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c:: C Fransız ordusu şidde~~e mukavemet ediyor/ =ı 
• • 

arisin tebliği: ''iki günde 700 
ank iğtinam ve tahrib ·ettik '' 

imanlar 2000 tank ve 6000 tayya~e ile hücum ediyorlar! 

Fransız Başkumandanı: 
~'Vaziyetten m~mnunum,, dedi 
Almanların iki unnde bazı noktalarda vasıl 
o ab · dikleri derinlik 12 kilometreyi geçmiyor 

gittik~e şiddetlenmesine ve her Muharebelerin 
cenah üz rinde 

iki 
inkişafına intizar olunuyor 

• _ Somme cephe- Ön, ynn ve aerileri ağır zırhlarla milceh-
Londra, 6 (Hususı) balor esnasında. he:ı bulunan Alman a~r tankları, sahra 

einde yapılan muhare.. ..him bir ke- toplarından müteessir olmadıkları halde, 
Fransız tnYYarecileri bugun mu havadan yapılan hücumlara mukavemet e-
tifte bulunmuşlardır. • • (Devıınu 7 ncl sayfada) 

Mesele şundan ibaretttr. 

Frans z 
Başvekilin· n dün 

geceki nutku 
Pnris, 6 - B. Reynaud bu nk

p.m bütün F rnnıız radyolnn tara
fından netredilen bir nutuk ıöyle-
miştir. 

- On beş gündenberi iki defa 
(Dcvanu '1 ncl sayfada) 

Beıhone 
, <> 

I Ntı,fchaeet 
o 

Dünkü vaziyeti gösterir kroki 

• 
Fransızlar Alman tank hücumlarını 
akim bırakmanm yolunu buldular 

Yazan: Emekli general H. Emir Erkilet 
5 Haziranda başlıyan büyük Alman ta

arruzu 6 Haziranda bilhassa a§Clğı Somme 
ile Aisnei Somme' a bağlıyan Ailette ka
naLnın c61lubunda Soisson istikametinde 
inki§Qf etmiııtir. 

Alınanlar Soınme nehrinin denize d~ 
küldti~ kısmı Abbeville ile Amiena ara• 
sından geçerek cenub batı istikametinde l
lqrlemfıler ve Bresle suyuna varmıDlardır. 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

Milli- Şef şehrimizde 
tezahüratla karşılandı 



2 Sayfa 

He rgün 1 
Yarınki dü~ğ-;; için ümit! 1 

Resimli lllakale : Görmeyi ögreniniz 

_ Ya:ıa.n: Muhittin Bircen _:J 
B ugün içinde bulunduğumuz harb 

_bizim barb haricinde bulunuşumuz 
nihayet, 5iya.s1, hukuki -ve asketl bir Uadeden 
ba.,ka birşey değildır; bakikat;te, her mem. 
Jeket gibi biz de harbin içindeyiz. - Hangi 
netice ile ve ne zaman biterse bıtsin, yarın -
ki dunya, bugünkünden büsbiıtün on,şka 
tıir lilem olmaya mahkfundur. Geçen gün, 
dunyanın derin bir inkılaba doğru glttlğınl 
&oylerken de, zaten, yarınki dünyanın bu -
gunkunden büsbütün ayrı bir şey olacağını 
kasdetmiştim. 

insan sanıldığı 
kordur. 

kadar deli deği], .eanıldığından fazla Her §eyden evvel görmeyı ogrenıruz, görünce muhakeme 
ve selim akı] ergeç gelir. 

Dört sene Süren Cıhan Harbi ile, o buyuk 
fırtınanın iki sene devam eden öhi dalga _ 
Jarından sonra da diinyn bir hayıt değısmiş_ 
tı. Fa.kat, o zaman 'ukua gelen değişme sırf 
kemnııyet bakımından 'bır değışme olarak 
kaldı. Hayatın olçusu, enternasyonal fıle -
m n terazisi, medeniyetin bugunku llıtlynç_ 

Jarına gore tadil edilemedıği ıçlndir kı bu -
gun.lrn hnrb meydana çıktı. Bundan dolayı -
dır ki medeni Avrupada ynşıyan nüfus kuL 
leleri için insanca ve efendıce bir hayat 

················· ............................................... ······························· ·············· ....................................... -............ -.... -·-··---·· .... ··· 

tem n edem yen harb sonu nizamı, iki biı _ 
yuk harb arnsındu b"r mutnreke devri tesis 
etmekten ba ka b r şey yap maclı Son sene-
ler esn ında pek guç ukle uzatılab en bu 
m tareke b t p den hayet h rb eniden baş_ lng:lterede seçilen 
Jadığı zaman gördük ki bu harb. tarlhen ö_ 
tekinin bir devamı olmakla beraber, askert Esna/ güzeli 
teknik bakunından busbutün başka bir şey- Cenabu garbi 

dl~ünyanın 15-20 senelik bir zaman i<'l de İngilterede ya 
ne kadar değ şmiş oldu-unu gösteren bu pılan cesnaf güze
mu.şahedeye kıyasen gözlerimlzl bir de bun-ı lh şampiyonluğun
d~n on, on b~ sene sonrasına çev recek oh:r_ da resmini gördü
.sak hayalen şunu görebiliriz: Gelecek harb, ğüuliz 19 yaşların-
bugunküne nisbetle beş on misli daha şid. d ki k b" 
detli olacaktır! a genç ız ı-

+ rincili ~ ı kazanmış 

Bugünkü harb, bundan evvelk ne n .. b e \'e 1940 yılı esnaf 
nasıl bi.isbütün başka bir ?T}nhiyet, aım· • güzel. unvan nı al -
yarınki harb de bu<r"ink-ı nden bti b ·tiin mı t r. Bu müna
ayrllacak ve o zamanki insanlar da bu gu_ 
nü dftşünerek hayret edeceklerd·r seb t1 şeref ne z • 
Şu halde. insanlık vakın b'r .,nm n ır·nde yafetler verilmiş, 

m ·hını ve kat1 bir karar vermeğe mecbur- açık hava ti a ro
dur: Ya va.kın bir zamanda Avruo yı ve ları ovnanmıs ken 
onun bu"ünkü güzel meden vet"ni ke di dis ne de nyrıca e~ 
ellerlle k"m len tahr b !cin yeni bir i1arb !inde tuttuğu vazo 
veva harbler hazırlıv c klar, vaht d da h r. 
bl ortadan kaldıracak yeni bir dünya kura- he i~ c edilmiş-
caklardır. tir. 

Bugfin ne kadar df'vam ederej!i ve ne gıbl 
lht lfltlar y :p'.lca~1 ke tırllrm·ven büvuk mli
c delevi sevrederlı'en. kena·mı ı "inliik hfı
d~ ele•ln te~ rleri'lden uzaf{ tııt cak olur . 
sak şu noktada itrfnk edeb l r· ki bn h r_ 
b az veva çok blr znmanda k z n?l''l'tı:: şu 
ve bu t raf için brik kolav ır fa n_ 
rınkl su1hli hazırlamak ve onu v r ~mnl;. bu 
h::ı bt ka1 nmaktan çok dah J? et ır H ~a 
b rb büvfk nskert muzafferivet'erl" d hl 
'b e sulhü yapmak r?ene ~ok miic;küM .. r 
Ç kü hnrb birb tler le m cadele ed lı>n 
biı rük kUV\ etlerin iş· olsa da y rınkf sulh, 
milletlerin işi olacaktır. Harbe r?lrslnler ve. 
ya ırme ·nıe.r, bu nü ya~ıyan ve y rını 
h nlen ~evreden m ·ı etler. y nl irili ufaklı 
fi'! an kütleleri zama o gpıınce. söz sövle • 
me H\rnn ~elcHIJ:lni ı?örece ·lerd·r. O -aman 
onları söz sövlemekten menedebiJecek kuv
vet bultınncağını zannetm"voruz. 

En k hir b"r askeri m t":ıffer·vet b'1e, ya_ 
rınkl sulh masa..<ıının etrafında cPkeceği mfuJ 
k · rıtı bü i"n harb csnas nda çekml~ olma_ 
d ını gör ektir. 

* Ben ınsnn aklı ve insan ahlfıkı hakkında 
çok nlkbln bir adam del?il"m. Hnt a. kend" 

İngil:z t1yyarecilerine 
öpü 1en elb ·sefer 

Harb başlı) alıdanber· İ ilız k d nJarı 
mulı elif harb c p e1cı n car mak~a 

olan a kcrlere vü'oden elbisefor örmek -
tedi rler. Son zamanlarda bu örme modac:;ı 
pek umumilcşm· tir. En f la örg"iye ma
lik bulunanlar tayyarecilerdir. Bu sene 
kış mevsimi e nasında İn!?iliz ta:vyarcc:
lerine elle örü'üp gönderilen esvan:n 
müfredatı şudur: 104,000 başlık. 75 000 
çift eld"vcn, 60 000 eşarb, 40,000 çorab, 
28,000 polover. 

Vatanları a~runda canlarını 
feda eden meb'uslar 

Fransız Meclisi Meb'usanı vatan mü
dafaası için ikindi kurbanım vermiştir. 

Bu i1kinci kurbanın ismi Lanı:rumier'dir: 
Leinc eya1ıeti meb'usu idi, ölümü kahra
manca olmuştur. Cephede bır Alman hü
cwtnu sırasında kıt'ası başında maktul 
düşmüştür. 

Meuse eyaleti meb'usu Jaau·not da 
çok ağır bir surette yara1anmıştır. 

mi bedbin b le s vab lirim. FA.kat. varınki 
dinyavı düsün-ırken büt ın insınhifa 111.\ _ 
kim olan hnvat ism·ndeki kuvvetin mutlaka 
yeni bir düstur ne harek .. t,e j:!ereı-ell-lni ümid 
etmı>ltten de ken<' 1m· mePedem·vorum. An 
Ü7erlnde devam etmeı>ı kend'si için yen· ne 
gave olarak telft.kki eden hayat, her türlü 
manevt z bıtadan mahrum bir halde, tam / 
bir mücadele anarsi i f~nde, b ıı:fin oldu - n[!i!;z milli marşının tarihi 
ğu gibi artık devam edemez Milletler, bir- İngiliz milli ma111 olan cGod save the 
b"rlrr"ne o kadar sıkı havııt bağlarUe ba~- . 
lıdırlar ki, herhangi bir pı lJf't yasamak ı _ Kmg~ Henry Carey tarafından hazırlan-
çln ö ekinin de yaşama.c;ı lazım geldıll-ini nt mıştır. 1745 senesinde çalınmağa ve söv
hayet anlıyacaktır. İnsan kafa.cıı ne kadar lenmeğe başlanmıştır. Kraliçe birinci 
kabiliyet.siz olursa olsun, havat denilen kuv_ <Vi'ktoryaıının tahta çıkışında cThe King. 
vetın •devamıı kanunu milletlere, bir takım ke1imesi cThe Queen:ı. kelimesi ile deiYiş-
zaruretıeri kabul ettirmekten hali kalamaz . . . 0 

Bugünkü dfinvada tam bir hukuk ve ndn- tın1mıştir. Sonradan tekrar the Kıng ol-
let anarslsi büküm sürüyor; •ben kuvveUi. muştur. 
ylm, isted ğlml yaparım ve istedl~iml kırar. 

dokerim!• diye düsünen za·bıtasız şuursuz Ardennes ormanları nedir? 
kuvvet bu halde devam edemez. B~· kuvvetin 
karşısına, hayatın ve tarihin veni bir anla
yısla ve yeni bir adalet duvgu~ile çıkacağını 
ümid etmek için blr .cok sebebler vardır. En 
büvük sebeb ve amıı bizzat harbin kendisi 
oluvor: Hıırb, fstl 1•'-<ılde bugünkü ile kıyas 

edilemez bir celt" -"ıı olacaktır! 

dl,HJ,iffln c!l3i.191J,_ 
·····-············-·-······································ 
Fiat mürak~be komisyonu 

Son gün~rin harb tebliğlerinde bmi 
sık sık geçen cArden ormanlar!> Belçika 
ve Fransada bulunan cesim bir ormandır. 
2-00 kilometre uzunlugunda ve 50 metre 
genişliğind'e bulunan bu orman çok sık 
ağaçlıdır. Kısmı azamı Bel~ikadadır. İçin

de çok nadide ağaçlar bulunmaktadır. 
1914 hahrbinde bu ormanda gene çok 
kanlı muharcb<?ler vuk~a gdmiştir. 

ARASDNDA 

Sabahtan sabaha 

Acık 

konuşmak 
Yarını milyona yakın bir orcluyn 

ölmı-k ,.e~ a esir olmak gibi iki nı ıı _ 
kadder aklbetten kurtaran askeri ha. 

reketi mütehassıslar harb tarihinin 
ender kaJ clettiği bir bfıdise olarak 
kabul ettner. 

Bu he)ecanh ve çok tehlikeli mace_ 
ra dumanın göı.la:i önünıle odu. İn
giliz orduları Alman kıskacının ka • 

panm:ı.sına meyılan vermeden kurtul_ 
dular. Buna muclze di.> t>nler de var. 

Fakat asla dikkate değeri olmıynn 
h:1dl e İngiHz parlamentosunda Baş
vekil OJıurchill'fn l"ak'avı hlk:iye tar_ 
zıdır. Dedi ki: ' - Bunn bir zafer cllv~ 
alrnıvahm Hadise bize yenr bir harb 
sistemi öğretmiştir. Hnnd:ın o;oı1r:ı 

müdafaada kalacak cleğfi lz.n 

Büyiık Britan ·a hükumet reisinin 
bu açık konu m!l ı Jalmz İngiliz so. 
ğukkanlıh!hm de ·ı inglllz "dü inre_ 
lnclt>kl 'umu aklı ı da gö terir. Daha 

geçen harbdt" ? l rin tankla kazanı

lacağını söyfüen gene Churclıll1 ol • 
mtı<>tu. Garib değil mi tankı kad crlen 
de bir İn llzdir. E"ki zihniyetle ha. 
reket eden barb a'lam annıı bu ili hı 

mü kiılfı.t ile kabul ettlnniı;ti. ilaha 
pratik daha teknik hareket eden Al
manlar tankın kıyme•ını anladıkları 

gibi bnnun ha
0

rb o;fstemlni değiştirt>ıı 
bir silah oldut;ıınu da hi ederek herh . .. 
met.odJarnı ona gore hazırladrfaır. 

Yıldırım harbi tankla tayyarenin e e. 
rldlr. 

Simdi vazhet şuılor: Tank ve tay_ 
yııre her «e,>cle.n l'l"Vel bol para ile ve 
boı" malzeme ile elde e<lilcn silahlardır. 
Franc;a ve İnglltd-e için bımlan geniş 
mlk'"a ta temin etmek dalma müın _ 
kündür. Ye görüyorm: ki her iki mem
lekette bu lld silaha Te bu iki sllühın 
harb ı;lstf'nılnde ) aptığı değişikliğe 

karşı iddetll bir alaka ba la.mıştır. 
\\'evgan'dın genç kumanda!'lları yeni 
Almnn ta:ırnırunu durdurdukları an_ 
da haırb 1918 in son günlerini yasıya. 
eaktır. 

·······-·-············-···························· .... ···· 
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Şof örliilı yapan 
Bir lıadın tayyareci 

Tayyaresi ile bü

yük rekorlar kıran 

meşhur Yeni Ze

Jandalı kadm tay

yareci Jean Batten, 

askeri sıhhiye oto

mobillerinden bi

rinin şoförü olmuş, 

İngiliz - Fransız 

hastane 

çalışmak 

Fransaya 

tir. 

kolunda 

üzere 

gitmiş-

K:ımar sayesinde koca 
bulan Ameril,an san' alkô.rı 

Ho1 ivudun tan,ınmış san'atkarlarından 

güzel Helena Simsina evlenmek arzusunu 
izhar eylemiş. Arkadaşlan kocasını ku
mar usulrle seçmesini söylmnisler. San -
atkar bu teklifi kabul eylemiş. Muhtelif 
memleketler-de çıkan salnamelerde isim
leri yazılı bulunan ve tamam.ile meçhul 
yüz kadar isim resbit eclilmiş, bu isimle
rin her biri birer kağıd parcası. üzerine 
yazılarak bir şemsi~;e içine konmuş, şem
siye dönd'ürüldükten sonra kız bir kağıti 
çekmiş. Taliine Hindistanın şark mınta
kasında bir san'atkar çıkmış, Helen Sim
sina sözünü so~una kadar tutarak Hin
distana kadar seyahat ey]emiş, bu adam 
26 yaşında lbir ressam ve saksıcı imiş, 

kız i11e evlenmeği kabul eylediğinde.n der
hal birlikte Amerikaya gelmişler ve da
vetJiler huzurunda düğünleri icra edil -
miş. 

Çok yakışıklı esmer bir delikanlı olan 
bu adam şimdi fevkalade rağbet gör -
mektedir. ' 

Londranzn pasif müda/aa 
bütçesi 

İngiltere harbiye nezareti Londranın 
pasif müdafaasına mahsus olmak üzere 
1940 senesr için 1.500.000 İngiliz lıralık 
tah~·sat ayırmıştır. Londta halkı fazla 
vergi vermek1e beraber vatanın müdafa
ası gayesile taleb edilen bu parayı seve 
seve itaya hazırlanmaktadır. 

A ltrn taraklı kadınlar 
Garb memleketleri kadınlarını moda -

va düşkün sanırız, halbuki şark memle ·
ketleri kadınlan güze11ik hususunda garb 
kadınlarını çok geride bırakmaktadırlar. 

Hindi Çinideld kadınlar saçlarına rev
nak vermek ffçin bunları sık sık altın 

taraklarla taramaktadırJar. Hindi Çid 
kadıniarma göre altın tarak, saçlara fev
kalade parlaklık ve güze!lik vermekte -
dir. 

Kamboçlu kadınlar fse mikadan ta -
raklar kullanmaktadırlar. Bu taraklar da 

• saçları parlatırmış! 

toplandı =================================================================== 
Fiat mürakabe komisyonu dün Mıntaka 

Ticaret Müdürlüğünde mutad toplantısını 
yapmıştır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA\ 
Aşağıda göreceğiniz satırları günün zabıh haberleri ara -

11ndan ıeçtik. 
ğınak yıkılmıştır. Çocuklardan birinin beli kınlmış, öteki ise 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.» 

Sözün kısası 
-····-

Karagöze heykel 
\.. E. Ekrem Talu 

• uhterem bir meb'osumuzla çok 
tanınmış bir hukukçumuzun Ka .. 

ragözle Hacivada Bursada miiştereken bir 
heykel dikmek tasavvurunda olduldannı 
gazetelerde okuduğum zaman, başkaları 
gibi - ne yalan diyeyim'? - şaşmadıtn. 

Meb'usumuz sonradan bu haberi tekzib 
etti. Demek ki sayın bay avukat Rami bu 
pek muvafık hareketin ortaca yegane mü
tetebbisi olarak kalıyor. Kendisioi takdir 
ve tahsin ederim. 

Zira, kainatın bu ana - haha gününde 
Karagöze heykel dikmeğe bı1kışmanın 
manası, iyice düşünecek olilrsak, büyük
tür. Bay Rami. bu teşebbüsü ile sahne ta
rihimizin temeltaşı Karagözden ziyade, 
nikbinliği ve onun hayırlı evlndları neş' e 
ile neşatı tebcil etmek kasdındadır sanıyo
rum. 

Nikbinlik •• neş'e.. neşatl. Bu birbirine 
yakından ilgili \iç şeyin insanlara, ve in -
sanlığın gidişine, düzenine ne kadar fay. 
dalı olduğunu ölçüyor muyuz'? 

Adem evladlarını birbirlerine katıin, en 
uslu, ağır başlı insanları "birer canavara 
döndüren, aklı selimi fesada ve zulme 
aevkeden sinir bozukluğunda, müvazene -
aizlikte bedbinliğin, evhamın, kuruntunun 
da şüphesiz ki büyük payı vardır. 

Bu hususta, kendi kendimizi İr"nd et .. 
meğe, ..kendi kendimize telkinde bulunm'a .. 
ğa gücümüz yetse iyi; fakat itiraf etmeliyiz 
ki böyle günde buna muktedir değiliz. O 
hnlde, bize kendi neş' esile, kendi t'amsız
lığı ve nikbinliği i1e bir parça ferah vere
cek, sıkılan gönüllerimizi inbisat ettirecek 
birini bulduğumuz takdirde onu bir veli 
nimeti in irah olarak selamlnmnz mıyız'? 

Karagöz de eski zamanlarda bu işi mu
va ffakiyetle görmü~. ecdadımızı kara gün
lermde nüktelerile, kaygısız ve knyıdsız 
tavırlarile müteselli ctmi tir. 

Şimdi ona heykel dikmek, belki bu is • 
tidadda olup da, cemiyetin umumi vaziyet 
ve temayülünden ürktüğü için ortaya çıka
mıyanların cesaretini artırmak demektir. 

Aferin Bay Ramiye! Çok i.>; düşünmüş, 
do~rusul 

insanların eli taş yontmağa ve mermere 
şekil vermeğe nlışalıdanberi, hep, beşeri
yeti kana boyıyarak, gözlerinden oluk g'bi 
yas döktüren nice kimselerin sıram sıram 
heykelleri dikilmiştir. 

Varsın bunların arasında, bir de fanile· 
re yasamak zevkini tattırmış,· gülıııE>sini "\6 

güldürmesini bilmiş olan Knragözün de bir 
heykeli bulunuversin 1 

C. CkcaHı ~alu, .............................................................• 
İlntihanlar hak ındaki 
şikayetler te kik edildi 

Orta okullarda eleme imtihanlarının iyi 
bir netice vermemesi ve bilhnssa riy ziycı 
imtihanında sorulan suallerin talebe sevi• 
yesinden ç.ok yüksek olduğu etrafındaki 
şikayetler aliikadarlarca tetkik edilm~tir • 
Bu hususta düp kendisile görüştüğümüz 
maarif erkanından birisi şunları söylemi~ 
tir: 

- Orta okullarda yapılan eleme imti• 
hanlan sualleri mühedat programına göre 
talebenin okuduğu derslerden seçilmi tir. 
imtihan evrakı, talebe velilerinin ~ikayet
leri karşısında bir defa daha tetkik ettiril
miş ve verilen notların talebenin ehliyet ve 
cevablanna göre takdir edildiği anlaşıl
mıştır. 

Suallerin talebe seviyesinden yüksek ol
duğu hakkındaki iddialara gelince, talebe
nin yüzde ( S O) si muvaffak olduğuna görcı 
bunun varid olamıyacağı tabiiçlir. Eğer su• 
aller hakikaten talebe seviyesinden yiiksek 
olsaydı bütün talebenin, muvaffak ola a
ması İcab ederdi. Her zaman olduğu g bi 
çalışan talebe muvaffnk olmuş, çalışmıyan 
talebe de tabiatile suallere cevab vereme .. 
mi~tir. 

imtihanlarda muvaffak olamıyan tnlcbe 
velileri arzu ettikleri takdirde çocuklarının 
okudukları mekteblere giderelt imtihan ka
ğıdlarını ve çocuklarının~ verdikleri cevnb• 
lan tetkik edebilirler.» 

Milli Piyango bugün 
Ankarada çekilecek 

Milli Piyango İdaresi muvaffakiyetle 
tatbik etmekte olduğu ikinci tertib planı
nın ikinci keşides.ini de bugün Anlara sta
dında saat on sekizde yeru otomatik. küre
lerle yapacaktır. 

Satışa çıkarılan ve büyük bir rağbet gö1 

yen bilet adedine göre bu keşidede beş oto
matik dolab çalışacak ve bunlardan on bin
ler hanesini gösteren dolaba sıfırdan dörde 
kadar beı rakam konacaktır. 

Büyük ikramiye olarak ayrılan 100 bin 
liradan başka 20, 1 S, ve 1 O bin liralık ik
ramiyelerle 25 bin liralık beş büyük mü
kafat için bu beş dolab işletilerek bunlar
dan düşen numaraların hasıl ettiği rakam 
bu ikramiyeleri kazanacak biletlere esas 
tutulacaktır. 

~~-~~-~-~ 

Avcılar Cemiyetinin kongresi 
Komisyon bu toplantıda kalay satışları 

hakkında bazı e,aasatı tetkik etmiş, fiatları 
ve tüccara bırakılması lazım gelen me§Tu 
kan te.ebit etmiıtir. 

Komisyon haftada iki gün toplanarak 
ıehrl.n iktısadi vaziyetini ve satışlar etra
fında yapı lan ti1ı:lyetler ve piyasada yapı
~k kontrollann neticelerini gözden geçi
cekt.iT. 

cı- Beşiktaşta Türkali mahallesinde Köprü sokağında 2 
numarada oturan lsmail Hakkı evinde yaptırttığı sığınağı de· 
nemck istemiş, iki çocuğu ile içine girmiştir. Bu sırada ise 11-

Vak'a doğıudur. Binaenaleyh biz sığınak denilen ve bom
baya karşı bile mahfuz olması İcab eden ne•nenin hazan bu 
ıeküdede yapılabileceğine inandık, fakat ey okuyucu •en: 

I STER i NAN, i STER iNANMAI 

İstanbul Avcılar ve Atıcılar Cemiyetin • 
den: Umumi heyetin talebile nizamnamede 
bazı maddelerin tadili hususu gör~ülmelc 
üzere 9/6/940 Pazar günü saat 14 de üyele~ 
rin Alemdar caddesi Alay köşkündeki cemi· 
yet merkez.ine gelmeleri rica olunur. 
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Telgraf, Telefon Ve R,adyo &aberleri 

Ame~ika müttefiklei-e l~~~e ) İtalya daha birkaç gün 
tayyare, harb gemisi ve y~~:!~~.1:ü!:;~~:ç harbe girmiyecekmiş 
2.500 top go .. n Jer~cek y alnız muhariblerinki değil, ayni za -U j manda bıtaraf memleketlerin efkarı 

umumlyeleri de İtalyarun anlaşılmaz vaziye. 

ln h 
tini dikktle takib ediyor ve bu muammaalüd 

• . •· V -ı zemeyı· telafi etmek üzere gilterey~ İç z1 t bi k b' f kl 
Nevyork 6 - Nevyork Tımes ın a 1 600 bin tüfenk ve 2500 sahra to- va yet en r mana ç.ı armaya, ır i r 

tln . , Senato aza - o mazsa edlnmiye çalı.şı1orlar. Zira Romadan akse_ 
)ı ~ton muhabınne ~az;.rın, dern sl _ pu verilebilecektir. kl den haberler umumiyetle birbirini nakızdır. 
ı~n an Pepper·in miıtte 1 ~re ~0• • k _ Bu silahların pek modern olmama a Bir taraftan İtalyan matbuatının bir kısmı 
ahi.ar verilmesi hakkındakı teklı~m onB~ b beT faydalı brr .. ekilde kullanılııbilecek-t l en u era ,.. harbe müdahale edilmesi lehinde hararetli 
J e~ın dün reddetmiş 0 masına ~~gkulianıl- }eri beyan edilmektedir. Bu silahlann y~- blr tarafd::ı.rlık gösterir, diğer taraftan bazı 
eşık Amerika ordularında bug~n d" kında Avrupaya nakline başlanacağı Umıd 

tnakta olan bazı tayyarelerle b1rkaç ıst1 -
1 

kt dır müfrit teşekküller ma'Ilalı nüma~ler ya_ 
t . l d j .. edi - o unma a • parlarken. öbür taraftan bir kısım İtalyan 
0Yerın verilmesi için çare er erp ,.. Amerika ordusu 

lnektedir. (a.a. )T. Vaşington 6 (A.A.) _ Büyük erkanı efk!ııı umumiyesi endişeli bir süküt takib 
Nevyork 6 (A.A.) - Ne.~~rk und.es_ h rbı"ye reisi general Marshall, dün bir mü- ediyor. Bu sükfttun mana.~ı. bu ne~iyatın ve 

ga h b nın ver ı a d bu nümayişlerin tnsvlb edilmediği manasmn. 
v, Zetesinin Vaşington mu .a ırı .. f'kl lakat esnasında Amerika ordusu mevcu u- mı alınmalıdır? Bu hususta kat'i bir hüküm 
~ı malumata göre, Amr.rıka dmutte k e~k nun bilkuvve iki misline iblağ edilerek 230 verilemezse de İtalyan hükfımet reisinin de 

crhal Büyük Harbin stokların an ço mı b" d 400 bine çıkarılmasını teklif etmiş-
larda tüfenk, sahra topu ve cephane vere- .10 ~ ısrarlı bir surette ağzını açmaması gösterir 
tekti tır. • _ _,._ filosu kl İtalya heni.iz tereddüd deVTesindedir. 

r. h k k d'" I Avnıpa sulanndaki Amerma K t1 b" k Muhabir bu malzemenin u u ': uve . 6 (AA ) 8 .. '"k H hd a ır arar vermek için hala dü.şlinüyor. 
hidelen· ı'hl"l edı'lmeden nakledilebılece - Vaşıngton, k. f~I 1-. tuyu · ar h.e İtalyanın bu tereddüdünde Frinsız - Al _ 
le .. J k Atlantikten geçen a ı e erın anzım ve ı- h b' . 
gine dR!"r baş mu··ddei umumi Rober.t. ac. - I l l l k t • l man ar mln henüz kA.fl derı>cede inkişaf 

Y
esi j e meşgu o muş o an on ramıra . 

•on tarafından yapılan beyanata mus.tenı - ma A I d k" A "k etmemış olması mı amildir? Yoksa Amerika 
d 1 k d 

de Breton vrupa su arın a ı merı an .... _ lı 
en verilebilecegv ini ilave ey eme te. ır. l . '. k d l ğ t . d'l re...,ıcum urun tın 'Y'Qlladı~ı mesajı teyidcn 

ı d 
l kuvvet ennın uman an ı ına ayın e ı - M M li . .1 ğ 

timada şayan menbalar an v~n en ma- . ussa nı ı e yaptı ı te1efon muhaveresL 
Jürnata göre, Flandre' de kaybedılen mal - miştir. nin mi tesir ve dahli varoır? Buna da bir •dd tı• karar vermek mlişküldür. Afaamafih bu ı:na-

orveçte de cı e nalı süküt devresinde ve arka.<>ından n~ çıka_ 
y ca~ malum olmıyan nümayişler arasında 

b 1 
İtalyanın alına~a olduğu bazı tedbirler, 

Uharebeler alt IJOr kat1 karar sa.atının hiiH\1 etmekte olduttunu Y gösterir gibidir. Mesela. dünkü ajans ha _ 
berlerinln İtalvan, Arnavudluk ve İtalyan 
mU.~temleke sahillerinde on beş kilomf'tre1lk 

Malta ile Sirakuza arasında vapur seferleri inkitaa 
uğradı, dün Roma üzerinde hava gösterileri yapıldı 

Roma 6 - Politik sahada, İtalyanın bir 
askeri müdahalesi hakkında fikir verebile
cek yeni hiçbir hadise vukua gelmemi~tir. 

Mussolininin bu akşam bir nutuk irad e
deceği hakkındaki şayialar teeyyüd etme -
miştir. 

Bilakis Romanın siyasi mehafili, işlerin 
bu kadarla kalabileceği, ve İtalyanın niha
yet har.be girmesinden evvel daha bir kaç 
gün geçebileceği fikrindedir. 

İhtimal, efkarı umumiyeyi hazırlamak 
maksadile, bugün öğleden sonra, birçok 
tayyare filoları, pek alçaktan olmak üzere 
uçuşlar yapmıştır. 

Bu tayyareler, şehrin üzerinde, evlerin 
damlarına sürtercesine uçmuşlar, ve kor -
kunç direkt pikeler yapmışlardır. 

(a.a.) 
İtalyan sahillerine mayn dökülmüı 

Roma 6 (A.A.) - İtalya, Arnavudluk 
ve İtalyan müstemlekeler sahillerinin im -
tidadınca tehlikeli mıntaka ilan edilen 20 ki 
lometrelik kısmın dün gece maynlandığı 

Malta ile Sirakuza arasında 
Malta 6 (A.A.) - Malta ile Sirakuza 

arasındaki vapur seferleri inkitaa uğramı~ 
tır. 

Hava hücumlarına kartı. tedbiri« 
Roma 6 (A.A.) - ltalya topraklannın 

bir kısmında ışıkların söndürülmesi ihti -
mali karşısında halk ı~ıkların evlerden dı -
şarı sızmasına mani olacak malzeme teda
rikine davet edilmiştir. 

Londra 6 (A.A.} - Çörçil, bugün Avam 
Kamarasında, anavatan mudafaası ve bu
na mütedair diğer meselelerin müzakeresı L
çln PCamaranın Salı günu gizil bir celse ak_ 
dedece~ni bildlrm~tir. 

Bir İtalyan vapuruna hareketini tehir 
etmesi bildirilmiı 

Panama 6 (A.A.) - 23 bin tonilato -
luk Conte di Biancamono İtalyan transat
lantiği Amerika Birleşik devletlerine aid 
bulunan Balbo limanında iş' arı ahara kadar 
kalmak üzere bugün emir almış olduğu söy 
lenmektedir. zannolunmak tadır. 

~~------------------------------------------------
Kanada müttefiklere yeni harb malzemesi 

ve motörlü vasıtalar gönderiyor 
ı1.t .k 6 (A A ) _ Jsveç hududuna 

. ı-.arvı • • l it 
doğru giden demiryolu üzerinde yapı ma .-

dağlannda, yalanda şiddetli muharebeler 
olacağı tahmin edilmektedir. Şimdiden bu bir sahanın tehlikeli mıntaka iHm edilmesi • 

ve buralara sokulacak gemilerin muavı;cn Londra 6 (Hususı) - Kana.da hükfımeti, telafi edilecektir. . . 

ta olan tathirat esnasında 100 Almak e!U 
tıdilmiştir. Evvelisi gün müttefik ıtaatı 

kıtaatın vaziyetinin nazik olduğu söylenil
mektedir. Şimalden ve garbden ı,ıiddetle 
tazyik edilmektedir. Lorondheid' da bulu-

verlerde kılavuz almıya davet ediln{~ıerl müttefiklerin Flandres'da bırakmak mecbu. ..Diğer ıtara~tan Vaşıngtond~n ~ild.l~ğitne 
bu arada gösterilebilecek hazırlık dellller1 riyetlnde kaldıkları e.'ıliha, :ııarb malz~me _ gore, mü.ttefıklerln tayyare sıparışlerınln .es 
cümlesindendir, denilebtıır. Gecenlerdc Lon. sl ve motörlü vasıtalar yerme yeniler~ gön. llmatı tesri ~lunacaktır. .. 

Narvikin yedi kilometre şarkında bulı:nan 
hı d" · 1 Dün tathırata ı:>ııe ık e vasıl o mu!ltur. ' 

nan Alman kıt' alanna iltihak edebihnele
rl için yegane istikamet, takr;qen 1 S O kilo-

dra ile yapılan ticaret müzakerelerinin bariz derecek vaziyette olduğunu blldlrnıi.ştır. Amerika, şımdiye kadar mutteflklere 2300 
bir sebeb. yokken durdurulmal:ırı, buna miL Bu suretle müttefiklerin kayıbı çabuk tayyare satmıştır. 

lnemur kollann faaliyeti fazla olmuştur. 
Kırk bin kişi tahmin edilen bi! Al~an 

\uvvetinin bulunmakta olduğu B3oernfıell 
metre imtidadında olan gayet vahp bir 
mıntakadır. 

vazl olarak Parisle vapılan konu~maların d!l 
inkıtaa uğraması. her halde İtulva.nın bazı 
ta.-mvvurları oldu~unu gö.<;terlr. Nitekim blr 
kısım isvlçre gazeteleri bu hıısusta ço~{ ileri 

İngiltere ile Romanya arasında yeni bir 
ticaret anlaşması imza edildi Almanya sonbahara kadar, her ne pahasına 

olursa olsun, harbi bitirmek niyetinde Hniş 
~id'erek divorlar ki: 

Bukreş 6 (A.A.) - Hava.s bildiriyor: Fran~ oir ~ lU>Orlan merkezi olan Zakopane·de 
6lz cephe.sine karşı yapılan yeni Alman ta. _ tedavi edilmekte olan yaralı Alman plloUarı 
"'~· Alnı h::ı. bl her ne pahl\.... henüz ıtamamile iyileşmeden cepheye gön -
... .ı.:u ınun any.nnın r derllınckıtedirler. 
ıın:ı olursa olsun sonbahara kadar bltirmek Rumen gazeteleri ve efkarı umumiyesi g!t-
hiyetlnde olduğu intıbaını bıraktığı blldirU. tikçe teksif edilen Alman propngo.ndaSlna 
lnek edir. rağmen müttefiklere itimada devam et.mek-

H::ıber alındığına göre, eskiden Polonya.da tedirler. 

Çörçilin Avam Kamarasında Belçika 
hakkın~a so_ru_la_n _b_ir_suale cevabı 

(AA) 
_ Avam Kamara-

Londra 6 · · b k'1 ç·· 
to:ıda bir ~uale cevab veren aşve ı or-

911 demiştir ki: 
. h'·k"meti yegane meşru 

- Brıtanya u u F d 
Belçika hükumeti olarak elyevm ·ransa a 

kını haiz olan yegane hükumet budur. Bel
çikayı bilfiil eski hududları dahiline yerleş
tirmek onun istiklaJ ve serbestisini temin 
eylemek yalnız İngilterenin değil, ayni za
manda Fransa hükumetini:ı de tezelzül ka
bul etmez bir harb gayesi olduğunu tekrar 
etmeği bile lüzumsuz addediyorum. h l B l "k hükumdini tanımaktadır. 

'h ulu!'lkan e çı ahakimiyet icra etmek hak-
Pe çı a naı~m~ı~n~a~===----------;-:--:-::;---~;-----=---: 

Parisle ilk 111ekteb{er kapatıldı 
P 

. 
6 

(A A ) Birkaç mektebe bomba dbüşmebsi vde birço~ ç~cuklha.~ıkn" ölmeııpi v_e 
arıs · · - p · mıntakasının om ar ımanı uzerıne u umet arıs 

,, 1 "b olan arıs . . ,,ara anmasını mucı bl . kapatılmasına karar vermıştır. 
tnıntakasındaki ilk mekte erın 

Fransanın şark orduları kuma_ndanının beyanatı 
) 

Şarkta general Weygand'ın yerıne tayın ~dil1 enkl general Mlttel 
Beyrut 6 (A.A. - h birine beyanatta bulunarak demışt r : 

Rnu5er, Reute~ aJa.~ınınk ~~ız~fferiyetinden kat·ı~e~ en~~~- ~akınşarka geldiğim 
Mllletlerlmizın muştere t y hazırlıklardan butun gorduklerım bende takdir ve 

2amandanberi weygand'ın yap ıgı 
hayranlık uyandırdı. 

Fransada 5 maruf şahsiyet_ tevkif __ edildi 
· ·n maruf şahsıyetlerınden beş kışı, devletın em-

p ·<J so•yetesını 1 k l" kif Paris 6 (A.A.) - arı . • k plo kurmakla maznun o ara po ısce tev e-
. . h"l e harıcen om 

tıiyetıne karşı da ı en v 
dilmiştir. 

Reyno yeniden k.abineyi 
teşkil ettı . 

p . A ) Royno kabinesın -
aıı" 6 (A. . - y k d başve-

p~. husule gelen değişiklik .hak ın a 
IQiJet şunları bildirmektedır: 

l y ayni zaınan-
Başvekil hariciye nazı: ıgını h ('tmek 

da milli müdafaa nazırlıgın: deru te. k 
tedır. Çünkü her iki nezaret de haBrbın sek~le 

. d' aşve ı 
\'e ıdare&ini temin etmekte ır. 
ı . . . 'il' .. dafaada ge-
ııarıcıyede Beaudoın, mı ı rnu. 
heral Degaulle yardım edecektır. h·ıı· 

• k' "bi Doul . ıer 
Maliye nezareti umumı ·atı 

tnaliye nazırlığını deruhte etmiştir. t 

F 
. cçen Perno 

ransız aile nezaretı ba~ınn g . azırı· 
~Yni zamanda bilhassa c3ki sıhhıye 11 

İngilterede seyyar 
cüzü tamlar 

Londra 6 (A.A.) - Anavatanın müdafn:tsı 
·çin general İran.side tarafından ihdas edi _ 
~en yiız binlerce seyyar cüzütamın pek seri 
hareket edebilen motörlü kuvvetlerden. mü
rekkeb olacağı öğrenilmektedir. Bu kuvvet. 
ıer radyo ile mücehhez pek seri zırhlı ara • 
b ı::ır kullanacaklardır. Bu cüzütamlara Flan 
da e'da para ~üt metodlarını öğrenmiş ol:ın 
~kerler iştirak edeceklerdir. Bu kuvveUe~·e 
rne~ıekten yetışmiş zabitler kumanda ede -

cektır . 

fransada bombardıman
dan· 25 kişi öldü 

tıİtalyanın Avrupa harbine müdahale ed~
ceği şüphesizdir Fakat maliım olmıy:ı.n nok. 
ta bu müdahale turihinln velev takribi 
de.bi olsun, meçhul bulunma<;ıfür .• 

Manmafih bu yazıların kuvvetli esaslardan 
ziyade blr ta kını tahminlere istlnad ı>tt\klc
rtnl göstnir sebebler de yok değildir. Mesel!\. 
Basler Nn}Jrihten gazetesi. bu müdahalımin, 
Fransada yapılacak geni~ Alman tanrru7.'.ı. 

nun baslaması zamanına te.~adüf edr.reğinl 
blldlrmic;.,<;e de bu haber tahakkuk etmemiş_ 

Jfınkü Alman taarruzu ba'?larnakla be. 
ra.ber İtalva harb harici vaziyetinde hir de. 
~l.,iklik y:ı.pmamı~tır. Maamafih İngiliz ''e 
Fransız kavnaklarından ge1en haberler, l:ıu 
hususta kat'i bir gün tayin etmemekle be
raber bu müdahalenin er. geç vulrnundan 
şüphe etmiyorlar. Buna mukabil Alman ha. 
berlerl daha ihtiyatlıdır. Ve evvelce bu 
müdahale ook yakın ~ibl gösterilirken, sim11. 
bu hmusta teennili bir lisan kullnn•lıyor, 
acaba bu da mı bir tnl{tlkadır? 

..... ~p//m ( 1,) r1" "" ~maç . ................................................................... . 
Milli Şef ile Afgan 

Krah arasında 
teati edilen telgraflar 
Ankara 6 CA.A.) - Afgani.stanın milli bay

ramı münasebetile Relsicünıhur hazretlerila 
Şahi Afganistan alahazreti Humayunu Mo
hameci Zahir Şeb Hazretleri arasında aş:.ı. -
ğıdak.i telgraflar 'teati edilmiştir: 
Şahi Afganistan Ala.hazretı Humayun 

Mohamed Zahir Şah 
Kabil 

Afganistanın milli bayramı ınünasebctlle 
en Mr tebriklerimle birlikte zatı haşmetle 
rlnin şahsi saadetleri ve kard~ Afgan mil -
letlnin refahı hakkındaki kalbi t.emennilerL 
mı sunarım. 

ismet İnönü 
Türkiye Relsicümhuru 

ek.selA.ns İsmet İnönü'ye 
Ekselansınıza lütufkA.r tebriklerinden do. 

layı t~ekkür ecıerek kendilerinin ve dost 
Türk milletinin saadetleri için en samimi 
te.menniyatımı arzederım. 

Moıhamed Za.hlır 

Fransada 4 casus 
idama mahkOm edildi 

Paris 6 (AA.) - Askeri mahkeme 
geçen sene tevkif edilmiş olan sekiz casus 
hakkında hüküm vermiıtir: Dört kişi ida
ma mahkum edilmiştir. iki kişi müebbed 
kiiTeğe, diğer ikl kişi de 1 O sene kiireğP. ve 
20 sene Fransaya ayak basmamağa mah -
kum olmuşlardır. 

. / Hrouvost 
ılın \ azifesini görecektır. 'ı ean 
istihbarat nazırlığına, Frossnrd nafia na;'.t 
lığına. Delbos maarif nazırlığına tayin e 

1 
-

Paris 6 (A.A.) - Fransanın cenubu 
şarki mıntakasının bombardımanı netice -
sinde 25 kişi ölmüş, 7 ı kişi yaralaıuıpştır. 

İdama mahkOm olanlar arasında Fran -
sadaki Alman istihbarat :servisinin şefi Yu
lien Masson bulunmaktadır. Masson'un jh
tisası havacılığa aid malumat toplamakta 
idi. Mahkfun, bir senedenberi F ransada 
kütle halinde yapılan istihbarat ıervisinin 
dağıldığını itiraf etmiştir. 

tnişlerdir. 

• 
ile Romanya arasında bır ticaret Londra 6 (Hususi) - Bugün Londrada, İngiltere 

anlaşması imzalanmıştır. 
Bu anlaşma mucibince bütün tediyat meseleleri halledilmiştir. 

ri vaziyet 
(Ba~ta.ra.fı 1 inci sayfada) da muharebeye dev::ıın edebildikleri takdirde 

Bu suretle bu rnıntakada 1 O küsur Km. ı- F'ransız başkumandanlığı için muharebenlıı 
lerlemiş bulunuyorlar. heyeti umumiye.sini muayyen bir "hedef ve 

Ailette kanalını aşan Alman kuvvetleri gayeye doğru sevk ve idnre etmek imkllnı 
de kanalın cenubundaki Aisne·in şimal hasıl olur. Bunun için kıt'aların emirleri şa
kenarındaki tepelere varmışlardır. La Fere şırmadan ifa etmeleri ve ellerindeki sill!.h va 
ve Peronne cihetlerinde Somme'un geçilip vasıtalardan azamı istifade etmeği bllmclerı 
geçilmediği ve geçildiys.! nerelere kadar iktiza eder. 
ilerlendjği dün gece geç vakte kadar anla- 4 ve 5 Haziran muharebeleri, dün de ynz_ 
ııılamadı. dığımız veçhile, Almnnların sağ cenahlarıle 

Alelumum Somme He Ailette kanalını Fransız sol cenahını evvela cenub batı va 
İşgal eden Fransız ileri kıt'nları buralardan sonra ceJıub ve cenub doğu istikamet1erlnda 
daha geride, Bresle suyu ile Aisne nehrine iter~k bozmak ve bu suretle bütün Fransı:ıı 
ve bunların aralarında müdafaa haline kon- ordusunu Majino hattlle Rayn nehrine doğ
muş olan kasaba, köy ve orman kenarla- ru sıkı..cıtırıp esir ve imha etmek gayesini ta
nna çekilmişlerdir. O halci~ muharebe cep- klb ettiklerini göstermektedir. Bununla be
besinin Man~ denizinden Chemain des Da- raber Almanların tnarrnzi ağırlık merkezL 
mes mevkiine kadar olan kısmındaki Fran- nin hangi istikamette olduğu hakkında he_ 
sız orduları, Somme ile Ailette kımalını, ne nüz kat1 bir.şey söylenemez Bu tamamlla 
olursa olsun, sonuna kadar müdafaa edile- yukarıda da dediğimiz şeklide tezahür ede
cek asıl mevzi olarak değil, sadece bir ile- bileceı.tı gibi Almanların Reims _ Comptegne 
ri mevzi olmak iizere tutuyorlardı. hattı üzerinden Parıs istikametinde bil~ük 

Buna göre Fransız başkumandanlığı, bir yarma yaparak oıse·ın garbindek1 Fran
Fransız sol cenahını mütr.harrik olarak kul- sız ordularını ana kuvvetten ayırmak mak
lanacak ve Alman taarruz ve tazyiki karşı- sadını takib etmeleri de mümkündür. 
sında harbede ede ve adım adım Seine ve . 
M h

. ı · k d k k d k Herhalde Frnn«amn elinde kalmış olanı arne ne ır erıne a ar çe ece eme - . 
t
. c·· ··1 00 ki ... ı WI d b"• •. lnkrıben 90 fırka ile, Majino He Alplan rnn-
ır. oru uyor · gener.. vv eygan utun 

k tl 
• · b. · • h tt v ı_ h d hafaza lle beraber, Almanların 100 fırkalık uvve erını ırıncı a a yıgmıı11. atasın a 

bulunmıyarak gerilerde her hale karşı bü- taarruz ı;enahına mukabeleleri. şüphe yok 
··k "ht' t ı. tl · b ı d k d kl çok güç ve ağır bir vazifedir; bunu tak-yu ı ıya ,_uvve en u un unna ta rr · İ 

S 
·ı A"l tt k 1 k 1 · dir etmek ve ona nglltereden ve.<ıalr yerler. 

omme ı e ı e e ana ı mınta a annın . · İ ·1 · k t' ] l t t ı 1 b "f d d den yenı kuvvetler yctıştlrmek lazımdır ş_ 
ı erı ı a ar a u u ma arı unu ı 1:1 e e er 1 · • b ·1 · k • 1 "d k. h I k.l te Wevgand bu yardımların gelmesı lçln 111-
ve u. ı en ıt a. arı~ gen e ı ~tara c;e ı - zım olan zamanı dahi kazanmakla ordu.füna. 
melen h~rha~gı.~bır b?zgunluga veyahud ve memlekete en büyfik hizmeti görmtl.!! 0 _ 
muvaffakiyetsızlıge delalet etmez. 

Bahusus Franı1ız başvekili Renonun dün lur. n. E. Erkilet 
söylediği nutukta, Weygandın iki günlük 
harekattan memnun olduğunu ve A lman
ların müdafaa hatlarından geçen ve içeri
leTe sızan tanklarından yüzlerce tahıib e
dilmiş olduğunu bildirmiş olması pek mil
himdir. Çünkü yüzlerce Alman tankının 
tahrib olunabilmesi, Fransızların saflar ha
linde hücum eden Alman tanklarından 
ürkmiyerek nihayet bunlara karşı müdafaa 
ve muharebe etmenin bir yolunu bulduk
larını gösterir. Bu yol, evvelce de bu say
falarda izah ettiğim veçhile, tank manileri 
ve lağımlan yapmasını bilmekle beraber 
piyade kıt' alannı tank müdafaa toplarile 
bol miktarda silahlandırmak ve ayrıca seri 
tank müdafaa kıt' alan teşkil etmek ve u
çakları tanka karşı pike usulile mücadele
ye alıştırmaktır. 

İki günlük muharebede ve bilhassa dünkü 
83.Vaşlarda Alınanların ikişer yüz ve üçer 
yUz olarak büyük miktarlarda muharebeye 
sokLuk1arı ve pike yapan uçaklarla himaye 
ettirdikleri tank kütlelerine karşı Fransız -
ların yukarıda saydığımız büttin tedbirleri 
kullanarak birçok tank tahrlb edebilmeleri 
onların yeni Alman muharebe usullerine a_ 
lı.ştıklannı gösterir. Frans121 kıt'aları bu yoL 

Macar harici 
siyaseti 

Budapeşte 6 CA.AJ - Ba.şvekil, meb'usan 
meclisinde sorulan bir suale cevaben, Macar 
hükumetinin harici politikasının isti.kame • 
tinin, senelerdenberi, mihver devletlerine 
karşı bir dostluk politikasına müstenld bu_ 
lunduğunu söylemt.ş ve Macar hükfunetlnin 
istikbalde de bu makul ve azi.mkh pollılka._ 
sına devam edeceğini ilave etml.ştır. 

İsviçre kendisini müdafaa 
edecek 

Berne 6 (AA.) - isviçre erkanı har
biye reisi ge~eral Guisan, neşrettiği bir em
ri yevmide, lsviçrenin kendin.i müdafaa e-
debilecek ·vaziyette olduğunu ve müdafaa 
etmesi lazımgeldiğini bildirmiştir. 

Sinir harbi İsviçre milletim heyecana dil 

şürmemelidir. Milletimiz yeni harb usulle
rile sürprize maruz kalmıyacaktır. 
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( Sehir Ba.berleri ) LZiRAAT:J 
Bağlarda Mildiyö Hastalığı 

, 
Canavar dndnkleri yalnız l 

tehlike zamanında kullanılacak 
Şehrin muhtelif semtlerine sabit canavar düdükleri 

konuldu, Beyazıd kulesi 12 düdüğü çalmıyacak 

Şehrin dahili emniyet tedbirlerini teabit ı nün bundan sonra öttürülnıemesini kar8:r
rtmek üzere yapılan toplantılara devam o- laıtırmıt. bu karardan kule haberdar .e~ıl
lunmaktadır. Bu aabah vilayette bu mak- mittir. Buııünden itibuen aaat on ılude 
•adla yapılacak toplantıya Vali Muavini kule aaat ayan vermiyecekti~: .. . 
Halük Pepeyi riyaset edecek, verilecek ita- Seyyar ve sabit canavar duduklenle ku-
rarların derhal tatbikine geçilecektir. lenin canavar düdüiü bundan aonra tehh"ke 

Tehlike işareti vermek üzere yedi sa'bit, İ§Clretini vermeğe memur edilmiştir. Can~
ıltı seyyar canavar düdüğü satın alındığını var düdüklerinden tehlike karıısında edı
razmıştık. Sabit canavar d~düı.Ic:ri ş~hrin l~ek ia~fadeyi teıbit ebne~. ü~ere yakın~a 
muhtelif semtlerine tevzi ve tesbıt olun- hır tccrube yapılacaktır. Duduk ıealerın
ınuştur. Sabit canavar düdüklerinin sesi ye- den halkın t~la~. kapıl?1aması .için ~ecrübe 
tişcmiyen yerlerde seyyar canavar düdük- aaati halka bıldınlecektır. Teabıt edile~. c~
lerinden istifade edilmesi kararlaşmıştır. navar düdülderile kulenin canavar dudu-

Cündüzleri saat on ikide kulenin cana- iü beraberce çalmağa başlıyacak, düdük 
rar düdüğü ötmekte, halk saatini ayar et- aesi duymıyan yerlCT tesbit edilerek bura
ınekte idi. Evvelki gün vilayette toplanan larcla ıeyyar düdüklerden istifıı.de oluna
pasif korunma komisyonu on iki düdüğü- caktır. 

Dün Fen erde iki 
dızdızcı yakalandı 

Zabıta dün şehrimizde iki kalpazan ya -
kalam-ı,!.IJr. HAcUse ş(jyle olmuŞtu:r: Sirkeci 
!adde.sinde 22 sayıda şapkacılık eden Reşad 
bir hafta kadar evvel Arlstidi adında, ken
ııstne zengin süsü veren birle tanışmlştır. 
Arlcıtldi bu arada Reşada Londrada bulunan 
Karabet ismindeki ahbabından bahsetmiş, 

bunun bir para makinesi lcad ettlğlnl, ma _ 
tıneye bir lira konduğu zaman iki lira çık -
tığını söylemiş, kimseye bir şey söylemediği 
lakdlrde zengin olacaklarını da lift.ve etmiş
tir. 

l 

Bunun üzerine evvelki gün Karabet ma -
ltlne ile beraber gelmiş, makineye ikl buçuk 
liralık konmuş ve bir ikinci 1kl buçuk liralık 
rıktı~ı görfilmll.ştür. Bunun üzerine iki ah • 
bab Rec;ada dfin için dükkfında randevu 
vermişler ve binlerce lira istihsaline başla -
ınayı kararlaştırmışlardır. Fakat Reşad bun 
Jann hnreketlerlni şüpheli bularak derhal 
tabıtavj haberdar etmiş, ciinnü meşhud ha
zırlanmıs fakat tkl kalpazan kuşkulandık_ 

tarı için ditkkl\na gelmemişlerdir. Bunun ü -
terine zabıta Aristldi ile Karabetin Fenerde
ki müs•erek evlerini basmış, makine lle be
raber kendilerini ele geçirmiştir. Yapılan 

teshlstt' Arlstldlnln sabıkalı dı7.dızcılnrdnn 

Hasan oldu~u anlasılmı.ştır. Suçlular bugün 
adllvPve ver1JmlqJerdlr. 

Bir bakkal milli korunma 
kanununa muhalif hare
ketten muhakeme edildi 

Sanayi birlikleri 
kurulacak 

Sınai mües eselerden kısmı azamı hariç
ten ithal ettikleri iptidai maddeyi işlemek
te ve b.ı.ı auretle hem ithalatçı ve hem de 
müstahsil rolü oynamaktadır. 

iç ticaretin teşk.ilatlandınlarak ithalat 
birlikleri kurulduiu gözönünde tutularak, 
hem fiatların mürakabesi ve hem de ithal 
maddelerinin bir elden getirilmesi bakı
mından sanayicilerin de zümre zümre bir
likler haline getirilmesi lüzumlu görülm~k
tedir. Bu takdirde ithalat iptidai maddele
rinin fiatları malum olacak ve ayni zaman
da İstihsal masraf1an da buna ilave edile
rek sınai maddelerin maliyet fiatının tes
biti k..olay )aşacaktır. 

İlk olarak mensucat sanayicileri birliği 
kurulacak ve bundan elde edilecek netice
lere göre bunu diğer sınai zümreler birlik
leri takib edecektir. Alakadarlnr bu suretle 
dahilde yapılan mamul maddelerin daha 
ucuza satılmalarının mümkün olduğunun 
ve hatta normal aanılan satıo fiatlarfnın 
pek yüksek olduğunun ortaya çıkacağını da 
ileri sürmektedirler. 

~~-----~ 

Resmi binek otomobilleri 
hakkında iki tavzih 

Dün blr kıs1m daire otomobillerinden ha -
len istifade edilmekte olunduğu yazmıştık. 

Bu hususta İnhisarlar Umum MüdUrlüğü 
ile, ic;tanbu1 Elektrik, Tramvay ve Tilneı 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden aldığımız 
iki tavzihi n~'Ilen dercedlyoruz: 

İnhlsarlaı- Umum Müdünütünden: Gaze_ 
Eminönünde bakkaliye mağazası işleten tenlzin 6 Haziran 1940 tarihli nüshasında 

Sava isminde biri, fazla şeker stoku yap- «Bazı resmt binek otomobilleri henüz kul • 
malt suretile milli korunma kanununa mu- !anılıyor• başlığı altında, ezcümle idareml -
halif hareket etmek suçundan adliyeye ve- ze nid binek otomobillerinin karöserlerinln 
rilmişti. değiştirilmesi lAzım geldiği yolunda yazılan 

Duruşmasına, Asliye 6 nc.ı ceza mahke- ve idaremize taallQlı: eden kısmının ~ 811 -

nıesinde dün devam edilerek, Mihal ve Ni- retle tavzihine lüzum görülmüştür: 
ko isimlerinde iki şahid dinlenmistir. Bu İnhisarlar Umum Müdilrlü~fi 1940 malt 
şahidler, ifadelerinde maznunun ıki defada yılı bütçe kanununa tlişlk C cetvelinin nakil 
olmak üzere kendi dükkanlarına 39 çuval vasıtalan kadrosu kısmında idare elinde bu_ 
ıeker getirdiğini söyliyerek: lunnn ikl otomobllln 3827 numaralı kanunun 

Müddeiumumi adli 
işler hakkında 

beyanatta bulundu 
Bir muharririmiz, dün müddeiumumi 

* * Bu yıl havaların mutaddan fazla yağııh geçmesi bağlarda Mildiyö
nün artmuma aebeb olmuıtur. Bu itibarla bağcıların (gözta§ı bula· 
macı) aerpmeaine, heı: zamankinden fazla dikkat etmeleri icab ediyor 

Hikmet Onatı makamında ziyaret ederek, yazan: T anmman 
tebli~at i!l~ri, mahkeımel~ri~ ... çalı.oması Havaların bu sene uzun müddet ılık vepenınlş hissin! verecek bir kılığa. sokınaJ 
veaıur ad~ı ııler etrahnda. bır ~?~ş~e yap- nemli geçmesi yüzünden bailal'dıa (Mildiyö fikri gelir. ve hemen bir miktar göztaşılı 5" 
mı~br. Hılu~1et Onat, muhar:ınmı~m muh- hasta.lıAı> nın fazlaca ıörtlldüğü haber ve _ hazırlayıp üzerlerine serper. 
telif ıuallenne cevaben, aşagıdakı beya- riliyor. EAe havalar güneşleyip de tedbir aı_ Bordolu bağcı 0 sene bu tedbirinden ıJl 
natta bulun:ııuıtu~: . . . . mağa meydan vermezse 933 deki gibi birçok türlü fayda elde eder: Hem üzümlere el a'4 
. «- A~lı teblıgat ı?lerın~n ~osta . ıdare- bağların yangın yerine döneceği söylenmek- mak isteyenleri ürkütür, hem de -farkınd9 
s~ne devı:m~en sonraki vazıyetı, bılhassa tedir. 0 yıl da, ilk yaz aylan böyle yağışlı olmıyarak- bu yol kenanndakl omcaıad 
sur~t ve. ıntızam bakımından, şayanı mem- geçmiş ve bağlar Mildiyöden çok zarar gör- Mildiyöden korumuş olur. 
nunıyettır. ?uTUşmalarda1! evvel, nıunta- mü.ştü. Bu lklnc1 müşahede der• al bir :ok k!Dl J 
zaman teblıgat yapılıp, alakalı mahkemeye Blllndiğl vechile Mildiyö bağların yeşil se1ere, gözlaşının Mlldiyoye karşı bir nAd 
teslim edilmektedir. Sonra, bu tebligatın kısımlarında olan bir ıı.ası'alıktır. Sıra lle olabileceğini ilham eder. Ve .. tahmin cdet• 
cüz"i bir masraf, yani sadece post~ ücretile önce yapra.ldara, sonra filizlere, daha sonra siniz kl, sonrı::dan uzun tecrübelerle bu, 3tı
y~pılmakta ve t~lgrafla~a .fazl:ı. hır masraf salkunlara ~eçerek bütün blr yaz amcadan ce sırrı billnemlyen a:tesadüf», hikmeti a~ 
yukletmemektedır. ~ehrın. ıçensınde en ya- ayrılmaz. Neden sonra bağlar sararırken de~ laŞllmı.ş bir a:fenni usul» şekline konur. 
k.ın mahallelere dahı ~eblıgat _posta vas~t~- folup gider amma, bağda ne yapraktan, ne Yapılan tecrübelerle anlaşılmıştır ki, Bof• 
sıle. yap'.l?"1akta~ır ... B~yle~~· Ista~bul vı~a- de üzümden hayır bırakmaz. do bulamacı serpilmiş olan omcalarda M~ 
yetı dahılınde bır gun ıçerısınde bırkaç bın- Mlldiyö her sene az veya çok mutlaka gö- dlyönün A.ınill olan mantar <= Pronospor' 
den ~azla tebligat yap~labilmek~edir. • . rünen bk derd olduğundan tedbirlerini ih _ Vitlkola) tutunamamakt.a. 've canlanmasU• 

?~n._ c~za,. huk~k, tıcaret ve ıcra hakım- mal etmeğe b.ıç gelmez. Her bağcı Mildiyö - ölmesi bir olmaktadır. Yalnız şu cihet göd 
l~nnı.ı~ ı~t:r.akıle hır to~l~ntı. Y:1parak: t~b- den zarar göreceğini hesaba katmak, ona. gö çarpmıştır ki Mlldiyö mantarının ölebllm!4 
lıgat ışlerı etrafında fıkırlerını kcndılerın- re her yıl mıı.Itmı. çaresini tekrarlamak du - sl lçin, rastgele haz.ırlanmış bir göztaşılı d 
den ıord.uk. Bütün ha~imler, yeni şekilden rumundadır. Zaten memleketlmlzin bağcılı. kafi değildir. Muayyen bir nlsbette ol.mıyalt; 
memnunıyetle .bahsettıler. . . . ~ lleri yerlerinde buna o kadar alışıktır ki, hafit göztaşılı bir su, Mildiyönün asmr.dll 

M~hkemeler~~ ça~ışm~ ~az~etıne ~~lı.?- bağcılar vakti gelince Mildiyöyü hatırlama- barınmasına mflnt olamıyor. 
~e, bılhassa munferıd .. hakımlık usulunun dan bağları U~çlamayı Adet ediıunlşlcrdlr. Diğer taraftan göztaşı nisbetl fazla t ı ' 
ı~dasından so'?:ra, b~gune kadar alınan ne- Benim bugün söylemek istediğim, Mildi - tutmuş, koyu bir mahlül de ayni surc tı• 
tıceler, çok musb.ettır. Yalnız. geçen M_ayıs yöye karşı bağları llAçlamak lilzuınunu tek_ maksadı temin edememlştlr. Çünkü göztnŞJıı 
ayı zarfınd~, .~slıye ~ez:ı .mı,.l!kemelerın:Je rarlamaktan ziyade, bu Ulçlamada dikkat sı fazla bir bulamaç Mlldlyö sporlaımıı:I 
72 ·' tane hukum .verıln:ıış~r. Kaçakçılık ııı- edilecek incelikleri hatırlatmaktır. çimlenmesini önlemekle kalmıyarnk, yapral<-" 
l~rıne bakan, ~~liye 5 ıncı ceza mahkeme- Bir defa şunu kaydedeyim kl, Mildlyö lan da yakıp kavuruyor. Bu takdirde 11 çlll• 
Si bu.~da.? harıçtir.)) hastalığının bugüne kadar bulunmuş bir Ça- manın, Dimyata pirince giderken evdeıcJ 

Dunku gazetelerden h:ızılaTrında: Ht- resı yoktur. Yıllardanberi ortaya atılan ve bulgurdan olmıya benziyeccğl aşikardır. 
met ~natın J:'akında te~fıan ~my!z ma - tatbik edilmekte olan çarelerin hepsi, has - Onun lçln göztaşının hem Mıldlyö mantR' 
k~m:sı_ne tayın. 0.lunacagın~ .d~ır hır h~va: talığı ancak ônllyebilen tedbirlerdir. Yani nnı öldürecek. hem omcaya zarar vermt~e .. 
dıs ıntışar etmıştı. Muharrırım~~· b';1 cıhet! Mlldlyöye karşı ellmizdeld bütün silahlar cek şekilde kullanılması fcab etmektedir. lt
de Hikmet Onattan sormuş; muddeıumumı cgeçlrlciD deAiJ, ckoruyuc\I• !1l1lhiyettedir. te göztnşına kireç katılması bu maksadıJJ 
cevaben:.. • . Bu itibarla tavsiye edilen her çeşld Haçla - lemini içindir. Filhakika bu sayede birincl.oi 

fi- !3~vle bır şeyden haberım yoktur.)) mayı, bağlarda hastalık. rörünmeden yap - nln hamızt hali, ötekinin kalevi hali ile iın. 
Demıştır. ruaJt liumdır. Yok.c;a hastalık yayıldıktan timç ederek kimya dilinde mutedil dedli;"i "' 

T ırhanın tamiri 
tamamlandı 

sonra yapılacak llaçlrunanın hiç bir faydası miz bir mahlül hasıl olur ki bövle blr bu • 
görülmez. ıamaç hem Mlldlyöye yarayışlı, hem omcilJ 

Bu@n Mlldlyöye karşı kullanılmakta o - ya zararsız olur. 
lan ilaçların en tanınmışı, Gözta.şı _ Kireç Şimdi bazıları: •:- Demek ki yapraklar1 
bulamacıdır. Yıllardanberi kullanılmakta O- vakan gözta.,ıdıl'D diye kirecin fazla kar.ı • 
lan bu bulamaç çok garlb bir tesadüfle keş- nlmasında bir beis görmlveceklerdlr. HalbU• 
!edllmiştlr: Daha Mildlyö'nün pek iyi bilin_ ki bulamaçta göztnşının p!'k nz bulunmasi 
medlği, yelnız zararının görüldil~ yıllarda, Mlldiyö mantarını öldürmediği gibi, h:ımızl• 
Fransamn Bordo vllft.yeUndekl bnğcılardan yet derecesi kireçle büsbütün vok ed'lmli 
biri, yol kenarında bulunan amcalarını ge _ (ve yerine kirecin kavurucu kalevlllği kon • 
llp geçenlerin .sarkıntılığından korumak 1 _ muş) bir mahlül de ayni derecede Mlld o o4 

çin bir çare ararken, aklına onları zehir _ (Devamı 7 ncl sayfada) ............................................................................................................................ -
Türkiye Cümhuriyeti 

z·iRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

- Bunları, saklamak maksadile değil, muvakkat maddesinin B fıkram mucibince _Tarhan havuzdan çıkarken 
dükkanında tamirat yapıldığı için, getir- cyenllen.meleri l!zım gelen zamana kadar Bir müddet evvel Alanya açıklarında 
mişti. Bu arada, sadece şeker yoktu, sade- ktıllanılaea~ı. sara}1a.ten beyan edilmekte- karaya oturup ehemmiyetli surette yarnla
yağ, pirinç. fasulya gibi baıka mallar da dir. nan Tırhan vapurunun Haliç havuzlannda 
vardı. Her zaman bize böyle fazla malını Keyfiyetin gazetenizin nyni sayfa ve sil - yapılmakta olan tamiratı bitmiştir. , 
getirir, dükkan.111112da bırakırdrn demiş- tununda tavrlhl rica olunur. 70-80 bin lira sarfile ve Türk teknisyen 
lerdir. istıuıbul Elektrik, Tramva:v Tfl Tünel tş _ 

ıetmt4 eri Umnm Müdürlüğünden: Savın ga _ ve işçilerinin muvaffak çalışmalarile vapur 

d k " k J tamamen eski halini iktisab f'tmi;ıtir. Lı.seler e as erı amp ara zctC'nizln 6161940 tarihli nfishasmdn (Bazı 
Vapur bir fen heyetinin iştirakilc tecrü-

b •• b l rcsmt binek otomobilleri henüz Jrnllamlıyor> be seferleri yapacak ve müteakıben Deniz-ugun aş anıyor bn.Rl•klı yazısında Elektrik işletme.sının ö _ 
1 O nfinde 4 binek utomobillnln sıralandı5ı gö _ yollan faal kadrosuna girecektir. Meısin 

Liselerin 9 uncu ve uncu sınıf taiebe- 6 hattına tahsis edilecek olan Tırhanın süva-
lerinin askeri kampları bugün haılamakta- rülmfişUir. tarzında bir haber verilmekte - riliğine İzmir vapurunun eski suvarisi Aziz 
dır. Bu yıl kamplar, geçen yıllar<lan farklı dlr. · d'I · · 
olarak nihari yapılacak, talebeler sabah o- 3827 sayılı kanun hilkilmlerlnln mer'iyete ~~P.!~~.!!!f.1.~ •• ~ •• !.!ll.1.\~~~~ •••••••••••••••••••••••••••• 
kula gelip akşam evlerine döneceklerdir. <?irdliU tarihten itibaren idaremizde hiç bir c· Küçük haberler ) 
Öğle yemekleri mektehde yenilecek, aa- makam otomobili meTcud de~lldlr. Evvelce -• _ 
keri talimler bahçesi müsaid olan okullar- mevcud otomoblller ise, mez~r kanunun • t bill El kt ·ıı: 
da mekteb binaları içinde bahçesi bulun- muvakkat maddesinin muayyen bir mtıdde- Sati:acak rTüe~m.ıl 0

1
.domo .. er

6 
Sul eI.d rı ' 

' h ı d t f 1 k il ledi~l ,._ d Tramvay ve ne aresının , ar are-mıyan okullarda da civardaki sa a ar a e muza oma zere va:ı:ey ı; m .... ~a e- l dl . 2 b' k to bU' 
1 k ye lsttnad ve 7 ncl maddesindeki hükme it - sinin ve be e yenın ıne o mo ı ya -

yapı aca tır. H · k d d tiba olunarak sadece <devamlı hzmetlerln kında müsald şeraltle satılacaktır. Kamplar 2 7 azırana a ar evam e- . . 
d kti Lieclerin son sınıf talebelerinin ~sanlmasındal .kullıuıılmalı:tadır İdare _ Çocuk kamplan - Şehrlmız ilk otul ço -k:: la~ı da liıe bitirme n olgunluk imti- mlzde zatı ol~rak hiç ktmseve otomobil tah_ cukları için muhtelif semtlerde 15 Haziran-
hanl:rını müteakıb 1 Temmuzda başlıya-! erte; edllmedl!h ~tbl mevcudlar da bu suretle da çocuk kampları açılacaktrr. .. 

k 20 T d b"t kt" istimal o1unmAmaktadır. Çocuk kampları ŞUe, Florya, Yeşlltoy, 
ta ' emmuz a ı ece ır. Pendik, Kızıltopralı:, Maltepe, Erenköy, Ka-

Pazar 

- Hasan bey harb 
hnadİ.sıerı içinde ne 
garlbleri TILr, bil -
ıen ... 

Ola Hasan Bey Diyor ki : llkratyada olmak üzere 8 yerde açılacak ve 
her kampa 100 çocuk alınacaktır. 

... Mesela İtalya 
harbe gır.met için ..• 

... Domates mah. 
sulünün toplanma -
ısını bekliyOrIDUf ..• 

varidat talısHatı - Belediye ve vırn.yetln 
1939 senesi varidat bütçesi 12,423,000 lira tah 
min edllmLO"U. Bu miktar tamamen talWl e_ 
dilmiştir. 1938 senesi tahsilatına nazaran 
1939 senesinde tahsilft.t miktarı 1 buçuk mil
yon Jlra artmıştır. .. r .... ···v~;i· .. ;~;;;;; ........ ,r 

Yeni insanlık - Bu estetik, ahIAk ve tabL 
at mecmuasının 4 üncü .sayuıı dolgun mün_ 

Hasan bey - On- derecatla lnt~ar etmiştir. 
dan sonra karpuz, Ülkü - Bu Ha.lkevlerl mecmuasının 88 inci 
kavun, üzüm, kesta_ sayısı dolgun münderccatla çıkmıştır. 
rie ma.hsullerinln Çocuk - Çocuk ~rgeme Kurumunun çı_ 
beklenmesine sıra kardığı bu çocuk mecmu8.!1Jlın 191 inci sayJSI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka~ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablanr.da en az 50 
Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plcina göre ik
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 
500 
250 

Lirahk 4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

100 
50 
40 
20 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar 
miyenlere ikranuye çıktığı takdirde 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylCıl, l 
rihlerinde çekilecektir. 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " " 3,200 " 

bir sene içinde 50 liradan aşağı düş -
% 20 fazlasile verilecektir. 
Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran ta· 

gelecek galiba! çok gllzel resim ye yazılarla intişar etmiştir.~~~~~~~~==-=....::'.:~:......::......::........::::___::__:___. _______ ~~---~----
~~~~~~~~___ı_~~~~~~~~~·~~~~~~~~-



7 Haziran .. t 
SON POSTA Sayfa S 

••• 

1 

a .a ar e ırerse s 

Hıdiaeler 1 

Zehirlenmemek için 
üt güğüm.il ne eski pabuçl..ıınnı 1 ğını söylemek suretile müdafaalarını ya. 
koymak cürmünden muhakeme pıyorlar. 

Eğer Mussolini harbe iştirak için kat'i karar vermiş 
de sırf en münasib anın gelmesini bekliyorsa harbe 
girecek ve fakat bu takdirde Alman yanın Fransadaki 
. işini fazla kolay(aştırmış · olmıyacaktır 

edi!len sütçü. kendini müdafaa ederken: Fakat biz sıhhatimizi nasıl müdafaa 
edeoeWo ? 

- Pabuçlarımı güğüme ben koyma - gız · 
dun. Kendi kendine girmişler. Akluoo şu geldi, bundan böyle ~çtiği-

mi:z sütün zehirli olmadığınclan, emin ola• 
Demişti. Bir ay ya oldu, ya olmadı. Ge-

ne bir ~iit ve süt güğümü meselesi gü - bilmek için sütçü kapıya geldiği zammı 
iki iboş kapla karşılamalıyız ve sütten iki 

nün mevzuları arasına girdi. yüz elli .gram kadar bu boş kaplardan b[.. 

• 
O 

talyanın harbe girmek ihtimallerinin 

çoğaldığını bund'an evvelki yazımızda 
17.ah etmişlik. Bugün ise bu ihtimallerin 
ancak birkaç misti arttığını ve hatta, İ
talyayı harbden alık<>yacak bir mucize 
Vaki olmadığı takdirde. emellerini behe
mehal tahakkuk ettirmek azminde oaln 
bu devletin harlbc gireceğinin muhakkıak 
olduğunu söyliyebiliriz. 

Gene. evvelki yazılarımızda, İtalyanm 
harbe girmek için müsaid telakki edeceği 
anın ancak Alınanların yeni 'Fransız mü· 
dafaa hatlarına yapacakları yeni büyük 
taarruzun mm affak olduğu bir günde 
gelmPş olacağını anlatmıştık ve işte yeni 
Fransız müdafaa hat1anna. Almanların 
V<'ni bü,·ük taarruzu dün (5 Haziran) sa
bahtanberi bütün ~ızile başlamış ve da
ha ilk günde bazı ınuvaffakiyetler kay

detmiş bulurunaktadır. 
Buna rağmen İtalyanların derhal har· 

be gireceklerini tahmin edemiyorum. 
ffarbe girmek için onlar Parisin, Şalon. 
Verdun ve Meçin nlındıklarını veyahud 
bu ) erlerin cenuba doğru gcçildiklerini 
gö1Jeri1e görır.cli ve kulaklarile işitmeli
dirler. Böyle bir ac:keri vaziyet h~l o
lunca, İtalyanları Kors;ka ile Alplere ta
nrruzdan yani Fransaya karşı harbe gir· 
ınckten artık kimse alıkoyamaz. 

c Fransa va karşı diye tasrih ettiğimi
zin sebebi. İtalyanlann bidayette, Akde· 
ııizde İngı1iz donanmasile İngiliz üslerine 
ve MıSJra taarruzdan çekineceğinin pek 
foz1a muhtemel olmasındandır. Tab"idir 
ki İtal a Frans zlarla İngilizlere ayni za
ınanda taarruzdan ictinab eder; ve, her 
rc> k, dar uzak bir btimal olsa d.a, valnı2 
FTan a ·a karşı harC'kata başlamakl~ bir 
ln 7 arbınd n imd lik uzak kalabile· 
re 'ni he ab ve ümid edebilir. Onun için 
bbul edebiliriz ki, Fransız -Ordusu, yu
karıda tarif ettiğimiz gib', kötü bir askeri 
\"az·., Pte düc: cek 0 1ursa İtalvanlar. ev
vclem "rde yalnız Fransaya karşı askeri 
harekata giriseceklerdllr. 

İtahcı ile Fransa arac;ında başlıca te
mas alanlan Alpler .• Korsika. Tunus ve 
Fransız Somaliı;"dı-"r. Addis Ab<>bava dt'
min:olHe ba~lı bulunan Gibuti Kızıldc
ni7 rrranı. bu Fransız müc;tcm

1
<>kcs'nin 

rnnk id r. Bunun için İtalya, Fransaya 
kar ı harbe bac:lar bac;lnmaz bütün bu 
dn,ayJ. rda mu""ambcler 0lması pek tabı
dir. f tah·a ile İngiltere arasında bilf~il 
harb ağlebi btimal. ancak f n~~terenı~ 
bac:lamasi'c veya hatb ilan cbn~S11e vakı 
ı>labilecektir. 

itah a ile Fransa arasındaki sivasi ve 
coğrafi hudu~u tec:kil <"den vük:ek .Alp 
dağları kütlec;inin C('ğn Franc;a cıhPt nde 
<i!rrakla b r b r ~c;hur ge idlcr hemen 
rC\lllCD hudud hattı üzerıudc bulunroak
tadır}aT. Bu scl>eblc 1 al ·anın simal batı
s nda başlıca Aosta. To'"tn'l ve CU\ c-o 

h 1 d toplanan ttalvan kıt'aları
av2a ann a 

nı'n ilk 'ı::i bu geridlt'rc ansızın kara '(' 
L d 'I.. •• m ed"rek bun lan elde et-
ııava an ı•UCU • • 
mek ola aktır. F~kat bütün bu gecıdl.e: 
Fr:ımı7lar tarafından çoktanberı k~fı 
kuvvetlerle işJ!al cd:ldikten başka ta'hkim 
de <'dilmislcrdir. 4810 metrev<> kadar 

.. k , Al M" 'vi bu {!ecidlPr dı~ın-
ıru e:,c.n p • .. . 
.:ı 

1 
__ ..ı.·;ı:.; gibi aerci müt<'addıd 

ııa V<> ver~h<• · d .. 
! 

. ..n • ..ı~ taa....,ızdan z:ya e mu-
an gecıuı·en U'<." •• , 

> f 1 . 1·d1"r Bır~ıunla beraber 
ua aava " verı"' · rd b ri daima ~ 'olt'r en eski 2nmanla an e 

l!""·1pb ·ım "slcrclir. 
Kartajanın namdar ba'-buğu Hannibal 

!\ 1rı1Pri İsa dofrnıa<lan 213 vıl evvel 90 000 
o· •ad.-. 1" 000 at'ıı ve 37 flden nrürekkeb 

... -. ']' · un 
orrhıs' 1e Fdul a...-ı sonunda orınon 

- hud Mont Ge-
p:ırobmcla ·font CPnıs vev:ı " .. 
nevrp'den gecmisti. Fakat rivavc>te ~or_e 
!'}'l.('c:nkkat '\~ scrıı.ıktan orousunun takrı
brn vnrısı burad'n .kavbolmuştur. 

Na 1 ·on Bonapart ısoo vılınrla, A-
po ) M ngo muhare-

rust.uı yalıları meŞhur .are h bede 
bc>sinde ters cepheli b r mu arc 

k. Tk Fransız 
ınalfüıb etmek için. 36.000 ıst .1 

• ,· _ 

htiyat ordusıfo Nisan niha ·etındl' ls' ıç 
l'{'d~ki Ct'nevre gölünü şimald4:m dolaş~-

k rıst büyük St Bernhard geçı-
~~ . 15 Ma~ ~abrav k;ımandasında bir 
nı aşmış ve d idinden 

f r'kayı ·küçük St. ,Bernhar geç 

c.Sirkecide bir sütçüden süt alıp içen rine boşalttırıp: 

............... YAZAN .............. . Çünkü bunun için, İtalyanın, bu işlere 
lüzumu olan büyük kuvvetleri garb 
Trabluswıa e~lden yığmış olması la· 
zımdır. Elhasıl görülüyor ki., İtalyanın 
münhasıran Fransa ile harbetmesi bile 
birçok müşküllerle dolu<tur; İngilterenin 
Fransız - İtafyan haı1bine bigane kalını-

on altı kişi zehirlendiler. Yapılan tahki- _Evvela sen şunu iç. parası benden. 

Emekli general 
kat sütteki zehirin güğümden geldiği zan Deyip sütçüye içirmeliyiz. İçerse ne i• 
nını uyandırmaktadır., la; diğer kaba istediğimiz miktarda si1f 

H. Emir Erkilet 
" Son Posta ,, nın 
askeri muharriri 

Zehiri.n güğümde olduğu kat'i olarak koydururuz. Eğer içmezse !.Ütün zehirli 
tesbit edilirse mahkemeye verilecek sütçü olduğunu anlamış oluruz ve almayız, zeo 
için de, kendini müdafaa etmek çok ko - hirJenmekten kurtuluruz. 
lay olacak: - Bu tarzda kontrol bu asırda çok ga· 

- ZeMri güğüme ben koymadım, ken- rib olmaz mı? :ı 
·························································· • yarak Akdenizde ve her tarafta İtalyaya 

geçirtmişti. Elhasıl bu geçidler ve gene karşı harb hareketlerine geçtiği takdirde 
1800 de Napolyon ordusuna mensub bu müşkülatın birkaç misli artması pek 
Suchet fırkasının Avusturyalı general tabiidir. 

di kendine girnU!j. Diyecekler bulunur: 
Koskoca pabuçlar süt güğümüne ken- - Bu asırda bu tarzda bir kontrol hali• 

Melası takilben Fransa tarafından İtalya Bununla beraber, eğer İtalya harbe 
cihetine geçtiği ve Torinoya indiği Tenda ıiştirak Için kat'i karar vermiş te sırf en 
geçidi ve sahil boyu ve dnha diğer bir münasi:b anın gelmesini bekliyorsa harbe 
takını geçidler hep zorlanıp geçilmişler- girecek ve fakat bu takdirde Almanya· 
dir; bugün de zorlanabilirler. Fakat bun- nın Fransad:a'ki işini fazla kolaylaştırmış 
ların etrafında uzun süren zayiatlı mu- olmıyacaktır. Çünkü onun, ancak Fransa 
harebe~r yapmak iktıza eder. Tanklar mağllıb olduğu zaman harbe girmek ve 
alelumum sarp dağ geçidlerile meskim parsa toplamak niyetinde olduğu görün· 

di kendilerine girdikten sonra, elle tutul- kr'katcn çok garrb olur. Fakat bu asırda 
mıyan ve gözle görülmiyen zehir kendi sütten zehirlenmek daha çok garib olu ,. 
kendine giremez m'i? yor ya! j 

Onlar süt güğümüne giı-en pabucun, /1 / ı 
zehirin, kendileri tarafından konulmadı- • ~ti 11t•• d-+ulA.d 

mahallerde yani şehirlerde büyük tesir- mektedir. H. E. Erkilet ........................................................... _. • 
mazı .. ,, "Lekeli bir !erini kaybederler. Çünkü zırhlı kuvvet

ler dağlarda dar yollar haricinde hareket 
edemediklerinden açılıp yayılamazıar. 

Yü'k~k dağlarcfa, ve sarp geçidlerde mü
dafaada bir bölük en az bir taburu gi.in
~erce ve haftalarca uğra~tırM>ilir. İşte 
Ttalvayı tereddüde düşüren zorluklar 
bunlardır. O istiyor ki, Almanlar Fran
sanın i.ş'ni bitirsin. yani Alplcrde hiç.bir 
müdafi ka1ımasın, bunun üzerine o da ra· 
hat rahat cenubi Fransayı istila etsin. 

Şehrimizdeki İtalyan 
talebesinden 120 kişilik 

bir ka{ile gitti 
--------------~~ Bir erkek okuyucumun yolladığı mek -\fakat şimdi mademki, bana müracaat eCte-

tubdan şu sahrhın çıkanyorum: cek derecede ıztıraba düşmüştür, hadisen 
«Sevişiyoruz, evlenmek üzereyiz, üzerinde düşünmesi lazımdır. 

İtalyan bandıralı Çita di Bari vapuru 
evvelki gün limanımıza gelmiş ve dün saat 
16 da şehrimizde bulunan İtalyanlardan 
120 kadarile birlikte ltnlyaya müteveccihen 
hareket etmiştir. ltalyaya giden bu kafile
nin ekserisini burada tahsillerini yapmakta 
olan İtalyan k.u ve erkek talebclerile, an
neleri birkaç ta muallim Leşkil etmektedir. 
Bu talebelerin İtalyada kamp hn)ah sür
mek üzere gittikleri ve bu 8r.vahnti de her 
sene yaptıktan aliık.adnrlar ta"rafından söy
lenmektedir. 

mcs'uduz, fakat .. işte bugün şahsan ben buh * 

Birkaç gün sonra limanımıza gelecek o
lan İtalyan bandıralı Campidoglio vnpurile 
de bir talebe kafilesi ltalyaya gidecektir. 
Gerek talebe ve gerekse bunların ailele -
rinden başka şchlimizd-eki ltalyanlardan, 
İtalyaya dönenler yoktur. .. 

ran içindeyim. Bunun sebebi: 
Bir aile dostu gelmiş, babama, anneme 

almayı tasavvur ettiğim kıı:ın lekeli bir ma
zisi olduğunu söylemiş. Beni ikaz ettiler, 
tetkik ettim ve gördüm ki: Bu genç kız iki 
defo nişanlanmış. iki defa da aynlmış. Bu 
nişanlılık hayatında da nişanlıları ile şu -

rada burada görülmüş. 
Ben bu vaziyeti büsbütün bilmiyor de

ğildim, bizzat sevdiğim kız söylemişti. Fa
kat söz arasında söylemişti. Şimdi bunu 
başkasından işitince muztarib oldum ... >> 

İtalyaya aid Sardonyanın şimal bur
nundan ancak 10:12 Km. lik bir mesafe
de bulunan ve İtalya yarımadnsından da 
uzaklığı l 00 Km. yj aşını yan Fransızların 
Korsıka adasını her iki cihetten denizden 
ve havadan zaptetmek Alpleri aşmaktan, 
niı::beten daha kolaydır. Bahusus onu
müzde Norveç tecrübeleri vardır. Keza
lik Habeşistandaki°ltalvan askeri kuv
vctlerile de Aden körfezinin batı sahilin-
deki Fransız Somal"sini Cibuti limanilc Bir çocuğa kamyon çarptı 

Bu genç kızın, bilhassa tahsil görmü~ 
ıeviyesi yüksek bir genç kızın açık yer -
lerde > nbancı bir erkekle görülmesi kcn -
disi için mutlaka bir leke değildir, fakat 
hiç değilse ihtiyatsız bir hareket olduğunu 
kabul etmek lazım ... 

birlikte zaptetmck güç olmıyncakhr. Fn- Nişanta.şındn Varan npartımanında oturan 
knt İtalyanın gaııb Trnblusundan Tunusa müteahhid Arifin 4ı yn.şındakf oğlu Musta:rn 
taarruz veyahud 'hem Mısıra ve hem de dün Be§lktaş caddesinden geçerken §oför 
buraya tasallut etmesi hayli müşküldür. Arifin idaresindeki 3719 sayılı kamyonun Bann mektubu gönderen delikanlı bu 
,........;':'::-':;::':~"'::'"":"'::':'::ı:-':""."~~----~ç~a~rp.;..m.ası...,,ı~e"b~aşı~n~d;a;n;;._;ya::;,:r~a~la~nm:;:,~::;:t.ır~.;._ ..... _!İ~h~b:a~ra:.,:h~i~ç•b~ı~·r...;ch~em~~m~i~y;et~~v~e~r~m~i~y!eb~i~li~r~d;i. 

,...<.<S~o~n~P~n~~~•)a~,>~njın~e~dleıb~i~te~fr=:ik=a=::sı=:=:3:5=:=::=::::=::==::::=::==::=::=:::==:=::=;::=::=~==:==:::=::===:::==::=:=::::=::=:==: ' 

Onun güzel bir kadına bakar • 
ken her zaman böyle göz süz • 
düğünü bildi~i halde bu dakikada H.ın
danın da tese!Hye ihtiyacı olınalı kı ba
şını onun omaz•J'lll dayadı. kalbinde a
çılan izzetı nef.s yaras.nı k;ıpntnı:ık istı-
yormuş gibi '<Ordu: ' 

- Benı seviyorsun dt·ğil mi ı ı;v~~iliııı} 
Genç nclaın lıaraı ... ı le cevııl- verdı: 
- Seni hangi erkek t-vmn gı:7~lım. 
AnCcl~, karısının m~ldJi p,iizcllığı kıır-

şısında cıdde1 mütehns~iıı olan bu ada _ 
mm gö~ Lehf'klerinin •ukRsmda, bir <>l 
merdivenı üzerinde durnn çapkın Ye s . 
vimli bir kadının hayali vaıdı. e 

* Artık Zeyneb için kt'cmıır ın cv•nclen 
aynlmak mev7.ııub."\ll! olamazdı, Ynlnı· 
Handan desıl, izdivacını habt-r alnn biı 
çok ahbabla:ı kendisini ziyaıete ~,.Jıy- ı~ 
JarJı. Bu evlenmey: tamamile gizli tut _ 
mağa m \•nftr>t: olmu~ olsalardı mes..Jc 
kalmazdı. Fakat, Zcvnı·f-.in, nnıı..:cının pı· 
kın zamc\nd.\k; ölümünü b11lınnr f'dı·rek 
sade bir nikah yapmı§ olrr.•ası lwrkrııe 0 

kadar tabii gt>liyordu ki bunun a!ıırıda 
bir facianın gizlcnıııiş olr.ı.-ı~ına ıııı .. an 
veremiyor ve daha ziyade Halukun ken
disini te'.Jr.lli etnı~kte a.:eJe ch·iş •Jldu -
ğunn zah=b oluyorlardı. 

Binaenaleyh, sözde karı knt~a gılıi }a· 
şıyan ikı genı:İl sırlaıını kt'ndı dört du
varları ar.lsıoda saklayıp haıice bir şey 
sezdirnıeıneı•! çalışmaları !tı7.ım ~:rlıv·"· 
du ki Ze) net> de, l·fa!iık da, bu in.susta 
bir şey kor.uşmadıkları '\'C },ır karnr veı· 
medikleri halde hrrkesin yanında hir -
birlerine l\a:-şı samimi ve yakın bir tıl
vır alm<ığıı muvaffak _,luv:>rh~<iı. 

Handnnla kocasının ıkinci bir 1iva -
retlerindeıı so:ıra oı•l,ıra '-•itnırk miıht·m 
bir vazife olmuştu. Bıw·ı l.ır riın 7«·\'neb 
koc:nsına h:\Lırlattığı v.ıkit ~rı.;; nd,ım 
kolunun snrr,ıs nı bahane edrrek udc1t"t· 
ti. Zeyneb ısrat edemiyor, lılkin krı•Ji
sini kıskanç ve gühinç. ~·;r m<>\ kie k•·Va· 
bilecek ola.1 bu tarzı harekr:ti te\viç rt • 

Nakleden: Muazzez Tahsin BerkanJ 
mediğinı belli ediyord .ı Nı!l:ıyrt l la onun Handandan bahsederken yorgun 
Ilık bunu anlaJı ve bır .,ı.,am ,·enıel·tı-n bir tavırla: 
sonra kar':s:I:: beraber nmcaııının kızının - İnsan ebediyen kalbiııd.: bir kin ve 
evine git~ii:ı. O günden soı:ıa ıki çıfıin husumet yaşntamıy.ot'. Bunu yapmak 
birbirine yuptıkları zıynrrılrı eıld,ı~tı. için hayat pek kısa .. dediğini hayıetle 
yemek ve çay duvetlc·ıı yapıldı; mıı;le· işitti. 
rek loca tutarak sinemaya, tiyatroya git- _ Evet, kalbinde ebedi bir kin ve 
tiler. Adcc:ı birbiıl~rin".len hıı•l.ınıv• r husumet yaşatamaz ve azab çekme.k-
gibiydiler. Fakat Z!·y:ıcb, .,;ıızeJ ı !.11 r:a- te devam eder. 
nın entriknlntı.lı, onun bd~I sıı ı;ndııııııııı 
ve beynin "ıı içınden ı;r-,eıı lcıı tu, ıkı;6 gc- . Bu sözleri, bilha a kocn ının nazarı 
rüyormu~ ı~ib; anlıpıroıı dıkkaLıni celbctmek maksadi!e ve keli -

Evet, Handanı bir düziye göz hapsin- meler üzerinde durarak söylemişti; fn -
de tutuyor, ona karşı müteyakkız dav - ka~ Haluk kendi fikrini takibdc devam 
ranıyordu, amma buna mukabil T urha- ettı. 
nın harekatındaki garabeti farkedenü - - Zannediyorum ki, ba!'lknsına ıztı _ 
yordu. Kim bilir, belki de o, oyununu T~~ ve~ek kudreti Handana, do~duğu 
daha maharetle oynadığı için Zeyneb o- ~un, penler tarafından hediy~ edilmiş-
nun gözlerindeki ısrar ve ateşi görcmi - h. B~ndan zevk aldığı için değil, sadece 
yordu; yahud da kadınları çok iyi tanı- kendı mevcudiyetile insana acı çektiri -
yan Turhan, Zeynebin kendi!'!İne baktı- yor. 
ğını aörünce kendi bakışlarına tabii ve - Amma yaptınız! 
namuskar bir mana verme~e muvaffak Bu kısa cevabı verirken Zeynebin 
oluyordu, hatta hazan eli Zeynebin eü- gözü karşısına Handanın sehhar bakış -
ne değse bile bu hareketini tesadüfe lan, müşfik sözleri geliyor, onun Halu-
hnmlettirmek için elinden seleni yapı - ku tekrnr kendisine çekmek için ona na-
yordu. sıl yaklaştığını, elinı yaralı kolu üzerine 

Tuıhan tam manasife çıtpkın Lir er - k k hh · h kk d oyara sı ati a ın a ona sualler 
kekli, bir kadının kalbine ağır ağır, ya- sormasını, hatta Lir aralık elile onun 
vaş yavaş girmesini bilirdi ve bu yolda çenesini okşıyarak: 
büyük bir sabır ve seÖatla yiırümckten • yılmazdı; lakin maalesef Zeyneb onun - Zavallı Halukcuium, çok mu ız-

tırab çekiyorsun~ 
varlığile alakadar olmuyor, bütün dik - O emesini habrlatıyordu. Bununla be-
katini Handanı tetkike hnsrediyordu. rab~ ikinci defa: 
Güzel kadının tekil\r Haluk.11 pençeleri 
arasına almağa çalıştığı a~ikardı. işte - Amma yaptınız l !allık! demekten 
Zeyneb evvela kocasının rah;ıtı, sonra kendini alamadı. 
da ı~endi izzeti nefsi namına buna mani Genç adamın yüzü kızarmıştı. 
olmak arı:usundııydı. Bu Ö) le koby bir - Acaba hala bana azab Yermek mi 
ıey değildi: çünkü Hnluk, esnsen bala istiyor? 
sevmekte olduğu Handanın her hare - Zeyneb bilatereddüd: 
ketini, her sözünü hoş gönneğc pek mey- - Evet ... dedi. 
yaldi. Hatta onun lı:endisine karşı gös - - O halde sadece kendi gururunu 
terdiği büyük şefkat '\'e alukadan dolayı okşamak için benim ona karşı duydu • 
minnettarlık bile duyuyoıclu, onun yü - ğum aşkı körüklemek istiyor. 
zünden hayatının mahvolduğunu bile u - Zeyneb gene sadece: 
nutmu~. onu affctmi gibiydi. - Eveti cevabını verdi. 

Bir gece, tiyatrodan dönüş, Zeyneb (Arkası var) 

Bay cıB. C.ıı ye: 
Kendi hesabıma ufukta bir tehlike gör

müyorum, fakat birkaç ay beklemenin bi1 
zaran yoktur, biraz ihtiyatlı bulununuz. 

* Bayan «Sevim» e: 

- «Bu erkeğe kendimi daha ziyade 
sevdirmek için ona nasıl görünmeliyim~» 

Diyorsunuz. Hayat büyük bir tiyatr~ 
sahn,,esi, her insan da bu geniş sahnenin 
bir aktörü olabilir. Fakat her aktörün yat4 

nız kendi tipine uygun Tolde muvaffak ol· 
duğunu unutmamak lazım. Nasılsanız öyle 
görününüz. en güzel yapılan rol en tabii 
görünen roldür. 

* «Bergama» da Bayan uB. İ.ı> ye: 
Maalesef bu ;ır.hri tanımıyorum. Bir fi .. 

kir beyan cdemiyeceğim, 

Artistlerden 
Holivudda isim

lerini bildığimiz 

birçok artistlerden 
daha meşhur o1an, 
ve daha çok para 

TEYZE 

' kazanan dokuz tane artist vardır ki b ~ 
1 "iml. un 
arın ıs enni bilmeyiz ve öğrenern· 

W• ıye-
ccgız de. 1 

Bunlar en teh1ikeli sahnelerde .r 1 d - : .. ı m o 
rolu olan artistlerin yerine geçerler. Bi 
kere bunlardan dört tanesi azgın fil] . r 
b 1 ..:ı...w b' erın 

u unuugu ır yerde çöken bir balkond 
buhmmuşlar ve dördü de kendilerine bi~ 
şey olma~an kurtulmıya muvaffak alın cı 
lardır. u,. 

* 
Beş bin senelik buğday 

Resimdeki ba
şağı veren buğ
day ibundan tam 
5000 sene evvel 
yetişmiştir. Çün 
kü bu buğday 

başağı Hindistanda keşf edi!en 5000 
lik bir mezarda bulunmustur - . 

sene• 
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(Meınlek.et Daberleri] 
Gemlik nahiyelerinden biri : Armutlu h.M~11.kkarfad1~ • 

şe ırcı ı aa ıyetı 

lstanbul Levazım Amirliijindan Verilen 
Harici Askeri kıtaah ilan ları 

60 ton tuz ve 42 ton et pazarlıkla satın veline kadar teklif rnektublarmı Kırklarelin· 
alınacaktır. Pazarlığı 10/61940 Pazar:te81 gü- rle komisyona vermeleri. U8-4ı891) 
nü saat 15 dedir. Vermeğe tallb olanların * 
mezklir gün ve saatte Vizede askeri satınal. Hepsine tahmin edilen fiati 44,190 Ura o. 
ma komisyonuna teminatıarile birlikte gel- lan 30 kalem cerrahi lilet müteahhld nam ve Eski bir mazisi olan bu nahiy~de meyvacılık ve 

kozacılıktan başka gülcülüğe de ehemmiyet veriliyor 
Malkara (Hususi) - Kasabamızda imar el . 03_4688 > hesabına açık eksiltme suret!le 25/ 7, 940 

faaliyeti tekrar canlanmıştır. Bilhassa kasa- m erı. * Perşembe günü saat 11 de Ankarada M. M. 

~anın _halihazır hari~~sın_ın çizilm~ıi ve şeh- 20•000 lira dahilinde er kundurası esti mü- v. satına1ma kotnisyonunda satın alına ~ 
rın planla.!tınlm~sı uzermde f aa~yet başla- teahhidi nam ve hesabına pazarlık ııuretile caktır. İsteklilerin liste ve fartn&Dl81lnt 221 

Gemlik (Hususi) - Armudlu nahiyeai Gem sinden bir kasa.b, bir berber ve bir de yan - nuştır. Muteahhıd bu hususta ugraımakta-
1 

kt E f hwıust -rtıarı Anka. kuruşa komisyondan alabilirler. Dailtıneye 
ll""in, kortezi •<>akil eden Bozburun 1stlta - gın °a.rajı '" 0

ft edllm~. camı tamire "'"..:ıan_ d B 1 d ' • · b · ·· · d ·· t d•w· la ınaca ır. vsa ve v-- 33 25 k ı k ilk temi 
& ""'il • .......,.. _.. ır. e e kıyd~mızın udıı uzyen

1
n e gos .. ebr ıgı ra, İstanbul, Konya Lv. Amirlikleri satınaL gireceklerin 14 lira. uruş ~ 

4 
•- •~ • illetinde 286 evi, 5 bakkalı, 6 kahve, blr pos. m,., caminin önündeki ft.cıarıatikada.n •adır- gayret ta ıre .... yan ır a nız mu rem 

1 
natlarile birlikte eksiltme saatın e -.m ... 

"7 "' "h · ı d ır- · ı · h .. h il ma komisyonlarında görülür. Kat' temi - , • la.ne. beş dershaneli bir ilk okulu bulunan van tamir edilınJ.ttlr. ı tıyac ar an o an su mese esı enuz a e-
3000 

lir d P 
1 

ıı;ı 
12161940 

Çar•am yonda bulunmaları. {6-4639) 
i h 1 d'I . . K 1 k h I' k . d natı a ır. azar ı" .,, -tarıh bir şe ird r. Nahiyede bir de mezbaha yapılmlftır. Bu hı mjmıştı~.. ı.ş ı ~~ su a~ no sa). ;.se d e ba günü saat 10 da Konyada askeri satınaL * 

Nahiyenin çok eski devirlerdenberı birçok mezbaha Bursa vilayeti dahilinde Uk yapı _ a"!.a arın ıyı ~ıktmesı u nod sançı.fte .ahı e e- ma komisyonunda yapılacaktır. Beher adedine tahmin edilen flati 1 lira 
ınedeniyeUere merkez olduğu, Bulduk suyu, lan lı:öy mezbahasıdır. Bu yıl zarfında ya _ cegıne umumı anaat var ır. ı tçı ava - (19-4694) olan 2000 aded sıhhiye ecza sandılt mtıteah· 
Bayraklıpınar, Soğuksu civanrlda: tesadüf pılan ifler arasında köy aoka.kları tamamen ların müsaadesi nisbetinde tarlalarda ve * hld nam ve hesabına 2416; 940 Pasan.l gtl-
edllen asardan anlaşılmakta.dır. Bozburun kaldınmlannıı.ştır. Fıstıklı köyü ile Armudlu bağlarında çalışmaktadır. 500 000 kllo sığır etinin muhmmen flatı nü saat 11 de Ankara.da M. M. V. atmaıma 
ıivarında rastlanan bilhassa Handere meT- arasındaki Yolun 350 metrelik bir Jcumıı kal_ 190,000 Ura, ilk teminatı 10,750 liradır. İha _ komisyonunda ıwık eksiltme suretlle ıatm 
klinde kadım devirlere ald bina enkazlarına dırun döşenmıt, iskele ile nahiye arasındaki Edirne Ticaret Odasmda ıesı 26 16 940 çarşamba günü saat 17 de alınacaktır. İsteklilerin 2720 liralık Dk temL 
rastlanmaktadır. Osmanlılar ta-rafından Bul_ ikl kilometrelik yol tamamen kaldırım dö _ b · 1 1 1 Kırklareli tümen sa'tlınalma komisyonunda natlarile birlikte eksiltme gün ve aatlnde 
tan Orhan zamanında zaptolunan Annud - .şenmfştlr. . ı r. Op an 1 kapalı zarfla yapılacaktır. Talihlerin 2490 mezkfır komisyonda bulunmalarL (1_4637) 
!uda bu devirlere afd pek kıymetli Asara 14 üncü Kral Veston zamanında tesis e - Edı~ne ~J:lususı) - Yapak, pamu~ ve sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde iste- .. 
ras !anmaktadır. Bilhassa cami saçaklan ve dilen kaplıcaların gün geçtikçe ehemmiyeti el,. e~ ışlerı ıle meş?.ul ola? tarak nıakıne - nl1en vesaikle birlikte teklif mektublarıru Kapalı zarfin asajtıda yazılı iki taJern yt,. 
camının içinde asılı bulunan işleme tablo artmaktadır. Son yıllarda burada 30 yatak- lcrı?ın ':e. h.unlan .dov~n dınk ve dolapların ihale saatinden· bir saat evveline kadar Kırk- yecek ve yem satın alınacaktır. ist.etınerın 
!'urk tezyini san'atlarının en güzel Asarın _ lı modern iblr otel yapılmış, asri tesisat vü_ sahıblerı ıkı saatlık hır toplantı yapmışlar- larelinde komisyona vermeleri. 04-4689) sözü geçen günde ihale saatinden en geç bir 
bn sayılmağa layıktır. cude getlrilmı.,tlr. Su kuvvetinden Lcıtlfade dır. . . . * saat evvel tekil! mektublannı Edlrnede eski 

Armudlu diye telitfuz edilen nahiyenin edilmek suretııe bir de elektrik dinamosu .. B~ ~.oplantıda Tıcaret odası reısı, ziraat 72 ton sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye müşlriyet dairesinde Satınalma Ko. na ver-
bu ünku adı hakkında muhtelif rivayetler konulmuştur. Bilhassa kaplıcanın bulunduğu muduru de hazır bulunmuştur. konmuştur. Muhammen tutarı 92,170 Ura, meler! lft.zımdır. Evsaf ve şartnameler! Ko. 
vardır Bu meyanda Armutyos'un Armudlu mevklin tabU güzelliği ifadesi güç bir husu_ llk teminatı 5030 liradır İhalesi 26/6/ 940 Çar da görülebilir. 
ıeklınde değiştirildiği anlaşıldığı gibi, Ar - slyet arzetmektedir. Trakyada yeniden 250 göçmen şamba günü saat 18 de Kırklareli Tümen sa_ Tahmin Teminat Cinsi Miktarı İhalesi 

· Armudluda umumiyetle halk munl3, mlsa- eY·I yapılacak tınalma komisyonunda ynpüa.caktır. Talib_ Lira Lira Kilo Jnudlu mezarlıklarında eski mezar taşları ü- fi . .. il k' el rd' ~ tte bl t ---
2erınde Ar_Mutıu şeklinde yazılara rastlan_ rperver ış ve guc e meşgul ıms e ır. !erin muayyen gun ve saa n r saa evve- lB,OOO 

1350 
A.l"pa 34>0,000 1'1/l/ 940 

Edirne (Hususi) - Vilayet dahiline line kadar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ... ı 
11 maktadır ki bu yazüış .şekline göre (Ar ve Ed' ki bl • d • l'h f l . ·ı 1 . d 250 maddelerinde tstenilen vesımıarile teklif 10'>00 M l dan mürekkeb bir kelime ve manada lrn8 m8 8 8rtn 8 im 1 IR 8r yer eştırı en göçmen er ıçin yeni en ev ~ 765 Sadeyağı 8,500 17/8/940 

inşası kararlaşmış bulunmaktadır. inşaat bu mektublarını Hk teminatlarlle birlikte Kırk_ .. ı 16 tılduğu da ileri sürülmektedir. Edirne (Hususi) - Edirnede son gün- yaz mevsiminde sona ermiş bulunacaktır. larelinde komisyona vennelerl. (15-4690) 
Zeytlncılik, kozacılık, meyvac~ık, balık - lerin en mühim ve heyecanlı hadise9i imti- * 0723) (t272) 

~ılık ve taş ocakları başlıca geçım vasıtala_ h 1 d u . ''f . K D' ·L im . Ed" f it 1 . d k" ıı;, 1c ] fl .._ * 
rındftndır. Son yıllarda "i"ek yeti•tirme1'e an ar ır. mumı mu ettıı . ırı~ tı - ı rne as a yo u Uzerın e 1 220,000 kilo sır;ır etinin apa ı zar a e .. -

" y y ... fi • s·ııtmesi 28 6 940 Cuma günü saat 15 de Er- 1,500,000 kilo odun alınacaktır. Muhammen pek elverişli olan nahiyede külllyetlf mtk _ hanlara başlamıı bulunan büyük küçük d I f f 
5 000 11 

ilk t ı t 
1125 

llrad 
tardn. gül istihlallne başlanmıştır. bütün mektebleri maarif müdürü Yusuf mO 8fn 0 8 lnŞaa 1 zincanda Tümen satınalma komisyonunda bedeli 1 · ra em na ı ı.r. 

. • .. . a ılacaktır. Muhammen bedeli 44.000 lira, Ekslltme 17/Hazlran/ 940 Pazartesi glntl !a--Çok geniş ve iyi tanzim edilmiş bir kü - Cemil Üner ile birlikte tefti§ etmiş ve mek- Edırne (Hususı) - Asfalt yol uzerınde Y P 
1 

t 
3300 1

. d ş t 
1 

k Is at 10 da kapalı zart usullle Edremıtte Tum 
tübh el hl i h · J • • d k b ·· ı k ı d ı b' ilk tem na ı ıra ır. ar names om • nnesi olan Halk odası dden şayanı te er n i tıyaç arı lizerın e me te mu - yapı aca o an mo em ote ınasının pro- .• nı·· T kl'f kt bl ksllt satınalma Ko. da yapılacaktır. Şannameyl 
takdır bir vasfı haizdir. Bu yıl köy bütçe _ dür1erile konu•muatur. je · Naf v k. ı f 'h t · l yonda gor ur. e ı me u arının e - t 

1 
n-

( 
" v sı ıa e a e ınce ı zar ve anzım e - me saatinden bir saat evveline kadar ko - görmek fstıyenler Sa ına ma Ko. na m .... ._ 

tirilmiştir. Otel inşasına aid tahsisat mev - misyona verilmesi. 06-4690 caat et.sinler. {1737.4411) 
Samsun k öylerinde g eziler ) cud olduğundan derhal faaliy\!te geçile - * * 

cektir. 
40,000 kilo koyun eti kapalı zarfla eksilt- 20,000 ton Ankara şehir dah!U mtilyatı 

B . . meye konmuştur. İhıılec;f 29 16/941.l Cumartesi kapalı zarna eksiltmesi 10/ 8/ 940 rthıl saat 
ursamn yanı polıs mUdUrO günü saat 11.30 da Kırklarelinde Tiimen Sil. 15 de Ankara Lv. Amirliği Satınalma Ko. 

Bursa (Husust) _ Vilayet polis müdurü tınalma kmn!syommda yapılacaıct:ır. Mu - misyonunda y~püacaktır. Muhammen bedeli 
Mahmud Ergen MalAtyaya tayin edilmiştir. hammen tutan 21.600 lira, ilt teminatı 1620 50,000 liradır. Dk teminatı 3750 Uradır. Şart. 
MaHl.tyadan Said de Bursa polis müdürlüğüne liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda gı;_ namesi 250 'kuruşa komisyondan alınır. İçin.. 
tayin edilerek şehrim ize gelmiş ve yeni vazı- rülür. Tnliblerln 2490 sayılı kanunun 2 ve de kanuni ve bu işie meışgul oldutuna dair . 
fesine başlamıştır. 3 cü maddelerlndckl ves!kalarlle birlikte vesikalarda bulunan tekllf mektublan saat 

Konya Halkevinin resim sergisi 
Konya (Hususi) - Müze nıüdür 

muavini ile Erzincan askeri orta okulun 

muayyen günde ihale saatinden bir saat ev_ 14 de kadar kabul olunur. U7H) (t23l\) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llanları 
resim öğretme"'ni iken buraya talebesile ge- 1 - Mevcud evsaf ve şartnamesi muclbln- 1 1 - Tahmin edilen bedeli 00 851) Ura o. 
len Şemsettin Arelin yirmi dört parça re- ce tahmin edilen bedeli (47230,50) lira olan lan (2000) metre talebe şayak kumaşın 
aimleri Haziranın birinden üçüncii günü (13) kalem muhtelif cins boya malzemesinin 18/ Haziran/ 940 tarihine rastlıyan saıı gilnü 

Samsun (Hususi) - Bu sene istih - feranslar verilmekt~dir. Köylüler bu kon- akşamına kadar Konya Halkevinde teşhir 10/ 6/ 940 tarihine raslıyan Pazartesi günü 
talatın artmasına çalışmanın nasıl mühim feranslan büyük bir alaka ile dinlemekte- edilmeğe başlanmıştır. Cidden bü)·ük bir saat 15 te Kasunpaşada bulunan Deniz Le- saat 11 de kapalı zarfla münakasaa yapı • 
ve milli bir vazife olduğunu tebarüz ettir- dir. Resmimiz, bu gezilerden birisinde zira- dikkat ve emek mahsulü olan bu resimler vazım Satınalma Komisyonun(ia kapalı zarf. lacaktır. 
mek üzere köylerde sık sık geziler tertib at müdürü Zühdü Baykalı, Halkevlilerle ve de~erli san'atkarlarımızın eserleri hep la eksiltmesi yapılacaktır. 2 - İlk temlnatı (813) lira (83) kurut olup 
edilmekte ve Halkevliler tarafından kon - bir arada bir köyde göstermektedir. güzel Jstanbula aid bulunmaktadır. 2 - İlk teminatı (3542,29) lira olup p.rt- şartnamesi her gün komisyondan pa.ruız 0-

1-----------------~66~---------------------------------~ namesi hergün !.ş saati dahilinde ve 236 tu. ıarak alınablllr. 
«Son Poıta» nın tarihi tefrikaıı: - Mümkfü1 olduğu kadar süratli ve r\14 bedel mukabilinde adı geçen koıni8yon-

3
,. _ isteklllerln 

2490 
sayılı ka.nunm ta _ 

, sessiz hareket edeceksin. 
- BJl" üstÜ!le emir hazretlerı·. dan alınabilir. rlfatı dahlllnde tanzım edecekleıt tapa.b 

IAYIAIS 
Kutuz arkadaşlarına endi,eli bir na • 

zar attıktan sonra: 
- o adamı buraya getirdiniz mn di-

ye sordu. 
- Evet getirdik Melik hazretleri. 
- Öyle ise getirin görelim. 
Zabit çıktı. Bedrettin hiddetle ayağa 

.kalktı: 
- Yoksa bizi gafil avlamağa mı ça

lışıyorlar~ Karşımızdaki düşmana ne ka
dar zayıf olursa olsun sür'atli davran • 
ınak ]uzumu bir kere daha anlaşılıyor. 

Yeni bükümdar: 
- Biz de kaybetmiı. gecikmiş deii

Jiz -dedi- Lazım gelen bütün tedbirleri 
aldık. Bu kadar zaman içinde bundan 
fazla bir şey yapılamaz. 

Baybars da onu tasdilt etti: 
- Ne olursa olsun ben büyük bir 

tehlike ummuyorum. Tabii aramızda 
tebeddülden hoşnud olmıyan bir kaç 
kiti var. Bunlardan biri Seyfettine melt
tub yazaralt, derdini döker, yardım ia
teyebilir. Biz böyle şeylerden rahatsız 
olmıyacalt kadar kuvvetliyiz. 

Zabit kapıyı açarak iki neferin sürük· 
lediği bir adamı içeri soktu. Bu çirkin ve 
aakallı adam Şerefettinin casusu İbnl 
Yakubdan başkası değildi. 

Kutuz: 
- Bu mel' un yüzlü adam kim -diye 

Laiırdı- Şiddet ve iktidarımızdan ltork
ınayıp aleyhimize ne gibi dolablar çevt-
rlyor} 

Hüngür, hüngür ağlamağ:s başlıyan 
İbni Ya1mb sultanın ayaklan na kapandı ı 

- Bendeniz sadece bir köleden, bir 
u aktan ibaretim Melik hazretleri. E -
fendimin verdiği emri yapmaktan baıka 
bir cürmüm, günahım yoktur. 

- Efendin kim senin} 
- Hekim Serefcttin .. • 
- Ha o mu} Vay mel'un bunak. 
- Bedrettin. 
- Gördünüz mü -diye atıldı- tahml-

ıılmde aldanmamışım. Dün size o mel'u-
11un muhakkak bir ıeyler yapacağını söy· 
memiş miydim) 

Ya.zan: Ha•an Adnan Giz 
Seyfettin Kutuz, zabite döndü. 
- Mektub nerede) 
- Buyurunuz Melik hazretleri. 
Kutuzun arkadaşlarile beraber oka • 

duğu mektub yalnız üç satırdan ibaretti. 
«Emir Seyfettin Bahadıra: Burada 

Kutuz ve Baybars sizin yokluğunuzdan 
istifade ederek sultanı hal'e kalltııtılar • 
Vaziyet hepimiz için tehlikelidir. Derhal 
askerinizle Kahireyc dönün. Şerefettin.» 

Kutuz dişlerini gıcırdattı. 
- Vay alçak vay! Aleyhimize neler 

çeviriyormuş. Mektubu ne zaman sana 
verdi> 

- Bugün öğleyin. Ben cahil bir ada
mım, okuma bilmem. Bana al bu mektu
bu Seyfettin Bahadıra götür dedi. Bu ha
reketimin fena olduğunu bifseydim val
lahi yapmazdım. Beni affedin Melik haz
retleri, ayaklarınızı öpeyim. 

Kutuz: 

- Peki peki -diye ayağa kalkh- bu 
adamı götürün. Sen dı~rıda bekle Sun
gur! 

Zabit ve ibni Yakubla aslterler çılt
tıktan aonra arkadaşlarınaı 

- Şimdi ne yapacağız) -d edi- Şere -
fettini artık bize zarar vermiyecelt b ir 
hale aokmalı. 

Salibi: 
- Daha doğrusu yok etmeli. Ona ve

rilecek ceza bir fitne çıkarmak emelinde 
olanlar için rpükemmcl bir' ders olur. 

- İdam mı edeceğiz) 
Bedrettin: 
- Daha fena bir ıey yapalım -dedi-

çarmıha germeli. 
- Güzel fikir, karar verildi. 
- Evet icraata geçelim. 
Salihi Sunguru çağıraralt Kutuzun em

rini bildirdi. 
- Şimdi yanınıza kafi miktarda as

ker alarak hekim Şerefcttinin evini mu
hasara et. Şerefettinı derhal tevkif ede
rek kaleye getirirsin, efYadını da mil -
sadere edersin. 

- Bat Oaltlae emtr hairederL 

v 3 - İst{!klilerin 2490 sayılı .kanunun tart_ . 
Sun~ur çıktı. Kutuz Salihiye: fatı dahlllnde hazırladıkları teklif mektub. teklif mektublarını }Jelli gün ve aa.aııen bir 
- Jşi sen idare et -dedi- 11sayişin mu- lannı en geg eksiltme saatinden bir aaat saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan 

hafazasını sana bırakıyorum. İstediğini evveline kadar mezkfır koıni8yon başkanlı. komisyona makbuz mukabllınde Terme • 
yap, sen daima ölümlerin en müessirini ğına makbuz mukabilide vermeleri. {"228) lerl. (4550) 
seçersin. 

- Bu da bir hünerdir Melik hazret
leri. Şimdilik Allaha 11marladık. 

Salihi çıkarken odada kalan arkadaş
lar birbirlerine bakarak gürültülü bir 
kahkaha attılar. 

* Hekim Şerefettin eve dönel: iki eaate 
yakın bir zaman olduğu halde hl\la eve
dinden yerine duramıyordu. Efendisinin 
sinirli gezintilerin.! endişeli nazarlarla 
seyreden uşağı ve mutemedi lsraile mü
temadiyen sualler soruyor: 

- Acab ibni Yakub vaktinde yeti -
ıebilir mi} -diyordu- eğer Seyfettinle 
Fethi askerle Kahireye dönerlerse vazi
yet düzelebilir. Aksi takdirde Nurettin 
hapı yuttu. 

Kurnaz ihtiyar bu sefer tamamile al
danıyor, şu dakikada bir taraftan Nu -
rettin hal' olıınamk Kutuza hiat edildi -. 
ğini, diğer ~araftan ibni Yakubun tev -
kifini ne biliyor, ne de tahmin edebiliyor 
du. Maamafih ihtiyatı da elden bırakmı
yarak giriştiği son oyunu kaybetmek ih
timalini de düşünüyordu. 

- Vaziyet ne olursa olsun biz g~ne 
ihtiyatlı davranmalıyız. Öteki ev hazır, 
icab ederse burayı bırakaralt oraya nak
lederiz, ya Şeref ettin nasıl) iyi iti dilsizi 
bir günde götiiren ilaç Kafura tesir et
medi. Ona ihtiyacımız var. E,·et Şere -
f ettin nasıl ) 

- Domuz gibi) Bu herifin yediden 
fazla canı var, gene dirildi. Şimdi öyle 
yiyor ki hiç doymalt bilmiyor. 

- Bırak yesin, onu öldürmelt fikrin
den vazgeçtim. Bu ıırada belki lıimize 
yarar,. Tam bu f'snada sokakta gürühü -
lü se!!ler yükseldi. Kapı tiddetle açılarak 
Kafur korku içinde oday:ı girdi. 

- Aman emir hazretleri şimdi kaçı-
nız. 

- Ne var, ne oldu) 
- Sizi tevkife ıeliyorlar. 
- Beni tevkife mi) 
- Evet. Şimdi sokaktaydım. Baktım 

bir sürü asker geliyor. Bunlar nereye di
ye sordum. Şerefettin yakalanacak dedi
ler. Koşa koşa geldim, neredeyse geli -
yor asker ••• 

( Arkaa 'ftll') 

Türk Hava Kurumu lstanbul Vilayet Şubesinden: 
Nümunesine göre c4ı> milyon kA.ğıd rozetin yaptırılması açık eksiltmeye koom111tur. 

Muhamen bedel c600ıı liradır. 17/Hazlran/ 940 Pazartesi günü saat 14 de m(inansası 
yapüacak ve 'fiat değer görülürse muvakkat ihalesi yap'ılacaktı.r. Ekalltmeye jplralı 
edeceklerin yüzde 11711 buçuk teminat akçeslle birlikte mezkür gün ve saatte eartna -
meyi görmek istlyenlerln de hergün Cataloit}undaki şube merkezine müracaatıan 

dıl'IOıı 

ilan Tashihi 
Gazetemizin 6/ 6/ 940 tarihli nüshasının 6 ncı sayfasında intişar eden Maarif V.lı:1l

liğinin {Arltmetlk) kitabının müsabakası flAııının ildncl maddesindeki müsabaka mM.. 
detinln 1/7/ 940 dan başlıyacatı yazılacağı yerde 1/6/ 940 yazüdıtı görülmii.§tür. DJ -
fiyet tashihen ilan olunur. 

KANSIZLIK 
Bir çok hastalık .. 
ı ara sebeb olur. 
Kansızlığı a 

OESCHIENS ŞU RUll 
kullanmakla tedavi 
ediniz. 

OESCHIENS ŞURUBI 
zafiyeti giderir, vQ. 
cudakan, kuvvet ve 

1 ıştıha temin eder. 
Bot Un hastalıkla
rın önUnU alır. 

Reçete ile satılır 



, lJ • 

~ıran. 
SON P1)STA Sayfa "7 

Fransız ordusu şiddetle 
mukavemet ediyor! 

SPOR Fransız Başvekilinin dün geceki nutku 
ww 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bu hafta Galatasaray söz aldım, her defasında bir fena hab~r 
verdim. 2 1 Mayısta ayan meclisi önünde, 

1 b · · d ed b' F ı k 1 Almanların Amiense girdiklerinj söyledim. 
<Başta.rah ı inci sayfada) 1 cum eylem~k sur.eti e irınc1 erec ~ u ener e arşı aşıyor 28 May19ta, Belçika lnalının ihanet ettigı~'ni 

,.. . Frans .. , ___ , __ Lj) b:;camu rol ifa etmıhşlerd.ır .. akAlman. t
1
ayyarelen de. O k k 1 r. - JDU&4Ul' .. ve un er yo unun ı>-..,ılmış olduğunu bil-

•lls, 6 CA.A.) - Akşam üstü Fran- bu mubare eye ışbr etm~ er ve gen dirdim. 
~; ~lınanlann evvelce ilt::rleııllş .olduğu mevzilerimiz.ıh' hatbarti dpek uzak !",esda~elerde Bu maçtan evvel Beşiktaş ta Fakat bugün vahim olmakta devam e-
h.: c e şiddetli bir mukabil hücuma Geç- bomb:.ılarla om ıman etmış er ır. den b t .. J d -·l d ank ··daf • t k V f k u saa te, aoz e eğil, fakat vak'alarla 

•lııccr ir. Fransı:ılarm t mu ~a teslSa ı ço e aya arşı oynıyacak . 1 .. 'dl sız ere umı er vereceğim. 
ıiine ve dün sabaha aicl tafsilat İte yaradı . .. Al ı. Paris, 6 (A.A.) _Askeri vaziyet hak- P_ arLs 6 (A.A.) - Reut.er bildirly .. or: Milli kume ınaçilarına _ bu Pazar Kadıköy manldya Üstüste üç işe kalkıştı ve her 

'lrıd t d d d edil k İzm zaman ° uğu gibi bütün ha~inlig~ini ve bü-
a Havas a·ansı . g;ıdaki tafsilatı ver- Jn.glliz askeri mehatilı, tank hucumla:ına sa ın a evam ece tır. Ankara ve ir .. k , 

lbektedir: J aşa karşı yapılmış olan Fransız müdafaa tesi - takımlarının. maçları bUtiğinden ger! ka ~ tun ze asını bu üç işe tahsi-; etti. 
ı Şillldi A' h · d Somme nehrine satının som muharebesinde vazifesini tam:ı_ lan oyunlar Istanbultın dort takımı arasında lık i~i. Alman propagandası ilan etti; 
'llldar hem ısneb :':;. rın e~ üzerine sirayet mile i!a etmiş olduğundan dolayı beyanı yapılacaktır. Pazar günü ilk maçı ~lkta'<l:? <ıBelçikada harbetmeye giden müttefik or-
~hııiş olan en hu ubn lcepd~n g.ece Alınan- memnuniyet etmektedirler. Vefa saat 15 de oynıyacaklardır. 'Maçı Ahm~d dulan sarılmıştır. Bunlar imha edilecektir. 
._

1 
k mu are e er • 1r k rl bütiin Ade 'd ed kt' Denizle muvasalaları katolunacaktır. Mü-

b arşılarında buldukları mukaver.ıeti B 1 sab:ıh gelen b a.~ e rapor, m 1 are ece ır. himmat~ız 'lıe yiyeceksiz kalacaklardır. 
~ırnağa m ff k lamadan hitama er- Lwnad noktafarının mukavemet etmiş ol _ Galatasaray - Fener maçı da saat 17 de D flııştit. uva a o • du unu ve dün akşam cephe geri.sine sar:C - Şaz· Tezcanın hakemliğinde oynanacaktır. Ünya, tarihte misli görülmemi-ı bir teslim 

B.d ff k ı b' k t kl t h :'.\1:illi küme m k oluşa şahid olacaktır ve muazzam muharib 
.ı ı ayette p'ıke yapan tayyarelerin yar- mağa muva a o an ır ço an arın a - _ • er ez organizasyon komite _ k b ~ını d g 6 ay ını telafi jmkansızlığı karşısında müt-
J· larile ve muntazam hatlar halinde iler- rlbine muvaffakiyet h!lsıl oldui?unu ve za - sı~ en: I 940 tarihinde yap!lacak milli tefiklerin maneviyatı yıkılacaktır.ıı 
'l'cn tankların verdiği ruhi sürpriı: artık ten bu tanklarla beraber hiç bir piyade kuv- kume maçları: 
l'lıcvcud de-·ıd· F ız askerleri tahkim vetinin cephe gerL~ine geçmemlş bulundu _ Fenerbahçe stadı: Beşiktaş Vefa saat 15 Fakat çelik kıskaç kapanamamıştır. 350 
ed'l . gı ır. rans . h k Ahmed - • ·· bin müttefik askeri Dunkerque' de yeniden 

plutokrat memleketlerden bahseden Al
man propagandasını istihfafla karşıiamak
:adır. Müttefiklerin Avrupanın bütün dl· 
ger memleketlerile müşterek hayati bir 
menfaati vardır. Bu müşterek hayati nen-
faat Alman hegemonyasına mani olmakhr. 
Ask.erlerimiz Som'da, Aifm'de diğer mem• 
leketlerin istiklali için çarpışmaktadır 
Fransanın menfaat tezadlarını sulh yolf. 

le halledemiyeceği millet yoktur. Fran.~a. her 
milletin istiklal ve refahını temin edecek 
tarzda Avrupanın yeniden tanzim.ini müm .. 
kiin kılmak üzere bu meselelerin hallini ar 
zu etmektedir. Fraru.-a meydan muharebesi 
dramının bütün seyircileri sırasını hem de 
çabuk bir surette anlamalıdırlar ki oynanan 
oyun muazzamdır ve zamanları mahdud -
dur. 

Bizlere gelince. ordtılanmıza her zaman • 
kinden ziyade itimad edelim 

······························································ 
ZİRAAT 

k ı mı~ köylerle ormanlar içerisinde muh- ğumı kaydetmektedır. a em Adem, yan hakem Tarık 0-
la.cın bir surette vaziyet almış olarak tank- Muharebe, bu sabah ayni şiddetle .başla. _ zerengln - Sami Açıköney. gemilere irknb edilmiş ve bu Almanyaya, 
.~~ hücumuna intizar etmekte ve onları mış ve hatta cenahlarda kısmen genı.şleınış_ Galatasaray _ Fenerbahce saat 17 hakem denizler hakimiyetinin ne demek olduğu - (Baştarafı 4 üncü sayfada) 

~orur görmez derhal ateş açmaktadırlar. tir. ~ Şazi Tezcan, yan hakem Nuri Bosut - Samih nu öğret:micıtir. yo fayda.sız, omcaya z:ırarhdır. Çunkii kire~ 
L hı ayrı ile r t ktük tanklar harb sa- Filhakika dun Amlen: Peroun ve Ailette Durnruıoy. Yıkılmak şöyle dursun, askerlerimizin de yalnız b:ışınn otekf kadar yeşil kı.sıml:ır1 
ııa r ıyen e ~ 3 h" 1 1 De l l k · d d 1 Ilı sının çok gerilerine kadar sarkmnga tarııflarıncla tı<'urn vapı mı.şke~ Almanlar . - p asman maçlarının hitamı dolayı_ ve meme etın maneviyatı ec a ımıza a- yakıcı bir mnddedir. 

Uvaffak olm lar a da hususi bir surette hıı~tın u<:ııi!ı Som sah:ıc;ınc1a da hu<'um-a fTEÇ. sile bu güne kadar muteber .savılan serbest yık bir tarzda kendisini göstermiş ve aske- Bu izahattan anlaşılıyor ki Mildiyö has 11 

~echiz. edilmişuşask:ri gruplarımız .tarafı.n- -n"ole.,. ve sa:nn'lnya tıı.,.aflannda pek şiddet- dühullyı- karneleri iptal e<:lilmiş-tlr. ri şeflerimizin kıyın1 eti muhteşem bir tarzda talığına karşı Bordo bul:ı.m:ıcınnı tam kara,, 
an taarru .. ~ ugn~ .. arnk ın· ıhn cJilmışlerdır. li to•v·u ate<ı• art!l'"lardır 2 - Yeni karneler Cuma gUnu" ak""ml tev- teeyyiıd etmiştir. lk çarpıqmaların siirpri- d 1 la . .._... ,, ,.,... nn a ıa:ı:ır nm:ı;n biıyük ehemmiyeti h:ı • 

k Ş.uphe yok ki Alınan kumıındanlığm.~n Buna na~an;n bu noS:tada da Almnn hü _ ti edilecekt.ir... zinden sonra, 1940 senesinde nsk~rlerin, izdir. Gelışi güzel hazırlanmış bir bulama~ 
b~t .~ olmasını istediği anlaşılan ve hen~z ru?Yıl rına ınt vır e?i!mek ic~b e~er. • 3 - Aynı gun saa.t 13 de Fenerbahçe.Qa- Almanlar Senlise geldikleri zamnn dahi za- Mildiyoytl önlemek bakımından emin bil 
b utun Alınan ihtiyatları iştirak etm~ınış ft~van p:Hdel~rmm veı-dikJen tafsilat latasaray B takımları hususi bir maç yapa_ ferden kat'iyen şüphe etmemiş olan asker- vasıta olmadığı gibi, omcnyı da zarara so • 
bulunan bu azim muharebenin mebdeınde R.rımıı 6 <A.A ) . Matbuat, Fransız cep _ caklnrdır. lere tam surette benzedikleri görülmüştür. kan blr şeydir. 

1 12~unuyoruz. Bu sebeble yalnız muharebe- h:, nde vn.nıl~n_ vı>nı Alman taarruzunu bü- Ankaradakİ h k il • Almanlann ikinci işi, Parisin maneviya- 0 hnlde? 
.. crı~ şiddetlenmesine değil. her iki c7nah vuk harfle~!e .. ılnn etmekte. muharebenin son ~por are. e erı tını bozmak hedefini gütmekte bulunmuş-
\ı.ıerınde inkişafına da intizar~ etmek ıc<ı:~ derer~de b~vıık bir şiddette cereyan ettiğini Ankara (Hu.sus1) - Ankara.c;por mecmu - tur. Geçen Pazartesi günü Hitler, yüzlerce O halde Bordo bulamacını hazırlarken gö2 
~~r. Filhakika bu sabah aşagı Somme u- tebar,ız ettırmektedlr. Alman kumand~nlığı~ ası tarafından tertib edilen maçlara bu haL bombardıman ve avcı tayyaresini tahşid kararından vazgeçmeli, mahlülün tam kı • 
~ırıde dü~man oldukça kesif tank hücum- nm Fra~.cı.~ hntlarını yarmak için el de bu_ ta da devam edildi. Cumartesi günü yapılan ederek Pari.9 üzerine büyük bir gösteri hü- vamı_nda ~!m.:uıı için mutlakıı.. müsbet ve 
1'}·" Y.aPmıştır. Akşama kadar en -~saslı f~- lunan but~n .. vasıtalara müracıı.at etme-e n_ıaçta An~~ragücü Beyoğluısporu 3_1 yen- cumu organize etmi<:tir. Bu Parisi heyecana fennı bir olçu kullanmalıdır. Bır çok defa -

1Yetınin bu sahada vukua gelecegı tahmın karnr verd ğı ıbsas edilmektedir. dı. Pazar gunü oynanan Beyoğluspor.Demir_ düşi:irdü mü~ Bir dakika bile düşürmedi, lar söylediğim gibi bu müsbet ve fenn1 öl • 
olunabilir. Alman ataklannı dü,n du.rd~r-r· ~nzeteler 6000 kadar tavvaren·n harek ta spor maçını Beyoğl~rlular 7_0 kaybettL hücumdan birkaç dakika sonra ben, mey- qü, doğru bir tartı ve (Tornosollu veya Fe .. 
~il§. olan ileri kıt'alarımı~ geri_ çekılmış- ı<>tı:~k ettiğini ehemmiyetle kaydeylemck _ ler. . danda kadın, erkek işçilerin korkmak ne- nol Fetalelnli) ayraç kağıdından ibarettir • 
. rdır. Fakat bu ancak hır tabıye hareke- tedıı ler. * Ilkbahar ııt yarışl<ırımn beşincisi bu dir bilmiven Paris halkının vakur çehre le- Önce su ölcülür, sonra ilfı.ç tnrtıhr ve mah • 
tınden ibarettir. • - • haft:ı. yapıldı . .Milli Şe!imiz:ln 11erenendlrdlğl rini gördüm. Şimdi muazzam bir hiicum liil hazırlantrken ayraç kağıdUe kontrol e • 

Dün düsmanın en siddctli hücumlarına Bır sa oka afefyesırıde çıkan koş.ular, muntazam bir şekilde devam etti. nedir biliyoruz. Bunun üzerine Salı günü dilirse, en emniyetli ta1·zda hareket e:i lmle 
•a.~ne teşkil etınis ola~ d ğer cenahta yani ' • • • Neficede ttnlii, Mart bir. Berceste, Tomur - İngiliz bombardıman tayyareleri birbirini olur. 
~ılette mıntakasının sağ tarafında ve yangında dört klŞI yandı cuk ve Romaus ismindeki atlar birincilik aL takib eden dalgalar halinde Rur, Dort- Bağcıların nrtık öğrenmiş oldukları ,ec • 
'-llernin des-Dames'da Almanlar bu sabah (Bastarafı 1 inci sayfada) dılar. mund, Düssddorf, Kolonya ve Essen fab- hile Bordo bulamacının en güzel gözt.aşı nl.". 
Çok erkenden muhtelif çapla pek e"ok ba- Bu k k l d * Burada yapılan Ye Kemal tarafından rikalarına hücum ettiler. Yakılan petro] de- beti şudur: Blrincl serpmede ıoo kilo suya 
ta. or unç a ev ve uman sütunları a- 'd d 1 · f rya)arfa ate'1 açmışlardır. Bombardıman rasında kalan zavallıların dördü de kurtu- 1 are e i en Gal:ı.tasaray, Gençı1erb·rllğl ma_ polarının alevi 150 Kilometreden gözükü- 1000 gram, ikinci serpmede 1400 gram ii • 
dcvkalade şiddetlidir ve Almanların bura- luş çaresini atelyenin Yüksekkaldırım cad- çı .c:onunda, hakem b:ı21 tecavüzlere maruz yordu. Muazzam . Badische-Ani.line fahri- çüncü serpmede 1900 gram .. bnnn kat:lac:ı.k 
1 an da kuvvetli bir ta_arruzda b\llunacak- desine hakan penceresinde arayarak oraya kalm::.ştı. Hakem bu vazl~e~~ raporunda kası yakılmıştır. Bır Fransız qehrınc yapıla- k!rrç miktarını bir çokları kararlam'ldan 
arı tahmin edilmektedır. ko§muşlarsa da bu pencere kalın cl~mir mevzuubahs etmı.~. Gençlerbırlıgl oyuncu ve cak. her h.ücuma istikbalde de böyle cevab yapmak Metinded'rler. Fakat bu tarz ı;iip .., 

l)-ı Almanlar bu taarruzları esnasında du- parmaklıklarla çevrili olduğu için kendile- 1d~recilerlnden bazılarının tecziyesini :ll!t.e - venleccktır. hesiz herke.sin emniyetle başarabileceği bir 

d
an Yapan gu"lleleri pek çok kullanmakta- · · k t 

1 
k b' m~L Bunun üzerine kurulan tahkik beye _ Almanı-arın üç.üncü iŞi,bugün şahidi ol - şekil olma'ı'1p en iyisi kireci ayni tartıdan 

1 
rını ur aramamı~ ar ve ısl\ ır zamanda ~ t _, J ır ar. Bunun neticesi olarak muharebe feci bir şekilde yanmışlardır. t •. _ ~~klkatını ikmal ederek raporunu umum makta bulunduğumuz i.<>dir: Hansa meydan biraz asaltı ~utarak, sonrodan ayraç k11.ğ!dl 

~cydanı her türlü rüyeti imkansız kılan ke- Bu sırada yangından haberdar edilen mudurlü~e vennlştir. Genel direktörlük ka_ muharebesidir. Bu muharebe henüz başlamışıne kontrol etmektir. 
jıf bir duman tabakaın ile mesturdur. An- itfaiye vak'a yerine gelmi5, ateşi söndür- rarını yakında verecektir. tır. General Weygand bana dedi ki: «Muha. Avrı ayrı fı<;ılarda eritilip sonra birb•rine 
kaşıldığına göre, Almnnlnr. hu v.ı:;ıta ile müştür. Selim Tezcan reben1n bRJjl::una.'!1 tarzından ve her ne ~nha- aktarılan bulamaca ara sıra sokulcak olan 

endi taarruz fırknlarım Frnnsız topçusu- _Bu ~eci kazanın tahkikahna el koyan Beynelmilel atletizm §ampiyona- sına olursa olsun mukavemet emlrlerlnın ic- ayraç kağıdı en l.sabetli kararı bize sıhhntl& 
nun bilvasıta cndahtına karşı muhafıza et- rnuddeıumumi muavinleri.ıden Sadrettin sının üçüncüsü yapılıyor rası tarzından memnıınum.1> gö~terlr: Tam kıvamına relen mahlülrlf' fe. 
~ek içn ha,. a tarassudlarına mani olmak Berk beraberinde adliye doktoru Enver Beynelmilel atletizm .şamplyO'nnsının il - . Muk vemeti alelArele k~rmnk mecburiye- nollü kfığıd ha fifre kırmızıya, tornosollu ka 
1 temektedirler. Karan olduğu halde vak'a mahalline gel- .. ·· {l 14 ınde kald ğımız araz! uzerlnde ordumu" ğıd ise haflfce mnvill'S ~ b sl B 

dd 
çuncus Temmmı:dn Kndıki!yc!e yapılacak 1 h b aıt· . t"b k ttlğl 1 .. t me e a ar. u .ıl:\ 

Havadaki muharebeleri!1 şi eti kara- miş, adli bakımdan tetkiklerini yapmıstır. tır. Bu müsabakalar için bazı maruf ecnebl yen ar şer ıne ın 1 
n e n gos cı: met beJlrln<'e kireç kararını bulmustur Ak. 

dakilerden geri değildir. lngiliz tayyare Facia kurbanlarının cesedlerini muavene atletler davet edılmiştir. mektedlr. Muharebenin bldayetindenberı sı takdirde bel'rince e kad ki 1lft · · 
1 • ·ı h k t d dl' d k · ı ı · 1 · yüzlercr düşman tankı tahrib ed!lmlş ve devam olun r 

1 

ar reç ve~ıns 
ıı::uVvetlı,.rı'nı'n de muaveneh ı e arc e e- e en a ıye o toru ö ti e~ın gömii mesine- u ""' b d müttefik hava kuvveUerf kıt'alarımızın ha _ . .. · .. 
cl"'n Fransız tayyareleri dünkii muharc. e e izin vermişti~. f Mildi 11 d 1 d -ransad k• b • • k J rek tine müzaheret eylemiştir. • Y0• e muca l' e. e uçüncü ın"\him, 
Rİincl·u·zlen· Alman askerlerine karşı pıke u- Diğer taraftan belediye makine mütehas- a 1 eşınCl O kt il t kt , 

1 
Bifüin diinya hevecan içinde bu meydan no a. arın :ım va ıncıe ve omranın her 

muharebesinin inkişafını taklb ediyor.Çünkü . "' "' "'' e serp me<;i evfive -su)u" ı'le taarruzlar yapmak ve ~ece t.ccem .. - sısı brahim de müddeiumuminin huzurile faalı·yette : Alman tayyare- vanını ısın•·ar.~k "Akild ıı k 
trıiilere, yollara ve köprülere bomba ıle hu~ mahallinde bir keşif yapmıştır. 1940 Haziran muharebeleri liitlerin ded'lHltıdir. Bazı ba~rılar, her sene vapılması fıdet 
......................................................... ~ .................................................. ~ ............... \. lerine işaretler veriliyor gibi belki de asırlar için dünyanın mukadde- olan il:lçl~m~.vı b ı: angarva sayarak, sırtla_ 
1 ·ı (B!l.'?tara.fı 

1 
inci sayfada) ratını tayin eyllyecektlr. Avrupada bir taz _ rındakl pnsk1ırg-eele omoaların arasını sövle 

Fransız tebl:ği 
Paris 6 (AA.) _ 6 Haziran sabah teb-

1 liği: 
1 Muharebe bu sabah şafakla beı·aber 
i başlamıştır. Düşman tazyiki bilhassa a_ 
i Şağı Somme'da kendıni göstermiş ve ora
~ da ileri k:ıtaatımızın h:ıfif surette gerl 
i alınmasını mucib olmuştur. Heyetf. umu. 
ı llliye itibarile cephenin diğer aksamında 
İ :mevzilerimizi aynen muhafaza ettik. 
• Parıs 6 (AA.) _ Fransız ak.<jam tebli. 

1 
ğ(: 

• Meydan muharebesi denizden Ch~.~.in 
1 des Dames mıntakasına kadar butun 

Cephede bütün gfin bütün şiddetue de -
Varn etmiştir. J)Ü.Şmnn muharebeye bir
%k noktalarda 200 ila 300 tanklık grup
lar halinde rene tank kütleleri sokmu5. 
tur. Bu suretle muharebeye atılan tank_ 
ların miktan 2000 den fazla tahmin e. 
dllınektedir. Fırkalarımız :i.Stinad noktn
larınu :vapışmıs bir halde muhtesem su
rette ç~rpı.şmışlardır. Taburlar, bölüklf'l', 
ba tarvaJar a te<::Jeri1e üzerlerlne atılım 
tankı~rın hücumlarına karşı koymuşlar

d k d 1 V•k relimi kurulmasını görmek tehlikesi var bir do.:asır ve _ade.~a .. taddı.rır gibi geçiverlr • 
ı ememe te İr er. Çünkiı bu tanklnnn üst- ler B 1 "· t k b' l" 1 
1 

l · k h dır. Öyle bir rejim ki, bunun lçlnde Almen · oy e us un orıı •r 1 <><:omanın -hele 
en ço afif bir zırhla kaplnnmı-tır. Bun- v"ğışlı yılla d f d il h ı d b .. kanından olmıyan lnsanlıı.rın rolü yalnız bir " r a av ası ş P eslz hl~tır. 

1 an aşka tankların lıava dnfi topları da G b b h'"d }A" yoktur. esir rohidür. Herkes bugün bunu anlamı., _ :.ne u. a ..,, e i ....,.lnma vaktinin rolii pek 1 tır. mnhimdır. Herhalde ilk 1.laçlama silrgıinler 
, Fransız tayyarecileri tarafından yapılan Al I b .. M" d 1-1.5 karış iken başlnmalı ve ikinci ile l\çün 

1 
bu keşif, müstakbel harekat bakımından b . !"abn .adr ut~udn k' oz ":~Y b~hn muhare- cü buna göre arkaya sıralanmalıdır • ·'"' 
çok mühim sayılmaktadır. esının ı ave ın e ıne muşa ı çok bil- · 

Hav:ı kuvvetlerimiz Ren demiryolu şe I F d ki be . • k 
1 

yük bir gay;et sarfetmişlerdir. General Hulasa. Mlld!yöyü önlemekte Ye zararın • 
beke.slnoin Thim mıntnkası fabrikala • ı ransa a şıncı 0 Weygand, bu akşam muharebeye soku]- dan konınmakta: 
rının tahribine devam etmi.ştir. 5 Ha : Paris 6 (Hususi) -.- Fransa üurinde muf olan Alman tanklarının miktarını 1 - Gözt~ı - kireç bula~acmın tam ka-
ziran günıi zarfında 36 düşman tayyare i 1 ucan Alman tayyarelerıne bazı mıntakalar- 20-00 den fazla olarak tahmin eylemekte rarında hazırlanması, 
düşürülmüştür ' s ! da. ye.rd.en ziyadar işaretler v_er!ld~ği teabit idi. Bu büyük malzemeye ve bu malzeme- 2 - Bu ilacın gayet dikkatli serplşt·rn 
Ayrıca 7 dilşman tayyaresine de lS'a ı· edılmıştır. Bu da Fransada be~ıncı kolun ye müzaheret eden büyük kuvvetlere rağ- mest _ .. 

bet vaki olmu.ş ve bunlar da pek muh = faaliyette o1duğunu göstermektedir. men Fransa tertibinin bütün merkez kısmı, 3 ' H tal 
temel olarak tahrib edtlmiştir. Tayyarelerin faaliyeti heyeti umumiyesi itibarile dayanmıstır - as ığın zuhurunu beklemeden er. 

Alman teblıg·-1• : Yalnız muharebe mıntakasının iki cenahın: ken e.rk:n yapılması, bağcıların dikkat et .. 
Londra,6 (Hususi) - Müttefik ordula- melen lazım gelen clhetl dl 

Berlln 6 (A.A.) - Alman ordtıları '-a." •• i S k h da yani solda ıı.şağı Som' da ve sagv da er r. "' ~ rı amme cephesinde çnrpış-ır en, ava Tanmmıın 
kumandanlığı tebliğ ediyor: ! kuvvetleri de, gerek düşman hatlarının ae- Ailette üzerinde hafif bir Alman ilerleyişi 

Fransada dün başlamış olan harekatı ! rilerinde, gerek doğrudan doğruya düşman bildirilmektedir. Buralarda çok miktarda 
mız met.edik bir tarzda cereyan etmekte~ ~ toprak.lan üzerinde büyük bir faaHyette piyade sayesinde Almanlar ya1nız 1 O kilo-
dlr. Oidularımız cenubu garbiye d'Jlfru : bulunmuşhudır. metre kadar takviye edilen hafif bir inki-

her tarafta yer kazarun•cJardır. 0 i İ l şaf kaydına muvaffak olmuşlardır. Oigv er 
... ngiliz ve Fransız tayyare eri, bugün tek- 1 d · k d Dtıııkerque civarındaki esirlerin adecl! •• : yer er e tan afi !iilahlan il\! dolu ihtilat 

rat cephedeki düşman kıt'alarını bomba- .k ı -ı d 
58 bine "tkmıştır. Mnhtelir cin.c;ten sı· _ .5 I I h no ta arı sag am surette ayanmaktadır. 

v amış. nakliye ve iaşe kol arını ırpalamış M h b · 'ki 
lAh ve harb malzemesinin adedleri şın1_ :. il u are emn ı "nci günü sonunda birkaç 

ı:ı ve hava meydanlarile demiryo arına taar- Al kı 
diye kadar tesbtt edilemem~tir. : yüz man tan tahrib edilmiş bulunmak-

ruz etmişlerdir. tadır. Bunların bazılarını çok a!fağıdan hü-

MEİN KAMPF 
ADOLF HİTLER'in 

KAVGAM 
Haya kuvvetlerimiz cephe gr.risincle y 1 d.. Fr -~-'"r tarafından ~o anız un, au.-.u..ı.. ~ ve cum eden tayyareler mahveylemi~Ierdir. İsimli eseri Hüscvin Cahit Yalcın 

askerl t-0nlantıJan ve ko11nn bombardı- İngilizler tarafından Q .ı.~man tayyaresi dü- Fransız hava kuvvetleri doğrudan doğruya ., ~ 
man etmi'itir. Bundan sonra mNkez1 .şürülm~tür. Fransız tayyareleri, 24 sa.at i- çarpışmaya iştirak (.!ylemiş ve Almanların tarafından tercüme edilmi~tir. 
Fransada bir çok ehemmiyetli tavyare çinde, düşman hatlarına 150 ton bomba aL yakın ve uzak gerilerini bombardıman et- İki cild 225, cildli 2.iO kuruş 
mevdanlarını, ~erburg harb ve ticaret mışlardır. miştir. 
lim~nıoı ve 5 iU B Haziran arasındaki İngiliz havıa kuvvetleri fse, Be!çikadaki Alman hegemonyası riiyası Fransız mu- AHMET HALiT Kitabevi 
~~hg~~~~~S~-.~~d~~~~~ ~~~nk~a;v~~:e~t~in~e~ç:a~~~a~c~a~k~t~ır~- .F~·~ra~n~s:ız~~k~U~tl~~~le:r~i~':::::::::::::::::~ 

lfava kuvvetlerimiz bfitün garretini hilindeki müteaddid tayyare meydan • düşman kuvvetlerini m1tra1yöz ateşine tut _ r -
Yetrnektedir. Hava kuvı.1"+leıimlz zırhlı ıarını 'büyük muvaffakiyetle bomba al - muşlardır. ATINA, SELA-NIK, SQFYA BÜK 
dır. 

arabalara bomba ve toplarla bücum e - tına almıştır. Düşmanın tayyare zn.yl - Aynca, Ruhr havzası üzerine de yeniden ve REŞTEN 
derek yeniden muharebeye dönmek ŞP.!C- atı 143 dür. Bunlardan 49 tanesi hava hava akınları yapılmıştır. Ll. Hareket eden nç motörlU c Deutsche 

LUrthansl\ • tayyareleri, Almanya ve 
beynelmilel hava hatları ile muntazam 

fiıu lstiyen plyadelerlmlze ve topçul3rı. muharebr-5i esnasında, 19 tanesi havn Bombardunanlar 
tnıza müzaheret etmişlerdir. Tahri? edl. müdafaa topları Ue ve mütebakisi arazi 
len topların adedi pek büyüktür. Bır kaç üzerinde tahrib edilmiştir. 19 tayyaremlz Pariı. 6 (AA.) - Dün gece saat 12 

·ı üslerine dönmemiştir. den 1.30 a kadar merkez mıntakasında _. 
Yi Zü geçmektedir. _ şiddetli top sesleri işidilmi~tir. Bu sabah sa-

Dü""'an kütlelerinin m!.sli gorüıme - Diişman 5/6 Hazirnn gecesi şimali V" 
'#".. t l at 9 da tayyare dafi bataryaları ayni mın-lll'· bu hu"cumu ka.rşısında cüzü ama - garbi Almanya dahilinde gayri aske"i ~ ' takada tekrar faaliyete ,-zeçmi~lerdir. 

tıınızın bazıları bilhassa aşağı Som mırı- hedeflere karşı ha.va hücumlarını tekrar 
takas1n0a bMılmıs ve aııılmışlardır. Bu- etmiştir. Hissolunur derecede zayia.h'lllZ DÜfÜr\ilen Alman tayyMeleri 
tada düşman unsurları Bresele'e kadar yoktur. İkisi Hamburg üzerinde avcı tav- Paris 6 (A.A.) - Kontrol edilmiş me-
l!'ızrn~h muvaffak olmuşlardır. Allett yareJerımız ve fiçUncüsü Holandadan ge_ lumata atfen salahiyettar mıı.hfiller, dün Üniversite Rektörlüg"' ünden : 
trııntaka.sında dl\şman müfrezeleri A1f - çerken topçu kuvvetlerimiz tarafından verilen muhtelif alarm işaretleri esnasında, 
l'lıe nehrinin şlmat kryı.~ındakl tepelere indirllınek .şartile üç düşman tayyate.<ıı Normandie mıntakasında yedi düşman tay Tıb Fakültesinde anatcm.1 doçenUlğ1 açlktıı: Namzedlerin yabancı dil imtihanı 3 BI... 
kadar ilerlmı!ıfl~clir. Akşama do~u m.u- düşürdük. yaresi düşürüldüğünü bildirmektedir. rı;:ıfciteşterink 1940

1 
;ereği.şembe llmgüni uh· .!a.pılat caktır. Isteklilerin sıhhat raporu, 5 fotoğraf, 

harebe ayni şiddetle deva.m ecHyordu. .) M~rkez bölgesinde de üç tayyarenin dü- mı ~ z ere.s um ve uvıye ~ni g~teren fişlerile !Fişler tedris i§leri kalemın.. 
__ı:._.ı.._ _ _ __:: _ _:_ ____ ____ _ .-!!!~~~~:::::========·=-=~~ş~ü~rii~lm:ü~ı~o~J~d:ugu~w :_:m:u~h~te:m~el~<l~ir~. ----~~d:e:n~ıs:te:n:e:ce:k:tir:) ·~16~Ey=lUJ~ 1940 taribıne k.aciar rektörlüğe müracaatları. (4Al2S) 

irtibatı temin etmektedır. 
Her tUrlll izahat ve biletler için 

WALTER FEUSTEL 
Tayyare biletleri snhşı Umumt acemasına mt\racaat olunmalıdır. 

> Telgrar adresi: HANSA FLUG, Gfllatıı Rıhtımı 45 Telefon: 41178 .. 
HANS 
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8ant4 -------· as 
bilhassa çocuklar tar,,afından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır 

... 

BarsBR olucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunu_r. 

Kutusu 20 kuruştur. 
Sıhat Vl"kıiletinin mü!aadesini h;ııuFr Reı-eıe ile satılır. 

Senelerdenberi tanınmış ve çok ' rağbet görmüş olan, 

ALEM R Ki 1 
Bu kere INHİSARIN KONTROLÜ AL TINDA fıçıda uzun müddet 
DiNLENDİRİLMİŞ olarak piyasaya çıkarıldığını sayın mü~terilerine 

mevsim sürprızı olarak arzcder. 
Kumkapı No. 13, 15, 17 - Telefon: 20741 

...--· Sın.tını geçen o G L u N uz A Bir haftahk radyo 
Bir B İ S ı• K L E T alınız! programının sonu 

1 TAKSiTLE 1 o s M A N ş A KAR ve Şeri ki 13.30: Pro~ı:::ı:E~::ı~::t40 saat ayarı, 
13.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 13.50: 

Galata: Bnnkslar caddesi No. 59, Tel. 42769 - Beyazıt: Elektrik idareoti Müzik: Fasıl Heyeti. 14ı 30: Müzik: Rlyase _ 

~---,.. karşısı No. 28 ·Kadıköy: İskele eadrlesl No 33/2 ~··-..--•'" tlcümhur Bandosu (Şef: İhsan Künçer.) 
1 - Sousa: Şanlı sancaklar (Marş.) 2 - J. 
Strauss: Güzel Mavi Tuna: (Vals.) 3 - Sup
pe: Hafif süvari (Uvertür.> 4 - Mııscağnl: 
Kavalerlya Rustıkana operasından parça • 
lar. 5 - Laparra: i<;panyol dansı. 15.15.15.30: 

iROZA ,,_ ____________________ _ 
KAN ÇIBANLARI 
TRAŞ YARALARI 
ERGENLİKLER 
SİRPENCE - DOLAMA 

ARPACIK 
SİViLCE 
AKNELER 
PtYODERMIT 

MEME İL TIHABLARI ,.e ÇATLAKLARI 
KONJEKTIVIT ŞARK ÇIBANLARI 
KOLTUK ALTI ÇIBANLARI 
HER TÜRLÜ YANIKLAR 

HaziraO 1 

ViROZA PA Ti EN ERKEN 
ve EN EMiN 
TEDAVİ EDER. 

Polivalan ve Polimikrobiyen aşı 

lstanbul Vakıflar Direktörluğu ilanları 
MüdürlyeUmizln Şehzadebaşındaki TeberrükA.t ambarında mevcud (190) kalem mulS

tellf köhne 69"Ya açık arttırma suretlle satıı-c .ktır. İhalesi 20/6/940 tarilıine mtaadll 
Per~embe günü saat on beşte İstanbul Vakıflar B~müdürliiğü binasında toplanan lO" 
m~yonda yapılacaktır 

Eşyaların muhammen bedeli 1684 _lira 65. kuruştur. Teminat akçesi 252 • un et• 
kuruştur. Şartname hergün Levazım kaleminde, eşyalar da her gün ölJeye Udu ~ 
zadebaşındaki ambarda görülür. (4534) 

1940 SENESİ 
.ViYANA 

SON BAHAR FUARI 
1-7 EYLÜL 1940 

Her sene olduğu gibi bu sena da bütün 
mükemmeliyetile açllacaktar. 

Mümessil : K. A. MULLER ve ŞERiKi 
Telefon : 40090, P. K. 1090, Telgraf 

"T R A N S P·O R T " 
Adres: Minerva. Han Galata - lstanbul Müzik: Cazband CPI.> 18: Proğrnm, ve mem. 

lcket saat uyarı. 18 05: Müzik: Hafi! müzik 
CPl.) 1830: Müzik: Radyo Caz Orkestrası ~----•••:U ___________________ _ 

• 

• 

l<:A~ZIJ 
Gözleri yakmaz, ıu ile çıkmaz, kirpikleri dökmez. Terkibindeki 
BALSAMİN cevheri sayesinde kirpikleri besler ve uzabr. Siyah, 
liciverd, kumral, ycıil renklerinin bakıştaki fUsunkAr cazibeal 

ıayanı hayrettir. 
lNGlLIZ KANZUK ECZANESi - BEYOGLU - IST ANBUL 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 

Denizcilere ilan 
6/6/940 günü saat 6 dan itibaren Hazıranm (9) uncu günü &qamına kadar Bakırköy 

Jle Yeşflköy arasında ve sahilden 5 mu açı~a tayyare ile bombe. atış talim.leli yapıla • 
zağından bu mıntakadan geçecek gemUerın müteyakkız bulunmaları U&ı edllir. 

(4709). 

{Şef: İbrahim Özgür. 19: Konuşma. 19.15: 
Müzik. Çalanlar: Hakkı Derman, İzzettin 
Ökte, Hasan Gür, Hamdi Tokay. Okuyan: 
Mefharet Sa~nak. ı - Şarkı: <Var mı ha _ 
cet.) 2 - Udi Ahmed - Şarkı: (Edeli atfına. 
zar.) 3 - Udl Ahmed _ Bayatiaraban şarkı: 
(Görünce ben seni.) 4 - Bnyatlaraban şar_ 
kı: (Ey serenler.) Okuyan: Safiye Tokay. 
ı - Blmen Şen - Hüzzam ~arkı: (Sükun da 
geçer.) 2 - Udi Mehmed - Hüzzam şarkı: 
(Açmam açamam.> 3 - Sadettin Kaynak _ 
Hilzzrım tfirkü: <Çıkar yücelerden haber so_ 
rarım.ı 19.45: Memleket saat nya.rı, Ajans 
ve MetooroloJI haberleri. 20: Müzik: Halk 
türkillerl ve oyun havaları. 3 bağlama, 3 
saz. 2 cura. Tanıtan: Sadi Yaver Ataman. 
20.30: Konu.şma {Günün meseleleri.> 20.50: 

MUzlk: Fasıl Heyeti. 2120: Müzik: Küçük 
Orkesb"a (Şef: Necib Aşkın.) ı - w. Oan _ 
glberger: Aşk ça.nla.rL 2 - Frltz Rcckten _ 
wald: Orfnzıng'de. 3 - Jac Grit: Mayıs lh· 
t~amı (Vals.) 4 - Beethoven: Möniletto 
(Sol majör.) 5 - Wllly Koester: Hind nln. 
n.1sl. 6 - Jac arıt: Marş. 7 - Alots Pachcr 
negg: Viyananın cazibem. 22.20: Serbest sa: 
at. 22 30: Memleket saat nyan. AJnns ha • 
berlerf, Zlr~at, Esham - TahvllO.t, Kamhıyo. 
Nukut Borsası (Fiat.ı 22 50: Konuşma CEc. 
nebi Dillerde - Yalnız Kısa.Dalga postasilc.) 
22.50: Müzik: Cazband CPl.) (Saat 23.20.c 
.kadar yalnız Uzun-Dalga ile.) 28.25 _ 23.30: 
Yarınki program, ve kapanış. 

----··-·---····-···---··----.....·-·--·---· 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santimi .......................... 

Birinci •ahile 
I kinci •ah ile 
U çüncü •ahile 
Dördüncü ıahil• 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 kurut 
250 )) 
200 » 
100 )) 
60 )) 
40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz. 
laca miktarda. UA.n yaptıracaklar 

ayrıca. tenzilatlı tarilemiuten 1Btl!a.de 
edeceklerdir. Tam. ya.rım ve çeyrek 
sayfa :illnlar için ayn bir t.arite derpLt 
edilmiştir 

Son Postanın ttca.rl llanlanna ald 
ı.,ter Jçln §U adr~e müracaat edll
melldlr. 

İlancılık Koliektlf Şlrkct.1 
Kalıramaıuade Ban 

Ankara caddesi 

_ ___.. ............................. -..................... _ 
Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Seıim Ragıp Eme~ 
a Trin İ S. Ragıp EMEÇ 

Sıuı.u-LER t A. Ekrem UŞAKLLGlL 

• 

1 

( 

270368 

p 

4 ' 270919 

D • 

~270361 

p 270363 

8AYAN MÜZ1!YYaN SaNA~ 

KARCIAR SARICI - •aNLI 

ÇIKAR YOCELERDEN YUMAH YUVARLAR 

MÜNI" NU,.STTIN 
Keman. Konun. l:t. Tonb.w. P~ 

SABAH OLSUN BEN $U YERDliN GIDiYIM 

ZAHIRJ HALE BAKUf' 

...... U~• AYU 
kemal\, Ut, Konun . Klorl..t 

YiNE GELOI 6VVEL BAHAR GONl~ 

YAGMUJt YMlAR SiNi SiNi 

aA•AHAnlN TANIN.MI• 
Zurna ve Qftenoro 

YENi tcMTHANE HAVASI 

RUMal°'KARŞILAMA OVUN HAV.ASI ~ 
ıaıTKI BABA va MUALLA 'ı 

fi Muht•lll ıaz ile f 

O f 
270366 

Y AlANCIUGIN SONU - Bltlncı luaıM \ 

f{, • •VA:~:~~ 
,6~~ --r ,- .~ r\t) 

latanbul Belediyesi llinlan 1 
Bayoğlunda. Kal,yoncukullulu mevldlndekl sokaklardan Fakir &Okaiı ilm1n1n lte•an, 

Şebek sokağı isminin Kalpan ve Ma1JI1un sokağı isminin de Ceylln olarak ~ • 
rllmesine Umumi Meclisin S.V.940 T. ll i~tlmaında karar verllmıttir. bin olunur. 

' (mt) 

o · ıKKATI 

Şirketi Hayrlyeden: 
Haziranın 11 inden baılıyarak mor'iyete girecek tanzilli mutad bir ~ 

kart abonemanlarımız satıh~ çıkarılmıştır. Bundan baoka yaz mevaiminl Bo
ğazlçlndo geçirmek ietiyen aayın yolcularımıza mahsus fevkalade olarak 1 T....
mu%dan itibaren J aylık % J O ye kadar tenzi1&th kart abonomanlarımıma lıa 
sene dahi tatbik edlleoell vo 15 Hazlnından itJbaren de aablıfa ~laeala ..,,_ 
diden il&n olunur. 


