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·--··ııii···ş·er···il~Dl' 300 .liman ta11arlsi diin 
Alman elçisıni ı • • . • 
. kabuı eıın~~ ı Parısı bom ardıman attı 

Ankara 3 ( A.A.) - Rsuıoiim· : 
hur lnnet lnlJnB bııgin öğl.den l 
•onra Almanya biiylfk elçlıi Fon ı 1 000 J ~ l b b lr J 45 ••ı •• ::~~?;E~;:f:Et1:ı;I • uen ı az a om · a alı uı, o u, 

E 

• Seymen de ~ balunmuf1Ur. l 2 00 
. Ankara 3 (Hu•asi) - Milli ~ 
Şef ismet lnönii öğleden sonra i 
Büyük Millet Mecliaini tefril ile ~ 
geç vakte kadar dair.lerinde 1 
meıgul olmaılardır. i 

yaralı var, 60 yerde yangın çıktı 
Fransızlar derhal mukabele edecekler 

···································· ................... ./ 

imanların cephede 
8000 tayyareleri ve 

4000 tankları varmış 

Roma radyosu, fngilizlerin 
Fransızlara 1.000 tayyare 
ile 400 tank verdiklerini 

bildiriyor 

Roma. 3 (Radyo) - Fl'a.nsız mahfelleri, 
8ommc _ Alime ce,phe&i ıizerınde yapılacak 

yenı 'bır Alman taarruzunu beklemck
ler 

~ . 
de r ız kuvve erlnı takvıye etmek ü. 
~e. Ingillzleı: bin tayyare ve 400 tank tah
sis etmı.şlordır. 

Almanlnrın ise, a.yni cephede 4000 tane 
binncı hat ve 4000 tane de ıkınoı hat tayya.. 
teslle 2000 tankı me'rouddur. · 

Genernl Weygand'ın bu cephede, Alman
lara mevzi harbı Jro.bul ettırm~ıe çalışacağı 
tahnıın edılmektedtr. 

Holanda Kraliçesi 

Paris, 3 (Hususi) - Harbin bat
lanjfıcındilnberi ilk defa olarak bugün, 
Pariı şehri Almanldr t.ıraf ından bom
bardıman "'dilmıştir. 

Bombardıman saat 13.30 sularında 
vukubulmuştur. Alarm 4; dı:ıkika de
vam etmiştir. 

Birbirini takib eden dlllgala: halin
de çok yüksekten uçan 25 0-300 Alman 
tayyaresi, ndsi Paris ve civarına t" n az 
bin bomba atmışlardır. Birçok hususi 
ev ve bimılRr harab olmuştur. Şehrin 
muhtelif noktalarında, ezcümlt> bulvar
larda, mektebl·~r i 11 bu lundukları semt
lerde ve dış m"hallelerde 60 ı müteca
viz yangın çıkmıştır. Yangınların 13 Ü 
Pariste, 48 i de varoşlarda zuhur etmiş
tir. 

Ölcnlenn sayısı 45, yaralıların ise 
200 ki i tahmin edilmektedir. 

Pari teki Am ik büyük elçisi Vil
yem Bulit, bugun u bombardıman es-
nasında i olı:mıı< ölümden 

rtul l i, o 1 )eme-
ı ;)eCl-

n bom sı yemek 
alonunun damını delerek, sefirın ya

nına du~m4§, fakat patlamamıştır. 
Amerika büyük elçisi, hildiee hak

kında Ruz,•elte mufassal bir rapor gön
dermi~tir. 

Mütearrız tayyarelerden 1 7 si düşü-
rülınü,tür. • 

Fransız radyo~u. bu gec~. PaTiain 
bombardımanı münascbetile mukabele 
b ilmisilde buluı,rnlacağını bildırmiştir. 

Batvckaletin tebliği Roma 3 (Hususi> - HAlen Loı::ı.drada bu
~ HolAnda. KJ1al196"i Vilb&lm!nl.n :va • 
kında Fel8ID8nk HJ,ndfata~ gıdeoeğı bıl.. Son Fnuwz mecmualarından birinde çıkan bu reaim, Alman tayyareleri tarafm<ı.n bombardıman edilen bir F rAJUIZ ıebrinia 

• petrol depolar'°ıİt )'81llflftt f&t«İYOJ'. 

Paria, .3 (A.A.) - Başvekalet öğl~ 
(Deva.mı 7 n ot sayfa.da) 

~~~~ ......... -·------..... --........... --........ _ .......... _ ........ __ ........ --........... _ ...... -.... - .... -- Almanya evvela. Parisi 

8 anın 8Zlr 1 Brl almalc, sonra ingilterege 
• 

: R · açık. şelıir· haline sokuluyor lıücam etmek istigormuşl 
oma ·ı l . . lı. d·ı·J. Ounkerkte tahliye ameliyesi 887 harb ve ticaret 

· begnelmı e sergı ınşaatı te ır e ı aı gemisinin iştirakile devam ediyor 
ltal azetelerü "Harbe girmemiz pek yakındır, fakat 4 Haziranda değil,, diyorlar, Bir kısım askeri muharrirler Almanyanın üç haftadan 
~ı~ı~daki fta!!anlar kafile halinde ye telA, içinde memleketi terkediyorlar evvel taar~uza geçemiyeceğini söylüyorlar 

- . . 
italyan kabın~s.ı . 

bu sabah Mussohnının 
riyasetinde !oplamyor 
Bazı hükamet daireleri 
Romadan başka yere 

naklolunmuşlar · 
•) İtalyanın m uhte-

Roma, 3 (Hus~sı .jJ aleyhinde nil-
)jf şehirlerinde muttefkı edr. MuhteHf ı.- Rom.ada müttef;klcr aleyhine yapı.lan nüma·.:..•erden bir intıba: Nümayifçİ gençler 

. 1 d etı:ne te ır. l :1"!1" mayııl er . evam . . . ö d..,rdil<.lljri te - Ve nedik meydanına ko,uyorlar 
Dekküller, Muaaolı;ııy~ ldg k~I· rını ve kendi- k d R k hi 1 . h b h ır o u ... ta dir e omayı gayri aı eri ııe 'r ilan e- mı,tır. . 
graflarla ar e az"klerini bildirmektedir- derek, muhtemel hava akmlarından koru- lngiliz - ltalyan münasebetlerinde hiçbir 
sinden etnlr bck\edı 
l maktır. değifiklık olmadığı Lonclrad .. beyan ·edil-
er. R mada açılması mu- ·Romada bir ·mülakat nıektcdir. İspanyayı\ ıı~lince bu me~nl~ko--

1942 senesinde 'lol aerglnin inşa.ah, a- 1 fi k l " 

Londra. 3 (Hu.sueil - DunkerkteJd ameliyesi hakkında, §U malumatı Vt"rmek· 
müttefik kuvvet\erin tahliyesi hakkında. te<Un 
bu akşam bahriye nezareti tarafından bir lnafli:r: ve Fransız distroyer filotillala • 
.:bliğ neşrcdiJmiştit. rının h~yesl altında yapılan bu tahliye 
Tebliğ. askeri tarihte misli görülmem.it işinde ! 22 lnglliz kiiçUk he.rb gemisi (mayn 

hir vilı'at ve muvaffakiyetl~ d eniz - hava gemisi, küçilk topçek~rlec, muhrib, ilah ) ve 
kuvvetlerinin iştlralcile y~~ı)~ b~ t~h_Uy~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~eva.ını '1 not sayfada) 

~ r:vw: 4 nwı + ,,..._. ur~ ... v 4- • ~44 

Askeri vaziyet 
Yeni Alman taarruzu ne 

zaman vnknbnlab"lir? 
Yazan: ti:mekli geneFal H. Emir Er.kile\ 

k 1 1t elını e ., h . , . L. d 3 (AA J R t . t n tam bir oitarn ı mu ınraza •tınek ar~ 
arrer o an ue.yn. b'}::mu"dd .. t te ir - on ra - oy er a1onııının b l d .. · 

k u v d'' l ' • . •. · · zusunde. u un ur.una "inanmak irin ba.. Almanlar ....,~;ttefiklerin Dunkork mütt- ml,lerdir. Avni zamand• 7 8 kllom•tr d pdış tarihıle bırJı te I ;. ıp oma rnn yaztyoT: 'd'.J t , ·~ ,.... J " ' "" e e-
.L.. • ı . . ~ fi . s· l" • L CI al sabeblın \'araır, tahkem ordugahına her cihetten taanur.la- rln ik ve sahilde 25 Km. 1"adar . l'kt tnıııtır. Romada ve cı • n .-uoma se rı ır Nsı orep d k K genııı ı • 
. Diğer tara~taıı nefl't keri t"esisat vt- k ha*"a s • . '!!nasında Kont Ciano ile bir . Mısır an açan ltalya~ nna devam cclcrek pek cü:ı't ilerlemelerde bulunan müstahkem ordugaha, lımana vo 
<la bulunan bı)Qmurn as klolunmilştur. - .. &k ll'pm19 ise de bu wörü~enin neti- Kahıre, 3 (A.A.) --::- ~~d.enızdt"ki ger- bulunmuola'r ve Dunkeıkin 1 O I<:~: kadar nakliyat yapan ı:emilere hem uçaklarla ta-
vetler ba?kıı semtl ef<ı "italya harbe giıdfği c ınd:ı henüz h.içbir haber alınama- (Devamı 3 uncu sa.yfada.) cenubunda bulunan Bergee mevkıını alabil- (Deva.mı 3 üncü sayfada) 

Bu tedbirden gaye, 



2 Sayfa SON POS'FA Haziran 4 
~............................................... 

RnsimJi illa.kale : Şaşmıyan ölçü 
Her gün Sözün kısası 

- ···---Beşinci kol Başvekilin Türk 
Milletine h!tabesi 

L Yaıa.ıı= Muhittin Birgen 

\ı E. Ekrem talu 

.... uhteıem Başvekilimi:G Dr. Say
Mıılt dam, Büyük MiUet Meclisinin 

bütçe müzakerelerim tamamlaması ınüna-
aebetile Türk milletine hitab ederek muh
telif meselelerden bahsetti. İçinde ya~adı
ğrmız devrin fevkalade şartlarına göıe, hü
kiimetin, arada sJTad:ı millete hitab etm~
sinde birçok faydalar vıudır. Böyle zaman
larda, devletin en:niyetinc '\ e milletin sc -
lametine aid en küçiik meselelere karşı bi
le millet efkarında umumi bir alal:a ve 
hatta merak uyanır. Bu alakanın dikkate 
alınması ve merakı~ tatmin edilmeııi için 
salahiyettar ağızlardan çıkacak sözlerin e
hemmiyeti vardır. Ou sebebl .. rden dolnyı
dır ki Türkiye Ba~vckilı, yeni sene bütçe
sinin sayfalarını kaparken Tiirk milleti ile 
bir hasbıhal yapmaya lüı:um görmüştür. 

Eir üdamın lıakiki kıymetini anlamak için hiç aldatmıyan. Sandalyes.ndcn kalktığı zaman yeri derhal doldurul.m 
adam zincirleme usulü il~ çalışan fabrikalann işçısine benzer, 
makinede hır vjdadan ibarettir. * Evvela §Unu kaydedelim ki Başvekili-

Lir c..>lçü var<lır: Oıtadan çekildiği zaman muhitinde boşluk 
bırakıp bırakmadığına bakınız. .............................................................................................................................. .-... -........................... ·--··-··-· .. ·· ... ······-··· 

miz, bu hasbıhali, kendisine mahsus olan 
derin samimiyet havası içinde yapıııış ve 
fikirlerini vüzuh ıle itadı: etmi;ılir. İddiası
nı, sakin, fakat, ayni zamandn talih ve mu
kadderatın her Lürlü cilvelerinı! \...~nıı ceııu
ranc yürümcğe azınetmİ:j bir devletin Baş
vekili de elbet böyle samimi ve va41h ko

1 
ARASONDA 

nuşur. 

Muhterem Dr. Saydamın sözleıinden ta
bii surette anlaşılacak olan :<udur kı, l ıir
kiye devleti, derinl"ğine dünkü mııkalemiz
de işaret etmjş olduğumuz blıyük dünya 
vukuatı arasında, bütün dikkatini, hadisa-

Kral Leopoldün 
Kısa bir 
Tercümei hali 
300 bin 

ordusile 
kişilik 

birlikte bn Türkiyeye herhang; bir zarar vermeme-
sini temin edecek bir siyasete alfetmi~ bu- Almanlarn teslim 
lunuyor. Bu siyasP.t, bir taraftan dünyada olduğu için tarihin 
ve etrafımızda cereyan eden şeylerin dik- hakkında nasıl bir 
katle takibini, diğer laraftan da her ihti- hüktim vereceğini 
male karşı hazu bulıınmayı temin edecek pek kat'iyetle bi
tedbirlerin ittihazını emreder. Dünya ha-
yatının bin türlü tecrübeleri içinde yuvar lemediğimiz Belçi-
lanmış olan bi.iyüklcriıni:l, hadis~lerin ta- ka kralı Leopold. 
ltihi işini ko]ayltkld ve muvaffakiyetle ya- asrımızın en bü
pabiürler. Bundan hiç kimsenin ~üphe etti- yük kederlere uğ
ii yoktur. Fakat, memleketi her nevi leh- ramış bir siması ola
likelere kar~ı hazır tutmak işi, ayni zaman- rak meşhurdur. 
da sade bir diklcat mesele.ii değil. bir de Daha on üç yaşında iken 1!)14 Bü
madde, yani para meselesidir. Bundar. do- .. 
layıdu ki, hük.lımet bir taraftan devletin yük Harbinde memleketi ç]~enmiş, ba-
ihtiyaçlarını, diğer taraftan da milletin im- bası kral Alber onu mektebden alarak 
k~nlarını dikkatle gö~?ıüınd:! l~ta~ak bir 1 cepheye yo1Jamıştı. H~rbden .sonra, altı 
butçe y-_apmış v~ lı~ lıutçe de nıhaı meı h~- ay kadar Belçika Kongosunda müstemle-
lede millet veldl~rı tarnfından kabul edıl- ke d'are Tg~· · -ı l t · b-tü 

Sabahtan sabaha 

Balfı, sonu 
Çıbanın başı şurada.: - Dünya. ÜT.e

rindeki zengin topraklar vak.tile in_ 

giltere ve Fransa arasında p:ıylaşıl -
mışti ... Bu iki devlet sonradan aralan_ 
na kan :ın Amerika ile de bir kafa -
dadırlar. Yani dünya.nııı bugünkü va
ziyet.ini değiştirmemek kara.dndadu _ 
lar. Bu üç de.,! et imarcı devletlerdir. 
Müstemleke yaptıktan ye.rleı·i m:ı.nıur 

etmişlerdir. Seviyesi yükselen memle. 

kellere istiklal de vermi!Jlerdlr. Dün_ 
ya işte bu albenk içinde yaşarken iki 
genç millet Ahnanyıa ve İtalya kemlk-

lenm.işler. kuvvet haline gef'm~lu. Ne 
çare ki diinyanm taksim.inde geç kal
mışlar. 

Bu vaziyetler ortaya.· bi• (aç)lar v~ 
(tokHar gnıpn çıkarmıştır. Alm.:ı.nya 
ve İt:dya A&eı.ttrla.r. Büyümek:, genis_ 

Gangsterler gazete 
Fotografr,ı/arından 

Çok korkarlar 
Kimin aklımı ge 

lirdi ki dünyayı 

yıldıran meşhur 

gan:r.;terler gazete 
fotograicılarından 

tirtir titresinler. 
Hadiseyi anlata
lım: 

Nevyorkun en 

.... Ültdilderk Almanla% bpışala • 

.&1'& danheri hergün yeni bir ~ öğ • 
reniyoruz. Bizim gibi. yarım asır zaıfınd~ 
bq baı-h gönnüş olanlar bile ·modenı 
barb tekniğinin yeni yeni marifetleri kar • 
§ısında apışıp kalmaktayız. 

Yavrulanna denizin bin ç~id tehlike " 
sini öğretmeğe yeltenirken, biTdenbhe ke!l' 
dilerini maaile kıskıvrak toplayıveren saç.c 
ma hakkında, kefal annenin: 

- Buna tepeden inme derler •. bu, h~ 
salıda yoktu 1 

Diye hayret izhar eylemesi kabilindeQ• 
bizde her yeni harb metodunu bir kanı 
ağız açarak l:arşıhy oruz. 

Denizlerin üzerinde, dibinde, ha"ad~ 
karada, zırhlı arabalar içinde, motosikleJ 
üzerinde. dola~hklan her sahayı mezar lı~ıt 
çeviren türlü türlü yenme vasıtaları elve?"! 
miyonnuş gibi şimdi bir de beşinci 1'ol <le .. 
nilen heyula çıktı. 

Gerçi bu, o kadar yeni bir icad da de-c 
ğildi1; bundan bir iki bin yıl önce Truva)? 
fethetmek istiyen ~rdmıun. tahta hfr at ya .. 
pıp bunu müsellah askerle -doldurdukta.n: 
ı;onra şehre soktuğunu Homerin f'serleriq• 
de tafsilatile okumuş, gene bu ayni menk[ .. 
beyi tarih kitablarındı:\."l ezberlemiştık. 

<rKaleyi içinden felhetmekıı tabirini d'ş 
atalarımız sık sık kullanırlardı .. 

Gel gelelim bu İptidai hileye bugünkii 
ileri insanlığın artık kapılmıyacağma daı 
imanımız vardı. Meğer, Adem oğlu ııep q 
bildiğimiz saf, enayi mahlük imi~! f\1uhte-r 
lif yerlerde birçok marifet gÖ!terdikren 
sonra adma ccbe!)inci ko!» denilen bu içten 
fethetme makine!-lİ, modem harbin en mü' .. 
tekamil ve en tehlikelı vesaiti meyanına 
girdi ve ön saf ta yer aldı. 

Bir zamanlar. memleketimizde bıtı:;ink\i 
emniyet ve as:\yiş manzarası yokken, gc::ce .. 
leyin, ve hatta gün~üzün, cadde ve sokak .. 
!arda zaptiyeden '\:e polisten mürekkeb1 
devriyeler dolaşırdı. Avam bu doiasına'arı 
ifade için de: 

- Kol geziyor 1 
Der, rahat uyku uyurdu. Şimdi, lilt 

nevicad, 1ve daha doğrusu bu hortlam~' 
köhne tuzak malum olalıda..,beri: 

- Kol geziyor l 
Dendi mi idi, gönüllerdeki endise bil' 

kat daha artıyor. 
Maamafih, biz Türkler İçin bu bec;ind 

koldan kuşkulanrr.ağ:ı asla mahal yoktur. 
Elli senede. aramızda ne beşinci kollar 
dolaştı da hiç biri bir iş göıcmed;. miftir. Bütçe, m Hete yeni yükler yükle- . cı 1 ını mu. a ea ~ mış. U n 

mekle beraber, bundan dolayı hic kimsede d'ünyayı dolas..nıs. sıyaset, ıktısad ve ma
§ikayet duygusu } oktur. Suurlu bir millet lfye tahsilind~ bulunmuştu. 
için, bö;>:le zamanlarda bu gibi zaruret1eıi Mükemmel b r kayakcı, dağcı ve golf 
daha geni~ nısbetlerd,. bile takdir etmek- oyuncusu olan Leopol~ 1~34 de İsviçre
tt"n daha tabü ne oiabilir? de bulunurk n, babnsının tırmandığı 

Ba~vckilimiz, millete, hübjmetin bu-
günkü siyaseti hakkın<la da kısa ve kafi dağdan düşerek ölümü ile kral seçilıniş, 

!emek istiyorlal·. 8111\an için kii

çük milletlerin istiklaline, hür -
Hyetlerine salıv rl:ır. Bu hırsla ~r . 

navudluk, Habesi'!tım, Danimarka, 
Cekoslovakya. Polonya, Norveç, Ho

Janda. Belçika ve Lüksembu~ yani 

t:ıpyekôn dokuz küçük devlet y1krldı. 

Bu çaptaki devletler yalnız BaiJcanlar_ 

tanınmış gazeteci
lerinden biri' olan ?vr. Wabonun bazı neş
riyatı bir takım şüpheli müt>sseseleri ve 
şahıslan muazzeh kılmış olacak ki te:hdid 
mektublan almış. Evvela aldırıj eyleme
miş. fakat sonradan iş ehemm!yet peyda 
eylemiş. Bir gün pencereden bakark<'n 
köşe başlarının bir tnkırn şüpheli adam
lar tarafından tutulduğunu gördüğünden 
bunu arkadaş!.arından birini? göstermiş O 
bu adamların Şikagonu:ı sa~lı sabıkalı
lanndan olduklarını -rSöylemiş. ~unun ü
zerine Watson bımları yakalatmak ~zere 
gazetesinin çok güçlü, kuvvPt1i olan tev
zi amelesini göndermek istemiş. Sonra

dan bir gürültü o1ur diye bundan vaz
geçmiş. Derhal fotolarını göndermiş. Bun
\ir bu sabıkalıların bol bol fotografüınnı 
almışlar ve bu Iotograflar derhal gazete
de neşredilmiş. Bunun üzerine polis ta
kibata haşlamış ve b~ caniJerin hepsi ya

kalanmış! 

Bazı kimseler, yılana, akreb~ kanıı nasıl 
ki şerbetli iseler, biz0 d<' böyle İptidai 
.kurnazlıklar vızgelir. Beşinci kol bize ka
dar sokulamıyac.\ktır. Zira sokuldağu gün., 
milli .. ·ahdetiınizin, sarsılmu., yerulmez ~ 
tıncı kolile karşılaşır! 

izahat vereli. Türkiyede sergüzeşt siyaseti aradan 1 ay ~eçmemiş iken Losern civa
:yoktur. Türkiy"! hıub haricidir ve öyle knl- nncra bir otomobil kazasında kansını 
mak ist~ı. Bununla beraber, dünya o kadar kaybetmişti. 
kantıktır ki, aklı başında olan her millet ı 
Stibi, Türk milleti de. her dakika silahı o- Fr:ınsada 
mmlamaya mecbur olabileceğini hatırın- halk asker içİn 

nasıl siJ!ara top ·ayor ? ... dan çıkarmamalıdır. Bu kısa ve vazıh s<)z
lere bakarsak, sağlam bir m"lli siyaQctin 
bundan daha mü.kemm 1 hir tarzda ifade Her memlekette olduğu gibi Fransada 
edilemiyeceğini görürüz. Eminiz ki, millet dahi halk cephede bulunan asker1ere 
bu ısöz~.e~n milli m;~faatleri ifade bakımı~- yardım için ht-r ~ey yapmaktadır. Asker-
dan butun kuvvctını anlıyacak ve huku- ı 1 . . iht" l h b d 

t ı__ ı · t •1· d d crın sıgara ıyaç arı ar zamanın a me e ıuı.rşı o an emnıye ve ı una uygu-
lannın, kendi göğaiind"!, bir kere aaha çok artmaktadır. Fransız Kızılhaçının bu 
kuvvetlendiğini hissedr:cektir. hususta çok gü7.~l bir tedbiri vardır. Bü-

* yük, küçük ~ehirlcrin muhteli: yerleri -
Bir memleketin iki nevi müdafaası var- ne büyük kutular asılmıştır. Bu kutuların 

dır: Biri haricin müsellah bir tecavüzüne yanma şu yaftalar iliştirilmiştır: 
karşı yapılanı, diğeri de milletinin mııne- cSigara içerken s:zin için cephelerde 
viyatının müdafaası. Bu iki nevi müdafaa-
nın biri diğerinden daha az n;iihim değil- dövüşen askerleri dü~nünüz ... 
dir. Başvekilimiz, hüK.umetin bu iki türlü cAld'ığınız her paket sigaradan bir ta-
müdafaayı da ı::n dikkatli bir gözle taltib nesini bu kutunun içine atınız!> 
ettiğini ve her ikisine de layık olduğu e- Halk büyük bir memnuniyetle bu va
hemmiyeti verdiğini millete temin ediyor. tan.i vazifeye icabet eylemektedir. Bazı 
Manevi müdafaa. dünyanın bugünkü şart-
lan içinde, belici de ötekinden daha ziyade vatanperverler.in kutulara 10, 15 sigara 
ciddiyet k.esbetmiş olduğuna göre muhte- birden atmaktadırlar. Haftada bir mil -
rem Dr. Saydamın bn nokta üzerinde ayn- yona yakın sigara toplanmaktadır, b-.ı su
ca dunnuş olması sebebsiı: değildir. Faltat, retle askerin büyük ve mübrem bir ihti
şurasını da memnuniyet ve hatta ferahla yacı halk tarafından doğrudan doğruya 
kaydedebiliriz ki, m.ınevi taarrnı:lara karııı temin edi1mektedir. 
kendiliğinden en kuvveLli müdafaa vasıta-
larile mücehhez ola:ı bir ruh varsa o da 
TüTk ruhudur. Bundan dolayı hükumetin 
bu sahadaki vazifeleri müşkül değildir. 

Hüla!a., Başvekilimizin son nutku, mem
lekette zaten mevcud olan. emniyet hava
•mı bir daha takviye ederken böyle za
manlarda her milletin vı:ı.zifesi olan uya
nıklığı da artıracaktır. Kısaca hülaea erle• 
lim: Başında Türk milletinin bütün kudret 
ve kuvvetlerine bayrak olmaya layık bir 
şef bulunan Türk devleti. vazifelerini müd
rik ve hadisata hakimdir. Türk milleti ıçin 
yapılacak şey, hiç harb olmıyacakmıs gihi 
işi ve gücile me~gul olmak ve sanki yarın 
da vatanın müd;ı foasın~ ko~acakmış gibi 

Harbde liizumsuz kiiablarcia 
faydalı olll_lJOr ! 

İngilterede eski., lüzumsuz kitabiar
dan da Mitifade edilmektedir. Hükumetin 
neşrettiğl hava hücumundan k()runma 
risalelerinden birinde böy1€, kitablarla 
tıka basa dolu bir sandığ~n bir pencere 
kenarına konuhnm;ı ile. patlıyan bomba 
parça ve şaraoncllerinden korunmak im
kanı old1uğu yazılmaktadır. 

da IL)~ta dunruı:ktadırlar. (Aç)la.r 
henüz doymuş değillerdir. Şimdi dirıı_ 
ya heı:emonyasmı kaza.nma.k için çar
plŞlyorlar. Bunlara ka.":"şı toklar da 

dünyanın " statüko 11 -.unu yani eski 
halini muhafaza etmek· için müea _ 
dele ediyorlar. Bu kanlı çarpışmaların 

sonıınd:ı elbette bir taraf galib bir 
taraf m.,ğlfıb o :ıcaktır. Fakat rahm~
te kavn-;an dokuz küçükle henüz 
ayakta dıır:ln bi.rkac küçük için han. 
gi ta\-afın g-alib gelmesi beklemek 
meselesi olmamak lazım. "Aç ın ihti

rasına ve lstihasına payan yoktur. ~ 
Fakat ı•tokıı kimseden bir ~ey istemi. 
yor. Küçük. büvük her milletin hür
riyetine. icıUkliline, hndudlarına. hör
mf't edilmesini istiyor. 

İşte dav:ı. budur. 

······························································ 
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her şeye hazır olmak ve tetik durmaktır! 
1 STER 1 NAN. 1 STER 

~~~~~~~~~-

Göring İtalya Kralının 
yegeni oldu 

İta,lya kralı Viktor Emanoel, İtalyan -
Alman ittifakının imzalanmns: senei dey
riyesi rnünasebetile, Fe~dmareşal Gö
ringe İtalyanın en yüksek nişanını tevdi 
etmiştir. Bu nişana nail olmakla, Görmg 
İtalyan teamillü mucibince kralın cye
ğeni:ıt olmuştur. , 

Bu nişanlardan bir tanesi, Ribentropa. 
diğeri de şiindi FranSada yaşıyan eski 
Arnavudluık kralı Zogoya verilmişti. 

/nf!i.'tereye havadan inmek 
fikri yeni birşey degildir 
Son günlerde Alman parailitçillerinin 

İngiltereye ineceklerinden sık sık hah -
sedilınektedir- İngiltereye havadan ta -

arruz fikri yeni bir şey değildir. Bu usul 
pek eski zaman 1 arda, İngilizlere düşman 

oldukları vakitlerde Fransızlar tarafın -
dan düşünülmüştür. 
Meşhur Monıtg-oliiere balonunun ica -

dmdan sonra, 2 Hazıran 180;J tarihinde bu 

balonlar ile İngiltereye havadan t~arruz 

düşünülmüş, hatta 3.000 asker ve 2000 at J 
alabilecek muazzam bir balon inşası ka-ı 
rarlaştınlınıştı. Bu ba!onun 300.000 fran
ga çıkacağı hesab edilmiş, sonradan bu 
fikirden vazgeçilmiştir. 

iNANMA' 

·····································-·· ... ··-·············· 
Raşid Rıza turneden döndü 

Ge~cn seao:? Haziran ayında ga.ı;etri!ı'rde şöyl!! bir fıkra 

çıkmıştı: 

- - ~Avrupa ahvalinin karışması üzerine birç1Jk aileler 
sayfiyeye gitmekten vazgeçmişler, daha evvel ev tutJrak pey 
vermiş elanlar d:ı bu vaziyette peylerinin yanmasına razı ol

Bu yıl, gene Haziran ayında, yani şu üç dbrt gün içinde 
ınuhteli ( gazetelerde hemen hemen ayni kelimelerle ayni 
hahnlcr ıürülmüştür. 

Ana.doluda. u'Z1l11 süren muvaffak.iyem bir 
turneden sonra değerli san'atkar Raşid Rızn. 
ve artada.şla.n şehrimize avdet etmişlerdir. 

Raşid Rıza ve arkadaşları faaliyetlerine İ.s
tanbulda da devam edecekler ve şehrin muh 
t.-•ıt semtlerinde aeçnıe eserler oynıyacak -
la.: ;.Ur. 

muşlardır.> 

1 STER 1 NAN, 

Halbuki ge~en yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul köyleri
nın bütün kcişkleri tutulmuştur. Şu hald~ söylenenin Jır.k.i
kate uyduğuna: 

i STER INANMAI 

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

e. Clzl!€J1L ~a.lu .............................................................• 
Maarif Vekili dün 
şehrimizde kültür 

müesseselerini gezdi 
Evvelki sabah Ankaradan şehrimize 

gelen Maarif VekilI Hasan Ali Yücel, düYJ 
şenrlıniz kültür müe~sest•lerinde tetkiki 
lcri'ne başlamıştır. 

Vekil öğleden evvel Maarif Müdüılü .. 
ğüne gelerek maarif umumi müfettişleri 
Ye Maarif Müdürü. ile görüşmüş, ~tıhan 
vaziyetleri ve diğer işler hakkında ı:~tt1ıat 
almıştır. 

Maarif Vekili müteakıben Vali ve Be. 
lediye Reisi Lutfi Kırd.arı ziyaret etmi§• 
öğleden sonra Yüksek Iktısad ve 'Ticaret 
mektebine giderek imtihanlarda bulun
muştur. Hasan :\J:i Yücel Ticaret reektec 
binde ticari m.uhaber~ v"e matematik im• 
tihanlanna girerek talebenin tahSll va
ziyetini takib etmiştir. 

Maaı(f Vekili Ticaret mektebinden 
sonra yanında Güzel San'atlar Akademi• 
si Direktörü Bürhan Toprak bulunduğu 
halde Devlet mataasım ziyaret etrr.is ve 
kitab vaziyeti hakkında izahat almıştıl\ 

Hasan Ali Yücel tetkiklerine bugün dG 
deıvam edecektir. 

Başvekalet Matbuat 
Umum Müdürü 

Yeni teşkil edilen Başvekalet Matbuaf 
Umum Müdürlüğüne Başvekalet Matbu~ 
bürosu şefi Selim Sarperin tayin ed:Jdiğin 
yazmıştık. Resmimiz yeni Umum Mudii 
makamında göstermektedir. 



~4 Haziran 
SON P.OSTA 

TelgraS, ..-eıeı-on Ve 

Müttefikler, Almanya ve İtalya ile 
bir anlaşma sulbü yapabilirler mi? 

Ce J (A.A.) _ J..İIJ'• matbuatı İtalyanın bu son ıünlerde arazi metaliba • 
.hlitteS'iJ:m bir aalapa 111lb4 yapacak - bna 8)oilaüz bir riat vermif olmwdar. 
lanndan çok filpbe etmektedir. Şeraiti lu.zıra ' dahillnde kapitülhyon 

«La T ribuns do I...ıNaanne~•~ mahiyetini bais bir an}qma ıulhü, F ransıı 
ba iki Mbeb ~~ L~ır E elde etdil ~ ve İqilterenin mHcudiyetlerini bile telıli-
1'ıun leıri UUIVMl11&1,79Ue • d L--· L- • !Ltim' aı· . 'len . lliır terait cı.rm..n ecl•eii. ~ea. e. ......,. ~JDlH. m ını ı sürer. 

Amerikada müttefiklere yardım edilinesı 
için yeni tezahürat 

Ege adalannda üs istediğimizi 
Yunanlılar da tekzib ediyor 

Belçika Kralmm çocuktan Fransada 

s.,.,. 3 
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ehlr erler Maslak yolunda aiti kişinin 
yaraıanmaslle neticelenen bir kaza oldu D11n Sirkeci e sntten 

18 kişi birden zehirlendi 
Hadise, ıfzli bir dt tevzi lstuJonunun aatblı bayat 
ıiitten çıkh. zehhılenenler derhal hutan1e kaldınlclılar 

Zehirlenenle-ıden bir kısmı ve süt alcWdlan diückdn 

Dün Sirkecide on aekiz ki~inin zehhlen- oğlu, ayni sa~akta 26 sayıda Fatma. 12 
me.leri ve bep9İnin de bu yüzden hastaneye numarada Yılmu ve Yüksel, 20 numar~d~ 
kaJdrnlmalarilo neticelenen bir vak'a ol- Mustafa oilu Ünal. 1 1 numarada benzıncı 
Dmfbır. Avram. iataıyo:ı arkası sokağındıı 37 aayı-

Bugun vilayette 
mUhim bir 

toplantı yapılacak 
Bugün öğleden sonra vilayette mühim 

bir toplantı yapılacakt!r. İstanbul Vali 
ve Bele<fiye Reisi Dr. Lutfi Kırdarın re
Jaliği altında yapılacak bu toplantıda Va
li Muavini HalUk Nihad ve Hüdai Kara
taban. &-lediye Reis Muavinı Ltitfi Ak
soy ve Rüat Yenal, Defterdar Şevket, 
Elektrik, Tramva:ı, Tünel İşletmesi, Su
lar İdaresi, Denizyollan. Devlet Lbnan
kn İşletmesi, Üsküdar, Kadıköy ve ha
valisi Tramvay İşletmesi Umum Müdür
leri, Mınta.ka Ticaret ve İktısad Müdür
leri, Gümriik Muhafaza Başmudüril, F..m
niyet Direktörü, Cümhuriyet Müddeiu
mu:m.i5i, Müreler Umum Müdürü, 1stan
bul Maarif Müdüni, Vakınar Başmi.ıdü
rü, Belediye Fen vt- İmar İşleri Müdürle-
ri', vilAyet seferberlik müdürü hazır bu- ](azazedc!erden ikist ve otomobilin hali 
lunaca.ktır. · d 1 B ·ıme 

Harb vukuunda İstanbulun dahili em- AJ:nıed. Zeki, Tahaln ve Samı a l~- u devn csna:ında otomobHde bu-
. t• .. h. b' • ı t c:kıl etmekte- da dört aıtcadaşla Şake ve Sofya admaa lunan yolculardan Kemal başından yara• 
~ye~- t ır 1n.et~ e b~., husus uzun lik.i kadının bir içki Alemini milteakıb lanmış, tedavi altına alınmıştır. 

r. 1 opka~ ır:.a müdür kendi bi- yaptıklan bir otomobil j{ezintıai eEnasın- Kachköyünde Kayışdağı caddesinde o-boru ~onj aca ' 'k~~ a d n tedbirleri da Maslak yolunda otomobillerinin 'bir a- turan Cemalettin de dün Altıyol cadde-
natf" : a 

1~51

1
1 ızl ~ ~ktır ğaca çarpması neticesinde altısının da sinden geçerken şoför Ahmedin idaresin· 

an a .. aca v:. aıar a_r 
8 ın c. : yaralandddarını dünldl. şehfr tabımızda deki 3997 sayılı otomobilin sadmcsine :rra• 

Dün D~iliye Vekalctmdc_ı.ı ~ılay~tc ı:;e yazmıştık. Adliye ve zabıtanın yaptığı ruz kalmıştır. 
len bir emirde . c~mıva: ~u?uklennden tahkikata nazaran dün de yazdığımız gi- Bu çarpma neticesinde vlicudün[in 
bundan sonra hıçbır vesııle ıstıfadeye kal- b"ı kaza 0·-~bili kullanan Tahsinin de- ··ıeadd"d 1 · d ı c ,_ lrn b"ld' ., . a·· ... k ·ı.ua.uv nıı ı yer erın en yara anan em.a· 
ll\.ış~ . aması ı ırı.mış, ca~ıavar ~au - vam ed'en eflentinin verdi~ yorgunluk !ettin Nümune hastanesine kaldırılnuşt 
lerının y:lnız alarm ışa~et~ne tnhsıs edil- ve sarhoşlujtun tesirlle cfüeksfyonu fena Üçüncü kaza .ia Pangaltıda vukubu1t 
m1ş oldugu tebli~ ed':lmıştır. idare etmesinden ileri gelmi~. muştur. 

Fiat mürakabe 
komisyonu toplandı 

Şişli h~ane~in~e bulunan. yaralıların Hari>i~n gelmekte olan şoför Aga, 
sdıhl vazıyetlerı duzeJmektedır. bun idaresindeki 1642 sayılı otomobQ 
Dün üç otomobil kazası daha oldu Pangaltı 'caddesinden geçerken o civarda 

Şoför Fethinin idaresindeki 1818 sayılı oturan Fethi adında bir gence ı:arpmıs va 
otanobil Ci.bali caddesinden geçerken yaralanmasına sebeb olmuştur. 

Hocapqada 1'1öbethane caddesi cıva- da Nuri ve YükaeL S!rdar aokP;,~da 20 
nada oturan bazı aileler sütlerini ayni c.ad- sayıda Sami ve annesı Donna, Nobeth.ı:m~ 

birdenbire arita tekerleği çıkmlf ve oto- Üç kaza etrafında da zabıta tahkikat 
mobil devribniştir. "maktadır. 

dede 2 7 numarada qçılık yapan Omerden caddesinde 28 sayıda Arkada ve Raha~ı, İhtiıkar komisyonunun yerine kaim o
almaktadırlar. Darüaaaade sohğtnda 15 ııay\da Haruf_e lacak olan fiat mürakabe komisyonunun 

Dün de buradan aijt alanlar. bu sütü iç- ve on ya11nda oğlu Enver, 16 sayıda Senı- d'ünkü toplantısı Mıntaka Ticaret Mli- K ) _ _. uJIJ Ek Jlt il,. 
tikten bir .müddet sonra tiddetli sancılar ha ve oğlu Kancan. dürlüğünde Valinin reisliğmdc yapılmış- apa 1 Zn.r.ı us e s· me anı 
içinde Juvranmağa ve zehirlenme ı.Jiinı..i Atçı Ömer ve çiftlik sahibi Eşrel hak- tır T N fı M 1 .. d 
cö.termeie ba.ı..auşlard:r. kında adliye ve Z!'lbıtı tahkikata devam Toplantıoo Ticaret Vekaleti İç Ticaret ekirdağ a a üdür üğun en : 

Oldukça ka!abalık bir muhitte ve bil- etmektedirler. Unnırn Müdürü Cnhid. Mıntaka Ticaret - ı _ Eksiltmeye konulan it: Tekirdağ _ Malkara yolunun 11 + 100 - 52 + 500 kJ.. 
laa..a yakın konu kom~ arasında İshsna!ız O:ğer taraftan hadise ile Belediye Sıh- ve İkıtısad Müdürleri, Ticaret Odası umu- · ıometreleri arasında 8100 metrell.t kısım §OSe esasJı tamlratı. 
vukubulan bu zehirlenme keyfiyeti kısa bir hat İtleri Müdiıılüii.ı de alakadar olmak- mi katibi, müddt!.umumilik başrnuavini, Keşif bedeli: (50704) lira (50) uruttur. 
zamanda civarda büyük bir korku ve heye- tadır. Emniyet Müdür'üğü muavini, Belediye 2 _ Eksiltme 1918/ 940 tarihine raslıyan Çarşamba güntl saat 15 te Tekirdağ Nafıa 
can uyandırmıflU. Bu hususta Belediye Sıhhat lııleri Müdü- İktısad İşleri Müdürü, Beyojtlu ve E- Müdürlütftnde eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

Keyfiyetten ha~erdar edil.en .zab_ıta ve rü Dr. Oaman Said 111nları aöylemiıtir: minönü kaymakamlan bulunmuşlardır. 3 _ Ekalltme şartnamesi "Ye buna müteferrı dlter evrak 255 kuruş bedel mukabllln.. 
adliye h~e1rhal 1faalıyetc: dgeçı:ndıdş. ı)jl.k ış olıı- «- Beykozda f.t·ef çiftliğinden teda- İstanbulun iktısadi vaziyetteki şümul de Nafı Müdtlrlütünden alınabilir. 
~ ze ır en~ er arasın a ~· ket .. tı:s<"h";:: rik edilen sütler f.minönünde gizli bir tevzi db~ayısile fla.t . rnüTak?b~ kom·s!Onl~n 4ı - Eksiltmeye girmek için taUblerin en a.,ağı 20 bin llralık bu gibi şose işleri yap. 
~~da razı ııob~;ir~ı H ~i/ Etf'T c··ı' İstasyonuna getiriJi}or. Buradan da gü- talımatnamesını~ şeh~ı~ız ik~ısadı _ha:) a- mı.ıı olmaları ve (378$) lira (23) lı:.urutlult muvakkat teminat vermesi ve ihale gllnün.. 
hanuuua h otomol 

1
• erı ~ ks ~ 1 d~ ve u - iümlerle tehre dağıhhyormuş. Bu sütler tına uygun. ola~·l~ı;ı ıçin ~ır ~ro1c ha- den en az 8 ıün enel 'reklrdal vaılliline müracaatla ibraz edecetı dlter vesika ve 

He .d~sta~o enhak~kae~l etmış eri 
11

1· •• d Beykozdan getirilinciye kadar yirmi dört zırlamnas ıstenıldlgmden, d~u~k~ t~pl~.n- referanslara göre IEhll:yet veaika.sı) almallrı ve 940 yılına ald Ticaret Odası vesikası 
d . a ıaenfn ~ ı ~ı.t~ meşg~ .o a~,ju - saat geçmekte, bayatladığı için kullanıla- t1da bu m~vzu etrafı.~di ~oru~lmuştür. g&termelerl '8rttır. 
-~~~?1 .. en ehun 1 gan~ sa t~ı b~u e on maz bale girmektedir Belediye bu buma Bu arada fıat temevVlJÇlerı de gm:de~ ~e- 5 - İsteklilerin 2490 .sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif inek.. 
~ ıu11nın 2

• ır enmesıne ııe e ıyet ve- · b eden tedbirleri almışbr. Allkadar- kçirilmi$
1
" v~.!.lınması lAzım ~elen tedbırler tublannı 2 inci maddede yazılı au.tten bir saat evveline kadar koı:nJsyon re1sliğlııe ren atÇı Ömenn sorgusunu yapmıştır. ta ~ l d I k B d arar aşmL?wr 

Öm bu .. I · - d b · B k d lar tıddetle ceza an ırı aca tır. un an : . makbuz mukabilinde Termeleri llzundır. 
er out eu ote erı en ey oz a . KarnieyQn nafta ıçmde toplantılaTma 

6 
_ Postada olan gecikmeler kabul edilmez. E.,ref adında biı çiftlik lllhibinden satın sonra bu gibi zehMenme vak ala.nna rıı~y- devam edecekt/r. (4384) 

almakta olduium.1 aöyiemiı,tir. dan vermeme~ için k~zalara bır tam~ ·----------
Müddeiumumilik tarafından tıbbı adli göndermekteyıL Tamımde, kazalar dahı- Yedibeli David tevkif edildi ı Jstanbul E led• • lla ... nları 1 

tahlilhanesinde tahlil ettirilen 11Üt nümune- lindeki mandıralann ve eüt veren mahal- e ıyesı 

·· b~k~.t~it~ilm~~ ~~t~t~~~d~~~b~~~n ~~~~~m~~~~ '-------------------------------~ am~ddetli zehirlenm~ arazı gösterdiklerin- geçirilmesini İJteclik. Gizli .!üt istasyonları- la.mon l.smlnde blr .. ham.a.lı yaralıyan sabıkalı Taksi ooomoblllerinln tAbi oldutu vesaıı.t nakliye resmi üzerine % 50 zam surt'tlle 
den hastaneye kaldırılanlar ~unlardır: nın EminönUnden ~ıka ?ıg~r yederde de YedibelA David, dun adliyeye teallm ed•l - istifa edilmekte olan Gul Mustafa Kemal kÖpriisü i.Jıta ma.srafı karşılığınin ni&betin.. 

Nöbethane caddesinde. 32 sayıda lsnail b\.ılunup bulunnuıdıgını bılmıyoruz. Kay· miştir. de 3 50 ft müruriye resmi nlabetinde de keza % 50 tenzilAt lcra edilmek .uretile bıı 
kızı Sara, Oarüssaade sokağında Teltaı a- makamlan1!hteftiıt~.ridbi~n1 ee_,~i.ze bir rapor S~~~.: .. Sultanılanaluned 1 lnci su!~~c;:8b mah_ ~altln aylık rfisumunda '1' 30 derecesinde tenzilAt yapılm14tır. 940 senesi için bu t.en_ 

rtrm 1 da Sabahat ve dört ya~ındaki halinde bila are l"n en CCCAtır.» :tem~, .... e yap sorguyu mu~ tev - sllltlı wıtenln tatbik edil--. alA.kadarlarm nazan 1ttlllına anolunur. Cff21) pa an n kıt edıl.mlştir. ....._.. 

( KÜÇÜK HABERLER ) 
Mes'ud bir evlenme 

11aarif •antalan - Dün öğleden sonı a ı Merkes Bankası toplantısı - Cümhurlyeı Koyun tüccarı Bay Osman Şenol'un oğlu 
Maarif Mlldtırlütünde Maarif Vekaleti baŞ- Merkez Bankası heyet.! umumlyesinin 3 Tem Ak.şa.rn. gazetesi foto muhabiri Bay Faik Şenol 
müfettiş 8alih Zetınin riyasetinde lise velmuzda .Ankarada toplanması kararla.ştml - ııe Gümrük kimyagerlerinden Bay Salahattın 
orta okul direktörlerinin iştlrakile ikı toplan_ mış ve keyfiyet 1lJ.n olunmuştur. Hazineye Uraz ve Bayan Nurunnisa Uraz'ın hemşire 
tı yapılmJ.ttır. Birinci toplantıda orta okul verllrnMI takarrür eden muvakkat mahiyet.. zade.si Bayan Rezanın evlenme merasimi 
direktörleri hazır bulunmuş, eleme imtıhan. t~ avana :hakkında görU.,meler yapılacak - Pazar akşamı Parkotel aalonlarında t~s'ld 
ıannın neticeleri, ve yarın başJıyacak olan tır. Bu maksadlarla fevkaldde ahval dolayı_ edllmi4tlr. Merasimde her iki tarafın akraba 
sözlü lmtlhanlann ne şekilde yapılacağı et_ sile alınması icab eden tedbirler hakkında ve dostları ve Bay .Falk'ln gazeteci arkndaş. 
ıafmda göriişftlmll.ştür. Cümhuriyet Merkez Bankası nizamname.c;t _ ları hazır bulurunu.şlardır. 

Elektrik Grubu alınacak 
Maarif Vekilliği arttırma, eksiltme 

m:syonundan: 
ve ihale Ko-

Muhammen bedeli (7.000) lira olan bir tatım elektrojen grupu ve teferrüatı Maarit 
Vekilliği arttırma, ek.!lltme ve ihale koml.syonunca 17/Hazlra.n/ 1940 Pazartesi günft 
saat 16 da tıı.apl9zaTf usulü ile Ankarada Vekillik blnsında ihale edilecektir. 

Taliblerin (525) liralık ınuvakkat temnatıan ile 2490 sayılı kalunun tayin etUği ve. 

İ'kinci ooplantıda da lise direktörleri hazır ne muvakkat iki madde UAve olunacaktır. Arkadqımız Bay Faık lle genç refikası zundır. 
bulunmuş, baftDtlfettlş Sallh Zeki devam Lt + ... flınesl lt~ Bir "ddet Bayan Rezanı tebrik ve kendilerine uzun ve Şartnameler Ankarada Maarif Vekilliği Levazım Müdürlüğü lle İstanbulda Sultan-

alkalnrı ve tekliflerin! ayn! gün .saat 15 de bdar kam.siyon relısliğine ·vermeleri mı .. 

etmekte olan li.ae bitirme ımt·hanlan hllk - man ll'f' _ • - mu ev- mes"ud bir ömür temenni ederiz. ahmette bölge San'at okulu Müdtlrlüğünden parasız olarak alınabilir. •2599• 114542• 
kında izahat alınl.f ve bu imtihanlara dair veı bütçe muzakerelerınde bulunmak ftzere ==================================================::::::::::ı1 'il d. ktlfier vermiftir An karaya gitmiş olan Liman İşletmesi u _ 
a::rt~:yalı ihracatı _ ·Almanyaya eski an- mum mtldilrü Raufl Manyas şehrımW! dön

la.şma muclblnce tehmnw!en 800 ton zey _ m~tür. Umum Mtklilrlük yeni sene bütçesi 
tınyaıtı ihracı feab etmekte idi. Zeytlny:ııt_ intaç edllmıştır. Yalım umum müdürlük 
lannın .sevin tçın muktazi 40 sarnıçlı vagon kadrosu henllz yapılmamıştır. Kadro tein ö_ 
gelmi.ş ve yağların tahmiline başlanmı, _ lümilzdeki harta lçen.sınde umum mftdür 
tır. Ankanya gldecektır. Kadroda dejtiştkltltler 

ihracata pnm - Klerıng yohle ihracat obnadıtı tahmin edılmektedlr. Maamafih bu 
yapılan memıeteUere dolar mutabıhndc husus blllhare tebeyytln edecektir. 
yapılacak ihracatta verilmesi karartap.n Resmi Dtomobmer - Resmt dairelere ald 
prim zahlreye de teşmil edılmlştir. ooomobillerln Hazfra.nın yedıncı gününden 

Zahire ihracatçdanna dolarla yapılacak itibaren garajlara çekılmış olduğunu yaz _ 
ihracatta beher dolar 1ctn 32 kuruş p.-::n mıştık. Bu husu.na Dahiliye Veklletfnden 
verilecektir. Bu 3Uretle elde edılecek dövlzic beklen~n emir dün telgrana vllA.yete bık1ı
Amerikadan 1thalA.t imkA.nları artırılacak - rılml~tlr. Bu emre göre her daire kendlsınE' 
br. ald otomobili müuıd seraitle satacaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan bey blr 
müddettenbe.ri dik
bt ediyorum •.• 

. . . Ecnebi kariJta _ 
Liiristler her mille. 
ün tipuıi çj?.erlu .. 
ten ... 

İtalyayı kadın tek 
llnde ıöateriyorlar. 
Neden acaba? 

Hasan bey - ,Her 
,On Jeni bir 187 la _ 
temele baflldı da 
ODdan~J 

lstanbul Defterdarlığından: 
Haziran/ 1940 ıli Ağustos/ 1940 { 3) aylık tekııüd ve yetim maaşları cetvelidir ••. 

Eyüb, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beıiktaı, Oılriidar, Kadıköy malmüdürlüklerinin mütekaid, dul ve yetim
lerin Haz:ran ita Ağuıtoı/940 (3) aylık maaılarmın tediye günleri ... 
Reşıktıtş MaJnın- lieyoğ.u MttlmO· OskOdar MalmO-

Tarihi •.• 
6/6/940 Perıembe 
7 » » Cuma 
8 » » Cumartesi 

l O » » Pazarte.si 
1 1 1) )) Salı 
12 » » Çarpmba 

dOrlOğlloderı: dQr!Oğllndeo: dQrJOğllnden : 
Mülkiye Askeri Mülkiye Askeri Mülkiye Askeri 
Jetim ve yetim ve yetim ve yetim ve yetim ve yetim "" 
tekaüdleri t.ekaüdleri tekaüdleri tebiidleri tekaüdleri tekaüdleri 

1-150 1- 3)0 1- 200 ,_ 600 ,_ 300 ı. 600 
151-350 351- 700 201- HO 601-1200 301- bOO 601-1200 
351-500 701-1000 551- 800 1201-1800 601- 900 1201-1.SOO 

501-650 1001-1300 801-1050 1801-2-400 901-llOO 180ıl-2400 
6H-800 1301-1600 IC\51-1300 2401-3000 1201-1500 2451-30'00 
so 1-ili ı 60 1-ila. ı 3 o 1-ila 300 1-ili ı so ı. ila 3001-ili 

EıııinönQ MalmO- KadıkOy MıdmO· 

EyOb MalmQ· 
dllrlOğOndeo: 

Mülkiye A•keri 
,.-tim ftl yeti ır vr 
tekaüd eri tebüdleri 

1- 40 1-100 
41- 80 101-200 
&1-120 2()1-400 

121-160 401-500 
161-ila 501-600 

o 601-ila 

dnrlllğQDden : dDrlOğftnden: 
Mülkiye Askeri Mülkiye Aaaerf 

Fatih MalmDdOri.OğOnden ı 

yetim ve yetim •• yetim ve ıetim .. 
Millı:iye A keri Aaker 

Tarihi. ... tekeldleTi telteüdleri tekeiclleri tıebiidleri 
Jeti• ft yetim " Jetim 'ftl 
tıebüdleri tekaüdleri tılbüdleri 

1 iaci Iİfe 2 DCO fi .. 

1- 500 3501--400l 
501-1000 4001-4300 

1001-1500 4)01-5000 
1501-2000 5001-5500 
2001-2500 5501-6000 

2501.3000 6001-ila 

6/ 6 /9-40 Perıemb• 1- 400 1- SOO 1- 250 1- 500 1- 500 
7 » » Cuma 401-1000 SOl-1100 2;1. SOO SOl-1000 SOl-1000 
8 J> » CumarteSP 1001-1400 1101 - 1600 SOi- 750 1001-1500 1001·1500 

10 • • Pazartesi 1-401-1800 1601 -2 100 751-1000 ISOl-2000 1501-2000 
11 • » Salı 1801-2200 2101-2600 1001 -1250 2001-2500 2001-2.SOO 
12 • • Ça1'8mba 2201-ila 2601-ila 1251..il.\ 2SOl-ila 2501-ili 

ı - Zat maaşlan sahlblerinin muayyen günlerde klfe)ere müracaatla maef)annı almaları Uı.zımdır. Aksi takdirde isWıkakları 
umuml ~tyattan aonra Terlleeektir. 

2 - Tediyata .sabahleyin .... , dıolı:mdan itibaren başlanacak ve on ikiye tadar devam edecektir. Ve öğleden sonra saat on u~te 
ıetrar bqlanarat <17) ele nihQet bulacalttır. 

3 - MaatJaru)ı :Bı:nlik Banlruından alacıat olan sat •eatian .ııiblertnin eibdanlannm 'malmüdürlüklerlnce v11A!Slne lüzuıq 
yoktur. suııı.r dolrudan ckıinıJa ~a miracaatıa ilUkralaUa bulunabDeceJı:lerdlr. 3/ 8/940 



ulgarisfanın bugii~kii 
ordusuna ve silôhlarınci 

umumi bir bakı, 

- Ya o> O da bilmiyor muydu~ Yoka 
birkaç hafta: içinde deiitebildiiimi zan
netti) 

Zeyneb cevab vermedi batmı çevirdL 
Fakat onun bu aükGtii genç adamın öfke
lini arttumaia W aelmittl Sinirli bir 
... baiuclı: 

- Onun halinden aiz ne anladtnlZ> 
Zeyneb •oc:•wa•a aöailriin içine bakt1. 
- Bunu eöyienem beni dedikodu yap. 

lnq'a tenezzül ...... bir i ...... zaıınede -
cekainiz. 

- Her teY• raimen ııöy)eyiniz. 
- Öyle mi) rıkrimce l&)'ant elı~mmı. 

7en bir şey dütünmüyordu. 
-Neden) 
- Çünkü o aGzel bataa içi bot pbl-

dir. 
HalGlı: uzun l:dr zamaıa \onupnadı. Son

radan: 
- Be,inaiz o1duiumı mu badediyor

aunuz) diye sordu.. 
-Atalayubn. 
Y eaiden bir aüklt ft tebar HaKibn 

tilis..ı: . 
- O halde ben ODU naad aevdüa> 
Zeyneb kızardıiuu hieeetti. 
- Bea nereden lııile,im) 
- H-balde onu m&nm lnymetinden 

dolaJJ eevnaecHii- muhôbk ••• 
Dlfilnceli ...... ra. '" ....... 8Öy

ae,uıdL 
-o batka bir adamı M'TIDek came

tinde Wınılaiu ici1a ı...an ~le di7or-
111naz. 

Halik ,.,, •• hir tawda eordu: 
- AalNl - 8fti7or mu) 
-Evet. 
-Nes.cl-~> 
-Anlecl• 
Tekrar Wr .aktt. 
- Baa dlpfnmek le pek aca ... 
-Hakkına~. 
- Hakibttıe .. ı. çebnmnek llzım • 

dır. Bir ...kelt kmdWne remıl bir bat de 
bei)eomam•ı olu hir kadana bir batka· 
............. ..,. .,.. ldtl halta-
...,,.ı.. lailD1ii. - ...... Mt ta1'ZI 

hareket talüb elmİf olmumdan mem -
aun olmalı ve oıau affetmelidir. Fakat 
Handan bana bqa öyle alçakça daYmll
dı ki •.• 

- Ben de IİzİD fikrinmlqim. 
- O halde) Bütün bunlara raimea 

onu Diçin bala ~ devam ed._ -
nam> Niçin bu 7iizden ıztuab ~o -
nım) 

Zeyneb Y8ftlG&C 
-Çünkü o eok süzel• bd .. ı dedi. 
Bu .c;de HalGkQtl bmıu )'iizfiDe p-

kardı. 
- Yabuz maddi bir aüelJik k.,...._ 

da alevlenen bir atk pek )'iibek bir laia 
deiiJ .•• 

- BeW de IİZ .... hQ7UDUD da ,.. 
zil aı'"bi olduiuu sannedi7orduauz. 

- Demek ki ben ulaJlfll& bit -
mını) 

- 01aba1ir. 
~ -~ı.k-~ lmua aöaiednde 
~ bir ıtak :pmn ..... Hal6k telu11flm: 
etmeie çalatamk cevab -..dl: 

- ... talulmayımz z.,.-. Meta 
PIUP~ 

Seeinde ayle .ı.rin bir ... ...... W 
z., .. =~- blW merlıamede dolda. 

-Za...ua d ........ 
IW8k .p lllllanlula 7&1&7mek ...,. 

mn &zerine .,....._ Onwa • .._ -
-- İl;ili w,a Wr itim ~- ,,. J.er 1-nıluıliade,...... ........... ,.. .... 
Kolaaii 1Hr plllk llaed• 79'1et*mele 
mınaffılk oldaktaa _,. ..it bir mıat-

ı:: 1 
-Aldanmak 

B ._. "ft Mehmed ad1annda iki l lektrlt fenerffe 90~ ,thGyen bir teıı. 
lr.a,tl latanbula gelmitJa. En kö- ti.Ye natlemıfe Tabakuından bir aipra de 

ttl.unden d,...,. ... aalçaa .ınu.ıar. Salça,. bnmt: • • 
tuila toza katmak aureti1e renainı lı:ımım- ·--=--~ demit. 111 atePnle siaeramf 
Ja,tınp, kaplara doldaım..,lar Ye ı. ~ ı--v~ . • • 
lan ellerine ahp aokak sokak dolatımya ŞeharB, elektrik fenennı uzatmıf, köyJI 
batluıutlar: ainıfmil uirafmıt, fakat aigara bir tttrll 

- J7i domates •)çatı var, lı:67den ıel- yanmamutt 
me. ~li bu vak' ayı arkadatlanna anlat • 

Bir kapıdan çaiırm••· ~ l.ak • llUf Ye lı:qyl&nün elektn"k fenerOe aiprC 
llllfler, görilaltte feftallde: ~ iltememıe bhkahayla sBlmüt1ots 

- Kaça Yerinin> Ka,18 de, k5)'üne dhünce anlatımıı 
Köylüler, aayet az bir Bat iat'emitler, 1- • - Bu ~:, demit. çok af tey)a 

tekiler hundan memnan: hemen paralaiı bir tane.i elektrik fenerile ao~ )'il 
•J'llUI, •lçaJan ahuıtlu. Belkl de lçlerm- yordu. Sicaramı yakayım, ~edim, fen 
denı uzattı. Elektrik fenerle sanki alpra ya • 

_ Olı •• &il lrQı1flleri de kandırdık. nanmı sibi dakikalarca feneri tuttu. Bt 
aa"lçalan ucıızca aldık. • )'4b;den fenerde ecza kalmadı. • 

Demfı1erdlr. K6ylü1er paralan alıp ait- IC5,-1Uler, tehirUain 1'a hueketine k .. 
mitler. Bir mlddet sonra .. lçalan kaptan blaayle sfilınUt!-'· .. 
kaba botal~or1armı1o Bir de 11e a8ratın- V alnı~ tehirli aldatacak, kHylil aldan• 
ler •• , Selçalann 7&mtndan ~olu toprak. cak delil 7&·• Duan ~· k&716 aldatıyor V'I 
it u.e, dan da mahkem~e intikal et- a,.le aldatl)'or ld, tehidl aldattım zanne • mJ"; ora derken aldammt olchllamm faıbia blJt · * varaınıyor. 

Bu htc:H.e hana bir fıkrayı hatır1attn ~ ~-- J.J,.ı·~ 
cK6ylün8a 'biri tehre aelnıif. Elinde e-

Sona. p1mt7ecek blza mes~e 

- Ben sfindüzün "FJl)'llm•nı. 
Sem fevkalade ainırli ye titizdi. 
- Hutuuıız Halek. D6n aece:vı ta

mami1e uykusuz ve ıztırah içinde aeçir
cliniL Öileden eonra :la doktora gide -
cekainiz. Birk~ aaat istirahat etmeniz 
dofru olur. 

- Muk.ftlemizde bu yoktu: Bana 
niçin bir ~oeuk muamelem ediyorsunuz) 

- Çocuk deiil amma haataaınız. Si
ze dojnF ,,o .. IJÖatftİyonam. 

On dakilta sonra Zeyneb apartıman -
dan çıltbiı vak.it Hal6k dizJerinde bir 
örtii ve yanında aazetelerile divana u • 
zanmııtı. Genç adam uyumıyacağına ye-

min ettiği halde birkaç dakika aonra 
maddi ve manevi yorgunluklara muka-
vemet edemiyen bata ,.,., y&V&f Jutı
ia aömüldü ftl aözleriai kapadL 

* Zeyneb kend"mne Jbun olan haza .., 
fak tefek feJ")erle Pile. )'emeline 'bir mik
tar solak et '" me)"ta alm•k için .Be, • 
dfhında dolqırken ayni xamanda zih • 
nlnden de W.bir tGrll dltlnce seçir • 
mekte devul etmifti. Fakat artık seç -
miti diitinıııaek bot .. Jilzuımuzda. E -
veto alelha,it hlr macera:v- atılm1'b. e
Yet serelr. eYleame.i, ıeıebe huaUn 
hula. kocamna hak~ IGia oıaun )'BJUD& 

:rerleP.!üt o..._ birbiriaden prih hirer 
1'0ID&D WWWZGG idi Ye Hah\ktan batka 
bir adam h8lla- 'banlarclu İltifade .et -
melt arzusuna kapılarak onu daha mGt
kGI hiı ~ete enkahilirdi. ADCalt. ma-
demki bu .. ~ U...... -
mualu. iyi blbli ve düıiiat bir adam 
çıkmqtı, o halde buna Plkredlp halin -
dea m...- .,._ ft ııaiMJ« iti _... 
~ ........... Wa bit pre .... 
mudi. 

~~
bWyo~-· 

ldhlt•P 
Kırk sena oturan Hiıdli 

• Xalkütall bu 
Hindli, kırk sene 
ev•.rel, oturmaya 
ve bir daha ayağa 
kalbıaıııaya niyet 
etmiştir. Kırk se
nedenberi otur
maktadır. Ayakla
nndaki adaJeler 
tamun ·ıe dumura 
u~ıştı?'. Bun
dan böyle ayağa kaIJanala ve yihiimej9. 
niyet etae de jmkAn51phr. 

* Haykaltrq aehir 

Yüksek Marndaki, Eteri pllleli nehri 
o kadar fazla kireci havid'ir ki, suya atı 

lan her cisim, bıa bir müddet zatiınck 
taf keailir. Suya dii§en kuş öliUeri suq 
bir ınüdıdet kahrlara aynen birer heyır.{ 1 

halinde dm ÇlkanhJ'OI'. 

* ounyaaki 11 ••ıık kitü 
Kıt'a itibarile düa -

yadaki en büyük kitab 
Viyanadaki Dominik -
ler manastınndadır. 
1424 senesinde yazılmış 
olan bu kitabda o asrın meşhur insan~ 
mn hayatlai'ı yazılıdır. Boyu 1 metre ao 
untim, ve geni§lili QI santimdir • 
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6 Sayfa § O N P O S T A 

lMe.U.leket Haberleri): 
Keşan da zirai faaliyet Mardin Halkevinde 

hayvan sergisi 
Çiftçinin yaz zer'iyatına aeçen yıldan daha fazla 

ehemmiyet vermesi neticesinde mahsul çok 
iyi ve bereketli yetişiyor 

Keşan (Hususi) - Trakya.nın bir zahtro merkuindek.1 kabrinin meydana 9ıkanlma. 
,.mbarı mesabe.sinde olan Ke,,anın elektrik sına devam olunuyor. Bütün bu kalltınma • 
tesisatı tamamen ikmal edilmiş, santral ve le.ra kaymakamımız Sabri Barkan'ın büyü.lı ı 
enstlasyonunun muvakkat kabul muamelesi palı.l!maları gö.rtilmektedir. r 
yapılmıştır. Bu suretle kasaba medenl lfıla Merbısi kasabada açılan köy kA.Ubleri ve 
kavuşmuştur. muhtarlar kurBu 10 g{hıHlk b1.r teclrb devre. 

Zirai mo.hsulll.tımız kışın tesirinden kısmen ıünden 80nra nihay&te ermtştir. 'Kursa k:aza.

1 
&arar görmüş olmakla beraber havaların ra. bnğlı 57 köyün muh\arlle 9 köy kA.tlbi 
mevsiminde yağışlı gld~ bu tesirden mtue_ ı.,tırak etmiştir. 
rellld zararı çiftçinin yazlık zira.ate geçen Kurs'lın açılışında olduğu gibi kapanışında 
yıldan daha fazla ehemmiyet vermesi sure- da kaymakamımız Sabri Barkan tarafından 
tile hemen tamamile te10.f1 edecektir. HIUen muhtelif köy 1.şlerl ve mevzulan üzerlnde bir 
mahsulW1 yet~e vaziyeti clddenı şayanı saat süren faydalı bir konferans verllmlştlr. Mardlnden yazılıyor: Mardin Halkevlnde 
n:ı.~nuniyc~ir. l\~ısır, susam gibi yazlık Gece Halkevimlz ve Avcılar klilbü taratın - ı.rardln civarının bütün kuş, kelebek, böcek 
zer ıyata mustahsil hararetle devam etmek_ dan muhtarlar şerefine Halkevlnde bir ziya. ve yılan nevilerini ihtiva eden bir sergi 19 
tedlr. _ . ret verilmiş ve bunu tem811 kolunun hazır - 1 Mııyı.s mUnıı.sebetlle Pazar gUnli kalabalık 

Umumi mutettışlığin aldkalartle Türk bü- ladığı Kanun Adamı adlı piyesi muvaffak!- blr halk ku'·tı i · h d ıJ • - yııo.tt kö e.'l nın uzurun ıı aç mJ.i.,ır. 
yuklerlnden Pa.şa. ı; in yündeki kabri bir yetıı bir şekilde temsil edllmJ.ştlr. Noksan vesaitle yapılan ve Ç<>k alaka çeken 
nnıt hallne getirilmek üzeredir. Kabrin bu - Tra.kyııda pamuk zlmati bu "ergl e i ı k ·t b k ı d .., v m z omı e n.ş an arın an ve 
lunduğu Yıldıztepeye çam ve servi fidanları :Edirne (Husus!) - Trakyada pamuk zlra_ orta okulun tabliye öjp'etmenl Sedat Yesü 
dikllmi' ve toprak tesviyesi ya.pılmıştır. atlnln inkişaf ve tamlrnl lçln yeni bası mll- gey'le talebelerinin çalışmaları sa eslnd; 
Paşayiğıt anıdına ald hazırlanan plA.n ve hlnı tedbirler alınmaktadır. Ka.,an ve Te- meydana gelmiştir. Y 

projeler gelmiştir. Ya.kında ln§aata geçlle • kirdağ v110.yetıerlnde yapılan tecrübeler çok . 
ı:ektlr. iyi neticeler vermiştir. Ziraat Vek~eti bu yıl Resım .. bu ~ergide teşhir edilen kuşlardan 

Ayni zamanda Rumeli fatihlerinden Sü • Edirne ve Teklrd:ııt vilA.yetıerı ml13tahstlle. ikisini gasterıyor. 
leymruı paşanın malyetı erklnından alim bir rine tevzi edilmek Uzere 13.000 kllo a.kala pa_ ----------

Bursada bir tutun kaçakçısı 
katil 18 seneye mahkum oldu 

tat ol:ın Rüstem babanın Mecldlye nahlye muk tohumu tevzi edecektir. 

Haziraa 4 
4# 

~o~u.ouo Lira 
Milli Piyango'nun · 7 "1-l~ziran· 
' 
J<eşide~i Tali Kaynağı olan 
Dönen Kürelerle yapılacaktır 

~ 

ID.0 . .000 Lira 
~Bu k~tidede aynca 20 bin, 15 b°in,,JO btii 
•lirahk ikramiyeler, 5 dane 5.000 liralık.' 
rso dane ı 000 liralık, 500 dane 60 liralık.' 
500 dane 40 liralık, 5000 dane 1 O liraltk: 

ikramiyeler vardır. 

Şansınızı deneyiniz. 

Büyük i k_ram iy.e ~-0 

100._0ffO [iradır 
lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Harici Askeri kıtaat. ll~nları 

( KÜÇÜK HABERLER J 

300 ıton aı#ır etinin kapalı zarna ekslltme-ı mahall1 sııtınaımo. ve muayene komiBJon. 
smdı teklif e<11.len ttat pahalı görfildUğilndcn la.rı tarafından takarrür etıtlrllecektlr. İş .. 
pazarlıkla eksiltmesi 5/ 6/ 940 saat 15 de An- tekli olanlar Bursa, Bandırma., SusırJ.ıt. XU
knra LV. AmirlllU Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. tabya, Balıkesir ve :Edremit a.skerl satma\,. 
Muhnnunen bedeli 111.600 lira ilk. teminatı ma komisyonlarına müracaat edebllldlr. i

Bursa (Hususi) - Geçen sene tütün ka. 6830 liradır. Şartname.cıi 558 kuru., mukabl- lftndan itibaren 15 gün içinde müracaatıan * Yurdun müdafaası uğrunda can veren * o. H. Part1si genel sek:reterHği Adana çakçısı Kadir isminde bir köylü Soğukpınar llnde Ko.dan alınır. Kanunl ve tlearet vest_ kabul edlllr. (1743) (W4) 
tayyare .şehLdleri için memleketin diğer ltO- Halk.evini verimli ça.ıı.şmalarınd:an do1n1ı nahiye müdürü Muslahattlni öldürmüştü. ka.larlle belll vakitte Ko.da bulunmaları. * 
eelerlnde olduğu gibi Muşta da şehldler me- tebrik eb:nlştir. Yapılan muhakeme neticesinde Kadir idam (2) (4611) 240 ton un kapalı zarfla. &laıiltrn"'9 txm-
earı uzer!nde büyük bir ihtifal yapıldı. İlıtı- * Adana cezaevinden İmralıya 7o malı- cezasına mahkfun edllm14, temyiz bu kararı * muştur. Muhammen bedell 29,400 Ura temL. 
t~ mera.simi saat 1.2 de çalınan canavar dü.. kfun gönderilecektir. Bunlar beş seneden yir_ ~akzetmi~i. Yeniden yapılan muhakeme _ 140,000 kilo sı~r etinhl ka~alı zarfla ek - nn~ı 2.~o~ liradır. Eksiltmesi 10/ 6/ 940 Pmnr .. 
duğü ıle başladı. Muteakiben komutan mera. mi seneye kadar mahküm ole.nlnrdır. sınde Kadır on sekiz buçuk seneye mahküm sııtmesl 20/ 6194.0 Perşembe günü saat 16 da tesı gunil saat 10 da Adanada askeri eatın 
sımı açarak halkı hava §Chidlerln1 eeldmla. * Adana Atatürk parkını şehir belediyesi olmuştur. • Eskl.şahlrde Kor satın alina lcomi.:>-yonunda alına koml.syon~ndn yapılacaktır. Şe.ıtna • 
mıya davet etti. yiTini dek.ar daha genişletmlya karar ver yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görü _ mesi Ankara, Istanbul Lv. Aınlrlw.t 1'I 

Bu sıra :la şehirdeki bütUn bayraklar yan- nııttu. • 8 d b · f b ·ı k ıür. Tahmin bedeli 38,500 Ura. muvakkat te- Kayseri Adana askeri satın alma kwıdıı)vıL 
~n kad r indirilmiş, hava şehkllerinin lbl- * Manaya Muhlis Saba.hattinin rei«liğin- UrSa 8 lr 0 OmQ 1 8Z3$1 minatı 2887 lira 50 kuruştur. İstekliler ka - larında görülür. Taliplerin kanunun 1 ve 
de~i s ' nh tüllerle sarılmı.ştı. deki Türk revü heyeti gebnl.ştir Bursa (Husustı - Evvelki gun '°för Hasbi- nunda yazılı vesaik ve teminat makbuzlannı 3 cU maddelerdeki şeraiti haJz olduklaılDa 

•t dana HalkeV'l kltnb ve neşriyat sergi.!i * Adananın Reşadbey mahallesinde 30 000 nin ida~esinde. 58 Bursa plAka numaralı kam. havi teklif mektuplarını belli giinde saat dair vesaiki M.ınil olarak tayin edllen aat. 
aç ıştır. Bu sergide Çukurovada yapılan liraya çıkacak modern bir ilk mekteb b1~ası yonun Isınet Inönü cadde.sinde idrollk freni ı~ şe kadar komisyon Rs.ne vennlş buluna_ ten en az bir saat evvel zarflarını veım1I 
bfi ı 1 neşriyat ve kltsblar te.ıhiT edilmek- inşaat ha.zırlıklarln11 ıbaşlanmı.,tır. ansızın patlamış, <isman1ye lo'ıcantn.,ınıln caklardır. (1740) (4527) olmaları. 0735) (43TI) 

tedl Sergi on gün halka açıktır. * İstanbul hukuk fakültesinden 200 klşlllk vitrini üzerine olanca hı.zile yuklenmek üzere * * 
..J. Konyn doğumev1 başdoktoru Mehıned bir talebe kafilesi, Adapar.arına gelerek gü- iken mermer bir merdiven ön tekerleğin sey. 200 yük arabası pazatlıkla satın alınacak... Keşif bedeli 125,964 lira olan benzin &aıı.ı.. 

:Al. oruma ııakledllmtştır. zel bir gün geçirmişler ve akşam İsta.nbula rine mAni olmuş, lokantanın duvarı hn!ıfce tır. İhalesi 6/ 6/ 940 Perşembe günü saat 16 ıarı inşaatı kapalı zarfla okslltmeye .ton,. 
"; Arabklr maliye varidatını gözden ge _ avdet etmişlerdir. zedelenmlşt,1r. da ya.pılacnktır. Arabalann evsafı çift atla muştur. Eksiltmesi 6/ 6/940 Perşembe gftnt\ 

ç1n ~k üzere Maliye VekA.lotı kontrolörü * İstanbul Cfunhuriyet kız lLı;e.si talebeleri Buradan kurtulan kamyon gı>ne ayni hızla çekilir dört tekerlekli yaylı veya yay!ız ordu saat 11 dedir. İlk temlno.tı 7548 lira IO tu. 
Hnl -::ı Fahri Çandır gelmiş ve kontrolüne de izmıte gelerek tetkikleN1e bulunmuş • ntş aşağı kaymıya başlam14, bir yük arabası tipi veya buna bemen mücedded veya sa - ruştur. Keşif ve projesi 630 tu.rll.§a amm., 
ba.§lnml.'itır. lar ve kAğıd fnbri.ka.t;ını gezerek aqam dön- milşktiHi.tla önünden kurtulmu.j, şoför otomo- lamlığını kaybetmemiş derecede az kullanıl_ yondan alınır. Tallblerin muayyen eaatteıl * Muradlı ve h.avall.!ilnde hayvan sayınu müşlerdlr. • bili kurtarmak için Ana<lolu garajına sok_ mıt olanlnroan bulunacaktır. Arabnlann bir saat evveline kadar zarflarını AntaradQ 
lba§lamı.ştır. * Konyada Köprübn.şı Ut okulunda öATet. mak tstiyerek direksiyonu kınnış, ayni su grup veya toptan. satın alınmMı miimkün- M. M. v. Satın nıma koın1syonuna venno-* Adana pamuk ihracatçılar birliği umu- men Ruhiyenln evinin damını aktarmakta retle garaja girmiş. ora<la bulunmakta ola~ dl\r. Flatı mahallı rayiç ve plya.sayn göro leri. (1712) (G04) 
d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t---------------------------------
maalarda bulurunak üzere bugün Ank:nro.ra bederek damdan sokağa dll~tı.,. ağır ıu _ C)Rrptığı otobüsün fenerlerini ro.dyatôrünü f b 1 K ... • 1 A 

cıtmışttr. rette yara1anm~tır. hurdahaş etmiştır. • stan u omutanlıgı Sahnalma Komısyonu lanlan 
Son Postanın zabıta romaDL 49 

-'I. KEUMENi~ 
411E&::>R>AR, 1 

İnsan bütün dikkat ve kuv-
vetine eahib olduğu bir anda da 
umulmadık bir kazaya uğrıyabl
Ur. Hazır bulunmak lazım. Bu mektub
lardan biri gazetemin ıahibinedir. İkin
cisi polis müdürüne verilecektir. ÜçüneU 
mektub da hemşirem içindir. Gazeteme 
ve polis müdürünr. aid m,.ktubları ben· 
den kırk sekiz saat haber al~auanız 
yerlerine g<Sndorirsiniz. Hem§lremin 
ınektubunu da öldüğüm kat'I surette an• 
!aşıldıktan sonra kendisine teslim ed ?"

siniz. Bu ricamı yerine getireceğinize da
ir bana s,,öz vermenlxi ve bnşka bir ş.y 
s8ylememenizi istiyorum. 

- Size s8z veriyorum. Müsterih olu
nuz. Arzularınız harfi harfine yerine ge
ılrilecektir. 

- Bu vadlnlzden dolayı pe'1nen te
ıekkü rl Ben eimdiden uğraıtı~ım iş hak
kında size t~fsilat vermly~eAlm. Çünldl 
taklb ettiğim izin beni nereye glStUreca
~inl henüz bilmiyorum. AttıAım adımla
l'Ul aağlam olduğun!\, glttl~m yolun do~ 
tuluğuna kani olduğum zaman aJze in. 

. hat vereceğim. Yalnız benim emin btr 
adama ihtiyacım var. Sizlere gUv•nebllir 
ınfylm) » 

Hulki, ıltem dolu bir bakışla Yılma· 
ta baktıı 

- Bize b<Syle bir sual ıormanız fazla 
C!eiil mi> 

Buğday kralı da söze karışh ı 
- Benim kızım için çelışıyoraunuz.. 

ben boş mu duracağım) Ben de sizinle 
beraberim. 

- Yalnız mU§kiilAtll teeadUf etme
Jnlz pek muhtemeldir. Çok nazik bir lo 
Üzerinde yUrUyeceğlz. Tehlikeyi hesaba 
katmak lazıtn. Bu kadarını etze s8yle
me1'. f sterim.» 

HuJki atıldı t 
- 1e olursa olsun. 
~ta sorduı 
- Polis blzimlo ber~bet de~il mi) 
- Şimdilik hayır! '\' alnu:: başımıza 

nnTeket edece~. Jıerlde lcab edince J>O
Usten yardım lstiyece~z. Biraz evvel do 
t8:ytediğim gibi size ılmdiden bir ıey 

Yazan: İhsfıan Arif 
anlatmak istemiyorum, Y.alnız Bay Hul
ki sizin gibi genç, sportmen, güclil kuv
vetli birkaç arknda,a ihtiyacım olacak. 
Bu hususta da bana yardım edebilir mi
siniz~ Eğer bun J <la temin edersek ı~i-
miz kolaylaıacaktır " 

- Size h.,r türlü yardımda bulunma
ğn hazırım. 

- Fakat bulacağımız ııdnmların çok 
emin lı:imseler olması lazımdır. 

- fki kardeJin var. A'<lan gibi iki 
delikanlı. Taşı sıualar su çıkarırlar. Bu 
ıurctle üç kişi olduk. Daha ister mn 

- Üç değil, dört kişi olduk. 
Atl atıldı: 
- Dört değil beş! 
- hci, Uç ki~ daha bulmak mllmkün 

mU) 
- Siz bizden adam İsteyiniz. Sadılıt 

lami.nde hergUI glbi bir arkadaşım var• 
dır, kendisi baluiy'? zabitidir. Me:runen 
l!!tanbuldad•r, onu da alnız. ~onra. 
bokıöT Tahsin ... Ne zaman istem& 
9mrimlze amadedir. Ben size ilci ldşl da
ha bulurum. Bu ıuretle mUkemmel bir 
manga teşldl edeT, bir bölükle mUlı:em· 
melen dövüşUrUz. 

- Millı:emmel 1 Yalnız hunlara der
hal haber göndermek l&zım. lstanhulda, 
lı:!Sprüye yakın bir yerde, mesela EminlS
nU veya KaraklSydeki mahallebicilerden 
birinde hulu,malıyız. 

- Hay, hay! 
- Ben size mülakat kümesi saatini 

telefonla blldirece~m. Şimdilik Allaha 
ısmarladık. • 

Yılmaz, elini sıkarken Ataya tekrar 
hatrrlatti t 

- ÖIUrsem mektublarımı v kit ge
çirmeden gönderirsiniz değil mi~ 
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Yılmnz, Caddebostanmd& bir haftn
~anbcrf kaldı~ oteklen kimseye görün
meden çıktı~ı zaman gece eant on iki idi. 
Çepuha do~ ırllratle gJtmekte olan bu
lutİaT areeıra mehtabı HrtUyorlt\Tdı. O 
prn.ım etTaf zifirJ bir karanlık içinde ka
lıyoTdu. Sokakta kimseler yoktu. Yalnız 

ıerseri köpekler, geçtiği yollarda havlı
yarak uzaklaşıyorlardı. Yılmaz, Doğan 
isimli kırmızı kö kün bulunduğu sokağa 
doğru ilerledi. BÜ sokağa girince elra
fını kollıyarnk ve ihtiyatla rürümeğe 
başladı. Yolda kimselere cesadüf otmc
di. Köşkün önüne geldiği zaman ylireği 
helecandan çırpınıyordu. Kulaklarını 
bir tavşan gibi dikerek ve gözlerini dört 
açarak etrafı kolaçan etmeğe ba~ladı. 
Ço~ cesaretli olmasına rağmen içinde 
dogan korkuyu bertaraf edemiyordu. 
Bu esrarengiz köşk, ona mahiyeti pek 
anlaşılamıyan bir Ürperti veriyordu. Ge
ce yarısı bu tenha kırda meçhul dUş
manları tarafından yakalandığı takdir
de ölüm muhakkaktı. Ya bit bıçak dar
beıi ile öldürülecek, 'yahurl bir iple bo
iulacak İn cin geçmez bir yero atıla
oaktı. 

Heyecanı, İşe nasıl bJlşlıyacağını kes
tirmesine mani oluyordu. Ayaklnrmın 
ucuna basarak bahçe duvarının etrafın
da dolaşma~a ve köşk.Un topoğrafik va
ziyetini tetkik etmeğe ba9ladı. Bulutla
rın zaman zaman mehtabı kapatarak 
etrafı karanlığa boğmaeı rahatça çalııı
masına mani oluyord·ı. Karanlıkta blr ye
ri görememesine rağmen elf:ktrlk fene
rini kullanamıyordu . Çünkü fenerin ışı
ğını g!Srmeleri ihtimali vardı. Bahçe du
varının bir ucu bir tarlada nihayet bu
luyordu. Duvar oldukça yUkıekti. Bir 
şeyin ilıtüne çıkmadan tırmanamıyaca
ğını anlayınca etraftan bir şey aradı. 
Cilç bela büyiik bir kaya buldu. Onu gü
rültil etmeden duvarın dlblne sürllkledi. 
Ve üstüne çıkarak duvara tı.rmandı. 
Bahçeye atlamadan klSfkU tetkik etme
ie haşladı. Köıkte bir ölü ıükQtu vardı. 
A~ğı ve orta katlar zifiri karanlıktı. 
Yalnız, tavan arasında zayıf bir ııık ya
nıyordu. Birdenbire o da ıöndü. 

Bir an için eve girmeyi diltündü. Fa
kat. tatlı canını düşünerek bundan vaz
geçti. Böyle bir delilik yapmak !Slilme 
göz göre atılmak olurdu. Peki amma, 
sabaha kadar duvar üstUnde ayazlamak
tan ne çıkacaktı~ Geri dönmeğe karar 
verdi. Tam duvardan atlıyıtcağı sırada, 
tavan arasındaki ı ık birdenbire yandı 
ve derhal söndü, Tekrar yandı, tekrar 
söndü. Bir dnhn yandı ve söndU. Elek
trik lAmbası muntazam fasılalarla mUte
madiyen yanıp sönüyordu. Bunu, hay
retle spyrotmoğe başlıyan Yılmaz, kendi 
kendine eöylendiı • 

- Ynhul Bunlar itaret, hem de tel
graf alfabesinin harfleri. ( Arkaeı var) 

İstanbul Komutanlığı Gümüşsuyu hastaneei için n.şağıda yazılı beş kalem ~ 
maddesi 1416/ 940 günü saat on b~te kapalı zarf usulllo alınacaktır. Bunlar aJrt 8JT1 
tallblere de ihale edlllr. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komut.anlık Batme.!. 
ma Komisyonuna gelmeleri. e:4360• 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat tembıal 

Kilo Lira Kuruş Lira KUl'UI 

Yoğurt 40.000 10.000 '750 
Pastörtze süt 40.000 12.000 000 
çıy süt 4.000 4.000 300 

Aded ... 
Tavuıc 2.000 1.500 112 liO 
Pili O 1.000 500 37 ııo 

28.000 2.100 00 

•• 
Cihetl ukerlyooe çürüğe çıkarılan 10 b.\4 hayvanın 5/ 6/94.0 günO öğleden evvel bele. 

diyenin Topçular mevkllndeki hayvan mezat mahallinde açık arttırma ile satıbıcaA:ı 
illn olunur. «461911 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu Hanları 

Mlktnn Cinsi T. Bedell Teminat Eksiltme gün ve aaau 
Lira Kr. IJ.ra Kr. 

50.000 metre Amerikan bezi 13.250.00 993.75 7/ 61940 cuma gün.il ıı cSe 
lG.000 ikllo Yün 13.816.60 1036.24 7/ 6/ 940 Cuma günü lUO da 
10.000 metre Branda bezi 13.350 00 1001.25 7/ 6/ 940 Cuma günü lfi.00 de 

1 - Kapalı zarfla yapılan münakasalarına tnlib çıkmıyan yukarıda cina, mikt&r tah. 
min bedeli, ilk teminatı ve eks.lltme günll TG saatleri yazılı olan eşyalar pazarlLkk .ıı. 
nacaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve.'Mlikle ve teminat malı:bus veya meJı:laııb.. 
ıarııe !birlikte belli gün ve saatlerde K8.41D1paş.ada bulunan komisyona mtı.mcaaUm. 

c4652• 

, ... Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ 
~ Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

ADEMİ iKTİDAR 
ve B ELca&VS EKLİ Gi NE -

HORMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

ll}>09b lı:utuH 125S) Galata, lıtanbul 
1 ··-._. •• ..cııJ 
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Almanya, evveli ~arisi almak, sonra . . ; 

Ingiltereye h~-~-~-~---~-~~~~ ..... ~.~!~X?.~.~-~l~ 
1 

300 Alman tayyaresi don 
Parisi bombardıman etti 

6 (Baştarafı 1 inci sa.yfa.da) . • I : 
lı:65 a~ed muhtelit hac.,,.do balıkçı gt'.mıst, i 
tıı lle~2uh yatı, molör, mavna, kayık vr-sau : 

crakib kullanılmıştır. . ... 
d" f tans12 merakibi bu sayıya dahıl değil-
ır, 

Na.kliyata tahsis edilen bürün bu cüz,ü
lttnlardan yalnız 2 4 tao.1 .. si bııtmıştıl. Ba
ltn) b"1d· ·· · ]an üç d" a.r araınnda, evvelce l• ~rııı·~·ı:ş 0 

. Fransız: tcbHği 
d~lroyer ile kavıhlan bugi.ın ılan eclılcn Paris 3 °cA..A..) - 3/Ha.Ziran/ .sabah ta-
ıger Üç dlstroy~T dahil değıldh. . a 1 •· dın rı"hlı· Fransız tebl""i: attıkları hugün haber a ınan uç ~- 5 

lroyer ı;unlardır: Bazilik. Kcilth, Hc.va~t. Gece yeni hiçbir hAdlse olmamıştır. 
1 d dil Parls 3 <A.AJ - 3 Hazıran akşam teb_ ahliye amclivesir.A ('an e"V'iffi e . -

tlrıektedir. Bl!gÜn. tekrar y_eni kıt'alar lngı'.-_ Uği: 

k
ereye naklolunm':.l~tur. l· ransız ve Bt-lçı Düşman Dunkerque'in etrafındaki mev_ 
al k · ·ı ·1 f ran"ı.z zilerimlze ısrarla hücuma devam etmlş 

1. 
1 as erler ise, Fr:lnsız qeını eıı e • 

ırnanlarına ııevkedi'i ,işlerdir. ve krtaa tınıızın .şiddetli mukabelesi ve 
Al k k dan mütemadi ve mukabil hücumlarlle kar -

ha ma.nlann, Dcnk~r~e. arşı ,.ara şılaşmıştır. Fr:ıruıız ve İngılız donanma-
reketleri, du:ınu$ gıbıdır. M ıah, ;rn tay-

Yarelerin faaliyeti b~rdcvanıdır. lan düşman ate.şi aıt.ında Dunkerque'ln· 
Dunkc .. kten tahliyP cdJen f ransu müdafaasına müzaheret etmiş ve her 

k-.ıvv•~!lctİ d&kıka en büyük kahramanlık cesaretmı 
lon<lra 3 (A.A.) _ Roytr.r ajansı~.ıın göstererek kumandanlığın emrettığı ır-

"']•L ' · d'v• 17ore kA"" h k t f! k t1 P arıiyettar kaynaktan öğre~1. ıgıne k"' Yk- ...., are e ını muva a ıye e yapmış _ 
tansı2 ve !ngiliz kuv~.'ctlçrının f?un e tır. 

ten tahliyt"'si i·~i d.,vam ctmekt<!dır. F~al n- Düşman bugün Sen Ovold bölgesinde_ 
aı d ~ · k 'b caı c:n 
};" 2 onanması t;ırafır.da11 ır u 

1 
· t ki ileri Jrarakollarımıza karşı muvaffakl-

l'ansız askerh·ri Fransaya muvasL' _at ~ - yet.sız bır mevzil taarruzda bulunmuştur. 
tnişlerdir. Buna binaı:n tahliye edıl~~, .. t Dllr.man Atsne nehri şark kıY16ın<ia t.ak_ 
~~~t miktannı tahınin etmek çok muşt:.\.i - vlye edilmekte, Sar'ın bat1S1ndak1 mev _ 

ur. I .z:ıleriml:zde teına..'flllı sıkı.ştırmaktadır. 
Londra 3 ( '\..A.) - Bu sabah ngihe- 2 Haziranı 3 Ra~.rana bagwlı=n ~ece, 

r ' . ~ 1 01.,nı•tur. J~• .. 

v"e Yeni Fran• rL kıtaatı '"i\!>l k 'J • bombardıman tayyarelerımız d~an a_ 

orgun oldukları halde Fr::ı.nsız ~~ Fer en rnzUlne ve münakale yollarına mütead 

den Alman kıt'ala.n iyice tahkım edll _ 
mış ohuı Bergnes şimallne glrmeğe mtı.
va!fak olmuşlardır. 

Dunlı::erque henüz düşmanın elinde bu_ 
lunan kısmı Alman topları tarafından 

:~rn:çs:ı:~::n;!!~dı~ü~::~e;e tı~~ ı 
lar Pazar günü Dunkeraue'e kar:sı akın 
lanna devam etmışlerdlr. · -

Alman hava kuvvetleri ıki muhrib, bır 
karakol gemisi ve 500 tonluk bir yük vn
purunu batırmışlardır. Blr harb gem1.~'· 
lki muhrlb ve 10 yilk vapuru tayyare 
bombalarile hasara u~ştır. Faaliye
te devam eden Alman hava kuvvetleri 
Rooone vndlslne ve Man;Dynya taarruz_ 
kırını teşmıı etmiştir. 

Forbach'ın . !ki tarafından flerllyen ! 
kr,l~h.rmıız d~nı) Maj1no hattına i 
,d<$"u tardetmişlerdlr. Ditmlan sahada e- : 
sir . .illft.b ve barb malzemesi bıraknustır. i 
Artols ve Fıandres'da cereyan eden bt\ _ 
yük imha muharebe.smde esır edılen 
Fransız ve İnglltzlerln mf'ktın·ı muvak _ 
kat tahmlnlere göre 330 bin kışlyi bul _ 
maktadır. 

l"rıi.ica.deleye rlt>v.1m etmek için derh;,.ı . uın- dı"d ... aarruzlar yan ..... •<+-r. · -
·• ,.... .. "i... Narvik etratmdakl dl\~lı'k nunta.Jtada 

ıaya dönml!k istiyorlar. • . P.arls t>5lgesl bugfin öğleden 80nra av- Alınan da~ kıt'alarıle harb gemılerlnden 
İngiltere kr.alır.ın •~brıkı k 

L K ı bu 11 .,em cılar tarafından kuvvetle himaye edılen çıkarılan 1kuvveUer dllşmanın bnYok fi!._ 

1 
ondra, 3 (H.1~usi) - roc:. .1 ~0··n- ik ıaAvek"I ··dafa' n':lzın orçı e f! mühun bır Alman filosunun taamrıuna !yetine rağmen mlldafaa harblenno 

" 1 Vt'! ınu · .. · · ·· f"k uğramıştır B fıl t devam tmek•-.n...• derd'V• b" .1 Du tk ~r'<tt>kı mutte ı . u o, avcı o.yyarclerlnı!z_ e """llUer. 

k'Uvvı~ıler;~ ~hlf~~:mi nnı~:.ıf!akiyetl_e. ba- le h!ıva daf! toplarımızın mUdafaa.sı He Norveçın ş1ma1tnde Vadsoe'dekl verici 
Şaran lng'}i7 bahriV'n V" havli lr"'kılatınha kar.şıl~ış ve azlnı ?:ayiat vennı.,tir Av- telıtz istasyonu ne ıst~na. a.ıd malnne-
k ' - - b"l·J" ·ı~ ta - ta el lerln 'bul d "'"· ....... ft L-'-aı 1 talı.. arşı takdir ve h~n r;.n!ıgını ı '":1 ·-: cı yyar er.tmızln ek.seri.si en modern un Usu -..ıııua. uuılJ"1 ara 
liye i ini idurı- edenJ"ri ı.-b,.ik ı-t!l"lış1ır. m.akınelerle mücehhez 'bulun~rdu. rib edilınlştir. Loloten f!Jordunun g&l"-

Diğcr mmtaknlarda. Slmdlye kadar gelen maltllnata göre binde bır düşman yük genı1,1 batriı.lmlf-
Parts 3 (A.A.) _ Havas: 17 dilsman tayyaresinin d~llrüldüğü tes~ tır. 
Dunkrrrıut:''de irklı.b ameUyesı munta7aın J blt edılını:ştir. Pazarı Paz~ine ba~Iıyan gece zar. 

bir surette devam etmekte ıken. So~,.·~:ln f Alman tebliği fında düşman Almanyanın garblnde ve 
lthıne ka-"ır olan büyu.'k cephed". ınt•zar • cenubu garbı.sinde gayı1'aster1 hedeflere 

-u ,_,,. et dır Führerin umumi kararg!hı s fA.A.> _ 
\'azıvetı d"vam etmPkt.ec!ır. Süıı.un na p tes kat~ı e'kın1anruı devam .......,..,.,..ır. H~-Pat 
L. " ıpt azar i g.ününün harb billtenl: ':l ""'~· ........,.,. 

vazı kücül{ vak'alarla iblfıl edllm.ı..ı ır. Garbd pek mühim degyıldır. na~an dün cem'an 
al t m"ttk en cenuba ve şarktan Dunker- "'P" 

A ne nehrinin üzerınden Y nız 0 0 " 59 tayyare kaybetmı.%ır. Bunlardan 27 
atesıer teatı edılmı'itır. que'e karşı y:ıpılan taarruz bet.aatle Her_ ha 

Mosellr bl\l~e•anm garbinde, tonçu kıt'a - lemekted.ir. Sular altında kalan ve blr- si va düelloları esnasında, onu Almım 
l:ırı dı f::ı.'llıvet ııö.str.rm•stır. Bunlnr, rnf 1 çok kanalların telaki noktasında bulu - tayyare dnfl bataryalan tarafından dli-
?nahalli vatı::av1 olun. tı1· b:ıre husule r:eıe. şürülmüş, fu:ıt tarafı da yerde tahr1b e -

nan arızalı arazi harekfı.tı gliçl<>,tirmak_ d ım·ştl 15 Alın t d t t Cek v~'"v"+ h-ıkk nda b•cbır fıkır verehıle_ ı ..... ı ı r. an ayyaresı av e e -,.,, te ise de tayyarelerle bırlıkte hareket e- emı.şt 
<'elt 'il\ h\r.<>tte df.>crılıitr Gene b·r intizar dev ·.. ın ır. 

re.()tnde b'11 11n1ılmaktadır. '·······.-································-···-········································································-"' Yent t.aarrm ne :r.anıan? 
Lond"a 3 <AA) - Reuter ajansının "9~Pr1 

?n h'lrrın V'l'ZlVOT: 
Fran<:ız viH•<:ek Jrıım<ınoarı1ıl1t Jı'n7.anı1Pn 

Bulgaristanın bugünkü ordusuna ve 
:rnuvaf1'n~·vp•lıırı mf>bıılMnlı bir .seıc;1d,, b'L 
<i nne,ı !\det edınmemıstır. Alman kıt'o.laı·ı
r.ın iJi"e hrrry<ılandırından ve dii~ma111n ge-

silahlarına umumi bir bakış 
re\ ima11 <"Crek,<:e malzf"T"l"""' nrrır l!'"v·ııta ~~.ıfı 5 inci sayfada) 
1111-radıoın; daır Fransız tebJ'l~inde y:mılan taburlu üç muhtelit livadan teşekkü] cttjği 
beyanata doITT-u ruıv•nle bakab~~I~"'· Bunun için bunları üçer tümenli" birer kolordu 
ln be,. ber ~ımdive karlar bu buyuk muhn- kuvvetinde telô.kki etmek icab eder. Her 
tebenın ancak bır n fhast nihnvet bıılmus- halde seferber Ilulgar ordusunun kuvveti 
tu... Hor ·ro; ~n ~nal kar ı<:ınd'l bulıınuyor. yarım milyonu bulacaktır. Bu yekunun 
Afn.ftnlar eımdi dil{kıı }eri"li hangı hP~efc 350,000 i kara ordusuna, 20,000 i hava 
tPvrıb ede t-kler? C'i \\Ü düşman teşebbü - teşkilatına, 10,000 i deniz kuvvetlerine ve 
rfı'1c1e sebat edeb•Imek ıçın harekM. muha- 120,00Q i de :ıhalli muhafaza alayları 
rebC'lPnrıe devam etme'lt roecbunyetlndedır. teşkilatına aid olacaktır. 
20 IÜ'n de,am eden muharebeden sonrrı Al- Bulgaristan esas itibariJ., zi~ai bir mem-

b raya toplan lekettir; fakat ona makine veren Alman -ll''l.n orduhrının venıden ır a . 
1
-
1 tna~ı lazım.dır Taarruz rtmek ıçın lhtımnm yanın ciddi yardımlarıle sanayileşmektedir. 

hazırlıklara ıhtıvnç vardır Almanların Fr
1
an Bugün Bulgari.stan .!'ilahlarının ve miihiın

sız müdafaa hatlarına karşı ,<;ev.~e~ecek 1!'- malının bir kısmını kendisi yaptığı gibi uçak 
nüı kullanı1mamı' bır çok motörlu kuıı~et_ atelyelerine de malik bulunmaktadır. Fa _ 
len yoksa arodan hıç oımazsa 3 hafta ~CÇ- kat Almanya ona İcab eden bütün silah1a
tııecten gent~ mlkva.sta bır düşman ta~~zn n ve her türlü harb vasıta ve techizatını bol 
b b Somme us.un bir surette vermi'1tir. Hatta işittiğimize gö-eklenernez. Bununla bera er . -
deki müdaf~a haUannın kuvvellerlnı de - re Almanlar Bulgarlara Ceko Slovak or • 

t zlar bekle dusunun silah ve harb malzemelerinin c;;o -
nemek tizere az çok ufak .aarru • · b ı k d 
nebılır Her •e'-' Alman motörlü kıt'al::ı.rının ğunu vermı:ı u unma ta ır. 

"" J .... genlş mlk Bu sayede. Bulgar ordusu, bugiin esas 
\'erdiği zavhıta bağlıdır. Buuıarın . - d ı hl d b 
Yasta :z:ısiat verdığ:ı tahmin edılebılu. Mu- ve muta si a ann an aşka epey nıik _ 
harebeni~ ikıncı safhaSl başladığı nman bu tarda zırhlı harb ambalannR. mükemmel 
elhetıerin nazarı itibare alın.mft.!ı llizun ge. bir topçuya, kafi miktarda tank delen top
lecektlr. lam ve uçak müdn!a.'l silahlarına malik bu-

luıımakt.adır. Birkaç ıtydanberi onun hava 

leri tehlikeli ve meş'um olabile~ek aergü
zeştlere atılma!lına m:tni olur diye ümid et
memek için şimdilik bir sebeb göremiyoruz. 

H. E. E!'kilet 

Kuruçeşme önünde 
bir motör yandı 

Kuruçeşme kömür depoları önünde 
yüklediği linyit kömürlerini' brış::ıltmakla 
iIIH'..Şgul bulunan 138 tonluk Afitab motö
rünün' ambarından Hirdenbire duman 
çıktı~ıı. görüler-.:-k ambara koşulmuş ve bu
nun bir yangın başlangıcı olduğu anla
:şılnuştır. Derhal motörün tahliyesi i\in 
icab eden tedbirler alınmış ise de bütün 
çalışmalara rağmen yangını söncfilrmek 
mümkün olamamıştır. Yangının fevkala
de parlayıcı bır madde olan linyit kömür
lerinin kızışmasından ileri geldiği anla
şılınaktadrr. Motör kısmen ehemmiyetli 
surette yanmıştır. Liman İdaresince icab 
eden tahkikat yapılmaktadır. 

Kız kaçıran iki k(ıi muhakeme 
edildiler Alma~. eneli Fraasan. sonra kuvveti 550 uçağa baliğ ohnuctur ki bun-

İngUtettTl'! taaJTUZ edf'Cl'lkl"'rml<ı d b b Çatalcada vukua gelen bir kız kaçırma 
Cenn\•re 

3 
( .. &) _ G"•ette de_.ı.ausanne, ]arın 300 ade i irinci at muhar,.be uça- 2 ıı:. d 

~. A-n- """ hfı.dlsesinin duruşması, ncı ae.ırceza a S':ln 
bitaraf Berlin mıılla-bırlerlnın gonderdıkle- ğıdır. T k y safhaya varmıştır. 
rı ha""-..ıere .,tten Almanların ancak ~ırkaç Bulgaristan. ür iye, unanistan, Yu _ .. 
"- vt".ı.l •• ,._.,n-a te goslavya ve Romanya ara~ına girmis mer- Hadisede suçlu bulunan Huseyin Yapıcı 
uafta sonra İngllterede karaya çı~ - · "h ı d"l k ile Şaban Yıldız, bir gece Çatal<:ada Berra .l.s-
ıı~bb"'·s edebılece'-lerl-' Y".,..,,.,aktndır. Bu kezi vaziyeti ve ı ma e \ miv~cc.· derece-~'<" u.; "" Hl ........ k r d ·ı B lk 1 minde bir genQ kızın evıne girmi.şler Te id_ 
intı·"ar de•,......,ı l"lnde Alman ırumandanlı#ı de iyi ve uvvet ı or mıı e a an arda, l k dl l ,, ""'"~ ., ld ~ "b' · "kb Jd d dlaya göre Berrayı zora en ev erme Jı:a_ 
ParLc;e yakl"-ak vt' imnltereye taarruz eL mazide o ugu gı ı, ıstı: a e e mühim 
?neden "'VVe...,ı"'::._ ......... ınağlub etmek funı _ ve faal bir rol oynamak mevki ve İ«tida _ çırmı.şlardır. 
d 

" r • .,.._,. de- dındadır. Suçlular ise, mahkemede bu iddiayı red-
ile Franr•z o"-"ularına karşı taarruza d d b b k d d k ı .. "ın kendı' rızaslle geld"ıo;l · "' '" Bul~ar or u<1un a ugün irço · Alman e ere , genç ıu.r. ı5 nı 

;:ı~o~d~~~~: '-u-etleri el'aıı (Arpışlvorlar muallim sübay vardır ve görülü) or ki bu söylemi.şlerdır. 
··~·"· ....... " • • ordu Almanyanı.ı. askeri vesayeti a1tında Dünkü celsede, müddeiumumi İhsan Yer. 

Londra 3 (A.A.) - TI.mes gazetesının as- bulunmaktadır. Fakat Bulgarların istiklal suvat iddiasını serdetmiş ve h§ıdlseyi delll-
keı1 lllUhabı"ri bıld rıvor: · yi 

J kta da ve hürriyet ~evgileri ve siyas~ ve ac:kerl ol - lerle sabıt görerek; Hüse n Yapıcı ile Şa -
Zanınolundui!u--""n daha fazla mi r 1 k il B oıa - , ... ,.. Ul gunlukları i e ra arı majeste erisin mü- ban Yıldızın ceza kanununun 193 ve 429 
ıığu anlaşılan Belcıka kıtnatının carp • •elle.m olan 7eka ve diraveti her halde Ilul- uncu maddelerıne göre tecziyelerini istemiş_ 

llıa~a devnm etmekte olduğu anlaşılmakta - ., b ! b ı 
<hr. Bu kı•-fttın mühim bır kısmının kurta- garistanın bir gün, ya ancı ann ir a e~i o- ı tir. 
:ru ...,,_.,. larak, kendi nefjJ,.rinin haricinde, netice- Dava, müdafaaya knlmıştır. 

abUer.ef,ı de ümıd edilmektedir. 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 
den sonra neşrettiği bir tebliğde Pa1is mın
takasının üç Haziranda düşman tarafından 
bombardıman edildiğini, muhtelif Ç!i.pta 
1 ~00 den fazla bomb:ı atıldığını, 200 kişi
run yaTalanarak bunlardan 45 iain öldüğü
nü bildirmiştir. 

Berlin, 3 
diriyor: 

... ~Jma11 tebliği 
(A.A) - D. N. B. ajansı bil-

A1man bombardıman tayyareleri bugün 
öğleden sonra Parİ!I, lssy-Lc"·Monlincaux 
ve diğer tayyare meydanlarile Pari':I civa
nndalti hava tesisatını bombnrdıman et
mişlerdir. 

Marsil)'2am bombardımanı 

1 

meydanlanle dığer ask.eri hedefleri bomb9..ri 
dı.man etmışler<lir. 

Bütün tayyarelerımız üslerine dönmüş ... 
lerdir. 

Avcı tayyarelerımız Belçika ve Dunkercı ~ 

üzerınde taarruz hareketlerıne devam etm 
teclirler. 

Narvik bölge.sınde 1 ve 2 Hazlranda 6 c t 
man tayyaresi düşürülmüştür. 

İngiliz topraklarına atılan bombarar 
Londra 3 (A.A.) - Susseks kont,luğun '.} 

şark kısmında kain bır mıntakaya bugiin · .ı 

tılan bombalar hakkında verılen malfıma ı 

göre adedleri 2 yi geçmlyen bu bombal. • 
Ashdown ormanı cıvarında bır mekteb·n ~ -
nına düsmüşti.ir. Hiç kimseye bırşey olma -
mıstır. Mad<li hasar ehemmtyetsizdir. 

Orman civarında bulunan köyün sakin ..ı 
lerindcn bırı demiştir ki: 

- Evvela bır tayyare motörünün gürült -
sünü işittik. Bunu miiteakıb takriben 
kilometre ilerıde iki infılak oldu. Blraz sa -
rn muharebe tayyareleri ha vnlarda yük$ 
di. 

Londra, 3 - FrıtT\sanın cenubu şaıkisi 
üzerinde~ A1man tayyarelerinin akml:uı 
hakkm<ia saiahiyeıtar mehafil tarafınd.-n, 
Alman tayyarelerinin dün birbirini mütea
kıb, birisi Sl\bah diğer akşam olırıak üzere 
iki teşebbüste bulundukldrı bildııilm~kle
dir. Tayyareler Marsilyaya hüc.um etmişler, 
Rhone vadisine inmişler ve deniz Üzerinde 
yarım bir çark çe,irer::k Marı;ilya:va avdet 
edeTek. bir ~şırtma yapmak İstedikleri ha- Kozanın kurtuluş yıldönumr 
riz bir surette anlaşılmıştır. 

Bugün cenubu şark; üzerinde bir üçün
cü Alman 'lktnı kaydedilmiştir. Düşman 
tayyareleri hemen hemen aynen bir gün 
evvelki nokt3.lara hiıcum etmişlerdir. 

Kozan 3 (A.A.) - Kozan kurlulu~u -
nun 21 inci yıl d.öniimii dün burada yap -
lan on beş bin kişinin İştirak ettiği çoşk• r-. 
tezahüratla kutlanmıstır. 

İngllb ~:-eterin.in fa.aliş'eti 
Londra 3 (A.A.) - Hava nezaretinden Boğaz açıklarınd3. boş bir sandt 

bulundu teblığ edılım.ştır: 
Müttefık ordulara müzaheret eden İngilız Ereğl!den gelmekte olan Şirketihayriye -~ 

orta bombardu:nan tayyareleri Dunkerque motörü Boğaz açıklarında kıç tarafında ıl 
mıntaka."5ında dOn bütün gündüz düşman kL TpemUe yazılı metruk bir kayık bulmu~ ve 
taab üzenne, diııpnan toplarına., cephe ge. yedeğine alarak limana getirmiştir. Kı ... 
rıslndekl yollara ve dem.ıryollarına taarruz yığın boyu 7 metre 4 santim -ve geniş\iğı dd 
etmışlerdır. Bu harekA.ta gece ağır bombar_ 2 metre 10 santimdir. İçerismde çüri\n Ü~ 
dıman tayyarelenmız devam etmı.ştır. Ayni kalkan balıkları, bir tek kürek, bir çapa ve 
zamanda diğer ağır bombardıman filoları - bir çaydanlık vardır. Sandalın ne sure le 
mız Ahnanyanm batı _ şlın:ı.lındekl tayyare buralara kadar sürüklendiği ve hangi lıma. 

Tuvalet·nlzi yaparken 
Pudra nltına daıma 

KREM 
PERTEV 

snrnnuz. Pudrayı sı ınsıkı tutar 

ve akmasına mAnl olur. Yağlı 

ve yağsız olan top ve 
vazoları vardır. 

na bağlı olduğu hakkında Liman İdarc.5 ı .. 
ce tahkikat yapılmaktadır. Sandalın Km \'"' 
denizdek1 ecnebi limanlardan bir.i.sınden f ı .. 
ınrın teslrlle sürüklendiği tnhmin ecillm ·{. 
tedır. 

Kalay ihtikarı hakkında tahkikat 
yapılıyor 

Bir müddet evvel kalay ihUkarı yaptıklaJ1 
iddiasile lhtıkli.r komisyonu tarafından mild. 
deiumumiliğc tevdı kılınan bazı firmalar ha1' 
kındaki tahkikat evrakı iddia makamınca, 
suç unsurlarının tayin ve tesbiti için Emnf. 
yet Müdürlüğüne gönderilınıştır. 
Zabıta suçlular hakkında dunden itıhnren 

icab eden tahkikata başlamış, bu mev:ınd!;\ 

1 
müesseselerin resmi evrak ve deftcrle,ri il -. 
zerinde tetkikler yapılmıştır. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaib aranıyor 

Dört sene evvel Edirney~ giden babamda~ 
hiç bir haber alamadım. Uç çocuğumla sefil 
ve perişanım. B:ıbaının adı Yaşar Yılmazdır. 
Bu 1,ntı bilen ve görenlerin insaniyet namına 
adresime bildirmelerini rica ederim. 

Kireçburnu Keçezade sokağında 3 No. ıı 
e\•de A~·şe Gülten 

Zayi - 1930 senesinde İStanbul Erkek 
Muallim mektebinden almış olduğum diplo,. 
mamın suretini kaybettim. Yenisini cıkara,, 

M cağımdan eski.sinin hükmü yoktur. 
r 632 İzzet 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi ı 
umum idaresi ilanları 

~~-----------Muhammen bedell ı1612ı> lira olan muhtelif cins eb'at ve miktarda i~ tapa, mamelon, 
T, Flanç, dirsek, redüksiyon gibi 30 kalem demir ve galvanize gaz borusu teferrüatt 
(21.6.1940) Cuma günü saat 00,30) on buçukta Haydarpaşada Gar bina.sı dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek Jstiyenlerin (120) lira (901 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona. müracaatları Hi~ 
um dır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan pnrasız olarak dağıtılmaktadır. (4613) 

Açık Eksiltme ilanı 
Belediye Sular İdaresinden : 

I - İdaremiz ihtiyacı için mubteill eb'atta 10500 aded demir Flenç açık eksiltmey& 
konulmuştur. 

n - Bu iş iÇln tanzim edilen şartname İdaremiz Levazım servisinden parasız ola. 
rak alınabill.r ve nümuneleri ayni serviste görülebilir. · 
ill - Açık eksltmeye iştirak edeceklerin şartnamede yazılı hükümlere uymak su

retile 5/61940 Çarşamba günü saat (15) de Taksimde ~ıra.serviler cadde.<1inde idare 
merkezindeki komisyona müracaat et.meler!. (4543) 

ATiNA, SELANIK, 

- L 
SOFYA ve BÜ KREŞTEN 

Hareket eden nç motôrln « Deutsche 
Lüfthaııs<ı. » tayyareleri, Almanya ve 
beynelmilel hava hatları ile muntazam 

irtibatı temin etmektedir. 
Her tnrın izııhRt ve biletler için 

HANS WAL TER FEUSTEL 
Tayyare bıletleri satışı Umumi acentasına müracaat olunnrnlıdır. 

.., Telcrraf adr si: HANSAFLUG, Galntn fühtınıı 45 Telefan: 41178 

F O S F A R S O L, Kanın en bayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklnn tateliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik,, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. 
Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğir.d~. Tifo, Grip; Zatürrie ., Sıtma nck:ıhatleıinde; Bel gevşcklii,r\ ve 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

KUVVET; iŞTiHA Şurubu 
FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAI\U~ BİR SURETl'E KAN, KUV
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir .•. 

Sıhhat Vekiletilıin resınl müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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GELİNCİK SiGARASI ÇIKTL 
ED mOfkDlpeseıMled· de dahli oldoln halde her sıoıl tDtDn 

tlrJlWlslnl ·•emnun etmek azmında bulunan 
iNHiSARLAR iDARESi 

ba kerre p11ua1a ar•ettl§l ııçla ve açs~• GELiNCiK sııara•ll" 
1~1•1 tatlı we 11.olı81a olmakla beraber meweut newllerden daha 

ince bir slğara arayan tir• 
f&kl zDmreslnl tatmine, •• 
lışmıştır. 

Bu evsaf, bilhassa ba• 
ranlar taralından aranıl· 
dıQı l~ln GELİNCiK, aynı 
zamanda onlarında slQa• 
ra•ı olaeaktır~ 

HaziraaL 

lngiliz y.apısı yeni model 

RADYOLAR·I 
GELMİŞTİR. 

Galata H E L 1 O S Müessesab 

KUPONLU VAD MEVDUAT 

TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 
Muhterem doktorların, ecza depolarının 

ve eczacıların nazarı dikkatine : 
DOKT~R RICHARD WEISS'in bütiln dünyada tanınmıı gene 

ve dınc hayvanatın husye ve hormonlarından müatabzar 

Zafiyet, ademi iktidar için kullanılan 

• • • VIRILINETS 
tabletleri piyasamıza 2elmiıtir. 

Qe oadp , ..... lıeplA et. 

1 ParMhı eoe .. ocı .... Kuw· 
DllD or .. 1111delıi ctelllı:tM 

,ar.biliraııta. • 

~c• ınl•W• olclot-

2 ı ... vvw .uı-ı, .. dalY 
baffl dalıa leea bir pudra. 
(lıawalaadırıl••~ ı dır 

V aAi •• 11e"8 koku ade&a 

3 FN-OHI Midi ... ,,., ..... 
deW fiteklari lıolda•tt 
ilHııi bula•k11aıı. 

4 
8Vl8 Ri• Mbit dunır 
~11lıl " Kra- lıöpiıi" 
~ lterışt'"'9ıflar. 

CiiMI .. Fiol...a " 

5 ,...,.. " , ...... , . •• nr• ,., ..... . 
,dH katdr .. ınüte· 

"' ot..a. 
... Biıils "'odakta 
U J!.Oi ?• aulp llutu. 

I 111 1 I 1tl. 

Satın olmoıdon -evvel 
HAKiKi RENGiNi 

GOREBILIRSINfi 
Kutuıııtı or\lıtlııMI delllıMe , .. ,..., 

. 
f HSALSIZ GÜZELLİKTE BiR TEN 

Sab.hk dükkan va İki kelvinat8"r 
Beyoğlu isU:kW caddesi e&1c1 pollB mert.e~ altında sucu ve şerbetçi Ahmed O.. tafıo 

raP. bare]te\l dolayı.IUe 'erek dWtkt.null vt şerelt dükü.nda bulunan uıvınatöı' ha.,.. 
:ıul\11, ık! göal\1 dondurma mülneal.D1 aCllf satmaktadır. iatııınlerln ıust6i dr 2 r • 
~ ~ 


