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Dtln sabah taarruza b&lflıyan Almanlar ak,ama doğru Veyga.nd m·ııı ı 1 
hattını muhtelif noktalardan ge9tikle:rini haber verdiler 1 y8 
aris bildirlror: ''Fransız ~.!.~~.~)uıR~i!-

ba. ttı kı· rılmamıstır ~:~~~:~:E~~:~~~::~::·:::: . kederinden evvel Başvekil Dr. Re-

' ' 

fik Saydam, Mare§al Fevzi Çakmak. 

' 

Vekiller, C. H. P. Genel Sekreteri 

---------------~---------------__::..._____ Dr. Tu:zer, müstakil grup reis vekili 

Fransızlar: ''Alman tankları hatlarımızdan belkı· ~:;:n~~~:i:·iy~nk~~ne~al~~~~::~ 
Muavini Seymen, Matbuat Umum 

sızabilmişlerdir, fak at bu sızışlar faydasızdır,, diyorlar ~liI::;::?:l::::::~:::::~~ .. :: 
Almanlar -dün sahalı 
iki milyon askerle 
taarruza geçtiler 

Roma bnnnn bir deneme 
taarrnzn oldnQn mntaleasında! 
Alman taarruzu ilk defa piyade kuvvetlerile yapılıyor, 

Almanlarla İngiliz kuvvetleri de çarpışıyorlar 
Londra, 5 (Hususi) - Somme ve Aisne nehirleri boyunca vücude getirilmi~ 

olan Weygand hattına karşı Almanların yeni taarruzu bu sabah başlamıştır. 
Ma~hilinde Ahbcville' den Majino hattın~ kadar imtidad eden bu cephe tak

riben 1 70 kilometre uzunlu~undadır. Yeni taarruz, cephenin Amiens - Peronnc -
Aillette bölgelerinde bilhassa şiddetli olmuştur. 

Taarruz, bütün gece devam eden şiddetli bir topçtıı!ateşinden sonra, sabah ııafak
la beraber başlamıştır. Pike ... tayyarelerinin geniş mikyasta .ilk hücu:nlarım .müte~kıb, 
Al an piyadesi de ilerlemege başlamıştır. Alman hamlesı fevkalade şıddetli ol-
ma7:la beraber, Fransızlar çetin bir mukavemet göstermektedirler. • 

Maahaza, Almanların bir koç noktadan Fransız hattını ge,mıı olduk-

ları bildirilmektedir. 
Fransız mütehassısları na diyorlar? 

P 
'ste askeri makamlar namına söz söylemeğe salahiyettar bir zat, 

Bu akşam arı • 

demiıtir ki: h miyetsiz ileri ınevzilerimızi terketmemiz muhtemeldir. Maamafih, • 
- Bazı 1 e em _ı'c:eye mahal yoktur. Bugünkü vaziyet müttefiklerin lehindedir.» 

hundan do ayı enw,. 

Almanların kuvveti 
embalarından alman haberlere göre Almanlar, hu yeni taarruzu iki 

A91erikan. mk t'n i,tirakile yapmaktadırlar. 
milyonluk bır uvve ı 

Deneme taarruzu 
_ Berlinden buraya gelen haberlere göre Almanların bu-

Roroa, 5 (Radyo) Manş der.ıizinden Majinoya kadar imtidad eden Weygand 
gün başladık~arr taarruz dahıı çürük olduğunu anlamak üzere yapılan bir deneme 
hattının hangı noktasının t"celeriı;ıe göre ta)';n edilecek noktalarda esaslı harekAta 
taarruzudur ve bunun ne 

1 

&jrişilecektir. d da Fransız hattı gerisinde muhtelif noktalarda ihtiyat 
Diier ~araftan \V~~:;uınanlaş:hna.~tadır. B.unların rnünasib bir .. zama~da muk~

~uvvetlen toplamış ri muhtemel görulrnekted.lJ:'. Ancak burada boyle hır mukabıl 
bil taarruza ııeçm~l~ kA üphe ile karşılanmaktadır. (Devamı 7 ncl sayfa.da.) 

taarruza [ft;~.;· ;bii~;~~ulacaksınız J 

Fransız · 
kabinesi 
istifa etti 
Yeni kabineyi g~ne 

Reynonun te~kıl 
etmesi beklenıyor ---Havas ajansı bHdi-

Paris, 5 (A.A.) -
tiyor: . . . fa etrn iştir• Yeni 

Reynaud kabinesı ıstı d' n teşkil et
kabineyi gene B. Reynau nu 

inesi muhtemeldir. H. ajansı bıldi-
Paris, 5 (A.A.) - avas 

1İYor: . r anında kabi-
Gece yarısı, B. Dalat1"ıJ y EJysee sara

rıe arkada ları olduğu a e blnesinin iı-
eisi Bay Lebrun 

icümhur B. Lebrun ile 

/ 

Alman iddialarma göre vaziyeti gösterir kroki 
....,..........,..~ ... ._ .......... 

Askeri vaziyet 
Almanların Fransız hatlarını birkaç noktadan 
geçmeleri ne demektir ve ne netice verebilir? 

Yazan : Emekli general H. Emir Erkilet 
Yeni büyük Fransa savaşı diin (5 Hazi-,kadar takriben 200 Km. lik bir cephede 

ran) sabah saat 4 den itibaren, Somme'un Almanların taarruzile baıılamıgtır. Paristen 
denize döküldüğü yerder. Aisne nehTine (Devabll ı net S&Jfada) 

İtalyanın ne 
yapacağı 

bugün belli 
olacak! 

Mussolini bugün 
nutuk söyliyecek 
Ağır ıartları ihtiva edecek olan 
bu nutku ltalyanın harbe karı§ -
maımın tah=b edeceği tahmin 

olunuyor. 

Diğer bazı tahminlere 
göre de İtalya bir müddet 

daha bekliyecekmiş 

lngilizler Romayı terkediyorlar 
Paris, 5 (Hususi) -- Londrarfa d iple.· 

matik mahfellerde aı•na.ı haberlere göre. 
Mussolini yarın bir 'n•Jtuk irad ede? ek, ltal 
yanın taleblerini ilan edecektir. 

, Ayni rnahfellere göre müttefikler i~in, 
mahiyetleri itibarıle bu taleblcrin kabuliıne 
imkan yoktur. Binnethe ltalyn da, harb• 
girecektir. 

Esasen bir müddettenberi, Almanya İtal
yanın harbe girmetini temin için, her türli.i 
çareye baş vurma~ta ve Romayı tazyik ey
lemektedir. 

İnailizler Romayı lerkediyor1ar 
Almanyanın gayesi, ltal)an donanma 

<Devamı 3 üncü sayfada? 

iki muhtekir 
mahkemeye 
verildiler 

Bir müddet evvel kalay ihtikarı yaptık
lan iddiasile ihtikar komi&ycnu tarafında~ 
müdı;leiumumiliğe tevdi kılınan bazı tica
rethaneler hakkındaki tahkikatın iddia nıa-
kamı~ca suç unsurlarının tayin ve tesbiti 
için Emniyet Müdürlüğüne gönderilcüğini 

Satiye davası bitti 
Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kevkeb dörder buçuk 
Sadun Ga~ib, İsmail isa Uçer buçuk, Neşet' 

Kasımgıl 3 ay hapse mahkom edildiler 
yazmıştık. 

Zabıta bunlardan Zindankapısmda Zin
dan hanında baharat ve ıtriyr.t ticaretile 
rneıgulken bilahare işi kalay ticaretine çe
viren Rabeno Politi adında bir tüccarın ih
tiklr yaptığını tesbit etmi~tir. 

Polisin yaptığı tahkikata ve vardığı ne
ticeye göre, Rabeno Politi geçen Şubat a
yı içinde İzmirden getirttiği ve lı.iloaunu 
300 kuruşa aldığı bir ton bakırı bir firma:. 
ya bin lira karla ve bir kalemde aatmak 
ıuyetile ihtikar yapmııtır. 

Rabeno Politinin resmi defter ve ov- / 

raklarile de keyfiyet sabit görüldüğünden 
suçlu bu delillerle bugün 3 780 sayılı ka
nuna muhalefetten müddeiumumiliie tes• 
lim edilecektir. 

Diğer taraftan Sultanhamamında, Ka
tırcıoğlu hanında manifatum ticaretile iş

tigal eden Mustafa Biler isminde bir tacir 

milli korunma kanununa muhalif hareket 
ettiği iddiasile adliyeye verilmlıtir. Hak

kındaki iddia gudurı 
Bu tacir ltalyadan pazen geti,tmiı. ma

nifatura ithallt bhlili bu pazenlerln Ana
(Devamı a n.ci sayfada). 

Refi Bayar Hamdi Emin, Atıf Ödül, Malik Kevkeb 
Meteos Temel ve diğerleri beraet ettiler 

Mahkürıa oclikmler v• beraet kazananlar mulaakem~ eıınasın~ 
(Yazısı 'Z inci sa.yfa,W, 



2 s yfa 
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Herg .. n 
Teknik m_d.ınig~li 

~--Yazan: l\Juhittin Birgen_ 

•naan mcd~niyeti, ınufit lıf dcvırlcrde 
.& muhtclıf Js.imler nlmı,I.udır: Taş mede-
nıyeti, tunç medeniyeti, demir medeni) eti 
ves ıre. lçirtde billunduğumuz devir henüz. 
muayyen bir isim almış olmadığ. için k ·n
dimizi demir veya çelı • medenıyeti dev in
de yaşıyor .telakki edebfliıiz. l•akat, şu aaa 
muhakk tir ki bu devri s ddce de nire 
veya çd e izn!e etm kle i ı halled meyiz. 
Çünkü, bu ünkiı medeııi) ti c n'anclır..ın, 
ona kcmık ve ruh veren kuvvetler Wr de
ğildir. Demirin veya çeli~in oynııdı .. ı rol 
kadar elektrıgın de, kitny..ıı da dcnı .te 
ctmi bulunduklatı bu} ük v zifcler var lır. 

Yenı mede'llı} et devrine ye i bir 
vezmek lilzımdır. Öyle z nediyoru 

SON POSTA 

Resimli llla1rale : 

- ...- - - - ~ 

e Hiç olmıgan dünya 

~---

Haziran 6 

Çörçilin nutkunun 
Amerikada akisleri 

Nevyork 5 <A.A.) - Çorçil'in nutku müt .. 
tefık devlet adamları tarafından yapılan te. 
zahürat meyanında Amerıkan halkı i.lzerin,. 
de en çok tesir hıra.kanıdır. Bu nutuktaki 
mukavemet ZihnlyeU \'e aÇJk sözlülük, gare_ 
teler tarafından, '.Aımnn otausunun müt.te.. 
fikJere indirdiği dnrbenln Almanyanın jd .. 
diası hilafına olarak ka 'i olmaktan çok u. 
zak bulunduğunun bir dell.li nddedllınekte. 
dlr. 

Nevrork .Hernicl Tr bune gırzetesi Amerl .. 
lmlılann Çorçılln azmi kadar büyÜk bir an_ 
layışla vazıyeti tetk k ettlklerını lm3 dettfk
ten sonra şoylc demektedir: 

bu ı mi medeniyete ı t~l·nik kd t in 
yardımı ile izafe edecek olur k. > .nı dJn
yanın yeni hayatını en güz 1 ıfade ed 
cek bir ş y yapmış oluTUı;. 1 e ni',: de 
§ey, i anlığın bütün fizi. b h1ler s h 
da elde etmiıı oldu u fntu ı hn, taın bir 
ah nk içi de ve sıkı bir t"' nud kan w al
tında hır ar ya toplnnmı' el n bir kul.h.mü 
ifade ed r. Bu iın ü hu kull udr tin 
rattı w ı ha ttır; bız bu hay > a ıy uz, 
onun C!İnyiz, onun kanuni n altınd<ıyı , 

Bu h kikati artık i) ıce bn.ıalıyıı:; çün-

Newton, Pascal. Bossuet, Racine, Fenelon gıbi <lünyanın 
en biiyük adamları ölüm döşeklerinde yalnız bir nokta etra
fında birleştiler: 

- Dünya bir hiçmiş, dediler, bir bakımd11n haklıdırlar. 
Zira insan umumi kainatın sonsuzluğu içinde bir saniye dahi 
değildir ve insnn ölünce arlığından bir toz zerresi dnhi kal
maz, fakat fani insanı ebedi insan yapmak tn gene insanın 
elindedir. r\itekim işte bu sözleri söylemiş olanların isimlerini 
asırlarca sonrn da gene elan anmaktayız. 

Yalnız kendini düşünen insan, yalnız kendisi için yaşıyan 
insan, günün6 giın yapmıya hakan insan bu sıfata layık değJl
dir, ontın için hayat kısa, d nya hiçtir, ölünce vücudu toz ha
line gel!'Cek, ismi de sönecektir. Buna mukabil kendisi için 
değıl, .ken isini takib edecek nesiller için ya§ıyan insan ebe
didir. Kendisi ölebilir, toz haline gelebilir, ·fakat isimleri ya ı
yacnktır, her vakit anılacaktır, daima diri kalncakttr. Dünya
nın bir hiç olmamasını iaterseniz küçUk, b3yük, fakat mutlaka 
faydalı bir eser bırakm~a çalışınız. 

Amerika halkının ken<iıne karşı e va i .. 
yet. karşısmd Qörçıl kad r b yük bir samı. 
miyet göstereceğin umıd e~ellm. Nazilerin 
ileri hnreke İngıltere s. hl lerlni tutncnk o .. 
Jursn bunun neticesinde yen. dünyanın gös. 
tereccğl azım ve ces retten kim şüphe ede_ 
bUır?. 

Askeri vaziyet 
Başta.rafı 1 inci sa~ fada) 

verilen haberlere gore F rnncız mevzılerl 
en çok Amiens civarında Aınınnlnrın elle· 
rinde tuttukları bir köprü ba.şı civarlarında, 
Peronne bölgesinde 'e o·se ırmağını 

Aime'e bağlıyan Atlette kanalı ı.izerindo 
zorlarunı lnrdır. ku onu çok wi anJnmak nıccburiyct de 

bulunan milletlerden biri de bizim ru 11 ti-

··········································· ................................................................................... -·-···-· ····-··-····· ·····--_ ................... ··-··· 

sez mizdir. Çiınkü hayntın hiçbir sah ında 
tcknıksiz yurümenin imkrtnı kalmamıııtır ve 
Avrupada teknik bak1mınd n. en g ~ <le ARASONDA J 

Taarruz, nehir ve kann ar arkasmda ha
zırlanmış olan Frnn ız müdafaa mevzıferi
ne karşı ya1>1ldığı içın buralara evvela şid· 
detli topçu ateşi yapılmı~ ~ e mütenkıben 
topçu il'\; pıke usulilc hücum eden uçak fi
loları himayesinde piyatle kuvvetleri ileri 
aüıülmüştür. MaksaJ bun!nı vasıtasile ge• 
çidler elde etmek idi. Zırhlı tümenlerin ro
ı· ancak bunu muteakıb gelecekti. Bunla· 
rın vazifesi kutulac<'lk köpr:i ve uç•lacak 

kalmış bir memleket varsa o d 1 TürkiyPıJir. 
Eğer bu zarureti anlıyors k, dı.iny da 

teknı denılen şeyin - i ter k bunn .J&§ 

bel· da diyebilirizt - oyn ıclığı rolü 1. ık
dir ediyorsak bundan böyl · ·ı urk n 1 ti
nin va ıl olmak istedim y·· clme ve il le
me der c ini bilhas a ve hilh;,ı sa l ıik 
nlem. de gormeğe mecLu uz. Bundan 1 JY• 
le, de 1 h linde, millet ~ imde, fe d 
linde, h r un, kendi kcn ımizı bi 
kontrol etmek ve «acaba t nik sahn 
bugün ne kadar ilerledik l 1 le 
muzu bir kere dahn hnr 
milli bir vazife olmalıdır. 

lngllterede alınan sılıı 
Müdsfaa tedbirleri 

İngiltere ~ayet 
sıkı müdafaa ted· 
birlC'.ri almakta bcr 
devamdır. Şehir1e

rjn tenha ve ücra 
köşelerinde rufüer
lcr nöbet bekle-

De 1 t politikasının e ası, Türkiyeyı her- mekte, icabında 
g .. n yem yeni tekn"k kuvve erile techi el- kullanmak üzer~ 
mek, her milli teşebbüsün veya te kıl dikenli tel ve a
gayeai, i ·.u mutem d"ycn j)e hyen hı 
nik kuvveti saycsind e.1· letınek v 1eı Larm işareti ver 
Tı.irk vatanda ının v if i d • bizz k- mek 1çin de l"esimdc gördüğiınfü: gi -
nn vmek olmalıdır. bi, aleliicele vücude getirilen Ç_anlarla 

* mücehhez !bulunmaktadırlar. 
T n·wı s vm k iç n onu t nımak 

znndrr. Bunun ıçin, t knı nn her nl 
özlerinin rn mleket bol bol girmes· 

bır i .t d i in 
memi ş ddetle ihtiyaç v. rd r. Bundnı 
sene evvel, bir vıl'j etin < c er; cinsini 
lahı i n ıarfcttiği ga} relt b hse tt 

bu gaz tenin ütunlarıodn, bi ,. k 
ğil, motor i zım 11> t i"Zlnd ı bir ya· 
mı t m. Bunu b a nmi)e 1 : olc.!u 
hatt• b serzenişl::r &Ö • di i 
çok ıyi habrlıyorum. Bugunku ı ıuh 
biz g · iyor ki artık ~ rlan 1 n n 
Ilık in nlan to • n 

n bir z.-ıruretl1r. (ok u un 
lard nb ri in nl w k hız tle 
mi, ve bu uğurda kad n 
m t kalmamı ol n bu 
ku, t k üde sevketm k v h yvanat 
çelerinde bir miıze mndd i h line 
mek icab ediyor. Bu gayeyi temin et 

Belçika Kralı üç kişinin 
tesiri olllnda kalarak 

teslim olmuş! 
Londrada çıkan Deyli Herald gazetesi 

Paris kaynaklanna atfen, kral J..eopoldiin 
Briikseldeki' ıSarnyında olduğunu yaz
makta ve Belçikalı sosyalistlerin fikirle
rine tercüıman olarak şöyle demektedir: 

cKral Alınan istilası başlad ğt and&n 
itibaren kendi tacının derdine c1üşmüştü. 

ve Kral üç kişinin mühim surette tesiri al
lu- bnda lbu1unmakta idi. Bunlardan, ilki, 
h- birlikte gezintiler yaptığı Lavannon vesa

için her ne lazımsa onu ya maya mecbu-

ir eğlence yerlerinoo göriindü~ü gayet 
d!"lber :bir Alınan baronesi idi. İkincisi, 
yaveri ıgcneral Raoul Van Overstraeten ruz. 

İn anlık düne ka nr kolu il ç~ 
halde bugün çalısnn 'mvv t, onun k 
Bu lcnfanın, asırların tc-'"l'.übal ri 
icad etti~ i teknik, bir insa a bin in ve 
hatta bin dev kuvveti verme w e kif yet e· 
diyor. Bu kudreti tanımam kta ne ıs ar, ne 
de ihmal etmek hakkımız d ·ılcfül 

ğı idi. İddialara göre, kralın .teslim kararını 
vermeden iki gün evvel, general tayyare 
i?e Romaya yaptığı bir ziyareti müteakıb 
Ostant1a dlönmüştil. Anlaşılan geııeral 

kralın tacını muhafaza hususunda ttalya
nın tavassutJle Aimanyanıu garantisini 
temin eylemişti. Krala müessir olan üçün 
cü şahıs ta, sosyalist partisinin reisi sa
bık nazırlardan Demandır.> 

Bütün ~tı sebeblerden dolayıdır b fU 
günlerde yazılacak en fayd. lı yazıl t;t bu 
mevzua temas eden yazıl r ol cağıncı k.ınİ 
buluDuyorum. Her vesile ile bu nıe.Y?.ou 
başka bir bakımdırn ele nlıp Tiirkıyenin 
teknik bakınundan ile.rlenıe i lüzuuwı un 
propagandasını yapmakta Clcv m ~ece. 
ğim. 

tlt,"hil.lbı '23u91ıın ........................................................ , ..... 
iki mıh <ir 

mahkemeye v rildile 
CBaştar:ıfı l inci sayfad:ı) 

lngilterede $trvet kay.ded~ 
memurlar 

Veraset vergisinden azami surette is-
tffade edihnesini temin için İngilteı:e ma
liye ~reti husust memurlar tayin ey
le~~tir. Bu memurlar zengin İngilizle -
rin servetlet~ni tahkik ve tesbit eylemek
le uğrasmaktadırJar. 1ş yaJJıız bununla 
kalmamaktadır. Bunlar ayni zamanda 

yüksek veraset vergisi terkedecek ol:m 
zenginlerin sıhhi ahvalleri ile çok yakın
dan alakadar olmaktadırlar. İngilterede 
veraset vergisinin bir senelik miktarının 
çok mühim bir yek11n tuttuğu unutulma
malıdır. 1938 senesi için bu miktar, 78 

in milyon İngniz lirasına baliğ olmuştur. 
e-

Ders almalı 
Derlerdi ki mm, fen, edehlsat ınll. 

Jetleri birbirlerine yaklaştmr.. ipti _ 
iJai düşiinceldrt ve itiya.dları siler !iÜ
J>öriir. İnsanlan olgunµışlınr, behi • 
mi hislerini yıkar, temWu. 

Naıtil va.sılalannm şayanı hayret 
de.recede artması, muhabere teşkila _ 
tının kıtalan blrb!rine bağlaması, za
man ve mesafe mt>.Ihumlannın deği • 
mesı, san'at ve edeblya.t alemlerinin 
ruhları blıieştırmesl hep bana ala • 
metti. İddia. edilebilirdf 1d mll etler 
b'ıı vasıta1aı1a k.aynaşa<-akJar, dünya 
bir güijjst:ı.n haline gelecek, siya i lb. 
tlraslar kaynayıp gidecek. 

~ledenlyetin daha b~ devir gt>ride 
olduğu tarihte bu fikirler tatlı ha31a1 
gibiydi. Bir Straus öbretlnl İnglltt'.re. 
de yapıyor. Bir Ro ini mt'.mleketııtde 
görmediği rağbeti Fransaaa. kınam • 
yor. Bir Çaykofski çalışmak için Ber
~in havnsma ihtiyaç duyuyoİ·du. 

Bütün bu hayalleri sıisJiyen hare • 
"kellere ratmen dalha bir devir Uerll • 
yen medr_niyetiıı bugünkü manzara. 
sını seyredelim. Alman bombaları l'a. 
ris üzerindr patlıyor. İngiliz tap·are,. 
leri Almanya üzd:ine ateş saçı1or ve 
bu yüksek medeniyetin liderieri duş -
manlanna tam bir t•ehennem azabı 

tattırmak için d~izlere blie ııetrol 
döküp ateş veriyorlar. 

İ te o takdis edilen llmln, fennin, 
edebiyabn çiçekleri. 

Bu iş böyle başlamış, böyle gl:d\"or 
ıve böyle bitecek. Onun için ilmi de, 
fenni de, san'atı da bir maksad için 
kullanmak gerek. Bu maksad adtte 
yaşam.ı.ktır. Avnıpada bütün dünya • 
nm ders alacağı bir haile devaıın e 
derken gelttek nesillere Dll8ı" terbly; 
vereceğimizi ve muasır mecJe.nlyetln 
lcadlarmdan ne şekilde istifade ede _ 
cetimi7.i öfrenlyoruz. 

~Nıl.•H 
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1 ST ER 1 NAN. 1 ST E R 

1914 harbinin 
En biJyQk casusu 

1914 harb'nde, geçidlerden içeriye atılarak sağa ve sola 
Amerikadaki Al- saldırmak .. urctile hasmın müdafaa hatları• 
man oasuslarmm nı sökmek ve yarmayı tev i etmoktir. Bun· 

1ann arkalarından geçecek hafif tümenler 
eleb~lığını eden de takib i inde uz fo .ılırlar. Bu sebeble 
ve casusluk :mace- Fransızlar saat 1 O a kadaı Alman tnnkla· 
ralarma dair (Ka- nnın gôrulmemif oldoklarır.ı habı!'; ver~ 

mi lerdi. 
ra Mes'ulü) ısımli Fakat dün gece geç \·akit, gerek Berlin 
bir kitab neşreden ve gerek Paris ve Londra rady.oları ve .teh· 
yüzbaşı Fon Rin- Jiğleri Alman piyudcleril~ ta~ 1arının 
telenm, İngiltere- Somme .nehrini, denize Jokuldü iı yerle 

S. Quenfn'in cenub batısındaki Ham şl'hri 
de tevkif edilip arasında birçok yerlerden gcçtiklerin: ha· 
tahaşşüd kam - her verdıklcri gibi Oise ne Aisne nrns ndn-

pına gönderildiğini ajanslar ha _ ki Ailette kanalını da aştı3 Mıı:?ı bildinliler. 
ber verdi. Fon Rintelen. sene _ Bu ~an:ıl La F e:e ve Lao~ _;birleri ar 1sın· 
!erde h "di İn .ıt d t k dakı hattın takRben J O: 1- ıKm. cenub bn-
. . n err r gıa ere c o urma ·ta jtısındadır. 
ıdı. 193.4. ~esinde- de Almanlıktan i t fa \'t-'eygand hathn • 'bat omıma teı;ci}ıı 
etmiş oldttğunu .ilan eylemişti. Nazi n- olunnrı Alman tanrruz.u. Alman ordulan· 
leyhtarlığı ile meşhurdu. Nazilerin vak- nın sağ cennblarile 'maiden <:enub ve Pa
tile kendi~ne Londrada sefııJjfrmi teklif ris umumi .istikametinde biıyük bir ihata 
ettik] • . ~ li ~ n· t le (K hareketine teşebhü~ ettiklerini ~Öslcrir. 

e:,ını s Y :en I! on ın ~ n °1:' J3ununln beraber, Somme gerislntie n ılmış 
Mes'ulu) adh kitabında, Amerıkan geım- ve müdafaaya eher.işli snlu yeni hendekler, 
}erinde nasıl sabotajlar vücude getirdiği· zırhlı kuvvetlerin harek:Uını güçleştirebile
n'i, eşyalar arasına saklanan püro sigara- cek sık ve iri ağa~lı or.T anlıklar mevc-ud 
sı büvüklüğündeki bombalnrla birçok va- olduğu gibi Ailet ~ kamı.1 nın cenubunda 

ı ~ 1 :ı..- h • ' . . . garbdan şarka, Compic;•n,.'den S •İ ons 
pur an nası ·ut:r ava -ethrd1ğmı anlatır. .. . d R h ı A" ··daI 

uzerın en et e e uzanan ısne ınu an 
Amerikanın harbe girmesi üzerbc, hattı mevouddur kı bu mC'I zim sol yanını 

sahte bir 1svıÇre pasaportile Nevyorktan Oise ve Sen nehirleri lİnuye ederler. 
afrılan Fon Rintcleni. Iı0ndrad.3 teşhis Bu takdirde dahi Majino hattı Ren neh -
edip hapse tıktıran 0 zamnnki bahriye .rlndnn Montmedl'ye kadar olan cepheı, kn-

. . . pamakt.a devam ve meydan muharebesi 
Entelhcens sen'JS şefi amiral Hall, sonra- Montmedl _ Alsne _ O!se _Sen hattmn mtikal 
lan başcasusun en yakın dostu olmuştu. edebilecektir. Esas Itibnr1le Verdun ve Meç 

En az y agmur gagan 
mem leket 

kaleleri zaptolunmadıkça veyahud Alman 
ordulnn mınlan dolaşarak daha cenuba sark_ 
mndıkça Majino ha~tı müdafaa ve muka • 
vemette deYam ederek bununla ~ağlı yeni 

Dünyada en az yağmur gôren mem. mevdlerde muharebeye cieYam olunabile • 
cekUr. 

leket Pcr.oud'a Payta mmta"kasıd'ır. Vasati Müt.befikler iç.in şu nndn birinci derecede 
olarak allı senede bir ~ğmur yağar. Bu eiıemmiyetli olan şey Frruısız ol'dulamnn 
:memleketin kendisme hAs mezruatı ve çi- bozulmıyarak, da~ılmıyarak ve paniğe tutul
çekleri vardır. Çiçeklerin cinsi ancak aıı mıynrak blr usul dairesinde adım adlm mu. 
tanedir. barebe edebilmesldlr. 

İtalvanın, pe.k mubtemel ve yakın ol~ 

General GirGud şimdi 
nerede? 

Alınan radyosunun neşriyatına gör<:>, 
son muharebelerde esir edilen General 
Giraııd, şiındl Alınanyanın bir nokta -
sında bir sayfiye evinde yerleşmiş bulun
.-ıaktadır. 

Resmi radyo verıcı 
m erkezleri 

1940 senesine mahsus yapılmış olan 
bir tetkike göre dünyada mevcud resmi 
nadyo verici istasyonlarının sayısı 1452 
dir. Bunların kısmı azamı Amerikalılar
dadır. Yalnız Japonyarun yüzü müteca· 
viz veridi istasy<>nu vardır. 

iNAN M A \ 

üzere, muharebeye 'L!;tir.akl h:tlınde de Fran_ 
sız yüksek dağ kıt'alarımn ve bunlımn sey_ 
yar 1htiye.t kuwetlerinin Alp d~larını mü
dafaa hususunda ellerinden geleni yaparak 
uzun müddet mukavemet etmeleri beklenir, 

Görülüyor ki Somme nehrinin ve Allet.te 
kanalınm bıw yerlerden geçilmesi Fransa 
için henllz eıa.cJlı bir tehlike demek •eğildir. 
Fransa için en büyük felfl.ket ancak ordu • 
lannın bozulmaları ve panlle uğramaları 
halinde baş r;österır iki ş!.mdilik bunu far -
zetUrebilecek hiç bir sebeb ve hadise yok • 
tur. Neti,ce için daha bir müddet intizar ll\
zımdır 

H . E. ErkDtt 

Norvecte harb 
" PaTİs 5 (A.A.~ - Norveç elçiliği, Nor. 

Bir Alman heyeti Sofya a 
Sofya 5 (A.A.) - B 1 

tür anla ması akdi i ·in m 
lunmak üzere bfr Alman h 
ıanı Sofyaya gelmi ti . 

Tramvay idaresi muhtaç olduğu malzemeyı f':l'Urteme:t~, ları ~cikerek tramvayın yerine elektrikli otobüs kullanmayı 
bugun için, yarın için değil, fakat uzak yakın bir istikbalde düşünmüştü, ibirçok ta fürazla karşılanmıştı. bugün tramvay 
bazı hatıann seferlerini tatil etmek zarure.tınd~ kalacakmış. idaresinin o tasavvudannı istihfafla karşılıyanlar g:dlp ida

B"r meclıste bu mesele konuşuluyordu, hazır bufonanlar- reye tarziye v.ermclidirler, zira tramvay idaresı muharebc-

vcç, Fransız ve Polonyalı kıta atın, düşma• 
nı çember içine ıalrcağa mataf olarak ha· 
zırlanan pliin mucibince Narvik bölgesind4 
ilerlemekte 'Olduğuna bildirmektedir. lstir • 
dad edilen aruinin latl)ir amcliyesı devanı 
ediyor. Düşman arkasında birçok lağımlaı 
bırakmakta ve bunlar imha edilmektedir. 

---
J 

İzmlr - Dün sabah, 7_30 d D kilide dJrt. 
ııanlyc süren ve zarar ya.pmıyan b r z. zeıe 
olm~tur. 

d n biri şöyle söyledi: li in çıkaca[;ııtu, ontada bir malzeme bu."ıranı hasıl olacağım 
- Hatırlar mısınız, tam bir yıl evvel tramvay idaresi ray- daha o vakit d'iişünmiiştü, onn göre tedbir almak istemişti .. > 

1 S T E R i N A N, i S T E R IN A NMAI 

Matbuat Umum 
Müdürlüğünün kadrosu 

Ankara 5 (Hususi) - Matbuat Umum 
Mudürlüğünun yen .kadrosu tnnzlm edilml'
t.lr. &kı Matbuat ldaresmhı bazı müşavir ve 
memurları bu yeni kadro dı.şında bırakıl • 



6 Haziran 
SON POSTA Sayfa 3 

Telgr~, _Telefon Ve Radyo llaberletj. 

Baltık devletlerile Sovyetler 
arasında askeri işbirliği 

Stokholm, 5 (A.A.) -- K~unastan alı-ı dardır~· bu o~dul~ra m~dern tes1ihat ver
pe.n haberler, Baltık devletlını ile Sovyet- mekte~r: Yem sll~?Iar ıle ilnsiyet peyda 
ler arasında askeri ı,birliğinln ıııklaştı~ıla- etmelerı ı~ln askerlıge yarar her erkek için 
~a~ını ter!d eylemektedir. Harl, takdırin- a.1tı haftalık manevralar organize edHmit· 
de, Baltık devletleri orduları, Sovy411t ku- tir. 
bıandaaı altında çarpışacaklardır. Bu se· Sovyetler B.i:liği ile Litvanya arasındaki 
.hehden, Sovyetler Birliği, Baltık memle- a~1a§mazlı~, fullyatta halledilmi, gibi gö
kctleri ordularının takviyesi Jle çok alaka- zükmektedır. 

Zonguldak - Kozlu demiryolunun inşasına dair 
kanun dün Mecliste kabul edildi 

Jarı aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
kanuna bağlı cetvelin Maarif V ekô.leti kıs-
mında değiııiklik yapılmasına aid kanunları 
kabul eylemiş ve Türkiye - İsveç ticaret ve 
tediye anlaşmaları merbuiatının tasdik.ine 
dair kanun layihasımn da birinci müzakere
sini yapmıştır. 

Meclis Cuma glinil toplanacaktır .• 

A k A A ) O neral '\' ey-ı reşal Fevzi Çakmak taraflarından da kabul 

fıa dn ar~: 5 . ( · d. 
1 

- rge kumandan- edilmiş ve kendileri ile mülakatta bulun-
n ın muttefık or u ar umum l tur 

iına tayini üzerine Fransız şark ordu arı muş • . 
ku.nı.a d ] v • dı"lmis olan orge- Fransız kumandanı şerefıne Genel Kur-

n an ıgına tayın e • . 
Ceral Mittelhausser, Türk ricali ıle. ~9:~ış- may Başkanı Mareşal Çakmak tarafından tak Üzere Ankaraya gelmiş ve Reısıc:u~- bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Ur ismet İnönüye arzı tazima~ ~ylevı:~~~j General Mittelhausser bu sabah tayya-
R General Mittelhausser, Harıcıye M re He Suriyeye dönmüştür. 
~aracoğlu ve Genel Kurmay Başkanı a-

Bir Macar iktısad heyeti Moskovaya gidiyor 
B d 

5 
(A A ) _ Macar ekonomi alemine mensub müteaddid zevat, Ma-

car u Sapeşte, k • .k· 
1 
ınaslarının yeniden başlaması üzerine, Sovyet ekonomi 

- ovyet e ononu e · M k h k t t l l tnahf il . . .. .. . 1. d bulunmak ilı:ere os ovaya are e e m ~t r. e erı ıle goruşme ... r e 

Ruzvelt tekrar cüınhurreisliğine seçilecek 
Vaşington, 5 (AA.) - Yeni reislik devresi için ~eisic•imh:H Ruzvelt'in ıntihab 

edileceği kafi surette anlaşılmıştır. Şikago müntehiblerinin yegane vazifesi reis mu
avinini intihabdan ibaret kalacaktır. Demokrat partisinin kazanacağı tahmin ediliyor. 

Moskova 5 (AA) -· İngiliz maslahat

güzarı Lerougetel, Molotof'u ziyaret ede -
rek Crppis'in ingilterenİıl Moskova büyük 
elçiliğine tayini hakkında Sovyet hükume
tinin agremanınt taleb etmiştir. Ağreman 
verilmiştir. 

Diğer taraftan Fransa maslahatgüzan 
Payart da Molotof'u ziyaret ederek La -
bonne'un FTansanın Moskova büyük elçl
liğine tayini hakkında Sovyet hükumetinia 
agremanıru taleb etmi~tir. Bu agreman da 
verilmiştir. 

~~~--~------~----.,_,------------~-------

Führerin umumi karargahı 5 (A.A.) 
Führer Alman milletine hitaben bir 

beyanname neşretmiştir: 
Bunda ezcümle deniliyor ki: 
Askerlerimiz tarihin en bliyük muharc -

besini muzafferiyetle bitirmişlerdir. Birkaç 
hafta içinde bir milyondan fazla düşman 
esir olarak elimize düşmüştür. Holanda ile 
Belçika t~slim olmuştur. lngiliz seferi kuv
vetlerinin büyük bir kısmı imha edilmiştir. 
Diğer bir kısım e:.ir dütmüş veya Avrupa 
kıt'ıumdan koğulmuştur. Üç Fransız ordu -
sunun mevcudiyetine nihayet verilmiştir. 
Rulır mıntakasının düşman istilasına uğra
ması tehlikesi ebediyen uzaklaşmıştır. 

Bugünden itibaren bir hafta müddetle 
bütün Almanyada bayrak asılmasını em -

Sübayların terfiine dair 
kanunda tadilat 

m~ olan nazırlar meclisi İtalyanın ihtilafa 
askeri müdahalesine dair esaslı !bir karaJ 
ittihaz etmemiştir. Daha doğrusu içtimam 

ltalyan tebaasından 
birçok kadın ve çocuklar 

lzmiri terkettiler rediyorum. Bu askerlerimizin şerefine yapı- Ankara 5 (Hususi) - Ordu sübaylar hey_ 
laca.khr. Bundan baıka Uç gün çanların çal etine mabswı ~rfi kanunlarının dördüncil 
maaını, çan seslerinin dualara kanoması - maddesinin tadiline dair lAyiha Meclis ruı. İzmir, 5 (A.A.) - Gazetelerle bildiril-
nı da emrediyorum. Alman milleti bundan nameslne alınmıştır. diğine göre şehrimizdeki İtalyan tebaaaın-
sonra oğullanna dualarla refakat edecek - dan birçok kadın ve çocuk dUn limanı.mıza 
tir. Çünkü Alman fırkaları ve hava filoları gelen İtalyan bandıralı bir vapurla lzıntı.. 
hürriyet ve milletimizin ıstikbau uğrunda Amarikamn hava kuvvetleri den aynlm_•ş_ıa_r_dı_r. ____ _ 

mücad~leye devam etmek. için hu sabah Va.şlngton 5 (A.A.) - Deniz hava kuvvetle. Balkan Antanb ekonomı·k 
hareket etmiılerdir.» cinin miktarını on bin tayyare ve 16 bin pl-

FU.hrerin umumi karargahı 5 (A.A.) - lota çıkaran kanun, Senatoca kabul ed!lmif. konseyi 
Führer ve ordu ba~kumandanı kıtaata tir. Ayni kanun müşterek Amerika etrafına Belgrad 5 (A.A.) __ Avala Ha . i ti 

·· d d'v· bi · "d ·· l d" ""'nıl k ol h "ft' i b · 1 • rıc car8' gon er ıgı r emn yevmı e ezcum e ıyor ı- aca an ava ...,,er çern erı nşıı.sını wnum mlldürü Avala dağı otellnd Bal 
kiı da derpiş etmektedir. Antantı daimi' ekonomik kons · e, kan 

G b h · k ı rl eyı mesaisine 
u cep esı as ere , iştirak eden heyetler şerefine bir öğle ziya 

Du-nkerque düomüıtiir. Büyük ord.uların bin devamını arzu ediyorlar. Arzuları ye - feti verm~. "" 
son bakiyesi olan 40 bin Fransız vo İngiliz rine getirilecektir. · Ziyafet sonunda ticaret ve endüstri 
esir edilmiştir. Sayı]amıyacak kadar çok Askerler, bugün Garb cephesi tekrar B. Andres blr nutuk söylemi.ştlr. nazın 
ganaim elimize geçmiştir, tarihin en büyük haTekete geçecektir. İlk defa olarak düş -
muharebesi nJhayet bulmuştur. Askerler, manı görecek ve yenecek olan yeni fırka - Dunkerki son t k d 
size olan itimadım hududsuz idi. Beni in - lar size iltihak edecektir. Milletimizin hür- • er e en m Uttefik 
kıeara uğratmadınız. riyeti uğrundaki mücadele hayat ve ölüm kıtaatı hır gUn denizde kaldılar 

Askerler aranızdan bir çoğu şeref sah:ı- mUcadelesl şimdi ve istikbalde, menfur 
d 1 b 

"' d 1 lA 1 h kkuk h b Londra 5 (A.A.) - Dunkerquei son ol sın a ö müş lr çogu a yara anmı,,tır. p an arının ta a u için ar i hala en terkeden kıt• 1 b arak 
Milletimizin kalbi en derln ve samimi ;ük- iyi vasıta addeden Londra ve Paristeki düş- la ınotörbotl a ~r, ugün, ~O.~klarla, yatıar-

hl sil l • · J ln · · · ı h ' ar n ve her turlu sefınelerl bir ran s e on ar ıçm ve s z ıçın çarpıyor. man zımamdar arı im a cdilinciye kndar İngiliz limanına gelın· 1 dir e 
Fakat her çareye müracaat ederek yen.l ve devam edilecektir. Zaferiınlz kendileri- Dunkerque'den çıkarkeııı er hU Bu kıt'alar, 
daha iyi bir dünyanın meydana çıkmasına ne verilecek olan tarihi dersi teşkil edecek- ateşine maruz kalınışla~ ~~ d~~n b.?11t:.traI~?-
man1 olmıya karar veren İngilterenln ve tir. Bütün Almanya fikren sizinle beraber- u un gun 
F 1 k 'k _ı vdelr.-geceyt Manş denizi üzerinde ge"'rnı"'ler:-
ransanın p oto ratı ~tnamadarları har- dır.)) ~ _ .,... Y' ~ ~ 

' 
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SON POSTA. 

Şeb aberleri 
Hasekide ilk sıhhi yardım! Zelzele mınt~kasında 

kursu dün açıldı nid~~~~~~~~~~n~~~~: .. ~:: 
Kursa devlet teşkilibna dahil daireler memurlarından 
350 ki.şi ve tanınDUf doktor ve operatörler iştirak ettiler 

bit etmek üzere Baıvekilin reisliği altında 
teşkil edilen komisyonun mesaisi devam 
etmektedir. Zelzelelerin ıekli tesbit edil
nü_ş, alttan ve yandan gdecek zelzelelere 
karıı mukavemetJj inşa tarzı alakadarlara 
bıldirilmiıtir. İzmir ve havalisi de bu mın
takaya dahjldir. 

Japonyadan, Yunanist:ından ve Amui
kadan bu hıtausta gelen planların tetkikin
den sonra Nafıa Vekaleti bizim memlekete 
haa bir inşa şekli meydana getinniştir. Zel
zele sahası addedilen yerlerde yapılacak 
inşaatın planları hazırlandıktan sonra ma
haUin nafıa mühendisleri tarafından tetkik 
edilecek zelz.eleye karşı mukavemetli ol
ması için planda lazım gelen tadilat yapı
lacaktır. Bu .nevi binalarııı inşası için eski 
şekilden iki misli fazla para harcamak la
zım gelmektedir. 

Birkaç scnedenberi jstanbul vilayeti da
hilin~e yapılan ilk mekıcL binalarının plan
ları lzmir vilayeti tarahndan beğenilmiş ol
duğundan nafıa müdürlüğünden bu plfm
lar istenmişti. İzmire gönderilen planlan 
vilayet Nafıa Vekaletine göndermiştir • .Na
fıa Vekaleti, binaları zelzeleye karşı muka
vemetli hale koymak için planlan tadil ede
cek, l.zmire gönderecekti:-. 

Kursa İft.İrak ecleoler dü.ı.ıü toplantıda ~zmir vilayeti dahilinde · bundan sonrrı 

Haziran 6 

Tornacı · alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüjünden: 
Kırıkkale fabrikamızda çalıttınlmak üzere san'aUar mektebi mezunlarile ser 

aaıı'at eırbabuHlan tornacı alınacattıı:. 

*kerl111n! JQllllllf olanla111n ntırua :n terbia vealkası, dotruluk kA.iıdı ve ibonser 
SW'etlerini istidalanna bajthya.ra.k Ankarada bulunanların Ankara silah, İstanbulcl 
kilerin Zeytinburnu ve İzmlrdeldlerlıı de Halkapınar fa.brikalarımıa müdürlülmerine i 
t1han <*n&t bereo :mlracaat etmelert. (4103) 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okullarına talebe 

l - Kayseride Gedikli J:J'baş hazırlama orta okulunun I. II, m. sınıfiarına Kırıkk. 
lede San 'at Gedikli Erbaf hazırlama orta okulu ile An karada Mwılki Gedil ki Erbaş h 
:zırlama orta otulunw.n yalnız ı. sınıfianna önümüzdeki Bylfilde ba41ayacalt 'Olan !l 

941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması kendlslntn ve atle.'iinln tötb hal ve şfıb 
ret sahibi olmaması, sıhht muayenede sağlam' çıkm~ı ve yapılacak se<}nıe sınavınd 
kazanması şarttır. 

3 - Ged!Jkl hazırlama ort.a okullarına alınacak talebenin yaş haddi: 

Gaıiikll Orta 
ll 

ll ;. 

sınır Yaş 

I 
n 

III 

14:17 
15;12 
16:19 olmak 

Bu y~lara aid boy ve ağırlık hadleri askerlik şubelerindeki askeri 
okullar tall.matının 71. maddoo özlerine uygun olma.ı lazımdır. 

4 - Her üç okulun ı. sınırına istekli olanların beş sını.01 llk okulu bitirmiş olmal 
oartt..ır. Orta n ve nı. smınara girecek olanlar bu, smınara terfi eLtiklerıne daJr t.n 
vesikası veya ıahadet.name göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olu.rsa olsun iki yıldan !azla tahsili terketırıiş olanlar ve e\ 
velce Gedikliden veya asker! okıillaraan çıltanlnnlar alınamnzlar. 

6 - Kay.seride Oedlkl! Erb34 hazırlama drta okulunun her üç sınıfı ile Kırıkkale 

San'an Gedikli baiırle.ma orta okulunun I. sınıflarına köy1ü istekli, Ankara Mus 
Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınıfına m.uslktye hevesli şeh!rll Jstekliler alınır 

7 - Yakandaki oartlan haiz 18teklller 10 Hazrandan itibaren bulundukları 'Yetlfl • 
-kerllk şubesine müracaat ederek diğer kaydu kabul .şartlarlle müracaat yollarını o 

Tayyare bücumlan &;nasında yaralanan mümtaz bir kafile iştirak etmıştir. yapılacak ilk mekteb binnları latanbuldaki 
~bllk~hlyud~ ~~"" ~errt ~k~ahMb~a~~~~h~~-k~b~imind~hl~~uka~mctl~ridaha---------------------------------~ 
gazlarından mütevellld Jıalle.ri izale edecek lıklar. zehirli gaz dersleri verilecek ve ted - ziyade olacaktır. A sker"ı Orta okulunaTalebe alınıyor 

renmelerl ilan olunur. 0732) (4351) 

eleman yetl.§Urmek maksadile dün Haseki risatı miltellk'ib bu kursta yetişenler hususi - - ------ -
bastane.<;inde bır kurs açıhnıŞtır. müesseselerdeki yardım ekiplerine ders ve - K ki• 

Bu kurslara devlet teşkilatına dahil da - recekler, o.ıllar da halkı yetiştireceklerdir. an na 1 l - Konya askerl orta okulunun her üç aınıfına da önümüzdeki BYliilün birinci gı 
lrelerin memurlarından ayrılan Uk sıhhi yar Dersler Nümune hastanesi operatörü Feri. .nü b~lıyacak 940:941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
d.ını, Slhbt ıbak.un ıre iperit bakun ekipleri dun ~vket Evrensel, doktor Nıırettln Onor ı•stasyonu açılacak 2 - İstekli talebenin Türk ırkından olması, kendWnin 7;e ailesinin kötü hal ve şO 
teflerinden mtırekkeo 350 memur ve şehri • ve ırDly.et zeh.lrli gaz mütehassısı doktor .ret sahibi olmaması sıhht muayenede sağlam çıkması ve )"Qpılacak ,;eçme .sınavında d 
ınlzln tanınmL!J operatör ve doktorlarından Hüsnü :Vural tarafından verllecektir. T kazanması şarttır. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Bir otobüs bir motosikletle 
çarpışh 

ıb Fakültesi tarafından açılmasına ka- 3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmüş veya küçültmüş olanlar, kend 
rar verilen kan nakli istasyonu için haz.ır-
lanmr§ olan talimatname Maarif, Sıhhat ve okullarının sınıf seçme ıınavlarında ipka veya bütünlemeye kalanlar, yaşları boyl 
J ve ağırlıkları tallmattaltl hadlere uygun olmıyanlar askeri .okullara alınamazlar. çtimai Muavenet Vekaletleri tarafından b b 
tasdik edilmiş, şehrimizdekı a1iikadar1cua 4 - İstekHlerln, ılmdl oltuklan okullarda taluillerine 1evam etmekle em r 

Şehrimizde bulunmakta olan Maarif Ve
lili Hasan Ali Yücel dün de tetkiklerine 
devam etmiş, öğleden evvel bazı liselerin 
imtihanında bulunmuştur. 

Silivri - lstanbul arasında işliy.cn ıoför 
Muharremin kullandığı Silivri 1 O plaknlı 
Saide aid otobüs içerisinde yolcu olduğu 
halde Sirkecideki durağından kalknu~ ve 
Reşadiye caddesine doğru hareket etmiş
tir. Bu sırada Alemdar istikametinden 6C· 

len 3 1 numaralı polis memuru Hayatinin 
idaresindeki 16 numaralı motosiklet tram
vayın arkasından çıkmış, gerek motör ''e 

10/Hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik .şubesinden diğer kayduknb gönderilmiştir. 
.şarUarlle müracaat yollarını öğrenmelerin! ve buna göre de kaydükabııl .kA.ğıdlarını e Tıb Fakültesi kan nakli istasyonunun ya- geç 301'I'emmuz;940 tarıhine kadar tamanıhmış olmaları Hiz;mdır. c4850• 

kın bir zamanda faaliyete geçmcai için ha-
zırlıklara başlamıştır. 

Kan nakli istasyonu Üniversite hastane
lerind~ birisinde açılacak ve burada daimi 
kan V!!:.rİci kimseler bu1undurulaaaktır. 

stanbul Komutanlığı Satınalma Kom:s;?..'.>nu İlanları Hasan Ali Yücel öğleden ıonra Güzel 
San'aılar Akademisine giderek bir müd

e"gul olmuş ve akademiye aid işler 
hakkında alakadarlardan izahat a.lmııtır. 

Kan vermeyi icab ettirecek vak'alar zu- Boğaz komuta.nlığı ıutaatının yirmi hl.ol Komutanlık birlik! - · için elli Deş bin 
hurunda tahliller neticesinde kanlan uygun tUo taze fasulye ve yirmi bin kilo taze ita_ taze fasulye ile elli be.ş bin kilo taze kab 
görülen kim.derin kanları alınacak ve has- bağına verilen fiat J)ahalı görüldüğünden kapalı zarf usullle 2J/ 6/ 940 günü saa 

Şaka diye arkadaşının 
.bilek şiryanlarını kesti 

gere.kıe otobüs fren yapmak İslemişlerse 
de buaa muvaffak olunanuyarak motosik- talara verilecektir. ihalesi 14161940 günü Jıaat 00 ~ire bırakıl • birde satın alınacaktır. Muhammen be 

Kan nakli istasyonu önümüzdeki ders . . . fasulye !çın nltı bın altı yüz, kabak l~ 
let otobüsün aai çamurluğu üz.erine bindir
miştir. Bu çarpıfllla üz.erine polis Hayati 
bacaklarından ağır BUTette yaralanmışbr. 

yılı .başında iaaJiyete geçecektir. ıruştır. Munammen bedeli fasulye ıçın ık! bin üç bin üç yüz Uradır. İlk teminatı ye(li ) 
sekiz yüz, kabak için iki bin altı yüz. lira - kırk iki lira elli kttrl'ştur. Şartname herı; 
dır. İlk teminatı üç yüz otuz liradır. istek - komisyonda gariile'bılir. Eksiltmeye girme 
lllerln belli «ün ve saatte Fındıklıda lromu. iı;in teklif mektublarının belli gunde 

Be§lktaşta, Akaretlerde dun akşam ,geç 
•akıt .şaka yuzünden feel bı.r kaza olmuştur. 

Akaretlerde Spor caddesınde terzi Abdul- • 
lah oğlu Ahmed ile arkadaşı Lutfi şakala - Bisikletten dü§erek beynı parçalandı 

Denizciler bayramının 
programı hazırlanıyor §ırJarken Lut.fi bıçakla Ahmedln bilek şir - Dün akşam geç vakit Fatih, Haydarda 

yanlarını ıkesm!ştlr. Yaraıı• derhal 'imdadı Müftfüm mahalle&inde Şebnem sokafından 
sıhhi otomobllıle Beyoğlu !h~nestne kal - bliilkletıe geçmeJı:te olan orta yaşlı 'bır. adam 1 T ~ınuz denizciler baynmınm güzel 
c.lmlmış, bu feci şakanın fallı de tevkH e - .1 . bir ıekılde kutlanması için İcab eden hazır 
dilmıştir bisikletin taşa çarpması e muvuenesını lıklu ıhitirilmiş gibidir. Bilhassa Münalta: 

tanlık .satınalma koaisyonun,a gelmeleri. ona kadar Fındıklıda komutanlık satınal 

• 

(4661) komisyonuna verilmesi. (4662) 

lstanbul Levazım Amirliğind-en Verilen 
Harici Askeri kltaatı itan.arı 

Askttrlllı işleri: 
kaybederek yu.varlanml§, . v~ bu yuvarlan!§ Jit V dai1etinin büyük ali kası ile feJllikJ.e.. 
zavallı adamca~ı.zın beynının parç.alann.rak, Tin iyi tertib edilmesine çalısı1ınakto.dır. 
derhal .ölümunu Aıtaç etmişfü. Yapılan tab. Şenlik prognmı.mp tesbit edil;rek Anka- 132 'ton sıtır ?eya keçi eti kapalı zarfla caktır. Muhammen b0 deli 83250, ilk temlna 
~tt~ hüviyeti blr türlü tesb' t .ıedilem.e - raya gönderilmesini Münakalat Vekaleti eksiltmeye Uİmnqttur. Mu:ha.mmen bedeli 5'10 liradır. Şartnamesi 416 kuruş ınuk b 

Şubeye davet . tn\Ş, cıvar h_alk~dan _ olm~cU,iı netıceslne va- alakadar dairelere bildirmi~tir. Bu maksad- 33,000 lira, muvanat teJninat.ı_ 2475 nııadır. Unde IKo. dan. alınır: Ka?unl ve tlcar 
Eminönü :Yerli ki. Şılbeslnden: Yüksek rılınıftır. Nobe\çı muddeıumumisl h~diseye la bugün s..-t ı O buçukta Y.ük k D . T- Eksiltme.<;i 2lı/1/M8 cuma gtinu saat ıo da odası vesikalarıle belh vakıtte Ko. na mu 

mühendis RaşU 'llurgudun ı:t.uıa bir .zaman - el koym~ur. Hüviyetinin te.sbltine çal~ıl - t k 1 d b' 1 11e Jenızk 1 
Aldana askeri aatınalma komlsy~nunda ya. racaatla.rı. (3) {4612) 

.. carc o u un a ır top antı yapı aca tır · * da şubeye muraeaa.tı. maktadır. T plantı a Mı t k 1 . R . 1.~. y-k· pılacakt.ır. Şartnamesi Ankara, Istanbul Lv. 
~- D ~ T' n a a .ıma? eıs ıgı, ~ - Amirliklerj ve Kayaeri, Adana askeri satın. 528 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı zarf 

J ee" enız ıcaret mcktebı, Devlet Denız- .. _,.,Ur ıs· teklll . ekslltm-~• 20/ 6/ ...... " Per-mbe gun·· ü saa• 1 ( U .. ç .. K HA BE R LE R . J . alma komisyonlarında ıonu • erm .,... ....... v-K U yo!lan, ~m8:n ıletmesı Umum Müdürlük- kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şeraiti de yapılacaktır. Tahmin bedeli 21,120 l 
~----------~------------------------ ~ıl~~r~ıH~ri~U~~.~~~<l~~~b~u~~na~irv~~h~~ır~llkte~nabl~lirad~bte~~bn~ 

Polis kursları _ Beyoğlu ve Emhıön.u po_, Posta ile yapılan adli teb:lgat - Beş ay - nun ve T ur.k .•rmatorler birlıgının bneı iQln ayn, keçi etı l~ln ayn olmak üzere vesikalarile beraber teklif mektublarını ih 
:ııs kurslarının hntilıanları bitmiştir BeyQğ. danberi mevk ı mertyette bulunan adli teb. murahhası ııttırak edecek 'Ve hazırlanacak . zarf iı;tnde 1ıeklif mektublannı belli ıe saatinden bir saat evveline tadar Eor 
ıu tursunda.n 148 ve Eminönü kursundan lf-1 ligatın posta 1le yapılma.sına mutefüfü ka. k~lama progra.mını MünRkalat Vekaletine ::ı~en en az bir saat evvel koml.syona ver_ mitte askeri aatınalma komisyonuna ve 
polis memuru mezun olmuştur. nunun tatbikatı hakJtında Adliye Vekftlet! ganderece.lderdır. meleri. 

02
> ('860) meleri. Şartnamesi komisyonda görülur 

.Allkeri llamplar _ Liselerin blrinc~l •e 1 _ müddelumumUl.klere birer tamım göndere _ (1'74S) (
4566 

kinci ıunıflarında askeri kamplara yann b~ ~k'. bu ~ususta hukuk -.e c_~za mahkemeleri Eleme İmtihanlarına ~ * 
lanacaktır 'Bu yıl kamplar nehari olacak, ta :lı=ı~~:ıtat ve mutaıealarının a "" • 1 b • Nümune.<;i mucibince 500 aded sey~r mut- 528 ton kuru ot kapalı zartla 20/ 6 94 
lebe mektebe gelir gibi sabah lı:ampa gele - ır. gıren ta e enın yarısı fak ikinci deta kapalı zarfta . ekailtmeye Perşembe günü aaat 18 da eksiltmeye kon 
cek akşam evine dönecektir. Öğle yemek - Bn mabadla .şehrimizdeki hukuk ve ceza IDUVaff ak oldu kenmuştur. İhalesi H/l/MO Pazarte&i günü muştur. Tahmin bedeli 21,120 Ura ilk temi 
ıen' mettebde ,.enUeeektir. Bu kamplar 27 mahkemeleri hakimleri müddehumımillkte saat ıı de yapılacaktır. Umwn tahmin tu. natı i584 liradır. İhale.'ii Edremitte aakeı 
Bazi ana kadar devam edecek, 1 Temmuzda toplanarak kanunun tatbikatı etrafındaki Orta okullarda yapıl.ın deme imtihan- tan 1'5,000 lira, ilk teminatı 'l0,000 liradır. 88tınalma. kom!aydnu.nda yapılacaktır. İ 
ilse ~ ıınır talebelerll\iJı Ulampı lba§lıya - müşahede ve mütalealaiını söylemıılerdir. lan evrakının imtihan komisyonları tara- Şartname&! hetgün Ankara, İstaıibul Lv. A. teklllerin ka.nunJ veslkalarile teklif mektub 
eaktır. Bu toplu kanaatler bir mazbata halinde fından bir defa daha tetkikini rpüteakıb ınirllltleri ve İzmir Bomovada askeri .ııa _ ıarını ihale saatlnde.n ıtir saa.t evveline k 

Tek müteftllllik - Ekanıyet vakıfları için müdtlelumumfllkçe tt".sblt edllerek Vekfilete maarif idaresine gönderilen neticeler diin tınalrna komisyonunda ııöıillür. iİateklihsrin dar kom~ona vermeleri. Şartnamesi k 
&ek müte•emlile talıb olanların müracaat göndel'llml~tir. Ma rif Vekaleti umumi müfeu.i-ler.ince in- 2490 sayılı kanunun 2 'Ve 3 cü maddelerJ.nde misyonda görüliir. {1744) (4565 
ınüddeti öün bitmiştir. §imdiye kadar tlıP.r Emniyet toplantı an - İstanbulun emni - celen~iştir. yazılı vesika, ytne t>u .kanunun tarifatı dal. * 
wmt ıiçin 5..:S tlşl müracaat .etml§tlr. Bun _ yet işlerini tesbıt etmek üzere vılayette ya_ 1mtıhan komiayonlan imtihan evralcnnı resinde te~if ve teminat mektublarını ihale 
lann imtihan pnleri yakında alakadarlara pılmakta olan toplantılara devam oluna - ik;nci defa tetkik ettikten sonra evvelce 'Ve-. saatinden bir .saat .evveline kadar makbuz 
~dirilecek, ve imtihanda muvaffak olanl:\r caktır. rilen notlarda bir isabetsizlik olmadığı ne- mukabilinde İzmirde Bornova.da askeri a. 
ınütevelli seçüecektır. Canan.r düdükleri - İstnnbul 1rilayet1 i _ ticceine varmışlar ve keyfiyeti maarif ida- tınalma komisyonuna vermeler!. (11) (4659) 

l,150,000 kllo saman kapalı zarfta ekS11 
meye konmuştur. İhalesi 8/ 6/ 940 Cwna 
günü aaat 10 da Elazığda tümen Satmalm 
JCıolDi.Voounda 7apılacattır. M~e 

bedeli 17,250 llra Uk teminatı 1293 lira 7' 
lruruftur. Şartn•me3l toml.syonda görülu 

._ ....... plen talebe.er - Diınkli Alon. eln satın alınan yedi sabit, altJ seyyar ca _ r~ine bildirmişlerdir. 
tanslyonel tren ile, Bel~ikaclan Fransa ya na var CSUdftlu vilayet tarafından te.c:ellüm Diğer taraf tan muvaffakiyd ruabeti pek 
ıeçml.f olan beş kJ4Uılc bir talebe grupu .şeb. edilmı,tır. u olan matematik imtihanında sorulan eu-
tlmme ~. Bayat sit:er _ Halkın bayat süt.ıerden ze. allerin de müfredat programına göre taJe.. 

Bu talebelerin anlattıklarına göre :eetÇ'ıka.. hirlenmemesi içın icab eden ıer.t.ibat alın • benin aene içinde gördüğü derakrden seçil
aa tahSD ya,pma«ta -olan -e'7 ~lebemmien m'!Ştn'. Hergiin kazalarda yapılacak teftiş _ diii alikadaTlar tarafandan be)'1Vl olun-
15 '1 l'ranaaya ge~bflmiftir. Belçikada ka - !erle bayat sütlerin .satlimaması :temin edi. maktadır. 
tan diğer 32 talebe de Almanya yolUe mem- lecektlr. Orta okul idarelerinin maarif idareaine 
Jekete döneceklerdir. Kabn Te Çay Birllti _ Nızamnamesı tas- gönderdiği son neticeye göre, elerne imtı. 

Dün gelen talebeler Llyejöen Fra115aya ka. dik edilerek gbnderilen Kahve ve Çay Bir _ hanlarına 3322 talebenin 8iı:diii Te bun
da.r seyahatlerini yaya olarak yapmak mec- fiğinin Jdare heyeti dün mıntaka ticaret lardan 1658 inin muvaffak. olduğu anlaşıl
buriyetlnde kalmlf}ar, Pariste Turk sefa • müdürlüğünde toplana.rat birlik mUraldbini mıftır,. EJcme imtihanlannda muvaffak o-
retinin yaTdımile t'Qla çıkabilmişlerdir. seç~ir. lan talebenin sözlü imtihanlarına dündCD 

hal111,1a ihracat - Dün İ~lyaya Çita di Me.•cud 35 bin çuvaJ kahveden kilfı mlk _ itibaren başlanmıştır. 
Yatı va.purile 800 sandık ,·ımurta, 60 balye tan piyasaya yakında çıkarılacaktu:. -----------------
paçavra ve 228 911val kuş y ~nı ve trenle 140 Birinci Şabe .Miidüri - Bir mıiddettenbe_ )J • .l\l. V. Deniz Müsteprbtnıdan: 
san'öıt yumurta gonderilm~tir. İtalyadıı.njri rahatsızlıfı dÖJayısile tedavi altında bu _ İki ila dört aded Lay.ter satın alın~ktır. 
itMIAt eşyasını hamil bir vapur da dün li. lundutunu yazdıiımız ıkıymetli zabıta Amir. iStekJUerln, satacakları LAyterlere aid ev. 
manımıza gelmi•tır. lerlmizden Bmniyet Blrincl Şubf! Mudürü F- saf, §erait v.e flatıarmı ,10.Baman.94() tar.i.. 

Almanyaya da 525 45 kilo ve 28 uoo iirallk dlb Yavuz 4adeJ Aflyet eimi§ H '°1;l4ea Jti. laine tadar oir ~~ M~blmıWl 
•yt.in yatı kara yolile sevkedllmlftir. baren nzlfN!lne mf)amıotır. blldirmel~ .. ~ıo.. ~et· 

* 
1160 .ton· koyun et.irin paaarlılmda teıı:llf Wetlilerin b!lli günde ~lr.elltıne saatinde 

edilen !iat pahalı görftldi\ğünden tekrar pa- bir aaat evvel kanuni taıifleri dahlllnde dol 
aulıkla ftailtmeai 8/6/ IMCI aat 11 de An. durup &apadıldan zarftan ~ ver 
kara Lv. ııimtrlltt aa'tıınalma Ko. da yapıla. meler!. U7~i) ~?• 
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6 Haziran 
·SON POSTA 
l • 

-~ .... 

Ff 3Ils·a·da dün b ıyan 

Al or ............... Y A Z A N ••••••••••••oo• Almanlar bu sava~tao evvel Holanda, 
~ ihaycJ Betlin radyo"'-', Ha? ) İ E ki• l !Bclç.ikn ordularını ve bunlara yardıma ge-
..... dularının, dün ııabah (S aman me 1 genera 11 t T f • d ·ı · ··h· b" F 

laat 4 de general Veygandın, 20 Mayıs- İ . 11en ngı ız se crı or usı ~ mu ım ır ran-

tıı.nberi, k.ısım kısım. tanzimine vakit ve ! H Emir Erktlet lıil7 . ordusu~u bozup ~er.işan_ ~e esir ettik-
hnkan bulduğç~ontmedi _ Aisne - Somme : • lerınden şuphe yok kı şımdıkı savaşı, kar-
hatt t uza ba .. 1amış olduklarını bil- : "~Son Posta " nın ıılnnnda bütün bu kuvvetler yani takıiben 

ına aarr " , 5 O .. k "k 1 ' h 
dirmi~ti. Sonra, her il;.i tarafın radyo ve : askeri muharriri un:en e sı .o uaıc, da a bir kolaylıkla 

. h b · t "d ettil~r. Bu • yapabıleceklerdır. Ancnk Fransız ordu resmi tebliğlen de a erı eyı . : ........ _. .................... :•••••••••••:••••••••••••··-· . su 
• ı . · "t"barile birçok mıllet ve j yeru hır savaş yapabılecek hır hale ıgclm,,k 1 da hazırJnnmak ve ehndekı vasıtaları .it ul-
u ret e, netıceısı ı ı t k • · 

d 1 ti . . b. h~yat veya memat mev- için, Royter ajansının asker muhnbirlnln anara yenı hır müdafaa hattı kurmak 
ev e er ıçın ır .. • · h · d w • 1 I a. • 

t' I b"l • k 1 n yeni b üyük Fransa ~a- dediği gibi haftalarca b eklemesi iktiza ıçın ıç cgı se .J : i u gün vakit bulmuştur. 
uu o a ı ece o a . d G .... ı·· k" b .. 

ır h b . h tarafa yayıldı. Şüphesız e er. oru uya r ı u~uıı müttefikler için her 
aşının, a erı er ] d 1 h" ·· h k k" F d ,_ .h. b "" .. k . . d .. nüm'-ününii yaşı- Aman or u arı, ıç şup e yo ı rren- vey, ransa a m evcut! ve bir miktar lngi-

.... rı ın pek uyu oır o ' ·!S • •• • İ .. 

., l ( b" eyan i:.tikametlerile ne- zilleri, depolan ve her şeyleri tama;n o.rdu- lız tumeıu, ngılız tank ve uçağile takviye 
,oruz. ar ın cer 1 d"l · • 1 
1• I . . F rdulnrının dün bnıılıyan laTdır. Bunu böy ece tesbit ett'J; ten som a e ı mış ou unan taktiben ve cem'an 90 ka-
ıce erının, yansız o b 1 d ki d F ·· · · 

Al 1 . . "h y~t dôrdurup durdu- Almanlnıın yeni aş a ı · arı savaı;ta ne ar ransız tum~nımn guzel kullanılmala-
man sav et ını nı n ~ b w 

1 b 
wl lduğunu söylemek, gibi bir netice elde": edebileceklerini anl.ı.- nna aglıdır. 

tamıyacak arıruı ag 1 0 k mak için beklemek iktiza eder. H. E. Erkilet 
hmke~n bild~~i tekmrlamnktan baş a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ne olabilir ~ ı Eşya nakliyatından yüzde Bazı resmi binek 

Almanlar, büyük bir şimal müttefik or- beş nak}ı·ye vergı"sı" t b"}} • h 
Fi d o omo ı erı enüz dulnr grupunu Belçika, Artuva ve an r 

muharebelerinde bozduktan v:e kısmen da- alınıyor kullanılıyor 
ğıtıp esir ettikte• sonra müttefiklerin ve 
bilh.ıssa Fransanın asıl ordu~una ıeveccü~ 
etmek için gün ve saııt kaybetmediler. l_ll 
civarındak i son muharebelerclen sonra ıs· 
tikametleri taqarlıyarn:C ve mesafeleti ölçe-

Yeni kabul edilen nakliye vergısı zam
mı üzerine bir Hazirandan itibaren gerek 
devlet ve gerekse de şahıslar tarafmdan iş
letilmekte olan tren, vapur ve,air yolcu 
nakliyatı haricindeki her nevi nakliyata 
nakliye ücretleri üzerinden yüzde beş zam 
edilmiştir. k . b"" "'k taarruzun umumivetle :re yenı uyu • 

Oise'ın iki tarafındnn Salı veya Çarııamba 
günü vukubul•bileağini söylemiştim. Bu 
ııcbeble dün, fngili;. Royter ajnnsın~n as
lteri muharririnin yeni biiyük ,'\iman taar
ruzunun üç haftadan evvel başlıyaınıyacağı 
hakkındaki beyanaLını okuyunca hnyret 

ettim. 

Kanun Devlet Denizyolları tarafmdan 
olduğu gibi diğer vapurcular tarafından da 
tathik edilmeğe başlanmıştır. 

Yalnız şu eşya nakliye resminden mu -
af tutulmuşlardır: 

A) Gümrükçe transit muamelesine tabi 
tutulan eşya. 

B) Ecnebi mem1eketlere aktarmnsız o
larak gönderilen eşya. 

C) Buğday, çavdar ve unları, ekmek, 
~eker, pancar, şeker pancan, tuz, tütün, 
İspirto, İspirtolu içkiler fişek, patlayıcı mad
deler. ıarpa, bulgur, mısır, ot, yulaf, "Saman, 
kepek ve canlı hayvan. 

Diğer büti.in e§yalar yüzde bc_ş resme 
tabidirler. 

Resmi dairelerin binek otomobillerinin 
Hı:ıziranın birinci günü Defterdarlı~a tes
lim edilmesi lazım gelmekte 'idi. Fakat bir 
kısım daire otomobillerinden Mıla istifade 
edildiği görülmektedir. inhisarlar Umum 
Müdiirlüğü binek otomobHinden otobüs o
larak istifade ettiğirfi bildirmişse de Def
terdarlık bu sekle Tıza göstermemektedir. 
Binek otomobilinin otobüs şekline girebil
mesi için karoııeTİnİn deği§tirilmesi Jfızım 
gelmekte.dir. 

Bundan ba~a mülhnk bütçe jJe ·dare e
dilen bazı d ireJerin ve bu meyanda Elek-
trik lvletmesinin önünde de dört binek o
tomohilinin 11ıralnnd

0

ığı uörülmliştür. 
Otomobili Defterdarlığıı t~m etmiyen

ler bunları müsaid şeraitJe satmak veya 
karoserisini deği~tirerek otobüs haline .ltoy-
mağa mecburdur. Bu usule tİayet ctmiyen
ler için tatbik eailecek muamele hakkında 
Dahiliye Vekaletinden emir beklenmekte
dir. 

1 Hadi.sel er Karşı.sınd.ıt 

Kitab 
Kitabcıya uğraöım: 

- Ne var, ne yok? 
Boynunu büktü: 
- Ne olacak kitab satrlmıyor ki. 

- Yahu hiç un.i satılm4yor.':-

-Hemen hemen hiç den ikbııır. 
Bir sandalye gösterdi: 
- Otur da biraz n:radan buradan ko

nuşabm. Esasen iş yok 

Oturdum. öteden beriden konuştuk. 
Bir aralık kapıdan bir radam ;emli: 

- iİşte \bir nrlişteti. 
Ataba ..hangi kitabı alacak. di e bak?

ym:dum. 

- Dh·anyoluna nereden rlidilir ? 
Dcdti. 'Meğer kitdb ..alaca k değıl, 

S{lğlik alacakmış. 

yol 

Kitabcıdan çıktım. Bir ark aaı: ma rast 
ge"lıOim, 'SOrdum: 

- Ncl'ctieıı dönüş? 

- Mathaadan .. b.ir yazı yazdım. 
- :Neye dair? 
- Bizde ddtab satihnaaı,gına dair. 
- Hakikaten saülnuyor demek. 

Bir imzasız 
Bay aC. N.» a: 
- Bir im:ıaııu: mektub almışııınız, içi ni

pnlınız aleyhlnde iftira ile dolu. Kopya 
ederek bir suretini bana göndermlıırlniz. 
2ahmetiniw.acmm. İmzruıiz mektub yollı
yan adam köR barıma saklanarak kurşu -
nunu arkad n atan adamdır, dostunuz ol
duğunU: iddia edebilir.. can dlişmanınızdır. 
Hemen yırtıp atacakbnız. rılmdi eize dü -
şen vazHe mündericatını unutmaktır. 

V :tiyete gelince: U:r:ıyan niııanlılık ha
yatı crgeç bonılmıya mnhkumdur. Ailey
le açıkça konurıunuz, irıi tacil ediniz.. 

* Bir talih mesel~ 
Bay «C. C.» ye : 

Bana soruyprlar, muharebelerden sonra 
askerler istirahat .ıetmez mi ?1 Bahusus çe
tin muhnrebeler yapmış kıt'aların yeni bir 
muh~rcbeye sürülmeden evvel, bÜbay, er, 
ıiluh ve malzemel,~ri ikmal edilmek istemez 
mi? 1. Ben de cevab veriyorum: Harbetme
sini bilen ve harbin anca k en son manevi 

ve maddi kudretlerin sarfile kazanılab:le
ceğjni müdrik olan orduların, ne kadar çe
(jn olursa olstın, muhnrehderdtm soınaki 

istirahatleri en iyi olarak yeni lulınşşüd yü-

«Evlenecektik, bfr tereddiıd, bir kor• 
ku teşebbüsün önüne geçti, imd i onu bir 
başka yuvanın bülbülü halinde gordükçe 

Camları kıran bir aarhot yaralandı Bir üfürükçü yakalandı kederimden hastalanıyorum > diyonunuz. 
Karngiımriıkte Hatice.sultan rnahalleslncle .Fı:ıUhte, Sinanal!a mnhallC3ınde İbadet _ Filanın treni kaçırmasına sebcb olan bir 

ıüyüşleri ve yeni taurruı: hazırlıkları esna
•ında vaki olur. Hazırlıkl;ır ve &evk ve ida
ıeleri tamam ve muntazam ve geri hizmet
leri düzgün olan orduların muhıı.rehderlc 
vukubulacak süb.y, er, sil;th, malzeme, 
mühimmat ve her ncvı hnrb va~ıtaları r.ok
ıanları hemen hcnıcn günü gününe ikm .. l 
olunur. Harbeden orduların gerisindeki in
san, hayvan, silah, mühimmat, levazım, ıa
fe, melbusat ve techızat ile dolu depolar 

ı \'e tank, uçak, araba, <ıtomobil, kaınyo'1 
. 'lh h türlü narb 1"••sıtttlarile he1 vakit '1e ı .• er 
ıııemlu parklar ord:ıiarın giinü gününe nok-
ııanlannı ikmal içindirler. Orduların mt>n
ıil teşkilat ve hizml!tlr:ri bu vazifeyi her an 

görmeğe hazırdır. 

Bir ordunun harb kudretini her an dyni 
yükseklikte tutmak için bir zaruret olı.ın 
ı...· b' .1 h"z.nıüt ve te~kilatı ile her an 
ıyı ır menzı ı ~ • 

d l e amade duran her türlü depo o u ve emr 
ki Ordunun danıarlarile kanını ve par ar o 

t k 'I d I Bı"r insanı damarla kandan 
eş ı e er er. 

h d . nası' ha'-"altnn kalırsa ınen-
nıa rum e ınce · ' 
zili ve depo ve- pıırklar: hulunmıyan ordu-
) d .. ki" muharebeler ve harcketl'!r ar a sure ı 

yapamazlar ve ya~ıtyaınazhır. 
Bunlardan gafil olanlar veyahud bun-

) b .k d"lmekten ziyade annık okun-an tat ı e ı 1 
ırıak i in bir takım nazariyeler nddı·den er, 

ç b·· •··w•• ·· 12 aded faal mesela bir uçak oıugunun, 
w h bel •rdc sarfettikten ı-.onra, 

uçagını mu are . . . . 
E b .k I uça'· göndermesı ıçın, gun-a n a arın ona -~ 

1 h f 1 C l bekliy<"ceğini sarıaılar. 
erce ve a ta ar ' . . k 

H ıb k. ntazam bir orcıuııun hır uça 
a u ı mu b"I L"" 

L ··ı·· w·· .. f al 12 uc;tğıııa muka ı o oo ugunun a r- il 
1 .. w •• b !duan alayın parkında 
uguıı mcnsu o .. . 
iane yedek uçak daha bulunur; geıı .ın~ı.ı-

b . kadar ıhtıyat 
leket depolarında ır o 

)'ardır. 

Her .,ey için :böyledir: faraza, eğer bir 

devletin seferber ordusunun elinde, ıstı
ınal halinde, bir milyon tüfeii varsa bun-

la 1 d · olacakların rgan muharebe er e zayı . k. 
)<erlerine derhal konmak üzere genJ .. rdı<"S ~ 
d h h J e hir olm,ızsa 

epolarda be eme a v " . ·k-
\_ • d d d k tüfek hazır bı; lunmak ı 
oın a e ye e hl .. 
h d K ı .k faraza bir zır ı tumen-

za e er. eza ı . .. 
.J h . 800 adcd motörlu vasıt.ı 
cıe er cınsten 1 

·1 d nıevcud bu un-
\'araa bunların gen N 16' 

l b" çok yedek parçnlann-
rnası laı:ım o an rr "h · 
d d h"ç olmaz.sa yarı yanya ı tı-

an maa a, ı .. Ak . tnkclirde 
tatl<ırı bulunmak gercktır. . sı 
~İr ordu bir muhareb:: verdıkten 'onra 

oturnn Ali oğlu Sadık isminde blrJ, evvelkJ hane ~knğındn 30 numaralı evde oturan dakikalık teahhürse, bir bn§kaııının büyük 
akşam evinde bir hayli rakı ıc~. sarhoş Mehmed Ali d.s:minde bir ilfürilkçü dün z:ı piyangoda bliyük ikrnmiye kaı:.anmaması
olmuş, camları yumruklamış ve kırmıştır. . . ' • - nın aebcbi de iote 0 bileti görmüşken, ala-

Fnkat cam kırıkları ellerine batarak a~r bıtaca .suçüstü ynkala.runı.ştır. Suçlu hak - kk .. b.. .. · ı d B ,___ ·r • 6 ' ca en o urune gec;m1ş o mnsı ır. u, 'Dl 
şekilde yaralandığından, Cerrahpaşa hasta- kında derhal kanuni tnkibata teve.s.süı oJun._ talih meselesidir. Şimdi ne mi ): apmalısı -
nesine kaldırılm~tır. muştur. nız';I Gayet basit: Kendiniz mcs'ud ola -
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Nakleden : Muazzez Tahsin Berkond 
Bir ııabah, küçücük bir el merdiveni

ne ç.ıkmış, salonun tül perdelerini düzel
tirk~n kapı çalındı. Uşak evde yoktu, 
Haluk da odasında meşguldü. Zeynebe 
yardım eden ı;amaşırcının kızı koşarak 
kapıyı açtı ve Zeyneb, Handanla koca -
sının jçeriye girdikleıini gördü. Bu sa -
atte ziyaret beklemediği İçin ba!'lına ince 
bir tül sarma:, ve bittabi misafir karııı"ına 
çıkacak oekilde giyinmemişti. Halbuki 
Handan göıJeri kamaştıracak kadar gü
Ld ve kıymetli elbiseler içinde idi. Tu
valetine bilhassa itina etmiş olduğu ve bu 
halile nazarı dikkati celbetmek .isırdjğj 
belli idi. Fakat maalesef istcdiKi tesiri 
yapamadı; çünkü Zeyneb el merdiveni 
üzerinde iken onu görecek vaziyette de
ğildi, Haluk d" odasında bulunuyordu. 

Genç kız sıkıldığını göstermemek için 
tabii bir tavır takınmağı münasib gör
müştü. 

- Ooo .. bo~ geldiniz efendim. Buyu
runuz., oturunuz. Ben fU son halkayı ge
çirip hemen iniyorum. Beş dakikaya kal
maz, karşınıza çıkacak bir kıyafete gire-
rim. 

Handan sahte bir samimiyet ve tebes
sümle cevah verdi. 

- Ne tuhaf•ınız Zeyneb: Sizin yeri -
nizde ba k;ası olsaydı böyle bir vnzJyet
te yakalandı:-;.ı için ıaı:-ırır, hatta öfkele
nirdi. 

Zeyneb bu sözler altında gizlenen iğ
neleri anladığı halde aldırm dı. 

- Öyle ıni del'Sinız? Evinde iş gör -
mekten sıkılan vey bunu bir ayıb gibi 
gizlemeğc çalışan insanlara pek şaşarım. 
Bahusus böyle sabah vakti . . . 

- Kabahat bizde mi oldu derııinizi 
Fak at biz yeni gelin hanımın böyle e v 
i ·!erine dalmış olduğunu tahmin edeme
miştik . Hem, amcamın oğlunun evine 
günün her hangi ııaatinde olursa olsun 
gelebileceğimizi r.lü$ündünı. 

- Ona ne şüphe 1 Akraba arasınd11 
teklif tekelliif olur mu~ Jşte ben de bu
nun için hemetı merdivenden mip kaç -. 

madım. Şu aoıı perdeyi de yerleştirmek 
istedim. Düğüniin pek acele yapıldı ğını 
biliyorsunuz. Henüz yerleşmeğe muvaf
fak olamadım. Hem konuşuyor, hem 
de vücudünün güzeHiğini bir kat duba 
meydana çıkardığmın farkında olma -
elan, bncaklarını merdivene <layamı§, 
kollarını kaldırmış, tülü iliştirmekle de
vam ediyordu. Kendi işile o kadar IDCfl"" 
guldü ki Turhan Beyin aç kurt gözleriln 
.kendisine baktığını dahi göremedi. 

Tam o ırada Haluk içeriye girdi ve 
gördüğü manzara kar ısında ilğ:ı:ı açık 
knldı. 

- Ne oluyoruz~ 
Handan müstehzi bir se~le: 
- Kann mi,afirleri pek acayip bir 

tarzda kabul ediyor değil mi? 
Haluk cevab ver~ek yerde neş' eli bir 

kahkaha k.opardı. Handanın karşısında 
iken tabiiliğini bulmaınn:ı vcııile olan bu 
tesadüften istifade etmek istiyordu. 

- Dikkat et Zeyneb, merdiven ka -
yar. camdan dışarı fırlarsın. 

Kocasının ilk defa olarak kendi .. ine 
«8em> diye hitab etmesinin ebebini an
ladığı halde Zeyneb d~ bu oyuna i~ti -
rak dmeğe :razı olduğunu göstermek iıı
tedi. 

- Merak etme1 Cnmm pahab oldu-
ğunu biliyorum: Esasen bitti işte, iniyo
rum. Perdem de pek jyi takıldı değil mH 

Buna Turhan ccvab verdi: 
- Maşallah, tam hiT ev kadını irnit

ainiz Zeyneb Hanım. 
SöylerkP-n perdeye değil, Ze:> nebin 

gözlerine bakıyordu. · 
- Bir dakik11 müsaade edin, ellerimi 

yıkayıp hemen geliyorum. Sen mısafir
leri biraz oy lamağa çalış Halıik. 

Şirin, n~ e.li adımlarla odadan çıktı. 
Beş on dakikn sonra avdet ettiği zaman 
arkasında, Hnndl'ni.nki kadar göz alıcı 
olmamakb beraber çok zarif bir elbise 
vardı ı.·e bu kıyaf cı:b cidden latif ti. 

O içeriye gırerkcn, Muharrem ac 
kahve getirdi. Ha1uk kanapcnin bir kö
§esine oturmı..;ş, hastalığını bahane eJe
rek pek konı.ışmuyordu. Hand.1na ge • 
lince, iki t:rkeli teshir etmr·k ı in e)in -
den ve dilinden gelen Jıer şeyj yapıyr>r • 
du. Fakat bütün bunlnra rar~mcn '-~Y . 
neb, ilk bakışta, kocasının pek einiı-li ol
duğunu, vaziyeti kurtarm kın l;Üç}ük 
çektiğini nn~adı ve misafirlcrclcn sonrn 
onun kahvesini verirken yavaş .. kulağı
na fısıldadı: 

- Y r<iımcıys ihtiyacını7 vm clı de -
ğil mi~ 

- Eve•, ortalığı ıdarc edin ltuzum. 
Filhakika Zeyneb t<l öğle yeıncğı vek

tinc kadar "'miadfirl~ri büyük b ir mahn-
retle meşgul etti. O kadar lci, hatt;1 Han
dan bile onun hakkmda söyli\ <·cck bir 
söz bulsrr.ndı. Genç kız büyük b ir ne -
zaket ve r.eş c içind'! hepsim• lfıf yı·ıi, • 
tiriyordu. 

Avdettc, giil kurusu otomobılı mıne 
bir prensei gibi yaslanan 1 landan, sn -
bahtanberi olan biten şeylerlı· hiı; ala • 
hdar değilmiş gibi bit -nıüdoet !!Undan 
bundan bahsettikt<.::t onm knca,.ına sor
du: 

- Zeyncbi nasıl buldun T-.ı rhöıı) 

Karıwnm macerasını ve hilhassa hu
yunu pek iyi bilen Turhnn, koliie onun 
belini sard•ktatı sonrn 1nk:ıyd göumıne -
ğe ~alı acak : 

- Haluk pek fona bir i gorıncmiş ••• 
dedi. 

Fak at, bu ccvab bıle hırçın "e kı • 
kanç H.:ınclnııı tatmin edememisıi. S.ı -
murtkan, öfkeli bakı l mm kornı;ına l:ııl
dırdı. 

-Berıı kaybettikten onr • .. 
- Hokkııı var karıcığım, z.ıvallı Hn" 

)ük pek çaouk teselli ini bulc:ıınıy:.ıı;ak •. 
Bu ııözle-:i söylerken üzv,un gözlm le 

karısına hakmı~b. 
( Atkası var) 

S yfa 5 

J - Hakıkat«l ö~le .. Ve bu derdin h:ılJe 
dilmesi pek müsk ul. 

- N eden'? 
- AyakUstü lasnca anlatılmaz. U zun 

l:fr mesele. 

* Pazar sabahı erkenden evden çıkmış .. 
t.ım. Bir kö~ paşı dönüyordum. 
Kulagıma b"r ses geldi: 
- Eski kitablar alı~ orwn. 
Pencoreler kapılar acıldı. Birçok ba: 

uzandı, bağırdılar: 

- Bura..va gel. 
- Buraya gcl. 
- Buraya :gel. 
Eski kita:b:ar alıyorum diy-cr: cevab 

werdi: 
- Geliyor um. 
Durdum :ve .seyrettim. Hor cvd n beı::. 

on. yıTıni kitab satm almıstı . 

* - Bizde k:tab satılmıvor. 
Diyenler m w er n e k::ı..dar yanılıyorlar

rmş. 

b e el • Si 

mndınu:. bir başkasının saad etinin önün 
geçmeyiniz, ,gönnemez.likten geliniz, dü • 
şünmemiye çalışınız. 

* Şa ıran ndama: 
Okuyamadun, okuduğum kısımlardaQ 

da mana çıkaramadım. Mazur görünüz. 

Bay f 1. İ.» ye: * 
- Bu hesabı yapamı} acnğım, b ir d ok • 

tora müracaat ediniz. 

* Bnynn < Hicrnn 3: 
- İki y ol görüyorum: Birincisi babanızın 

en neş' eli b ir dakikasını kollıynrak o nu kn
rnnndan caydırma w a sevketınektir, 1kindBi 
d e bir üçüncü ~ahsı mutavuvsıt olarak kul· 
lnnmaktır. 

* 
Ankarndn Bay «H. D.» ye: 
iki şıktan biri, yn seviyorsunuz, tnham· 

mül edersiniz, yahud kendisine karşı tnmn 
men 1 5.kaydsınız, ayrılmayı düşünürsü
nüz. Anlattığınız v aziyc tte ihtiyar edilebi
lecek üçüncü bir yol görmüyorum. 

TEYZE 

la 

~ • 

insanlar hangi mevsimde 
zayıflarlar? 

Bu suale: cYazm:. 
cevabını verecekler 
bulunacaktır. Fnkat 
hakikatte taınamile 
zıddıdır. İnsanlar kı
şın zayıflar, ~·azın 

şişmanlnrlar. Çünkü 
so~ukta vücudun nor 
mal h nraretin i mu -
ha!aza için fazla ka -
loıi sarfed'ilir. 

* Başlarında bebel: taşıyanlar 
Portekiz Ginesi 

yerlileri olan zenci 
kadınlar bnslarında 

tahtadan yapılmış u
fak bebekler taşır -
lor. J tikadlarınca bu 
bebekle.: onlara u -
ğur gct!rmekt ... ~ir. 

B~bek1 ari gunı-lüzleri 

başlaund:ı faşıdık· -
lan gibi gecclcri de çıkarmazlar. .. 

Pamuk Uzsrindeki fener 
İngiltercdcki 

me~hur Leazav fe
n eri pumuk üze
Pind\? durmuktad1r. 

- Bu nasıl müm 
'kün olabilir; der
~iniı, izah cdcl"m. 
Amerıkadan gelen 
pamult yüklü bir 
vapur butm. tır. 
F ener. bu batal':. 
vapurun üzerme ~ apı\m tır. 
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Memleket Daberleri ... 

Kaşta es [ eserler 
Çok eski devirlere aid olarak bugüne intikal eden 

bu eserleri mahvolmaktan kurtarmak lazımdır 

Kaş (Husu.al> - Kq merkezinde binlerce asla fedakll.rlık yapmamışlardır. 
yıllık mazin.lıi ha.t.:ı.raıarııu . ta41yan tarlh1 l'akat tabiat ibunlan, yenemedl.ie de isti. 
barnbeler bulunmaktadır. Bunlar memleke. 11,ya karar vermI.ştir. Ve kaç asırdır bu fik
limiz için ayrı ayrı birer süs ve iftihar ve. rinde ilrar etmiş, bu kıymetli eserlerin sa
tı:ıesı ~ldl etmektedir. Kasa.ba.n4ı hem.en ğını, IOlunu topraklarla doldurmata ve an. 
hemen her tarafını çevirmiş vaziyette bulu- larm tıyrnetll vücudlannı yararak, oralara 
nan bu eski devir yadigA.rları arasında mu. yerleotJr<ilil topraklar l9inden afaçlar, çalı. 
azzam bir ıınfiteatr ve kasabanın do~uaun. !ar çlkarmıya ba.şlamı.ştır. 
h. kaymakamlık evinin altın.da Llsya kralı- Meohur an!lteatr, yaslandı~ı tepeye gö _ 
nın mezarı olduğu talunln edilen toprak ae. mlllmek üzeredir. Ön kısmı da çalılarla 
viyesinden 5.6 metre yükseklikte ve aslan dolmuş bulunuyor. 
ka!alarne süslenml.ş ve belki bunlarla ft.b\de- Lisya kralının mezarı addedilen btiyi.ık 
ye haşmet ve kuvvet verllmek ı.stenmlş bir anıt ta topraklar• gömülmekte ve bu anıtın 
laş anıt vardır. a.rk,asılndakl kapısından içeriye, bulunduğu 

Bunlar, taşıdıklan tarihi mahiyet itibarile Jnahallenln hal,kı, çöp atmaktadır. 
lok kıymeUi eserlerdir. K~ın batısında, on dakika uzağında bir 

;Bundan !başka, Xa.şın arkasındaki tepe tepenin üstünde bulunan Ak dam, dalma 
üzeri de 15.20 ma~ara ile süslenmiştir. Had. çobanların kulübesi ve keçUerin ağılı ol _ 
cU zatında mağara oıamyıp ölçülü çerçeve- maktan kendini kurtaramıyacaktır. 
!erle muhtelif şekilde insan resimlerlle mu. Ona, tahta parçalarından, odun kırıkla _ 
hat bu tarlhl ikametgAhlar, içindeki y~tak rından kapı yaptıklarını \'e sonra bu kapıya 
ycrlerlle de ayrı bir :kıymet ve ehemmiyet çalılar dayayarak, ll.deta hakaret ettiklerini 
taşımaktadırlar. gözlerimle gördllm. 

Memleketlmizln şimal ve batı eteklerinde 1933 de Genelkurmay başkanımız maresal 
bir süru mezarlar, kale duvarları ve bir de Fe.vzl Çakmak tara~ından ziyaret ve tetkık 
Akdam diye anılan müstakil ve taştan ya - edilm!7 olan Kaştakı anfiteatr, bizzat M:ırc. 
pılmış bir ev ve bu evin arkalarında su de şallmt.zin takdlrler~nl kazanmış bir· eserdir. 
polar1, Bucak llmo.m yolunda bir siirU m.a - Binaenaleyh bu güzel tarlht esere bir şose 
bra.ıar yarı toprağa girmiş hallerlle sıralan: uzatmalı ve gel~n misafirlerin burayı kolay. 
rn~ardır. lıkla t.etkik ve zıya.ret etmelerine fmkf&n ver. 

M ·ı meliyiz. 
döğ .u e~~did düşman fstilAlarile vuru.şmu.ş, An!tteatr'ın çalılarının temizlenmesi külll 

~muq ve sonra da uzun asırların binblr bir masrafa mn.lolınıyacağı gibi Llsya krnlı 
~Adıselerlne gö~üs germiş olan bu eserler, nın mezan addedilen anıtın da çöp teneke.si 
t ugüne gellilceye kadar, kıymetlerinden, olmaktan kurtarılması zor bir Lş değildir. 

c Uşak - Alaşehir futbol karşı1aşması ) 

Uşaktan yaz.ılıyor: Alaşehir spor klübii buraya ııelmi~ ve ilci maç yapmıştır. Tu
ran ldmanyurdile yapılan maçta 5-1, Gençler Birliii ile yapılan maçtn da 1-0 mağlub 
olmuştur. Resim Uşak İdmanyurdu takımını göstermektedir. 

«Son Posta» nın zabıta romanu ~O 

1 KEUMENIN 
E~R>AR,1 

Bir nokta, bir çizgi, bir nokta, iki çiz
gi .•• Acaba öyle mi) Bu i~aretleri kim 
veriyor, kime veriyor) Etrafa bakındı. 
Görünürde kimseler yoktu. İşaretler de
vam ediyordu. Çizgi çizgi nokta .•• Nok
ta nokta çizgi.·. Yılmaz, hayretinden 
donakalmıştı. Müthiş bir eıırar karşısın
da idi. Hemen cebinden küçük not def
terini çıkardı. Karanlıkta duvarın üstü
ne oturdu. Ayaklarını aşağıya sallandır
dı ve bu işaretleri muntazaman not et
meğe başladı. Bu çok zor bir işti. Çün
kü Mors alfabesini bilmiyordu. Bu güç
lüğe ve acemiliğe ra~men tam dört slly
fa İşaret kaydetti. işaretler birdenbire 
durdu. Bir müddet bekledi. Lamba tek
rar yanmadı. Adeta bir başkası bu lam
bayı zorla mı söndürmüştü) Acaba bir 
çocuk lamba ile mi oynuyordu) Bu ıs
ıız ovada bu İşaretleri veren kimdi) BJr 
saat kadar bekledi. Işık bir daha yanma
dı. Duvardan atladı ve gene etrafı kol
lıyarak otelin yolunu tuttu. Şimdi, bil
tün düşüncesi bu işaretleri birisine hal
lettirmekti. Caddeboıtanı glbl bir yer
de bu ioaretleri kim çözebilirdi) Bahu
aus böyle gece yarısından çok sonra ..• 
Aklına bir ıey geldi. Tophane kulesin
deki telıiz memuru iy] .ahbabı idi.' Ona 
telefon edecek, işaretlerin mukabillerint 
öğrenecekti. Bu dütünceler İçinde Do
ian köşkün bahçe kapısl önünden ge
~erke.n kulağına garib bir ses geldi. Bir
den bire ürktü. Bu bir kuf sesi mi idi) 
Yoksa başka bir şey mi) Adımlarını sık
laştırdı. On dakika sonra otele dön
müştü. Katibi uykÜdan uyandırdı: 

- Şehre telefon edeceğim. Odada 
kimse bulunmasın. 

- Bu saatte mi) ' 
- Bu saatte... Sana ne) 
Katib, uyku sersemliğile sendeliye 

aendeliye yürüdü. Müdiriyet odaıının 
kapısını açtı. Yılmaz içeri geçerek kapl· 
yı içerden kapadı ve telefonu alarak 
Tophane telsizini buldu: 

Yazan: lhaan Arif 
1:" uh.~flığını, gari~liğini bırak ta iş;netle
n aoyle. yazacagım ... Bir şey var, onu 
halletmek İstiyorum... Peki, peki, sana 
ıonra anlatırım •.• 

Bir kalem alarak telefonda .söylenen
leri yazmağa başladı. A. B. C. D .. ilh •. 
Yazma işi yarım saat kadar sürdü. Son
ra: 

- Çok teşekkür ederim Naci 1 Du 
hizmetine mükafaten yarın !lana bir kilo 
sigara göndereceğim.ıı 

Odasına döndü. Kapısını kılidledi. 
fşaretlı:ri sıralıynrak mukabili olan harf
leri bulup yazmağa başladı. ilk harfler 
hiçbir mana ifade etmiyordu. Dundan 
müteessir olmıyarak bütün işaretleri 
yazdı: 
S. P. 1. T. U. P. H. L F. H. O. l\'I. D. N. 

Fena halde canı sıkıldı Bu harflerin 
sıralanııından kelime yapmak mümkün 
olmuyordu. Masaya bir yumruk attı: 

- Demek İşaretleri yalnız zaptetmi
ıim. 

Fakat sonradan aklına ~eldi, belki 
pu ioaretler bir ııifre idi. O zaman me
sele değişir. Bunu bir mütehassısa gös
tererek hallettinneğe karar verdi. 

Saat üçe geliyordu. Yorgunluktan 
bitkin bir hale gelmiıti. Hava dehşetli 
eıcakb. Havadaki bu 'ıkınh yağmur a
limeti idi. Pencereyi açtı. Acele soyuna
rak yatağına girdi ve derhal uyudu. 

-29-

Samsunda tarihi 
tetkikler 

Samsun {Hususi) - Samsun Halkevi, 
tarih öğretmeni Kazım Dilcimenin Sam -
sun tarihine aid bazı tetkiklerini neşret -
mek kararını vermiştir. Malum olduğu ü
zere bugüne kadar Samsun tarihi hakkın
da belli başlı büyük bir eser neşredilmiş 
değildir. Resmimiz, tarih meraklısı bazı 
Halkevleri, Kara Samsun denilen tarihi 
mahalde bir tetkik gezisi yaparken gös -
termektedir. 

Bursada bir genç boğuldu 
Bursa (Hususi) - Geçen pın:ar günii 

Çekirgede bir ölüm hadisesi olmuştur. 
Emekli polis Sabrinin 1 7 ynşlarındcıki oğlu 
Hayrettin havuzda yüzmeye başlamı ve 
yüzme işi beş, altı saat devam etmiştir. 
Bundan dolayı fevkalade yorgun dü tüğü 
halde havuzdan çıkmamış ve nihayet bo -
ğulmuştur. Etrafta bulunanlr.r delikanlının 
öldüğünü geç anlıyabilmişlerdir. 

Samsun belediye· reisiigi 
Samsun - Belediye reL~Iiğl içın dün ya _ 

pılan ıntlhabda Rüstem M~'ud ittifakla rL 
ya.sete scçllmıştir. 

Edirne yaza kavuştu 
Edırne (Hususi> - Edırne b rkaç gundcn_ 

berl yaza kavuşmak bahtiyarlığına erm!ş 
bulunuyor. 

Bu sene tahammulfersa soğuklar ve buna 
inzımam eden odun lhtlkfm yüzünden çok 
sıkılan ve uzülen Edirnelilerin artık yüzü 
gülmeğc başladı. Bununla beraber sıcaklar 
dan da bunalacakları günler uzak delHldir. 

ganı fırlatarak yataktan atladı ve açık 
pencereye koştu. Başını dışarı uzattı ve 
ilk gördüğü şey pencereye dayanmış u
zun bir merdiven oldu. Akşamdanber'i 
gökyüzünü kaplıyan bulutlm· çekilmiş, 
mehtab, bir gümüş tep3İ gibi meydana 
çıkmıştı. Vakit geçirmeden pencereden 
merdivene atladı ve sürat!..: bahçeye in
di. Yalınayak, nemli toprağ.ı bastığı za
man aklı başına geldi. Gündüz gibi ay
dınlık olan etrafa göz gndirmcğe baş -
ladı. Meydanda kimseler yoktu. En ufak 
bir gürültü duymuyordu. 1 lcnüz mahi -
yetini bilmediği halde büyük bir tehlıke
den kurtulduğunu anlıyarak geniş bir ne
fes aldı. Parmaklarının ucuna basa basa 
otel sahibinin yattığı odanın bulunduğu 
cihete yürüdü. Otelci ikinci kı\tta küçiik 
bir odada yatıyordu. Bağırmayı muva -
fık görmedi. Yerden küçiik kiıcük taşl.u 
alarak pencereye atmağa başladı. Bir ız 
sonrn pencerede bir ha'? göriirıdti: 

- Kim o be) 
- Benim canım. Aşağıya inin. k pı 

kilidli. 
Otelci başını uzatarak bahçede pija

ma ile yalınayak duran Yılmazı hay -
retle süzdü: 

- Aayol gece yarıiı orada ne yapı
yorsunuz) 

- Ne yapacağım. Mehtabd,\ bahçe -
nizde dolaşıyorum. Çabuk aşağıya ini -
niz. 

Otelci içeri çekildi. Fakat "esi duyu
luyordu: 

- Yahu, şu bizim üç numaralı oda
daki müşteri de amma antika şey •.• Bu 1 
saatte pijama ile bahçede doll'\şıyor. 

Otelcinin hakiki bir cadaloı; olan ka
rısının sesi yükseldi: 

- Ben zaten onun zıpırın biri oldu
ğunu farketrrüştim. Böyle deliler otele 
değil, tımarhaneye gitmeli... Hcıydi ça
buk ol herif, aşağıya in de şu adamı 
içeri al. odasına götür Sakın kl\pısını ki -
lidleıneyi unutma ... Belki ak.lıra eser de 
bizi öldürmiye kalkar.o 

Otelci aşağıya İnerek kapıyl açtı: 
-· Ayazda bahçede dolaşmasanız iyi 

olur. Biz de uykumuzu rahat uyumuş o -
]uruz. Hem bu kilidli kapıd"n nasıl çık
tınız} 

- Şimdi sorgu sualin sırası değil l Ba
na dünyanın bütün altınlarını ver'<eniz o 
odaya girmem. 

- Allah, Allah .•• Neden} 
- Bana sual sormayınız diyorum si-

Haziran 6 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğünden: 

l - Kurumumuz talebe ve mü.stabdeminln laşelerinden bulunan erzak on btr grup 
halında kısmen kapalı zarf ve kısmen açık ckslltme usulile satın alınacaktır. 

2 - 13.6.940 gününe müsadll Perşembe günü gruplar h.l.zasında yazüı eaatJ.erdd 

Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından ihale31 yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat % 7,!5 tur. 

Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istlyenlerin Enstitü Daire MfklllrlG,. 
ğüne mliracaatıarı. 

Grup 9 Kuru Setneıer Listesi 

Cinsi Miktarı Kg. Beherinin Ft Tutarı Ura 

Pirlnç Bursa birln~l 8.000-10.000 43 4.300 
Kuru fasulye horoz 6.000- '7.000 28 1.960 
Barbunye fasulyesi 1.500- 2.000 22 440 
Nohut Karabiga olacak 800- 1.000 20 200 
Soda kuru olacak 5.000- 6.000 12 720 
Yeşil sabun fyi cins 2.000- 2500 28 700 
Tuz rütubetll olmayacak 8.000- 4.000 6 240 
Un tatlı için ekstra 3.000- 4.000 16 64-0 
Kırmızı biber 50 40 20 
Kara biber 100 150 150 
Ku.ş üzümü 200 ~ 80 
Fıstık 

r 
250 110 276 

Çay 100 250 250 
Plrlnç unu 200 45 90 
Ceviz içi 500 45 225 
Makarna irmikten ck.c;tra 1000 30 800 
İnce irmik 600 25 123 
İrmik kalın 500 25 123 
Gullftç 50 80 40 
Şehriye te.J irmikten olacak 600 30 150 
Buğday nşurellk 500 15 75 
Nişasta 300 30 90 
Hıırarot 25 60 rn 
Vanilya (paket) 500 paket 12 66 
B::ıhnrnt 50 kilo 225 11'2 3 
Tarçın 25 > 200 60 
Bulgur 1000 l4ı 140 
Gül suyu 50 100 60 
Knr:ı. merdmek 1000 15 160 ,. 
Kırmızı merclmek 200 25 50 
Tahin 500 40 200 
Tarhana 200 80 160 
Sebze konservesi muhtelif 600o teneke 36 1800 • Kuru bamya çiçek iyi cins 300 110 330 
Limon tuzu 25 120 30 

14.642,50 

Muvakkat temJn::ı.t 1098,187,50 liradır. 

Kapalı zarf ile saat ıo da. 
Yaş sebzeler 

Cinsi Miktarı Beher Kg. Fi. Tutan Ura 

Or. 10 
Semizotu 1.000 8 80 
Ayşe kadın fasulye 7.000 12 8(0 
Çalı fasulyesi 2.000 10 200 
Tnze iç barbunya fasulyesi 1 000 15 150 
Dolmalık yeşil biber 1.500 12 180 
Sivri biber 500 10 50 
Domates 15 000 8 120() 
Taze bamya 500 20 100 
Salatalık hıyar •.. 10.000 aded 4 40 
Limon baş boy 20.000 aded s 60 
Maydanoz 10.000 demet 1 100 
Dereotu 3 .000 demet 1 30 
Nane 500 demet 1 CI 
Patlıcan b::ı.ş boy 20.000 kg. 9 1800 
Sakız kabak 3.000 1) 8 240 
Taze soğan 1.000 1) 10 100 
Taz~ iç. bczelya 1.000 1) 20 200 
Ayva 1.500 1) 10 150 
Vişne 2.000 » 20 400 
Taze erik \] 1.500 1) 10 150 
Taze kayL'U 1500 1) 25 S75 
Çilek 500 1 25 12!5 
Elma 1.500 1) 20 soo 
Şeftali 1.500 J> 20 300 
Karpuz 15.000 D 6 900 
Kavun 10.000 1 6 600 
Üzilm 15.000 D 15 2250 
Portakal 80 llk 15.000 aded 4 600 
Tnze yaprak 300 kg. 15 4.'I 

Kış sebzeleri 
Kereviz 1.000 l() 100 
I,t\.hana 15 000 5 761) 
Pırasa 10.000 5 500 
Ispanak 10.000 8 800 
Taze b:lkla 5.000 9 450 
Havuç 2.000 6 120 
Karnabahar 1.000 15 150 
Sarımsak 800 20 60 
Tatlı kış kabağı 600 5 25 
Salamura yaprak 500 20 100 
Salça 1,000 25 250 
Enginar 1.000 nded 10 600 
Patates Adapazarı tyl cins san 15.000 kg. 6 GOO 
Kuru soğan 12.000 6 720 

18.990 
Muvakkat teminat 1274,63 lira 
Saat 11 de kapalı zarf ile 

ERZA.K LiSTESİ 

Cinsi Miktarı Kır. Beher kilosunun Tutan 
flatı lira 

o. l Ekmek 13S.OOB-14D.OOO 10,.50 14.700 M. temıı.u 1050 
Kapalı zarfla,... 1 de 

G. 2 Koyun eti 40.000-- 4!5.000 fı6 24,750 
Kuzu eti 4.000- 5.000 45 2.250 

o. 3 Sadeyağ Urfa birinci 10.000-12.000 136 16.200 
Zeytinyağ ekstra 4.000- 5.000 65 S.250 

G. 4 Zeytin ta Uı iyi cins 2.000- S.000 S6 1.050 
(Kaşar peyniri Edirne 
yağlı iyi cins) 1.000- 1.200 65 7.800 
(Beyaz peynir Edirne 
yağlı iyi cins) 2.000- 2.500 45 a.12s 

Yumurta taze 55.000.~5.000 1 1.300 

G. 5 Tereyağı ekstra 
kahvaltı için 1.000- 1 .500 150 2.250 
Silt yağlı 8 .000-10.000 20 2.ooe 
Yoğurt ya~lı 8 .00B-10.000 25 2.50Q 
Kaymak :ZOG-- 800 160 -iı80 

(Devamı 7 net ,yf a.da)_ 

- Naci aen misin) Ber. Yılmaz .•• 
Merhaba! Kuzum bana ~u Mors alfabe
•ini söylesene ... Evet, rüyamda ördüm. 

Bir saat kadar uyuyan Yılmaz, için
de bir sıkıntı hissederek uyandı. Uyku
sunun arasında . tuhaf sesle:: duymuştu. 
Bir hissi kablelvukula tehlikede olduğu
nu anladı. Tam yatağında kıpırdamak 
üzere iken baş tarafında bir takım hare
ketler duydu. Hayatında ilk defa fena 
holde korktu. Başını kaldıramıyordu. 
Vücudüne inme inmiş g-ibi idi. Tam bu 
sırada yatağının kenarına görünmeyen 
bir feyin pat diye düştüğünü ve düşen 
§eyin ynva~a kayarak yere indiğini 
duydu. irkilerek yatağın içinde do~rul -
du. T leri diken diken olmu tu. Yor -

ze... Patlamazsanız her şeyi öğrene -
ccksiniz. (Arkuı nr) 

---------~~~~~~~ 
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Alman taarruzu 
(&aştarafı 1 inci sa7facla) ~ 

~ransız ajansının verdiöi ilk tafsillt · ..... 
b h f · vaktinin ilk Matlcrinde ıenışhgı 

SON POST~ 

Satiye davası bitti 
Bir seneye yalı:ın zamandanberl 1 inci A

~ırceza mahkemesinde rüyet edllmelı:.te olan 
ve etklrı umumlyenln büyük alAka ile ta.tib 
ettiği Satiye yol&uzlutu davası, nihayet dün 
neticeye varmUJtır. 
Ağırceza heyeti dün .sabahtan itibaren da-

Sayfa 7 

·100:000 Lira . .. ,..,~ ~ 

~illi ... Piyango'nun'"' 7-Haziran· 

Paris, ) {A.A.) - Alnıanlaı bu sa a ecır l ıılardır En §iddetli Alman ta-
200 kilometre1ı geçen bir cephede taarruza .1;;1 ~~ manın 'cenub sahilinde muhafa
•rruilannın lbllflıca istikarnetleıi .orta dSo,!'1me ~ k ıış ile Oise'fo ıarlt: yani meşhur 
la edebıldiği bir köprü başının bulun ugu mın a a l d 
Chcroin des Dame.s'in altında bulunan Ailette .kana _ı _ ır. b k k "kt d 

: va evrakı üzerinde müzakereye bıuşlamış, bu 
hununah çalışma aqamın geq aaaUerine lı:a_ 
dar devam ederek, belı:lenen lı:arar saat 21 -

Keşidesi ' Tali Kaynağı olarİ 
r 
Dönen Kürelerle,, yapllacakttr 
---·~· -t 

• c!f )j b' U aleti ı}e bera ~f pt: ÇO mı ar 8 

.. Sabahle)·in saat 4 de pek., şıd et 1~8:~:r~na taarruza başlamışlardır. Bunu mü-
hucum tayyareleri pike &uıetııe Fransı~ d" B sabah saat takri!.:.en ona kadar 
~cakıb ı>b-'.ade kiit1ıelc:rı harekete ~~mııld~-~r.a k~ri mahfellerde k.,ydedilmektedir. 
.. ~çbir 'tarafta hücum ara'b9:1.arı ~or;.nm~~~~r ~aşka malumat alınamamıştır. 
•vıuha1cbc devam etnıekteuır. ;Şına ıye 1 
Taarruz piyade tarafından yapı ıyor 

P 
· ~ S b ht b n a1ınnn haberiere göre, Alman taarr.l'W, topçu-

ans J (~ A ) - a rı an e _ı k d tı h ' • b lh · ade unafmdan yapuma ta ır. 
un imeyesinde. • assa pıy I . nbih 'bir taarruzl:ı karşılaşmış bulunu-

D ek k fi<) ı 8 kliuık t ıarruz arına mu d I . ern 1, • • • • ·ı pike uçuş]arile hücum c en tayyare e11n 
Yoruz O zamana kıyasen. yegane yem umı 
i tımal dır. buc·· um arabalarının taarruzu gecikmiye-

Askcn mebafiliı. J,.anaatine göre.. zırhlı 
.:ektir ld'v• ·· S 

L 
· s. ı·h' tt mahfelletden öğrcnı ıgme gore, omme ıney-

d 
ondra, 5 (A.A.) - nka ,1Y

1
e ]ar b aber İnıiliz kıt'alan da istirak eylcınekte

an muharebesine, f ran'llZ ıt a arı e er 
dir. d" · ·· t • t M m f'h •:°ım hl balar ken ısını gos ermı~ ır. aa ıı ı • ~· -

d 
Amien•İn iki tnreJınd~ bazı zı~ 'ıara. lduguv nu bildiren hiçbir emare yoktur. 
k bir zırhh araba hücunrnnun n!\ aın.ş 0 

• • 

Fransız tayyarelerinin faahye!! 
-; - ) F ısız hava nezaretinin tebliği: 

arı '.:> (A.A. - ;aı b d ıLden Laon - Soissons yolunn kadar bir Alman 
h 5 H zıran, c:abk1,, era e.rk ~hava muharebesı vukua ~elm i, ve hücum ,.e 

\lc:u u ba lamıftJI. Çok :uyd k"k ıeını•s haliack bulundukları kara kuvvetlcunc 
6 "kc h va kııvvetLerkimiz. l~r ad 1 ~n bulunmuş.laııdır. Fransız:.. pıyadc.sinın ve tank· 
ço mukommal ve ·uv\•et ı ya ırı • l . . 
1 .. h k vvctlenmiz refakat ~y emı:ıtır. 
arnıın her hucur.ıuna, avn u ) k 'k k b" "h · B h f'f b bnrdıman gıup arımız. ço yu ·se ır taarruz zı nı-

und n ~aşka. apı. om mıntakasıııda yollara ve köprülere hücunı etmek vazi
}eti gostermışlerdır. cronneleıiıniz haciaten şiddetli düsman avcılnnnn :rağmen, 

besıni almış bulunr.n t~yytarbeit edil ;:ı noktalara 15 ton bomba atmaya muvaffak 
araılnrı zor]amnY•' v... es 

cıl u tur. d dil büvük y.mgınlar müsahede edilmi,ıir. 
Butiı m hareb meY anın ' • b 1 ı · k. d 
B 

~ ~ düsüriılrr.u···ı.lr. Halen un arı saymat: un ansız ır. 
ırçoı<: duşmnn tayv2!.re"J • ' 

Sabaha karşı vazıyet 
p ) __ Royter: Soınıne üzerine ya~tıkları . l~arruzda, Almanlar, ılk 

d arı ' 5 (A.A. I titank ye i mtidafaa sıstemlen ıle karşılnsmaktaJır. Bu 
fa ola~ak Franaızfarın .~~emleri kuvvetli urctte müdafaa edileıı ve derinliğine 

Yenı anbtaıık mu e aa ııı... ' · d .. • k bd" B k l h 1 l b b" . · d ktaları scrısın eq mure;c e ır. u no tcı ar, su al arı, 

1
es ıt edılen ır ııı~..na ;~ tah~inı edilmiş boş köy1er ve sık ormanlılar gibi tabii 
a ocakları, hu u ı ~':1 d r Hasmın mukavemetinden dolayı piyadenin takib ede
tna~~!ara dayanma ] ı:ı 

1

1 ~>ek az faydı:ılıdır. Bugünkü çarp1şmalıırdn. Alman tankla
nıebıgı tandklarbın .,,~;z'' aarb,ı'lrrıi tir Fakat heyeti umumiyesile, f ransız hath kın ima-
r , u tnrz a ea~ı sız • • • 
ınıştır. . .. b"lh 1 ıvı l I h" d 

F k 
• hf Hcrinın kan;ı.ıtıne gorc, ı nssa evve ce ruman arın e ın e 

ransız as erı ma e 1 :ı .... d "llc " ·· ··tt f'kl 
t H

. _ıı ~ • n"uru mevcud o m:ı'i'ıgın an, taarruzun ı gunu mu e ı er 
ece ı eoen -surpnL u .. - f"k h k } · lehıne olarak geçnıi,tir. Bugünku hareketler esnasında mutte ı ava ·uvvet en 

enerıık surette müdaha1t-dc bulunmu tur. ,. 

RESMi TE LİGLER 
Üç general ve muhtelif Rransız ordu -

ıanna mensub 40 bin .ıtifl muzaffer kıtn
atımıza teslim olmuştur. 

Fransız tebliği 
5 (A.A - 5 Hntran sabah Fran_ 
ğ • 
b bln i k saatterın•enberi CEI> -

h ~ an bütun halıerler, yen\ bi:r 
me dan moharebes·mn baışladığını b\l _ 
ıdınne edir. Dıi manın şıddeUı gayıeti, 
~ımdlye kadar, deniz ile Laon - Soissons 
yolu ara.sına t,eveccuh etmı.ştir. 

p r 5 ,A A ) _ 5 Ha~an akşam ta-

uhlı Fr nsı.ı tebliği: 
Bu ball ba.şlt:,ı:ı-n muharebe, Amten.'> 

Pe onne ve Ailettc nııntııkalarında şıd -
... , on .. nıan bllhıı.sstı tank ve 
ueucnm r .._. • ühlm va 
::bava kuvvetlen bakımından m ' -
sıtaıar harekete ,getlrtn~tlr. Heye.ti u -
ınullliyesı ıUbarne bu hücumlar durdu -
rulmuştur Kıt nlarunız, tanklar tarnfm_ 
d n eçlldncler.i z..-ıman dahi, işgal e.t -
ırn olduk.lan nok.talarda .enerjik surette 
-uk tın·"·e ve me.vzTierlni nuıha... aveme e ~ 

Ja.za eylemelr.tcdlr. 
Alman tebKği 

Fübrerlıl ıımumi ka.rar,.hı: 5 (~.A·! -
<>ı'du ba.şkumanıeJanltğı tebrıt ec:'ıyor. 

Evvelce 'bildirlıtntş olduğu ~ec.lıile :oun
.korque kalesi, muannidane clfü ırn11ba -
ırebetlen ~ 4 ıHaziranaa l§gal .edil -

:nı~ır. 

Abbeville yakınında düşmanın ~u 
ateşı ve ııırnlı arabaları vasıtaslle yaptı
ğı hücum tal'dedUınişlıir. 

Logwy'nln cenubunlla yapılan bir hü. 
cum da ileri karalı:ollarımız önunde a -
kamete qğramışt.ır. Duşman ağır zayiat 
vermışt.lr. 

Abbevffie'ln cenubunaa hava kuvvet -
leri, plke1er yapan muharebe tayynrele. 
ri vasrtaslle, düşman tecemmillertne hU
cumln.r yapmıştır. Havre limanının de. 
nlz tesisatına muvaf!aktYetli hücumlar 
yapılmıştır. 

Bu 'Sa.hah şafakla, şimdiye oka.dar te -
dafii Yaziyette ltaidıpmız Fransız cep_ 
besinde, yeni taarruz harek.A.tı baıüa _ 
m'1tır. 

Berli-n 5 (A.A;) - Alman orduları .baş. 
kumal\danltlı, ıbu akşam aşa.-ğıdak.1 teb _ 
Jill nepetrniştit: 

Bu sabah ordulamıuz geniş <bir .cephe 
üzerinde Fransız ordusuna lta.qı taarru-
~ eeom~tir. Muhtelif noktalarda, bu 
ınevzller aıkasında \Dfll halinde balunan 
Weyıand ,hattı ~hrib edilerek, mansabı 
d1e llam anwnda Somme nehrln.ln ve ..+.
iane _ <Qlse kanalının ~ldl oorlanmıştır. 

·=-
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rekt<WlüOünden: 

(Baştarıa.fı 6 ncı a.yf acla) 

o. 6 Kuru uzilnl pekfrdek
slz razakl 
Kunı tay.ısı çekirdeltSiz 

ı.ooo- uoo 
1.000- 1.500 

.30 •51> 
110 1.650 

'G. '1 

G. 8 Pelı:ınez 
Reçel 
Sirke 
Bila ınşyası 

&rup 1. 11,700 
Grup .2,; 28,800 
Grup 3. 19,450 
Grup 4. 11,275 

:o~ i. {1 ;2JI 
Grup 8. 2, 100 
'9nıp '1. ırıs 
Grup 8. 2.817 

ıroz~ 
Kesme şekeı 

ıte6- 500 
'400-- ıiOO 
400- 500 

500 
4.QllO- 5.000 
1.000- 1.500 

25 kııtıı 

'25 
30 
20 

18 
50 
14 
78 

125 
168 
100 

90 
2:500 

210 
17 

uuvat»t 
Muvakkat 
Ml11'akkat 
Muvakkat 
~akkat 
Mlı'YBllPt 
ııırvakk&t 
Mtıvakk~t 

tenılnat -.5 lira tapalı zarf saat 2 de 
teminat 2010 J) kapalı zarf saat 2,30 da 
~t 146875 > Jıapalı ,zad saat 3 de 
teminat 345, 83 11 kapah -zarf saat 3, 15 de 
teJain.at 542.25 " ltaJ>lllı nrt ,aut 3,30 ~a 
tesrin&t 16T,5D • açık ~tıne aut 3,!l5 de 
tenı)na.t ;l8.l2 " ,.çık euHtme .saat 4 de 
teminat 286,27 > açık eksiltme .saat 4.15 :de 

GruP 11 

12.QOG-U•OOO 
5.000- 5.500 

38 
42 

5.70D 
2310 

8.01.P 

Jea4>alı sarf uau'.Ule saat 4,30 da 
MımUCka.t 1eıııınat 600 Ura '15 ltUTUlf (2541) (4467) 

de tefhim edilebDmlftlr. 
Mahkeme. bu uzun kararında hlMil.seyi en 

ufalı: teferruatına kadar inceledilı:ten sonra, 
maznunlardan sabık Denlzbanlı: umum mfı_ 
düru Yusuf Ziya Önlş, muavini Tahir Kev • 
keb, mühendis Neş'et Kasımgll, hukuk mU _ 
şaviri İsmail İsa, uınuml kAt.ıb Sadun Ga _ 
llb Savcının alım satım :lşlnde vazifelerini 
sullstlmal ettilı:lerl neticesine varmı.ş, fakat 
sahtekA.rlık ve mil7.ayedeye fesad karıştır _ 
mak yolundaki iddialan delllsfz bulmuştur. 
Böylece ma nunlar, 'bu iki cihetten de bera. 
et etmişlerdir. 

100.000 Lira 
it 

Bu kef idede aynca 20 bin, 15 bi:',.ı O bin 
,l.r~ük ikramiye1er, 5 dane 5.000 liralık, 
50 cf ane J 000 liraWc, 500 dane 60 liralık, 
500 da ne 40 liralık, 5000 dane 1 O liralık, 

ikramiyeler vardır. 

Şansınızı .... deneyiniz 
• 
Büyük ikramiye·~ 

100.000 Lirad1r 

Yırtıldığı ve yerine yenisi tanzim olundu
ğu anlaşılan raorpun, eski şekle göre bir su. 
ret!nin bankanın fen işleri dairesinde mah 
fuz bulunması sahteıtA.rlık fiilini ortada~ 
kaldırmıştır. Ancak, bu raopr tebeddüU\nün 
mahiyeti, İktisad Vekaletini Satiye binası _ 
nın satın alınmasına ıkna yolunda sar:fe _ 
dilmiş bir ftn şeklinde görülmllij, gerek bu 
fıl!, gerekse VekAlete :yanll.!) beyanda bulun
ma~ hl~nm~M~~~n~~MaboL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SOFYA ve BÜKREŞTEN duğu halde bunu 36 bin lira şeklinde göster
mek vesaire gibl vakıalar, sadece vazifeyi 
suiistimal etmekten ibaret bulunmuştur. 

Neticede, SU!fllll tekerrürü ve bir kanun 
mnddesinln de!aatle lhlll edilmiş bulunma
sı da ceza kanununun 240 ve 80 inci mad 
delerine göre. Yusuf Ziya Önlş ve Tahir· 
Kevkebln 4 er ay 15 er gün, Sadun Galib ve 
İsm.all İsanın 3 er ay 15 er gün haplslerlne 
ve ibu kadar müddetle memuriyetten ·mah _ 
rum bırakılmalanna tarar verilmiştir. Mü _ 
hendls Ne.ş'et Ka.sımgtl de gene ayni aı1çtan 
8 ay müddetle ha.pse, 3 ay memuriyetten 
mahnıınlyete mahkftm ediml.ştlr. Sabık Mil
li Reasürans Müdürü Refi Bayar, Meteos 
Temel, Atıf Ödül. Malik Kevkeb, Hamdi F _ 

mın ve diğer maznunların ,tse, suçları sabit 
olmadığından, beraetıerlne karar verilmiş _ 
Ur. 5adun Galib ve Neş•et Ka.smıgil halı:la _ 
rındaki mahkQ.miyct kararlan te'cll olun _ 
muştur. 

Karan müteaklb, avukat İsmail İsa mah
keme salonunu terkederken, birdenbire ba -
yılm~ ve birkaç dakika baygın kaldıktan 

sonra, ayıltılabilm~lr. .............................................................. 
Zayi - 939 senesi askerlik şube kaydlni 

havi nüfus cüzdanımı zayi ettım. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hilk.mtl yoktur. 

Süleymanlye Bozdoğan kemeri Taşodalar 
sokak 34 numarada Yusuf oğlu Rıfat 

Günardar 

Zayi - İstanbul liman daire.sinden .aldı
tun liman cüzdanı ve nüfll8 tezkeremi uyt 
ettim Yenisini çıkaracağımdan eskisl hll _ 
kümsüzdilr. Ömer Süleyma.n Imnyo .....................................•.................•....•. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdüril: Setim Ragıp Emeç 
S. Ra.gıp EMEÇ 

SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

... 

Hareket eden Oç motöıln « Deutsche 
LOfthaııs~ » tayyareleri, Almanya ve 
beynelmilel hava hatları ile muntazam 

irtibatı temin etmektedır. 
Her tnrlü izahat ve biletler için 

W AL TER J?EUSTEL 
Tayyare bıleUeri sııtışı Umumt aceııtasına mnracaat olunmalıdır. 

Telgraf adresi~ HANSA FLUG, Gulata Bılltımı 45 Telef an: 41178 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbıkine dair olnn talimatnameye gore ilk okulların 4 ve 

5 inci smınan için iki ciltten :müteşekkil bir uTarlh» kitabı yazılması musabak ya ko
nulmuştur. 

2 - ]\{Usa.baka miıddetl 1/Vll ıs.o dan başlamak ve 28/II 1941 Cuma gunil tı.kşamı 
bitmek üzere sekiz ..aydır. • 

3 - Müsabakaya .lştırake karar ırerenler 30 XI/1940 Cumartesi günu öğleye kadar 
bir Astlda .ile Maarl1 Vekilliğine .müracaat ederek bu müşabakaya girecekler defteı1ne 
adlarını y~arak ~r numara ıilacaklardır. 

4 - Müsabakada blrincllıği kazanan kitab serisi üç yıl süre ile okullarda okutuln • 
cak ve müelllfine her yıı için biner nra telı1 hakkı verilecektir. İkinci çıkan kltab seri. 
slni yazana bir de!nya mahsus olmak üzere birincinin müellifine vcrılenin b r vıllığı, 
üc;Uncü, dordüncn ve b~l.nc\ çıkanlara da birer defaya mnhsus olmak üzere dörder 
yüz lira müUfat verilecektir 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makıne ile ve 
kağıdların yalnız birer yıizüne yazilmış olarak Maarif Vekilliği neşriyat müdürlUğıine 
makbuz mukab linde venne1eri, veya göndcnnelerl lazımdır. Kitaba konulacak resim, 
hartta, ıııafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan blr'nde ve yerler ne ko • 
nulmuş olarak tnııunmaaı ~ dtr. Müsabakaya basılmış bir kitabin girenler de k tabın 
tıç nüshasını verecek veya gondereceklerdır. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte eserleri kabul edildiği tak • 
dlrde eaerlerinl Uln edilen telif hakkı mukabillnde ve her turlü tasarruf h.ıkkından 
vaqeçerelı: Vaarif Vekllliilne üç yıllık bir devre için terkettiklerlni ve k tabın o devre 
1qindeld her basılıtmm .son tashlhlerlnln kendılerl veya kendi me.s'ulıyeUerl altında ta. 
y1n edecekleri dlRer bir zat taraflndan y:ı.pılacağını gösterir noterlikten tn.sd!kli bir 
t.aahhud senecit vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitablarda bulunması Hızını gelen pedagojik ve teknik vasıfları gosteren şar~ 
name ne noterllıte tasdik ettlrılecek tan.hhud senedinin formulu Maarif Vekilliği ne • 
rlyat müdürlilltiinden alınabilir. Mektubla istlyenlcrin 6 kuruşluk bır postn pulunu da. 
birlikte göndermeleri lhımdır. «260811 45560 

Türkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
1 - Haziran - 1940 Vaziyeti 

AKTiF .PASiF 

Kasa: 
Altın: San kilogram 71.721.316 Tl. 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk ııraaı 

Hariçbiki M~: 
Altın: Safi .kil<>graJJl Jl.91'1.102 Tl. 
Altına tahflli kabll .seı'beat 
Dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu tllrlng 
bakiyeleri 

Haziae :f alavilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 
Kanunun 6 _ 8 inci maddele -
rlne tevtntan 'ilaane-tan.fından 
vaki tedlJat 

Senedat Cüzdanı: 
TİCAR! SENEDAT 
Eıham ve tahvilat cü:ıdanı: 

<Deruhte edllen evrakı nalı:_ 
A - (diyenin karşılı~ F..ııbam ve 

<TahvllM <itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tAhviH'ıt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli nans 
Altın ve Döviz tizerlne 
TahvllM ~e 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

Lira 

100.881.769,15 
ıı.uuauo 
1.834.962.92 114.149.267,57 

1155.147,Tl "55.147, '17 

9.'129.456,95 

60.396.29 

2·r:rıs.no,01 37 .575.273, 25 

liU48.;58S,IOO 

18.8'l9.~76, 00 139.868.987.-0 

' 
2414.337.061,12 2441.337.081.12 

Tl.48.041.644.31 

• 8.259.629, '15 68.301.274,11 

TI. 318.000,00 
> 7.812,18 

• 'l.808.722.00 8 134.534,18 
~ 4 500.000,00 

21.793.730,44 

Yekim 627.115.275,44 

Sermaye: 
ihtiyat Akçeei: 

.idi ve fevkalAde 
tiuauSl 

T edavültleki BanlmotlaT: 
Deruhte etlllen evrakı na'k<liye 
Kanunun 8 - 8 inci maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 
v1kl tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Kartılıtı tamamen altuı olarak 
Ulveten tedavüle vaz'edllen 
Reeskont mukabili 11Aveten teda. 
vazed. 

Mevduat 
Tiirk liruı 

Altın: Safi kilogram 55,541,930 

Döviz Taabbüdab: 
Altına talıvlll kabil <OMlüer 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrlng 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

Lira 

15.000 000,0~ 

Tl. 6 188 600,15 
6 000.000.00 12.188 666,15 

158.748 563:00 

18.879.576,CO 

139.868.987,00 

17 000.000,00 

17'1~.ooo.oc 333.888 987 ,Ot 

rı. 35.711.438,58 

78.124.167.90 113.835.606,.a 

Ti. 3.563,77 

D 32.511.068,B3 32.514 632,10 
119.707.383,71 

, 
Yek\:m 627.115.275, 44 

1 Temmuz 1938 tar:hinden itihal"en: Iskonto haddi o/c4 Altın üzerine o/o 3 
:::ı 

iAZON MEYV.A .. TUZU 
Müferrih ve mıdevıdır. 

inkıbaz, Haznnsızhk, Mide Bu1antt ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Yanmalarında emniyetla kullanılabi.ir. 

MiDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmu Ye yormaz. MAZON isi:n va HOROS markasına dikkat. 
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GELiNCiK SİGARASI ·ÇIKTI. 
Eiı mUşkDlpesenııerl de dahil olduğu halde her sınıl tftttln 

tiryakisini memnun etmek azmında bulunan 

INHİSA LAR iDARESİ • • 
bu kerı1e piyasaya arzettiği ınçlu ve uçsuz GELl~CIK siğarasile, 
içimi tatlı ve kokulu olmakla beraber mevcut nevilerden daha 

ince bir slğara arayan tir· 
vaki zllmreslnl tatmine ça• 
lışmıştır. 

®
,._ Bu evsal, bilhassa ba· 

yanlar tarafından aranıl· 
dığı için GELİNCİK, aynı 
zamanda onlarında siğa· 
rası olacaktır. 

.. 

.. 

Haziran 6 

1940 SENESİ 
ViYANA 

SON BAHAR FUARI 
1-7 EYLÜL 1940 

Her sene olduğu gibi bu sena da bütün 
mükemmeliyetile açılacaktlr. 

Mümessil : K. A. MüLLER ve ŞE~iKi 
Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgraf 

"TRANSPORT,, 
Adres : Minerva Han Galata - lstanbul 

, TÜRKiYE ~----~ 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Podima Madenlerimizden 4000 - 5000 ton kum Paşabahçe Fabrikamıza nUJ .. 
dilecektir. Taliplerin şartnameyi gÖTmek üzere en geç 7 Haziran 940 Cuma ak
~am~n.a kadar Sosyetemizin Galata, Pcrıembepazarı, Samur sokağında İı Hanın
dakı lstanbul Bürosuna müracaat eylemeleri. 

Ekzamanın illcıdır. 

Yara vı çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruıtur. 

Devlet demiryolları va limanları işletmesi 
umum idaresi ilinları 

Muhammen bedeli (2000) Ura olan 5000 Kg. külçe kurşun (18.6.940) Salı ıthıtl au.t 
(10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komtsyon tarafından af1k ek
siltme u.sulile satın alınacaktır. 

Bu iŞe ginnek 1.<ıtlyenlerin (150) liralık muvakkat temln-.t ve ka.nunun taıtıı etUll 
vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar koınJsyona müracaatıa.rı IA.zundır. 

Bu işe aid §artnameler komisyondan parasız olarak dafıtılmaktadır. ('466) 

~uş Tüyü Yastık, Yatak Yorganları 
Dünyada En İyi istirahat Vasıtasıdır. 

1 
Kuş to.yU ya&tık, yatak, yorgımlannı kullananlar bunu her zaman takdir 
ederler. « h liraya alacağınız bir kuş tuyn yastık bunu ispata katidir, P1-
tttlarda tenzilAt yapılmıştır. Kuş tnyn kumaşlarının her çeşıtıerl vardır. Fab
rika ve satış yeri: Çakmakçılarda Sandıılyecller sokak Kuş TOytl FabritasL 

Maarif Vekilliğinden: 
ı - 2259 sayılı kanunun ta.tbikine dair olan talimatnameye göro ilk okulların ' tın

cü ve 5 inci sınıfla.rı için iki oiltten müteşekkil bir cıAritmetiko kitabı yazılmu:ı mtısa 
bakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1/VI/1940 dan başlamak ve 28/ II/ 1941 Cuma gi1n0. aqamı 
bitmek üzere sekiz aydır. 

3 - Müsabakaya 14tirake karar verenler 30/XI/1940 Cumartesi günü öğle79 kadar 
bir istida ile Maarif Vekllllline müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine 
adlarını. yazdırarak bir numara alaoaklardU'. 

4 - Müsabakada. blrincllfli kazanan kitab serisl ü9 'Yıl süre ile okullarda okuıula -
oak ve müellifine her yıı için biner lira tellt hakkı verilecektir. İkinci çık.an lı1&eb 11rL. 
sini yazana bir defaya mahlua olmak tızere bidnc1nin miellitine verilenin bir J1llilt. 
üçi.incü, dördüncü ve b~incl 9ıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere Mrder 
yüz lira mükUat verilecektir 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini ü9er .nüsha olmak üzere makine ile ve 
kô.ğıdların yalnız blrer yüzüne yazılırut olarak Maarif VeWUlt neşriyat mtldt\ıt6tftne 
makbuz mukabilinde vermeleri, veya gOndermelerı lazımdır. Kitaba konulacak resim, 
şekil, grafikler vesalren'ln aaıllarının yalnız bu nüshalardan ıblrlnde ve yerlertne ko _ 
nulmuş olarak bulunması Widlr. Mllsabakaya basılmış blr kito.bla g1ren19r de tUabın 
üç nüsha.cıını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Mfuıabakaya girenlerin eser mtı.sveddelerlle birlikte eserleri kabul edildtll tak • 
dirde eserlerini il~n edilen telif hakkı mukablllnde ve her türlü tasarruf b.atkından 
vazlleçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir devre için tcrkettıklerinl \te kitabın o dıvro 
lQindekl her basılı.şının son ta.shlhlerinln kendileri veya kendi mes'uliyetıerı altında ta. 
yln edecekleri diğer bir zat ta.rafından yapılacağını gösterir noterllkten tll..IJdall blr 
taahhüd senedi vermeleri de 11zımdır. 

7 - Kitablarda. bulunması llzım gelen pedagojik ve t eknik vasıfları gösteren tar~ 
name ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd senedinin formWU Maarif Vek.lllllt neo -
riyat müdürlüği.indcn alınabllir. Mektubla istlyenlerln 6 kur~luk bir posta pulunu da 
birlikte göndermeleri rn.zım~. cı2ı609:t c4ıDIO• 

-
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Şişe ve Cam Fabrikaları 
.Anonim Sosyetesinden : 

Paşabahçe Fabrikamız için 1000 ton çavdar sapı satın alınacaktır. Talipl•rin 
şartnameyi görmek üzere 7 Haziran 940 Cuma akşamına kadar Sosyotemtdn 
Galata, Perşembepazarı, Samur sokağında iş Hanındaki lstanbul BUroayna mU-

racaat eylemeleri. 

Türk Hava Kurumu İstanbul vilayet şubesinden: 
Nümuneslne göre cı4:o m.Uyon fitre ıarfı ya:ptırıl.ması açık eksiltmeye tomn111tur. 

Muhammen bedel d4.000• Ura.dır. 14/Hazlran/ 1940 Cuma g!lnü saat 14 de fiat muvafık 
görülürse muvakkat ihalesi yapılacaktır. Ek.5lltmeye iştirak edeceklerin yüzde ıf• bu
çuk teminat akçe.sile birlikte mezk1lr gün ve saatıte ve artn meyi görmek 1st1yenlerln 
de h er gün Cağaloğlundak.1 şube merkeZine müracaatları. 4668:0 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıb Fakültesinde anatomi doçontıtAI açıktır. Nnmzedlerin yabancı dil imtihanı 8 BL 

rlncite§rin 1940 P&rşembe günü yo.pılaoaktır. isteklllerln sıhhat raporu, 5 fot.oğraf, 
nüfUB tezkeresi örneği ıve 1ln:ı1 lhüviy&tin1 gösteren fişlerlle <Fifler tedris işleri lı:alemin.. 
den lstenecektlr). 16 Eylül 194-0 to.rthlne kadar rektörlüğe mtlra~aUnn. ('625) 


