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Müttefik kıt'a/arın Dunkerk'~en irkô.bı sona 
erdi, aşağı Somme' da çarpışmalar başladı 

Mlittef ik kuvvetlerden 
335 bin kisi Alman 

' 
den kurt rıldı • 

erı 

Çörçil Avam Kamarasında vaziyeti izah etti 
İngiliz Başvekil~, müdafaa harbi 
ile iktifa edecek değiliz, digor 

r 4 bi • 
esır 

Çörçil 

Dunkerk liman ve 
rı tımı kullanılmaz 

bir hale sokuldu 

Bir Nevyork gazetesinin 
dikkate şayan makalesi 

Bir Fransız iate kolu enkaz arasından ilerlerken 

ü ih v F a urtu 
bo .... b rdıman etti er 

Nevyork 4 - Nevyork ııerald Tribune Paris bombardımanında, 254 
gazetesi, infiradın yerine şimdi gayri mu - k • • Öldü 652 haribliğin kaim olduğunu yaz.arak, mütte- lifi ' yaralı var 
fiklere yapılacak yardımın, gönüllülerden 

• müteıakkil bir donanma vermek auretile İngiliz tayyareleri tarafından da bir Alman 
olmasını ileri ıürüyor. 

Ayni gazete, başmakalesinde, ordu ve tayyare fabrikası bombardıman edildi 
bahriyece .verilmesi m~hzu~suz olan _bütün Paris 4 (Hususi) - Fransız payıtahtının Frankfurt mıntakalarındaki fabrika ve sı-
t~yyarelen~, derhal mu.ttefıkler~ varılmeıi- Alman tayyareleri tarafından pombardı - nai tesisatlarını muvaffakiyetle bombar , 
m taleb edıyor. Hu~ukı tereddutle~le met· manı mukabelesiz kalmamıştır. dıman etmişlerdir. 
gul olmama~ı~ır. 7:'.ıra b~~!an H_ıtler her Fransız hava kuvvetleri bJ,ıgün Münih ve (Devamı 7 ncl sayfada) 
z~an kendıMnce ~~ettı~ tak~rde se - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bebiyet verilmeden darbe indirmek sureti- • t 1 •• tt f • k 
le bertaraf etmigtir. Eğer Hitler Amerika- 1 a ya mu e 1 1 er 
ya tecavüz etmek vi.sterso, .muhar~~e?in her e 
halde bize gelecegıne emın olabılınz. 

______ <····> müzakere ere 
isvicreı· er • 
iki ' 1 an ır Ü Ü y n ş ıyor 
tay aresi İtalyan kabinesi dun idari kararlar verdi 

H 
i) _ Flaııders'daki mlralı Abrial, son müttefik kıt'alannın da dÜAÜrdÜler 

Londra, 4 ( u~us en Cuma gtinti İngiltereye sevkini müteakıb, Dunkerk Ji. T 
blittefik kuvv~tlehn lge~~ olan tahliye a- man ve nhtınuru tamamen kullanılmaz bir Londra 4 (Hususi) - Bern'dcn alınan 

unkerk yolu ılc h a§ am ermie vo burada- hale s2karak, donanmaııile birlikte u:ı:ak- haberlere göre bugün İsviçredc, Lo §O dö-

Bir İtalyan gazetesi, harb haricinde geçen her günü~ 
ltalya için bir ka··ıb olduğunu, yazıyor 

~cliy~i, bu sab~nı sld:;e eden .. yr~~ız :_,- .. ~,!11,!t~evamı 3 üncü sa.yfada) fon havalisindc: Alman ve İsviçre tayyar.e-
dcnız harekli ..,., "''"'" ~- )eri arasında hır muharebe cereyan etmıı-

.A.sk eri vaziyet tiT. 
İsviçre avoı tayyareleri, bu havali üze -

rinde uçmak teıebbüsündc bulunan bir Al
man hava filosunu takib ederek. iki veya 
üç tayyareyi düşürmüşlerdir. ! 

Muharebe esnasında bir İsviçre tayyaresi 
de iııkat olunmuııtur. Almanlar bOJOk moşknllerle k l ki Avam Kamarası gizli 

b~~~~.~ ..... ~~.~.~~···-·-··~!Ş! .... ~Ş.~~~-··-~·~ bir toplantı yapacak , 
d ? Bu müdahale Amerikanın harbe ka- i Londra, 4 (Hususi) - Çörç.ilin bugün 

Ya ltalya müdahale e derse. hrik edeceği için belki de müttefiklerin i k.il beyanatından anlaııl~.·ğ~na .g~re. Avam 

71 
k e l'ni fevkala e ta . . , . . : Kamarası gelecek Salı gunü gızli bir t~,P -

fı~a m Y · A ika gazetelerı ıımdıden Amerıkanın bıtaıal- : Jantı yaparak, lngiltcreyc Jönmüı olan In -
lehıne olacaktır. h m;r har;ci durumuna gilrdiğini ya%111aktadırlar 1 giliz seferi kuvvetlerinin tensiki meselesini 

\. lıktan çıkarak ar ........................................................................ ) müzakere edecektir. 

, ..................................... E ........ k. li neneral H Emlr Erkilet s· d t db. l 
Yazan: me ti • . ıngapur a e ır er 

k ke girdiler. manının·bM! bına ve sokakları tamamilc a- \ 

l 
Almanlar nihnyet Dun er dcılarile mu- tınmamış ~1t bile Pas de Cnlais boğazının a tnıyor 

ehrin sokaklarında .f ransız c:{ilen bazı r.v- cenu~ kıyı : artık tamam ile Abnnnln- _ , • 
arcbclcr olmuş, mudafaıı at her şeye rın elın~ . ··zer olduklarına bir em· Londra 4 (A~.>. Singapurda askerl ta. 

Fransız Başvekilinin J _alya hakkında beyanat. 

lcri zapt için uğraşılmı:i; fak .
1 

_ ri vald- malıdır. Umlere daha buytik bır hız verllml.Ş ve ber 
rağmen Alman kıt'alıırı limana ~n?a~~ ;~- · enmı 2 ncl sayfada), ihtimale karşı sıkı tedbirler alınmJftır, Dünkü kabine toplanb&ıoa riıuet eden M™lini fqiat meclisinin bir toplantısında 
)eJnişler. Şu anda, Dunkerk şcl!Jının • ~ urauıa t iDDl uyfad.aı)_ 



2 Sayfa 

Hergün 
Kışla ve fabrika 

,_ __ Yazan: Muhittin Birgen 

B u defaki harb, yepyeni çehresile 
bütün memleketler, fakat, bUha~ 

aa hunların teknik bakımından geri kal -
mıı olanlan için ortaya çok mühim bir me
ıcle koyuyor: Mili müdaiaııda fabnltanın 
oynadığı mühim rol. 

SON POS1 A ~ 

Sonu gelmiyen trajedi 

İki gün evvd yazdığım 'Qir makalede. 
dünyanın büyük bir inkiliıba doğru gitti -
ğinden bahsederken. belki de yarın kııln 
ile fabrikanın elele vereceklerini 6Öylemiş~ 
tim. Bu iki müessesenin sadece elele ver -
rnelerinden bahsetmek, bu fikri nosknn o
larak ifade eylemektir. Hdkikntte, kışla ile 
fabrika arasındn şimdiden t<"cs,,.üs etmiş o
lan münasebet, daha bugünden, c elele 
vermek tabirinin ifade ettiğ" tcsaTtüdden 
çok daha ileri ve çok daha girifttir. Bun -
dan dolayı, meseleyi birnz daha kurcaln -
mak istedim. 

Dünya b:iyük hır tiyatro sahnesine benzer, milletler saio Hayatımız büyük sandığımız adamların küçü!düklr:rini, kü-

Bugünkü harbde insanlar: o.rtık birbir -
lı:riııin karsılanna kahrama:1 bir yürek, ya-

nun ııey.rcilerini teıkil ederler. çük snndığımız adıımlann büyüdüklerini görmekle geçer. ........................................................................................................................................................................................ - ... 
lın bir kıiıç, keskin bir siin~ü ve iyi ni~nncJ 
halinde çıkmıyorlar. Ha\ ahırda kanatla -
narak, yerde ifrit timsalı ıle bile iyi ta vfr 
edilemiyecek tankların içine girerek hnıhe
den bir insanlık devrindeyiz. Bu tayyare
leri kendileri yapamıyanlar, bu tanklıın 
kendi_ fabrikalarında seri usulile inşa ede -
miycnler için varlık ve istiklal müdafaası 
imkansız olmasa bile çok çetin bir mahi -
yet almı .. tır. Hatta, bu çetinlik, paralan bol 
olup da bu nevi malzemeyi başkalarından 
nlaı:ılar için dahi v riddir. Eski bir 
Türk sözü «elden gelen Ô\"Ün olmaz: o da 
·vaktinde bulunmazln bunun için, yakın bir 
istikbalde, milletler bu m~eleyi halletme
ınin çarelerini arıyacaklardır. 

* 

Al111an paraşütçülerini 
Göz lig en 
lngillz hızları 

İngiltcrede. ha- .,..._ ____ _ 

vactan gelebilecelt 
herhangi bir tehli
keye karşı alınan 

tedbirler arasında, 
bisikletçilerden de 
istifade etmek ih
mal olunmamıştır. 
Muhte'if bisıklet 
klüplcrinin kadm 
azası. sabahları şe 

gitmeden, akşam

lan da karanlık bası..-- i.l· 

yır dolaşarak, düşman paraşütçülerı'ni 
gözctle.mektedlrler. Resimde, bu gönüllü 
ldzlardan birisini görüyorsunuz. 

Başka bir kadına 
bakmadığı için kocasından 
boşanmak isligen kadın 

. Benim yanlarımı takilı edenler bilirler 
kı t.e~rar yazınıya ba lııdığım son dört se
~~. ıçın?e, dönüp dolal'lıp daima te ns et
Ligım bır bahis vardı: Memlekette motörün 
tamim e~meşİ işi. Hududları içinde çok, pek 
çok mıktarda motör işlcmiyen bir 
~e~leketin medeni bir hayat yaşamRSJna 
ımkun kalmamış olduğunu söylerken daima 
hunu.n ayni zamanda bir milli müdafaa me
selesı t~kil ettiğini de ilave ederdim. 0 Mo
töre ve motörlü vasıtaya sade sahih olmak 
kafi değildir: motörü taramak ve onu sev
mek te liızımdırn derdim. Motörü sevmek, 
o?un kanşık bünyesini tanımak, onun der
dınden anlamak, gıdasını tt>min etmek bu
günkü medeniyet seması ahında hak 'rahi
bi olmak için artık her milletin iyi anlaması 
ve tam ifa etmesi lazım gelen bir zaruret 
olmu tur. Bugünkü harb, bunu gösteriyor 
ve Hıı.bes harbinin f talya tarafından neden 
dolayı kolay kazanılmış bulunduğunu şim- Bi'r İngiliz kadını gayet garib bir iddia 
di daha iyi anlıyoruz. ile mahkemeye müracaat ederek kocnsın-

Şimdi daha iyi görüyoruz ki mesele. sa- dan boşanmak irin dava acmışhr. Dün-
de bir motör mesclesı" el v·ıd~ s·· .. b. • -. . .. .. erı ır. utun ır yada inanı!.mıyacak kadar 
sanayı bahsı hutun heybeti ile milletlerin 1. , b 

tuhaf 

bu .ha~ ile dört açılını olan gözleri .önüne ı~nıarın ulunacağmı pek acık 
aenlmış bulunuyor. Cümhuriyet devrinde bır surette göskreıı bu hadis<'nin 
yapılmış olan sanayiin kıymet ve ehemmi- kahramanı o'an kadın, kocasının gayri 
Yf'tini "mdi daha i.>i anlıyabiliriz. Simdi tabii 'bir insan olduğunu, zira yolda gi
daha iyi görüyoruz ki, ihtiyaçlara nazaran derken, pencerede otururken, gözlerini 
elimizde bulunan sanayi, hiç denilebilecr.k 
kadar az ve ehemmiyetsi.zdir. Bu iş uğu- verd'en kaldırmadır{•nı ve isin mühim ci-
runda yeniden milyonlar ve gayretler sarf heti, b.ıska hiçbir kadına b~kmndığını, 
etmeğc mecburuz. Bunları yapmı:;acnk o- bu ise kendisinin kadınlık havsiv<'tine 
lur a.k. aradan bir yirmi aene daha geçtiği dokunduğunu idd"a etmic:t"r. Mahkeme 
tnkdırde. Avrupa medeni~etinden - eğer henüz kararmı vermemi"tir. 
o zamana kadar medeni bir Avrupadan 
hah!edilebilirse 1 - çok geri kalmış buluna
cağız. 

* Çok yakın bir istikbal için milli müdafaa 
politikıwnda yepy~ni bir zihniyet <loğa
caktır. Bu zihniyet, bütun milli devletler
de mevcud olan askerlik ınükell•'fiyctini, 
ayni zamanda bir nayi mükellefiyeti üe 
birlikte anlıyacak ve bu iki i5i telif çarele
rini arayıp bulacaktır. Mesela, kısla talim 
ve terbiyesini ortadan büsbütiin . kaldırıp 
bunun yerine fabrikayı aynı nma!lda as
keri taHm ve terbiyenin de oca~ haline 
getirmı-ği düşünm<"k, artık, garib garib şey
lerle zihin yormak diye telakki edilemez. 
Çünkü, aslccri talim ve terbiyenin dünkü 
esa!ı bir takı~ 1.:,:itle hareketlP.rİ yapmak
tan. yahud bazı aletleri kullanmayı öğren
mekten ibaret olduğu halde htıgün, bir as
kerin ayni zamanda bir tekrüsyen olJT1ası 
İcab ediyor. Hangi orduda teknisven daha 
çok, daha hıvvetli ise harb onun -için daha 
kolay bir i<1 olacağını bugünkü hadiseler a
rasında çok güzel görüyoruz. Tank veya 
tayyare sahibi olmak. bunlan bol hol sa
tın alacak derecede zengin bulunmak kifi 
değildir. Bu nazik aletleri hem aııltcr, hem 
teknisyen olarak muvaffakiyetle .ltullanma
)'1 bilmek te lizımdır. 

Milli müdafaanın bu ta?Zda anla ılışı, 
çok kuvvetle tahmin ediyorum ki. pek ya
kın hiT zamanda bir talc.ım memleketlerde 

/ngillere kralı son natkunu 
· nasıl haz!rlrıdı ? 

İngiltere kralı, radyoda neşrettiği son 
nutkunu hazırlamak için iki gün çalış

mış. söyliyeceği günün arifesinde dört 
defa de· ştinniş ve raciyoya gitmeden bir 

kaç saat evvel de son tashihini yapmıstır. 
Kral bu nutku sakit, bir radyo sesi Vf'rici 

aletinin önünde iki kere yüksek sesle 
tekrar ett?kten sonra radyo ddareh:ınesine 
gitmiş ve ıbütün dünva tarafından dinle
nen mesajını okumustur. Bn vesile i'e, 

meydana bir hakikat daha çıkmış, kralın 
dilindeki eski rekaketin kalmadığı anln
şılmıştır. 

sını mucib olmıyacnk mıdır~ 

* BahSin teferrÜah uzundur. Fakat. bu ka-
dar e~ı anlatmaya lcifidir. Hatt8. öyle 
zannediyorum ki bu fikrin tatbikatına bu
günden geçebiliriz. Kömür havzasındaki 
mecburi hizmet ınıulü ile bu lllllll amsında 
bir pren!'in 'L - ... rliği zaten teessüs te et
niş değil midir) 

dlukitün c23u94,., 

1 STER 

A~ASDNDA 

Sabahtan sabaha 

Türkün ileri 
karakolu 

Büyük tehlikelerin imtihanını ver • 
miş Türk milleti hfıdisderi derin bir 
emniyetle kontl"OI ediyor. lst:ıanın ne 
olduğ'uııu ve istildıiJm nasıl kuanıl • 
dığuıı hilml ·en Turk var mı? Onun i. 
çhı kırk "ekiz saat içinde bir de~cti 

!i'ilip üpüren hadi elen lhayret et • 
meden takib edl)oruz. Havadan inen 
birkaç parn ütçü öııün<le silahını tPS_ 
lim ediveren üç yüz bin mevcııdlıı 

Dolanda ordusunu sincm:ılnrd:ı -.ey -
rettiğlmiz muhayyel devletlerin sii iti 
askerlerine benzetiyoruz. En sade lıir 

tahminle bu ekil bir tecavüz bire ~·a. 

pı sa dağda kaval çalan çobanlar ta _ 
rafından imha ~dilir. 

Savın B:ışvekUln Tiirk a alet ve ce
saretine güvenerek bahsetti'ği vatan 
emniyetinin ilk kara.kola 1',udur, mil_ 
Jetin ruhundaki metanet ve şecaattir. 
İçeride ve dışanda Turkün bu kudrc_ 
tini bir daha te<'rübe etmek ı teyen _ 
ler hareketlerincle serbesttirler. Rir 
barut fıçısı atesten uzak kaldıkr.a teh. 

Jike değildir. Fakat ateşi ona yakJ:ıfi

tıranJar için rnııkadde:r akibet hiç de
ğişmez. Türkiye işte bu nziyettedir. 

Uzak".ardaki ateş günün birinde 
Tunadan bu yana aşabilir. Tuna ya _ 
kalarındakl milletler prb kıyıların _ 
daki küçük mllleUer gibi bezirgan 
değ'illen1ir. Boğu nıasını çok ivi bi _ 
lirler. Türkiye e gelince en tedarik!:it 
devrinde en mükemmel techizatlı or
duları h:ı Jaç pamuğu gibi nasıl attı -
ğını rihan öğn-nmiştir. Ne taraftan 
gelirse gel in Türk 1'atanma ve Türk 

emniyetine el uzatacak bedbahtlara 
karşı on ekil. milvon Türk ycltpare 
bir çelik kale halindedir. Bu kalenin 
ikll"t mc-kezi büyük Türk oıılusu ise 

ileri karakollan da Türkün aldanmı
r:cnü ve dörunlyen yüzüdür. 

~ .............................................................. 
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Karısının sesi 
Yüzünden boşanmağa 
/{alkan adam 

Nevyork hukuk 
mahkemelerinden 
birinde geçen ay 
şaynnı dikkat lıir 

dava rüyet edil
miştir. 

c Vilyam Dom
san~ adında bir a
dam mabkemey~ 

müracaat ederek 
kansından boşanmak arzusunda bulun
duğunu bP.dirmiştir. Sebco olarak ta ka
rısnın sesini ileri sÜr!IlE'ktcdir. Sekiz se
ne evvel bülbül gibi bir se~c malik bu
lunan kanS'ı birdenbirıl sesini kaybetmiş, 
bu ise adamcağızın sevgısinı birdenbire 
söndürmüş. 

Kalın ve yırtık sesli bir kadın ile ge
Ç(nemiyeceğini söyliyen Vilyam Domson 
mutlaka ayrılmak arzusundadır. 

Hukuk mahkemesi meşhur boğaz mü
tchassı lannın bu babdakı fikirlerine 
müracaat eylemişfr. Karnr Temmuzun 
haftasında verilecektir. Bu dava Nev
yorkta bir hayli merak uyandırmıştır. 

lngiltere ana kraliçesi 
73 yaşında 

İngiltere ana kraliçesi Mari 73 üncü 
yaşını idrak etmiş ve bu doğum yılını. 

Londradnn uzakta bir köydeki küçücük 
köşkünde gayet basit bir şekilde ve mera
simsiz olarak tes'id etmiştir. Burada kra
liçe Mariye gayet mütevazı hır maiyet er
kanı refakat etmektedir. Kralice, günlük 
harb haberlerini muntazaman okumakta, 
köyün kili.sesinde dua etmekte ve köylü-
1erin harb tedlbirlerile pek yakından altı· 

kadar olmakatdır. 

Vacner münakaşası 
Paristc mühim bir musiki münakaşası 

vukubulmaktadır. Geçenlerd~ bir konser 
heyeti A 111'Tlan bestekan Vagne:r'in eser -
!erini çaldırmı?tır. Halk ses çıkarmadan 
dinlemiştir. Fakat iş matbuata a'kseyle -
miş ve oldukça hararetli münakaşaları 

mucib olmuştur. 

Bir kısım halk ve müzik münekkidlc -
ri Almanyanın Fransa ile hali harbcle 
bulunması dolayısile Parisk bir Alman 

bestekarının ~derinin çalınamıyacağı -
nı iddia eylemektedirler. 

Buna !karşı ba,ka bır grup halk ve mü
nekkidler bir ~kann eserinin o beste

karın milliyetinin damgasını taşıy:ımıya

cağını ve eserin beynelmilel bir mahiyeti 
haiz olduğunu, bu zamanda Alrnnaların 

da bazı Fransız cser1.erini çalmakta te -
reddüd göstermediklerini ileri sürmek -

tedirler. 

iNANMA\ 

bir takım fabrikaların kunılmalannı ve 
bunlann işlemdcrini tesri edecek ve hatta 
kolayla tıracaktır. Mesela, askerlik mükel- ( 
lefiyeti içine girmi olan memleket ddikan
Jılannı lu 1alara toplıyacnk yerde bunlan 
fabn"kalarn amele obrak sevk.etmek ve 
muhtelif sanayi belerinde dolaştıra do
laştıra bunlara teknik bilgilerle ünsiyet im
kanını vermek fikri, çok yakında hayata 
geçeceğini beklivebiltteğimiz şeylerden bi

İzmit f<>brıknsının istihsal ettiği kağıd miktarı memleketin yapar. Bu signra kutusunun ömrü nihayet on iki sattir, içın-
istıhlfık ettiği mıktann albnda kalıyor, kağıd için sıkıntıda- deki bitince yırtılıp atılır. O halde muharebenın devamı 

ri olacaktır. Askeri di "plin meselesi kışla
da temin edilir bir şey olsun da fabrikad 
niçin olmasın 2 

Fabrikada a.skeri mükellefiyet ile çalış
maya mecbur olan insanlann alınalan ta
bii olan az yevmiye. ayni zamanda fabrika 
ma ;tlerinin de düşmesini ve binaenaleyh 
sanayide muvaffakiyet imkanlarının artma-

yız. Hariçten &ctirmek ise zor, çok zor, nemen hemen imkan müddetine münhasır olmak şartile İnhisar İdaresi sigarala-
haricinde, o halde ne yapmalı? rını kutusuz olarak açık satmalıdır. bu sayede hem kendisi 

Bir me-.;lektaş düşünmüş. iyi bir çare keşfetmiş, takriben para iktısadı yapmış olur, hem de memleket kaf;ıd sıkıntı-
şöyle dıyor: snıdan kısmen olsun kurturur.> 

_ lznnt fabrikasının yaptığı ikağıd'ın en biiyük kısmını Bız bu meslektaşın ileri sürdüğü fikrin tetkike değer ol-

kartcn halinde İnhisar İdaresi satın alır ve sigımı kutusu duğuna rn:ındık, fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, i S T E R i N A M A l 

Haziran 5 

Askeri 
vaziyet 

(BaştaraCı 1 inci sayfada) 
Almanlar, 1914-18 harbinde nail ola. 

madıkları emellerine bu harbin başıod4 
mazhar oldular. Geçen Büyük Harbde. on• 
!arın İngiltereye en ziyade yakın olaraJ( 
devamlı İşgal edebildikleri sahil noktası, 
Belçikanın Şimal denizi kıyısında, üstende 
idi; timdi iııe, Almanlar bütün Pas de Ca
lais cenub sahillerile beraber Somme'un 
Manş denizine döküldüğü Abbeville önle• 
rine kndarki Manş yıkılarını ellerine geçir
diler. 

Fransız ordusunun biiyük kıamı Majino 
ile Manş denizi arasında bir takım yeni ve• 
ya esk.i tahkimatın himaye ettiği Aisne ve 
Somme gibi nehirlerin ve bunlarla o· e a .. 
rasındaki bazı müdafaaya elverişli kanalla
rın arkasında hazırlanmış bekliyor. Al
manların bu orduyu bırakarak Pas de Cn
laiıı boğnz.ından şimale geçeceklerini, bere
ket versin, kimse iddia etmiyor. 

O halde Alman ordularının çoğunun 
çevrildiği istikamet şimdi cenubdur. Demek 
oluyor ki Holanda ve Belcika ordularile 
bunların ynrdımına koşan İngiliz ve Fran• 
sız ordularının mağlub edilmeleri ve Ho
landa, Belçika ve imal doğu Fınnsanın iş
gnlleri harbi neticelendirehilecek mahiyet
te hareketler değildir. Almanlar asıl bun• 
dan sonra büyük bir iş görmek, yani F ran
sız ordularının büyük kısmını mağllıb et
mek mecburiyetindedirler. Bu, muhal ol• 
masa da, herhalde çok çetin bir meseledir: 
bahusus üc haftadan fazla bir zamaı·dan• 
heri harbeden, kanayan, yorulan ve tabia
tile malzeme kaybeden bir ordu ile. 

Almanlann Fran.slz ordusunu mnğliıb ve 
Fransayı işgal ettiklerini bir an için kabul 
et'!ek dahi harb bltmlyeccktlr; ondan sonrn 
Almanlar İngiltere adasına ordular çıkara. 
mk İnmll:zlerlc, bizzat kendi adalarında uğ .. 
ra.smnk merbur~yet\nde kalacaklardır. Aks1 
takdirde İngiltere mn~lub edilmez. o halde 
barb daha çok uzıyabiler.ek ve bu uzama es. 
nao;ındn beldenmedik hftdlc;eler vukubulab!
!PrP'ktir. Görülüyor ki l.ş, görundüğü kadar, 
bac;it bir askeri hnrekAt me-;elesl de~ !dlr. 

Ya İtnlva miidahale ederse?! Bo <!evletin 
harbe midahalesi. yukarıda serdettialmiz en 
fena lhtlmoli daha fena kıJnbOecek ctel'ril • 
dlr: fakat Amerikanın harbe girişmek mey
lini revkaHi-de tahrik edebileceği ici•• belki 
de müttefikler lehine olıı rnkt1r. ÇiiP1'Ü A. 
merikanın müttefiklere fillen ve bir mütte
fik ohrak müznharetı İtnlvamn Alm •ıvava. 
f"W vnrdnnına çok üst gellr. Amerikan•n en 
büvülc ve en ehPmmlyetll f!tlZetelerı daha: 
simdidC'n Amcrlka'lın bltarnnıktan r• mrnl( 
harb harici durumuna girdi ini yazı arlar. 

Evvelki gün Frnnsad!I Patis, dün 
de, muknb!.'le knsdllc, Almanyada Hhur 
havzMı ile Miinlh ve Frank!• .. t şe. 

birleri ve galiba, mukabelenln bir 
mııknbelesi olarak. gene Frnnsad'l Hnvr 
bombalandı . Her iki tarnf tablatıı0 yal. 
nız askeri hedefleri bombaladıklarını iddia 
ediyorlar ve edeceklerdir; eı<er 'büyu'< şe • 
hlrlerln bombardımnnlan böylece devam 
PdP.cek olursa bunlor harnb olmakla h"rabcr 
c:lvil halkın aleddcvam kurb:ın vermPlC'rlne 
h'rblr protesto ve hiçbir iddia ml'ınl o'"Uıya. 
rn~tır. H. H. Ertnet 
... -················-··································· ... 
Tramvaylarda 10 para 
darhğı hissediliyor 

Tramvaylarda birinci mevki uzun mesa
fe biletlerine yapılan 1 O para zamdım son
ra dün de 5 kuruş 20 para olan birinci 
mevki kısa mesafe biletlerine 1 O para zam 
yapılmıştır. 

Bu zamlar dolayısile tramvaylarda 1 O 
paralık tedarikinde sıkıntı çekilmeğe baş
lanmıştır. 

Bir müddet evvel Darbhanede başlanan 
1 O paralıkların basılması işine devam olun
maktadır. 160 milyon olarak basılacak o
lan hu 1 O paralıldarın 20 milyondan faz
lası basılmııı. stok yapılmıştır. Bu on para
lıklann piyasaya çıkarılması için Maliye 
Vekaletinden emir beklenmektedir. 

Diğer taraf lan bozukluk tedarikinin 
güçlükleri dolayısile birinci mevki uzal: 
mıntaka bilet ücretinin •ekiz kuruşa, birin
ci mevki kısa mmtaka bilet ücretinin de 6 
kuruşa çıkarılması için hükumete müracaat 
edildiği haber verilmck.tcdir. 

8 yatında bir çocuğa tecavüz eden 
adam yakalandı 

Şehremininde Tepeb.:ı.ğmda 12 saYJda o .. 
turan i'>anın oğlu 8 yaşlarındaki Ahmed, dtill 
o civarda bir arsada yaralı ve baygın bl? 
~alde bulunmuştur. 

Keyfiyetten haberdar edılen zabıtanın yap 
tığı tahkikat netıcesinde Topkaplda 8 sn • 
yıda oturan Halid tarafından tecavüze u~
radığl anlaş'l1mıs ve çocuk tedavi edılmek ü.. 
zere Şişli hastanesine kaldırılmıştır. 

Mütecaviz Halid yakalanmıştır. 

Bir adam elinden düşen av tüfeğile 
öldü 

Yedikulede BnYI"ampaşada 22 sayılı bos • 
tan sahibi Davud, dün elinde av tüfeği ol • 
duğu halde bostanda do.l:ışırken, silah elin
den yere düşerek ateş almıştır. 
Çıkan saçmalar Davudun başına isabet 

etml.ş, beynini parç.alıyarak ölümilne sebeb 
olmuştur. 

• 



S Haziran 
SON POSTA Sayfa 3 

graE, Tele .. 011. Ve Radyo llaberleri 

Sovyetler Alman hududunda ı~~eMfı"' 
45 fırka tabşid etmişler 

JOıaE-) Milll korunma kanununda 
bazı tadilat yapılacak 

P E 
. b' mbadan alınan haberlere göre Sovyetler, Al-

arls. '4 (Huausf) - mın ır me . . 
inan hududundaki kuvvetlerini takviye etmı§lerdir.k t1 • • 45 fırkadan ibaret 

Halen Alman hududunda tah;ıid edilen Sovyet ·uvve ennın 
olduğu aııla11lmaktadır. 

Mısırda ihtiyat tedbirleri 
h 'kil ti memleketin müdafaası İçin alınan ihtiyat 

t 
• .ıKahire 4 (A.A.) - Mısı~. d Ü m~ kt dir Bu sabah Mısır başvekili polis ve 
"Qb' 1 · • b" k daha go:ı: en geçırme e • .. 
" ır ennı tr ene . d d k kendilerine son talimatı vermı~tır. 

lunüllü mUfrezelerfn şeflerlnı avet e ere 

Yugoslavya toprakların~ inen bir Alman 
askeri nakliye tayyaresı serbest bırakıldı 
Liubıtana 4 CA.AJ - Hnvns: k blr Junkers tayy,ar ı, dün sabah Maribor cıvanndıı. 
Askerl nakliyata mahsus bUyü k t buna rağmen tııyynrenin pilotu, yolunu şaşırmış 

tere lnınlştır. Hava çok açıktı. Fa a boot bırakılmış ve bunun üzerine Avustur -
oldu unu söylemiştir. Alman tayyare.si ser 

Yay doğru havala.nmı.ştAlır. ta yarelerl:ıln sık sık uçuşlan kaydedllmektedir. 
_Yu osla•-ya uzerlnde man Y 

manların Dalmaçya sahillerinde faaliyetleri 
Spl!t 4 {AA) - Havas: 
Alm 

· nlardn Dalmaçya sahili üzerinde faaliyet vasıtalarını mahsüs 
anlar, son 'l:nma • aresl b '-·lm l Split'd ki Al "''- 1_..... Evvelce Yugoolavyanın id ne ıra~ ış o an e • 

uwette arttıtm u.ıuır. ll tlrilm' ,.,._ ıosı 11- çok mühim bir konsolosluk ha ne gc ış ve t>u konsolosluk, ....... n fahri konso u&u• . 
Sel rad elçiliği müsteşarı wıııy Unferfehrt e tevdi olunmuştur. 

Tertibli bulunmanın 
faydaları 

Y S l
. R E Ankara 4 {Hususi) - Milli korunma ka _ pılmıw IAzıın gelen t:ıdilatı te3bıt için vo. 

azan: e ım agıp meç nununun bazı hüküml i · tadıl b er nın ı ve u :uıeuenn hepsı~en mütalea istemı.ştır. 

B irkaç zamandanberl dünya efkfU'ı u- kanuna 'bazı yem hükümler ıllvesı muhte.. .. 
mumlyeai kuvvetli bir propaganda ut vekaletler tarafından temennı cdilmtı Alınacak ceva'blanı. gore bır kanun pro • 

bombardımanına maruz kaldı. Bazı radyolar oldu~undan Ba.şvekAlet mezkQr 'kanunda ya_ Jesl hazu1anac.aktır. 
ve blr kısım ajanslar, İtalyanın mühim ka_ 
rarlar almak arifesinde bulunduğunu 1~ae 
ve tltın ettiler. Bu kararların ne mahiyette 
şeyler olabileceıtı gizlenmiyordu bile. Büyük 
Ha'.rbi müteakıb müttefiklerin ihmaline uğ
rıyan İtalya için Almanya safında harbe 
mlldahale etmenin artık bir gün mesele.si ol
du~ hlssettirllmekte idi. Hergün bir teşek.. 
kili, bir talebe grupu veya eski muharlb 
zümresi fa.-slst fırkasına mürncaht ederek 
İtaıynya zafer getırecek hamleyi yapmak ve 
da~ları aşmak lçın işaret beklediklerini bll
dlı1Yorlardı. Bu yüzden öyle bir hava hO..c:ı\ 
oldu ki İtalya buglinden yarına harekete 

, gelecektir. Bu arada M . Mussollnlnln ağlebl 
htlmal biraz dinlenmek Içın husus\ sayfiye_ 

sine çekilmesi de bir takım tefsirlere yol 
açtı. Yukarıda mahiyetlerine f5aret ettiğimiz 
neviden haberler yapan membalar bu 1ızle
tin alınacağı blldlrilen 'kararlarla altı.kadar 
olduğunu ye Salı günü İtalyan hükQmeti t:ı
rafmdan bir toplantı yapılacağını, bu t-Op_ 
lantıya geçen Mayı<ı ayı başında karar ve -
rlldiğlni ve ruznmede mühim meseleler bu_ 

Hariciye Vekili 
Partide izahat verdi 

Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. B. M. M. grupu bu&iin «4/6/9401> saat on b~te 
reis vekili Seyhan meb'usu Hilmi Uranın reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını müteakıb kürsilye gelip on beş günlük dünya siyasi duru
munu ve siyasi hadiseler seyrini izah eden Hariciye Vekili Şükrü Snmcoğlu, ayni 
zamanda bu mevzu etrafında sorulan suallere de cevab vermek suretile grup umu
mi heyetini tenvir etmiı ve ruznamcde başka madde olmadığından riyaııetçe 16.30 
da celseye nihayet verilmi§tir. 

z 
aı· 

nç vergisi hakkında 
e Yeki etinin teb iği 

lunduğunu bildirdiler. Filvaki dün Romnda Ankara 4 (A.A) _ Maliye VekAletinden lersc vergılerı ve karne harçları cezaslle bır~ 
böyle bir toplantı yapıldı Fakat karışık ha- blldirilmektedır: liktc kendilerinden alınır. Dükkfın ve ma • 
ber yavan memb 1arın evvelden ihbar et ı _ ı Hazıran 19(ö tarihinde mer'iyet ğaza Bahıblerl yeniden işe rudıklan veyn 

ı tikleri mahiyette bir karar Yerildiği görtil _ mevkime girmiş olan 3840 sayılı kanunla ka_ işlerine nılliayet verdıklen mll,l;ttı.hdemlerln 

A 
• • 1 h b b Ü •• d b ı k t\ medl Ec;osen bu tonlantıdnn böyle btrşev de zanç vergisi kanununun bazı hükümleri de- lslmlerlle Lşe başladıkları veya lşdcn çıktık.. 

erlka bir su teşe sun e u unaca mı r beklenemezdi. Ci.inkÜ ŞU veya bu şeklkle bir ~irllmıştlr. Kı:ınun 29 5 1940 tarihli r~- ları tarihler! 15 gün ıçınde varıda.t dalrele-
hareket yapmak !stiyen btr hükOmet ıçJn, mı gazete ne neşrolunmuştur. rıne yazı ile bıldırn;ıeğe de mecburdurlar. 

\ · 4 (A A ) _ Beyaz sarayın Avrupada sulh teşebbüsiinde bulunmak ni-
aşıngton · ' I b h · d k d' · 1 b' 1 b .., t' d ld ğ h kk d dolaşan ııayia ar a sın e en ıs.ıne soru nn ır sua e ccva 

,e ın e o u u a ın a 1 .. l • f k b h' b' Ve H il b" 1 b. t şebbüsten haberi o madığını soy emış, a at unu ıç ır suret-ren u , oy e ır e •. 
le Reisicümhur adına söylemediğini ilflve eylemıştır. 

Kanada Avrupaya birçok tayyare gönderdi 
Ott 4 (AA.) - Hava nezareti müsteşarı, Avrupaya birçok tayyare gön-

derild~ğ~:i e la~ım olan ''apur1ar gelir gelmez daha birçok tayyarelerin de gönderi
leceğini beyan etmiÔtir. l\lumaileyh, Kanadanın tayyare imalatını tevsi edeceğini, bir 
rrok pilot rasıd, topçu ve mitralyözcü geldiğini ve yetİ§nUf pilotların ededlerinin art
makta oldu~unu ve Fransız cephesine hareket etmekte olduklarını da IJAve etmiıtir. 

v erden 335 bin 
Alman çemberinden kurtanldı 

1 • 

iŞ 

(Baştara.fı l incl sayfada) 

Münakale kesildi 

Çörçil sözlerine başlıy arak, demi§tir ki: 
_ Mayısın ikinci haftas. sonunda Se

danda ve Meuse üzerinde Fransız. müdafn-
.. t akıb Belçıka kralı-il ının yarılmasını mu e • . . 

n d 
. .. ·ne Bekikaya gırmış olan 

ın nvetı uzerı k A . 
F ·ı •1. ordularını anca mıense 
ransız ve ngı ız . k'I k 

1 
yakında bız veya Fransa şıddetll 
boklemeliyiz.• 

İngılız adalarının müdafaası 
QörçU şunları soylemıştır: 

bir darbe 

hakkında 

< Müdafaa harbile iktifa etmiycceğİz» 
Şimdi bu adadn bu harbin ve geçen dünya 

harbinin hıç bır ımilc mukayese edılemıye
cek kadar çok askeri kuvvetler vardır. Bu _ 
ııunla beraber bır müdafaa harbıle 1ktıfa c. 

bunu, davul zurna ile evvelden ııtın etmek 2 - Gayri safi irad üzerinden vergi veren 4 - Yeni kanun.lıı beynelmilel ecnebi 
mutad olmadığı r,lbl bugünkli mücadelP U- ve diıkkfın ve mağazalarının ga)Tisafi ıradı ve transit nakliye kumpanyaları defter tut
rııllerlne alışmış olanlar tçln artık eski usul 2 bin lirayı geçmiyen butün mükelln!Jerln mağa ve bu defteri kanunun mer'iycte gir
formarte!erln yerlerine tı:etirllmelerl de bek_ yanlarında çalıştırdıkları çırak, kalfa, tez. diği tarihten itibaren bir ay içinde varidat 
leneme?'di. Demek ki bu haberler sndPt.:e gi\htar, knsador gibi müstahdemler yeni ka_ dairelerine tasdik ettirıne~e mecburdurlar. 
spekfilfıtlf mahlyette bir takım m!lnevra - nunla gündelik gayri safi kazanç Ozerınden 5 - Beyanname usulile vergiye tabi o
lardır ve her şeyden evvel dünya eflcfırı u - vergiye U\bı tutulmuşlardır. Yeni kanunun lan veya beyanname u">uJile vergiye tnbl 
mumlyesi üzerlncte tesir yapmak gaye ve merlyete glrdığı tarihe kadar dükkfın ve olmnğı tahriren taleb etmiş bulunanlar, 
maksadına mllteveccihtlrler. Ahvalin bu sev_ mağazalarının gayri safi iradı 500 lirayı geç.. kanunen tutmağa mecbur oldukları deftel'
rl gösteriyor ki zamanında durendiş olan, mlyen küçük san'at ve hirfet erbabından leri, her ticari yılın birinci ayı sonuna ka
tedblr ve h:ızırlıklarını tamamlamak vazi - manda bu kabil mükellefler, yanlarındaki dar varidat dairelerine tasdik ettirmeğe 
yetinde bulunan ve kendi emniyet ve mev_ müstahdemleri için bordro vermek mecbu _ mecburdurlar. Defterlerini ertes; yıl dahi 
cudl;yetlne yapılacak herhangi muhtemel nyetınde ıdıler Yeni kanun mucibince bu kullanmak i tiyenler ayni müddet içinde 
bir harekete ayni slddette mukabele yapma- mttkellefier müstahdemlerine Haziran 1940 son muamelelerini varidat dairesine işaret 
sını bilmek mevkiinde bulunanlardır ki bu ayı ıçınde ödiyeceklerl paraları .da 20 Tem- ve tasdik ettirirle·. Sene içinde yeniden işe 
gtbl fş:ırıttan endişelenmezler muz ıs.ı.o akşamına kadar bordro Ue bıld'r başlıyanlar, i e başlamadan evvel defterle

Evvelki gün Başvekil Rerlk &lydamın sa- dikten sonra ı Temmuz 1940 tarihinden ıtL rini tasdik ettirirJer. 
rahaUe işaret c•tfjtt bu h\ISUSatın uyandır. baren müstahdemlerine tedıyc edecekleri Şimdiye kadar defterlt>rin notere tasdik 
dığı ferahlık derecesini, lnsan ancak mil - paralar ıçın bordro vcrmiyeceklerdir. ettirilmesi kafi idi. Yem kanun, defterlerin, 
rnasll h!idlselerln iane.sile daha iyi duyup s _ Buna mukabıl bu müstahdemler noterden musaddak olsa bile varidat dai-
hlssedlyor. Temmuz 1940 tarihinden itibaren 1 ay lçln- relerine tasdik ettirilmesini mecburi lal-e;,..,, l maq.· w. ~ --·· de, bağlı oldukları vnrıdnt daırelerıne veya mıstır. 

• ,,. /( "'r- L,.,,,. T" maliye ~ubelerıne murac:ıat ederek günde _ Ötedenberi kazanç vergi!lilc miikellef o· 
-···· ........................................................ ilk gayri safl kazanç üzerinden ver ,llerl:ıl lnnlardan 1940 ticari yılı ba!lındn defter-

Du nkerk ll•man ve verecekler Ve fototn'afiı bır VC'rgi karnesi 9- lerinİ notere tasdik ettirmiş olanların kul
la.caklardır. Dlikkfm ve mati;aza s:ıhıblerı !anmakta olduk lan bu defterleri 194 t ti-

h k il 1 
t Ağustos 1940 tarıhınden itibaren, gerC'k cari yılı başına kadar ayrıca varidat daire-

rı tımı u anı maz 194-0 yılında, gerek miJtM.kıb yıllarda elınde lcrine ta dik ettirmelerine liızum yoktur • 
mnlıye daıre inden vC'r lnuş vergı karnesi Sayın vatandaşlara bilinmek üzere teb-b i r hale sokuldu olmıyan kimseleri lst"hdam edemezler E,,Pr liğ olunur. 

Ve cenuba doğru seri bi. gen dçe ıkmc ut 
t b'I' d ' ş· 1 ordularına n uman a 
ara ı ır ı. ıma danlı" ı zamanında 

decek değılız. İngiltere imparatorluğu ııo <Baştararı ı inci sayfada) Af manyaya incir ihrac edildi 
eden Fransız ha kuman g 1 d ... d 
gediği kapayabileceğini ümid de~healı~:pıl:: 
bu stratejik ha~e~<:_t• hhd:f e ~asıl olduğu 
tnadı. Alman ıstılusı e danlığı ele nl
\ e general \./eygan.d kku.jnn Belçika ordu· 
ılığı zaman, bir gerı çe 1 me x.·ınden Bel· 

· ini vereceıs • 
sunun imhası netıces 1 ')' duları Belçi· 

tfkadaki Fransız ve nr,:dı ız K~r eile iıe mu-
l ı . zaman a en 

a ı ara ve aynı .. erine He }iye· 
\r 1 • • • • Somme uz 

asa temını ı~n aıetle müza-
ı. k yeni Fransız ~rdusul;a~esilerle; i i, bir 
hercte gayret ettıler. A

1 
temizledi ve 

l "b' . l ordu arını . ırpan gı ı, şıma kuvnyi külliyesı 
hb:lmle Fransız orJusunJ1'ı. kesti. Alman 
lrtısında bütün mün11ka. e;.ı i kestiler. 
kuvvetleri, münakalel~r~:~ı bu l\ususlar~a 

Fikrime göre, ki bu ı tıısvlb etmekte idi. 
lalAhıyettar olanlar d:ı ·ı ının irkAb oluna_ 
ler, ancak 20 ilfi. 30 bın kAş ıens ve Abbe\'ı
bilece~ı merkezinde idi. m ı Frnnsı2 or • 
le'in şi.mallndekı bütün t~n~et.ıerının :ıçık 
du~unun ve İngiliz sefel' ~eyahud yiyecek 
nrazıde ım.ha edıleceğını teslim olaca~. 
\re mühimmat yok1ulPJndan dusunun naııl
ru zannediyordum. ingil~ .. o;cil ve tezlll edL 
bl
1
• ya ölmek veyahud öl bur gOzillrllYordu. 

c btr esarete düşmek gı 1 • • 
u.t ta~liye ~dıldı 

335 bin ııut• • Ulz donanması -
Qörçıı bundan sonra. Jng tırdlğt muha

hın Oalals'den tngUtereye ~~ız olduğunu 
t~blerden ancak "C 30 unun \aklarında dört 
~Ylemıştır. Bunlar Calals 50 bındırılm~
lün çarpışarak sonra vapurll.\ra 

lerdlr. . ılnzın mucize 
Şundi 335 bın Fransız v~ ı:hUyt ettıklerı 

kabilinden olarak Flandre i 
ltüaşılmıştır. kktndn ınufassııl 

Flandre'dekl harekt\.t ha ıl şunları 
lnalümat verdıkten sonra ~:ışvek 
loylemı.ştır: • 

1 ilizlerin zRyıııtı 
ng ıı ve kayıb 

İrısancn zaylatımı'l: ölü, y~a cı.l cephesinde 
01 rak 30 bını geçmıştır. ş 1 hl tanklar 
brr top, no.klıye ara.baları ve zır ı 
hırket ık. tır ki. 

Çörçu bundan sonra detnıtyük bır askeri 
Praıısada ve Belçıkndll b ordusu za • 

leıtık t vukubulmuştu. Fransız bil. 
~namış Belçıkn kaybedıJmış, M~n:;rv Pek 
ttı.n lim~nları mtıerın eııne geçm ş . 

Fransa cümhurlycti ıkı ıyı ark.ad~ gıbı kuv. Alman kıt'aları bugün öğleden sonra 
İzmir 3 · (A.A.) - Gazetelerin neşriyatına nazaran son günlerde Almanyaya 9800 

ton incir ihrnc edilmişti,., vetıerlnin sonuna kadar müdafaa etmek hu Dunkerke girebilmişlerdir. 
susundakl azimlerinde bırleşm~erdır. Ada_ General Prlu esir 
mızı her ne paha8ma olursa olsun müdafaa Müttefik kuvvetlerin ric' ntını temin et-

Romanyada bazı mıntakalar su altında kaldı edeceğız. Hıç bır zaman teslim olmıyaca _ mek üzere yapılan dümdar rnuharebeleri-
ğız. ni idare eden Fransız generali Priu, kuman-
Başvekll netıce olarak demıştır kl: dası altında bulunan kıtaatla b:rlikte tahli- Bukreş 4 (A.A) - Bir haftadır Romanı ad:ı sel halındc yağan yağmurları müte~ 

kıb, nelurlerın tarunalıı.rıle milteaddıd nııntakalnr su altında kalmı.ştır. fngiliz milletinin azmi ye edilememittir. Bu kuvvetlerin Almanlar 
tarafından esir edildiği tahmin olunmak Bukreş _ Timısoara tren hattı inkıtaa u"Yrnmıştır. 

Ben tamamile eminim ki, eğer herkes 
vazifesini yaparsa, hi"çblr şey ihmal edil
mezse, hnlen olduğu gibi en iyi tedbirler 
alınırsa, adamızı müdafnaya, harb fırtma-
1 rınn ve tirnnlık tehdidlerine mukaveme
te salih bulunduğumuzu ve ]üzumu takdi
rinde senelerce devam ettirebileceglmizi 
bir kere daha isbat edeceğiz. 

İngiliz hükumetinin ve her İngilizin az
mi budur. Parlamentonun ve milJetln az .. 
mi ve iradesi budur (şiddetli alkıılar). 

Avrupanın geniş rnıntakalan ve birçol: 
eski ve şöhretli memleketler Gestaponun 
pençesi altına dilpe dahi, İngiliz İmparator
luğu ve Fransa cümhuriyeti, müttehfd blı 
halde iyi arkadllflar gibi birbirlerine yaıc
dım ederek, kuvvetlerinin son haddine ka
dar, ölünceye kadar, vatan topraldarını 
müdafaa edeceklerdir. Sonuna kadar mü
cadeleye devam edec~iiz. Fransada, de
nir:lerde ve Okyanuslardrı tarpışacaiıı:. 

Gittikçe artan bir emniyetle ve kuvvet
le havalarda çarpışacağız. Adamızı, her ne 
paha!\ına olursa olsun, müdafaa edeceğiz. 
(Şiddetli alkışlar). Sahillerde, hava mey
danlarında, tarlalarda, sokaklarda ve te
pelerde çarpl'acağız. Kat'iyen teslim olmı
yacağız. (Şiddetli alkışlar). 

MIJcadeleye devam 

Eğer bu adanın büyük bir kısmı rame
diJir ve aç bir hn1dc bırakılırsa, bir 1aklkR 
bile inanmadığım bu takdirde dahf. nglllz 
filosu tarafından silahlandırılan ve himaye 
edilen deniz n§ln imparatorluğumuzu, yeni 
dünyanın kuvvetli adımlarla eski dftnyayı 
kurtarmaya yürüyece~i llAht saate kadar 
mücadeleye devam edecektir. (Şiddetli al
kışlar). 

Çörçil, lngilterenin icabı haUnde, yalnız 
dahi olsa mücadeleye devam edec:e~l de 
söylemiştir. 

tadır. 
Almanlar 40 bin esir aldılar 

Bu akşam neşredılerı Alman tebliği, 
Dunkerkin İfgali münasebetilc 40 bin esir 
alındığını bildirmektedir. 

Flandresdaki muharebelere htirak etmiı 
olan ü~ f Tansız generali ve üç amiral bu
gün lngiltereye muvasalat etmişlerdir. 
Bunlar Londraya giderek, fngiliz askeri ve 
deniz makamlarile temasta bulunacnklıır
dır. 

lngiliz mahfellerinde temin edildiğine 
gÖTe, bundan sonra Fransa He İngiltere a
rasındaki milnakalat, Havre ve Şerburg ll
manlarından yapılacaktır. 

Roytere ıöre vaziyet 
Londra 4 - Royter ajaneırun askeri 

muharriri şunları bildiriyor: 

Narvik şehrinin yarısı 
tahrib edildi 

ingilterede yeniden 
tevkif at yaplldı 

Londra 4 (A.A.) - Norveç ajansının Londra 4 (A.A.) - Scotland Yard, 
bildirdiğine nazaran, 1 7 Alman tayvarcsi-, milli müdafaa kanunun muhalif hareket
nin dün öğleden onra yapmı, olduğu bom- ferde bulunmakla suçlu birçok kimseyi tev
bardıman neticesinde, Narvik şehrinin ya- kif etmİ§tir. Tevkif edilenler ıırasında. Ham 
nsından fazlası tnhri~ edil.ı;ni,.tir.. . • 1 burg radyosunda lngili7:c~ neşriyat yapan 

Yangın bornbalarıle, yukııek mfılnk ka- \Villiam Joycein kardeşı Frank Joyce de 
biliyetli bombaların yapmııı olduğu tahri- , ardır. 
bat bir çok milyonlara baliğ olmaktadır. Londra, 4 (A.A.) - İkisı Brighton ve 

Hücum tay;:a~eleri. Al~a~ bomhar~ı. - diğer iki& de Hull,da olmak üzere, Faşist 
man tayyarelerını çekılmege ıcbar etmı~tır. harekltına menııub dört .ua tevkif edilmi 

Tam rakkamı malum olmamakla bera - · 
d ı tır. 

her, bir çok düşman tayyaresinin üıürü -
düğü bildirilmektedir. Fransız mevzileri denizden Majino hat

tına, yani 320 kilometre tulüne uzanmakta 
ve manialar tqkil eden birçok akar suların İ . f • t" k 
mevcudiyeti dolayisile kuvvetli bulunmak - zmır uarına ış ıra 

Bir Alman tayyaresi ltalyan 
topraklarına indi 

tadtt. Somme ile Aisne aruında takriben 20 edecek devletlerin sayısı Roma 4 CA.A.) - Havas: 
kilometrelik bir gedik ve Aisne ile Meuse Pazar günü cenubi Fransa uzcrindekl bü 
arasında da takriben 29 kilometrelik bir İzmir 3 - Bu sane fuara resmen ıştırak cumlara iştirak ~tmi.ş olun bir Alman bom'. 
gedik daha mevcuttur. Daha ııarbde, Ab - edeceklerini bıldırınut olan devletlerin sayısı bardıman tnyyaresl, Torlno üzerinde uçtuıtı 
bevillc ve Amienı arasında da bir taarruz hAJ.en 8 dtr. Bu mıktarın 15 e baliğ olaca~ı tan sonra Mllft.no civarında Forlanlnl tay 
ihtimali derpl~ edilebilirse de, bu bölgenin tahmin edılıyor. Yunan hükumeti de fuara yare meydanına mecburi bir ını.ş yapmıştıı 
arazisi hücum arabalarile yapılacak. hare - ıştırake karnr vermı§tır. Fran.sıs devlet de.. Tayyare, vahım surett~ ha.sara u~e.mış bu 
klta müsaid bulunmaktadır. Belki de ge - lunma.ktadır. Tayyarenin Almanya.ya dö 
neral We and için taanuza uğramağı bek- mlryolla.rında da fuara iştırnk edecek eks - nebllm i i in burada tamir görm•><•'ı le 
lcmek l~~~ elmiyecektir. pozan ve zlyaretçılere avdet bılctlcrlnde yüz cylemektod~. "" 

~~z ıot•aıım de 50 tenzılrı.t yn.puna.sı karar nltına alın _ 

Londrn 4 (A.A.) - Dunkerque'den mıştır. 
gelen Fraruııa kıt'alan techizntlarının he - ==================== 
men kaffesile knrnya çıkını lnrdır. rek, tnhliye İşinde ve müdafaa muharebc-

İngillz kralmm Fraruu Cümhurreisint: lerlnde Fran&Jz a kerlerınb ve denizcilcri-
telgrafJ nin gösterdi)s.leri kahramanlıktan dolayı, 

Londra, 4 (Husu.S) - Dunkerkin tah· gerek gnhsan kendisinin, gerek lngiliz 
!iyesi münasebetile buglin kral Corc, Fran- milletinin hayranlık ve tnkdlrlerini bildir
sı.a ,Cümhurrclal Lebr8ne blr te~f çeke- mlştir. 

F ransada ölüm cezası 
~aris 4 (A.~.) - Besan on daimi a 

kerı mahkemesı Cencvrcli Marcel Verı 
isminde bir şahsı hi) anet ve rn ·usluk cü 

rümlerinden dolayı ölüme mahkum etm 
tir. 



4 Sayfa 

,( - Ş~hir 
Balkın siper_ ve sığınak yapma 
mokelleflyet mnddetl bitiyor 

İnşaat mühleti bittiği gün kazalarda teftişler yapılacak, 
sığınak yapmıyanlar adliyeye verilecekler 

Dün viJayette mühim bir toplantı yapı]
mışbr. Toplantıda kazaların fen heyetleri 
ve emniyet amirleri bulunmuşfardır. Pasif 
korunma miman Fahri kaza mühendisleri 
Ue emniyet amirlerine bir konferans vermiş, 
Jİperlerle korunma mahallerinin ne tarzda 
meydana getirileceğini, yangın ve tahrib 
bombalarına karşı alınacak tedbirleri izah 
etmiştir. 

Siper ve sığmak yapmıyanlar ceza görecek 

Üç ltatlı ve üç kattan daha fazla katlı 
kargir evlerin alt katlarına sığınak yapıla
cağını, üç kattan daha az katlı kargir bina
larla ahııab binalann bahçelerine siper ka
tılacağım yazmıştık. Vilayet seferberlik 
müdürlüğü birer tezkere j]e ahşab ve kar
gir bina sahihlerini keyfiyetten haberdar et
miş, tebliğ tarihinden itibaren bir buçuk ay 
tamnda inşaatın ikmal olunmasını bildir
ıni~ti. 

inşaat için verilen bir buçuk aylık müh
let bir iki gün 11onra bitecektir. Seferberlik 
umum müdürlüğünden İstanbul seferberlik 
müdürlüğüne bildirildiğine göre inşaat 
mühleti bittiği gün kazalarda umum! tef
tişlere başlanacak, siper ve sığınak yapmı
yanlar tesbit olunacaktır. Bu husustaki ka
nuna göre siper ve sığınak yapmıyanlar 
ılerhal adliyeye verilecekler ve bu gibiler 
azami üç yüz lira para cezasile üç ay hapse 
mahkum olunablleceklerdir. 

Şimdiye kadar Üsküdar kazası dahilinde 
dört yüz kadar siper ve sığınak inşa olun
ınu§tur. 

Yangın bombalarına karşı ted·birler 
alınacak 

Tayyareden atılan yangın bombaları a-

Radyo yılhk abone 
ücretleri tahsil ediliyor 

lelekaer evlerin çatılarını delmekte, en üst 
katta kalmakta, yangın da buradan başla
maktadır. Yangın bombasının tahrib dere-

cesini hafifletmek için ev ve apartımanların 
saçak katlarına kum ve kireç sermek lazım 

ııelmekte. ev ve apartımanların dışlarını 

tuzlu kireçle badanalamak lüzumu hasıl ol
maktadır. Emniyet &mirlerile kazaların fen 
heyeti mima.r ve mühendisleri bulundukları 
mıntakalardaki ev ve apartımanların bu 
şekilde hazırlanmasını temine çalışacaklar
dır. Bu kararların tatbikine İ11tanbul Vali 
Muavini Haluk Pepeyi nezaret edecektir. 

İmdadı sıhhi kursuna 500 kiti İ§lirak 
ediyor 

Şehirlerin havadan bombardımanlan 
esnasında yaralılarla meşgul olmak üzere 

Haseki hastanesinde imdadı sıhhi kursu a
çılmışhr. Ku\Sa muhtelif kazalardan gelen 
beş yüz vatandaş iştirak etmektedir. 
Emniyet tedbirleri hakkında da görüıüldü 

Dün sabah vilayette Vali Muavini Ha

H1k Pepeyinin reisliği altında yapılan top

lantıda dünya vaziyetinin göstereceği de
ğişikliklere kar-şı muhtelif dairelerin alma.
lan icab eden emniyet tedbirleri götüşül
müştilr. Toplantıda Emniyet Müdürü. ls
tanbul vilayet jandarma komutanı, Mınta

ka Liman Reisi, Llman İşletmesi Umum 
Müdürü, Günuük Mu haf aza Başmüdürü 

ve diğer b!}tün dairelerin müdürleri hazır 
bulunmuşlardır. 

Bir hırsız sandık içinde 
yakalandı 

SON POSTA 

J 
Eleme imtihanlarının 

evrakı yeniden 
tetkik edildi 

Orta okullarda geçen hafta içinde türk
çe, matematik ve tabiatbilgisi derslerinden 
yapılan yazılı eleme imtihanlannın netice
leri dün okullarda talebeye tebliğ edilmiş
tir. 

Yeni İmtihan talimatnamesine göre bu 
sene ilk defa yapılan bu imtihanlarda mu
vaffaki;yet derecesi talebe miktarına naza
ran çok az olduğundan ve bir kısım talebe 
velileri de bu hususta alakadarlara şika
yette bulunduklarından, Maarif Vekaleti 
eleme iıntihanlan evre.kının bir daha ko
misyonlar tarafından tetkikini lüzumlu gör
müştür. 

Eleme imtihanlarında türkçe ve tabiat~ 
bilgisi detslerinde muvaffakiyet derecesi 
yüzde 60 ı ·bulduğu halde matematik im
tihanının neticeleri çok aşağı olmuş, bazı 
oku)]arda muvaffakiyet nisbeti yüzde 15 j 
geçmemiştir. 

Bu vaziyet üzerine eleme imtihanları ev
rakının bir daha tetkiki için Maarif Veka
leti alakadarlara emir vermiş ve evvelki 
gün Maarif Müdürlüğünde yapılan orta o
kul müdürlerinin toplantı~ında bu vaziyet 
görüşülmüştür. 

Dün bütün orta okul müdürleri eleme 
imtihanJarım yapan imtihan komisyonları
nı mekteblere davet ederek talebenin ka
ğıdlannı bir daha tetkik ettirmişler ve ne
ticeyi dün akşam maarif idaresine bildir
mişlerclir. Bu neticeler Maa.rif Vekaleti u
mumi müfettişleri tarafından tetkik edil
meğe başlanmıştır. Kafi vaziyet bugün 
belli olacak ve eleme imtihanlarında mu
vaffak olan talebenin sözlü imtihanlanna 
bugünden itibaren başlanacaktır. Bu sözlü 
imtihanlar 28 Hazirana kadar devam ede
cektir. 

ihtikarı önleyici fiili 
tedbirler ahnıyor 

Fiat müıtakılbe kam.isyonlarınm faaliyeti 
hakkında hazırlanmakta olan talimatname_ 

Kanunda yapılan yeni tadilat muribin- Evvelki gece Sirkeci yolcu sal~nund~ vuku de bu komlsyonlann aza.riı1 süratıe flat te
ce radyo işleri, Haziranın birinden itiba- •bulan enteresan bir sirkat vak ası dün ad. mevvüçlerini önliyebileceğı tedbirler bulu _ 
ren Posta Telgraf İdaresinden alınarak, liyeye intikal etmıştir. · nacaktır. Fiatlann tesbitl işinde tticeara bı~ 
Matbu.at Umum Müdürlüğüne verilmiş- Beyoğlunda Yenl.şehJ:rde kahvecilik yapan raküacak meşru kAr nisbetleri hakkında da 
tir. Radyonun, bilhassa sen zamanlarda Ali isminde bırı evvelki gün Sirkecideki yol- bu talimatnamede bazı esaslar gözönUnde 
en önde bir neşir ve propaganda vasıtası 

1 
' . k.a: 

11 
k tutulmuştur. 

h line 1. · b t b da··1 ı·· ·· t cu sa onuna. girmif ve gece p a.r apan a ge ışı, u e e u e uzum gos er- ~ İhtikar miicadele.sinin mmvaffak olması 
miştir. Badema bütün neşir va.sJtaları gi- dıktan sonra dışarı 9llcmıyarak, içende sak- lçı:ln icabı halinde devlet teşkllA.tı kollektif 
bi, radyo neşriyatı da Matbuat Umum lanml§tır. olarak faaliyete geçirilecek ve mütecasirler 
Müdürlüğü elile idaı:: ~.ıuı:~~.aktır. Su~lu, gece saat 22 su.lannda, bir tüccara sfiratle adliyeye tevdı edıleceklerdır. Diğer 
Matbua~ U:rı;ıum M~d~_rl'!;gu kadrosu:°- aid Iran ma.mulA.tından bır sandık . finca • taraftan fia.t teref!ülerırun önüne geçmek 

d~ radyo ışleı-ı:ıe g,eD:~ olç~de yer veril- nı omuzlıyarak ka.ça.?1ken, bekçi tarafından üzere devlet fa'br1kalan iatihsalfı.tından da 
rruş, kadroya ;yukseK 1:1cr~tl~ memurlar ve görülınÜ-1tilx. Bekçi derhal plllse haber ver- istifade edılecek, yünlü, ipekll, pamuklu ve 
teknisyenler ıUve edılım~tır. ... miş, vak'a yerine gelen zabıta memuru ııe dedi mamuıı.oatta s&ne!bank fabrikalarının 

Anpcak, Tr~~fapdonel~rı paralt arınık ge- hırsız arasında heyecanlı bir taklb başlamış stokla.rlle n~zım rolü ifa edllecektır. 
rıe osta- e.ı..n... ı aresıne ya ıraca ve - . 
b "b' u · ı ı k. """b" TelrfT"af tır Nihayet memur &ll!hını :istimal etmı~ Bu maksa.dı ·temin içın Yerli Mallar Pa_ u gı ı mau ış er e es ısı ,.,1 ı Fı• • • "'' • ü ü 
tdaresi meşgul olacaktır. Alt gizlendiği bır sandık içensinde yakalan- zarlarının ~kil~tı g~nl~etılecek ve b k~dn 

Dünd'enberi radyo abonckrr posta gi- m~tıx. satış mad?e erın. en .a n en ucuz şe e 
l · ·· t d k b ·· tl i.stifadelen clhetıne gıdilecektir. se enne muracaa e ere a one ucre e- Adliyeye verılen maznun, asliye 4 üncü ce_ 

rjni ödemeğ"e başlamışlardır. Bu av zar- Ayni zamanda bu maddelerin büyük top-
fında yapılacak tediyat cezasız ödenecek, za. mahkemesinde yapllan duru§masında, tancılara büyük stoklar halinde satılmıya -
Hazirandan sonra yüzde yirmi fazlasıle sarhoş olduğunu, ne yaptığını bilemediğini rak filli bır ınhisara da meydan verılınemesı 
tahsil e<flecektir. Dün Büyük P ostaneye söylemt.şse de, neticede, 4 ay 10 gün müd - temın edllecektl.r. 
yüzden fazla müracaat vaki olmuştur. detle hapse mahküm edılrn.iştir. ---------

( KÜÇÜK HABERLER ) 
Gözleri görmiyen bir adam 

kuyuda boğuldu 
Kasımpa.şada Kulaksız ce.d.Oesinde 22 sa. 

Jandarma. umum komutanı - Şehrimizde İktısa~ Fa.kült-esinde imtihanlar Unl _ yıda oturan ve iki gözü de görmiyen Fetb1 
bulunan jandarma umum kumandanı Kor_ versite Iktı.cıad Fakültesinde ikinci eleme im- adında bir genç, dün evlerinin bahçesinde 
general Cemil Gahid, dün Emniyet MüdiiY_ tıham dün yapılmış ve bu suretle eleme im_ dolaşırken kuyuya. düşmüştür. Etraftan ye -
lüğune giderek müdür Muzaffer Akalınla tihanları bltirilmıştır. Hukuk ve İktısad Fa- ti.şenlerin ya.ptık:arı bütün kurtarma tedhtr
görüşmii.ştür. k:ültelerinde imtihana. giren talebenin kıl_ lerine rağmen zavallı amayı boğulmaktan 
Tırlhan tam1r edileli - Denizyollarının Ha- ğıdları bugünlerde tetkik edilerek netice ıo kurtarmak kabil olamamıştır. Fethinin ce_ 

\iç fabrikasında tamir edılmekte olan Tır - Haziran Pazartesi günü talebeye bıldırılecek sedl bir müddet sonra kuyudan çıkarılmış, 
han vapuru bugün havuzdan çıkarılacaktır. ve 13 Haziranda sözlü ımtıhanlara başlana- adliye doktoru tarafından muayene oluna _ 
Ge.ml, eskisinden mükemmel bir şekilde ve caktır. rak gömülmesfne ızın verilmiştir. 

çok ucuz olarak tanur ed~tir. İtalya ile ticaret - Teofil Gotye vapurile Amerikadan madeni eşya geldi 
Tırhan vap~nun 10 gune kadar seferle- limanımıza İnhisarlar İdare.sine ald sigara 

re başlıyacağı soyle~ekted_~r. . Uğıdı geım· tir. Amerikadan beklenen madeni mamul eş_ 
Belediye kooperatıfi - Dun Belediye Iktı_ .. !§ . . ya evvelki gün limanımıza gelen Exernıont 

sad İşleri müdürlüğünde tki toplantı yapıl _ Dün ka.ra yoille Italya~a bir mıktar yu - vapurile gelmiştir. Yedek aksamının bulun. 
rnıştır. Kooperatif idare heyeti azasının lştL murta. ve t.i!tık sevkedılmıştlr. Bunlar Tram- maması yüzünden piyasada pek çok müşkü
rak ettiği bırıncı toplantıda kooperatife ve. vay Şırketın.~n satın alınma bedelıne karşı- llt çekilen bazı maden1 ~yaların münha -
rilecek yeni veçhe etrafında kararlar veril- lık olarak gonderılmı.,tır. . sıran Amerikadan gelmesi yüzünden bun _ 
nıı.,, iklncl toplantıda hal müdiiile sebze ve Evvelce de yazdığımız gıbı Italyaya ıhracı ıara pek ziyade ihtiyaç hlssedilmekte idi 
meyva kabıımalları hazır bulunmuşlardır. mutad maddelerin pek çoğunun kontenjan Harb şeraiti, dolayısıle seferlerın muntanım 
Hal müdlrile ka.ooımalların iştirak ettiği top hadleri dolduğundan ihracat azalmıştır. olmaması, Amerikaclan gelen vapurların 
ıantıda muhtelif semtlere nakledilen sebze Demir beyannamesi - Bugün akşama ka_ bazı ufak inkıtalara uğraması piyasayı müş 
ve mef\'aların kaQa mal olacağı tetkik ve dar ellerinde demir bulunanlar mütemmim killata uğratmaktadır. Ancak bu malzemele_ 
tesbit edılmiştir. bir beyanname vereceklerdi. rln ba.~ka yerlerden getirilme.sine imkan ol

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 
madığından vazıyet bu şekilde idare e<ill -
mektedır. Maamafih bi.i.tün müşkillatlara 

rağmen Amerikan Export kumpanyası se • 

r.:=~======;::;::=:::;:;:::;:::;~===:;;:=~~::;:;:r,=;=~=:r;::====~~::;:::::;;:::::;i' :::::~~:.~:~!.!.t!~.~ .. ?~::~~~::~~~~-

ha.san beyci • 
ltiın .. duydun mu? .. 

. . . Otobüsçüler ta.. 
leblerinln ka'btı1 c, 
dilmedlğini ileri sü
~erek .• 

. . . Çalışmamak ı.s .. 
tiyQrlarmlış .• 

TEŞEKKÜR 
cerrahpaşa hastane.'>inde safra kesemden 

ya;ptığı mühim ve muvaffakıyetli bir ameli -
yatla senelerce çekmekte olduğum acılara 

nihayet veren kıymetli operatör Hazım Bu
min ile, hastalığımı büyük bir al3.ka ve ih
timamla takib ve tedavi eden baş.asistan o_ 
peratör Zlver, asistan Derviş, Baha, Faru.c, 
Sa.id ve Muhsine; hastane<ie kaldığım müd-

Hasan bey - Çok detçe her türlü esbabı istirahattmi temin e
~ükür, o halde artık den başhekim Esad lle bütün memurin ve 
;i.Şlmize gücümüze müstahdemine, hatırınu sormak lütfunda 
'Wlktinde yetlşece - bulunan dostlarıma, sonsuz minnet ve şük_ 
iliz. Kallla.sJz beIAsız ranlarımı sunarım. 
seyahat edeceğiz de. İstanbul Belediyesi Levazım Müdürü 
mektir. Emin Zeki Coşkun ILı.ı... 

Haziran S 

Hasta b8kıcı kursları 

Evve.ıııo gün şellrimızderu askeri nasta- dir. Kuırslara kaydedilen bayanlar tat\ 
nelerde açılan, fakat hafta tatili dolayı- günleri hariç hergün öğleden sonra Ü~ 
sile der.s!ere başlsnamıyan gönüllü hasta saat askeri hastanelerde çalışacaklar~ 
bakıcı ve hemşire ycftiştimıe kursları Resmimiz Gümü.şsuyu hastanesindeki ktt~ 
d'ün öğleden sonra faaliyete geçmjşler- sa devam eden bayanları ıtöstermekte~ 

Elfm bir ziya 
Adliye Vek.lleti Neşriyat Müdürli emek

li Mahmud Nedim Bey milptela olduğu 

hastalıktan rehııyab 

olamıyarak Kuz
guncuk.ta Pa§alima

nı caddesfode 143 
numaralı yalıda 3 1-

5-940 gecesi vefa~ 

etmiı ve ferdası 

günil sevgili arka-

d a.ılanrun ve yakın

larının göz yqlarile 

Beylerbeyi caddesi 

Uzerindeki Nalr.kaıı

tepe kabristanında 

habıgahı ebediaine defnedilmiştir. 

Merhum ıttektebi mülkiye mezunların
dan olup birçok vilayet ve kaza merkez
leri kaymakamlıklarında ve mülkiye mü

fettişliğinde bulunmuş ve daima bulundu

ğu muhitte ahlAk ve mezayuile iıtihar e
deTek mesai ıırkııdaşlarımn hürmet ve sev

gilerini kazanmıı kıymetli bir zat idi. Üfulü 
memleket için bir zıya olan merhuma Al
lahtan mağfiret dileriz. .............................................................. 

Mevsimin ilerlemesine rağmen 

ALKAZAR 
• 
sıneması 

Bu hafta da iki yeni film birden 

1 • ATLANTiK 
KATiLLERi 

Korkunç denizleriu dibinde geçen 
bOyOk macera filmi 

2 - Şimdiye kadar gösterilen Kov
boy filmlerin en gUzel ve en 

heyecanlısı 

KORKU DIY ARINDA 
Üç Silahşor Kovboyları 

JOHNY WAYNE - RAY C:ARRIGAN 

BugUn matinelerden itibaren 

~---•.,başlıyor. <(-•-••P' , 
ÇEMBERLiTAŞ 

Sineması 
lstanbulun en serin sinemasıdır. 
Program bugllnden itibaren : 

Şarkın biricik bnlbüln ve ses 
kraliçesi 

ÜMMÜ GÜLSÜM'ün yaratbğı 

1- VEDAT ~~~~k 
Türkçe sözlü Arabça şarkılı 

2 - KATiL BENiM 
LEVİS STON • BARBARA 

READ - TOM BROVN 
Hisst içtimaı ve ablakt bUyük film 
3 - Ayrımı lstanbulda ilk defa 

olarak çok enteresan renkli 

MIKI MAUS 
TAVŞANveKAPLUMBAGA 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Barsak hastalıkları 
Barsak hastalıkları mevsimi yaıklaşı 

yor. Filhakika yazın, :kışın aksine olarak 
zatiirrieler, gripler ve soğuk algınlığı 

hastalıkları pek görülmez, çok nadirdir. 
Fakat buna mukabil mide ve kalın bar_ 
saklar ve kara ciğer ha.stalıkları daha. 
fazla görülür. Yazın sıcak günlerinde 
hararet.iılill:i defetmek için en çok müra_ 
caat ettiğimiz vasıta buz ve ·buzlu meşru
bat veya dondurmalardır. MutedU bir şe
kilde ve muayyen zamanlarda bunlardan 
bir zarar gelmez. Fakat ekseriyetle yap_ 
tığımız gibi haraı·et bastıkça soğuk su, 
limonata, dondurma yiyerek kara ı:iğe

rt çok tahriş ederiz. Karaciğerin ihtilrnru 
ve taharrüşü derhal em•a yani barsaklar 
üzerJncle aksi te.sirl görülür. Sancı ve ishal 
başlar. Bu hazan kalın barsaklann daha 
ağır iltihabına yani dizanter1siae sebeb 
olur. Gerçi dJzanteı·i tamamen mikrobik 
bir hastalıktır. 

Muntazam işllyen bir cihazı hazmide 
fa:ıliyet gösteremediği vakit her şey 

normal bir halde cereyan eder. Fakat 
bar.saklar hastalanınca koli basiller ve 
diğer mikroplar faaliyete geçerek em'a. 
lltihabım meydana getirir; hele bu kü
çük çocuklarda son derece mühimdir. 
Adeta hayatı ehemmiyeti haizdir. Yazın 
lk:üçıiik çocuklarda görülen hlld barsak 
lltihabları süratle müdahale edilmediği 
takdirde ve lazımgelen tedavi tatbik 
edilmezse derhal birkaç gün içinde çocu
ğun hayatını tehlikeye koyablllr. 

Çocuk ishallerinden aynca bahsedf'rlz. 

Cnab tsttyen okuyue'lllanmın posta 
pata yollamalarım rica ederim. Aksi ıı.ır. 
cUrde ldetlerl makabelesl:ıı kalablllı'. 

Askerlik işleri: 

Gedikli Erba~uluna tal~be 
yazılıyor 

Fatih Askerlik Şubesinde11: Şubemiz mın. 
takasında oturanlardan muhtelif ged\kli er
baş okullarına girmeğe istekli ve kanunda. 
yazılı şartları haiz ve 18 yaşını tamamlamış 
bulunanların kayıd ve kabul muameleleri 
yapılmak üzere 7 Haziran 940 tarihine ka_ 
dar şubemıze müracatırı ilan olunur. 

Adapazarı sıüı mahkemesi satış memurlu~ 
tarafından 

Gayri menkul satış ilam 

Adapazarı tapusunun 16-3_39 tarih ve 36 
numarasında kayıtlı Gedikoğlu mahallesin
den ölü Gürcü Hüseyin vere.selen ka!·ısı E
mine ve oğlu Tahsin ve kızı Hüsniyeye miin~ 
tekil Mehınedcik mahallesi !Qinde kaln sağı 
Zühtü bahçesi, solu Yakub, Salih ve Ham.. 
dune namı di~eri Hamdiye, arkası Safer 
mağazası. önü kısmen Fatmaya verilen ve 
ayrılan bahçe ve kısmen caddeye çıkan yol 
ile çevrili evsafı btı babdaki artırma şart -
namesinde yazılı maa müştemilat bir bab 
müfrez 700 lira muhammen değerli ev, şu -
vuun izalesi zımnında açık artırma ile 900 
liraya alıcısı üstünde bırakılmış ve alıcı ve
rilen mehll içinde ihale bedelini tediye et _ 
memiş olduğundan ihale kararı feshed!lerek 
icra ve iflas kanununun 133 tincü madde • 
sine tevfikan 15 gün müddetle yeniden ar -
tırmaya konulması karar]a~tmlm~ oldu -
ğundan lşbu gayri menkul 15-6_940 tarihine 
raslayan Cumartesi gunıı !';nat ıo_ı ı de 
Adapazarı icra dairesinde açık artırma ile 
stı1acak ve en çok pey sürene ihalesi icra 
kılınacaktır. Artırmaya iştirak edeceklerden 
% yedi buçuk nlsbetinde pey akçesi alın1r. 

Satış tutarı peşindir. Tellalivesl, tescil ve 
teslim masrafları alana aJddir. Daha fazla 
tzahat almak istıyenlerln icra memnruna 
müracaatluı ilan olunur. 

31.5.940 415_939 
Sah!!<a memur 

Adapazal'ı irra memuru 
K:emaı Dirim 
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( Hıclitıeler Kartısında 1 
Zırhlı, hafif ve motörlü 

tümenler nasıl teşekküllerdir, 
vazifeleri nelerdir? 

KABAHAT-OZCR 

B unların, evvela ayn ayrı vuzifele- . . .......... .... Y A Z A N ............... , 
rini söyliyeliını ı· Emekli general 

F ransızlann La division blin-dee, Al-

ınanlann Panzerdivision dedikleri, bizim 1 H Emfr Erkı. lel 
do zırhlı tümen namını verdiğimiz birlik. • 
esas itibarile, bir muharebe, müsademe ye S p 
Y.~rma kuvvetidir! eski za.?18nl~rd•a.ki :zırh)~ 11 " OD OSta n DlD 
suvari fırkaları gıbi. Bu tumenın ... ınel te askeri muharriri 
•ekk··ıı · · hl muharebe arabaları teş- § 
)/ . u crını ZIT ı d d h .~• •• ••••••••••••••••• •••••••• • • •••••••••••••••••••••••••• 
lr.l ı91 eder. Bu tümen1erden AdldmanyŞa. adi a o: 1 dir ve cem'an 24 aded l 05 milim ebelik 

38 de be§ aded mevcu u. un ı·kti. topa ma ı r. 
veya daha fazla varmış. , , 7 Bir motörlü istihkam taburu · Ayni 

Fra 1 n La Diviııion ]egere mcca- . .. .. .. k ] lik .. . nsız arı . . . . d d·kl _ motörlu kopru ta ım arına ma tır. 
rııque, Almanların Leıchte dıvısıon e} ~ .. .. . . 
ri b' · d h fif t" n adını verdigımız 8. Motorlu hır tank dafi top taburu: 

' ızım e a ume B b' . 12 37 ·ı· ı·k k le '-k··ı b. k ·f takib unsurudur. u Her ırı şer mı ımetre ı tan topu-
şeA u ır eşı ve fif ı·k .. b··1··k . • 36 ıeb bl b · t" ler en çok ha ve na ma ı uç o u ten, yanı cem an 

e e u nevı umen ., k k ''d f d .. kk.ld. 

Bunda ilavesini faydalı gtsrdüğUm bit 
cihet daha vardır ki o da bu çeşid tilmenle
rin (yani zırhlı. hafif ve motörlü) faaliyet 
hududları ova ve sahralarda pek ııenlştlr. 
Bu itibarla, bu gibi teşkilab ve müdafaa 
silahlan az olan veya yok olım memelket
ler için büyük bir tehüke teıkil ederler. 
Ancak sarp dağlar, meskOn mevkiler, mü
dafaa edilen geniş göl ve bataklıklar, derln 
ve geniş kanal ve nehirler, kalın ağaçlı sık 
ormanlar ve ilh .• bunlann hareketlerini 
büsbütün meni' değilse de tahdide yararlar. 
Bu gibi tümenlere ka:rşı en emin ça:re ~e 
ayni teşkilattır. Bununla benber, bilhassa 
müteharrik teşkilatlı, :zırh müdafall ei18.hla
nna kafi miktarda malik--olmakla da em
niyet tesis olunabileceği unutulmamalıdır. 

H. E. Erkilet • · .. 1" b l dan yani ıı-gı yu arı tan mu a aa topun an muteşe ı ır. en motor u ara a ar ...- ., 
bizim zırhlı otomobil derneğe alı~tıgımız Görülüyor ki bir zırhlı tümenin terkibine Tuh.ih ve ili.ve : 
nıalr.ineli tüfekli otolardan terekküb ed.~r. motosiklete varıncaya kadar hemen her Dünkü (Bulgaristan ve ordusu) başlıklı 
Bunlardan Almanyada, claha 1938 de dort çeşid kendi gider (otomobil) vasıta gir- yazımda yeni Bulgar ord~unun ikisi motör
lane vardı. mektedir. Böyle bir tümenin tek bir yol lü olmak üzere dokuz tümenden milrekk.eb 

Franııızlann La d~vision motorisee, A~- kolundaki derinliği 100 Km. y.i geçeceğin- olduğu, ya.nlt.,ıık:la yazılmıştır. Bunun şu 
rnanlann Mechanisierte divisio,? ~edi~l~rı, den tek bir yoldan muharebe için açılıp tarzda. ta.shlhiUl okuyudula.nmdan dilerim: 

Hllkilmdarlardan biri vezirine: 
- Bir kabahat yap ve sonradan ozur 

dile .. Fakat lh:rlin kabahatinden büyilk ol-
8Ull. 

r>emiş. Vezir: 

- Hy hay hükümdarım iTade sizindir. 
Diye cevab vermiş. Bir müddet geçmiş, 

hükümdar merdiven çıkıyonnu§. Vezir: 
~endini göstenned.~n eokulınuş ve ensesin
den öpmilş. 

Hükümdar, geri dHnmüş, vezirini gör -
müı: 

- Ne yapıyorsun, s.-n çıldırdın mı) 
- Affedin hükümdarım, sizi, muhte -

rem zevceniz kadınefendi zı:ınn~ımiıtlm. 
Hükümdar hiddetlenmiş: 
- Bre sen utanmıyor musun~ 
Verir boynunu eğmiş •• 
- Hilkümdanm bana. bir kabahat yap, 

ve sonradan öziir dile .•• Fakat özrün ka -
bahatin.den bllyük. olsun. diye arade etme -
mio miydiniz) 

- Evet. 

- işte bilkümdarım. bir kabahat ya~ '
tım ve bilahare özür diledim. Fakat özri,im 
kabahatimden büyük oldu. 

Ben bu fıkrayı tJamvayda hahbılaClıai • 
Geriden bir slgara dumanı geliyo1du. n;:j 
vayda sigara içmek yasakbr. En tlryaltl t"t: 
lanlar bile içmezler. Böyle olduğu hald~ blt 
yasağı bilmiyen, e(aara tüttüren kim 01'-i 
bilirdi kil .• 

Sigara ioeni göm1üştliro. Tramvayını 
kondöktörüydil. Tek. kişilik. koltuk~ 
en arkadakinin gerisinda cama yas.lan~ 
biç bir şeyle alakadar olm,ıdıın tüttünn~ 
berdevamdı; kabahatini kendisine söy~ 
cektim: 

- TnımV3ydıt sigara içllmez. 
Fakat sBylemedlm .• çllnk!1 verect-ğl ce,;. 

va.hı düşflnmüştUm .. 
- Ben tramvayın kondöktörilyüm! ~ 
- Bi-r 1uıbnhat işledi, bari azrü ~ 

batinden büyllk olmn.ın . . dec:lfm. Ve ıa 
baha.tini kendisine aöylemekten vazg~ 

~ ,,,,,,.. ::/.JuJ..ıın. 

Cazibe kanunları arasında 
bizim de motörlü tümen dedigimız ~ulık, yayılarak son unsurunun muharebeye gir- Bulgar ordusu dört ordu mınta~ına tev-
zırhlı olmıyan motörlü vasıtalara ( yuk vo mesi için birkaç saat ister. zi olunmuş ıo piyade ve 2 motörlü (Mri) tü. LA.lellde Bay cR. V.ı ye: olan mektubun aslını göremtmsinlz, zira. .ı 
insan taşımağa mahsuı hususi ask.eri. ~r~- Hafif tümenin zırhlı tümenden umumi- menden ve bir dağ tugayından mürekkeb • Na.zarda caz1b& kuvveti vardır, derler. me geçen bütün mektublar gibi okundul\I 
'onlara ve binek arabalara) bındırı frnış yetle ve ancak motörlü muharebe vasıta- dlr. Bulgar piyade tümenlerinin üçer veya İnanalım. Bir salonun ikuytu bir köşe.sine dakikada. yırtllmı.ştrr. Sizi sevmdlremiyecd 
\ı'eya traktörlerle cerrolunur he~ dını t~.n lannın hafif zızblı ve daha ziyade teker- dörder piyade taburlu lk1ser alaylı Jkf muh- çekiliniz, gözle.rin.1zi sizlnle h1ç alA.~ - ğim için müteessıtim. Bununla berab~·-;,;:~ 
lcıt' alardan mütetekkil alelade pıy~. İ.. t~· ]ekli vasıtalardan rnürekkeb olması itib.a- teııt (t.Qpçu, süvari, muhabere ve istihkam dar olmı,yan birisine diklnlz. bir. 1:11ud - tubunuz bana küçük bir tavsiyede bul~ 
tnenlerinden ibarettirler. Bu n~otor u .~u- rile farkettiğini, motörlü tümenin de ma~- kıt'alarına maltk) piyade tugayından mtl - det ısrar ~erek bajrnuz. B~~ .~irl.Şınm. ld, vazifesini tahmil etti, onu söyll:veyim: ı 
tnenlerin arabaları motris (yanıl ml~ore neleştirilmiş pjyade tümeninden başka bir rekkeb bulundukları yani takriben Avrupa_ kLsa. bir muddet aonra O da donup slze ha -
bağlı) altı tekerleklidirler ve ~~ah yo ra şey olrr..adığını yukarıda tasrih ettiğimiz da müteamil olan dok.uzar piyade taburlu kaeaktır. Bir aile sizinle alAka-Oar olmuş. Bu Bir genç üniversitenin hatta son devresın..; 
bağlı değildirler. Bunların fan Jd ~99a ~b~ için bunlann teşekkül tarzlarını tekrar et- iki tümene muadil bir kuvvette oldukları n_ al8.ka sizin de mukabelenizl celbetmi.§, ayni de dahi nasıl bir meyva vereceği belli olmL 
rollarda hızla hareket etm~~ 0 .?gul gı 1 meğ-e lüzum görmedim. nutulmaınalıdır. H. B. E. kanunun tesiri altında kalacağınız.dan şüp- yan bir ağaç halindedir. Yann 88.hib~ni güLJ 
tarlaları;la dahi, muharebe ıçın, surat e a- he etmeyin.l.z. Bu noktıaya kadar mutabı - dfrreblllr, fakat kuruyuvennesi de mümkün: .. .I 
tılrnaktır. Bu fırkalar hend~kle.r ;e o~~ Belediye 7 milyon lirahk M aarif Vekili kız. Fakat: dür. 

1 

derecede meyiller gibi manılerı. .e aşa ı- • - «'Allenin ilti kızından küçüğüne kar~ı Bu vaziyette bir gencin hayat yoluna gll' ... \ 
lirler. o halde bu nevi tümenleri, IC~bında inşaat yapacak Üniversiteyi gezdi !Çimde b!_r Sevgi ba,.cşladJD diye deV&ID ed} • ed d fr t a mak hakkıdır, ffzik Ve hfs': 
b' ·· tl yetiştirmek maksadıle, şe- yorsunuz. Bu noktadan itibaren sizden ay _ m en e or Y P .. . h;; ~=r~:~:~al:rdan toplanmış olan kam- Belediyenin malzeme tedarik ettığı tak • Şehrlmizd~ bulunmakta olan Maa:rl.f Ve. rıllyorum. İçlnl.7.de ba.,lıyan hl8 sevgi değil kanunlarını unutmıyalım, faka~ mulat:ı.feyi; 
~·on ve otobü.,Jere bindirilen tümenlerden dirde bu sene 7 milyon liraya yakın ln.şaat kili Ha.cıan Ali Yücel, dün yanında VekMet dstekD dir. Zira sevgi mutJaka bilgiye isti - hakiki aşk haline getirip kendı.sine başlıca; 
a• d t k lazımdır. Alman ordu!lunda, yapacağını yazmıştık. Bu paranın ı milyon nmuml müfeltışlerı olduğu halde bazı l:Lse- n.ad eder. Bilgi .ı,.,e yoktur. Gözünüzü yalnız m~gale yaptığı takdirde intihar yoluna sap.; 
daha t9~~ da dört aded motörlü tümen lira.sı yol inşaatına., 200 bin llrası mekteb- leri gezerek lmUhanlarda ha7.ır bulunmuş, güzel bir slına doldurmuştur işte mesele de mış olur, kendi kendisine fenalık eder. 
me, <"uddu. !ere, 1 milyon liraııı hastaneye, 500 bin lira. ö~le~en so~ra da Universiteyl ziyaret et - bundan ibarettir. • Böyle bir vaziyette bulunan erkekle ~ 

Hafif ve motörlü tümenler, zı~hlı fırka- sı yeni konservatuvara, 1 buçuk milyon ll - mişttR v::.~l, ~ni~e~~e bı~~;ç ~~~~ - cHemen bir mektub yazdım, diye devam ~öyle dursun mülatafe vadisine giren gen</ 
lara nisbetle daha seri ve hareket alanlan ra.sı tramvay yollarının tamlrıne, 1 milyon lara _e . or .. en:ı e ve er ar_ ediyorsunuz, hata etmlşglniz. Terbiyeli bir kıza en hafit kelimevle arnuhakemesizo d"4 
daha büviilı:: olduğu için Polonya ovalann- lirası Sular İdaresi ln.şaatına 1 milyon 11 !arla gorü.şmu.ş, ımtıhan vazıyeti, ders yılı genç kız bu şekilde bir mektub alınca kıı. - · . 

" B l ·k ·1 F d ' - ı k ıı b <l alı 1 b d . . .. rim. Zira genç kız erkekten evvel gelış!r. Bl{ da L,,h ordu,.unun ve e çı ""\ 1 e ransa a ra.-ıı belediye sarayı lruşaatın& harcanar.ak - sonu, ge ece Y a.şın a nnıası ca e en rakterme göre ya kızar, yahud da güler, ta- . 
Fl~ndr, Aisne, Somme ve Pas de Calais tır. ~e~b!r~er hakkında izahat. almıştır. Hasan kat her iki takdirde de mektubu yırtıp blr 1tl.barla da yuva kunnay~ erkekten evvel dü."ı 
ıahralannda, müttefik orduların takib edi- Alı Yucel tetkiklerıne bugün de devam ede- kenara atar. tünmek mecbur1yetindedır. Bu bakımdan dti 
lerek çevrilip sarılmaları i,lerinde b~ş ro- Kız kaçıran bir adam yakalandı cektlr. «Cevab vennedb diyorsunuz, elbette öyle hattı\ mülatafesi dahi kendisine bu imkll.~ 
lün bu tümenler t~rafmdan oyna~d~.gı an- Zo~guldakta Emine l.5minde bir kızı ka • yaapcaktı. Şimdi ne mi yapmaluıınız? Bu verebilecek erkekle olmak ıcab eder. Ve nf1 
fa,.ılmaktadır. Malik oldukları buyuk hız Bir nc§rİyat davası nakzcdildi del'6ten- netice çıkararak akıllanmanın yo _ hayet unutulmamalıdır ki, erkek hayatın~ 

d il d d çıran ve Zonguldak zabıtası tarafından a . 
ve her türlü arazi e ve yo ar ışın a uzun Tan gazete.si sahlblerinden M. Zekerıya lunu tutmanız ve doğru söylediğim için ba_ ti", beş, OiD ''-''k macerası geçirebilir, genç 

k k b·ı· · b .. 1 rarunakta olan İbrahim Köse isminde blıl, v ....,, ınüddet hare et a ı ıyeti u rumen ere or- tarafından Yeni Sabah sahlbi Cemalettin ve na da kızmamanız lAzundır. zınki hiç değilse ilk safhalarda teke inhls!U( 
dulann büyük kısımarlımn ilerilerinde. ve dün İstanbulda ya,kalanmıştır. neşriyat müdürü Macid aleyhlerine açılan * :; 

k aklarda bu··yu"k akınlar yapmak ım- S 1 dll k dil k Sultanah ed A k edecektir. Binaen o, her şeyden evvel g" ' 
~o uz 

0 
. . b 'k. uç u, a yeye sev e ere • m ve beraetle neticelenen dava hakkındaki ka- § t a gaye .. nü ııHedef»e dikmeli, biraz maddi olm 

kanlarını vermektedir. _ _ınunkı?.ın1 l u 1 •
1 d_': ı inci sulh ceza mahkemesi ltararlle tevkif rar, temyiz mahkemesi tarafından nakzedıl_ Bayan 11A. E. M ... e: bilmelidir. 

v-i tümenden teşe!:~ül eoen ut e er şık ı- edilmiştir. mLştir. - Hayır. le Mayıs tarihli nüshaya girmiş TEYZE j 
kİ harblerde modern orduların akın uv- - -
vetlerini teşkil ederler. .. «Son Po,t:an nın edebi tefrikası: 33 

Zırhlı tümenlerin te~ekkul tarzları aşa- ·~~~J~ilar§~=:::::=::=:=:=:==:=:=::==::==::===:=:=::=:==:=;======~========== 
ğıda gösterilmiştir: itibarile şunlardan ;... e El 

zırhlı tümen, esas . l!J El ljô ili\\\ ın v /A {#J 
~ü;~k;~:ı~:: dk·i.r:~ı:~:. t::b'.;~:o~y •• i G A 111 1 1 IR 1 (ifa ~ '1 
tumen kuman an ) 1 

2 M 
.. 1·· keşif kıt' ası (veya grupu : 

otor u ·1 k l b : . dfın anlaşılabı ece o an u 
Vazıfesı adın kl. hlı otolardan mo-
ı • k. )i tüfe ı zır • h 
Kıta ma ıne b. ·ktar piyade a-
tosikletlilerden:. az ırtomlıarından teşekkül 
vanile tank mudafaa p 

eder; B. telli ve bir 
3. Bir muhabere tab1JTU! ır 

telsiz telgraf bölüğü; b (l' 

hı h rebe ara a tugayı ı-
4., Bir zır ı mu a ]ay iki tabuı dan 

\>ası) iki alaylıdır: Her ~ ·,.er zırhlı mu-
h b t kriben :yırmı 

\1e er ta ur 8 )'k dört muharebe a-
harebe arabasına ma 1 kk"l eder. Biıinci, 
rabası bölüğün~en .. t~şkel ·u

1 
zırhlı muhare-

ik. . .. .. bolu em 
ıno ve uçuncu . ankları) hafif çaplı ve-

be arabaları (yan.1 t k' eli tüfeklerle ve 
ya 20 milimetrelık ma ınl'k küçük toplar-

'k d 3 7 ilim et re ı az mı tar a T?, w.. harebe arabaları 
la, dördüncü b~~ugunel~utoplarla silahlan
ise 37 ve 75 mılımet~ 320 zırhlı muha
mıştır; tugayda cem an 

tebe arabası vardır. b. dirilmiş bir tü-
5 M .. l" rabalara ın b' d' . o tor u a .. r· a. abalara ın ı-

fekli liva: Bu d~ mo~o! ~~ ~otosikletli ta
tilmiş bir tüfeklı ~la~ a B~; sebcble bunlar 
hurdan müte~ekkıldır. evra kabiliye-

k . h k t ve rnan b. pe sen ve are e , l dan ba .. ka ır 
f l'k . d kıta ıırın ' ıne ma ı pıya e . hlı muharebe a-
şey olma" ıp vaz.ifelerı. :zır · tmektir; 

" )arı temın e 
tabalarına yardım ve on 

1
• Dörder aded 

6. Motörlü bir topçu alay .:rekkeb üçer 
10-5 milimetrelik toptan d~n nıiitesekk.il
bataryalı iki topçu tabur.~~········ ············· ·· ................................... .. 

BERLiTZ 
Lisan Okulu 
294, istiklal Caddesi 

Bütün yaz açıkhr. 
Fransızca, İngilizce, 

Lisan kursları 

Almanca 

A da 4 Lira Haftada 3 ders, y 

Keodisine bu kadar mühim bir 
iyilik yapmış, daha doğrusu hayatını ve 
şerefini kurtarmış olan bir adamı bu ha
linde yüzüstü bırakıp gitmesine imkan 
ve ihtimal tasavvur edilemezdi. 

Bütün bu düşünceler, esasen ınüca -
deleci bir ruha malik olmıyan ve rahata 
alışmış olan Zeynebe büyük bir istirahat 
vermişti. O kadar ki ellerinde paketlerle 
Cihangirdeki apaTtımana geldiği zaman 
adeta memnun, hatta mes'uddu. Her şe
yi unutmu!l, kendisini hayatııı elleri ara
sına sonsuz bir tevekkülle bırakıvermiş
ti. 

Salonun kapısını yavaşça açtığı....yakit 
HalUkun dizlerin.in üzerindeki örtüyü o
muzlarına kadar çekmiş ve derin bir uy
kuya dalmış olduğunu görünce gülüm -
sedi, kapıyı itina ile kapayıp ayaklarımn 
ucuna basarak mutfağa gitti. 

* Akşam yemeğinde Halllk birdenbire: 
- Eyvah 1 Yakacığa telgraf çekmeğe 

unuttum .•. dedi. 
- Uşağınız için mi} 
- Evet. -
- Ne yapalım, daha bir gün dışarı -

dan yemek yemeğe ve kravatınızı bana 
bağlatmağa razı olursunuz. 

- Doğrusunu isterseniz bu telgrafı 
çekmediğime memnunum. Boş, yere an
neciğimi telasa düşürecektim. Halbuki 
şimdi bir mektubla ona meseleyi baıtit 
ve onu meraka aokrnıyacak bir şekilde 
anlatınz. Hatta, bunu siz yazsanız çok 
iyi olur. 

- Pekala, ne yazacağımı bana söy
lersiniz. 

Yemekten sonra Zeyneb mektubu 
yazdı, okuyup imzalaması için kocasına 
uzattığı zaman Haluk kağıdın aşağıııın
da Zeynebin kendi ağx•ndan kayınvali -
de~ine yazdığı şu cümleleri okudu: 

«Size yemin ediyorum ki Haluk pek 
iyidir ve kolunda hafiE bir çıkıktan baş
ka bir yarası yoktur. Muharremi çağır -
masının sebebi, kravatını bana bağlat -

Nak leden: Muazzez Tak.in Berkand 
maktan hoşlanmamasından ileri gelmek
tedir.» 

Haluk bu satırları okuyunca gülümsi
yerek karısına baktı. 

- Bunu gören bizim birbirimize fev
kalade aşık olduğumuza ve ınes' ud bir 
ömür sürdüğümüze zahib olacak. 

Zeynebin yüzü kızardı. 
- Siz annenizi buna inandırmak ia -

temiyor muydunuz? 
- Ne sevimli ve iyi kalbli kıuınız 

Zeyneb! 
Fakat bu sözler her nedense genç kı ... 

zın hoşuna gitrnemi'iti. Soğuk bir sesle: 
- Bana böyle ilLifatlarda bulunrıı.ağa 

kendinizi mecbur bilmeyinizl dedi. 
Haluk mÜstehziyane gülümsedi. 
- Kendimi mecbur bilmiyorum. 
- O halde niçin söylüyorsunuz? 
- Size hangi sözleri söyliyebilece -

ğimi ve hangilerini söyliyemiyeceğimi 
bir deftere kaydetmek lazım gelecek ... 
Dün nikah <laire!!ine girerken ~ize pek 
zarif olduğunuzu ııöylediğim için de ba
na çıkıştınız. 

- Ben sizi,1 bir deftere kaydetmeden 
de lazım gelen cümleleri bulacağınıza 
kan.iim. 

- Belki de ben zemin ve zamana 
müsaid sözler bulamıyan patavatsız bir 
adamım. 

- O takdirde deıhal cep defterinizin 
resmi küşadını yap;ıbilirsiniz. 

- Kolum iki tahta parçası ara~nda 
bağlı kaldığı müddet bu karneyi ııiz tu

tar mısınız~ 
- Hayır! 
- Öyleyse memnu cümlelerden biri-

ni kullanırsam beni tekdir etmeyin. Ya
zı yazmağa b3.şladıktan ıonra hemen 
defterime müracaat edeceğim. 

- Rica ederim, benimle alay etmek
te devam etmeyiniz. 

Bunu söylerken Zeyneb hafifçe gÜ
)ümsediği için HalOk da tebessüm etti. 

- Cidden söylüyorum Zeyneb. Siz 
çok yüksek ruhlu ve temiz bir insansı -
nız. Küçük def tere İntizaren bu kadar-

cık bir şey söylemekliğime müsaade e
din. 

Genç kız ceva.b vermedi. Çekmede 
bir zarf arıyordu. 

- Annenizin adrt!sİni söyleyiniz ba -
kalım. 

Zarfın üzerini yazdıktan sonra kapı
cıya bizzat vermek ıçın aşağıya indi. 
Merdivenleri inerken, iki gün içinde Ha
lukun huyunu ne kadar iyi anlamış ol -
duğunu düşünerek kendi kendine hay -
ret ediyordu. Onun birdenbire mağ . 
mum, birdenbire müstehzi ve neş' eli bir 
insan olmasına artık şaşmıyor ve ona 
gücenmiyordu. Hatta, bir gün evvr-lkine 
nazaran ona kar<tı ol.ın duygularının de
ğiştiğini bile farkediyordu. Halukun 
hakkı vardı: istese de, istemese de bir -
birlerine karşı bir takım mes'uliyetler 
yükl~nmişlerdi. 

Artık onu bu halinde bırakıp gitme
sine imkan olmadığını anladığı gibi onun 
annesine karşı bile bir takım vazifeleri 
olduğunu takdir etmekten kendini ala -
mıyordu. 

* Handan yan tehdidkiir, yarı iltifatkar 
bir tavırla yeni evlileri yakında ziya?et 
edeceğini vadetmişti. Zeyneb onun te -
cessüs ve merak saikasile bunu yapaca
~ını tahmin ediyor, fakat bu projenin he
men tatbik edilec~~ini zannetmiyordu. 

Cihangirdeki apartımana geleli biıkaç 
gün olmuştu. llk günleri, Halükun kolu
nun hemen geçeceğini düşüneıek bulun
duğu yeri pek benimsememişse de son
radan doktorların bu kolu omuza kadar 
alçılamak lüzumunu göstermeleri onu 
kocasının yanından aynlmamak mecbu
riyetı1e karşılaııtırmı~tı. Bir defa bu ka
rarı verdikten aonra da artık eYin sahici 
hanımı gibi her şey!~ me°şgul olmağa 
başladı. Muharrem Yakacıktan dönüp 
efendisinin işlerini yapıyordu amma, e
vin diğer işleri için bir kadın hizmetçi 
aramak lizım geldi. Bunun bulunmasına 
intizaren de Zeyneb evi intizama koy-
mağa uğraşıyordu. (Arkası var) 

biliyor mu 
idiniz? 

Sekiz sayfanm tahammUIU 
Sekiz sayfalık 

bir gazete ne ka
dar sıklete taham-
mül eder, bilir mi· 

. . ? •.nmz. 
Sekiz sayfalık 

gazetenin üst ve 
altmn birer çubuk 
geç.irilse, üst çu
buktan tovana bağ 
lansa, alt çubuğa 

elli kiloluk bır a
ğırlık takılabiJıir 

ve gazete yırtıl-

maz. 

ilk eseri 

Yeni Orleanda yapılan bir romorkth' 
biçimi itibarile herkesi hayrete düşüırı
müştü. Romorkörün kaptan köprüsü da 
baş tarzında sivri yapılmıştı. Bu romOJ>o 

kör denize indirilip sürat tecrübesi yapıl· 
dığı zaman motör ayni kuvvette motfu1 
bulunan diğer romorkörlerden daha mı. 
ram ilerlemiştir ve Aerodinamizm den'

len. hava mukavemetini azaltan inşa tar· 
zı bu sayede meydana gelmiştir. 

* Tac giymiyan hükümdarlar 
Resmen taG giJ·me merasimi yapılma • 

mış İngiltere hükiimdan yalnız sekizinci 
Edvar değildir. 1483 senesinde birinci Ed. 

var da öldürüldüğü zaman henüz takdis 
merasimi yapılmamıştı. - _. 
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lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilanları '[Memleket llaberle~ 

Ceyhan da koıtor f aaıı' yetı• Çan~~rıda SI~ma .
1

1 Aşağıda yazılı inşaat ve yiyecek mevactdın hizalarında yazılı saatlerde ve şeklllmd• 
ekslltmelerl Çorluda Kor satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar thal9.. 
den bir saat evveline kadar komisyona verilmesi ve açık eksiltme ile yapılacak nıaıe • 

·mucadelesJ l nln de saatinde istekillerin komisyonda bulunmaları. Şartnameleri İstanbul Lv. Amir .. 
1 liği satınal.ma ve Ç-Orluda komisyonda görülür. (9-4.642) 

. Yeniden köylerde iki mekteb yapıldı ve merasimle 
açıldı, kasabada da iki ilk mekteb yapılmasına h(\şlandı 

r • 
1 

Cinsi Miktarı Tut.arı teminatı İhale günü saati ve şekil 

1'_ Lira Kr. Lira Kr. 

Ceyhan (Husu.si) - Bölgemizde köy kal - kı.smı altı.kalılar ta.rafından tab3il edilmiş ve 
bnması ve maarif hareketleri zikre şayan geriye .k.alAn pare.nın da bir an evvel müt.e~ 
bir şekilde ilerlemektedir. Köylerde bir ta • ahhld klmselerden toplanması hu.su.sunda 
taftan mekteb temelleri atılarak irı.şaata de_ icab eden tedb.l.rin ittihazına teve811ll o _ ., 
\•am edilirken diğer taraftan da J~atı it _ lunmuştur. Bu hususta teşekkül eden ko •. ~ 
mam olunan mekteblerin kllijad resmı ya - misyon m&Salsine devam crtmektedir. \ ·~· !lıım-&•>\.} 
pılmaktadır. Ciimhurlyet ilk mektebi, orta mektebe el-

Nlteklm geçenlerde Kızıldere ·köyünde in- verı.,ıı bulunması dolayıslle, kasabada yenl
~aatı ikmal olunan köy mektebinin açılışı den iki ilk mekteb lrı.şası ruretile CllmhurL 
kaymakam tarafından yapılmıştır. Bu haf. yet . llk mektebinin orta mektebe inkıli\bı 
tn da ÇelemU mektebinin küşadı icra kılın_ flkr.ı alfık~darlarca tasvib edilmekle biri Mu 
mllltır. Gerek Kızıldere ve gerekse Çelemli radıye, dige;i Civantayak mahalle!lnde lkl 

Sığır eti kllo 150,000 4-0 4,500 20 /6/94-0 16 Kapalı r.arf 
Koyun eti » 50,000 45 1,687 50 20/ 6/940 15 Kapalı sarf 
Sığır eti • 4.0,000 4-0 1,200 20/ 6/94-0 11 Kaw!ı zart 
Süt. > 5-0,000 6,000 375 19/6/94-0 15 Açık ekailtmt 
Yoğurt. » 50,000 . 7,500 562 50 1916/940 16 Jr.a.palı zarf 
2 adet hangar inşası. 185,535 4G 10,528 21/6/940 16 Kapalı rarf 

** Aşağıda yazılı süt ve yo~ kapalı zarfla F.dirnede eski m~riyet daire.sinde Saı.. 
tınal.ma Komisyonunda ihale edilecektir. Evsaf ve şartnamesi k$1.Lsyonda gOrtllOr, 
icıteklllerin ihale saaUndeQ bir saat evvel teklif mektublarını komisyona vermeleri. 

Oiruıi l\fiktarı 
Kilo 

TeminaU 
Lira. 

(1742) (4529) 

Tutarı İhale gün\1 ve ııaatt 
Lira 

.. ilk mekteb m.şa.~ına karar verllmlştlr. Bu . 
koyı;rlndekl mek.tebler beş. sınını olarak in- nun üzerine bu mektebler inşaatı ihalesi ta. Yo~urt. 109,500 1316 
~a o.urunll.!lttır. Bınalar, üçli oku~a. biri mu- libine icra kılınmış ve bunlardan Muradiye ~ Süt. 91,250 856 

17,520 
11,406,25 

24/ 6/ 940 Pa:zartest 11 
• » » • 18 

nlllm odası ve bir salonu havidı.r. mahallesindeki mektebin temel atma me - * * 
Çelemli köyü mektebi -4. bln ı~aya yakın ra.sirnı ya.pılmıştır. Merasimde Seyhan va • Tali kanallar temizlenirken 75,000 kilo sığır etinin kapalı zarfla eksllt. I amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 

bir p::ıra .sarfile meydann getirtımıştlr. Ya _ lisi Faik üstün maarif müdürü ve diğer zo- .. . mesl 24/6/ 94-0 Pazartesi günü sant 15 de caktır.Tahmin bedeli 39,294 Ura ilk teminatı 
kında b ir kaç köy mektebinin daha açılış vatla kaymaka~nımız, Parti ve HaJkevt baş- Geçenlerde Çankırı sıtma mucadeles~ne aıd ya,pılacnktır. Muho.mmen bedelt 25,342 lira ~948 liradır. Şartnamesi komlsyonda sırtUia. 
mern imi yapılacağı memnuniyetle öğrenll _ kanlan, doktorlar. muallimler ve kalabalık bir yazı neşretmiştik. Çankırı Valısinden 50 kuruş. İlk teminatı 1900 lira 69 kuruştur. Isteklilcrin ticaret oda.sında kaytd11 oldıık:ln. 
mlştll' bir halk kütlesi hazır bulunmuşlardır. aldığımız bir mekt~?da denilmektedir ki: Kanuni şekilde tanzim edilecek teklif zarf- rına dair vesika göstermek mecbWVOUnde4 

DP·er t r a fto.n Ceyhan kasabasında, hal - Temeı atma merasiminde kurbanlar ke _ Çankırı sıtma mucadelesi senelerdenberl brı ihale saatinden ibir saat evveline kadar dirler. Eksiltmeye lştirA.k edecekler 24.90 ~ 
kın tcberrüler!le bir orta mekteb yaptırıla - sildikten sonra temele ilk harcı Vali koy _ yaptığı çalışmalarla Çan~ırıda sıtma nisbe- Çatalcadaki tümen satınalma komisyonuna kanunun 2 ve 3 cü maddeleri~de Te §nJ'tmı.. 
cağını evvelee yazmıştım Bir kaç defa ya_ mıı!ftur. Bu vesile ile kaymakamımız ve dt~er tini aımmi derecede düşürmeğe _ muvaffak verilmiş olması lazımdır. Evsaf ve şartna - mesinde yazılı vesikalarile teminat ve &ck11f 
pılo.n toplantıda kaydedilen teberrü yekQnu bir kaç hat1b de birer nutuk söylemişler _ olduğu gibi bilhassa bu sene köylerde ve mesi komisyonda görülür. CS.4636) mektublarını ihale saatinden en az im ~ 
-19- bin liraya yaklaşmıştır. Bu paradan bir dlr. ~ehrin her tarafında kanal temlzllklerl Ni - * evvel komisyona vermiş olmaları. 

san iptidasından itibaren başlamış, 3500 . kil b ğd .__ (1734) (4371) . . Bir milyon o u ayın kırdırılması .,.._ 

C . . . . ) metrelik kanal temizliğı yapılmış ve 1500 palı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi * 
K LJ Ç LJ K H A B E R L E R metrelik yeniden kanal açılmıştır. Bundan 21161940 Cuma gtinü saat 16 da yapılacaktır. 115 ton sndeyağının kapalı zartla mut. 

-------~--------------------~- m d h t fta tJ . d. m~1w~~~~15~~k~~~~ * Aksaraya gelen blr heyet ordu için ati * Muradlı nahiyesinin Yuk.arısırt köyün. aa a er. ara mazo a yap~~kta ve Tutarı 24•700 lıra, ilk teminatı 1853 lire. ır. Satınalma Ko. da yıı.pılacaktll'. Muhammsn 
nıübayaasına başlamış ve 200 den fazla at den Ahmed oğlu Ywıuf ve arkada§]. Sfiley_ icab eden ~erlere esklden elle dokülmekte icıteklllerin ihale saatinden bir saat evveline bedeli 149500 lira Jlk teminatı sm Dradıı. 
hükümetçe mUbayo.a edilmiştir. ma.n çııaldıklnrı pullukları Ha.yrebolu kamsı_ ola.11 Paris yeş1li bu sene daha verimli ol _ kadar . tekl.if mektublar!nı Erzurum LT. A_ Şartnamesi 748 kuruş mukabilinde Jto. dnzı * Her sene olduğu gibi muhitte 'büyük blr nın Anullu köYünde satarlarken Sllleyman mak üzere Pülverizatörle serptırilmektedlr ~riiğı sa.:u:lm~ k°:ısy~n= v~~:!: alınabiliı'. İçinde k.anun1 Tlcare\ Odıısm:ın 
alışveriş kaynağı olarak telllkld edilen Ak - yakalanmış, a.rkada§ı Yusuf bekçinin silflhı.. Bu işler için bir ayda çalışan amele ye· ı r names om on a gor · - bu işle meşgul olup bu miktar taahhM yap.. 
ııaray panayırı l Haziranda açı1acak ve Ha. nı alamk kaçm~tır. kunu 735 1 bul t B • * tığıru:ı. dair vesika bulunan kanıma WE1Dı 
zlrnn sonuna kadar devam edecektir. H~r * Sındırgı Ziraat Bankasının tütün zür _ . muş .~ır. u yekun geçen se - ıo.ooo kilo sade yağı, 7ooo kilo sığır etinin teklif mektublarmı saat 14 de kadar iDi.bul 
cins hayvan nlışverişine .açık olan bu pana.. raına yardımları ıı:trat kooperatif ve mtite - neye nısbetle çok yuksektlr. Sıtma mücade - mtinakasaları 24/ 6/ 940 saat 10 ve 11 de ka- olunur. (1720) (4269) 
ftr yıllardanberi devam etmekte, be1ed1ye _ selsil kefaletle devam etmekte ve zürraı se. le daire.si bu işler için sıtma mücadele riya- palı. 900 t-On odun ile 60 ton ku~u otun * 
lnlz bu panayırdan büyük 1stlfadeler temin vlndlnnektedlr. Her sene Balıkesir t.ş Ban. seti, Vilayet, hu.crnsi muhasebe ve belediye- 25161940 ve saat 14 v: 15 de blrlncı.,ı kapalı, Kapalı zarfla eksiltmeye konularak 1'1N 
eylemektedir. kasının yaptığı gibi Ziraat Bankasının da den azami istifadeyi temin etmiştir lklnelsl açık olmak üze_re yapılaeaktır. Bade 94-0 tarihinde ihale edileceği 11An olunan be.. 
* Çorll'dakl köy muhtar ve kAtiblerlne köy bu sene tütün mahsulünü ipotek etmek sure- Çankırı sıtma mücadele d 1r ~ b ya.ğınınt 82~• sı~ıral etinın 115~· odunun ?43• her metresine 15 kuruş fiat ta.bmin edilen 

u nur, 1 l:ı.re;'.e muamelılt, ve köy kanunu - tile ticari ikrazatta bulunarak zürraa esaslı - k . a es u §a- ~uru 0 un 315 r.r ık ilk tem natıarı vardır. 500,000 metce Gaz tdrofile elallltme gamı J&. 
nım ~ ret! tatbiki, köy muhaberat ve her ım.rette yardım edeceği söylenmektedir. y:nı ~~ ~an mesaL,ınden dolayı bu sene rs.tekl1lerin 2490 sayılı kanunun isteklerine tekli buli.ırunadığından işbu 1hUya9 11/81940 
ı;a 1 .ık! bilgllerini tevs i maksadlle 15 Ma- * &un.sun Halkevtnde bir .. sun'i ç1Qe!t:c1 Y ğm a ın fazla. olmR3ına rağmen Çank~ göre temiı:ıatlarını hnzırlıyarak ayni gün l'8 Pazarte.cıi gilnü pazarlıkla satın almaca.im. 
yı Halkevinde 10 gün devam eden bir lik kur~. açılmış ve on gün devam eden b~ ~ı~a sı~a ve sıvrı~lneğin azam! derecede a. saatte münakasaya işti=ak edeceklerini ve dan istekillerln muhammen bedeli dan 11 
kt açılmıştır. kurslara 450 den fazla gen9 devam etmı~tlr. a acağ beklenmektedir. . şartnameyi görmek 1Btıyenlerln . Mardtnde kuruş üzerinden 10,000 liralık kat1 teminat.. 

1T Blgada Çocuk E.s!rgeme Kurumu çalış. Dersler, sun'l çiçek mütehaMuıı bay Fe~i İl- askeri satınalına komisyonuna müracaatları. larlle blrllkte pazarlık gün ve saa.ttn&t An.. 
rn için b ir oKadınlar yardımcı kolu• te - ter ta.rafından verilmlstır. Kurslar sonunda Tekirdağmda yapılan buyuk <7.-w40> karada M. M. v. Satınalma Ko~UJlda. 
ŞE ıl etmlş ve bu, umumi merkezce de en iyi çiçek yapmak hususunda muvaUa h * bulunmalan. (1718) (4234) 
m nuniyetıe knr§ılanarak tasvtb edilmiş _ kiyet gösterenler arasında bir de müsabak~ pe livan güreşleri 480 ton kunı ot pazarlıkla sa.tın alınacak- * 
tlr tır. Pazarlı~ı 10/ 61940 saat 14 de yapılacak.. 

aQllmı.ştır. Muradlı (Hususi) - 2 Haziran Pazar tır. Vermeğe tallb olanların teminatlartle 72·000 kilo .~ığı~ etinin kapalı zarfla etsOL. 
l ı kolun idare heyeti başkanlığı, lraza * samsun İdma.nyurdu, bu .ırene lig maç _ günü Tekirdağ stadında yapılan büyük mezkur gün ve saatte Vizede ukert satmal- mesı 1316/ 940 güh\1 saat 10 te h:mıtte ~ 

kaym ... !·amı Fethi Tnnsuk'un eşi bayan M1l - larında blrtnclllği almıştır. ld.manyUrdunun pehlivan güreşlerinde 3 bin kadar seyirci ma komisyonuna gelmeleri. (8_4641 ) men Satınalma Komlsyinunda ~ 
ızohher Ta nsuk . tarafından yapılmo.ktadır. çalışkan l\P()rculuını bu veslle ile tebrik e - bulundu. Serbest güreşte Türkiye baş peh- Tahmin edilen flatı 25 kurtı§ mr t.emına.tt 
tlyeliklerinl de Inöııü okulu öğretmenlerin - deriz. Sam!und.a bu sene spor hareketleri _ livanı Hüseyin, Habeş Kasım Tafariyi . * 1350 liradır. İsteklllerin Bbelli gün w eaa\, 
den Fatma Akgül ile orta okul tarih öğret - nln b~ütün canlanması ve bu meyanda. serbest başaltısında Gönenli Hamdi Hay~ 33,300 .kilo sade yağı kapalı zarna eksilt - ten blr saat evveline kadar ilk temtnatın.rne 
rnen ı bayo.n Refet deruhrle eylemiştir. deniz ve do.ğcılık sporlarının taammümü 1 - rebolul s··ı d' y -ı .. 1 meye konmuştur. İhalesi 1216/ 940 Çarşamba kapalı zartıarını İzmltte tümen Satınaıma u u eymanı yen ı. ag ı guref er- ,. . • İ * Gerede partı ve Halkevl parti mü!ettl~i çin de bir ta:ıllyet ve hazırlık göze çarpmak. de ise Pehlivan köylü Pomak Mustafa bi _ gunli saat 16 da Izmirde kışlada zmlr LT. Komisyonuna vermeleri. (l'f33) (aı52) 
Şerekttln tarafindan htt~ ed~~tedlr. ~fu~ rinci oWu. ~~~~~~~~~~----~----~--------~~~-~~-

«Son Posta» nın tarihi tefrikası: 65 

IAYIAIS 
Kadın ruhundaki sayısız muammalar

dan birinin sevk.ile daha o sabah ayağına. 
kadar gelip yalvaran sultanı reddeden 
kız, daha fazla ısrar cdemiyerek gene 

• muammalı bir titreyişle Melikenin elle
rini tuttu: 

- Allah aşkına yapmayın Melike 
hazretleri. Şimdi geÜyorum işte. Hatta 
bu kılıkta. 

Arkasına bir maşlah nlıp Salamışın 
idare ettiği arabaya bindi Araba saraya 
doğru sürat le koşarken iki kadın hiç ko
nuşmadan yanyana oturdular. Arasıra 
Melikenin hafif hıçkırıkları bu sükutu 
ihl.Ul ediyordu. Sıkıcı, ezici bir yol,~uluk.
tu bu. Sarayın kapısına geldikleri ;ıaman 
büyük avluda mutadın fevkinde bir ka
labalık vardı. Yüzlerce 'asker meydanı 
dolduruyor, birkaç emir öteye beriye ko
ıuyordu. Kapıdaki nöbetçiler avluya gir
rnek istiyen arabayı önlediler. 

- İçeriye girmek yasak. 
Salamış hiddetle kamçısını salladı ı 
- Kim yasak etti. Arabada Melike 

hazretleri var. 
- Biz Meüke filan tanımıyoruz. A· 

tabeyin müsaadesl olmadan kimse içeri 
giremez. 

- Yapma bey arkadaş. Atabey bize 
bir şey demez. Bırıı.k geçeyim yahu. A
tabada iki kadın var. 

- Uzun etme, yasak dedik. Benim 
başımı belaya sokacaksın. İçerde hilyUk 
işler dönüyor. 

Melike korku içinde başını arRbadan 
rıkarmıştı: 

- Ne için bizi bırakmıyorlar, iqerde 
neler oluyormuıi> 

Kölemenin biri öteden atıldı: 
- Yeni sultana bi'at odlyorlıır. 
- Biat mi ediyorlar~ 
Melike bir çığlık kopararak Salamı

~ın kolları arasına düftÜ. Genç kız sap-, 
ean dışarı fırlamıştı. 

- Ye ni sultann biat ediyorlar, bıra
kın beni. içeri gireceğim, eski eultanı gö
teceğim. 

Pos bıyıklı bir Kölemen çapkın bir 

Y cu:an: Ha•an Adnan Giz 
gülüıle kızı önlemek iatedl: 

- Eski sultanı artık ne yapacaksın 
kızım} Biraz da bize bak. .. 

Cenç kız, umulmaz bir sürat ve cesa
retle üzerine doğru gelea Kölemenc 
müthi~ bir s.ille savurduktan sonra bir
denbire karışan askerlerin tel~şından is
tifade ederek ok gibi kapıdan girdi. Ho
men le.alabalığın arasına karışarak iç ka
pıdan mermer merdivenlere fırlamıştı. 
Etrahndakilerln §aşkın bakışları kar§l
sında nereye gideceğini bilmiyerek d8r
der, dörder merdivenleri çıkıyordu. 
Birden yuk~dan inen kalabalık blr ka
file iÖrilnce gözleri evlnden u~yarak 
boğu1' bir feryad savurduı 

- Ah Nurettin 1.. • 
Nurettin Ali on, on iki Kölemen ne

ferinin arasında elleri arkasına bailan
nuş olduiu halde saray mahzenine ııi
den asma merdivenden indiriliyordu. 

Parrnaldarıru ısırarak hıçkınk.lanm 
tutan Zeliha bir çılgın gibi ileri atılıp: 

- Nurettin 1 - diye haykırdı - beni af
fet Nurettin, senJ seviyorum. 

Bu fezyad, hu tesadUf karşısında hfQ 
bir hayret eseri g<Sstennlyen bedbaht 
delilcanL hayatını parçalıyan kıza yalına 
bir <iefa o da kinsiz ve lAkayd b.!T nazu 
attıktan sonra alnı havada, omuz:lan dik 
kendi arzusile 81Ume giden bir fedat ka
yıdaızlıA-f]e bUkUmdarlann hapıedildllt 
saray zindanının karanlık Ye loı hUcra .. 
lerine sapmıştı. 

-8-
Çarmıha gerilen adam 

Nurettin ile Şerefettln mecll!I teTke~ 
tikten sonra, b8yle mUşlr.ül bir zamanda 
<levleti toy ve garib tabiatlı bir gencfu 
idaresi altında bırakmayı doğru bulmı -
yan Kurultay derhal ulemadan fetva a -
larak Nurettin Ali Aybey:ln han ne. A~ 
ta.bey Seyfettin Kutuzun sultan seçil • 
mesLne karar vermişti. 

1259 yılının 22 Tc~nievveDne te • 
sadUf eden bu milhiın kararla Mıııır tah
tına cUlCls eden Seyfettin Kutuz O'E'.lmeti
kUlmuzaffer» Unvanını aldı. Her OoY ev• 

velden hazırlandığı ve Seyfettin Baha -
dırla, İlmüddin Fethi gibi ciddi rakibler 
de Kahire haricinde bulunduğu için bu 
saltanat tebeddülü tama.mile hadisesiz 
olarak geçmişti. 

O gün biat resminden sonrn yeni sul
tanla bu hükumet darbesinde ona yar -
dım eden Baybars, Bedrettin, Saliht gibi 
emirler sarayda bir toplantı y11parak hü
kumet tebeddülünün lcab ettirdiği mü -
him kararlar vermi~ler, ve azledilen eski 
ricalin yerine yenilerini tayın etmi~lerdi. 
Bu ~ararlar alındıktan sonra büyük e -
meline bu kadar kolay ve tehlikeııiz na
il olduğundan dolayı derin bir sevinç 
duyan Kutuz hararetli cilrnlelcrle onlara 
teşekkür ederek: 

- Her §ey sizin gayret ve dirayetiniz 
sayesinde oldu -diyordu- Hizmetinizi 
hiç bir zaman unutmayacağım. Devamını 
temenni ettiğim bu yardımlarınız saye -
sinde biltün milııkilller Üzerine muzaffer 
olacağımızı umuyorum. 

Bedrettin: 
- Mclikülmuzaff er olan ünvanınıu 

müstakbel zaferlerimiz için fAli hayır 
addederim. 

Cevabını verdi. 
Seyfettin Kutuz: 
- Şimdi önümüzde iki mühim mese

le mevcud -dedi- Melik Nasıra yapıla -
cak yardım ve Ma' ziler. - .,. , ' 

Baybars: 
- Melik Nasıra tabn ordu göndere -

ceiiz. Ma'ziler de b8f kaldıracak olur -
sa şiddetli hfr tenkil hareketi yaparız. 
Orclu içindeki bu nifa]dara bir nihayet 
vemı.~l. . 

Salihlı 
- Ma'zilerden ortada kim kaldı ki 

zaten, başlarını bir tarafa çekersek on -
lar da datıhverlr. 

Kutuz: 
- Yani Seyfettin lte P' ethjy( kaıde -

diyorsunuz. 
- Evet onları Knhfreye dBner dön -

mez tevkif etmeli. 
- Siz Baybars, siz ne düıUnüyorsu -

nuz~ 

- Ben de bu fikirdeyim. Onları tev
kif edersek hiç bir sızıltı çıkmaz. 

Bu sırada blr zabit mUsaade alarak i
çeri girdi, Kutuzu selamladı: 

- Kale kapısından kaçmıyıı çalı~n 
§Üpheli bir şahıs tevkif edildi Melik haz
retleri. Üstünde Seyfettin Bahadıra hita
ben yazılmış bir mektub çıktı. 

(Arkası var) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu Iıanları 
1 - Tahmin edilen bedeli (11,800) lira o_ bilir. 

lan (4-00) ton Karabük kok kömürünün, 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tart. 
.al/ Haziran/94-0 tarihine ra.slayan Cuma G11- fatı dahlllnde tanzim edecekleri k.apelı tekllf 
nü saat 11 de kapalı zarfla ek&llt.rnesi YQP1. mektubia.rını en g09 belli gün ve saatten hlr 
lcaktır. saat evveline kadar KMımP&'iRda bultman 

2 - İlk teminatı (885) lira olup şartnamesi komisyon başkanlığına :ma.kbuz mnhblltnde 
hergüb komisyondan parasız olarak alına - vermeleri. (4634) 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta okullarda Matematik, Ta.bilye, Fransızca, Almanca. ve İngillue ~!men 

muavini olmak istiyenler için bu sene de imtlluın açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 2 EylOl Pazartesi gllnft İstanbul Üniversitesinde iba§lıya.eaktlr. 
9 - Bu imtihanlara girmek 1stlyenlerin: 
A '11 Türk vatandaşı olmalan, 
B » Ya.§larının 20 den kü9\1k 46 den bftyük olmamaları, 
C • Hlisnüha.l erbabından oldukları, herhangi bir surette mahkftmlyetleri oım~ 

hakkında bulunduk.lan vllft;yet veya kaza idare heyetinden alınmış bir mazbata lbml 
etmeleri, «halen memur veya öQ'retmen olanlar bu knyıttan mfuıtesna olup men.sut> oı. 
dukları daire runlrinln vereceği ve.cılka ktı.fld1r.» 

D » Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik yapmağa. mA.ni vilcud nrazından saıım aL 
duklannı 1.!bat eder ta.adlkli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E » En az olgunluk imtihanını vennJş &e veya 4, 5 ve 6 sınıflı, ö#retmen otnıt 
mezunu veya bunJarın muadlll tahsil gönntlJ} olmala.rı, «Öğretmen olrulu meaunlamıq 
en az iki dera yüı ö~retmenllk etmiş bulunmalan lA.zund.ır .. 

4 - Yukarıdaki şartları hal.2 namzetler Veka.lete müracaa' edecekler ve btlıdaJaft. 
na şu vesikaları baflıyacakla.rdır. 

A » Nüfu.! tezker8!inln aalı veya tMdlkli sureti, 
lil » Tah31llerlne ald. şartname veya vesltalarmın aslı veyahut tasdı.tn ~ 
O » Httanlihal mazbata.sı, 
D :t Bulundukları yerin maarif idareslnde.n nümune.sine göre alınmıt tu<Hlrlt mat 

raporu, 
il • Maa.rlf idaresinden t.Mdlkli ve fotoğraflı fi4, 
'I' » 8 aded 4, 6X6 M.y\lklültftnde Irarton.suı: fo~tları. 
Bu vesikaların en son 111 Atustoa aqaınma kadar VekA.lete gönderilmİf otnuıa iL 

zundır. Bu tariten 80nro. müracaat etmııı olanlar veya veslkaluuu nokan göndennJlır 
imtihana alınmıyacaktır. 0'24.50• «4267• 

Nafıa Vekaletinden : 
Ek.siltnı&ye konulan 10: 
ı - Malatyada sürgü regtilAt.örü teTSU. tanal, açık tünel, imalfttı sına!ye, 81hd vt 

derme reglllA.törlerl işletme binaları ln§aatı keşif bedeli (315,000) liradır. 

il - :ıı:ır.slltme 1/7/940 tarihine rB.!layan Pazart~i günü saat l~ de Na.fla V8ıkAletl ırn 
işleri rel.8llitl su eblltme komt!yonu oda.sında kapalı zarf u.gullle yapılacak.tll'. 

S - İstekliler, eksiltme şartnameal, mulmvele proje.si, bayındırlık işleri gen.el f&ri. 
namesi, fennt şartname ve projeleri 111 Ura 75 kuruş mukabillnde su işleri re1SU#Jnden 
ala.billrler. 

4 - Eb!ltmeye girebUmek 1Qin 13teklllenn (16,350) liralık muvakkat teminat verme. 
şı ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vealb • 
1aı1n. b1rllkto bir dilekçe ile Narta. VekAletino müracaat ederok bu işe mahsus olmak 
üzere vesika. al.malan ve bu veaikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet 1çind.o vesika talebinde bUlurtınıynnlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
5 - İstekillerln teklif mektuhlarını Udnel mnddede ynzılı .saatten bir saat enellne 

knda.r su ~eri rel.sliğlne makbuz mukabUlrAıe vermeleri lAzımdır. Po.sta.da olan PQ5ll • 
melar ika.bul Gdllmoz. (2629) (460-0) 

f 
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SON POSTA Sayfa 7 

Fransız tayyareleri 
Münih ve Frankfurtu 
bombardıman ettiler 

İtalya müttefiklerle müzakerelere 
bir türlü yanaşmıyor 

(Baştıuafı 1 inci sayfada) Paris, 4 {Hususi) - Başvekil Reynaud Belgraddaki fıkır, bu kıt'aların, İlalyanların 

3 
Haziranı 4 Hazırana bağuyan gece, Diğer taraftan İngiliz tayyareleri de, bugün senatonun hariciye encümeninde si- cenahtan Fransaya karşı yapacakları hü .. 

Fransız tebliği M.. "h ve Frankfur.tun hemen yakınla. - Holanda ve Belçikadaki Alman depolannı, yasi vaziyet hakkında izahat vermiş ve bu cumda İtalyanlara yardım ıçın İtalyan hu" 
ParJ.<ı 4 (A.A.) _ 4 Haziran sabah ta. rı~~~ kain hava meydanları ve endüs. ıarki Prusyada askeri hedeflen ve mühim' meyanda İtalyanın durumuna da temas e- dudunu geçmeğe hazır bulunmaktadır. 

l1hlı Fransız tebliği: tri müesse.se1er1 borobardvnan edll~ış.. bir sanayi merkezi olan Ruhr havz.uını derek, ezcümle demiştir ki: Muhabir, şunları da ilave eylemektedir: 
• Gece, Dunkerque mıntakasında, klt.'.a- tır Tayyarelerı.m.ızın hep.si geri dön - bombardıman etmişlerdir. - İtalya harbe girdiği takdirde, bunu İtalyanın, Almanlara, Fransaya karşı Y< • 

l larunızın mukavemeti saye.51.nde ve duş. müştür. Bu harekete müvazt olarak, İn. Tayyare fabrikııs.ına isabetler bile bile ve münhasıran harbetmek arzusu tığı hücumda yardım etmek temayülü, on i 
ll'lan tazytkl neticesinde durmada~ ar- giliz hava kuvveUeri, mühim filolarla, Londra, 4 {Husıısn - İngiliz tayyare- ile yapacaktır. ada üslerinde Alınan mürettebatını h~ 
tan güçlüklere rağmen, irkab amelıyes!, Rtıhr mıntakn<nna hücum etmiş ve bu_ leri tarafından Ruhr havzasında yapılan Geçen senedenberi müteaddid vesileler- Alman denizaltı gemılerinın bulunmakt!ı. c -

: taaı bir surette devam etmiştir. rada endüstri hedeflerını ve tasflyeh::ı.- bombardıman hakkmd., alınan mütemmim le, İtalyan talebleıini tetkik etıneğe hazır duğunu bildiren haberle de teeyyiid eder { 
i Cephenin geri kal:ın kısmında, k:ıyde neler bombardıman edılmıştlr. mahimata nazaran., Almanyanın en mühim olduğumuzu Romaya bildirdik. Fakat bü- bi gözü.kmektedır. 

1 Şayan birşey olmamıştır. . ·~· Düşman hava kuvvetlerinin dlin Paris t~~are fabrikasına bombalar isabet et- tün bu teşebbüslerimiz cevabsız kaldı. Omidler 

1 
Franşız amirallik datre&İnın teblıgı mıntakası üzerınde yaptığı hareket es _ rniştir. Ahiren, İngiltere ile birlikte bu teşebbüs- Londra 4 (AA.) - Reuter: 

Paris 4 CA.A.) - Fransız amirallık da. nasında kaydettığı kayıbl:ır. a.sgar1 ·25 • Aynca, mühimmat ve benzin clepolann- !erim.izi tekrarladık. Mussolini bunlardan Bu sabahki postadan, İtalyan Umanl:mn' 
1 1resının tebliği: ta'-""areye balığ olmaktadır. Ciddi su • da yangın çıkını~ ve münakalat yollan tah- haberdardır. göndenlmek üzere İngiliz m-:ılı eşya :;atı 
l Şi.maıdeki müttefık orduların ge!'i ç~ rette va. ralanım 'bir ç.ok bomOO.rdıman rib edilmistir. Gerek Fransa, gerek İngilterenin hal- almması için Londrada kredi açan bir çc. 
1 kilınesinl ve .lrkabını mümklin kılmak 11

- tavvarelerlnin hatlarn dönerken güclük Paris'.n boinbe.rdımanır..da ölen kn yaya karşı hiçbir ha:;manı~ niyeıleri yoktur. mektublar çıkmıştır. Bu keyfiyet, vaziyetl 

I& zere, amiral Abrlalın kumandası alhnda çektııo1ı gi:lrülmüştür. talebeler Biz, o kanaatteyiz ki İtalya ile a-ramızda daha i.ımidli bır tarzda müşahedesını -:nii"· 
Dunkerque'l müdafaa etmekte olan kara 6 Pari9 4 (A.A.) - Alman bombalan müzakere yolu ile ha1le<l.ilmiyecek hiçbir kün kılmaktadır. 
Ye deniz unsurlan, kaleyi ıst.ımal edil - fngı1iz tebl:ği Paris banliyösünün iki mmtakasında, kız mesele yoktur.» ltaJyan vapuru yolcu alınıyor 
ınez bir hale koyduktan sonra., 3 HazL Loııdra 4 (A.AJ - Hava nezaretinin mckteb talebeleri arasında birçok zayiat Faşist yüksek kouseyi toplanmadı Kahire 4 (A.A.) - 4000 tonluk İtalyan O: 
ranı 4 Hazirana ba~lıyan gece, tam bir bir tebUğine ruı.z:ıran, İngl.liz bombnrdı. yapmışbr. İlk mıntnkadn, - ~arki Paris ban- Londra, 4 (l lu!!usi) - Homadan alı- liten vapuru, dün yolcu almak üzere Snrl 
intizamla irkiı.b edUm~erdır. man tayvarelerl Dunkerque etrafı'1da liyösü - bir bomba bir mekteb yakininde nan bir habere göre, dün gece yapılacağı yeye hareket edecek iken yarın yolcu almal 

İngiliz ve Fransız donanmaları, .sıkı dü~man b:ıt.a.ryalarını, yollar. demlry'll- bir :ı=ıığınağa isabet etmiştir. 12 yaşından bildirilmiş olan faşist yüb.ek konseyinin sızın doğruca Napollye müteveccihen hare 
~ bırlıklerıle müttefık ordulardan 3oo ları ve kıtM.t tnh~ldat-·nı bomb:ırctıman a:_ağıbl ol kız talebe ölmüş ve içlerinde pek toplantısı vukubulmamışbr. ket edecektir. 
h1.nden fazla• insan kurtarılmasını miim. etml~tir. Aftır bombardıman tayyare te_ agır u unan, 30 talebe yaralanmıştır. Ay- Konseyin hangi tarihte toplanacağı bel- ltalya kabinesinin kararlan 
kun kılan tanhte mıslı -01mıyan bır ha- ~e'·kiilleri gPrelı>Vin Almnn:vanın şlına _ ni zamanda 15 kilometrelik bir mesafede li değildir. Roma !f., CA.A.) - Duçenln riyasetlnde tc • 
l'eketı muvaffak ete isal ctMıctlerd!•·. _l"nde. tayyarP hangarları vesalr askPri bulunan 6 kız talebe ülmüş ve müteaddid Hücmnlar devam ediyor !anan nazırlar meclısı muhtelif nazırlar t:-

Bu harekete her hacimde 200 Fransız hp.neflPri bPmbard•man Ptmekte devam diğer talebe yaralanm1ştn. Dün öğleden Diğer taraftan ltalyan gazeteleri, müt - rafından verıJen ve aie15.de idart işlere m 
harb ve ticaret gemisi ,.e b rcok deniz etmL~tir. Bütün t.ayvnreler avdet etmiş_ • sonraki hava hücumunda ceman 16 kız ta- tefikler aleyhinde hücumlarına devam et- tedaır bulunan kamın Jii.ylhalarını kabı 
t.ayYare tılosu -ı.ştırak eylemiştir. . tir. Avcıl:ı.rınnz taarrm3 devriye hare - lebe ölmüştür. mektedirler. etmıstir. 

Jaquar ve Cha~l toro1do muhrlblerı. ketlerlrıe devam et~tir. Almanlar, bilhassa. Parisin civannda bu «Kritika Faşista» mecmuası, ~~rb haıi- ........................................................... · 
ni, Adroit Bonrra.saue, Foudroyant, 0 - lunan birçok hava meydanlarına isabetleT cinde geçirilen hergiınu_· .. n İtalya için bir Dün iki otomobil kazası oldu, ik" 

• . l Na.-vik bÖ'"'e<rlnde- bir ve iki Haziran w w 1 b ı · ?"age, Siroco torp'dolannı v Nıger nn - yapmaga ugnı.~şlardır. kinci hedefleri kayıb olduğunu ve ltalyanın müda a esı kici yaralandı 
ıı. b zı ~c da 6 tayyare dfışfırmrnu~tür. p · · f d k k ':t: zeme gemisini kaybettık. D·ı;er a • ansın etnı. ın a i münakale haılan ol - olmadan sulh yapılamıyacnğım yazma ta- Karagümrüktc oturan Ahmeöin 7 y~larr 

lllıler de hasara u-am~a da bunların Ahnan t~bli<Ti mu tur Nihayet hfrb,, fab "k hü dı ·~ ,,. · • .. n aya cum r. daki kızı Neriman Edirnekapı caddesinde c ~ 

bazıları yeniden den'ze çıkmıştır. Führer:in umumi karargahı 4 (A.A.) - etmişlerdir. Ban Alman pilotları her tür- Harb alaınetleri. . narken, şoför H.alldin idaresındekı 1948 s 
Amirallik daire i bu h-areketın bır cok Ordu yük~ct kumandanlıin blldiriyor: lü askeri hedefden uzak olan binalan tah- Paris, 4 (A.A.) - A\plerın hır tarafın- yılı otomobil çocuğa çarpmış ve başınd. n 

denız ve 11ava cu-zi.itamlarmın feda edıl_ rib ctmi<>leroir. d b ) h b l ·· e İtalya ğ~ i Dunkerque'in zaptı içln vapılan muha- ~ an uraya ge en a er ere ~or 'w yaralamıştır. Yaralı çocuk Cerrahpaşn ha~ 
ınes1 'J)ahasfua muvaffak olabılece .n rf'beler ~ona ermek üzeredir. Kıt'alarımız Ketumiyet Almanyanın yanında harbe gırmege kar~r tanesine kaldırılmış, şoför yakalanarak t l 
biliyordu. ..,. bll ııehı-e gimıl.~lf'r ve kendini nevmldane. mi.i_ Alman bombalannın isabet noktalım v~~iştir: Şimdi ..Yapılacak. ~ey bunun tarı- klb.ata başlanmıştır. 

Pas de Calais filotillası da bunu - , dafro'l ede!l d "•mandan Fort.Louls'y! al- hakkında büyük bir ketumiyet muhafaza hını tesbıt ve planını tatbik etmekten iba- Şoför Nurettlnln kullanmakta olduğu 1515 
lllekte idi. sr bi vazi _ :m'ı:lardır. İnv'Jh askerlerinin vapnrl:mı edilmektedir. r~ttİT. Fransa h_u ~arann "lmmasına aebe- sayılı otomobil de dün Beyoğlunda Ru·nrli 

Bunlar her zainan olduğu do~ru rıc'atl ... ,.1'1.l .-etretmeğe memur o - Alman pilotlan, u~ıumiyetle, bombalı:ı.- bıyet verecek hiçbır şey yapmamıştır. İtal- caddefiinden geçerken temizlik amelesındr \ 
felerin! yaptılar. fan Fransız kı' 'alarlle vaoılan sokak mu- rım tesadiifi olarak atmamışlar, askert ve- yani matbuatı 90f n znmanlar

1
da Casd.ld~?.la.n~d.ı- Ru:aya çarpmış ve vücudünün muhtelif ye . 

Ak~-am tebliği harebelPrl cev"'"l et:nektedlr. ya yan-askeri hedeflere nişan almışlardır. da talyanlara ena mua~e e e ı ıgıru ı - lerlnden yaralanma.sına sebeb olmuştur. Y . 
akşam T csadüf v&lc.i olan ııoktalann isimleri - dia etmişti. Yapılan tahkikattan harb fab- · 

Partg 4 <A.A ı _ 4 Hazıran Evvt>l,.e ele :ıvrı 'bir tel:ıl'ğde blldlrUdi- . . .1 1 1 ,J 1 l h l d b . bb"" .. d b 1 ralı amele Bcyo~lu hastanesine kal<lırılmıs 
Fr mn neşn. pı ot ara müşnneae erini tas ıi rika ann a sa otaı leşe usun e u un- •· .. 

ansız tebliği: ji"i rlhi h.,va or1usıı 3 Haziranda muhte_ w b' d h f d h 1 . . ,_, . . '-'f d'ld•W· 1 ... azaya sebeb olan .şofor yakalanmıştır. 
Tesbıt edılmı' olan planlar muclbin- etmege yarayıp, ır a a se ere a a mu - duk arı ıçın on ıuşının tevıı..ı e ı ıgı nn a- f b I Adi' . d f' )" 1 ~ 

d 
. lif req<>me~te birçolt tayya•elerle Paris • vaffaknretli bombardımanlar yapmalannı -·1m.,•tır. Bunlardan bir kaçı sonradan ser- stan U ıvesın en ter ıe ayı.ıt 

ce, mu··ıtefık kıt'-,' arın Du11kerquc' en ır. ı d Fr d " l' t .,, ~ ..,. 
<u C varırı ::ı an "' or uı::unun uss ıne a_ temin eder. Alınan tedbirler hakkında ay-l best bırakılmıştır. ihtilafı haklı göstermek görülenler 

kAbı bugün nlhııvrte ermıstır. arrııo: etrrı.i~tir Taarruz beklenllmedlk bir h f k d j ı h b · 
Son d"kı"ka""• ka"'ar. evvnl:i varmlır. ni ketumiyet mu a a:r.a edilme tı• ir. için talya son zaman arda ar e müracaat Istanbul müddeiumumi muavinlerinden 

" ... " Z<>T"'!lnda v::ımlıYııqtır. Dii~manın hal•a Bo b d 1-_ı __ ı 906 ı d · ı d b ı·w· · da, bıJAı....,.e b· ı~-t şehırde hatta evden m ar ıman ıuırullLlllanmn sayısı: etmek sureti e enız er e ser eet ıgı temm Reşad Saka, 2 ncl ağırceza reisi Remzi, as~ 
au<u ....,... müdı>faa-;ını n~lı:h~ağa muvaffak o- p · 4 (AA.) D" p · tak d · b"ld. · · n... • • lahi tt il eve, dümdarlanmızın kahraman muka- ans • - un ans mın a- e eceğim ı ırmıştır. ,~ansın sa ye ar ye 2 ncı ticaret azasından Ahmed Remzi. 

vemet.ı kendısıru gösterm~tır. Daimi su. Junmıı~ ve yüksekten ve alçaktan toplu sının bombardımanı neticesinde ölen ve mahfellciind.e İtalyanın ihtiyaçları nazan l inci ticaret :rıasından Kamil, sulh hak\nı. 
rette takvıve cdılen düşman, durmaclan uçuşlarla Fransız h1l.va ordusunun liman yaralananların miktarı resmen bildirilmek- itibara alınarak abluka nizamlarının diğer !erinden Niyazi Adliye VekaJetı encümenınce 
kıskacını daraltıyor ve durmadan m:.ı - ve en<lü~ttl fabrikaları üzerinde pek mü_ tedir. bitauf devletler hakkında olCluğu ı;ibi ken- b\.rer dereee terfie layık görülmüş1crdir. 
kabıJ htıcnmlara maruz kahvordu. son ec;c;ir neticeler elde edllmlştlr. Birçok yan Resmi rakkamlara gör~ bombardıman disine kam cıii:ld•t1 • tatbik edil-nediği ha- İsimleri ilk çıkacak terfı list.esıne ithal 
1rkftb, Alman makineli tüfeklerinin atesi gı.nlar cıkt.ıh ve infU:\!!'lar vukubulrlu~u kurhanlan 906 dır. latılmaktadır. İtalyan vapurlannda artık edıleceki.ir. 
altındn yn.pılm~tır. Amiral Abrial <e müşahede edllmlst\r. Hava muharebele. · Bunlardan 2 54 ü ölüdür. Ölülerin 195 ıı.raıtırmalar yapılnıamaktad_ır. . ....................................... --............. _. 
general Fagalde·n kumnndası altında rı P<:mı<:mda 79 düşman-toyyaresl diişü. sivil, 5 9 u askerdir. Mayıs ayının nihayetinde iI.ngılız ve İtal -

riilmii~tür. Hanırnr1ar:b vf' yerde Ü" dört y ı ik 652 d' B J 545 ks ı ı Romada ıtila"flar imza etmış vapılan bu ~·acıetll müdafaa geniş oldu- .,. ara ı m tan ır. un arın yan e per er -
ğu kadar gür. hareket. mücadelenin in. yüz tayyare tahrlh edilmiştir. ııivil, l O 7 si askerdir. lerdi. İta:lya hülttlmeti .11ırf sıyasl .sebeblcr -
kl~afı ü;ı:erınde muhakkak tesırını gös. TayYare dafi bat.aryaları 3 Haziranda Paris 4 - Dünkü akın esnasında dü - den dolayı bu itilCı.fiarı ..son dakik.ada reddet 

1 ji t 21 diimıan tayyaresi d~lirmn.,Ierdir. Bıı şürülen Alman .tayyarelerinin sayısı 25 mıştır. 
terecekbr. Şımalden ge en ~ ener am fevknltı.<le muvaffakıyete karşı .Alıruın ha bulmuştuT. Fransa ve İngıltere hükumetleri müzakere 
ol:!rak kalmış buluruın askerlerlmız, ye- vr kuvvetleri 9 tayyare kavbebnl .. lerdir. Lond l • · tef • l · '"""' k :ıst.edıklerını bır kaç kere Musso nı muharebelere hazırdır. Bu barckM " ., ra gazete enrun sır erı ye gır'"i..u.e ' 

3-4 Haziran gecesi düşman Holand:ı • Londra 4 (A.A.) - Parise karşı ola!l hava llniye bıldırmışlerdlr. 
es11asında, kara. - deniz ve hava orduları_ da cenubu garbı Almanyada bombalarla hücumunun kurbanlarına karşı duydukları 12 ada üslerinde Alman tahtelhahirleri 
mı?ın sıkı l.Ş birJ1ği fevkalftdeb bır d;r~ce- taarruza devam etmiştir. Elde ettl~l mu_ sempatiyi izhar ettikten sonra, Londra ga - varrmt 
~e kendlc;int göstcrmış ve k n °~ ~ nra vaffaklyet her zamanki gibi pek ehem _ zeteleri bu hava hücwnlannı diğer hük:funet Nevyork 4 (A.A.) - Reuter: 
Ingılız kara. deniz ve havn uvve e yo. miyei.<ıiz olmuştur Roterdam clvannda merkezlerinin alabileceği der8 nok:ta.s:ınd:m Nevyork_Times gazet.esının Belgrad muha 
rulmaz vnrd·m~rda ibulumn~st.ur. AmL bi Al d t mu"'ta.lea etmnktedlr. :ı:ıırı bıldırıyor: 
ral Abrlnl İngılız1erın yaotıgı harı>ket_ ve gar manya a ayyare dafi batar_ ,- f k 

' · ·· l şt :r- yaları i Ye gece avcı tayyareler! 2 tayya_ Baz:ı muharrirler .şu mül§.hazayıı varınnk. Maribor hudud şehrinden .a_ıınan, a a;;, 
lerın Ievka1Ade olduğunu soy e.ı;ıı t: • ... habe Vi ı 1 

MEİN KAMPF 
ADOLF HİTLER'in 

KAVGAM 
İsimli eseri Hüseyin Cabit Yalçın 

taraf'ından tercüme edilmi~ır. 

İki cild 225, cildli 2.~ kuruş 

AHMET HALiT Kitabevi 
Diisman "•ftta ettığı FrailSlZ ve IngTz re düşürmüşlerdll' tadır: Dafi toplar ve muharebe bataryal.a • t.ey1d olunınıyan ,uır re gore, . yana c -) 

UJ.'1 ti1 tes. Dunkerlı:in İ .. ra]j I : rlle m.üdafao. edilen şeblrleİe vAki olacak varında Alman btaları ~h~ edilmektcc!ır. 
ktıvvetlerlnin bı .. çevirme hareke e - = 1 ta ı -==========================ııı Um olmas·nı elde etmek arzusunu gut_ Berlln 4 (AA.~ _ Alman başkuman bıı nevi bır hiicumdıı, muhasım yya.re e - • 
mfüıtii Bu kuvvPtl!'r. k~ ısında geçil _ danl:ğının tebliği: - l'in büyük bır yük.sekliktP uçmakta olmaları 

esi d "enıbe'"den Dunkerque kalesi "'-i .. detıı blr "'" iki netice tevlid etmektedir: '1 o o o o o L 8 mez enerjılerı sav n e, "' ' ""u ,....rpış - · ı ll · üzel b T ı ktırtulmuşlardır. madan sonra alınmıştu. Kırk !bin esır a • Bır ncısı: Hasarat ge ş1 g . suraya u. 1 r a 
1 • d iınmış ve henfiz miktarı büınmıyen g:ı.: i raya vikl ol u cihetle, .şehrm normal ha. l .• 
., A?ğı Som cephewı e naim. elım.ı.ııde kelmı§tır Bu suretle, bU. ; ya~ı tamamen bozulamnz. 

Bu snbah aşa~ Somnıe'da çarpış.Tit:ı - t"' B 
1 

ika hılı M 1 Ikıncı.«ı de; Çok yüksekten atılan bomba... 
lar olmuştur. Burada esır aldık. . un e ç sa. ve anııdan Somm.e : lar muayyen hedefiere tevcih edllemi,yeceği 

l Bütün cephede keşıf t.a.vyarelen kov. mansabına kadar Fra.nslz sahfil, tama - i cihetle b lı kurbanlar sivil ahaliden o. 
"\"etlerimızın lbüyük fa.allyet1 t.aydedıl • mile Alman kıt'alan tarafından 1.şgal e i 1 • a.ş c.::ı 

e dılmı~ bulunmaktadır. - : uyor. M '-·-'--le .bilm.isil 
: ın~u~ • ~ 
\ .... _ ............................. ---..-..-. .......... ._...._ •• ._.._..I Evenln~ Standard gazetesi. ilk anda mu_ ............. ~ ............ 

8 
..... 

3 
... r····ı-t·a ya,ptırılac11:k kabeıe btlmisll vamnağa temayül hAsıl (il -

duğunu takdir edJyor. Fakat olabllir k1 HJt. 

R• f d ler, müttefikleri muknbele bllm.lslle irbar 
Ka seri Belediye ıyase ın en : etme~ ümıd eder. Miittefi.k hava kuvvetle • 

Y . esinin 1923 de yapılmış olan hali hazır haritası 1kmali ışı (il.50) i§ rini asıl heöeflerJ olan muharebe meydanın-
ı - Kayseri beledıf ulile eksiltmeye çıkarılmlşt-ır. dan uzaklaııtırmayı düşünüyor. Binaenaleyh 

günü hesablle kapalı zarf li~(G900) liradır. öc almak fikrini beslemekle beraber, as"knl 
.2 :r .. ı~ haını:ı:ı.en bede ~ trn l" tz 

- ""IU' mu (Sl7 50) liradır. ilhamlarla hareket et.mege devam e e ıy · 
3 - Muvakkat te~t l\A,; cuma günü sa.at 14 de Kayseri belediye bl..rııw.nda nıiL Sabırlı olmak 13.zımdır. Bombardıman tsy -
1 E"' ... 'trne gunu ı_.161~ dula ı..~-,,;;., 

- """"' ünı ninde yapılacaktır. yarelenmız Alman or rını .uc.ı........._'l\eru 
t~kkil belediye e~c e edeoeklerin belediyeler imar heyetinden iştirak :vesikası al- ııhattrkları 7aman. dünkü yaoılan hi:yane_ 

5 - Eksiltmeye ı.ştirak t bJarına koy.malarl l!zımdır. tın mukabele bttm!slını düşünme ~manı 
lnaları ve bunu teklif m:ı:;yesinden ve İstanbul Belediyesi Fen heyetinden, Anka. gelmış olacaırtlr. 
'Şartnameler K~yseri b t· fen §efl!tinden parasız almabllir. <ıffiddete ka-oı!mıynllnl'' 

racıa Belediyeler ımar beye 
1 

edilen gu:ıde .saat 14 de kadar Kayı;eri belediye reisliğine Bu hıısruı halt'kln~a St-ar gazetesı diyor 
Teklif ~ktubJaruıın tayin ttı>n evvel rrnnrlfl";ı,..,.* bıılunrr>ı:ı~ı ıPı•nm<lır (4385) 

"'ierllme~ı veva n,.• nn<;tq il" t-n -:aa ki: 
Hi.ssi,•1ıtımı.za kapılarak mükemmel mil -

Toprak Mahsulleri Ofisinden 

Hububat Mübayaa Memur ve 
Eksperi aranıyor 

k }erinde çalıştırılmak üzere Ziraat mek
Hububat alım mer .;~ bat ticaret veya eksperliklerinde ça • 

lehleri mezunu ve~": u ur ve eksper alınacaktır. 
lışmış tecrübe sahıhı ~e?1yapmış bu evsafı haiz talihlerin tercü-

F .. lA k l'k hizmetını .. .. k 
'.ı ı as er ı . kla Haziranın onuncu gunu a şamına 

met hallerini müsbıt e~t umum ınüdürlüğÜmüze müracaatları. 
kadar bizzat veya yazı 1 e «2613» «4595» 

himarntım1zı zivan etmiyellm. IDddet. m~
~u da hl olsa, bizi a1akadar eden meseleler 
~ibl bu meselt'ler ~" fena bir rehberdır. 

Amıeribda hiddet 
NPVVG?"k 4 (A.A l - Amerllcan gazeteleri, 

~zei.imJP. Nev-York nmes gaz.ete.st, cga.rb me. 
denivet~1ırl pll'Jantalanndan bıtısi <1'lan• 
Pari~·ftı bombardımanı karşısında heyecan 
duvnıalkta ve şöy1e demektedır: 

1"İ'İf'• Parts -re .Lıondra harabe haline ge _ 
t'rtıirse me.ıien1 mllletlP.Iin hiddetı c kadar 
tıüyük 'kuvvetle yanma a başlıvaeaktır ki 
bu d nva. ür.e n<!e tahrıb taallvetmı 2'.are
kete getıren Alınan s1stemını yok ed.eoek _ 
tir. 

Havre'in boıuhardnnıtnı 
Havre 4 <AA.) - Havr mıntaka.sı gece 

"laat 22115 ne 1/30 arasında bombardıman 
edilmı51;ır. Evlere lnfll~kli bombalar isabet 
etmı.<ıtır. Enkaz arasından öJil ve yaralılar çı
karılmıştır. 

M~lli Piyango'nun 7 ~'Haziran 

.Keşidesi Tali Kaynağı olan 
Dönen Kürelerle yapılacaktır 

jBu ketidede aynca 20 bin, 1 S bin,,.t_o bin 
lliralık lkramiyeler, 5 dane 5.000 liralık, 
tso dane 1000 liralık, 500 dane 60 liralık, 
500 dane 40 liraldc, 5000 dane 1 O liralık, 

ikramiyeler vaıdır. 

Şanstnızı deneyiniz 
l -

Büyük ikram iye :J 

100.000 liradır 
Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 

umum idaresi ilan1arı 

Muhammen bedeli (540) lira olan (600) aded makineli klasör (7.6.1940) Cuma gunu 
saat (10;30) on buçukta Haydar-paşada gar lbinası $.hilindeki "komisyon taratın.dan 
açık eksiltme u.sulile satın alınacaktır. 

Bu işe. ~ek_ ist.eyenlerln <~> lira .. c~> lrur_uşluk mu\'llk.kat teminat ve kanunun 
tayin ettıği vesaıkle birlikte eksiltme gunu saatme kadar komisyona müracaatları lL 
zımdır. 

Bu 1şe ald şartnameler komisyondan para.sız olarak dağıtılmaktadır. (4283) 
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AZ EMEK 
nelJs bJr.L yemen 

Bir komprime hayat karşılığıdır 
En sıkı.şık zamanda llza en bliyUk yardımcıdır. 

Kalorl, iıda, lezzet ve nefaset batımından ta tmln edici mahiyeti Te 
yüksek enafı halzdJr. 

Merclmek, bezelya, buğday vesatr çorbalık komprlmelerımızı 

her yerde bulabUlrslnız. 

ÇAP AMARKA MÜST AHZARATI 
M. NURİ ÇAPA Kurulut tarihi: 1915 

~;::m,. Bir B i S i K L E T -gezintisi 

SON POSTA 

Bir haftallk radyo 
programmm devamı 

PERŞEl\IBE 6/6/19t0 

12.30: Proğram, ve Memleket saat ayarı, 
12.35: Ajans ve Meteoroloji haberler!. ~2.50: 
Müzik. Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe, Izzet
tin Ökte. Okuyan: Mefharet Sağnak. 1 -
Suzinak peşrevi. 2 - Arif Bey _ Suzinft.k şar
kı: <Gözümden gitmiyor bir an hayall.) 3 -
...... _ Suzinak şarkı: (Ben gülşenı aşkında.) 
4 - İzzettin Ökte: Tanbur taksimi. 5 -
Süreyya Bey • Hüzzam şarkı : (Sen sanki ba· 
harın güliisiin.) 6 - Sel. Pınar - Hünam 
şarkı: (Aşkınla sürünsem.) 13.15: Mii1lk: 
Halk türküleri. Azize Tözem ve Sadi Ya ver • 
Ataman. 13.30 - 14: Müzik: Hafif müzik (Pl.l 
18: Proğrrun, ve memleket saat ayarı . 18 05 : 
Mü:ztk: Soll5tıer <PU 18.30 : Miizik: Radyo 
Caz orkestrası rŞef· İbrahim Öze:iir.) ~op -
rano Bedrive Tüzünün i~tlraklle. 19.10: Mii
zik: Fnsıl Heveti. 19.45: Memleket saat ııya. 
rı, Ajans ve Meteorolo.11 haberleri. 20 : Mü -
ı.ik. Çalanlar : Fahire Fersan. RPflk Fersan 
Fahri Koou7.. 1 - Okuyan: Semahnt Özrlrn· 
ses. 1 - Fahri Kopuz _ KürdiH H. ıı;ı.rkı: 

(RuyJne sıı.çlar dökülmüs.) 2 - Cevdet C'a~. 
la _ Klirdlli H ııarkı: (0 yA.r blr gece bı>lme 
geldU 3 - Udi Sadi _ Kiirdill H. sarkı: <Aş
kın derya.sına . ) 4 - Hüseyni t ürkü: (C:adır 
kurdtım düzlere.) 2 - Okuva n : Melek Tok • 
göz. 1 - S:ıdl _ Segfth şarkı : (Ruhum1n ö
len.) 2 - B'men Şen _ Segft.h şarkı: CRensiz 
ey gül! ~ül~en ) 3 - Udt Ahmed - Sedh şar
kı: <Bakıo nhvall perlsnnıma.l • 20.30: Ko -
nu.şma. 20.45: Müzik. Calanlar: F11hlre Fer. 
san, Fahri Kopuz, Refik Fersan Okuyan: 
Necmi Rmı. Aht'ikan. 1 - Sultnnivegfıh peş. 
revt . 2 - Dede - Suıtanivedh bP.ste: CCıı.nü 
cHllmi"' 3 - Lemi _ Sultaniyegfth ııırkı: 
< Andıkf'a geçen günleri.) 4 - Fnhri Kopuz: 
Ud tak..c;lmi. 5 - Lemi _ Ferahfeza &arkı: 
<Dinlendi basım dGn gece blr parça rtl1Jn -
ele l 6 - Dede - Sultanlveg§.h vürUk sPmnl: 
(Şft.devledU 7 - Saz semaisi. 21.10 : Konuş. 
mn CSlhhat saati.) 21.30 · Müzlk: Radyp or
kestrası ($et : H. Ferid 

0

Alnar.) 1 - A. Ho • 
ı•egger: Pa.cıtorale d'Ete. 2 - C. F'ranck: 
Senfoni. Re minör. 22.20: Miizl1< : Cazband 
<PU 22 30: Memleket saat nvarı. A1aruı ha
berleri. Ziraat. Eı:ham _ Tahvtltı.t. Kamblvo. 
Nukut borsa.<ıı rFiat.l 22.50 : Mü1.lk : Cazband 
<PU 23.25 _ 23 30: Yarınki proğram, ve ka-
panı.ş. 

* CIDIA '7 /6/19t0 
12.30: Proğraın, ve Memleket saat ayarı, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.50 : 

Bir manzara tesbiti 1 .. Müzik: Muhtelit şarkılar (Pl.) 13 30 - 14: 
Müzik' Knrışık müzik <PU 18: Proğrnm, ve 

B 1S1 K LE TL ER 6 AY TAK S 1 T l E Memleket saat nyarı. 18.05: Mlizlk: Slnemn 
Besı: (P l) 18 30 : Müzik : Knrışık proğrnın 

TURF Fotoğraf makineleri (1:3,5) 6 ny taksitle -SAATLAR - 6 ay taksltle (Pl.) 19.ıo : Müzik. Çalanlar: Vecihe, Cevdet 

o s M A N ş A K A R ve Şh i Çağla, Şerit İçli. 1 - Okuyan: So.dl Hcışses. 
ı - Hüseyni p~evi. 2 - Tanburl Ali Ef. -

Onlatn: Bankalar Caddesi No. 59, Tel. 42769 - Bayazıd: Elektrik idareat Hüseyni şarkı : (Nice bir hasret i nnnnn.) 

ı==~~~K~a~r~~~s~ın:d~a~N~·~o~.=2~8~-~K~R~d~ı:k~ö~y~l:sk:e:ı:e~C~R~d~d~e=s~I~N=o~.~8~3~/~2~===~ 3 -~~~-~~~= ~~w-
/'. yunu.) 4 - Retlk Fersan _ Hüseyni türkti : 

(Sabah güneş doğarken.) 5 - Hüseyni tür. 
kü: <Seherde ağlıynn billbfil.) 2 - Okuyan: Hepsinden 

Sağlam 
Hepsinden 

Zarif 
Hepsinden 

Ucuz 
YALNIZ: 

SAATLERİDİR. 

n ARLON umum Mentnsı n cep, Kol Duvar aa ma masa ve bekci kontrol saatleri deposu. 
Sultanhamam - Camcıbaşı han. ~ 

Sağlığının kıymetini bilen Bayanların seve seve kullanacağı en birinci 
adet bezleridir. Mikrobsuz, ufak yumu~akbr. En ince elbiseler altındaı 

belll olmaz. Her eczanede ve bOyQk mağazalarda Femll ve bağı 

niversite Rektörlüğünden : 
Tıb Fakültesinde anatomi doçentilğt açılttır. Namzedlerln yabancı dil hntihanı 3 BL 

rlnoiteşrin 1940 Perşembe günü yapılacaktır. bıteltlllerin sıhhat raporu, 5 .fotoğraf, 
.nüfus tezkeresi örneği ve llınt hllvlyetını eösteren .fJşlerlle (Fişler tedris işleri kalemin-
den istenecektir). 16 Eyliil 194-0 tarihine kadar rektörlüğe müracaatları. (4.625) 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezınden ı 

Münakasa suretile 5600 Çift 

ercan terlik satın alınacaktır. 
Nümuncsi ve şartnamesi için a14kodarlann hergün lstanbulda 
Yeni Postane civarında Kızılay Hanında KızıJay Depoau Direk· 
törlüğüne müracaetlan. ihale 7.6.940 tarihinde aaat 10 da yapılacakhr. 

,.ı:mm.._ ... ________________________ ..,, 

Safiye Tokay. ı - Udi Meluned - Hlcnzk!ir 
şarkı: (Görmeuem eğer.) 2 - Hicaz şarkı: 
r.A.şık oldum yavrucağım .) 3 - Hicaz tlirkü: 
CKnranm olacaksın.) 19.45: Memleket s:ıat 
ayarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri. 20: 
Müzik: Fasıl Heyeti. 20.30: Konuşma. 20.45: 
Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağla, VeclhP., Şe
rif İçli. Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 - Sel. 
Pınar _ Baynti şarkı: <Artık yetişir.) 2 -
Lem1 _ Uşşnk şarkı: (Ruhumda buldum veci 
visali.) 3 - Şevki Bey - Uşşak şarkı: (Kim. 
seler gelmez.) 4 - Dede - Olllizar ljarkı: 
{Bivefa bi~m1 lbldat.l 5 - Dede • Gülizar 
şarkı : (Nazlı nazlı sekip gider.) - Tahir 
türkll: (Çıkar yücelerden yumak yuvarlar.) 
2ı.ıo: Konu.şma (Blbllyogratya.) 21.so· Mil. 
zik: Küçük Orkestra (Şef: Necib Aşkın.) 
ı - Johann Strauss: vtyana ormanlnn ef. 
snnc.cıi (Vals.) 2 - Walter Noack: Köy hl -
kA,yelert. 3 - Dohnany1: Rapsodi (Do ma -
jör.l 4 - J. Breuer: Serenad. 5 - Ftnnz 
Dello: Parlsln Madlen l!Okağında. 6 - Zl -
ehrer: Aşık <Romans.> T - Helnz Mfinkel : 
Karaonnan polkası. 8 - Jsoln Bella: ~ere. 
nad. 22.30: Memleket saat ayarı, Ajans ha_ 
be.rler1; Ziraat, E.<ıham - Tahvlltı.t, Kambtyo
Nukut borsası (Fiat.) 22.50: Müzik: Cnzband 
<Pl.l 23.25 _ 23.30: Yarınki pro~am, ve ka. 

(Arkuı var) ······························································ 
~.. Ozluk Basımevi 

Ankarnnın en muntazam ve ehven 
şartlarla ~ gören ına.tbaasıdır. Bir de
fa müracaat edenler memnun kalır _ 
lar. İntizam, sür'at ve ehvenlyet bu 
ciddi müess~enJn şlarlarıdır. 

.............................................................. 
Son Posta l\latbaası 

Neiriyat Müdürü: Selıim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Haziran 5 

BALSAMİN Kremleri - BALSAMIN Güzellik eksirl - BALSAMİN 
Rimelleri - BALSAMIN Pudraları .. BALSAMIN Rujları - BAL

SAMİN Dudak ve Yanak allıkları 
En kibar mahfillerin kullandıkltın ve bUtün dünyaca tanınmış sıhbt 

gnzellik mnstahzarlarıdır. 

İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ .. BEYOGLU, IST ANBUL 

Türkiye Cümhuriyeti 

Zi AAT 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 265 

Zirai ve ticart her nevi banka I:ijuameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE ·28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarındn en u 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilec~k kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
ramiye dağıtılacaktır. 

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

500 " 
2,000 

" 4 " 
250 " 

1,000 
" ,40 " 

100 
" 

4,000 
" 100 " 

50 " 
5,000 

" 120 " 
40 " 

4,800 
" 160 . " 

20 " 
3,200 

" DİKKAT: Hesablarındaki pnralar bir sene içinde 50 liradan n~ağl <ın, • 
miyenlere ikramıye çıktığı takdi.Ide % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylOl. 1 Birincikfinun, 1 Mart ve 1 Haziran ta-
ıihlerlnde çekilecektir. 


