ona tekrar yazdım, gene cevab 
vermedi. Artık bir uçurumu11 kenarında 

bulunduğumun farkında idim. Hisleri -
min beni sürüklediği korhnç 11kibetten 
beni hiç bir şey kurtaramazdı. T ahteşşuu
rumda yeni yeni duyS{ular doğuyordu. 

Öldürmelc ... Onu öldürmek istiyordum. 
Ben. herkesin ürktüğü büyük ııerseri, ben 
Yarasa, hayatımda cinayetten nefret e
derken bir kadını, hem de aıkımı yara • 
tan kadını öldürmeyi nasıl düıünebilir • 
dim ';\ Fakat düşünüyor ve karar veri -
yordum. Çünkü tabammülsii7' ıztırabı -
mın dinmesi için onun• ölmesi lazımdı. 
Düc;üniin; bu kadar prestiş ettiğim ka -
dını, dilber Senihayı ben elimle öldüre
cektim. 

Ben, bu deruni mücadelelerle uğra -
şırken onun hakkında dedikodular duy
dum. Bana, bilmeden, onun Avrupada 
metreslik ettiği zenginlerden, onların 
verdiği kıymetli hediyderdcn bahsettiler. 
Bu hikayeler beni büsbütiln çıldırtmağa 
kafi geldi. 

Benim sevgili Ay~em. benim biricik 
aşkım 1 Senin böyle işler yapmana imkan 
var mı? Onu muhayyelemden defetmek, 
tnu kalbimden çıkarıp atmak, kafamı 

onun hntıralanndan temizlemek ıçın 
yapmadığım kalmıyordu. Mütemadiyen 
serseriyane dolaşıyordum. 

Bir gün Yakacığa gitmiştim. Orada 
küçük bir otelde kendi kendime yemek 
yedim ve yandaki .bir odada gene yal
nızca oturarak düşünmeğe başladım. 1 a
bii, gene onu düşünüyordum. Gözüme, 
köşede bir rafta duran bir silah kollek
siyonu ilişti. Yerimden kalkarak yanına 
gittim. Kutuda türlii türlü bıçaklar var
dı. Hele içlerinde11 bir tanesi çok tuha
fıma gitti. Yüzü yassı, enli, iki tarafı ker
tikli, le.emile. saplı bir bıçak ... Elime ala
Tak muayene ettim. İçimde kabaran dü
şünce bütün benliğimi sardı. Titredim. 
Bıçağı yerine koyarak oradan kaçmak 
istedim. Bıçağı yerine koydum. Fakat o
radan kaçamadım. Kertikli bıçak beni 
ipnotize etmşiti. Orndan ayrılftmıyor
dum. Nihayet, ani bir kararla bıça~ı ala
rak cebime soktum ve.... . doğru Kris
talpalaqa gittim. Artık kendimi kaybet
miştim. Şuuruma sahih değildim. Bir sa
irülfilmenam idim. 

Doğru onun dairesine gittim ve Seni
hayı yalnız buldum. Gözlerimden ken
disini öldürmeğe geldiğimi anladı. Fa
kat, hiç kıpırdamadı. Odanın ortasında 
ayakta durarak beni seyretmeğe başladı. 
Ne kadar güzel, ne kadar ilaht idi. Ö
nünde diz çökmek İ!'ltedim. Fakat, kinim 
buna mani oldu • . 

-Ayşem; dedim. Sana geldim. Es
ki mes'ud hayatımıza dönmemizi istiyo
rum. Vereceijin cevabı İyi düsiin. Çün
kü, artık hiçbir cıeye tahammülüm kal
madı. Sensiz ya,ayamam ve bana gel
mezsen seni öldüreceğim. ıı 

Düşünmedi bile... Cüul. gül yap
rak !arından daha güzel dudaktan tit
redi: 

- Hayırl 
İşte o zaman ne oldu? Beni hangi 

kuvvet :ıembreklendirdi> Bir anda ke
mik saplı, kertikli bıçağı onun nermin 
göğsüne snplanmıı buldum. Ayale.ta sal
landı. Hiç bağırmadı. Sevgilimi, aşkı
mı, karımı kucakladım. Divanın üzerine 
yatırdım. İşte, onu o var:iyelte buldular. 
Artık her şey bitmişti. Artık her şey ta
mam olmuştu. Ben kenarında bulundu
ğum uçuruma yuvarlanmışt1m. Dünyada 
kandan ve cinayetten iğrenen ben, biri
cik aşkımı, sevgilimi kendi elimle 8ldilr
müıtüm. 

(Arkası var) 

radır. Süt ve yoğurd ayrı ayrı taliblere de 28161940 .. g~nU saat on birdedir. Şartname 
ihale edilebilir. İlk teminat süt için yedi yüz her iş ~unu İstanbulda komutanlık Ankara 
seksen yedi lira elli kuruş, yoğurd !çln bin ve İzmırde levazım amirlikleri Mtmalma 
iki yüı; otuz yedi lira elli kuruştur. Şartna- komisyonlarında görülebllir. İsteklilerin teklif 
meler hergün komutanlık satınalma komi!!. ı;nektublarını 28/6/940 günü saat ona tadar 
yonunda görülebilir. İsteklilerin 29/61940 gil. Ista.nbulda Fındıklıda komutanlık satına! 
nü saat on bire kadar teklif mektublannı ma komisyonuna vermeleri. (4807) 
makbuz karşılığı İstanbul Fındıklıda ko _ 
mutanlık satınalma komisyonuna vermeleri. * (4809) Haydarpıu}a askerl hastanesi ihtiyacı tçln * doksan iki bin kUo koyun eti kapalı zarf u _ 
Komutanlık birlikleri için elli beş bin kilo sullle eksiltmeye konulmuştur. MUham.men 

taze fasulye Ue elli be, bin kilo :aze kabak bedeli kırk altı bin liradır, İlk tem.iııatı uo 
kapalı zarf usullle 21/6/940 günu saat on bin dört yüz elli liradır. Münakasası 28/CV940 
birde satın alınac~ktır. Mu~ammen bedeli günü saat on altıdadır. Şartname her il gO. 
fasulye için altı bın ~ltı yuz, kabak için nü İstanbulda komutanlık Ankara ft h 
üç bin üç yüz liradır. Dk teminatı yedi 7üı ' -
kırk lkl lira elli kuruştur Şartname hergiln mlrde levazım 1\mirllkleri satınalma tmnls
komlsydnda görülebilir. Euutmeye girmek yonlarında görülebilir. İsteklilerin teklif me
için teklif mektublnnnın belli günde Mat tublannı 28/ 6/940 günü saat on beşe tacını 
ona kadar Fındıklıda k<>mutanlık satınalma İstanbulda Fındıklıda komutanlık aatuıalmı 
komisyonuna verilmesi. (4662} komisyonuna vermeleri. (4808) 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanları 
ı - Tahmin edilen bedeli Cll,800) Ura o. 

lan (400) ton Karabük kok kömürünün, 
21/Hazlran/940 tarihine ra.slayan Cuma 111-
nü saat 11 de ka.palı zarfia et.slltmesl yapı_ 
lcaktır. 

2 - İlk teminatı (885) lira olup şartname.si 
hergün k<>misyondan para.sız olarak alma -
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tar.i
fatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklıt 
mektublarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpa.şada bulunan 
komisyon ba}}kanlığına makbuz mukablllnde 
vermeleri. r4634) 

Zayi - 92ô senesinde Slllvrlnln Bekirli köy 
ilk okulundan almış olduğum şehadetname. 
mi her na.sı.lsa. zayi etmiş olduğumdan ve 
yeniSını alacağımdan eskisinin hükmü olma.. 
dığını gazeteniz vasıtası ile de Uft.n ederim. 

Sillvride Alibey mahallesinde 
Sü:eyman otlu Akif Arabacı 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emes 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGU. 

. 

INKIBAZ 
MIRATON GRENLERI 

hem inkıbazı ve hem de 
terkibindeki maddeler 

sayesinde banaldann E... 
aliyetini tanzim ile m 
muannid inkıbaz mllpt .. 
llarını bile rahata ka-

vuıturur. 

Her eczanede bulunar. 



SON POSTA Sayfa 7 
20 Haziran 

su:h şart:arını konuşacak Fransız. 
murahhaslan hareket ettiler 

S p O R Son Dakika.: 

A k d - Alman tayyareleri dün gece ingi iter eye 
n ara an spor . • 

haberleri. yemden bır akrn yaptılar 1 umumiycnin çok uzun zaman intizarda kal-
(Ba.ştarafı 1 inci sa~f)ada~ Mus- mıyacağı fikrindedir. .· 

B b b ) ak Hıt er I • · · l Ankara mususi) - Beden Terbiyesi U _ 
ye~c~tir . ..• una sc e o ar j J an men - taly(4n gazete,erının neşrJya 1 mum Müdti.rlüğüne gelen malumata naza -
aolını mu laka tından şonra _ta Y. . ol _ . . 
faatl · · emin ellere tevdı edılmış. h Bile J 9 (A.A.) - (<Stefanı a1amıın - ran, beden terbiyesi kanunu nizamnam&i -

ennın 1 ı rıca hır e- nin tatbikine ald talimatı olan Burdur vl_ duğu, binaenaleyh ta ya~~n may kaln1adıgwı dan»: . f 
hh · a !uzu Ögwrenildigwine göre Hit!erin talyan - Al- lAyeti ıbölge.<;1 içinde nençlik klübleri tecki -yeti mura asa ızamın " ., 

·ı · · 1 k d" ına"n şartlarını ihtiva eden cevabı bu sabah lıne ba.,lanmıştlr. 1 eıAı lsmürau nmyeatOe!;· kararlaştırdlQI Madrid tarikile Bordeaux'ya vasıl olmuş- su sporlarının "enf'lik faaliyeti 
tur. Beden Terbiyesi umum m'dürlüğü, beden 

Şartlar . _Fransız. kabi~c!li, askeri rüe:ıa il~ birlikte terbiyesi kanununun tatblkına dair olan Dİ
i ıçtıma halındedır. Almanya ıle ltalvamn znmname ııe mecburi sporlar arasına ahn:m 

Almanya mütareke v~ sulh ~r!;r~ mütareke akdine muvafakat için kayıd ve su sporlan senelik faalıyetı hakkında böl _ 
hakkında gösterilen Ketumıyete aynı şı • snrtsız teBlim olmağı i~semi;:ı oldukları ri - gclere bir tnmım göndermiştir 

d. Alman resmı ' k d S h 1 . detle devam etmekte ır. h t vayet olunma ta ır. u şart arının ana 1940 senesi yfızme m\Lc;abakaları programı 
mnhfclleri ~e Alman :r.atJ_:>uatı 1!u

1 
uslts I~ hatlarının bu cevaba raptedilmicı olduğu §Öyle tesbit edilmiştir: 

Londra, 20 (Hususi) - Alman tayya-ı dal"!. ibarettir: 6 ölü ve 60 yaralı. 
releri tarafından bu gece lngiltercnin şi- Uç yerde yangın çıkmışsa da, derhal 
mali §arki ve cenubu şarki sahilleri üzerin- s&ndürülmüştür. 
de yapılan akın, vüs'at itibarile diinkü a- Üç Alman tayyaresi düşürülmiiştiir. Di· 
kından çok daha büyük olmuıtur. ğer müteaddid tayyarelerin de hasara uğ.' 

Büyük sayıda düşman tayyareleri, şi- ratıldığı tahmin edilmektedir. 
maiden centJ,a kadar uzanan sahil üzerin- Dahiliye nezareti, İngiltereye knrşı ya 
de rnüteaddid bombalar atmışlardır. Bir pılması muhtemel olan bir istila le cbbüsG 
çok yerlerde alarm beş saat sürmüştür. takdirinde, sh·il halkın bulundukları yer-

Hava dafi topları ve avcı tayyareleri lerde kalmalarını tavsiye eylemi tir. Çünkü 
düşmana knrşı faaliyete :;eçmişlerdir. muhacir kafileleri, askeri harekatı güçlet 

Şimdiye kadar tesbit edilen zayiat şun- tirmektedirler. 

Bordo bu sabah tekrar bombardıman edildi hiç bir şey söylememekte~ı•le\ ~=ı:.~~ taah- söylenmektedir. Fransa tamamilc siliıhla - 23 Haziran, bölge tewikine hazırlık mü _ 
yan matbuatında bu vadıde hı l ,, _ rından tecrid olunacak ve .~vrupa hnrbi - sabaknsı, 30 Haziran bolge t.eşv1k müsabaka-
rnin ve ifşaata tesadüf olunmaktnc ır.;_. "' 

0 
z nin hitamına kadar kısmen işgal altında ka- sı 7 ve 14 Temmuz bölge blrlncillklert 20 Londra, 20 (Hususi) - Muhacirlerle . b" takım rransı . , 

polo eli Roma» gazete ı ırl 
1 

asında lacaktır. ve 21 Temmuz grup birlnciliılderi 27 ve 28 dolu bulunan Fransız hüki'ımetinin yeni 
Diğer taraftan Akdeniı: sahilinde Tou· 

lon ıehrinin açık ,ehir olmndığı tasrih C• 

dilmişt.ir Mühim bir üssü bahri olan bu şe
hir, 20 binden fazla nüfusu olmakla bera
ber, taarruz vukuunda müdafaa edile
cektir. 

topraklarının Almanya ve tar d~ Ge- Roma 19. (AA.) -D. N. R. bildiriyor: Temmuz Ankarada Türkiye bl.rln'cmkleri 11 merkezi Bordo, bu sabah erkenden Alman 
taksim edileceğinden bııhsctme le ır. h \ a Giornale d" ltalia, Münihte Fiihrerle Duçe Ağucıtos federasyon teşvikine hazırlık m'ti tayyareleri tarafından yeniden bombardı-

d donanma ve a d 1 ··ı·k h kk d - d 1 · ne ayni gazete or u, lim edilmelerinin arasın a yapı an mu a at a ın a ı;u ya- sabakası, 18 Ağustos federasyon teşvik mü. man e i miştır. 
kuvvetlerinin tamamen tes d" zıyı yazmıştır: snbakn.~ı. 7 EyHil Halkevl ıe.,vık müsaba.kru:ı. Zayiat hale.kında heniiz malumat yoktur. 

şart koşulacağını bildirmekte ır. 1 İki devlet adamı, muallaktaki n:e5cle - Yedlnri B:fkan güreş müsabakalan Lı"bya hududundakı" Mısır kuvvetlerı· gerı· alındı 
ltalyan matbuatına ::;öre Fransız b ~tın ler üzerinde mutabık kalmıslardır. Fran5a-

etoklannın ve diğer mcmleketler~e u uk.i- ya dermeyan edilecek ~artlam grlince, bun- Yedinci Balkan giireş müsabakaları önü -
nan kredilerinin mihver de\ letlerınehler ' Jarın bizzarure ağır olacakları tasavvur e- mfizde'kl sene Romanyada yapılacaktı. Fa _ Londra, 20 (Hususi) - Mısır başvekili Bu tedbirden maksad, nahoş htıdi clcre 
Fran ız eanayiinin mihver devletfori esa : -<!ilmektedir. Bununla beraber bu şartlar kat Rumen gfi.reş federasyonu son günlerde Ali Mahir Paşa, dün meb'usan meclisinde meydan vermemek endişesidir. 
bına !itam randımanla çnlıştınlmasındın N - mağlub edilmemiş, fakat aldatılmış bir Al- alfıkn.dar Balkan devletlerine mektublar gön Başvekil, Mısmn İngiltereye kar ı bU
mini ve Fransanın harb sonuna ka nbr 1 "- manya ve bir İtal~aya 1918 de tahmil edi- dererek, hallhazır vaziyet dolayı.sile müsa - Libya hududundaki Mısır kuvvetlerinin tün taahhüdlcrini ifaya hazır bulunduğunu 
zj _ Fa..-ist ordularının j!ıgali altında u un Jen \~'ilsonun J 4 maddesinden daha geniş baknlann Rom.anyada yapıla.mıya.cnğını bil- geri alındıklarını bildirmiştir. da, yeniden tekrarlamıştır. 

durulması şartlar meyanındadır. ve haklı olacaklardır. dlrınlştiT. Alman kuvvetler·ı Nans·ı'yı· ı·şgal ettı.ler 
b 1 t $8 U 1 1 d k · V ·11 d J"b General Cemil Taner Ankara.ya döndü Fransa şartları ka u 8 mez ... nutu mama ı iT ı, ersa.ı ~ a ~I\ 1 

- E~lrdlroe d~cılık ltlfibfin\ln vaziyetini tf't_ 
1 k lcr Alma.oyadan ve Avusturyadan tnhmi - kik i ln Berlin, 20 (Hususi) - Alman motörlü ı Diğer bir kol Liyona doğru yürümeli--

Bu ga•etelere göre mezkur şar.t ar a, - nen on milyon Alman ayırmışlardı. AlmRn- ç ' oraya giden umum müdür cemil .. 
"' kd' d F an<1aya son 'e b"" ·· .. 1 k 1 k Taner, Eıo.lrdlrden dönmı-...+ür. Genel"'.• l gör. kuvvetleri Nansiyi işgal etıni~lerdir. tedir. 

bul edilmeOiği !a. ,t eek·rüzere Alman - y~ utun ;;10stem e e erlindi akr:betml işlti. Ay düğü faallyetten memn~·olduğunu ~yle - s t lç"ısı" bugu·· n ı"tı"madnames"ın"ı verecek amansız darbeyı JO um d 1 k t'i nı zaman a unutmama 1 ır ı. tıı. yat'ın ktcd" ovye e 
ltalyan kara, deniz, _hava or u arına a hayati sahası kendiııine kafi o1madığı halde me • ır. 

1 1 b .. · 1 i 1kbahar at yarışları 1 emir verilecektir. ..,. ta ya utiın müsteım ekelerden uzak tutul- Roma 19 (A.A.) - D. N. B. Yeni Sov- lor - Emanuel namına tan!im edilmesi e 
' fransanın leblıgı ~u~tu. Halbuki b~yük Fransız. ve fngili7. -İlkbahar at varışlarının yedincisi bu hafta yet büyük elçisi Gorelkin, ltalya kralına Sovyetlerin Arnavudlucun ltalyayn ilhakını 

F h .. kA ımparatorluklan yımıl ııı-nede ımar ve i11- §ehir hipodromunda yapıldı. Mlllt Şef İnö. itimadnamesini Perşembe günü tevdi ede - tanımakta olduğunu tebarüz ettirmektedir. 
Bordeaux 19 (A.A.) -- bl~_:ınsız ~ilu- kana muvaffak olamadıklan nru.iyi pay - nli de ynrış yerini şereflendirdiler ve koşu- cektir. Diğer taraf tan bildirildiğine göre, iti • 

metl. tarafından B""g·ıdak.i tc ıg neşre - la~ışlardı. ları nlfıkn ile taklb buyurdular Ko.,ular çok 1 1 hf il · · · d · d · akd" · • · R h · ..- ,... " ta yan aiyasi ma e en, ılıma namcnın ma namenın t ımı mcrasımı oma an 
Yeni Avrupa nizamı bizzarure milli vah- heyecanlı oldu ve bahsi müşterek de herke. ltalya ve Amavudluk kralı majeste Vic - cinde vukua gelecektir. mi tir: . . bah ı · "'nün ri-

F ransız kabıne5ı bu sa F b" l ıs ve lnın ır 
yaseti altında top anm I b" · 

. ek kd" hakkındakı tıı e ıne ven -mlitar e a ı . · · 
len Alman cevabını tetkık ebnı~tır. 

deti ve denizaşın topraklann ve siyasi va- sl memnun etti. Havanın çıok sıcak olması 
ziyetlerfo hakkaniyetli biT surette tevziini neticesi, geçen haftalara nazaran daha az 1 ı 
temin edecektir. Uzun bir Avrupa ve ci- bir seyirci kütlesi göze çarpıyordu. Net.lee - lstanbul E elediyesi llanlar~ 
han sulhünün muhik şartlan bunlardır.. de, Yavuz, Ya~an. Yük.sel. Aysel ve Alcey. - • 

Al h""kfimeti hu cevabında, muha -man u . . . F 
.1 hu•usundakı şeraıtım 1ansa 19 18 d ld " 'b" l~n ismindeki atlar blrinclllt aldılar. Çifte Tats.ım gazinosu salonundakı dört buyiık kolona plrJnç ibaşlık ve kaıde yapılması 

8 0 UQU QI 1 b:ıhls bir liraya mukabil 19 Ura verdi. 2490 NoJu kanunun 46 eı maddesinin B fıkrasına gore pazarüğa konulmuştur. Keşif aamab tatı 0 
• d 

h ""k" t" murahhaslarını tııym e er etmez u ume ı w L!ld" k 
Berlin 19 ( A.A.) - Alman istihbarat Bölge blslklf't müsabakaları bedeli ıooo lira ve teminatı 150 llrndır. Keşif ve 4artname znbıt ve muamell'ıt müdurliığü 

bl·w ~ ade bulundugunu U1 ırme tete ıge am bürosu. Fransanm Muha!amatı tatil t:tmeıi 1940 senesi böloge !bisiklet blrlnclllği bu haf- ta.leminde görillccektir. İhale 24/6/ 940 Pazartesi günü saat 14 de dnimi encümende yapı-
zanLTİ olduğuna dair olan Petainin mesajı ta ya.pıkh. 120 kilometre üzerinde 12 k\!!ln\n ıacaktır. Tnllplerin teminat makbuz veya rnekttlblarını ve ihale günunden iki giın 
hakkındaki tefsir hilafına o1arak mütareke girdiği müsabalm sonunda: Orhan birine!, evvel fen :Lşleri müdürlüğüne müracaatla nlaca'kları fenni ehliyet ve 940 yıhnn nid 

dir. 
Ayni zamanda Alman hükumeti Fransız 

murahhaslarını hangi tarihte ve hangi ma
halde lcabul edebileceğini ayrıca bildirece

aktedilmedikçe muhaıebenin devam ede- Ntırl ikinci, Nazmi üçüncü ve Hnsan dördUn- • ·· · t ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimı eneumene murncan 

ğini de ilave etmckted:r. 
ceğini tasrih etmektedir. en oldular. 058) J 

H 1 d d k . Al 1918 G ı ..... , ~ıx..: lan. <5 
atır ar a ır ı manyanın se- Dr-ml,...por _ enç eru rı ı;• maçı 

Fransız kabinesi, murnhhaslan 
miştir. 

tayin et- ncsindeki mütareke talebi 5 1'eşrinisanide önümüzdeki hafta Demirspo.r ve Gençler. 
yapıJmıtı, bu ancak 11 Teşrinisanide kaLul birliği tJOblerl: hasılatı iki oyuncunun aile. 
edilmiotir. sini' verilmek iizere yapaca.kları husus! maç, 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BÜ KREŞTEN 
Havas ajansına göre 

BordeauX 19 (AA.) - Havas ajansı-
n tasrih ettiğine göre, Fransız nazırlar 

nı ı· inin bu sabah muttalı olduğu Alman 
mec ıs kd" . . .\l 
notası, bir mütareke a ı ıçın ek• mda.nyaS~ın 
ı_ d ~ •nrtlan ihtiva etmem te ır. ı -
.KOY ugu ,.- ) .. • d k 

Hitler umumi karargAhmda rn 'Mayıs stadında oynanacaktır. 
Selim Tezcan 

Almanyada bir mahal 19 (A.A.) 
Hit1er, umumi karargahına v&11ıl olmuştur. 

Mussolini Romayı avdet etti 
Gala.ta Gençlerblrlilinln kon~ 

HANS 

Hareket eden Oç rııotOrJQ c Deutsche 
LOfthnns~ • tayyareleri, Alınıınya va 
beynelmilel bnva balları ile muntaı.aın 

irtibatı Lemin etmektedir. 
Her turıu izahat ve biletler için 

WAL TER FEUSTEL 
Tayyare bileUeri satışı Umumi acenuısına nıOrucaat olunmalıdır. lahlar ancak. bu şart ar uze~n e vhuhual ge-

lecek bir anla~madan, yanı mura as arın 

b 1 d an sonra bı•akılacaktır. 

Roma 19 (A.A.) - Münihten dönen 
Mu1150Jini saat 18 ele Romaya muvasalat 
etmiıtir. Ayni trenle, hariciye nazırı Kont 
Ciano ve Almanyanın Roma acfiri Von 
Mackensen de Romaya avdet etmişlerdir. 
Romacla Mussoliniye merasim yapılma -

Q~latı:ı Gençler Blrll~nden: Birliğimizin 

yıllık kongresi 27/6/940 Perşembe gilnü •
at 21 de Galata .Arabcaınl Buğulu sokak 15 
nmnaralı c. H. P. binasındaki klübfimü:l'.de 
yapılacağından birliğimize kayıdlı bfit'iın o_ 
yelerim1zln gelmelerini önemle dileriz. 

,. Telgrar adresi: HAN~AFLUG, Galata Rıhtımı 45 Telefan: 41178 
u uşmaııın 

Bu sebeble. Fransız ?~kumetin1i? bAu1 nıu-
hh 1 tayın. etmesının, evve a man 

TR as arı ·ı • 
1 ·yen muhasamata son verı mesı 

prt an, sanı k 
keyfiyeti ilt; hiç bit alakası y~ tur. • • ıı s ti d Tür.kiye CUmhuriyet Merkez Bankası 

15 - Haziran - 1940 Vaziyeti 
mııtır. 

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

Fransada çarpı~malann hnıhaye~reAe- ıngı ere ovye er en 
ainden evve1 birkaç gün dad n geçe. ı .ır. ..-

. k . verilindye ka ar arazının mu- t k e t 1 k 
~~ ~i: e~:.:ıının daha işgal altı~a geç':ıe- an Y a yyare a m a 
• d korkulabilir. Cenubu ~tkıye dogru • • t bb •• 1 

aın ~n Al an ilerJeyi,P. Alman kuvvetle- IÇln eşe US er yapıyor 
yapı nn ~ mkcden evvel ltalyan kuvvctle-
nnin mutare d ki . . 

1 
' . .b t teminini -ıı aştır ı an zannım CBaştarafı 1 mel sayfada) 

n ı e ırtı a ıetinin bildirdiğine göre, inşası hemen he-
-Yermektedir. b" · 1 1 O • 1 O d • t men ıtmış o an torpıto ve enizaltı, 

Alman radyosunun neşrıya 1 arayıcı gemisi, Fransız - İngiliz satın alma 
Al d komimyonunun emrine ver.ilmiştir. Amerika 

Londra 19 ( Hususil - ımna .!al - s· 1 "k d 1 I · bah · · b 1 
ik 

. bu ak!f8m §Un arı soy e _ ır eşa ev et en rıycsı. un ann yeri _ 
yoaunun spı crı ne kendisi için daha yeni model gemiler ı : 
miştir: ~ h tezgaha koyacaktır. 

«- FYansa, bizden mc_r ~met ıstıyor. Va~ington 19 (A.A.) - Beyaz~aray 1' 

Bunun vakti henüz gclmernıı~r. k d" .. mahfelleri, on torpito ile on denizaltı muh- 1
' 

Fransa ile Almanya arasın a, . ·en 1
• nu- ribinin fngiltercye ırerilmeai halr.lundaki ka-

• bet"nde bir müvazenenm tesıs e- unn müttefiklere her türlü yardımın ya -!iil!::i n:lie~dir. Bu müvazene temin edi- pılacağı hakkında Ruzvelt tarafından ya -
lecektir. » pılan vade uygu!1 olduğunu beyan etmek-

Al man gazetelerinin neşriyatı ~.:ı~tli tayyare motöderi imal ·ec11yor 

. I 
9 

(AA.) _ Gazeteler, dün Nevyork 19 (AA.) - Ford, İngiliz 
-~rlin • "haz ~ilen karann ne~redilme- tayyare motörlcrinin en süratlilerinden 0 _ 

Kasa: 

Altın: Safi ~anı 
BANKNOT 
UF.AKLIK 

AK T 1 F 

71.721.362 

Dahildeki Muhabirler ı 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi ~am 6.691.890 
Altına tahvlll kabil aerbest 
Döviıler 
Dlter dövizler .e Borçlu kllrlng 
bak.iyeleri 

Hazine TahTilJeri: ' 
r>eruhte edileD ewakı nakdiye 

karşılığı 
Kanunun 6 _ a tncl maddele -
rtne te'lftkan hadne tarafından 
Tlkl tedlyat 

Munihte ~ttı Ü""hede etmektedirler. lan Rolls-Royce markalı motörlerd~n 3500 
mi!l oldugunu m r- f d k tane imal etmeği taahhüd eyl~mi~r. ed c- danı ~ furt Zeitung Fransa tara ın an te .... -........................................................ Sen at uz : 

Fr~nk .. ke ~akkı'*ia (\!manya ve Tlcarl senedat 
Jjf edılen mu] tarekl vaziyete müteallik r T 1 y AT R o L A R "'\ Eıham ve tahvilat cüzdanı: 
r ın a aca an \. ı ll k k ransan .. h. bir kararın mevzuu - .1 (Deruhte ed en evra ı na _ 
aoh ddiİd~w~-~z:~nde tevakkuf etmekte - RAŞiD RIZA TİYATROSU A _ <diyenin ka.rşılığı Esham ve 
ha s e 1 ıgı ul k kararın talebi yapana Kadıköy - Sü.reyyada _ Bu a~m CTahvilA.t Cltıbarl kıymetle) 
dir. Gazete, ge ece kt dır Yani Bor - Velinin Çocuğu (3) perde B - Serbest esham ve tahviH'ıt 

"d olacağım da yaLma a . . . • 1 
aı . . F ııız hükümetı sıyası ve as- Avan• ar: 
deauX d~kı . ra~ d i daha tetkik etmek Yurddaı: Hazineye kısa vMeli avans 
keıi va~ıyetı bMır ün~hd muknrreratil~ tesbit Bahçende süs nebatlanndan ziyade, yi. Altın ve Döviz üzerine 
ve tetkikatı~• I d" ek mecbunyelinde yecek neb:ıtlCU'l yetiştir. Gelirini arttır. Tnhvilrıt lizerlne 
ederek nelıce en llffi mış olursun. HissedArlar: 

100.881.833,62 
10.564.'ll 7, -
].818.777,27 

161.045,05 

9.412.678.10 

I0.422,41 

21.'775.829,89 

158.'l4ı8.:563,-

18.310.196,-

.251.370.865.66 

48 156.538,93 
8.259.629, 75 

6.437.000,-
8.620,18 

7 .808.722.-

Lira 

113.265.327 ,89 

16UK5,05 

Sl.241. 730, 20 

139.438 367,-

251.370.865, 66 

56.416.168,68 

14.254.342,18 

4'.500.000,-
20.465.982,49 

PAS 1 F 

Sermaye: 
İhtiyat Akçeıi ı 

Adi ve fevkalade 
Buauat 

;ı.., 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci maddeleri 
ne tevfikan haılne tarafından 
'YA.ki tediya\ 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
KarşiJ.ıtı tamamen altın olarak 
1lbeten :tedaTÜle n.z'edllen 
Reeskont mokablll Ul•eten teda. 
l'Ued. 

Türk liraıı meTduatı 
Altın: Saft Kg. 55.541.930 

DöTiz Taahhüdatı: 
Altına tahviJI kabU dövizler 
Dite.r dövizler ye alacaklı kllring 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

Lira 

15.000.000,-

11.188.666,15 
6.000.000, - 12.188.666, 15 

158.748.563,-

19.310.196,-

139.438.367,-

17.000.000,-

195.500.000,- 351.938.367,-

• 
31.087.063,75 
78.124.167,90 109.211.231,65 

3.265,54 

26.862.660, 92 26.865.926,41 
115.916.637,89 

kalacaktır. t Fransadaki ha- Ulusal Ekonomi Muhtelif: ~ 
Bun.unla be~~.erd ~:ze1:;fiye edilmekte ve y ek\ın 631.120 829,15 yekun G31.120.829,15 

diselerın kcndı~:? hcezimetin artık önüne Arttırma Kunımu 
olduğu~u vev~1• a~ dan dolayı dn efkarı 1 Temmuz 1938 tar:hinden itibaren: Iskonto haddi o/0 4 Altın üzerine o/o~ 
~g~eç:ı~"le~nı~ıy~c~c~e~g~ın:ı:·_::u:n~~~~~--=-==-===~~~~~=-------==~-=--=-===-=--=:---------:--:---;------~;------------:~~---:-:-:-:--~~--:~----:--------: .. AZON MEYVA TUZU inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak M Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Yanmaların da emuiy•U• kul11nıi ıbl lr. 

Müferrih ve midevidir. 'MlL>ı:: ve BARSAKLARl lem.zler alıştırmu ve yor:na~ MAZON isi.n n HOltOS mar~ası.111 dikkaL 

• 
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8 Sayfa 

ZA r ET··~ 
Heyeti mecmuasının şıkllgı ••• Hatların zarafeti ••• 
le'ta BIANCHI bisikletile geçtlQlniz vakit dostla• 
rınızın sızı hayran hayran bakt:ıklarının sebebi. 

S 1 AN K ı blslkletını temayüz eden 
yalnız zarafeti deQll bir de hafifllOi ve 
.eaoıem hQıd 1 r • 

SON POSTA 

BiSiKLETLERi 

SATIŞ VERLE:RI: BOURLA BiRADERLER - lst ... nbuf·Anku11-lzmlr 
O D E O N M A GAZA S l - lstıklll Caddesi 48/1 
.JAK GRCJNBERG HALEFLERi. HUGO ve LEON 
G R IJ N B E R G - Sultan Hamam Hamdlbev Geçidi 2°1 kat 48 / 58 
TEKNOFON MAGAZASi - Galata - Hezaren Caddesi No. 84 
OTTA$ OTOMOBiL TiCARETi T. A. Ş. - lstıklil Caddesi 239 

8antef, 
---......... a arm----n 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet, 
kolay müessir bir müstahzardır. 

So uanları 
karşı gayet tes~r!idir. Barsak solucanlarının büyüktırde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz öniine alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Heklmlerimlze ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar heı: eczanede bulÜnur.,, 

Kutusu ·20 kuruştur. 
Sıbat VekA!etinin müsaadesini haizdir. e te ile satılır. 

Anbar in,aatı İlan Tarif em iz 

•cı Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
; ' 1 - Fakılı iatasyonunda yapılacak anbarlar, idare binaıile 
buna müteferti itler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
kOnulmuıtur. KeJif bedeli 73983.50 e<yetmiı üç bin dokuz yüz 
seksen üç lira etli kuruıtur .» 

2 - Eksiltme evrakı S lira mukabilinde Ofiı Umum Müdür· 
lüğünden alıuahilir. 

3 - Eksiltme. 25/6/1940 tarihinde ~aat 15 de An.karada Ofis 
binasında yapılacaktır. Teklif mektublannı havi zarflar makbuz 
füukabilinde Oflsin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat temirtat miktarı 4949.17 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek 

1~in ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten alacakları eh-
liyet vesikasını koyacaklardır. «289ln «~997» 

Tek sütun Atıtl.ml -----'-
Batlık maktu 500 lıuruı 
1 ncl sahile 400 )) 

2 nci sahile 250 ., 
3 ncü sahi.le 200 j) 

4 ncü sahile 100 >J 
iç sahile 60 » 
Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet za.r.tında faz,, 
laca miktarda ilA.n yaptıracaklar 
ayrıca tenzilltlı tart!emlzden Lstlfa.de 
edeceklerdir. Ta.m, ya.r:ı.m. ve çeyrek 
sayfa UA.nlar için 9Jr1 bir tarl!e derpiş 
edilmiştir 

Son Postanın ticarl na.n.ıa.nna aid 
~er i9in şu adrese müracaat edll
melldir... 

iıanoll.J.k Kollektit etrketl 
Kab.ıa.nıama.de ilan 

Ankaira. cacldeııl 

·, 

1 

Büyük bir Pariı terzihane
sinin müşterek meıaiıile bir 
Fransız gÜzellik mütehaHııı
nın vücude getıirdiği yeni 
pudra halitası: 

«Racheb: Gayet beyaz bir clld 
için şeffaf ve saf bir güzellik temin 
eder «Peche»: Açık tenli esmer "Ye 

sar~ınların ek.serisine uygun olarak 
pembe bir parlaklık verir. 

ııBrun Soleib: Esmerlere cazib bir 
sevimlilik temin eder... Ve yalnız 
Tokalan pudrası serisinde bulabile. 
oeğiniz diğer ·bir çok yeni ve cazı"b 

• 
T. iŞ. BANKASI 

1940 Küçük 
Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

Haziran 20 

renkler ... 
Tokalan pudrası ıhavalandırı.l -

m.ı..ş ıı tır. Bu sayede clldde hemen 
geyrirner'idir ve Adeta ta.bil gibi g6-
rünür. Bu pudranın istlrnallle artık 
«makyajlanmış» manzaralara nlha. 
yet verilmiŞtir. Fazla olarak terki • 
binde «Krema köpüğü» bulunduğun_ 
dan bütün gün sa.bit kalına.sına. me
dar olur. Hemen bu günden Pariste 
en fazla rağbet bulan renklerdeld 

"'rokalon pudra.!!ınt tecrübe edinil. 
Temin edeceğiniz şık ve caztb tesı _ 
rlnden cidden hayrette kalacakaı -
nız. 

• 
1940 iKRAMiYELERi: 

1 aded 2{)00 liralık - 2000.- ıııa 
a • 1000 • - 3000.- • 
G • 500 • - 1000.- • 

12 • 250 • - 3000.- • 

"° • 100 • - f.000.- • 
'10 • &O • - 8?60- • 

21C. • 21 • - l2SO.- • 
Ketldeler: 1 Şubat. 1 MaJıa. 

1 Atuatos, 1 bdıı.cltepin tarih • 
lerlnde Japılır. 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı _ İngiıterede ba.stırılma.k şartlle idare ihtiyacı için 18 kıymette 200 milyon posta 

pulu pazarlığa çıkarılmıştır. 
2 _Muhammen bedel 73500, muvakt&t teminat 5512,5 lira. olup pazarlık 21/Tem. -

muz/940 Pazartesi günü saat 16 da. Ankarada Evkat apartımanının üq11noü ta,pwın 

dan girilen birinci katında. P. T. T. Umuml müdürlüğü satınalma komiayonunda 1& -
pılaoa.'ktır. 

3 _ Talihler muvakkat temim~~ makbuzu veya banka teminat mektubla.rı Vt dlhr 
kanuni vesaikle birlik.ta mezkQr tarihe tada o komisyona müracaat edeceklerdir. 

41 _ bıaıe, pazarlığa iştirak edeeeklerdeıa. san'at ve ~çill.ğlne emniyet edilecek fir -
maya. ya.pılacaktır. 

o _ İstekliler ba.'ltırılacak pulların şartname vesair evrakını 367 kur~ muJc:abDhıde 
An.karada P. T. T. Levazım müdürlüttlnden, İstanbulda Valide hanının ikinci katında 
P. T. T. Ayniyat şubesinden alacaklardır. (11112) d'lll• 

İTAL YA ve MERKEZi 
Avrupadan Şimendifer ile 

HER NEVi NAKLiYAT 
T afsllat için : 

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


