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Milll Şefin 
halk ve ordu 
ile temasları 

lstanbul 7 ( A.A.) - Reisi
cümhur, lstanbul ve Trakyada 
mutad olan normal seyahatle· 
rinden birini yapmaktadır. 

Halk ve ordu ile temas ar
zusuna iptina eden bu seyaha
tin siyasi hadiselerle alakası 
yoktur. 

Barem 
kanununa 

ilave 
Mükteseb hak 

esası kabul edildi 
İhhsas mevkileri işi esaslı 
tetkike tabi tutulmaktadır 

Ankara 7 (Hususi> - Devlet memurl:ırı 
aylıklarının tevbid ve teadülü hakkındaki 
kanuna ek 18.yiha bütçe encümeninden çıka. 
rak Meclis ruznamesine alınmıştır. Umumi 
tnüvazeneye daWl dairelerin daimi ücretli 
nıernurjyet kadroları bir cel vel halinde bu 
layihaya bağlanmıştır. 

Layiha esaslarına göre, ücretli veya ma _ 
aşlı memuriyetl~de müstahdem olup d::ı 

kto ve mueıışeeelerdc dntmt veya mu _ 
vakkat muallimlik yapanlardan yiık.5ek tah. 
sil gören veya bu derecede tah.5il görenlerin 
mesleki bil~ilerlni artırmak maksadile ku _ 
rulan mekteb ve müesseselerde muallimlik 
yapanlara beher beş saat için 10 lirayı, lıse 
veya orta derecede bulun:ın veya mesleki bir 
tahsil için kunııan mekteb ve müesseselerde 
muallimlik yapanlara da her dört saat ir.in 
5 lirayı geçmemek üzere tedrls ücreti verile-

bilecektir. 
A katlık kanununa tevfikan. avukatlık 

vud va vekili ruhsatnamesi istihsal etmiş 
veya a t 'h' d ·+ıb 
1 1 • ·~bu ruhsatname arı ın en ı. a-o an ar.n ı~ . . . . 

k tların her üç, dava vekıllermın her 
ren avu a "dd tl 1 . 
dört senelik serbest avukatlık mu . e Pr ı_ 
çin bir terfi derecesi esası besab edılmek su. 
retile dahil olabilecekleri memuriyet dere . 
celeri tesbit olunacaktır. . 

Kaptanlar ve gemi makinistleri 
. otları ve limanları te§klHi.lı. 

Devlet neruzy . . · t . · 
k tan ve gemı makınıs leıinın 

na alınacak ap · 
- . ta ininde bunların resmı ve 
~cretler!nın Y kik. ve hükmi şahıs-
hususi müesseselerle ha 1 

. ·· 
. işlerde geçen bızmet mud-lar nezdinde aynı . r d ) 
(Devamı 7 ncı say a ~ 

Fransız membalarınm 1 
C iddialarma göre ____J 

Rusya Almanyaya 
bakı~ sevkiyatını 

durdurmuş! 
Avusturyadaki Alman 

kumandanı esas düşmanın 
Rusya olduğunu söylemiş! 

) Belgraddan alınan 
Paris 7 (Radyo. - d Almanlara kar-

haberlere göre, Vıyana a. d Halk ara-
• · J'k rtmaıda ır. 

ıı memnunıyetsız ı. a k .. re Berlin-
tındaki galeyanı bastırma . uze ' .. de-

. . 1 t \f ıyanaya gon 
ılen yenı nazı memur ar 

rilmşitir. d ni Alman 
Diğer taraftan Avusturya . a ye d" Bu 

kıt' alan teşkil ve talim eti ~ılınkk:\~~bine 
kıt"alaT bilhassa tanklar~a ,~re el· vya hu
ıalıstırılmakta ve f tal ya ıle ' ugos a 
dudlarına sevk edilmekted:r. h't b esao 

d k t , ta ı a en -Alman kuman anı 1 acı 1. d'I -... ve ı-en ı erme 
düşmanın Ruslar oldugu7 1ıı enışletmek 
Alman. ~udu~ları~ı da ... ~a. a.~ le~iştir. 
vazifesının duşebılecegını sdoy k nlıô-t 

im d • "d A ad e no sa ... A anya a ıptı aı m . f balar-
Paris 7 (Radyo) - Bıtara ,ne~ t'da· 

..J b"Id" ·ıd""'' .. A1manyada ıp ı ı uan ı ırı ıgme gore, ' kt d r 
maddelerin kıtlığı göze çıırp~da:ı ~iddetle 

Bilhassa bakır ve petrol fı 
hissedilmektedir. ·a ılan bakır 

Sovyetler, .Almanyaya Y p 
durdurmuşlardır. 

Yazı işleri telefonu : 20203 CUMARTESİ 8 HAZiRAN 1940 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kuruş 

Fransızların mukavemeti 
muharebenin üçüncü günü de 

ayni şiddetle. devam etti 
Almanlar kayıplarına bakmıgarak ileriye 

mütemadiyen yeni kuvvetler atıyorlar 
ı ı-······················--······· .. ·----········---······-······-·····----·---··"' 

Dnnkn muharebele~de de 4001 İtalya harbe 1 

Alman tankı tahrıb olundu j girmek için iki 1 

Alman tazyiki bilhassa. Oise ı b ki• 1 ! 
mınta.ka.sında. şiddetini artırdı,j şey e ıyor. 1 
bunun gayesinin Parise doğru ; ltalyan vapurlarına bitaraf limanlara j 
ilerlemek olduğu anıa,ılıyor ~ iltica etme~e~~ bildiril~i .. .. .. ., 

- j Nevyork, 'l (Aıoayeted Pre• bildırıyor) - Berlınde hukum ıuren 
Cephenin yalnız bir kısmında harekata 1.000 Alman kanaate göre ltalya ancak ıu iki ıartın tahakkukundan ıonra harbe ; 

girebi.lecektir: İ 
tayyaresile 1.000 tank iştirak etti 1 - Fran•u: hava kuvvetlerinin imhaıı. a 

2 - Parise doğru yapılan ıimdiki Alman taarruzunun inkişafı. ~ 
ltalyanın, ilk §artı, Franıız hava kuvvetlerinin ltalya topraklarına i 

yapacakları hücumların neticelerinden endife ettiji için ileri aütdü- a· 
ğü tahmin olunmaktadır· (Devamı '1 ncl sayfada) a 

İngiliz tankları da mücadeleye Karıştllar 
SethuM.., lı L 

Dünkü vaziyeti gösterir kroki 
Londra, 7 (Radyo) - Somme harbinin ziyet hakkında beyanatta bulunarak demit

üçüncü günü de bitmiştir. Bugünkü hare- tir ki: 
kat hakkında alınan malumata göre vazi- _ Almanlar cepheye yeni kuvvetler 
yet memnuniyetbahştır. Fakat vakitsiz nik- göndermiş olmakla beraber taarruz umu
binliğe kapılmamak gerektir. Çünkü her an miyetle her yerde durdurulmuştur. Tank 
Almanların diğer bir cephede büyük bir hücumları tekrar cereyan eden harekatın 
kuvvetle taarru1a geçmeleri beklenebilir. vasfı mümeyyizi olmak kıymet ve eheınmi-

F ransız askeri makamlan namına söz yetini iktisab etmişlerdir. 
~öylemeğe salahiyetli bir za~ bugünkü va- (Devamı 7 ııcl sayfadal 

(Resmi tebliğler 7 nci sayfamızdadır) 

Askeri 'Vaziyet 
Büyük Fransa meydan muharebesinin 

henüz ilk günlerini yaşıyoruz 

'·····························-· .. ····--------····-············· .. ··········-····· .. ···-··········· .. ····--· -'' 
Amerika, ordusunun 
bir kısım silahlarını 

müttefiklere verecek _ 

İtalya uazetBıeri bu karanndan dolayı 
Amerika hükOmelini tehdid ediyorlar 

Amerika donanmasına aid olup müttefiklere verilecek 
ilk tayyareler yola çıkarılmak üzere, 

bunları 7 5 lik toplar ve diğer silahlar takib edecek 

r-...................................................................................................................... , Amerikan deniz tayyareleri bir uçuf esnaımda 

Her iki taTal da bütün kuvvetlerini ve en son ihtiyatlarını henüz i Vagington, 7 - Birleşik Amerikanın j tanklarına karıı müesııir oldukl 
muharebeye sokmuı değillerdir. Almanların gösterdikleri tereddüd ~ müttefiklere derhal tayyare vereceği habe- harebelerde görülmüştür. arı son ınu-
t:ayanı dikkattir. Yani onlar büyük kuvvetlerle yapmak iıtedikleri S. ri .. ~.mumktiyetlled ~mhe~i~aı:ıın ha~b? doğru .. Diğer taraftan Cümhurrcis~ Ruzvclt bu-
ıı: yurume e o ugu ıssını vermıştır. gun gazetecilerle yaptığı haf te.lık hasbıhal 
asıl yarmanın yerini ya henüz kararlaştırmıyarak bunu muharebenin E Tüfek ve topçu malzemesinin fazlasını esnasında orduya aid tayyare . ·ı~ hl 
inkişafına talik ediyorlar. Yahud bu yarmayı Chemain des Dames ile i müttefiklere satm~k karan.nın yukar.~ki ~a- Amerika dahili piyasasına sa:ıfab~t ~~ı~ 

Montmedi arasında yapmak niyetindedirler. E rarı yakından takıb _etme~ı, baz~ ınuşahıd- söylemiştir. · ı ecegın 
: lere nazaran, Amerıka bııamflıgının son .• Hü~umellen bu silahları s:ıt.n alan dıı· 

\. .................................... _ ................................................................ .,,, kalan emarelerini parçalamış bulunmak- hıh pıyasa bunları müttefik! re satmakta 
................ Yazan: Emekli general H. Emir Erkilet tadır. serbest 01acaktır. 

Ruzveltin beyanatı ilk ve ·ı k t . rı ece ayyareler 
6-7 Haziran gecesi, taarruz bölgelerin- 7 Haziran sabahı Almanlar, nyni taanuz 

de sükunetle geçtiği için Fransızlar bir gün bölgelerinde muharebeye ayni şiddetle de
evvel şiddetli muharebeler cereyan eden vam etmişlerse de bizzat Alman tebliğinin 
muhtelif yerleri kıt'a ve mühimmat ile bes- dilinden anlıyoruz ki onlar !le Manş sahili 
liyerek takviyeye imkan bulmuşlwdır. (Devamı 7 uci sayfada) 

Londra, 7 (Royter) - Amerikanın Verılen kararın tatbikatı · l . d 
müttefiklere 75 Irk toplar satabileceği an- olarak donanma emrindeki ·ınt~ıyuamtesınr en 
ı lm kt d 1 1 . C ç an nz· 
aşı a a ır. a tayyare eun urtis tayyare şirketine sa-

Halen Fransız ord · u larafınclo.n kulla- sılması takarrür etmiştir. Curtıs şirketi bun-
nılmakta olan bu nevi topların Alman (Devamı 3 üncü :;ayfad.a) 



2 Sayfa ,. 

~------------------~! 
He ~-~Ün ı 

Fransanın büy ük gün ü 
_ Yaı.aıı: Muhittin Birgen _,,J 

"11:1 ranaız milleti, büyük bir tarihin en 
ili büyük günlerinden birini yaşıyor. 

f ransayı idare eden fırkaların, ~erek kol
le~tif anlayışlarile, ~erc:k ileri gelen adam
larının kafalarile çeyrek asırdanberi düştük 
Jeri hatalar ve gaHeder ne olursa olsun, Av
rupanın en medeni milletlerinden biri olan 
Fransız milleti, kafa ına yediği ağır darbe
ler altında sersemle~ip kendisini bmıkıve
ıecek bir millet değildi;. Bunun için, Somme 
sahillerinde yeni başlıynıı muharebe, Fran
sızlığın bütün mukavcıru:t kudretini bir a
raya toplıyan heybctiı bir azmin kendisine 
ltarşı azametle dikildiğim gördü. 

Evvelki akşam Heınaud, radyo ile Fran
sız milletıne hitab etl!. F rnnsızlığın <lestan 
edebiyatı arasında /Üksek bır sayfa tt>şkil 
edecek olan bu nutuk, muhafazak.ir biı 
erkanı harbiyenin bütün ağır hatalarını 
yüksek Fransız ruhunun uh.i bir heyecanı 
ile telafi etmek isi İyen bir insanın sözlerini 
tnşıyordu. F ransanın askeri ve siyasi mü
dürlerini bundan daha çok evvel, he -
nüz her türlü hazırlıg ı imkfin "·arken bü
tün kuvvetile uyandırmaya çaJı mış, fakat 
muvaffak olamamı-ş bir insan ne kadar 
kuvvetli, ağır ve haklı söyliyehilirse Rei
naud da öyle söylr·di. Sesind,., haklı oldu
ğunu i bat etmek istiyen miskin bir pol.ti
kncının değil, vatanı kurtarmak ıstıyen 
yüksek bir azmin bütü::ı asil heyecanları 
titriyordu. 

* Bay Reinaud Fransa ıçın büyük günün 
geldiğini, hatta büyük scıatin çaldığını ilan 
etti. Emin. olabiliriz ki, Fransız milleti gü
nün büyüklüğünü ve çalan saatteki veha
met tmn~tını artık anlamıştır. Asırlar ara
sında, bin türlü feJ;ıketlerl.: dövüle dövüle 
teşekkul etmiş oları millı Fransız ~uuru, 
bugün tarihinin en yüksek heyecanını du
yuyor ve muhafazak:'ır hir erkanı h:ubive
nin geçmiş hataları.11 kendi kanile kar~;la
maya karnr vermi bulumıvor. 

Frnnsanın bu yüksele azim ve kararında 
hiçbir eksiklik yoktur. f nrihin Avrupada 
biriktirdiği en ;neden;, en ince, fakat :ı:> nı 
zamanda en kuvvetli bir milli teşekkül o
lan Fransızlık, her nevi a ~ır kuvvet tazyik
lerine karşı en ~idd··tlı rt'aksiyonlnrı yap
nuş olmakla me burdur. ister hariçten, is
ter dahilden gelsin, kuvvete karşı en kutsi 
ve en kıncı mukavemetlerle mukabele et
mek, Fransız ruhunun çok sevdiği ve çok 
muvaftakiyetle ba~.ırdıı~ı bir harekettir. 
Fransa t rihi bunun misallcrile doludur. 
Ayni Fransızlık, bıı defo ayni mukabeleyi 
yapmakla me"gul bulunuyor. Eğer tarihin 
misallNine bakarak hiıküm 'erecek olur
sak, bu d<'faki en ağu tazyiki de Fransanın 
yenmesi İcab edece~ıne hüküm vermekte 
tereddüd edemeyiz. 

Hiç süphe etmiyoruz ki f ransada bi.ıti.ın 
kuvvetile harekete ~elen bu yüks 0 '<: mılli 
heyecanın elde edecf!ğİ neticel!.'ri, b'"tiin 
dünya. belki de ayni derecede bir heyecan 
İçinde gerilmiş sinirlerilc, şu clakibda bek
leyip duruyor. Kafa ve ruh medenivf'tinin 
en büyük yapıcılarındnn biri olan bir mil
letin kanlı bir istila nltındn ezilmesine hiç 
bir vicdan ra:zı olamnz. 

* Frnnsanın büyük giınü gdmiş ve büyük 
santi çalmıştır. Böyle znmanlardn, her tür
lü küçüklüklerin üstiine çıkmay ı muvaffak 
olduğunu bütün ~arihi ile isbat eden bir 
milletin, bu defa da tnm bir ittihad ve tc
snnüd içinde.. büyüklüğünü gösterec!.'ği mu
hakkaktır. 

Fransa radyosu:rnn neşriyatından anla
dığımıza göre, Paria politikacıları nrasındi! 
şu sıralarda bir uzl mtt temayiilleri ıtÖ•ter
miş olan insanlar da "ardır. Fakat, düşma
nı kapıdan İt"'.Pri gi·mi" S?Örf'n Fransız mille
ti"'in bu fikre karşı en küçük temayül dnhi 
~östereccğini zannetml"ğe imkan olamaz. 
insanlık nam ve hesabına yaratmış oldu~u 
o büyük fikir ve duygu medeniyeti ile mağ
rur olan F •P"'••'>' P>ill~tı. •rı•ihin bu büyük 

"nünde kendisini yalnız büyük olarak gös
terecektir. 

Fransanm tekniği belki zayıftır. Fakat, 
şanlı bir edebiyata snhib, diinyn fdsefesin
de insanlığı ve milliyeti bütün tnntam:ısile 
ifade etmiş ~uurlu bir milletin manevi kuv
vetleri çok büyüktü:. Bundan dolayı, F ran
sanın gt>c;irmekte oldu~u acı giinler, bizirr 
gibi, bütün dünya için de acıiıklarla doltı 
bulunuyor. 

Somme nehri ile Paris nra!lında cereyan 
eden busııünkü muazzam düelloda bir tara
fın tekniği kuvvetli ise öteki tarafın da ka
fast, ruhu. medeniyeti ve insanlığı yÜ~<eek
tir. Bu dünvanın bütün in•nnlık ve mede
nivet duvgulan taşıyan knlblcrinin Fr:ın!ı7-
lı,.Ja birlikte olduğunu söylc:meğe liizum ka
lır mı~ 

-···························································· 
Do1ar fiatı düştü 

Avrupa harbinin zuhurundanberi mütc -
madiyen yükselen dolar dün 140 : 142 kuruşa 
dÜşmüştür. 

Londrn ve Parls borsalarında doların bu 
sukutunun neticesi olarak sterlin ve frank 
dolara nazaren yükselmiş bulunmaktiLdır. 

Doların bu düşüşü, Amerikanın son aldığı 
kararların bu memleketi harbe yaklaştır. 

mnkta olmasının bir neticesi oldu~u tahmin 
edilmektedir. 

Memleketimizde son zamanlarda Amerlk:ı 
ile Lş yapan bazı firmalar bn vaziyetten za. 
t ar göreceklerini bildirmektedirler. 

esimli B a k a le : Menfaat Dünyası 

-_,.,- -
Lu Rachefoucauld üç asır evvel aynen şu cümleyi yazmıştı: 
- lnsanlnr yckdiğerine düşman olarak doğarlar, yekdi -

ğerinden nefret ettikleri için değil, fakat yekdiğerinin ma -
likanesinc dokunmadan genişlemek imkanını bulamadık
ları için ••. 

Her hangi Lir harbin niçin çıktığını ararken her şeyden ev
vel devletleri ferdlerin teşkıl ettiklerini hatırlayınız. Bu tak
dirde hükmünüzü kolayca verebilir, menfaat kelimesini telaf
fuz edebilirsiniz. Harbin sebebi her vakit birdir, yalnız geçtiği 
yol yekdiğ•!rinden ayrıdır. ............................................................................................................................................ ·-··-··········-.. --·-·· .... ----··· ... ··· 

Kremden 
Boyadan 
Çoraplar 
AmeTihadaki ye 

nı moda çorap1arı 

hıç gördünüz mü? .. 
Bır parça krem ve 
türlü türlü boya
lnr, bu yeni çorap· 
Jarın esas malzc· 
rr.cs'ni te~kil et
mektedir. Bacak
lara sıvanan kalın 
bır krem ta bakası· 
nın üzerine çekilen 

ve 
ibaret 

koyu renkli :bir çizgi bakanlarda 
aynile halis çorap intıbamı bITakmak
tadır. Bu sabit boyalar yağmurdan bozul
mamakta, ancak sabun ve su :le çıkmak

tadır. Bu usul taammüm etti_Ji takdirde, 
çorap parası vermekten ocaklarına inciı 
dıkilen kocaların, sevgllılerin yüzleri gü
lecek, buna mukabil çorap fabrikaları da 
top atacaktır. 

lngiltere taklid edilemiyecek 
barıknot çıkardı 

İngiltere maliyesi :ı. İn~iliz liralık ve 10 

şilinlik banknotlar bastırmıştlr. Geçen -
lC>rde piyasaya çıkarı'an bu banknotl:ır 

takl;d cdilemiyecek şekilde ve şeffaf ola

rak hazırlanmıştır. Ele alınıp aydmlığ!l 

tutuldukları takdirde ortalarında &i:yah 

bir çi2:gi bulunmaktadır. 
I liralık banknotlar mavi renktedir. 10 

şilinlik banknotlar ıse mor renktedir. 

Bir vatanpert•er1ik dersi 
İngi\terede askere alınmak istemiyen 

bir delikanlı geçenlerde mahkemeye tev

di edi1miştir. Mahkeme huzurunda bu de
likanlı. vicdanının harbe aleyhdar bu -

lunduğunu bild~rmiş ve şunları söyle -
miştir: 

c Yedi kardeşiz, .ııltı kardeşim harbdC' 
öldüler. Yalnız ben kaldım. Benim askere 

alınmamam icab eder ... > 

Hakim Richardson şu söz1eri söylemiş
tir: 

cBenim de yedi knrdeşim vardı. Geçen 
Umumt Harbde beş kardeşim vatan uğ

runda öldüler. İki oğlum var. Biri geçen 
ay tayyaresile dövüşürken öldU, vatanı 

müdafaa için kardeşlerinin kanının ak -

tığını gören adamın mutlaka kardeşleri
nin şerefi için askere gitmesi lfızımrlır.> 

Bunun üzerine cepheye gitmesi ıçı n 
hakim ona ecza •vermemiş ve delikanlı r.s
kere alınmıştır. 

ARASONDA 

Yeni asker 
Kılıç kuşanıp at donatarak fefere 

gitmek modası çok geride kaldL Hatta 
kırk sekiz saatte eferberlik yapıp bü
yük o·du cüzütamlannı bir noktaya 
yığabı.:mek gibi stratejik hünerler de 
tavsadı. Piyade at~inin tanzimi, top. 
cu mevziinin tayini gibi ferdi marl -
fetıer de bayatadı. Görüyoruz ki son 
yirmi beş yıl içinde harb rnetodl:m 
hatta bu işin içinde bulunanları bile 
gafil avJmı~ak bir süratıc değl miş _ 
tir. Habil ile Kabil'denbtii değişnılyen 
1ıarb si tenılerlnden yalnız biri k:ıl _ 
mı tır: - Hile! Hile ve hud'adan gay_ 
ri bütfm harb rnctocırarı ınas etmiş 

ve yerlerini yeni sisteJ11ler :ılmı tır. 

Yenilmemek için bu yeni nıetodlnr. 
la derhal ülfet etmekten \"e bu işin 
ustası olmağa çalı maktan ba ka ı;a -
re yoktv.·. DcllklJ demir, yani tüfek 
lc:ıd edildikten sonra kılıç ac;ai('tinl 
değil ,. de kn'llletlnl ka'\bettl. Otoma. 
tik c:llal• ardan sonra cla tüfek kıv -
metini değilse de kuvvetini kavbetfi. 
Tanklardan scmra dıı siner, taırvnrc _ 
den onra kale ve istihkam tarihe ka. 
nştıla.r. 

Yıllardnnb,.rf dillerde çalkanan Ma. 
iino ile ı;;ıı:-fl·id istihkamları karı:at:ırı 

bil" f.rkfttmh·pn blrl'r korkuluk haline 
celd• er. Bii'iin dünyanın ha vetlr. 
,;ö-•l"rinl diktif;I gıırh cep~""' muha _ 
rPbPl"ri \'Rsanıak a?miı1de olan mil • 
le41nin ırö7lini' dört arm•tjır. lnkitı,. 

Vf' mntör cl,.vrlnln 11c:'•,.rJ1kt,. vaptı~ı 

inkıMl-ı bi•tün azametlle gözlerimizin 
önünd dlr. 

ı:.,ı,; "'""ıırfhl,.re znf Pr ~"f'rf'n fil _ 
),.,. ,.,.,,..:~., mntiirHi tank ,.ı,ı:.,,. ı:-ir • 
...,ıcti• rhab'l lrıı!farı d'l mot;;,.1,...nııc::

tir. Et "'" ltPtnlktf'n lnc:anm m:ld:ıfaası 
id., mntörJ .. c:me"i, makfnelesmesl art 

1\ff\f~·ı"~f"!l llarb ~ilS\hl:ıtına kar~ı 
mn'-ıori'•1Pri'•ı de m,.n,.vhatını celil< _ 
lestirmek 1bım. Tiif,.k sec:iıe firkiiu 
karan kııbll"IPr gibi ta11k v,. tavvare 
baskını önf.nde p:rnlie uğrayan bir 
orduyu t-Oplamak ~çtür. 

~~~""""'""'.-..."' ............................................................... 
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Can kurtaraıı 
Y elelılerlne takılan 
Bir lamba 

İngiliz bahriye
lilerine dağıtılan 

cnn kurtaran ye
leklerine yeni bir 
ilave yapılmıştır 

Bu icad, 48 saat ya 
nan ve beş kılo-

• metreden göriinen 
bir elektrik Iam
basıdı r. Bu suretle. 
hır kaza neticesin· 
de denize düşen 

denizciler, daha çabuk ve kolaylıkla bu
lurumış olacaklardır. 

Amerikada "Kiralık dişler,, 
Amerikada bir ckiralık dişler ajansı. 

açılmıştır. Bir ha ır cemiyetı taraf mdan 
tesis edılmiş olan bu ajans Vırginıa eya
leti dahilinde Noı folkda çalışmaktadır. 

Hususi dıtşçiler arzu edilen mahallere 
gönderi'mekte ve kira ile diş takmakta
d1rlar. Bu kiralık dişlerin fiatı dişlerin 

cinslerine göre değişmektedır. Sedeften. 
altından, platinden ve başk.:ı maddeler
den dişler yapılmaktadır. Kira müdd~tle 
mukayyeddir. Bir snnelik oldu~u gibi bir 
haftalık da vardır. 20 dolar mukabilinde 
bir ay müddetle p'atin diş kiralanmak -
tadır. Üst dişlerin kirası biraz daha yük
sektir. 

Yeni sistem çelik imali 
Amerikanın meşhur kimyagerlerinden 

birJ yeni bir çelik imali sistemi icad ey . 
lemiştir. Bu çelik irna'atında odun isti -
mal edi1mektedir. Yeni buluş çelik sa -
nayiinde ıbir inkılab vukua getirece}dir. 
Ma!Um o!<luğu veçhile çelık demir made
ni ile maden kömürünün halitasından 

vücu<le getin1mcktedir. Bu kimyager 
maden kömürü yerme odunu ikameye 
muvaffak olmuştur. Bu hususta kullanı -
Jacak olan odun ya ince ince kesilmekte, 
ya toz haline veyahud da kül haline ~e
tirilmektedir. Bunlardan istihsal edilen 
kü! demire katılmaktadır. 

Bu usul Amerikanın bazı çelik fabd
kalannda istimal edilmcğc başlanmıştır. 
Bu sayede eJde edilen çelik daha sağlam, 
olmakta imiş. 

Fakat bunun da pek büyük bir rnah -
zuru ortaya çıkmıştır. Şöyle ki çelik ima
latı için istimal edilecek o~an odun k;lğıd 
fiat\armı çok yükseltecektir. Kağıd tüc
carları ve fabrikaları bu yüzden telaşa 
düşmüşlerdir. 

Fakat buna karşı çelık sanayicileri se
vinç içindedirler. Çünkü bu usul onla:ra 
malı daha ucuza çıkartmağı temin e;ı.•le -
mekted:r. 

1 STER I NAN. 1 STER INANM~t 
Fıaıısı2ca L'Ocuvre gazetesinde şu ııatıriarı \!Ördük: 

'' h.nlya funları istiyecekmiş: 
l -- Nis ve havaliai. 
2 - Korıoika. 

3 - T unue umumi şeklinde. 
4 - CeLelüttarıkın taksimi. 
S Süveyş kanalının beynelmilel hale getirilmesi. 

1 STER 1 NAN, 

6 -· Cibuti ile birlikte Fransız Somalisi. 

7 - İtalyan Afrikasını Bingazi ile birlcştırm•:k üzer~ Su

ddndan bir parça ..• ı> 

CüzeJ türkçemizde «dilin kemiği yoktur; şektnde bir cüm

le vardır, bu cümlenin sırf bu gibi vaziyetlerde kullanılmak 

üzere icad edilmemiş olduğuna: 

1 STER INANMAI 

......,,__ __ -.. · -
-- ~ 

l-la~iran 8 

Sözün kısası 
Kahraman bir baba 
~·---- E. Ekrem Talu __J 
~ ransa sabık hava nazın general ~. 
ili nain'in, cephede bulunan ikl oğlu ~ 

nun iki.si de ayni muharebede şehid dü,tü • 
!er. 

1914 harbinin hava kahramanlanndan bi
ri olan muhterem generale bu kara haber 
bildirildiği zaman, metin ... askerin verdiği ce. 
vab şu olmuş: 

- Fransa varoJsun ! 
Balkan harbinde Rumeli topraklannı m\i• 

barek kanlarile sulayarak Türklüğün şcrc • 
flni koruyan şüheda meyanında müşir mer .. 
hum Fuad p:ı.şanın da iki evladı vardı. 
Şecaatin mtişahhas timsali olup 93 har • 

bindeki kahramanhğlle Türk hamaset t.arl 
hinde ebedi bir mevki edinen ihtiyar vÇ, 

muhterem müşir de kendisini taziyeye "l , 
den harbiye nazırı Enver paşaya aynen şöy. 
le demişti: 

- Evladlarımın bu mazhariyetleri benJ 
kıskandırdı. Keşki yaşım musald olsa da: 
ben de onlarla birllkte, vatanım için harb 
ederek nynf şerefii surette öl eydim 1 

Eski tarihi yazanlar Romalı ve Sp:ırtalı • 
!arın vntan ~kını söyliye söyliye bitire .. 
mezler; ve o zamanki Roma ve Sparta hal• 
kının vatan sevgisini evlact sevgısinden ü~ 
tün tuttuğunu ibret alınacak bir fevkaliide. 
ilk diye övüp dururlar. 

Halbuki, kahraman her cağda ve her yer .. 
de kahramandır. Ruh as:ı.Jetinln ayrıca. mu_ 
ayyen bir vatanı olmaz. Ancak onı:n tecel. 
!isi müsnid blr zemin ister. O zemini hazır. 
lıynn da, bir milletin umumi seciyesi ve tn. 
rlhld!r. 
Meşhur sözdür: Milletler. nno;ıl bir hıikt\ • 

mete layık iseler ancak öylesıne naıl oln bl· 
lirlermlş.. kahrnmnnlar için de bu bövle • 
diri 

Mü. lr Fuad paşanın yüt'e hat1rnsı hu2u ., 
nında eğıJirken neclb Türk milletini. Türk 
milletinin tnrihl yiiUtlifünl t.Pbcll eylen ~l • 
miz gibi, sayın general Dennın'ln krıhra _ 
man şahsiyetinde de, şimdi, asn Fr~nsız 

milletinin dünyaya ün salmış merdl r,ı sc
liimlıyoruzl 

-·························································-· 
Ekmek çeşnisi 

değiştirildi 
Ticaret Vekaleti, Toprnk Mahsulleri Ofisi 

vnsıtaslle yeni sene bu~Bayının kalite it ba. 
rıle arzettiği yeni şekli tesblt ettirmişt r. Ye. 
ni sene mahsulü fazın ve b Iha sn ser• bu!t 
day b:ıkımmdnn mebzuldür. Fazla sert buj. 
c:'ay ;stihsali karşısında ekmek çeşni! inin 
tadil edilmesi lô.zım geldiği Ticaret Ve Jeti 
tarafınd<tn İstanbul Beledıye ine bildırl"niş. 
tır. Belediye tarafından hazırlanan yen ek. 
mek çe<ınLc;inde yüzde kır! sert bur;day yUz. 
de altmış yumu~ak buğday mC'•·cuddur. Ya • 
rından itibaren tatblkınn başlanacak ekmek 
çeşnlsile ekmek fiatlarındn bir del> c)klik 
olmıyacağı gibi ekmeğin renginde de bir 
başkalık görülmiyecektir. 

Satiye davası hakkındaki 
kararı müddeiumumilik 

temyiz etti 
Müddeiumumilik, Satlyc yolsuzluğu flnva~ 

sında 1 lncI ağırceza mahkemesi tnrafından 
Yerilen kararı, talebe aykırı çıkan iki noktaı 
dan temyiz etmiştir. 

Bıı iki nokta Yusuf Zlya ve arknda ları 
hakkında sahtekarlık suçunun sabit olma -
ması ve idnre meclisi azalarının ihmalden 
beraet etmeleridir. 

Şehrin un ve yiyecek 
ihtiyacı tetkik edildi 

İstnnbuldn emniyet bakımından alınacak 
tedb!rlcri konuşmak üzere dün VildyettP. bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıya Vall Tr.ua. -
vlnl HalUk Pepeyi riyaset etmiş, Liman U • 
mum müdürü, Muhafaza başmüdürü, ticaret 
müdürü toplantıda hazır bulunmuşlardır. 

Dün Vil§.yette ikinci ve mühim bir toplan
tı daha yapılmıştır. Vilayet seferberllk mü _ 
dürlüğünde yapılan bu toplantıda şehrin 

gıdn bakımından arzettiği şekil etrafmda. 
konuşulmuştur. Fevkalade ahvalde bııi!rlay, 

ha vaylci zaruriye ve her nevi gıdaya olan 
ihtiyaç ve bunların tedarik yolları tetkık ve 
tesblt edilmiştir. 

• Şehrin buğday ihtiyacı ön .safta gelmek
tedir. İstanbnlda Toprak Mahsulleri Ofi~!nln 
silolarında 12 bin ton bu~day stoku daim! 
surette bulundurulmaktadır. İstanbul ~ehri 
her zaman için buğday ve her nevi gıda sı
kıntısı çekmekten uzak bulunmaktadır. 

Taraçadan sokağa düşen 
bir kadın öldü 

Llıngada Tülbendci mahail~indc Mer· 
merciler sokağında 3 1 sayılı evde oturan 
Pakize adında otuz yaşlarında bir kadm 
evlerinin dokuz metre yÜk5ekliğındeki ta
raçasından sokağı seyrederken muvazene
sini kaybederek sokağa du~ınÜ§tÜr. 

Bu sukut neticesinde vücu<lünün muhte
lif yerlerinden ağır !'!Urette yara alan Pakize 
bir müddet sonra kaldmld:ğı Haat-kı has
tanesinde ölmüştür. Vak'a etrufwda zabıta 
tahkikat yapmaktadır. 
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TelgraE, TeleWon Ve Radyo llaberleri 

Vaşingtonda beşinci 
kola karşı basiret 

klüpleri ihdas edildi 
Vaşington 

7 
{A.AJ _ D.N B ajansı bil _ klübleri ihdas edilmiştir. Dün kanlı bir kav. 

dlrtyor: · · ga çıkmış ve aslen Alman olan bir Amerika. 

Reisicfımhur Ruzveıt tarntından gizli po- ıı bıçakla ağır surette yaralanmıştır. • 

lls teşkllt\tı için milyonlarca munzam tnhsi- Mecburi askerEk 
lat istenmesi, ordu şefleri tarafından beşin- Nevyork 7 (A.A.) - İstisnai ahvalin ıcab 
~I kolun teşkil ettiği tehlike etrafında ve bu ettirdiği tedabir meyanında, Nevyork Tımes 
kolun faalıyetinin Panama kanalına ve gazetesi, Birleşik .Amerikada mecburi a.skeı-i 
OITtşu memleketlere yapıldığı hakkında ya- talun sisteminin ikamesini tavsiye ediyor. 

~tlan beyanat ve gazetelerde b:şinci ko~ bak Am "kada cephane imalatı arttı 
ınd,ı yapılan n~rlyat Blrleşık Amerıkııd:ı erı 

~c cenub Amerlkasında fevkalMe bir a.sabL Vaşington 7 (A.A.) . - Ordu topçu ku~.~et. 
~et u and ktad leri komitesinin şefı, Amerikanın bu.un 

ırma ır. ........, · l' t a t.tırmak Vaş ngtonda ikamet eden Alman aileleri fabrikalarına Cq .. :~ne un~ a mı r 
•ıkı bır nezaret altındadır. Hedefi şüpheli için haftada altı gun ve gundc 24 saat çu -
JahısJarı gizli polise bildirmek için basiret ıı.şmal:ırını emretmiştir. 

Alman ·tayyarelerinin Fransa 
ve lnuiltereye akınları 

Paris, 7 (AA.) _ Çar!Jamba gününü Perşembeye ~a~lıy~n gece zarfında, b~r 
tok Alınan bombardıman tayyareleri Frnnsanın merkezı uzerınden uçarak muhtclıf 
Çaplarda birçok bombalar atnıışlıırdır. Bo.mbaların büyük bir kısmı tarhı!ara düıımüş
tür. 

Büyük bir kısmını siviller teşkil eden birçok ölü ve yaralı_ vardır, 
Bir Alman tayyaresi düşüriılınüş, iki tayyare de_ hasa.ra u~ratılmıştır. 

Lonctra 7 <A AJ _Hava ve dahlli emniyet nezaretı bildıriyor. 
. Evvelce blldlrıldiği gibi, bir çok bölgede alarm işareti verilmiş ve bu alarmlar tak. 

tıben 3 Slat siırmüşt.ür. 
liava dafi topları faaliyete geçmiş ve avcılar düşmanı tesbit iç.in derhal havalanmış. 

hr. Bir miktar yangın ve yüksek infilak kabiliyetli bombalar atılmış ve Lincolnshire 
ıehrı üzerine ytiksek infilak kabiliyetli bombalar düşerek 2 kişinin hafif yaralanması-
ba sebebiyet vermiştir. 

Fransada 
Paris 7 (A.A.) - Merkez mıntı:ıkasında bu gece saat ikiden 2. 1 O a kadar bir 

lllarrn işareti v~rilmiştir. Maddi hasnrat olmuş fakat insanca zayint yokt.ır. 
fngilterede 

b 
Londra 7 (A.A.) - lngiiiz hava rıezaretinin bir tebliğinde, dü~ gece yapılan hava 

askınlarına aid olarak alınan müt~mmim malumata göre, bir lngiliz hava meyda
bına da bomba düştüğiinü ve bir tayyarecinin öldüğünü bildirmektedir. 

Başka yerlerde hasar yoktur. 

Fransızlar Amerikan tayyarelerini 
kullanmıya başladılar 

Londra 7 (Hususi) İngiliz ve Fransız ıeri kuUanmnğa b!l9lnmışlardır. Pilotlar, bu 
t~_yYareleri bugün de faaliyetlerine devamla, tayyarelerden çok memnun olduklarını bil-
d~man kollarını ve askeri hedefleri muvaf. dirmişlerdir. . 
takıyeUe bombardıman .etmişlerdir. Fransızlar dün 21, Inglllzler ise 15 Alman 
Fransız pilotları halen .Amerikan tayyare. tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Hamburg diin tekrar 
bombardıman edildi 

Hamburg, 7 (A.A.) - O. N. B. bil- arada küçük bir §ehir de bombardıman e
diri} or· dilmiştir. iki eve bomba di_!müş, be~ ya
, Cu~n gecesi, düşmna tayYareleri yeni- şında bir çocuk ölmüştür. -çocuğun anası 
den Hamburg üzerine bombalar etmı~!ar- ve babası ağır surette yaralanmıştır. 
tlır. Hava dafi toplarının nteş açması uze- Londrn 7 (Hususi) - İngiliz hava küv
ti I lk' gece ynptıklan gi- vetleri, altıncı "gün olmak üzere, tekrar 
t !1be taybya

1
re er evi~~ .1• 1 ve askeri hedef- Hnmburg. Bremen ve Gnnd üzerine akın-

cı om a arını ge ışı guze l k 1 d ) .. 
len tutturmaksızın bırakmışlardır. Bombn-ı ı~r ya)f ra , p~ro b e~o annı ve ~lnak:ı-
bnn ekserisi üzerinde bina olmıyan top- Aathyo ~nnı d obn:ı a.: ınlınnh .betmd~şl e~d~r. 
, ki d" .. .. LJ b rg civan ve bu c en cıvarın a ır tune ta rı e 1 mı"'tır. 
ıa ı:ı.ra uşmuştur. r am u 

f anlar Ma ta ve Firs in· 
terk ediyorlar 

i 

K d
.. 

7 
(A.A.) _ aGnlataı> ismini tada bir kere yapmakta olduğu hava servi-

u us, .. k d si dün tatil edilmiştir. 
"' . ru ekserısı n ın 1 ıaşıyan bir Jtalyan vapu . Malta, 7 (A.A.) - Son tnlyan kafilesi 
\'e çocuk olan 150 İtalyan yolcusu ıle Hay- bugün Maltayı terkediyor . cıBeşinci ko· 
fa' dan hareket etmiştir. . . f lon» a karşı yapılan mücadele dolayısile 

n·- b apur bugün ycnı hır talyan Malta ahalisi hüviyet varabılarını hamilen 

ıger lıir:_:v~~~· ~Li~·t~to~r~ia~ş~ir:,:k:.:e:t;.;.in.,;.i;_n .. h":a .. f_-~g~ez~m;-iy_e_d;a_\_'e_t_e_d_i_lm_iş_I_er~d;-i_r. __ 
trupu yük~ycce tır. 

isveç Kra~ı _te~liken!n geçmiş . 
addedilemiyecegını ısveçlılere ıhlar ettı 

:vf W bayram 1 taayyün etmiş olan bitaraflık siyasetimizi 
Stokholm 7 (A.A.) - d 1d 1 yapılan şimdiye kadar idame etmeğt- muvaffak ol

tnünasebetile Stokholm s~ 1~. a tuk irad duk. Fakat bir kral sıfatile bende . mevcud 
büyük geçid resmi e~nasın a ır ~tu ay zar- olan ağır vazife hissi beni, büyük devletler 
eden kral Gustav bılhassa ~kon .a. 

1 
bülün arasında harb devam ,ettiği müddetçe teh-

fı h d h b tehlı esının k · h' b' h
0

l · dd 

ı nda z1 u.urb~ 1 en a;ne geni' m•kyasta yar li ;.nı.n .. •ÇI ır "::eç ı e gbeçmışd.e edilemiye 
sveçli erın ır eşmesı cegını soy emege mec ur e ıyor. Bunun 
dım ettiğini söylemi~tir. . için sizi aranızdalci ittihadı bozmnmağa da-

Hükümdnr demiştir kı: d sarahatle vet ediyorum.» 
nBen ve hükumet bu ka ar 

Mecliste kabul edilen kanunlar 
mahsus terfi kanununun dördüncü maddesi 
nin tadiline dair kanun layihalarının nlaka
dar vekillerin huzuru ile müzakeresine ka -

rar vererek içtimaa nihayet vermiştir. 

A ) Bugün Dr. Maz -
Ankara 7 (A. ' ı:- da toplanan Bü-

har Germenin başkan ıgın de mevcud 
M r. ruzname 

yük Millet ~c ısd l k ve iyi komşuluk 
Türkiye - Surıye oht ~ bağlı protokol
rnuahedesile bu mud e e~:yları heyetine 
ların tasdikine. or u su 

Meclis, Pazartesi günü toplanacakbr. 

Herkesle beraber İtalya da .. 

Muamele vergisi hakkında 
Maliye Vekaletinin tebliği 

bekliyor 
Yazan: Selim Ragıp Emec 

Sınai müesseseler bir "imalat,, ve bir de "muamele ,, 
defteri, bunlar haricindeki mükellefler de bir " emtia 

ithalat ve ihracat,, defteri tutmıya mecburdurlar 
. M. Mus:;ofininin diin söyliyeccği bildi -
rılen ve bununla ltalyanın vaziyetini tayin 
e?eceği haber verılcrı nuıku söylenmedi. 
l ıpkı geçen Salı günii olduğu gibi M .Mus 
solininin muhafaza etmekte ısrar' ·•

1 
d'-~ Ankara. 7 (A.A.) - Maliye Vekaletinden kelleftlrler. Bu defterlerin, en büyük mal 

sükuta bakarak bundan bir m1idde~> e ıgi teblığ edılmiştir: . memuruna tasdik ettirilmesi mecburidir. Ka 
ltalyan halkına yaptıt h. b~ . h tvve . 1 - 2430 sayılı muamele Yerglsı kanunu nunun bırlncl muvakkat maddesine göre t:ı.s 
mnk mümkün değil/' Mta ~t ~~I~ nmba- ile ek ve tadıUeri l Hazlri2n 1940 tarihinden dik muamelesinin nanunun mer'iyete gir -
hitabesinde artık . ır. . ı' i _usso ~~··. u itibaren ilga edilerek yerine 3843 sayılı mu - diği tarihten cıl Hazirnn 1940• tan ttlb:ıren 

• ı;oz so,> em•yecegını ve am ] ıs l t y l süklıtun.u badema ha k . 1 'hn d ~· . e e verg 1 kanunu kaim o muş ur. en bir ay içinde yaptırılması Uizımdır. 
bildirmısti. İtalya,, ~e et kc . 1ı. a e ef cde~ını kanun 4 Haziran 1940 tarihli resmi gazete - Öteden beri muamele vergisıne tfibi bulu _ 

aşvc ı ıne aı e ılen de n•"' d'l · Ur l · nutuk söylemek Irnraıl r d h. b' . . ~re ı mış · nan sına muec;.o;e eler, 2430 sayılı kanun hilk 
tnhnkkuk etmediğ' ın .an ıç ırının 2 - Yeni kanun, sınai müesseselerden ma- müne göre 1940 takvim yılı başında t:ı dık 
kendisinin bu sözlı r~az.nrı daıkkkkat1e alınır a, ada bu müe e elcrin f1ly:ıllerini, şub lerini <.>ttlrflmiş oldukları İptidai maddeler alım 

f>Yıne sn 1 ·a mıık iste t r • Ü 1 diği anin ılır. Fil\'nki AHu - ve sa ış ma az !arım, sın:ıı m essese Ne ıma \e sarf• ve muamele defterine )eni ka _ 
olduğu bugünler bütÜn ıanın Y~ ~maktn lfıt yaptıran veya sınai muessesclerlc fflyal. nunun emrC'ttfğl muamelatı dercetmek ş:ır _ 
duğu kadnr bizz~t '• 

1 
. \ rupa ıçın ol - lerinden, şubeler nden ve satıcı magnzaların- tile bu deftcrlerı 1941 takvim yılı başml kn-

naziktir Bu d ~ a Y~ ıç n de son derece dan mal alan toptancı ticarethanelerle mü • dar kullanma~ de\am edeb lırler 
• erece nn'l.lk bir vaziyett t hhldl . rilebilecek al 

1 1 
b. k e ve- ea eri ve bunların toptancı fılyal, şu - 4 Yenidm mükellefiyete r,ıren şahtcı ve 

vahim netice7c~c~~~ ır b fr.arı.~ so•;. dt•ıcce be ve satış mngaıalıırını ve bu müesstselerlnlmüesseseler, kanunun mer'iyete girdiği tarih 
varestedir. Bundan~~~? . .1 e~cg~ şup~eden akraba ve şeriklerine ald olup da bu muesse. ten itibaren ı ay içinde, ba!tlı oldukları vn-

lı.nı· ve on h do u
1
.rudur kı M. l\ıusso- selerin maUarını s:ıtan mağazaları vergi ile ridat dairesine bir beyanname vererek m"u 

un şa sın ·ı tal ' d" .. .. -müteınnd· ıt dd ) 'l tışunuyor ve mükellef tutmuştur. Kezalik toplu fmaH\t esresenin isim ve adresini lştıgal mevzuunu 
ı sure c tere üd ediyor d kı i .. ' Fransız " 1 T k · yapma ı arından dolayı sına muessese sa. işe b:ışladıklan tarıhl. imal vac;ıtalarının 

Fransız ha. şve k.n1 _gı. ızd ·aynaklarının açıkça, yılmıyan müesseseler de yeni kanunla mükel nevi ve adedini kullandıkları muharrik kuv 
e ı ının e son nutkun) • fi . . · -palı bir cü 1 .

1 
k d ·-· . . c a ;c:a - le yet mevzuuna alınmıştır Kunlerın top - vet ve işçi miktnrını, depolarını. !fiyat şube 

letler lınty::'·ıe 1h7 b~Y cttını gkıbı bu de" - tancı sayılacağı yeni kanunun yedinci mnd- ve satış malhZ'l.lnrının adreslerin! bUdlrme 
ı e ıç ır zam.ın ·onu maktan d ı d k b 1 • ıo;ı.., -çekinmiş değili d. r I . es n e ve a ·rn a ve .şerik ere aıd ma.., .. z:ı - P:e ve 1 Hnziran 1940 tarihinde ellerinde mev 

Yılabilecck büt:r ıdr·. 1 • kr.ıl tt~ onun
1 
meşru. sa- !arın hnnttl mcıı:tazalnr olduğu dördünrü mRd "Ud ve verıriye tfıbi malın ilerden nlınmı' o. 

un ı e erını an amak ıstcr d · el fil 11 . bir kulakla dinle · • d d d' 
1 

F esın e, ya er, sektzlnci maddesinde ya - hn mn1ların nev'ınl. miktarını ve kıymetle. 
kat lıalya bu hus::y.., e.:~.a e .. ır er. .~: zılıdır. rini miibeyyin bir envanterini tanzim ederek 
gibi dilek ve iddi:l:rıvh:kk~~~:oylemedı?ı 3 - Sınai miieo;seseler bir aİmnlfıb ve b'r bu bevannaIT'"l.rre rnnt~tmei!e ve envanter 
bir talebde de bul L 

1 
res.ml~ hıç de o:Muamele» defteri, bunlar haricindeki mü muhteviyatı olan malları semtin ithalat ve 

unmıınw;tır. r atta ... oma k 11 fl d bl ı t · -matbuatının son ~amand:ı. iddet b 
1 

e e er e r eEmt a i hal"ıt ve ıhrncah ihracat.. defterine geclrmeğe Ye muteak1b 
neşriyatına rag~ nle, b 

1 
şh. b. . u a~ defteri tutmnl?n me"burdurlnr. Muamele vn- muamelelerini de m•ıntnzamnrı tasdikll def-

•· un arın ıç ırı Tesmı rr'sln tAbl ı ki b b • .. bir müdahale t k · 
1 

,.,ı e u o mama n rr:ı er ~ınnı mue.c; _ ter1Pr•ne ıcılemP~!' rtıP"burdurlar. 
• a'Sı:ıvvuruna ma es o ma - 1 d mı · mışlardır. Sö lenmi v , 

1 1 
sese ere eva ı mal satan toutııncı tıcaret. S:ıvın vntandncılarca bilinmek üzere tcbli{! 

]erin k• ff . Y ş e .>ba~ı mıhş 0 an "'ey- haneler de bJr ac:atıc:n deftl"rl ttıtmakln mü _ olıınur. 
a esı ya muayye.1 ır şa sın, yahuıl 

da muayyen bir zümrenin fikirlerini, &r -
zul~rını nakletmiye inhisar etmi,tir. Demek 
ki ltal}•a, kendisine ·.ıtfolunnn müdahale ta
savvurlarım henüz kat'i .surette benimseme
miştir. Şayed bu, höyle olmasaydı, mütte
fiklerin konuşma da\•etine karsı kabulü ka
bil olmıyan bir takım mda,lıb serdeder, 
bunların kabul edilmerP.,r.bı takdirinde de 
hususi bazı faşist teşekkiillerin arzu eder 
göründükleri müdahale hareketine kıyam 
eylerdi. Maamafih bn tereddüd ve hesab
lara rğmen ltalyanııı vaziyeti muammaıılud 
olmakta berdevamdır vr ~alib ihtimnl odur 
ki bu vaziyet, ancak gMbde cereyan eden 
büyük harble berabtr tavazzuh edecektir. 

5"LLm. &a9t}'ı. eHı.09 ............................................................... 

General Veygandın emri yevmisi 
Paris 7 (A.A.) - Elye\'m bütün şidde-ı zimİzin misalleri, azim ve cesarı"tin daima 

tile devam etmekte ola.n bu~~~. muharebe zaferi elde ettiğini göstermişLir. Fransa top
baıılar başlamaz, 5 l laz!ran gunu sabah sa- raklarına sıkı bir ~urette tutununu:z. Yalnız 
a_t 1 O d~, _Ge.ne~al :v;ygand kıtaatıı şu em- ·ıeriye bakınız. Ceride, kumandr. heyeti si-
n yevmıyı bıldırmıştır: · k · k · · b" .. dl · 1 · 1 

F h b 
· b' 1 E . ı ta vıye etme ıçın utun te 1ır en a -

ransanın mu ate esı a amıştır. :.mır, V k b · h" · ı · · · • f'k · l k · · . ..d f nıştır. atanımızın a ı etı, urrıyet ennın 
rıc at ı rı o ma sızın mevzıımızı mu n na 

k F d b 1 korunma-;ı ve oğullarımızın is.ikbali sizin 
etme tir. ransız or usunun sü ay arı, as- ' 
teğmenleri, erleri, eminim li, memleketi - a:zmirrize bağlıdır. 
mizin istilacılar tarafınadn tecavÜ7e uğra - Diğer taraftlın Perşembe ak amı, ikı gün 
dığını görmek keyfiyeti her nerede olursa- muhareb~den sonra general \Vey>;and, e
nız olunuz sizleri, sarsılmaz. b:r muka" e - mirlerini azimle tuttukları için mııharib or
mctte bulunmağa sevkedect.ktir. Şerefli ma duyu tebrik etmiştir. 

Fransız Başvekilinin ispanyada Cebelüttar1k için tezahürat yapıhyor 
vaziyet hakkında izahatı Madrld 7 (A.AJ - D.N.B. ajansı b.ldıri- jı.st ve talebe tczahurntta bulunmuştur. Ja • 

yor: en'de ve Orense'de de buna benzer tezahur. 

Cebclütta.rıkın İspanyaya iadesi lehindeki ler vukubulmuştur. 
Cebelüttarık, 7 (A.A.~ - Ccbelüuarık 

Paris 7 (A.A.) - Havns: Bi Reynaud, 
bugün öğleden sonra. ayar. meclisinin ordu 
encümeni huzurunda beyırnatta bulunmuş- tezahürat devam etmektedir. Madrid, Va -
tur. Bu içtimaa hariciye encümeninden bir Iansiya ve Salamnnkada yapılan büyuk te
heyet te iştirak eyleQıiştir. zahürnttnn sonra Albacetc'de de 6000 Falan. 

mıntaknsı lspanyol makamları, her türlü 
lngiliz aleyhtarı tezahürleri menetmek em
rini vermişlerdir. 

B. Reynaud, Flnndres muharebesi ile 
bugünkü taarruz hakkında ve mukaveme
tin organize edilmesi bah•inde tam izahat 
vermi~ ve halen yapılmaktd. olıın harel·<ltın 
inkişafına itimad olunmn'ı sebeblerini bil
dirmi tir. 

Ordu encümeni reisi, müttefik kuvvet
lerin dnimn daha faal işbiı liğine itimnd 
hislerine ca\dan i tirok et •i , alın:ın ted
birlerden dolayı B. Reynnud'' u ı ~brik ey
lemiş ve her sahada milli kuvvetlerin kal
kınmasına, lüzumlu bütün en Jı ile devam 
için tesanüdünü gösteren tı mir nt vermi tir. 

Mısır hükumeti bir İtalyan 
vapurundaki pamukların 

tahliyesini emretti 
Kahire 7 (A.A.) - Dün lskendeıiye -

den bir ltalyan vapuru harelcet etmek üze
re iken hükumet vapurdaki pamukların tah 
liyesini emretmUir. Polis pamuk balyala -
rını muayene etmektedir. 

Geceleri İngiliz kara 
sularına yanaşmak yasak 

Londra, 7 (A.A.) - I \ İrallık, 8 Ha
zirandan itibaren, günün batn:asile çıkma
sı arasında, hiçbir tüccar gemisinin birlı şik 
kraliyet sahil ve limanlarının 3 milden faz
la yakınma gelemiyeceğini tebliğ etmekte
dir. Teşkilatlandırılmış lngiliz refakatli ge
mi kafileleri bu mcmnuiyete dahil değildir. 

Bu memnuiyete riayet etmiyen E;emile
rin üzerine ateş a(ılacaktır. 

Belçlkadaki talebelerimiz 
Ankara 7 (A.A. )- Belçikada kalan 

talebemizin isimleri dün ıl.ln edilmişti. 
isimleri aşağıda yazılı talebemizin de 

Belçikadn bulunduklarına dair Hariciye 
Vekaletine malumat gelmiştır. 

Hidayet Aytaç, Cemal Günal, Mart 
Aka, Haydar Tansug, Vahid Çopur karısı 
ve iki çocuğu ile beraber, Tncı::ttin Ata _ 
man. _ 

Amerika, ordusunun bir kısım silahlarını 
müttefiklere verecek 

(Baştararı 1 inci sayfacla) ı <çocukluk ı diye tavsif etnıcktedirler. 
!arı müttefiklere satacaktır. Bu tayyareler Hitler A "k h b ·ı~ d 
derhal Kanadaya geçirilecek ve oradan merı aya ar ı an e erse 
Avrupnya sevkedilecektir. Mezkur tayyn- . Vnşin'!ton .. 7 (A.A.) - Ayan mecli
rclerden ilk pnrti olmak üzere 50 bombar- sınde, muttefıklerc harb malzemesi ~ônde
dıman ta}rynresinin Kanada} a ihraç mua- rildiği için Hitler Am<"riknyu harb ilan et
me lesi yapılmaktadır. Sunl:m diğer 150 tiği takdirde Amerikanın re gibi bir '1azi
tayyarenin satışı ve nihayet diğer silahların yette bulunacağını soran bir arkadaşına a-
satılmnsı tnkib eyliyecektir. yandan Pepp r demi tir ki: 

Kararın tafsilatı - Bu takdirde Amerıkanın vaziyetinde 
Ne\ryork 7 (AA ) ı"' k T' büyük bir deği iklik husule g<'lınis olmıyn-

• . • - ı"evyor ımes H' 1 b' . l h b h 1· d 
.. nzetesinin Vac::ingto h b. · · b'ld. caktır. ıt er esasen ı:zıın e ar a ın e-
b .. n mu. ı:ı ırının ı ır- d' ş· d'd b · · k l A 'k diğine göre, Amerika hükumeti. seferi bir ır. ım ı en onunh lebşı.ncı . d lh 1 men:.· 
kuvvet gönderilmesi müstt!sna olmak üze- da .bulur~uyor. Bu n ır mu n n e ma ı-
re müttefiklere elinden gelen bütün yar- vetındedır. 
dımlarda bulunacaktır. 

Muhabir şunları ilave etmektedir: Beynelmilel ticaret odası 
reisi Almanyadan aldığı 
nişam geri gönderdi 

Hükumet memurları milli müdafaaya 
halel gelmeden müttefiklere Amerika do
nanmasının ve ordusunun verebileceği bü
tün tayyarelerin gönderilmesine karar ve
rildiğini beyan etmişlerdir. T eslihat •<tra- Nevyork 7 (AA.) - Beynelmilel Ticaret 
dingin» usulile yapılacaktır. Yani hali ha- Odası reisi ve Carnegie beynelmilel barı!I 
zırda ordu kuvvetlerine a:d olan tayyare- müesse.c;esi idare mudürü Thomas Wat.so:ı, 
ler piyasada satışa çıkarılacaktır. O ;:aman sulh için sarfelmiş olduğu gayretler için 193'1 
ticari müesseseler bunlardan istedikleri gi- de Almanyadan almış olduğu nişanı Hitleıe 
bi istifade edeceklerdir. Ruzvelt müdafaa iade etmiştir. 
istişare komitesile görüştükten sonra do- Hitlere yazmış olduğu mektubda Watson 
nanmanın ııtradinginıı orogramı resmen bu iadenin sebeblerinl izah etmiş ve chükü: 
teyid edilmiştir. metlnlzin bugünkü politikası, uğrunda ça _ 

Bazı mahfellerde hasıl olan kanaata gö- lıştığun ve nişanı almaklığıma sebeb olan 
re, tradingin usulile derhal müttefiklerin davalara mugnyir bulunmnktadır.ıı demiş _ 
emrine verilecek olan Ameıikan donan- tir. 
masına aid tayyarelerin miktarı takriben 
200 dür. 

İtalyanın tehdidi 
Londra, 7 (Radyo) - Amerikanın or· 

du '\'e donanmasına aid bir kısım siHihları 
satmaya karar vermesi münascbetile lıal
yada çıkan Cumale d'İtalyn gaz('lesi meş
hur Gaydanın imzasile bir makale yazmış
tır. Bu makalede Almanya ve lıalyanın A· 
merikaya hücum edebilecekleri anlatılmak
tadır. Amcıik{l ...gazeteleri bu mütaleayı 

Romanyada birçok köyler 
su albnda kaldı 

Bılkreş '1 {A.A.) - D.N.B. ajansı bildlri -
yor: 

Tufanı andıran yağmurlar Romanynnı 
muhtelif kıs~mlarında tuğyanlarn sebeb ol ~ 
muştur. Küçuk Valaşı'de vo.ıiyet bilhassl va 
hlmdlr. Birçok köyler su altında bulunmak: 
lndıt. 
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4 Sayfa SON POST~ 

( Sehir , Haberleri ) 
Kalay ihtikarı yapan 

bir tüccar tevkif edildi 
Bir ticarethanenin bodrumunda ağzına kadar dol

durulmuş ökçe lastiği bulundu. Gıda 
maddelerindeki fiat yüksekliğinin önüne geçilecek 

Bazı maddelere zam yapılmnsı üzeriı.ıe Bu cµmleden o larak kalay ihlikaıı yap-
bunlardan ellerinde stok · bulı..nöuran lu maktan maznun Zindan hanında ıtriyatçı 
beyanname vermeğe davet edilmi;ı ve bu Rabeno Politi hakkında E.mnıytt Müdür
hususta verilmiş olan kanunı müddet niha- Jüğünce yapılan tahkilcat neticeltnn:iş ve 
ret bulmuştu. kendisi evrakı ile b irlikte dün aolıyc.ye ve. 

Alakadarlar verilen beyannameleri tel- rilmiştir. Maznunun depo ettiği kabyı yfü
k.ik etmekte ve lüzum sıörciükieri rıı<lhaJler- de otuz, otuz be~ zamla sallığı da, iddia 
de tetkikat yaparak beyannanıelırıe mev- olunmaktadır. Müddeiumumiİık, maznunu 
tudun birbirine uygun olup olmadığını koı~- sorguya çekilmek Üzere Sultanahmed 1 inci 
trol etmektedirler. sulh ceza hakimi Reşid in huzuruna çıkart-

Bu tetkikat sıra~ında bazı şayanı dikkat mıştır. Rabeno PoJiti, yapılan istı;:.vabı sı
vaziyetlerle karşılaşılmakta, mc.\cud stok- rasında hakkındaki iddiayı recidetnıi} ve : 
farını gizliyen bazı kimselere u;.;adüf edil- - Ben, ayni zamanda yağc.ıl ık yaptı
mektedir. Bu arada dükkanının a:tındaki ğlm için, fazla miktarda teneke kutu lazım
bir bodrumu ağzına kadar aya~l-ubı. ökçe dı. Bundan dolayı kalay aldım. Fak;:;t, f.ız
laııtiğile doldurmuş ve bunu beyannameye la fiatla sattığım asılsızdır. O vakıt, fottlar 
dercetmemiş bir tüccar meydana ;;ıkarı1- c;;ok yüksekt i. Bilakis, b en ucuz.:ı. sathın, de
ınıştır. Bu vaziyet karşısında devam etmek- miştir. 
!e olan kontrolların sıklaştırılması karar Hakim, sorguyu müteakıb, suçlunun 
laştınlmıştır. tevkifine karal' vemüştir. 

Diğer taraftan hükumetin aldığı yeni Bunlardan başka Emniyet Müdürlüğü 

Brüksel Elçimiz 
şehrimize geldi 

.Be!çtkaıun işgali esna.c;ın-Oa Fransa.ya ge. 
çen Brüksel elçimiz Nebil Batı, dünkü eks
presle Parısten şehrimize gelmiştir. Nebil 
Batıyı istasyonda Belçikada tahsilde bulu
nan talebelerin aileleri karşılamıştır. ·raıe_ 

be velileri sefire bir çok sualler sormuşlar, 
çocuklarının sıhhatte olup olmadıklarını öğ
renmek istemişlerdir. 

Nebil Batı her suale münasib cevablar ver
mi.ı}, çocukların ailelel'int teskine çalışmış ~ 
tır. Bu esnada Brüksel sefirimiz gazetecilere 
şunları söylemiştir: 

- Brükselden Parlse geçmeden önce tab.-;il 
de bulunan talebelerimizle yakından meşgul 
oldum. Anvers konsolo.sumuz Fethi ben Brük 
selden ayrıldıktan sonra talebe işlerile meş_ 
gul olmuştur. Ben P arise gelince 34 bılebc
mizin Fransaya geçmiş olduğunu duydum. 
Bilahare 4 talebenin daha geldiğini haber 
aldım. Belcikada tahsilde bulunan talebele_ 
rimizin miktarını kat'i olarak bilmiyorum » 

Nebil Batı Sirkeci iarından çıkarken ta -
le be ve1ilerlne: 
•- Çocuklarınız hakkında malümat edin_ 

meğe çalışacağım.,. demiştir. 

Dün gelenler 
Pariste staj yapan Yüksek MühendiSten 

Tahsjn Armav, Mehmed Dincaslan, tmçre
deki talebelerimizden Abdülkadir Um!\n ve 
Romadaki talebelerimi11~1m bir grup diinkü 
trenle i:stanbuJa dönmi.istür. 

ıeclbirler arasında gıda maddei~rine hıçbiı dün de k ira ih tikan yapbklarını tC:csbit etti-
reni mükellefiyet konulmamı~ o!ouğJ hal- ı · · K"" •• • } • k ği iki kişiyi müddeiumumi ığe vcrmıştır. omur iŞ eTl te el~en 
de memlekette geniş stokları buLnan ba'Zı Haklarındaki ihbar ve ıdciiaya göre, 
gıda maddelerinin fiatlarındaki yükseklik Mahmudpaşadaki İrfaniye hanınm müşte- İdare edilecek 
rıazarı d ikkati celbetmiştir. Bunl.tr<lan ev- H 

k rek sahibleri bulunan Kamal ı<unati v~ a- Kömtır i~lP,.inin tek elden id-aresi husu _ 
velce ihraç edilirken ihracı men v(;ra ta - l d 

d 1 yim Kanati adlarındaki suçlu ar, ürt <J.Y sunda miitemmlm k::mıTJııı- ittih!!Z edilmek-
yide tabi tutulmuş olması dolayı-.ile ahi - 1 b h d evvel tasarruflarına geçirdik eri u an a- tedir. İttihaz edilen kararlara göre bir aya 
de fiatlannın düşmesi beklenen ve hatta · 1 d 

1 ki oda ve mağaza kiralarını son gün er e kadar plva.sada Jriirrıür alım satımı ile uih'a. 
toptan satışlarda ve müstahJtldcn a ınısta · b b · kiracılaunı tazyik etmek suretıle se e siz .<ıan tontancı tacirler kalmıvar.ıı l<tır. Yalnız 
•ok ucuza alınan ve satılan maddelı:rin pe- k 1 l k k • olarak arttırmışlar ve endi eri e yii sc kömür madeni olan firmalar lı:lPttiklert rna_ 
rakende satışlarda çok bi.ıyük farklarla 
ınüstehlike arzedildiği görülmü<jtl.İr. Bu se 

fiatlarla konturat yapmışlardır. denin kömürünü satabileceklPT' bn!llarm 
beble gıda maddelerinde halkın z.ı.rarına Müddeiumumilik dün cıuçlulann sorgu- rnadPnleri de kf'ndil""İ"1" b1rak1hr...,lthr. nt-
yapılan spekülatif hareketlerın şiddetle ta- sunu yapmış, bazı delai1in ilavesi için ken- CTf'1' tarnft1n umumi könıiir .cıatım i~lerile E_ 

kibi kararlaşmıştır. Bu hususta 1,,ill; korun- dilerin~ tekrar Emniyet Müdı.iıl•.iğüne t:b:rnlt uğrac:acaktır. Kfü11.iir jqJninin bu ·"'l-
ma kanunundaki hükümlerin o.ğır?aştırı la sevketmiştir. re le tele bir elden fn::ı.r""'nln (lııha fa•·d,h 

l 1 k d. ou··n ger vakte kadar zabıta bu noksan- 01"""'1h ve :ıh,.., "lltTT1"11 1r.,1::1vı~·t 1 ~"'r'ılh ı:ı<iv-
ca~ı bi diri me te ır. _ .. 

ihtikar yaphkları tesbit edibn!t!T hak- ların ikmalile meşgul olmuştur. S.ıçh:ların ı ..... ,.,.,,.ıdPdir. Rlmdikl h:ılrle ell0 rinde f:;ı 7la 

hk k d .. al d"l kt bugu-n mahkemeye sevkedı'lmelerı mubte- körnür do1rn hıılıman füccarlıır nek ::ız ('l} -
1:ında ta i at pey erpey ıKm e ı me · e 

d meldir. rln1'ht clh,,.tlf' H<>ridP bıı huc:usta t'fa bir mii<ı-
;v;e~b;u;n;l~a~r=a;d;l;~~e;y~e~v~e;r;il~m;e;~;t;e~ir~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~mıta ~~dlif edllml~~eği dU~UnillmP~te 

Bir ç~cuk oyun oynarlre nl 
düşüp yaralandı 

Zeytinburnunda Beşkardeşler soknğınJa 
1 sayılı evde oturan 12 yaşlar.n.ia Cemal 
ııdında bir çocuk evlerinin civar.ndaki arsa 
duvarında oynarken müvazeııesini kaybe· 
derek düşmüş, başından yaralanmı~tır. 

Yaralı çocuk Yedikule hastımeııiııe kal
dınlmıştır. 

Bir çocuk mangala düıtü 
Arabcamisinde İskender cadcesındı! 36 

sayıda oturan Davidin aJtı ya~1arındakı oğ
la 1zak, odada oynark en mangcıiııı i.u.erine 
düşmüş, vücudünün muhlelii yederi yan· 
mıştır. 

Yaralı çocuk •,..,diva altına alınmıştır. 

Camilerin tamirine 
devam olunacak 

Evkaf idaresinin yeni yıl bütçesi henüz 
şehrimizdeki alakadarlara tebliğ olunma
mıştır. Bütçe geldikten sonra bu sene de 
bir program dahilinde camilerin tamirine 
devam olunacaktır. 

Geçen yıl içinde Süleymaniye, Sul tan
ahmed, Y enicami, Kadirga Sokullu .. Azab
kapı Sokullu, Eyüb, Fatih, Mahmudpaşa, 
Şemsipaşa ve Çelebi cami?erile Eyüb ve 
Üsle- .. -lar Valide, Nişancı Mehmedpaşa, 
Haseki imaretleri esasL surette tamir olun
muştur. Yalnız Süleymaniye ve Y enicami 
gibi tamirleri uzun inşaalı İcab ettiren abi
delerin tamiri daha bir müddet devam e
decektir. 

(~ ___ L_is_e_ı_e_r __ a_s_k_e_r_i __ ka __ m_p_l_a_ra ___ b_a_ş_la_d_ı_ıa_r __ ~ 

Liseler dünden itibaren askeri kamplara 1 öğleden sonra olmak Üzere devam etmel.te 
lıa •lamışlardır. Her sene leyli oiaıak ve ve talebeler akşamları evlerine dö.ımekte
m 0i•aid yerlerde yapılan askeri kamplar bu dirler. Resmmüz Galatasaray .fü~sinin k.aru
yıl nihari olarak ve mekteb bdbçelcrinde pa çıkan talebelr.rinin askerlik deısi öğ -
ya'!lılmaktadır. Kamplar öğleden l!vvel ve retmeni tarafından teftişini göstermektedir. 

P azar Ola Hasan B e y Diyor ki : 

dlr. ................. ...................................................................... 
(l<üÇu k- haberler ) 
Olınınluk imtihanları - Lise olgunluk im_ 

tihanları altı lisede yaoılacaktır. Kab:üaş, 

Boğaziçi, Işık, Şişli ve Fransız liseleri Oa -
latasarayda: İnönü, Cümhuriyct, Kandilli 
kız li<;Plerl İstanbul kı?. • Uc;esinde: Vefa, Da
rüşşafaka, Hayriye, İstiklal. Ulkü liseler! 
İstanbul erkek lisesinde: Çamlıca lise.<ıi. E -
renköyünde olgunluk imtihanına tabi tutu
lacak, Haydarpaşa liSeSinde yalnız o mek _ 
tebin talebeleri imtihan olacaklardır. 

Bu senenin olgunluk imtihanı Haziranın 

22 ncl Cumartesi günü ba.~lıvııc!llftır. Lise bi_ 
tinne lmtih~nlarına giren talPb"nin mikta_ 
rı 1449 dur. Haneden bu imtihanlara 857 
gen,. i<>tirak etm11ktedir. 

fiıehir,.i11k müteha111~0:1 - İstanbul şehirci
lik mütehasslSl Prost önümüzdeki Salı .ırünü 
kendisi tarafınc'!an hazırlanan Bursanın i _ 
mar planı etrafında izahat vermek üzere 
Bursaya gidecektir. 

Maarif Vel(ilintn tef:kikleri - Maarif Ve -
kili Hasf'" AJi Yücel dün .sabah -N!~ıınta'lı 
orta melrtPh1nde, öğleden sonra Universitede 
mE!.'igul olmustur. Vekilin varın akşam An _ 
karaya dönm~i muhtemeldir. 
······· ·········o·a·~-·L;- ·rv;······· ........ . 
Denizyolları İcıl<>tme Umum Müqürlüğü 

Umumi Katibi değerli içtimaivat doçentı 

Hikmet Somnyın bir kız çocuğu dünyay::ı 
gelıniş ve kend' ,.,.., Ayşe ismi konulmuştur. 
Yavruya uzun ii"""" ve saadeller dllerlı. 

······························································ At-•--· l ugiin 

SARAY 
Sinemasında 

( 1) 

BEYAZ rERi 
JOAN CHAWFORD 

JAMES STEWARD 
( 2 ) 

Görünmiyen Cani 
GLORIA STUART 

MILHAEL WHABEN 
Bugün saat 1 ve 2,30 da 

'-9-. tenzilatlı matineler. 

1 

Haziran 8 

Milli Piyango 
ikinci tertibin ikinci keşidesi dün Ankarada yapıldı, 

kazanan numaraları bildiriyoruz 
Milli Piyango İdaresi ikinı:i tertib pla

nının ikinci lceşidesim dün saat on sekizde 
A nkarada 19 Mayıs stadında kalabalık bir 
ha lk kütlesi huzurunda ve yeni o tomatik 
dolablarla yapmıştır. 

Kaza nan numaralar şunlardır : 

JOO bin lira kazanan 
9559 

20 bin lira kazanan 
32801 

15 bin lira kazanan 
45359 

10 bin lira kazanan 
8607 

5 bin lira kazananlar 
16507, 22523 , 32997, 12367, 39 743. 

1000 lira kazananlar 
Biletlerinin son ü~ rakamı ( 646} ile ni

hayetlenen ( 5()) bilet ( 1000) er lira. on
da bir hesabile (100) er lira kazanmış
lardır. 

60 lira kazananlar 
Biletlerinin son iki rakamı ( 60) ile ni

hayetlenen beş yüz bilc:t ( 60) ar liTa, on
da bir hesabile ( 6) şar lira kazanmışlardır. 

40 lira kazananlar 
Biletlerinin son iki rakamı (36) ile ni -

hayet bulan beg yüz bilet tc ( 40) 1ira, on .. 
da bir hesabile ( 4) ~r lira kazanmışlardır• 

Amorti kazananlar 
BunlaTdan başka biletlerinin son raka .. 

mı ( 9) la nihayetlenen beş bin bilet te 
( f 0) li ra, onda bir heaabile birer lira ik• 
ramiye alacaklardır. 

Şu suretle bu keşidede de satışa c;;ıkatı' 
lan elli bin biletin 6059 na muhtelif ikra• 
miyeler isabet etmiş bulunmaktadır. 

Mezarlıkta bulunan cesedin 
hüviyeti tespit edildi 

Evvelki gün Merkezefendi mezar11ğındll 
bulunan cesedin hüviyeti dün a.dliye ve za .. 
bıtaca teSbit edilmiş. meçhul ölünün Balı .. 
kesirli Mustafa oğlu 24 yaşlarında Ha.san oJ .. 
duğu anlaşılmı~tır. Balıkesirden İstanbula 
geçenlerde mal almak üzere geldiği tesbit 
olunan Hasanm ecelile mt öldüğü yoksa het" 
hangi bir cinayete mi kurban gittiği henü• 
kat'iyetıe anlaşılmış değildir. 

Ancak müteveffanın üzerinde cüz'i bir 
paranın bulunmuş olması~ ve ölüm vaziyeti 
şüpheli görülmektedir. 

Bu cihetlerin tayin ve tesbiti için cescd 
Morga kaldırılmıştır. Morgun vereceği r<l Jot 
bu esrarlı ölümün mahiyetni aydınlatacak ,,, 
tır. Hadisenin tahkike.tile müddeiumumi n\l 
avinlerlnden Cevad meşgul olmaktadır. 

Sapı:z cesedin hüviyeti anlatılamadı 
Evvelkl gün Merdivenköyü ile Kozyatağl 

arasındaki mer'ada boynu kesik başsız ve 
vücudttnün diğer kısımları bıçaklanmış 23 
yaşlarında kadar tahmin olunabilen biı· ce .. 
sed bulunmu.ştur. 

Cesed başsız ve çıplak bir vaZiyette oldu. 
ğundan kime aid bulunduğu henüz tesbi~ 
edilememişt\r. 

Hadise ile Usküdar adliyesi ve zabıta c • 
hemmiyetıe meşgul bulunmaktadır. 

Elektrik Grubu alınacak 
Maarif Ve:dlliği arttırına, eksiltme ve ihale Ko

m· syonundan: 
Muhammen bedel1 (7.000) lira olan lıir takım elektrojen grupu ve teferrüatı Maarif 

Vekilliği arttırma, eksiltme ve ihale komisyonunca 17/Haziran/1940 Pazartesi günü 
saat 16 da kaaplı zarf usulü ile Ankarada Veklllik biruıında ihale edilecektir. 

Taliblertn (525) liralık muvakkat temnatJarı ile 2490 sayılı kalunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerini ayni gün saat 15 de kadar ko,rruıiyon re.bliğine vermeleri ıa ... 
zımdır. 

Şartnameler Anka.rada Maarif Vekilliği Levazım Müdürlüğü ile İstanbulda Suıtan-
ahmette bölge San'at okulu Müdürlüğünden parasız olarak alınabllir. u2599ıı 114542ı> 

Harita yaptırılacak 
Kayseri Eelediye Riyasetinden : 

1 - Kayseri belediyesinin 1923 de yapılmış olan hali hazır haritası lkmali işi (150) il 
günü hesabile kapalı zart wıulile eksiltmeye çıkarılmıştır, 

2 - İşln muhammen bedeli (8900) liradır. 
3 - Muvakkat teminat <517,50) füadır. 
4 - Eksiltme günü 14/ 6/940 Cuma günü saat 14 de Kayseri belediye binasında mü_ 

te.şekkll belediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye i.ştlrak edeceklerin belediyeler imar heyetinden iştirak vesikası al
maları ve bunu teklif mektublarına koymaları lazımdır. 
Şartnameler Kayserı belediyesinden ve İstanbul Belediyesi Fen heyetinden, Anka

rada Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden parasız alınabilir. 
Teklif mektublarının tayin edilen günde saat 14 de kadar Kayseri belediye reisliğine 

verilmesi veyahut posta ile bu saatten evvel gönderilmiş bulunması lllzımdır. (4385) 

İstanbul Hava aktarma anbarı direktörlüğünden: 
ı - 55 aded Branda eşya örtüsü. 

1000 aded portatif çadır. 
1500 takını yazlık elbise. 
50 aded mahruti çadır. 

Diktirllecektir. 

2 - Pazarlıkla ihale.si 10/ 6/ 940 Pazartesi günü saat 14 de Yeşilköy Hava AK.tarma 
anbarı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartname ve nümunelerl görmek üzere hergün ve pazarlığa girecek-
lerin mezkUr günde teminatlarile komisyona müracaatları. u4754 ı 

Bugün S Ü M E R Sinemasında 
1- KARMELiTA ( Meksikalı kız ) 

Ba~ Rolde : LUPE VELEZ 

2-DON kAZAKLARI 
3 - İngiliz tayyareci~eri nasıl yetişiyor ve nasıl dövüşüyor. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Bugün T AK S i M Sinemaıında 
1 - Şarkın Ses Kraliçesi OMMO GOLSÜM'Un şaheseri 

VEDA.D Yanık 

Esire 
2 - MONMARTR GECELER i 

ALBER T P REJEA N 

rıa~an bey, ko
r "la havale ecl'-
10'1 i ~e·iu sonu ç:ı_ 

t •• r 1·mıız. İhtikir 

... Bana tuhaf ge. 
llyor, bu iş de uy -
kuya yatarsa ... 

. . . Çarşıda pazar
da esnaf daha bir 
müddet bize külah 
giydirecek demek • 
tir. 

- Zannetmem .. 
Komi.'Jyıon aza.sının 

binek allomoıbUleri 

olmadığı için her -
halde vıtrlnlere b:ık 
mak fırsatını bulur-

F İ L M ,, Bui\in iPEK'te en büyük 

iŞE V ET 
Jar_. ' Ayrıca : D E N l Z A L T 1 A V C 1 GEMİSİ 



8 Haziran . ' SON POSTA Sayla 5 .. 

Almanların yeni bir zırJ:ılı 
taarruz tabiyesive Fransızların 

1 Hadiıeler 1 
KaragOzDn heykeli 

K aragözü sevenler, (Karagözü, ka- t Karagöz perdesinden göstermeliğin 
ra gözlü ile karıştırmamka lazım- .kaldırılması geciktiği zaman çocuklu 

dır. Birinciyi sevenler birkaç taııe, ilrirıi!i- bir ağızdan; 

zırha karşı müdafaa tertibatı yıi sevenler sayılaınıyacak kadar fazladır). _ ~ Baş.la: mısın, başlıy:lım mı, Kara· 
Karagözle Hacivadın bırer heykelini yap. gozıın evıru taşlıyah.m mı. 
tırmıya karar vermi~lerdir. Diy~ ~ağrışmıya _başlarlardı. KaragÖ2ı 

R oma rady~~u, ~lmanların 5 ve ~ 
Haziran gunl.etm.de Somme neh 

ti ile Ailette kanalın.da tatbik ettikleri 
yeni .bir taarruz usu~ünden bahsetti. Bu
bu hülasa olarak anlatalım: 

Almanlar anlam.l§l.ar ki, Fransızlar yc
Di Veygand Jlattmda Alman ~h~ ara~a
lanna karşı savaşmak için. kafı bir tesı:e 
nıa~ik olm1yan 25 milimetrelik tank mu
dafoa topları yerine 75 milimetrelik fırka 
lopçusunun bir kısmını ön hatta sürece~
ler; onun için 5 Haziran günü ile 6 B:azı
ran öğleye kadarki zamanı, evvelemırde 
pike uçaklarile ve ağır topçu ateşi ile b~ 
ön saftaki 75 milimetrelik topların tahrı
b."ne hasre1mişl€r ve bu müddet .zarfında 
yalnız piyade kuvvetlerini ileri sürerek 
Fransızların mevzilcri:'ıe girmeğe ve 
tank. nıayn tarlalarını bertaraf etmeğe 
talışmışJar. Badehu, Franııız müdafaa 
hattının taarruz edilecek kı.sımlannı ka
ra, yağlı ve boğazı yakıcı bir dumana 
boğan top mermileri atmışlar ve bu su
retle Fransızları bir taraftan şaşırtarak 
\Te ön, yan ve arkalarını göremez bir bale 

gct'rcrek; derhal, binlerce aded zır~~l 
arabalarını, 200 zer ve 300 zer olarak hu-
cuına saldırtmış1ar. Bu yeni tabiyenin 
neticesi olarak ta Manş denizi ile Amyen 
arasında SQmıne'u geçmişler ve 25 Km. 
cenubundaki Bresle ırmağına kadar iler
lemişler: kezalik Ailett~ kanalını aşarak 
A"sne nehrini?J şimal kenarlarına kadar 
varmışlardır. 

Bu haber, ister yanlış veya doğru ol
sun, enteresandır. Bununla beraber yu
karıria tarif o'unan usul yeni değil. bila
kis klasik taarruz usulüdür. Yani: Evvela 
hMmın ön hatlanna çok şiddetli. ve eski 
lnbirle trampete. topçu ?teşi yaparak bu

rad~'ki müdafaa tcrf,batım tnhrib etmek, 
P''·~rJ0yi ı:aldırarak bu rr:evzileri almak, 
ark:llarmdan tank1arı ~aldırarak yarığı 
b .. -.·ü P1Pk, bunların arkalarından hafif 
n' mctöilü tümenler! gedikten içeri so

iar:>k düc;rnanı yım1ar<lan ve gerilr>rden 
vıırmak. j}h .. Bu usul bilhassa Büyük 
11.cırbin tekemmül ett'rdiği yarına faar
nı71;ırı usullerindendir. J3u scbeble yuka
rıila tari! etti~imiz taarruz tarzında faz

la bir yenilik ·oktur. 
Fakat Almanların 4 ve 5 Haziran~a 

tatbik crnkleri klas'k taarruz usulıle 
t- 'ara bı'r Fiirpriz hazırladıkları ve 
rr::ınc;ız . l 
~;rnt ı-ı;m muhakkakt·r. Cünki.i daha ı1 c 
ni,,ün ha~r ve ieblilPcıiııde Fransızlar 
AhnanJann tank kullanmadıklarını hay
rPil<> b;ld"J"TTlislerıdi. Ciinkü Almanlar, 
Bclrikada Flırndr ve Artuv.ada yapttk,a-

h belcrde tanklarını hemen he
n mud ~re ·ıeriden 6aldırıyor]ardı. Bu 
mPn aıma ı b"'.k' klasik 
DC-fa ise bövl.e yapını ·arak ııa J.S 
. b .... Jü ku11anm1ş olmalprı 

bır muharc e u.... . . . 
ı:o 1 b"r sürpriz tPskıl etm~tır. 
r ranc;ız ara . 

1 

F ı--t b. zannetmiyoruz kı Fransız ar 
(lJ\.i,l z 'lalı 

b-1·· t k müdafaa terflıatını ve sı -u un an kta bı 
larını en öne a~mıs ve bunları ncı . ~ 
rakırak tah:r'b etfrmi c1~un1ar. Bu gıbı 
me~·z; mulıar belPrinde ilk müdafaa mebev-

. . · t muhare 
zileri esas itibanle emnıy.c • 

· üc hattan ve "ı;:tinad hatlarından, yanı • .inin 

l kkü.h _.:ı"r~"r İlk müdafaa mevzı 
ere t"-' 1

"' • .. lece 
birknc kilometre a'rkaS"Inda ~en" oy 

b. .. .. ncü mevZJ hazırlanır. 
bir ikinci :ve ır ucu 

b .. tik kuv-
Mi.idafaa muharebelerinde uy . • 

l'etlerin bu mevzilere taksim oedıhlerlP.d~ 
.. er:t:bi arttır. a " 

derin liğıne dogru t 
1 

- ş h t1arda her 
hasmın tahrib edeceği 0~. ka .. buralarda 

•1 . ]maz· run u fey mahvedı mış 0 ' ·11 

k b. k sım kuvvet ,·ardır. anca · ır ı ı 
·11 hatlara vapı an 

N ·t ki Fransızlar, ı .{ "' ~ . 
ı e m · akıcı ka-

~dd etli Alman topçu ~tcşme. Y• .. 
a: ••••••••••• ··•···································· -

BERL iTZ 1 

L isan Okulu 
294, ls~iklal Caddesi 

Bütün yaz açıktır. 
ı il. A·manca F tansızca, ng ızce, . 

Lisan kurslan 

3 ders Ayda 4 Lira 

"1.H~a~f;ta~d·a--imm,i.İIİlll ....... ~ 

.................. Y A Z A N •.....•.....••••• 

1
. Emekli general i 

. H. Emir Erkilet 1 
·= s p .: " on osta ,, run 
f k ... h . . i : as erı mu arnrı ! :.. .......................................................... : 

ra duman neşreden yeni top mermileri· 
ne ve pik€ yapan uçakJara rağmen mu
harebenin şu ilk günlerinde birçok Al
man tankı i\e uçağını tahrib etmişlerdir. 
Fransızların. 25 milimetrelik tank ınü<la 

faa topları ile iktif.a etmeleri, piyade tü
menlerinde motörlü tank mü1dafaa tabur
ları teşkil etmemeleri ve zırhlı ve hafif 

tüı:nenlerde tank müdafaa t~kilalına e· 
hemımiy€t vermemeleri büyük bir gaflet 

olmuştu. On 'ar bu gafletin şiddetli ceza
larını Belçika. Flandr ve Meuse muhareJ 
belerinde pek acı bir surette görmüşl€1' 
ve hissetmişlerdir. 8u: sebeble onların 

şimdi tank müdafaam rr.ees1e6ine büyük 
bir ehemmiyet vermeleri doğrudur. 

Almanların tanklarile mücadele ede
bilecek .sHah olarak Fraru:nlar 1fa 37 mi
limetrelik piyade. 65 milimetrelik dağ ve 
nihayet 75 milimetrelik dRğ ve sahra top

ları vardır. Bir taraftan piyade alayları
nı bunlarla mebzulen techiz Ianm oldu
ğu gibi diğer cihetten bunlardan, motör
lü. fırka tank müdafaa tabur1arı teşkil 

etmek kabildir. 
Tanka karşı en ôn hatlardan itibaren 

ka:dc.me kademe yerleşt:ri!miş mebzul bir 

tank .rrüdafaa topçusu iyi bir çaredir. 
Her şeye rağmen cephelerdeki yarıklar-

dan içeri sızan Alman tank kollarını da, 
Fransızlar köy, orman ve su mecraları 

kenarlarında vücw:Ie getirdikleri tank 
müdafaa tertibatile ve ihtiyat tank mü
dafaa kıta'1ari1e avlam1'ğa çalışıyorlar. 

Fransrzlar için şimdPıik muvaffakiyet, 
~ırmadan ve bınulroodan harbetmek
tir. Toprağa lüzmm.mdan fazla saplanmak 
ve bağlanmak doğru değildir. Montmedi 
He 1'J.anş denizi arasındaki rol cenahta. 
büyük tazyikler karşısında ve icab Ettik
çe muayyen bir zaman ve hududa kada-r, 
kademe kad~ ve ta~arb olarak geri 
gitmek ve bu esnada biiyük bir mukabil 
taarruza haZJrlanmak Fransız başkuman
dan lığının şu an ela takib edeceği en mu
vafık bir ta'biyedir. Onun da bunu sükU
netle yaptığı ve tatbik ettiği görülmek
tedir. Büyük mukabi!ı taarruza geçilecek 
olan muayyen zaman ve hududu doğru 
olarak t.ayin etm.ek büyük kumandanın 
san'atıdır. H. E. Erk?let .............................................................. 

Tunusta müttefiklerin 
zaferi için dua edildi 

T unwı 7 (A.A.} - Tunlt'J Beyinin emri 
Üzerine dün Zeytuna camism.de müttefikle
rin zaferi için dua edilmiştir. 

idare! şeriye azası ile Tur.us camısınm 
müdeniııl~ri ve eşraftan birçok kimseler bu 
dini tezahürata iştit-ak ederek Tunusun 
F raneaya bağlı bulunduğunu tebarüz ettir -
mişlerdir. 

~~~~~~~~~~-

Zelzele mın takasına ithal 
edilen yerler 

Ankara 7 (Hususiı - Zelzelede müteessir 
olan mıntakalnra aid cetvele Amasyanın 

Gümü.şhacıköı•ü, Ordunun M~'udlye, Tun -
celinin Tal.an ve Gümüşanenın Torul kaza_ 
larının ithali Heyeti Vekllece kararlaştırıl _ 
m~tır. 

Uzunl<öorU elektriği 
Uzunköprü <Hususi) - Geçen sene ikmal 

edilerek faaliyete getirilen elektrik santra _ 
!ile te.5lsatmın kat'i kabul muamelesi birkaç 
güne kadar Nafia Vekaletınden gelecek bir 
fen heyeti marlfetile yapılacaktır. 

Karagözü sevenlerin böyle bir karar heykelı.nm yapılacagı~ı duyduk._ Fakat 
vermeleri nefis san'atlara büyük bir yar- ne vakit yapılacak, gunler, belki de aY,~ 
dun olacakt Şimdiye kadar heykeltraş - 1ar geçecek. Ve artık tahammülümüz kal
lann yapt~ heykellerin birçoğ1ı hey- mıyacak, biz de aynı sözleri tekrarbyacaoı 
kele değiL Karagöze benzemişti. Böyle ğu:: . i 
olunca Karagöz heykelinin de Karagöze - Başlar .mısın, başlıyalı.m mı?. 
benzemiyeceği muhakkaktır. Belki 0 Yapılacak deni.len hangi iş için bu s6 .. 
heykele benzer. zil tekrarlamıyoruz ki! 

* * Karagöz, dünün çocuğunun eğlencesiy
di. .Karagözü .sevenler, Karagozün heyke
lini yaptırmayı düşünmekle bugünün ço
cuğuna da eğlence değilse bile eğlenecek, 
hava alacak bir yer temin ediyorlar de -
mektir. 

Çünkü Kara.göz heykelinin tiikileceği 

yer mevzuubahs olunca: 

Böyle bir heykel ıçin en münasib yer 
çocuk bahçesidir denilecek. 

- Bizde çocuk bahçesi yok ki: 

Diyeceksimz. l~te Karagöz lıeykcli şim
diye kadar halledilmemiş olan bu mese
leyi halletmiş o!.acok ya .. 

Çocuk için bir çocuk bahçesi yapıl · 
ması icab ettiği düşünülmemişll. Kara
göz heykelini koymak için böyle bir bah
çe yapılırsa, çocuklar çocuk bahçesine 
kavuşmuş olacaklardır. 

Bir çocuk söyledi: 
- Babam gaı:ıetede okudu, dedi, benlnt1 

annemin, ablamın heykelleri yapılacalr •. 
mış. 

- Senin ,annenin ablanın heykelleri 
mi yapılacak? 

- Evet. 
- Siz Karagöz müsünüz? 
Çocuk bu sualime cevab vermemişti. l 
Bir gün sonra onu annesi ve ablasileJ 

birlikte gördüm. Her üçünün de güz!& 8 

rinde birer kara gözlük vardı. 1 

- Hakkı varmış. 

Diyecektim. Etrafırr.a baktım kimi göı 
dümse hepsi de onlar gibi birer kara göaı
lük takmışlardı. 

- istanbulda herkesin heykelı yapı 
lacak, diye düşündüm. 

r:Jc1m.•I 

Güzel erkek tipi 

Bay «H. H.ıt e: ccSevdiğim kız, kanın )tapmak istediği~ 
kız benim aksime giizel mi güzel. Bu di.V 
şünceyle korkudayımıı diye devam edi 4 

yorsun uz. 

«- Maalesef tabiat beni giize] yarat -
mamış •. ıı diyorsunuı.. Hakikati ne kadar 
acı olursa olsun olduğu gibi görmenin bü
yük bir kuvvet olciuğuna inanır, bu kuvve
te malik olduğunuz için de sizi tebrik ede -
rim. Bu nokta}'• kayJcttikten sonra kadm a

Pike usuH1e kara hed~Ilerine taarruz e- Bir ç:ocuk p encere den sokağa dü§tü rasında muvaffak oln~anın bir erkek için 
den uçaklarn karşı en müessir :siJah he- H asköyde Kızılminare cadc.l'"şıııde otu- m utlaka güzel olmıyo bağlı bulunmadığını 
defin yakındaki piyade tüfeğine varın- ran Rabianın ala yaşlarındaki toru;JU llha rı kaydetmek lazım. Kadın gözünde erkek gü
cıya kadar mükerrer atı:>şli hafif silahlar, evin penceresinde otururken bi:.~ mdre zdliği yüz güzelliği ve statü güzelliği dt! -
bilhassa, uçağa ateş ed~bilir terliblere yijkseklikten ~okağa düıımı.4;, vücudünün ğildir. Kadın erlı::ektP. her şeyden evvel ka-

Genç kız si'zi seviyor mu, karınız ol • 

mıya razı oluyor mu, kollarınız arasındQ 
saadet bulacağına inanıyor mu~ Müster~ 
olabilirsiniz. Koyu kara Otello kalbiniıı 

bütiin kuvvetile pembe beyaz Deı;demonc;\ 
yu sevmekte h akmz değildi. 1 

muhte1if yer1erinden yara1arımı ştır. rakter sağlamlığı arar, kuvvet a m r, ıııhhat 
malik olan, hafif ve ağır makineli tüfek- ilh an tedavi edilmek üzere Şı sli h asta.. ve sadakat arar. Oııun için en güzel erkek 
lerdir. nesine kaldm1mıştır. muhakkak ki, 'levdi~i erkektir. 

~on p~ .. •a» nın ~debi tefrikası: 36 -----------...;~---------------ı 

Halukun gözleri öfke ile parlamıştı. 
Bu cevablar hem izzeti nefsine. hem de 
hissine dokunuyordu. Hiddetle karışım.\ 
baktı. 

- Başka bir lcacfın aleyhinde böyle 
iftiralarda bulunmak ayıbdır. 

Zeyneb büyük bir metanetle onun na
zarlarını ve aözlerini kargı1ıyarak gene 
süku ru:tle: 

- Hakikati ·ııöylemek ayib değildir, 
cevabını verdi. 

İlk defa olarak sükiinetinı kaybetmiş, 
karısına karşı nezaketsizce muamele et
mişti. Zeynebin birdt-.nbire sabrı tüken
di. 

- Bütün bunlar çok ala amma, siz. 
hakikati görmemek için gözünüzü bil -
hassa kapıyorsunuz I lalük. Bir dakika 
için vaziyeti olduğu gibi görmek cesare
tini lcendini:ıde bulsanız, o zaman benim 
şözlerimin doğru olduğunu itiraf etmek 
mecburiyetini duyardınız. Siz, izzeti nef
siniz yaralandığı için öfkeleniyorsunuz 
ve bana kızıyorsunuz. Handanın size 
karsı samimi davrandığını düııünmek 
işinize daha .iyi. ~eliy~r: Fakat ~~nim 

özlerim sizınkıler gıb; kapalı degıl ve 
~nun sadece gururunu vikaye için eski 
isanlısını kendisine tekrar çekmek is -

~ediğini epaçık görüyorum. O, düpedüz 
sizinle alay ediyor. . . 

_ Ya siz~ Siz benımle alay etmıyor 

musunuz? d d .. 
1
. 

y inden kalkarak o a a sınır ı a -
dıml:;ıa dolaııyor ve söxüne devam e-

diyordu: ) .. k b I 
S. de onun davet erını a u e -

- iZ • y k 
d

. ınla do"t gt:çinıyorsunuz. o -
ıyor, onı . . . b b 1 k 

b daima bızımle era er o ma 
sa unu d· n olanı biter..ı soğukkanlılıkla 
ve sonra a . l ah l 

h '- ederek benım e l' atça a ay mu aaıo.eme ) 
etmek için mi yapıyol'SU~UZ·. . . 

B •0··~Jer Zeynehın hıddctını tes-
u •On o ~ • k d" B 

kine kafi gelmişti. K~~~ı en ıne: ıı u 

k d aç.,.,a qeyler duşunecek hale gel-a ar s •v • • • 

mek için kim bilir i.zz.etı nefsı ve s:ururu 
e kadar -zedelenmı~tır. ZavalL çocuk 1 ıı 

~iye düşiindükten sonra yüksek sesle: 

\ 

Nakleden: Muazzez. Ta~in Berkand 
. - Hayır... eledi. Sizinle niçin alay 
edeyim? Sizin bu mü~kül :tamanlarınız -
da, maddi ve manevi ıztırablar içinde 
iken bir yardımcı/'a ihtiyacınız olduğunu 
zannetmiştim ... 4te bu kadar, fakat 
mevcudiyetim sızı rahatsız tıdiyorsa. 
bundan evvel dediğim gibi, bunun ça -
resi pek kolaydır, değil mi;ı 

Haluk o kadar sinirlı bir halde idi .ki, 
gözü hiç bir ~ey göremiyordu. Hiddetle 
sordu: 

- Ne demek istiyorsunuz? Yani siz 
burada olmasanız benim Handana karşı 
olan vaziyetimin de~i~eceğini mi f,ınze
diyoraunuz} Sizin bunıdaki mevcudiye -
tinizin beni bilaahare utanacağım bazı 
hareketlerde bulunmaklAn vikaye etti -
ğini mi tasavvur ediyor!lunuz? 

Zeyneb bftşmı kaldırarak kocasına 
baktı. 

- Biraz evvel benim Handan hak -
kında çirkin sözler söylediğımden Lah -
setmiştiniz. Simdi sizin bana hakaret et
tiğiniz.in farkında mısınız} Bana ihtiya -
cınız olmadığını, burada fazla olduğu
mu açıkça ima ediyorımnuz. Eğer ııizin 
8adece benim varlığımı nazarı itibara a
laJak gülünç bir nikah bağından dolayı 
kendinizi Handandan uzaklaşmağa ve 
-fikrimce- şeref ve hay iyetinizı vika -
yeye mecbur bildiğinizi taııavvur edecek 
olsam, bir saniye bile burada durmaz, 
ıizi yürümekte olduğunuz uçmum yo -
1unda serbest bırakıp çekilip giderdim. 
Ben sizi, haricen göründüğünüzden da
ha azimkar ve metin bildiğim için ve size 
büyük bir borcum olduğunu hissettiğim 
için, bu müşkül zamanlarınızda size 
yardım etmek istemiştim. 

Haluk gözlerini yere indirmiş, ma.h
cub bir tavırla Zeynebin kan;ısında dur
muştu. Yorgun, bitkin bir sesle~ 

- Çok mü§kül an~ar yaşıyorum Zey
neb .. . dedi. Hic; olmazsa şu mel'un ko
]um tamamile geçcıe ve mesleğime tek
Tar ka vuşabilsem t Beni kur.tara.eli yal
nız tayyareındir. 

Zeyneb soğuk ve mağıur sözlerle mu
kabele etti: 

- Her şeyden evvel yapılacak bir 
vazifeniz var: Benden af dilemek. 

Genç adam bir çocuk gibi somurta -
rak: 

- Hakkınız var, ainnızı rica ederim .. 
dedi. . 

- Pekala; öyle ise AJJah rahatlık 
versin. 

Ve ma~rur adımlarla kocasının önün
den geçerek odasına gitti. Niyeti, bu :son 
vaziyeti soğukkanlılıkla muhakeme ede
rek bir karar vermekti. Fakat sinirleri 
o kadar bozulmuştu ki biraz sükıinet 
bulmadan hiç bir şey düşünemiyeceğini 
anladı ve o gece uyumağı tercih etti. 

Kimonosını giymiş, aynanın kaTl';ısın
da buklelerini fırçalıyordu. Kapısı ha -
fifçe vuruldu. Bir saniye tereddiid et -
tikten sonra: 

- Giriniz! dedi. 
Haluk kapıyı açtı amma İçeriye gir

meden egjkte durdu. Müteeş!<ir, mah -
cub, pi~man bir tavrı vardı. Samimi bir 
sesle: 

- Söylediklerime çok teessüf ediyo
rum Zeyneb ... dedi. 

Bu sade kelimeler o kadar candan 
bir ifade ile telaffuz edilmiftİ ki Ze>· -
nebin kalbi sızladı ve mütebessim bir 
çehre ile cevab verdi: 

-- Pekala Haluk, aıtık bunu düşün
meyiniz. 

- Fakat pek kaba sözler söylemiş -
tim ... 

- Belki ben ele kabalık etmiştim. 
- Hayır, sizin söyledikleriniz çok 

doğru idi. 

- Öyle amma, bunları o kadar dü
rüşt bir şekilde ortaya aımaınalı idim. 

- Niçin? Mademki hakikati ifade e
diyorlardı ... Şimdi her şeyi anlıyorum: 
Handan daha ilk dakikadan benimle a
lay etmişti, hala da bu alayında devam 
ediyor. (Arkası var) 

Bana gürbüz ve sıhhatli çocuk1arınıznJl 
doğduklannı haber vereceğiniz zaman{ 
beklerim. 

TEYZE 

Bunları~~ 

biliyor mu 
idiniz? 

Devlet remzi olan Ayçiçeği 
Arkansas hükumeti 

devlet remzi olarak ay 
çiçC'ğini kabul etmiştir. 

Pllllarda. devlete aiu 
resmi kagıdlar üze • 
rlnd~ ay~içeğt resimleri 
bulunmaktadır. 

* Deveden fazla susuzluğa 
mütehammil h1yvan 

Susuz1uğa en fazla mütehammil olan 
hayvanın deve olduğu söylenilir, fakat 

son zamanlarda hayvanat alimlerinin 
tetkiklerine nazaran fal'e su içmeden de

veden daha fazla zaman yaşıyabil.mekte. 

dir. 

'' Bırakınız , 
Fransız kralı on 

ıkincı Lüı her işi, 

başvekili J orj 
d'Arrıluasa hm·a -
le ederdi. Kendi -
sine hangi mesele 
söylense: cBıra -
kınız Jorj hallet . 
sın!., derdi. Bu 
yüzden ba~vekilin 

* 
Jorj halletsin!,, 

adı (Bırakınız Jorj 
halletsin) olarak kalmıştır. 

* Dünyadaki en bUyUk sarmç 
Asya kıt'asındu bulunan en büyuk SU 

k~~ı Tokyonun tıO kilometre şimali gar .. 
bısınde bulunan Ogahide ""apıJ~n 

.J .ı. sarnıç~ 

tır. Bu sarnıç Tokyoya günde vasati ola~ 
rak 5 milyon litre su verebilmektedir. 

Ye 
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(Memleket llaberJeri] 
Çankırı Sftratle imar edilİJOr Bir g~nç sevdiği kızı 

magaraya kaçırdı İmar planındaki hatalar düzeltildi - Şehir günden güne 
güzelleşiyor. - Bazı caddelerin genişliği 12 metreye 
çıkarıldı - Bütün kaldırımlar yeniden yapılmaktadır 

Çaakırıda yeni yapılan çar§l ve ctukkan·ar 

Fakat üç gün sonra aç 
kalınca teslim oldular 

Bilecik (Hususi> - Muhacir mahallesinde 
oturan Abidin Avcı isminde bir genç, öte _ 
denberi seviştiği kom.şusunun kızını, kaçı _ 
rarak köyün iler isindeki Abbaslık de -
nilen dağdaki mağaraya götiırmüştür. Bu_ 
rada üç gün süren bir mağara hayatından 
sonra, aç kalınca köyün muhtarına teslim 
olmağa mecbur kalmışlardır. Haklarında 
kanuni takibat yapılmaktadır, 

Adapazarında altın bir 
l<azan içinde binlerce 

altın bulunmuş 
lzmit, (Hususi) - Adapazanndan bu

raya gelen haberlere göre bu şehirde bir 
kazan dolusu altın bulunmuştur. fşin daha 
güzel olan tarafı, kazanın da altm<lan ma
mul plmasıdır. Altın bulma hadisesi şöyle 

Cankırı (Hususi) - Bugun Çankırı gün Bunda·n başka şehrin her köşe ve buc:ı _ olmuştur: Şehir kenarında oynıyan çocı.:k-
gcçtikçe imara doğru geniş hamlelerle Her - ğında bu gibi l~aıa tesadüf etmemek müm lar, öteyi beriyi eşclerlerkcn hır panltı na
)cmekte, dünün harab Çankırısı, her kilşc - kün değlldir. zarı dikkatlerini celbetmiş, merakla orasını 
ıne değışmış bulunmaktadır. Her gelen yıl güzel Çankırıda yeni eserler kazmağa başlamışlardır. T op . .:ık açıldıkça 

Eski şehrin karşılarında kurulan yeni bırakarak Çankırıyı daha çok güzelleştir! _ parıltılı şey meydana çıkmış, ı..ıunun bir ka
Çankırı güzel bır şehir halini almakta ve yor ve mamureye çeviriyor. zan olduğu anlaşılmışt ı r. Çocukların teskil 
Jehlr ~unden güne bir iki misli büyümekte_ Belediyenin son günlerde knldırım inşa _ ettiği kalabalığa büyükler de l..arışmış, ka-
dU:· sına verdiği hız ve bu iş için bütçesine koy_ zanın içi aranmış. binlerce altın para ile 

Imar bakımından hergün biraz daha gu. duğu para, şehrin bozuk kaldırımlarını bu dolu olduğu görülmüştur. Hut..umcı İşe 
zellcşen şehrin bu imar işleri için geçen yıl- yıl -az b ir kısmı da olsa- iyi bir hale ko_ vaz'ıyed etm~itir. Bu altınlaıın Ct"nevizliler 
lar ynpılıın bir imar pliınının hataları, yan. yacaktır. zamanından kaldığı zannedilmektedir. 
lışlatı yüzünden bütün şehir zararlı ve gay- Çankırı tçln en mübrem bir ihtiyaç hnlln
ri mu11tazam bir hal alma~a doğru gidiyor- de göze çarpan bu kaldırımlama işine be _ 
ılu. Bu işin çabuk farkına varılarak bu imar lediyenln bugünkü verdi~! ehemmiyeti bütün 
planının tashihi yoluna gidllmiştir. Nafıa yıllar devam ettirmesi gönülden beklenmek. 
Vekaletinden gelen mütehassıs mühendisler te ve istenmektedir. 

i!f~~~ :~~ıış~a:ı~"c:iy~u:~t;~~ıer~~bu~ucd~~ek ···c·=""i('Ü·~·U·k···h~b~;i~; ... ~ ... 
'tilıiyetin tasdikine arzetm!ştir. _ _) 

lzmitin Kazandere köyünde bir 
kız çocuğu yanarak öldU 

İzmit (Hususi) - Kazandere köyünde se_ 
vim isimli küçük bir çocuk kaza neticc.:.in _ 
de ateşe düşmüş ve fena halde yanmıştır. 

Yaralarının iztırabına tahammül edemlyen 
zavallı çocuk ölmüştür. 

Bu dtizelm!ş yeni planda bilhassa Musta- * Biga orta okulu, yakında yedinci yıl mC'
fa Kemal Paşa caddesi ile Ankara _ A:;;ağı _ zunlarını verecektır. Her sene kırktan aşağı 
,1>azar caddesi 12 metre genişliğe çıkarılmış. düşmlyen bu mezun gençlerin bir kısmı. da_ 
tır. ha yüksek mekteblere yerleşmekte, bir :m - e·ı "k . . . .... 
Artık timid edilebllir ki; bu yeni imar plô.- mı da Çanakkale vllft.yetlnin küçük memur 1 ; CJ emnıyet amiri d8QIŞtİ 

nı saye<ıinde .şehir muntazam bir imara ka- kadrosunu doldurmaktadır. Blleclk (Hususi) _ B llecik Emniyet funiri 
v-uşacaktır. Belediye imar pliınının tatbikin_ Okulun direktörü Ziya Öç ile yar direktör Muammer Kubaş Urfa Vi!flyetl Siverek ka _ 
de çok dikkat ostermelidlr. Sadi, bütün talebenin mükemmel şekilde ye_ znsına tnyin olunmuştur. Kendisi Blleclkte-
Dlğer taraftan şehirde imal: hareketler! t1şmelerl için bütün gayretlerini sarfetmck- de iyi tanınmış vazifeşinas bir memurdur. 

büyuk denebıllr bir sür'atle merkezden mu- tedirJer. Yerine Kırşehir emniyet müdurü Server 
hite dor.ru yayılmaktadır. * Anknradan verilen bir habere göre İz- Dince! tayin olunmuş ve mahalli memuriye_ 

Geçen yıldanberl devam edegelen ~orta • mitte yen! bir postanenin yapılması teknr _ tine gelerek işe başlamıştır. 
pazar» mevkilnde yıkılarak yenide11 kurul _ rü~ etmiştir. Uzun zamandanberl açık bulunan vll:iye_ 
makta ~.bn. çarşı genişlemektedir: Burada Izmlt postanesine yeni memur alınmaktn. timiz başkomiserll~lne İzmir Vılnyeti baş _ 
beton dukkanlar cok muntazam bır şeklide dır. Bu maksadla bir müsabaka imtihanı n- komiseri Lfıtrt Burcu tayin olunmuş 0 da ge. 
yapılmaktadır. çılmı~ır lerek vnzifeslne başlam~tır. 

---:--~---------=-----------~--------------------------...... ;.;.;.~ ..... ~~;..;,;,;,;,;;;;;;;;:.;,,;,;;._ ____ ....,.. «Son Posta» nın zabıta romanı: 5 1 lamış... Bir. h.ırsız ~ibi ayaklarını.n ucu- ı 
na basıyor, ıkıde bırde etrafını dınliyor. 

1 ./)E L• Nihayet bir binanın önüne gelince mer-
"' diveni dayıyor ve bir cambaz gibi tır-

E ~ 
manıyor, açık pencerenin İ:>aıÜ'lde beyaz 

~ rJ ı bir karyola vardır. İçinde genç bir adanı 
~ )lıl-"1Q. ~ mışıl mışıl uyuyor ... 

Otelci, Yılmazın oda kapısını açmak 
İstedi: 

- Faknt bu kapı kilid li? 
- Evet kilidli ... 
- Peki amma, siz bu kilidli kapılar-

dan nasıl çıktınız'? in misiniz, cin misi -
niz, ne siniz'? Otelci, hem hiddet, hem 
hayret içinde idi: 

- Sizin yi.ızünuzden uykusuz da kal
dım. Rakın abnh olu> or. B:ıhç dekı çi
çeklerimi de kırmı~sını:ı.. 

- Sizin otelinizde ba ımdan geçen 
tehlikeyi anlatırsam çic;ekt n, uykudan 
bahsctmiyeceğin '.zi zannederim. 

- Peki amma size ne oldu'? 
- Buna bir tüfek verir misiniz'? 
- Kuzum, siz deli misiniz. Bu saatte 

tüfek de ne olacak? 
- Deli olmadığımı goruyorsunuz. 

Tüfeğe gelince onu isteyi imin sebebini 
C:le şimdi öğrenirsiniz. • 

O telci, Yılmazı dikkat i<: süzdü. Onda 
hiç bir gayri tabiilik g';rmüycrdu. 

- Karım sizin için deli .dıyor anıma, 
siz d eliye benzemiyorsunuz. 

- Benimle berab er geliniz. 
Yılmaz, otelciyi elinden tu tarak mer -

divenin dayalı bulunduğu p e ncerenin al
tına götürd ü. 

- Şu merdivende n çıkınız ve l iıtf en 
odadan içeri bakınız. Fokat canınızı se
viyorsanız bird enbire ic;eri girmeyiniz. 

- Çok tuha f adamsıı•ız. İçeride ne 
var baka lım. 

- Yatağımın yanında bir defter var
dır. O nu ve elbiselerimi istiyorum. Eğer 
b ana bir tüfek veri rseniz merdi\'enden • 
[ıkar, on ları b en alırım. V ermezseniz 
ıiz çıkıp alınız ... Fakat dikkat ediniz. 

Otelci yavaş yavaş merdivenleri c;;ıktı. 
P encerenin önüne gclinr:e başını uzata
rak İçeriye baktı. Oda kapısının yanında 
CÖreklenmİŞ siyah bir Şe:f duruyordu. 
Bunun üzerinde kalın ymruk gibi bir şey 
nrasıra kımıldıyor, uzayor ve oradan 
korkunç ıslık sesleri ~el:yordu. Zavallı 
otelci bunu görünce hrıdini kaybetti: e
li, ar.nğı çözüldü ve paldır güldür hah -
çeye yuvarJandı. 
Yılmaz otelciyi 'kafaıraı, blr barc:!ak 

Yazan: Ihsan Ar :ı 
su içirdi. Adamcağız, güçlıal ile kendine 
geldi, htılü tirtir titriyordu. 

- Çok korktunuz mu'? 
- Bittim. 
- Fakat asıl çiçekleri kıran siz oldu-

nuz. 
- Canım latifcnın sırası mı şimdi? 

Korkudan ödüm patladı 
- Artık bana bir tüfek Hrİrsiniz de

ğil mi'? 
-Tüfek değil, top, bombn ... Ne is

tersen'? 
Otelci biraz sonrn bir ııv çiftesilc gel

di. Yılmaz silahı kapınra m erdivenlere 
sarıldı. Ot<'lci mütemac'iyen: 

<c- Aman, dikkat ediniz, içf'ri gir -
meyiniz.ıı 

Diye bağırıyordu. Yılmaz merdive -
nin üst başına gelince &ilahı omu7lndı. 
Ni~a::ı a l dı ve ateşledi. ilk ateşle yılan 
ölmü~tu. Yılmaz pencereden içeri atladı 
ve oda kapı sını açarak eş) ahırını topln
ınağa başladı. 

Bu sırada o telci d e oda ,<t girdi ve ö l
müş hayvaı;ı ı d ehşetten büyiimüş gör.lcr
le seyretmeğe başladı. Bu b ir metre u -
zunl1;1ğunda, kara, kalın bir yılandı : 

- Be n hayatımda bu k nd llr b üyük 
yılan görmedim. 

- Bu yılanlar, insa n ö ldiirmek için 
hususi surette yetiştirilen zchirl ı bir r.ins
tir. 

- D emek bununla adam öldürürler. 
- Evet, b eni de b u yılanla ö ldürmek 

istediler. 

- V ay <!anına . .. Geçmi ;;ı olsun ha -
yım .. . 

- Rica ed erim, hesabım nP İ!e ha -
zı rlayınız. Caddebostanının havasına di
yecek yok. O teliniz de mükemmel. .. Fa
ka t, ben nüfus kütiiğüoden İıınıimi sildir
meğe henüz karar vermiş def.ilim. Bi -
naenaleyh, burada daha iazla kalamıyn
cağım. » 

Bu h ad ise, gnzcte için enteresan bir 
m evzu idi. G ece yarısı . .. Ay ı s ı ğı altın .. 
da yüzü maskeli bir adam, ağaçların al
tından yavaş yavaş ilerliy or. Kolunda bir 
lorba takllı ..• Uzun tl'1Y"tü~rdiven<bmuz-

O ne'? Maskt·li adam kolı:ndaki tor -
badan bir şey çıkarıyor. Bir yılan, ko -
caman, iri başlı, korkunç bi,· yılnn ... ilh .. 
Evet; karileri heyecandan tirtir titrete
cek biı mevzu ... Fakat ne yazık ki ynza
mıyacaktı. Çünkü yazdıKI takdirde şim
diye kadar kazandığı büti.in kozları 
kaybederdi. Buna hayli c.1111 sıkıldı Fa
kat, müthiş bir tehlike atlattığı aklına 
gelince can sıkıntısı geçti. Öyle ya, ya yı
lan tam üzerine düsse, gı rtlaaınn sarıl -
sa, zehirli dilıni etine yap ı Lusa idi ne o
lacaktı) Ölümün ı.ztırabıııı dü .. ünerek 
titredi. O zaman büti.ın gazeteler, nqa i;.rt 
yukarı şÖ) le yazılar yaz caklardı. 

BiR ARKADAŞ DAHA KA YBETTIK 

Kıymeli gazeteci arkadtışımı.z Yılmaz 
Özkan bir yılan tarafıııdan sokularak 
feci bir şekilde ölmüştür. Yılmaz ... ilh ..• 

lstanbul Basın Kurumunun mutad va
zifesinı ifa ederek cenazesine bir çelenk 
göndereceğini ha tı rlıya ıuk gülumsedi. 

Esrarengiz Doğan ko kün sakinleri 
tara fından biri bıçakla diğeri yılanla ol
mak üze re iki defa suik&sde maruz kal
mı s, ikisinden d e mucize kabi lind en kur
tulnıu tu. Bu cinayet teşebbüslerinin hep 
o mahud fe llah ta r•Hından ta tbik edild i
ğinden zerre kadar şüpheııi yoktu. E lin -
de mi.ısbet delail olmaclığı ııdan işi ad -
}iyeye hahber veremiyecekti. H em işin
d en kat'i bi r netice almadan polisin bun
lara b urnunu sokmasmt istem iyord u. 
Çünk i.ı çok d e fa olduğu gibi, kaş yapa -
lım derken göz ç ıkaracaklarına emin b u-
lunuyord u. Şimdiki halde. yapacak bir 
iş kalıyordu. Caddebostanından uzak -
laşmak . . . Çünkü burada hayatı daimi 
surette tehl ike altında idi. Doğan kc>şk 
sakinleri kendisinden güphelenmişlerdi. 
Böyle şüphe edilen b ir ddamın vücudü
nü ortadan kaldırmak l:izınıdı . Onlar da 
bunun için çalışıyorlardı . iki teşebbüs-
leri tesadüfün ve şansın yardımlarile a -
kim kalmıştı. Fakat, onlar bu işten vnz
geçmiyecekler, Yılmaza yeni pusular 
kuracak lardı . Yılmazın bir kaLil yakala
yım derken tatlı canından olmak elbette 
~negdm~d~ · 

(Arka• var) 
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lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaah ilanları 

Aşağıda yazılı mevad kapalı zarfla hizalanndcı yazılı saatlerde satın alınacaktır. İha
leleri Mersinde askerlik şubesi üstünde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin muayyen günde teminat ve lüzumlu vcslkalarile zar!lnrını ihale snaUcrin -
den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. Şartnameleri Ankara, İstanbul. Kon
ya Lv. Amirlikleri. Adana Tümen, Maraş ve İsifı.hlyedc Askeri Satınalma Komisyonla_ 
rında görülebilir. (1736 - 4457) 
Cinsi Miktarı Tutnrı İlk teminatı İhale 

günü 
Santl 

Kilo Llra Lira Kr. 

Un 
Odun 
Sığır, koyun veya 
keçi eti 

240.000 
1,140,000 

14.4,000 

30,240 
14,820 
28,800 

2268 
1111 50 
2160 

13/6/940 10 
13/6/940 u 
13/6/940 15 

Beşer bin liralık sade yağı ile 2500 Hnılık 3,3GO,OOO kilo kuru ot kapalı zarfla ek -
koyun eti pazarlıkla satın alınacaktır. 'l'a • siltmcyc konmuştur. Muhammen fiatı 
lfblerln 10/ 61940 Pazartesi günü saat 15 den 193,200 lira, ilk teminatı 11,910 liradır. İha_ 
17 ye kadar Kırklarellnde tümen satınalmn lesi 27/ 6/ 940 Perşembe gunü snat 15 de 
komisyonuna gelmeleri. (20-4735> Kırklarelinde tümen satınalma komisyonun. 

* 
da yapılacaktır. Şerait ve evsafı komisyonda 
görülür. Talibler in 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerindeki veslkalarlle birlikte 

200 aded çift atlı yük nrabası pazarlıkla 
satın alınacaktır. İh:ıleye 11/ 6/ 940 Salı günfi 
saat 15 de başlanacaktır. Arabaların evsafı tekli f ınektublarını gününde ve saatinden 
çift atla çekllir dört tekerlekll yaylı veya yay bir saat evveline kadar mczkür komisyona 
sız Ol'du tipi veya buna benzeri ınücedded vermeler\. Postadaki gecikmeler kabul c.dil-

mez. Evsaf ve şartları Ankara ve istnnbul veya sağlamlığını kaybetmemiş derecede az 
kullanılmış olanlardan bulunacnktır. Ara - Lv. İı. . Satınnlmn komisyonlarında da gö -

rülür. (21-4736) balarm grup grup veya toptan satın alın -
ması mümkündür. Ffatı mııhaııt rayiç ve * 
piyasaya göre mahalli s:ıtın alma ve mu'l _ Bir hangarın kalorifer, su, telefon, elek -
yene komisyonlan tarafından takarrür et- trlk, ve tazyikli hava testsatmın ynptırıl

tlrilecektlr. istekli olanlar Bursa, Bandırma, mnsına lüzum hllsıl olmuştur Bu ~t.Jnr
Sllmltk, Klitahyn, Balıkesir ~ Edrcmid ıa alakadar isteklilerin mufassal tekllfierlnl 
askeri satınalma kom1syonlarınn müracao.t havi zarnnrını en geç 1716/ 940 Pazartesi gli
edebilirJer. İhaleden itibaren 15 gün içinde nüne kadar Ankarada M. M. V. Hava Müs_ 
mürncaat edenlerin müracnati kabul edillr. teşarlığı Şb. 6 Müdürlüğüne vennelerl 

(22-4737) (1739) (4491) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu lıan\arı 1 
1 - 3/ 6/ 940 Pazartesi günü saat 11 de ka- ı fatı dahilinde lcab eden ves:ılkle birlikte 

palı zarfla eksiltmeye konan ve tnlib çık - bclll gün ve saatte mezkur komisyona mü-
mıynn mevcud keşif, plan, şartname ve hu. 
susi fenni .şartnameleri muciblnal:! talunin 
olunan bedeli 11126,386,70 P lira olan Heybcll
ada Deniz Harb okulu ve lisesi sahasında 

yapılacak yemekhane ve yatakhane blnnsı 

inşasının pazarlık eksiltme.ı;l 10/61940 tar ih!_ 
ne rnstlıyan Pazartesi günü saat 14,30 da 
Kasunpaşada Deniz Levzım satmalma ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk teminat mlktnrı ı7569,33D liradır. 
3 - Mevcud keşif, plfm ve şartnamesi 

hergün 632 kuruş bedel mukabilinde nıez -
kür komisyondan alınabilir. 

4 - İstekl!Jerln 2490 sayılı kanunun tarı_ 

racnatıarı. «4624» 

* 1 - Mevcud evsafı mucibince tahmin edL 
len bedeli 6180 lira olan 30000 metre xalaş
purun 11-6-940 tarihine raslayan Sah günü 
saat 14 de Kasımpaşada bulunun Deniz Le_ 
vazım sa.tınalına komisyonunda ıı>azarlıkla 

ekslltmesl yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı (463.50) lira olup ç:ırtna_ 

mesl hergün iş santi dahilinde mezkftr ko
misyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun iste. 
diği vesalkle birlikte adı geçen komisyona 
müracaatları. (4708) , ............................................ ~ 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

ZAYİ - Mübin Aslanbey, Avram Medina, 
Mığırdıç T ürkmen adlarına yazılı uç aded 
bonomu znyi ettim. Hükümleri olmadığını 

ilan ederim. · 
Bursa Ebui~hak m ahallesi 19 numara 

ipek ıaccan. Nuri ötün 

1940 iKRAMİYELERi: 
ı aded 2000 liralık: = 2000.- 111' 
3 • 1000 » = 3000.- • 
6 » 500 » = 3000.- • 

12 il 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 » 50 • = 3750.- • 

210 » 25 • = 5250.- • 

Keşldeler: 1 Şubat, 1 Maru. 
ı At ustos, 1 İkinciteşrin t~rih -
!erinde yapılır. 

Son P osta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı; 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIG1L. 
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Askeri • 
vazıyet Fr;;~zlarin mukavemeti muharebenin S P O R l 

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

üçüncü günü öe ayni şiddetle devam etti 
kadar, bütün gün çok ~-1etli olarak 

(Baştaraft 1 inci sayfada) d:vam etmittir. Alman tazyikj, lrer yerde, 
Tanklara larşı aldıı{ımız tedbirler çok .. inle Almanl§!ın geçmemiş oldukları 

iyi neticeler vermiştir. Maahaza Alma~~r ~:e üzerinde durdurulmuştur. Birçok ye-
Ccpheye yeni tank kolları aevketme~te u- ni tank tahrib edilmiştir. • • 
ler. Alman tazyiki bilhassll Oise nehn mı~- • ·• dün" ..NıWcı vuıyet 

B ye&- Framas • .,........ sore 
'-kaaında şiddetli olmuştur. unun ga • Parl.s '1 <A.A.) _ Hnas ajan.sının saat H 
ain Paris istikametinde i!erlemek. oldugu de verditl baretlt bülteni: 
lllllatılmaktadır. da Alman Gece umumi vaziyette hiçbir deiişikllk ol-

Oç günlük harekat eanum . .. le- mamıştır. Bu nisbl .sükt\netten Fran$1zlar 
P~e tayyareleri büyük bir faaliyet • 0

1• bft•'ıca JsUnad noktalarının mühimmatınm 

Yarın yapllacak 
Milll küme maçları 
Fen erle Galatasaray, 
Beşiktaşla da Vefa 

karşılaşacaklar ! 

Fena • Galataaaray maçının galibi 
milli küme f"l'l~iyonluğuna nam-le · 1 d" Mitralyöz ateşinin bun a:a - d1 B sabah rnemış er ır. _ .. h d edıl- ikmali için istifade etmişler r. u 

1tar11 çok müessir oldugu muşa e e şafakla beraber muharebeler dilnkü cephe zed balıınacağından maç çok 
iniştir. n b 1 il rinde ve ayni .şlddeUe tekrar başladığı h l la lı 

O-- balar dan a.lınan ha er ere ze "' ,__.. ad noktaları '-'enlde:ı eyecan ı o ca tır. 
ıger mem . d 500 000 zaman mezkur ,...ın ~ · 

aöre Almanlar $9mnft ceph~m e . • • d muazz~m mühimmata mant bulunuyordu Milll küme maçlarının deplasmanları b•L 
asker kullanmaktadırlar. Yalnız ~ılete t e A.<ıkeri nuıhfeller bu sabah son lk! gün tlğinden yarından ltıbaren mahalli maçlara 
1000 tayyare ve 1000 tankın . aıı kıy~· e zarfında cerevan ~den harekA.ttan ve bil - başlanacaktır. Bilhassa mahalli maçların 
bulundukları müsaiıei\e ecli.~e :.e ~~· hassa tanklarla mücadeleye memur olan hu- en mühlrnlerinden birıni teşkil eden Fener -
Fransızlar bu mıntakada. çok şı et 

1 ır susi gruplanmızın elde ettikleri net"ceden Galatasaray mil.saHakası yann Kadıköy sa
tnukavemet göstermektedulcr. h · _ memnun olduklarını blldirlyorlardı. F lha - hasında yapılacaktır. Bundan evvel Beşik -

P · 7 (H i) - Somme cep l"&ın blda etindenbe 
d arı-.,I <1··uius harebeler esnasında ldkn Almanlnrın taarruzun kt y 400 -nü~ t~la Vefa da aralarındaki maçı ayni saha-

e yapı an un u mu d"I . . Al- rl l'erl sürdiikleri 2 000 tan an u lda yapacaklardır 
Almanlann 400 tankı tahııb ~ 1 ~ışbr. t h "b ed ldlğlne muhakkak gözıle bak•lmnk_ · .. 
ınanlann bugünkü tar.k zayıatı ıse, gene :a rı Sonuna yaklaşmış bulunan milli küme 
400 tahmin edilmf'ktedir. tadır. d lA. ktır ki kuvvetr istinad maçlarında takımların vaziyetleri ve kuv -

• k 1 tarafın- şu.-a..s1 kay e yı ' l 
Bu rakamlar resmı ma am ar ktal ı mevcud -0lmıvan mahallerde hat • vetleri aşağı, yukan belli olmuştur. Mesel 

dan venlmiştir. . nl 0 ar gecmeğe muvaffak olan d .. şman Fener - Galatasaray maçı galibinin büyük 
B h k • J T tankları da ış- arımızı şi . ugunkü are ata ngı ız. d ··r _ tanklarını hiç blr noktada bunların pe - bir ihtbnalle şampiyon olacağını söyliyebı_ 

t~r~k etmiş ve bir Alman pıya e mu reze sıra gelmesi icnb eden Alman motörlü plva_ liriz. Maanıafih son maçlanncla cidden iyi 
aını ~~ir almışlardır. • •. dün de kıt'aları taltib edememiştir. Bu .. tan~lar, bir form~ girdiği gö;ülen Beşiktaşın da. şam. 
İngılız ve Fransız ~J&ns~anna gore istınad noktalarım•-Wnn yanılan sureklı a- piyona uzerlnde muhim roller oynıyabilece. 

akpmkı vazıyet w tec:imiz altında oldukları yerde tamamen ğlnl gömnünde tutmalıdır. 
Paris, 7 ( A.A.) - ~k"amaRdogrıı, sa= m•hlant'l talmıcılardJr. Beşiktaş _ Vefa karşılaşmasının hayli 

lahiyettar askeri ma~felıerde~. oytF mu Jngilizlere göre ,-t=in sabahki vıuiyetin zevkli olacağı ve siyah beyazlıların üstün -
habirinin aldığı malumata I ore, ransa mütalı-ım - · ğ" hmi · 

d h 
b · · bariz vasıfları ay- te ,1 k ·i luğile brtece ı ta n olunabllır. Buna mu-

~ey) an L mdu are esının ve hücumlarının 11.>ndra 7 fA.A) - Reu r n as et mu- kabil bugün Galatasaraya nazaran daha çok 
nı o arall evam etmış hııb"ri bildlrlvor: t jl - ·· F b h 1 1 k 
ıiddetine rağmen. Almanlar. bilhassa taz- Fransız ordu.su. yPnl Somme-Atsne muhn. avan a ı gorunen ener ~ çen n ayn üo -
yiklerinin çok iddetlı olduğu Fransı~ :er- rebe inde. yPnl usullerini şimdiden parlak lkaüylıklda ~ glda~lb geleceb~hni ı<!dGlal ettmek 1!1 m-
tibin"ın agw cenahında, mı.ihım ılcıle)ı~ t"re .. t rrni" bulunuyor Uç haft.'l n e61 ır. Fener a çe - a a asaray maç 

1 1 b"r surette gos e -. · -
rnuvaffak olamamı lsrdır. Batarya a~ ~ 'e d rs'l bJr mild<let zarfıncl<ı ihzar edllPn larının ekseriya butün tahminleri altüst et-
tnnk dafi tertibatı ile dolu Fransız ıstına? ;;~1.faa mrv.,lleri ekoıE>rl noktalarda. dil'I. t ği malflnıdur. Takımların vaziyetJertni goz 
noktalarına kar ı, piyadelerin önünd~ gı- mrının motorize kıtaatını durdurmuc;tur. Btı den geçirelim: 
den tankların ayni hı.icuml11n var.dır:. ~.ra~: mubArPben·n sımdiye kadar müş:ıhede edi- Fenerbahçe kaleci, haf hattı mükemmel, 
sız. i tinad noktaları muharebenın uçuncu 1,,.., bari-z: nokta.c;ı.nı da bu keyflvet testll bekler tecrübesiz ve zayıftır Haf hattından 
günü, heyeti umumiye ile, miikcmmel su- ehnP1':tedir. ciddi yardım gören forvedlerl ise, Mellhl de 
rette muk-avemet etmi tir. Y ~nıden, topçu Hattın bıı:zı nokt~larında, knllan•Jan mnı- iyi islettiklerinden, netice alıcı bir vazlyetP. 
ate i, t nk dafi tertibat~ ~e tayyarelerle 7,,,,.,,...,;" sıklet~ dolavıo:ile. dümna.ııf'\ arazi gelmiştir. Buna mukabll Galatasaray bek 
birçok tank tahnb edilıni ~"· d "k" ter}rPtT'lelt mecb•ırivetı hM•l olmustur. Key- hattının mukemmelllğıne, haf hattının oL 

Muharebenin inkişafı hakı1mın kand. 
1 ı flvet uwn bir derinlilc iizerine mevzu bu - dukça düzgün olmasmn rağmen, foned Bu. 

k · b y em•• te ır: • 
ınıntaka ayırd etme ıca ke d l lunan ,.,.,iidafııa tertibatının hiçbir :zamo.n durinin bulunmaması yüzünden. müessiri -D . d Ham cİ\'anna a ar <>an yu-
k enız en .. . d k ma doğıu, hiçi drl nf!ilYlni lfadP etmez. yetinden oldukça kaybetmiştir. Bütül bun-
b~ny;:m:ı:.a:Z~l:~ıe~i~~ k:ydedilmemi tir.! Hıı veni hat üzerindt' s:ı~it ~aleler t;~kl tur, lara rağmen maçın neticesi üzerinde oyun_ 

l 
1 ' o· ıntakası 1 clüı•mıın arazi ka?arunak irın .,,rar e '" za. ı b. 

. kinci mıntakada. yanı . 5
\ d b" Fran'iız müdafaası dn onunla beraber cuların o günkü haleti ruhiyeler nin en \1-

ıle Soissons'nun _ ar?ında, ım~ n de ıAra1~ ~~~:1<e•e qeç vor, ve düqnan eo;ki vazlve _ yük. rolü oynıyacağını kabul e~.mek H\zını -
da r ında a a ı Aı ne mıntak:ısın a, dır T. Ozerengln 
nıanl r Ai ette"i • muvaffak olmuş- ıt'lde kalmıcı oluvor. Ancak. taarrrzu yenl _ · 
lar e a%1 ç •e nmn•l•r- lemelr tc n daha eok sayıf)amıa bulunuyor Avrupada barb kupası dömifinal 
d Fakat Ai ne'in idi j zorlamak bah- F ırat fqzla nikbinlik "!I omak ir.ıln vıı.kıt I 
_ır . biıtl.İn t bbıi er akim kahn91m. "-nti11 Mlrendir Tan1rJannı ~ek üml - maç an 
ındekı ba ka, orta ve yakan Ai ne' de. el le Alnı nlann -.Uua-.ven noktalarda. ne stamf-0rd Brldge atadında yapılan harb 

(llaştaıatı 1 tacı •yfaü) 
bölgesinde Breale suyunu ve ne de Sois-
10n1 - Compiegne arasında Ailne nehrini 
mühim kuvvetlerle geçememişlerdir. Bu· 
nunla beraber Fransızlar Bıeılı: mıntaka
sında durdurulabilen bazı tank sızıntılarını 
haber verdikleri gibi anlaşıldığına göre de 
Almanlar Amiens ve Peronr.e bölgelerinde 
de cenuba doiru yer kazanmışlardır. 

Elhaaıl üç günlük Sommc-Aisne muhare
besi neticesinde, Chemain des Damesdan 
Manta kadarki takriben J 75 Km. lik Al-
.ıan taarruz cepheainde Fıansız ordusu i
çin tehlikeli addolunabilecek henüz hiçbir 
yarma fiıli vaki olmamış ve Alman tank
larının Fransız müdafaa hatlarının bazı za
yıf yerlerinden geçebilmelerine rağmen 
bunları hiçbir noktada motôrlü piyade tü
menleri takib etmemişlerdir. Almanların 
bu tereddüdü dıkkate şayandır. Yani onlar 
büyük kuvvetlerle yapmaıe iı.tedikleri asıl 
yarmanın yerini ya henüz tayin etmiyerek 
bunu muharebenin inkitafına talik etmek
tedirler veyahud bu yarmayı Chemain des 
Dames ile Montmcdi arasında yapmak ni
yetindedirler. 

Eğer Almanlar bu ikincı ıasarda iseler, 
o halde onların aşağı ve orta Somme" da 
ve belki de Aılette kanalında )apmakta 
oldukları taarruzlar, mahza F ransızlaıı l1sıl 
yarmanın yeri üzerinde aldatmak içindir. 
İngilizler zaten Almanların bu taarn ~·u 
için kullandıkları kuvvetleri 40 pi) adc \ e 4 
zırhlı tümen olarak tahmın ediyorlar. 1 lal
buki Almanların Montmedı ile Manıı ara
sındaki Fransız cephesine :.Carşı kullanabile
cekleri kuvvet 100 fırkaya y.ıkın olup bun
ların sekiz kadarı zırhlı, -1 :) kadarı hafif 
ve 5 itadan da motörlü (piyade) tümeni
dir. O halde Almanların henüz muhare
beye ithal edilmemiş olan büyük ihti) at 
kuvvetleri mevcud demektn. 

Fransız başkumandanlığı da eli altında 
ayni miktarda ihtiyat kuvvet:eri tutmak
tadır. 

Bu suretle büyük Fransa meydan mu
harebesinin henüz ilk günlerini yaşıyoruz. 
Her iki taraf bütiın kuvvetlerini ve en son 
ihtiyatlarını muharebeye sokmuq değildir
ler. Bu sebeble Almanların kat"i taarruz 
ağırlık merkezinin ve Frans1zlann yapma
ları muhtemel mukabil taarru:t istikametinin 
nereleri olabileceklerini ıu anda kestirmek 
kabil d~ğildir. 

Şu kadar var ki, ban alametlere göre, 
başlıca Alman taarruz tazyiki bilhassa 
Laon - Soissons istikametınde yani Parise 
giden en kısa yol üzerinde kendini hisset
tirmektedir. Eğer bu takdirınıiz doğru ise, 
Almanların bugün veya yarın Comp:egne -
Soisson arasında Aisne nehrini geçmı>ğc ça
lışmaları ve bunu kolayla hrmak i in de 
Soiıııaons dolaylarında cenuba nufuz mak
.. dile büyük bir darbe vurmalan lazımdır. 
Almanlar buna muvaffak oldukhm tak· 
dirde, bütün Somme cephesı kendiliwinden 

Bundan A . mıntakalannda, öğ- ı1erecP 1"'11tlı ~ dt1l'hPlPr vnnnl\t kablllye - kupa.sJ dömifınal maçında Westham ile Fu1-

yani Rethel v ttıl~n~evz.ıl rin~ kartı çok t nde oYtnlclannı bil"rh. Burilnlril ııeraltte. ham karşılaşmışlardır. Barem kanununa ı·ıave 
led n onra, Fran. 1 t arazi J)llrealaı'ı kavbetmeıc eski<'len oldu~u Westham ilk devrede iki gol yaparak bu 
şiddetli topçu at ı a ı mH ı~as. saat 2 3 te 1':adar ehemmlvetı haiz dplf"k!lr. IJPr iki ta- müddeti 2-0 bltlrmiştlr. İkinci devrede FuL 

Paris, 7 (AA.) - a haberi vermiş- .-afın bflviik plvııde lhtlvatlan vardır. Şıınu .. • (Baştarah 1 inci savfada) 
askeri vaziyet hakk·nda şu da kavdebnPk 1~.ıımdır ki. Fransızlann da ham uı; gol yapmış ise de devrenın bitmesi. detlerinin tahalllertne göre, beher üç veya 

k tıtr cll'lr 71.-hl1 fır'kttJı-n mPvcnddur. ne 5 dakika kala Westham 2 gol daha yapa_ dört sene.si' için bir terfi derecesi besab ed 1 
tir: denizden Soissons'nun şar ı- rak maçı 4-3 kazanmıştır. Maçta 32.'1'19 kişi mek suretlle dahil olabıleceklerl del'f'r.eler Muharebe. 

bulurunurtur. tayin edilecektir. Bu sureUe lkt" ab ed len 
İkinci maç NewcastJe ile Blackburn ara - dereceler diğer memuriyetler için mükteseb 

sında oynanmıştır. İkinci devrenin 18 inci hak teşkil etmtyecektir. 

dakikasında bir gol yapan Blackburn maçı lHükteseb bak 

1-0 kazanarak finale kalmıştır. Bu kanunla dereceleri indirilen ücretli 
Maçta 14,238 kişi bulunmuştur. memurlardan 1 Eylül 1939 tarihinde müs -

!
Alman aahll müdafaa topçusu, Fransanın Finale kalan ta1ı:ımlar bugün Wembley'dc tahdem olup da barem kanunu abkflmına 

bl•w• kar•ıla•acaklardır g~- ..,..nüan intibak neticesinde ücretleri ve 
Fransız te agı . abah şimal sahillerinde aüratli blr dftfman motör_ .. .,... • "4" J-t thlı s dereceleri tesblt edilm11 olanlara mezld}r 

(AA ) 7 Haziran ıır botunu tahrlb etmqtir. 8 Haziran tan1ılnde Pera • Şiıli maçı kanun hiikmüne gÖre verilmekte olan ticret 
Paris 

7 ı ;:,· düşman zayiatı '74 tayyare olup bunun 84 ü Fransız resmi teb ır,ı: sonra meydan Pera ile şı.,u takımları arasındaki resmi miktarı daha yüksek dereceli memuriyete 
Gece nı bi bir sükündanyni umumi şarl- hav~ ü~l u~ebelAlmaerlle vetaonu t.opçyiu tıatedşlklle müsabaka Pazar sabahı .saat 10 da Tat.sim terfi edineiye tadar mükteaeb_ ~a~. olarak 

muharebesi dun bUdırilen a . b lamış - duşur m-.,ur n yyare za a o uz Terilecektir. Matbuat Umum Mudurluğü da-
lar dahilinde bu sabah yenıden aş taneden ıbarettir. ~~~.'::~~ .. ;.~;.:~:~.~~:~~ .. ·····-·······---· bnl ücretli memurları da bu hiikihnden ıs. 
tır bl ğ'• Norveçie tayyarelerimiz Hammerfa.cıt el - t.ifade edecetlerdlr. 

· (A.A.> _ Fr.tnsız aır.sam ~ ~u varında İngoy Norveç radyosunun .stüdyo- Derecelerin tayini 
ParLs .,1 ehem n des oa:ın~ arası a, et lsunu tahrib etmişlerdir. Ankara borsası 

ha ne;:;z ~:tun gun, ayni ıiddetıe ::;:~da~ Berlin 7 <A.A) _ Alman ordulan ~ku. -···- ttO fJaUarl Ayni lAylhada ücretli memur1ann barem 

Dl,:'ıı · Kıt.•aıarımız. •ayıbıaruıa dü·-ana. ınandanl~. bugünkö tebllli Uma.men aşa_ Açılış • Kapanlf 7 BadraD kanunu esulanna göre derecelerinin tayi_ 
~ r. -t1 ler atan .,... be 1 ktedi nlnde Cümhurlyet Halk Partisi ve umumi 

11 d h Yeni kü e C heni:ı ~ıdald ha r verme r: l"S'ICI .llR. 
eriye a a emet ediyor. ep · "w'-..-- menfaatlere hadim müesseselerde geçirdik. 

şiddetli suret~ ~:;:v ılerı unsurlarımız, düş Diin gece, tayyar:er~miz ;:erkeat Fransa_ AçılJl_KapaD ıert hizmet müddetlerinin hesaba katılması 
heyeU umunııye a v~ piyadelerine ka~ı ::- da ve şartı Fratm~•' a dlrazıİ .... ~areh meydan- Londra 1 Sterlin 5.24 için bir hükiim vardır. 
ınanın tankları» eıntrle ,., .. v- • tanna hücum e ,..er · n~ ... ı ava mey- HB.50 H8 Llv1hada Hatayda mütemetıı:.in olup hi _ 
zlfelerinl ifa ettııcten 80nrı;~ m•ntatasında, <'anlarında okluğu gibi, çok büyük miktarda New-Yorlı: :: = 2.9175 yar haklarını Suriye ve Lilbnan lehine kul-
tllmişlerdlr. yuırarı :r;~ktala~mızı tahr b tayyare tahrib edllrni.1 bulundup tahmln Parla 

100 
Liret 8 31'75 lanmam14 olanların resmi dairelerde ve ba-

Zlrhlı unsurlar, ıoıtln na 51ıırıış1ardır. olu~billr. Hava dafi bataryalarmın şiddet- Mlllno IOO tntç. ft. 29.2725 reme dahil milesseselerde 6eretlerlnln tayin 
edemeden hatıarıınıı •r::veınet etmekt.e - n atP."ine ra~en, Cherbourg llmanına bir- Cenevre 100 ı:>rahml 0.9975 suretine dair bir madde mncuddur. 
iııUnad noktaıarıııı:2 _:ınu an 4ıddetli b"r bom ~k boınb& atlhntştir. Rıhtımda fiddetli yan Atilla 1110 ı... 2.- hı&rsas ....u 

, dir. Alo;ne üzerinde dUS::.~n-;'n11n .prltın~a gınlar ve infılatner tntışabede edflmlştir. =~d 100 Peçeta H.455 
bardıman yapııl:'°'ir tesebbÜ-S icra ~ıım v_ Norveç lfo.bt:ii Budapeıt• 100 Penıtı 29.9425 Bundan -:~ ~ınc: ~~cıı: t.eklıf 
nehri geçmek teın b 1 n düşınan unsurları B-kr- 100 Ley 0.825 eyledili bu 1 yı kail --u.~ er .. çünld""~~-e dya-
tır Fakat sol .snhıle g re Nonef!te bir mahal 7 (A.A) - Norvec; yük u ..,.. 

100 
Dinar tnn lhtıısas mev ..., • ._.&ı gor u&un en 

imha olunmuttur. sınan kıt•aı:ırını ~k kumendanlıtının tebliil: Belgrad •3!:~::: bütçe encümeni bu ibbsaa mevkileri işini 

aukut edchileceğj gibi buradaki Fransız oto 
duau da yeniden eair ve İmna edilmek telı'
likaine dütebilecektir. 

O halde, timdilik Laon - Soi .. ons - Vil
lers Cotterets - Paris iatikarr.eti, Al:nanlaı 
için olduğu kadar Fransazlcl? için de hayatt 
bir mücadele mihveri olacaktır. 

Fransızların Almanlara kartı göstere
cekleri muvaffakiyetli faalıyetler V•! zaman 
kazanıcı müdafaalar ve mulMbil tl\arruz .. 
lar, ayni zamanda: ltalyanın harbe girme
sini de geri vuracak bir cesir ve ı ymetl 
haiz olacaklardır. H. E. Erkilet 

ltalya harbe girmek için 
iki şey bek iyor ! 

(Ba.ştarafı 1 inci sa)·fada) 

ltalyan vapurlarına bitaraf liman• 
lara iltica etmeleri bildirildi 

Nevyork 7 AA.) İtalyan seyr~:tfaln 
kumpanyası, a ık de izde bulunan bütüıı 

İtalyan rnpurlarının b raf 1 manlara git. 
mek için em r aldıklarını bugün blldirmlf .. 
tir. 
Kumpanyanın Nevyorktaki müdunı olan 

Verrando, do rud n d ruya Rom dan alı. 
nan bu emir uzerlne limanlarda ol n biıt!in 
vapurların hareketleri de iptal edılmlş ol • 
duğunu soy eml~Ur. 

Mareşal Bono 
Roma 7 <AA ) - Mare al Bono. cenub or4 

dulan grupu kumandanı tayin ed imiştir. 

Litvanya baıvekili Moıkovada 
Moskova 7 <A.A) - D.N.B. bildirıyor: 
Litvanya başvekili ve maiyeti, evvelce bll. 

dirilen ziyaretlerini yapmak üzere bu sabah 
Moskovaya muvasalat e mışlerdlr. 

.............. -... ·············-·····················--·-
GÜZEL BÜYÜK 

ANNELER 
Genç ve taze görünmek 
ıçın bu kolay iedb:ri 

tecrübe ediniz. 

Beyaz renkte (yağsız) Tokalon 
kreminin ıhzarı için 20 seneden
beri kullanılmakta olan meşhur 
formülde mevcut gizli diğer cev
herler meyanında takim ve tasfi
ye edilmiş süt kaymağı ve zeytin
yağı da vardır. Bu krem c:ldjnizi 
serian besler ve gençleştirir, ten ·n 
gayri saf maddelerini ve buruşuk
Juklarını izale eder. Cildinizi taze, 
nermin ve genç gösterir. 1\yni za• 
manda nefis bir koku ile tatir eder. 
Siyah benleri.ı zuhuruna mini olur. 

Mütehassısları.1 beyanatına gö
re ciltte görülen bu ~avam hayıet 
tebeddül ve tekemmül, sırf Toka-
1on kreminın muntazaman istima
line medyundur. Hemen siz de bu
günden kullanmıya başlayınız ve 
her aabah daha genç görününüz. 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Bei10talduta ... ilati1ltlarına hı1a pek 
te•irli .,. tan qıdır. Oinnyohı Sultaa 

Malamud tİİl'beli No. 113 

Hava kuvveUeriıulZ, dÜ , a ~ev:ım et- Ronıbarken'ın cenubundakl Alman mev • Yokohama lOO Yen 31.050 daha esaslı bir tettlke tabi tutmak kararlle 
r9n ız ac 1c • Stokholm 100 İsveç Kr. llyıhadan ayınDJf ve bu hususta hazırlana- ZAYi - Bırıncl tumenden aldığım terhla 

bomba ve topla clıırma f d<\ tanırtanı. n - zı'erlne karşı yapılan tazyık devam etmek - talnUA cak yeni bir lly1banın kanuniyet Jı:esbetme- vesıkamı zayi ettim. Yeni.sini alacağımdan 
ml«ıtir. Son 24 ııııııt zar ı1"1 .. rın" vii'ı: tondan tedlr. F..shaa ve t 1 yo ... .... ı sine tadar İcra Vekilleri heyetine ihtısas hukmü yoktur. 
fUelere ve mün 1<a e A cı tavvareıerım .. ROmbarten1n .f!maltnde müfrezelerimiz 1938 % 5 ikramiyen 19.- mevldlerinl muftkkaten tesbit sa1lbiyetlnl iııuyat levazım tetmenl (39588) sicil 
fazla bomba atılmıştır. ;u\1\'etıerinin t:ıh- hafif derlemelerle mevzilerini ı.allh etmiş - veren bir maddeyi layihaya eklemiştir. Sakıp Giirmen 
durmadan dfüıman hava ' zamanda tara !erdir. 
riblne devam etmiş ve ayn ttr Ron 24 saat 
kıt'alarımm himave evıemıs esi diWlrl\lmOA. 
?arflnda 21 düşman tanar ~
t1lr. 

lngHterenin Moskova sefiri 
Atman teı.ıiii ndaniı~ı Sofyadan geçerken Bu'gar 

Ber1 n '1 <A.A) - Alm•n bf,Ştuın• Eaşvekili ile görüştü 
tebHI ed yor: ııaretltı IJOlllllle Rorna 7 (Hususi) - lııgilterenin M09-

Kata ve ban ordulınnın birleri araaında kova sefirliğine tayin edilen SU Stafford 
nehrtntn ve Atine Ue Of.91 ne edlldill taflda Kri.-. bu.Un Atlnadaıt Sofyaya vaaıl ol -
ki ıı:analm cenubunda detP~_-w...tır. Virt - r~ 
.,. munffatıyetıe dnam eıın---~ - ınuştur. b •. 
gand battı böttln cephe 111rtndl Sir Staffor~. Sofyacla Bul~ar .. •!~e~ili 
1r f"lof ve haricıye nazın Popof ile soruştuk-
ı · __ .._ 1N eıeot ~ W- ~ aonra, Bnknıt kola ile Moakonya ha-

.Alman ıau--·· -=-~=~~ ~ · ... d• 
Sll)IM1"ftDI -~ __.il' ...... -·· r. _ .._ _ _.,...__ .... tDI _..,...-

EN BiRiNCi 
• 

Kan, Kuvvet; lştiha Şurubudur 
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SON POSTA 

GELiNCİK SiGARASI ·ÇIKTI. 
En mOşkDlpesentleı•I de dahil olduğu halde her sınıl tiUOn 

-.iryakisini memnuu eımek azınında bulunan 
İNHİSARLAR İDARESİ • • • 

bu kerı•e piyasaya arzettiği ..uçlu ve uçsuz GELiNCiK siğarasıle, 
içimi tatlı \'e kokulu olmakla beraber mevcut nevilerden daha 

ince bir siğara arayan tir, 
yakl zllmresinJ tatmine ça· 
lışmıştır. 

Bu evsaı, bilhassa ba .. 
·yanlar tarafından araoıl· 

• • 
dığı için 6ELIN(;IK, aynı 
zamanda oolarıoda slğa
rası olacaktır. 

Haziran!. 

Türkiye Cümhuriyeti 

·ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 50 
Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plilna göre Uc
ramiye dağıtılacaktı .. •. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 

" 2,000 
" 4 " 250 

" 1,000 " 40 
" 

100 
" 

4,000 
" 100 " 50 

" 5,000 
" 120 

" 40 
" 

4,800 
" 160 

" 
20 " 3,200 

" DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 lil'adan aşağı dü~ ·-
miyenlere ikramıyc çıktığı takdirde 7r 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl. 1 Birincikanun, 1 Man ve 1 Haziran ta-
rihlerinde çekilecektir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda y1zılı 3 grup ahşab tezgahı 23/7/ 1940 Sah 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu jşe girmek 1stlyenlerln her tezgah hi2'.asında yazılı muvakkat teminatları ile ta ~ 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekllfierini ayni gün saat 14,30 a tadar komisyon 
rPi.~liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada 

lüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
Ma' ·eme dairesinden, Haydarpaşada 'resel • 

Tezgahın 1sml 

Elektrik motörlü ahşab için tepsi testereli 
kesme ve delme tezgi\hı. 
Elektrik motörlü ahşab için bir bıçaklı 
p!Anya tezgahı. 
Elektrik motörlü ahşab için kanal ve oluk 
açmağa mahSus freze tezgahı. 

Muhammen bedel 
Lira 

2750 

2500 

2000 

(4886) 

Muvakkat teminat 
Lira 

208,lli 

18'1,51 

150,-

Muhammen bedeli c1612D llra olan muhtelit cins eb'at ve miktarda iç tapa, uıameJ.on, 
T, Flanç, dirsek, redüksiyon gibi 30 kalem demir ve galvanize gaz boru.su teferrilatı 

(21.6.1940) Cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaf&da Gar blnaaı dabWndeld 
komisyon tarafından açık eksiltme usullle satm alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (120) lira (90) kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tnyin ettiği ve.saikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mtiracaatıan lL 
zırndır. 

Bu Lşe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (tllJ) 

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

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - İngiltcrede bastırılmak şartlle idare ihtiyacı için 18 kıymette JOO mllJOD post. 

pulu pazarlığa çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel 73500, muvakkat teminat 5512,5 lira olup pazarlık 22/Tem • 

muz/ 940 Pazartesi günü saat 16 da Ankar:ıda Evkaf apartımanının tl9ünctl bpJllll

dan girilen birinci katında P. T. T. Umum! müdürlüğü satınalma tomlayonuncta :ra -
pılacaktır. • 

3 - Talibler muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mettubları Ye dllei' 
kanuni vesaikle birlikte mezkO.r tarihe kadar o komisyona müracaat edecetlerdlr. 

4 - İhale, pazarlığa iştirak edeceklerden san'at ve işçilliine emniyet edllec:et fir • 
nıaya yapılacaktır. 

5 - i3tekliler bastırılacak pulların şartname ve.sair evrakını 367 kurut mubMJlnde 
Ankarada P. T. T. Levazım müdürlüfünden, İstanbulda Valide hanının ltlncl katında 
P. T. T. Ayniyat şubesinden alacaklardır. (2712) c4ftlı 

Fenni Sünnetçi ·--•llııı. 

AVNi TURKCAN 
Aşı, Enjeksiyo,,, Kanla, Kansız 
hecamat ve pansuman yııpılır. 

Kabine: Çnrşıkapı Tramvay 
durağı No. 99 

Ev: KUçllkayasofya Pideci S. No. 6 


