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Bu harbin ve tarihin en I" Cehennem 
Dalgıcı,, 
Amerikanın meşhur 

bombardıman 
tayyareleri Fransada 

Almanlar 150 kilometrelik cephede 50 piyade 
fırkası ve 10 zırhlı fırka ile hücum ettiler 

Yeni tayyareler, Alman 
pike tayyarelerinden 

çok üstündür 

Bu muazzam hücum 
karşısında Fransızlar 

bir geri çekilme 
hareketine beşladllar 

Çekilme hareketi tam 
bir intizamla yapıldı 

Fransızlar Al•n•ln cenub ıahlllnde · Jıllçlllı 
bir JılJpril başı teslı eden Almanlara Jıarşı 

şiddetli mukabil taarruza g~çtiler 

u ut atın a 1 tayyareh mottefi filOlar 
iman kolları Uzerine bombalar yağdırdllar 

p r·ı 8 (Havaı 1aat 24 le bildiriyor) -
yalnız J 50 kilometre geniıliğinde bir ceplN ü.rinde, ba .abala, dört 

b · tank ve bir milyon kadar inıan hiicama lıallımlflır. Alman tuker
l · cdadları Tötonlar gibi, omu.z omuza ileri yürümekte ve tehlike
d r,; :n ziyade ıarhof olanlar, en z~yaJe ay~ lıalanlan, ~ransıs mahi-

l' 
1 

.. ı klerinin ve toplarının ateıı altında ılerl~ektedır- Almanlar, 
" 

1 h :lakla beraber, ·Fran•ız kıt'alarının dün akıam i.tinad noktala
r t hrye etmiı oldukları Amienı ve Roye'un cenubundaki mıntaka
~ııı ~ ~ atılmıılar ve ıolda Breıle nehrine dayanmalı ıaretile Auma-

l 
~l N:yon araıınJa teıiı edilmif olan yeni mevzilere çarpmqlardır. 

e ı e (Devamı 7 ncl sayfacla) 

( Resmi tebligleri_ 7 ~ci __ ~~~f~m~~~--~ulaoaksmız ) 
.,,.. 4 u ws ..... ,. wu w,ıu:u M04U 

Askeri .~aziret 
Fransızların şimdi yeni bir 

Sakarya yaratmaları lazımdır! 
Yazan: EllltkU general H. Emir Erkilet 

• 
ıwsorJ 

gösterir kroki 

Londra, 8 (Huıusi) - Amerika ordu
ıuna aid tayyarelerin müttefiklere atılma
sı hakkmdald karardan sonra, d~rhal t ı
limat itine başlanmııhr. 

Avrupaya sevkedılecek olan bırçok 
<Denmı 3 unca sayfada) 

Almanların elinde 
gizli bir silah varmış! 

Berlin radyosunun 
Almanya hakkında İsveç 
membalarına atfen verdiği 

garib bir haber 
Berlin, 8 - Alman radyosu bu aqamki 

D8fl'l,atında bir İsveç gazeteaınin garb cep. 
hesindekı muhabir nln gaze es ne çekttğj 

telgrafa atfen §unları bUdlrm şt1r: 
Almanl&rın elinde elyevm gizlı blr s h 

vardır Jd cephe ger13lndekl. kıtaat bu aillhın 
kullanılmasını talimle meşgul olmaktadırlar. 
Bu sllAh Alman ordusu başkumandanlığının 
ltı.zum gorduğü zaman kullanılacaktır. 

··················································-·········-
•• 

ız ayy e 
Berlini bombaladılar 

lngiliz tafyareleri 
askeri hedeflere 

taarruz ettiler 
Parlaln garb, şark ve şlmallndeltl 
demlrgolları, istasyonlar da Alman 
tagyarel~rl tarafından bombalandı 

Pariı, 8 (Hu•uıi) - Bahriye nezareti tarafından reamen bil
dirildiğine pre, dün ıece Franaız donanaıuına menıub deniz 
bombar<luuan tayyareleri Berlia üzerinde bir ak111 yaparak, ıell· 
rin varoılannı ve buradaki fabrikaları bombardıman etmiflerdh. 

Berlin, ıerek Umumt Harbde. gerek ıimdiki harb eınlisınCla 
ilk defa olarak bombardıman edilmiıtir. 

Pariı, 8 - Fransaz amirallık dairesinin tebliği: 
DontLDmaya menaub hava kuvvetlerinin bir filoau, 7 Haziran 

ııecesi, Berlin varoılannı ve baza fabrikaları bombardıman etınlt
tir. Tayyarelerımizin hepsi üslerine dönmÜJtÜr. 

lngiliz tayyarelerinin faaliyetleri 
Londra. 8 (A.A.) - lngiliz hava nezaretinin tebliii: 
Dün bütün siln ve ııece, İngiliz hava bvvetlerinin ga}Teti ye

niden. f ramadaki müttefik. ordulara müzaherete teveccüh eyle
mift,ir. Birçok ketif uçuılan yapılmıı ve ahnan malUnıat aayeainde 
birçok bombardıman uçuılan icra edilmiflfr. Birçok defa, müna
kale yollan. kat•alar ve zamlı tanklar kollanna hücwnlar yapılmıt
tır. Bir dilflllan tayyareai dütürülmiiıtm. Orta büyüklükte bir 
bombardıman tayyaremlz kayıbdlT. Bu bareUta, gece, düfman Parialn Almalar taralmdan bomb..danuunda harab olan 
hatlan arkumda kilid noktalan üzerinde devam olunmuıtur. büyilk Wr binanın söıibaütü 
Hinondaki demiryolu baılanırrıcına mühim hasar ika olunmuı ve B .. .. d" d h uaıun gun uz. ayni tarz a areketler yapılmııtır. Şimdiye ka-
bll'90k lnfillk ve yanııanlar yapılmııtlT. AJDI yerde. asker tahaı - dar alınan haberler, orta büyüklükteki bombardıman ta ·a 

ıUdlerine mitralyözle hücum edilmiıtir. lerimizin düftllanm motörlü kuvvetlerine çok ciddi h ~~ 1 
c -

Abbevllle' de birçok infflllt ve yanııan çıkarılmıı ve tayyare tiğini göstermektedir. asar 
1 

a et-
meydanına çok genit baaar ika olunmuıtur. Bütün tayyarelerimiz F 
seri dzsnmuıtUT. rans1z t'lyy relerinin taarruzu 

Askeri hedeflere taarruz Pan. 8 (A.A.) - Havu: Fransız tapçusu ve p·ıyad • M 
A ._ • • eaa. ıuıt' 

• _ _..1--..a.. harabeye dönmif bir tebn sJritleri tan .r-uane e kadar aıden ..hada cereyan eden me d üh 
Alman motarı. ~- ıhet.m1nıden oeııaba '" omab doh1a dotnl Diler alır bombardıman filolanmı:ı, Almanyanın tima1i gar - tinde, Franıı• bava kuvntlerinin ~ditle h l'nd Y an m arebe-

nların Aınlen.t ile Abbe~~ .. ~~ ılarltnr8k Amten.a'iıı 70 tilometN oenub blalnde aakerl hedeflere hUcumlar yapmıılarclır. ôu tayyareleri - .L lma,_t d F ha a 
1 

• miıeaair yardı -
.A1m& ft .....,-- • ~- --~--:: l d mına ma1r11ar o ıı; a ır. rarısız va kuvveti • d"- la 

.... ntı.,_,.,.., ..,.Aetll ııacuzıı __........ t>&+ırndatı ~ ıes kuz mevkllne kadar mlzin hepli ÜI erine HnmUftUr. t ki hU ebn. L h dl en, uu. top .,_ ..,._. 91......, __ .lh ~llJ.,. • • ~ an ara oum ııı ve uıı;er ta &ffÜ erini b b 
tıaında m.ttuenldertn ~; -rt ...,,. ~ır. Bu zırhlı muıhareıbe araba kO • Dtın bUtün ıün, muharebe tayyarelerimiz, muharebe mıntaka- . ti. H k tl rl. b'"- U fik om ardıman et -

rult! hrln• _..ar ... _ _..,. ı.w,. bir tGdtl plJad,e lm'UI da ,,._ bir d , k f l nuş r. ava uvve e unaNa m tte • tertiblerı deırek: B ne ~ b&r -AM mo , - aa herin e enerıt aa tyette bulunmuftUr. 17 dti1111an tayyaresi ... ffak lMı oklar h aruına m .. 
maııımdu. 8 Haalr&nda .,..a.'ID ~ al • • a>nama ' DOi ~ d(1f(itjilmiiftür. Bizim 12 muharebe tanaremb kayabd&r. maga muva o ta 11rupuna ilcurnlar yapmaktadır. 
muharebe araba llıOlu " <Devama ı inci ..,.ı.w 

,, 



2 Sayfa 

Et f iatlarında pahahhk 
olduğu anlaştldı 

Şehirdeki .ııda maddeler.inin geçen ıe
ne70 uazaran durumu bak.kında yapılan 
tetkikler neticeeinde et Hatlarında c:hem
mlyetli farklar ııörülmüştür. Kuzu eti fiat
lannda ııeçen seneye nazaıaıı kilo başına 
20, koyun etlerinde kilo başına 23 kmuş 
yük.eklik te.bit edilmiştir. 

Bu hususta zelzele ve eeylablar yüzün
den vukubulan hayvan zayiatının mü~ir 
olduğu ileri •Ürülmekte ıse de re$mİ ista
tistikler memleketimizdeki hayvnn mevcu
dunun bu zayiata rağmen bir miktar daha 
artmış olduğunu göstermektedir. Bu netice 
et yüksekliğinin diğer ikusadi sebeblerde 
aranması lazım geldiğini ve bunun sun'i o
lup olmadığının gözden geçirilmesi lüzu
munu meydana çıkarmaktadır. 

SON POSTA 

Resimli lllakale : =: Söz ve 'rakam 

Haziran 9 

Sözün kısası 
Alö! Burası 
Radyo Palavra I 

\, E. Ekrem Tala 

G eçen gece, ne vakittenber1dir müte.: 
has.mi olduğum blr domun. Ankara.; 

de.n geçmekte bulunduğunu haber alarak, 
tendlsfle buluşmak istedim. 

- Fil~ otelde oturuyor .. dedller. ı 
Glttım. Buldum. D:ır;ıcık ot.el odasında;, 

bunaltıcı bir de sıcağın tesiri inzimam c • 
dince uzun boylu oturup konuşmanın müm~ 
kiln olamıyıu:ağım anladık .. Kahveye çık."Ila .. 
ğa karar verdik. 
Girdiğimiz kahve oldukça kalabalıktı. BIJ 

kennrda şöyle bir yer bulduk, bırer iskemle. 
ye de biz ilişt.tk. 

Maarif Vekili bu akşam 
Ankaraya gidecek 

Bir haftadanberi şehrimizde bulunmak
ta olan Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, dün 
öğleden evvel Yüksek Jktısad ve Ticaret 
mektebini gezmİ§tir. 

Vali ve Belediye Rei;ıi Lutri Kırdar öğ
le üzeri Vekili evinde ziyaret ederek bir 
müddet göruşmüş. Hasan Ali Yücel imti
hanlar vaziyeti hakkında da Maarif Müdü
ründen izahat almıştır. 

Fransanın çok meııhur bir avukatı cinayet mahkemesınde 

müekkilini müdafaa ediyordu, muhakemeyi dinleyiciler ara
sında tnkib ctmelc.te olan polis müdürü bir aralık muavininin 
kulağımı eğilerek avukat hakkındaki takdirini §'J kelimelerle 
ifade etti: 

- hıte bir adam ki, günün birinde bir cinayet işlemiş olsa 
bunun iyi bir hareket olduğuna jüri heyetini iknn edebilir. 

Sağlam muhakemeye istinad eden yüksek bir talakat bile
nin elinde mükemmel bir silahtır. Birçoklannı teshir edebilir, 
tesiri altında bırakabilir, acze düşürebilir. Fakat bu silaha 
karşı koyabilecek mükemmel bir zırh mevcuddur. O zırh da 
hcsabdır. Söz tufanı karşısında mağlub olacağınızı hissettiği

niz dakikada 
0

İ§İ rakama vurunuz. Küçük bir hesnb yapınız, 
kazancın nerede olduğunu derhal görürsünÜL 

Tezgfıhın yanı başında, kem gözden mu • 
hnfaro mnksadile, üzerine mavi renkte kıı.,. 

tır boncukları ve blr baş sarımsak oturtul " 
muş radyo mak1nesl biz içeriye girer girmea 
lls:ına geldJ: Yabancı bir istasyonun bozııll 

şiveli splkert sözüm ona türkçe son haberleri 
''eriyordu. 

Zavallı adamcağızın soluğu pek dar C'lma~ 

lı k1 haberin birin! okur okumaz su.o;ı•y'lr, 

yerl~i cırlak bir kadın sesine terkedıyor ( 
derken o da susuyor, gene kendi ba~lıyor1 
tıpkı bizim eskl destanlarda olduğu gib1ı 

cAldı Kerem. Aldı Aslı •• ıı tnrzında blr teker .. 
lemedlr gidiyordu. 

................................................................................................................................... ···-......... --··-... ···---·-· ·-··--····-· .. 
Bu akşam Ankaraya hnrckct edecek o

lan Maarif Vekili on gün sonrn tekrar fieh
rimize gelecek ve Oniversite mezunlarının 
diploma tevzi merasiminde bulunacaktır. ıl ARASDNDA Dikkat ettim: Kahvedeki halk bu neşrivati 

takib ediyordu. Lf\kln ekseriyetin dudakT::ı.r1 

rnllstehzi müzeyyif bir tebessümle kıvrıl -
mıştı. aa'nkl radyo değil, acemi bir meddnb 
dlnllyorlardı. 

Bir kadın kucağında 
çocuğu olduğu halde 

esrar satarken yakalandı 
Sultan mahallesinde 15 sayılı evde otu

ran sabıkalı kaçakçılardan Ahmedin karısı 
Nadidenin dün kucağında dört aylık çocu
ğu olduğu halde o civardn bnzı kimselere 
esrar sattığı kendi ini takib eden memur
lar tarafından görülmüştür. Drrhal yakala
nan Na.didenin üzeri aranmıs, bir şey bulu
namamış, fakat kucağındak i çocu~un kun
dağında sureti m ahsusadn gizlenmiş külli
yetli miktarda esrar bulunarak müsndere 
olunmu~tur. 

Emniyet Müdürlüğüne getirilen rruçlu 
kadın kocasına aid esrarları satmakta oldu
ğunu ıöylemiş ve .evinde yapılan aıaştır
mada da bir hayli esrar bulunmuştur. 

Nadidenin kocası Ahmed zabıta tara
fından §iddetle aranmaktadır. 

Bir şantajcı yakalanarak 
adliyeye verildi 

Zabıta dün Emniyet Müdürlüğü blnasmın 
içinde şantajcılıb kalkışan bir açıkgözü suç 
listO ynknln.mıştır. İstratl ndındakl bu açık-

D11nkerklen çekilen 
/nglliz asfıerlerl11ln 
Elbiseleri 
Durıkerkten tah- r----.o;;;;;:;;::;;t 

lıye edilerek, !ıı
giltereya geçirilen 
Ingiliz askerleri ıı

rasında günlerce 
çarpışmaktan, yü
rümekten d"Olayı 

elb1sesiz, şapkasız 

knlan1nr da olmu~
tur. İşte resmini 
gördüğünüz asker 
d~ karısile buluş

tuğu zaman aya
ğında beyaz keten 
pnntaloıı, sırtında 

bir avcı ıceketi, boynunda da bir 
bu'ıUnmaktn idi. Ncf r, m l'T' 

nından yegane sağlam olarak çelik miğ
ferini' getirdiğini söylemiştir. 

göz, evvelki gün Emniyet Müdürhiğünc miL A merikada !anaqiin kudreti 
racaat etmiş, Cihangirde Karakol cadde.sin. 
de 24 sayılı dükk!'mın mtlsteclri bulundu • 
ğunu söyllyerek, mal sahibi bulunan Muznf_ 
fer Baykalın son günlerde kendisine fazla 
kira Ue oturmasını ısrarla teklif etmekte 
olduğundan şlkft.yet etmiştir. 

Bu tfade nzer1ne aU\kadarlar, hfıdlserıln 
lbir kim 1htlkAn mahiyet.inde olabileceğini 

gınl5nfinde tutnrak Muzaffer Baykal hakkın
da tahkikata başlamışlardır. 

Df~er taraftan 1strat.i Muzaffer Baykalı 
bulmuş, bu sefer de ona, kendisine 75 lira 
verdiği takdirde derhal aleyhindeki bu :nü. 

Sanayi bakımından Amerika dünyada 
birinci ~lmektedir. Sanayii hem zengin, 

hem de mütenevvidir. Bu sanayiin için

de başta otomobil gelmektedir. Bununla 
beraber en fazla para getiren sanayi çe -

lik sanayiidir. Çelik Jstihsal:ıtının senelik 
kıymeti 3,500,000,000 doları bulmaktadır 

ki bı'z.im paramızla takriben 4.550,000,000 
lira tutar. Bu da her halde muazzam bir 

racaat ve şlktıyetten resmen vazgeçeceğini rakamdır. 
6öylemt.ştır. ------- -

Mal a.-ıhlbl kiracının bu teklifine muvafa- 3.500 _qumnrtalz bir oml~t 
kat eder gibi r:örünerek dlln kendlslne iste-

Bir İngiliz hava mektebi talebeleri gc-diği parayı F.nınlyet Müdürlüf{ünde slktıye

ıt.fnl gert aldıktan sonra vermek üzere mu
ta bık kaldığını söyleml.ş ve bu suretle söz _ c;<.>nlerde bulundukları m ahalde bir ziya-
ıesmı.,Ierdlr. Cet tertib etmişler ve bunun için en ı::eç-

Muzaffer Baykal dün derhnl Emniyet Mü. me yemekler yapmışlardır. Bu ziyafetin 
dtirHi~ne müracaat ederek İstraUnln ken. .. • .. • 
dL~nden para koparmak için bu tarzda a - en mühım yemeği 3500 yumu~ta~ı bı~ om-
leyhtne suç tmad etUğlnl söylemiş ve cere_ Jet olmuştur. Bunu yapmak ıçcın 7 ı nc::C'ı 

yanı hali anlatmıstır. lir sant müddetle uğraşmışlardır. Ziyafet 
Bu vaziyet kamsmda numaraları tesblt . . .. _ . 

edilen 75 llra Mu•11tfer Bavkala verilmiş, o geçen MaVlSta verılmış ve buyuk bır mu-
da bir ı::aat sonra istratf ne buluşarnk bc.ra- vaffakiyet kazanmıştır. Şimdi bu om -
berce Müdirtyet binasının önüne gelmişler - Jetten 'kinaye olarak bu .hava m<"ktebi 

d~ esnada Muzaffer Baykal numaraları talebelerine comletçiler_, denilmektedir. 
te..cıblt edilen paralan icıt.ratlye verml". o da 

aııı.tadar mPl11ur1ann karsısına geıerek. şı- Erk. k s: z bir f: l m .l/ ap ı ! d' 
kft{V'et!nl l"1Jat t"demlvece~ini ve Mtn.affcr 
Baykaldan davacı olmadııtını sövlemfc::ttr. Bu Amerikan film kumpanyalarından bir• 
feragati mfltenkıb memurlar, amkgöz san - tamamile kadınlar tarafından çevrilmiş 
talcının ti7,er1nt arnmıslar, evvelden numa _ . . . 
ral:ı.n te~hıt olunıın paraları bularak bir bir !ılın vücuda getırmiştlr. Fılm •Kadın. 
zabıtla kevfiyetf tf"~blt etmlslerdir. Bı~ gün igmini taşımaktadır. Bu filmde rol alan 
evvel davacı sıfatlle zabıtaya l!'rlen İstr"ltt, 
diin l!C" vnltlt sur.Ju olarak müddelumumlll. başlıca kadın san'atk~rlar şunlardır: 

~e teslim eı'lllmfııtfr. Norma Shearer, .Toan Crawfo .. d. Pau -

lette Go<ld'ar<I, Rossalind Russell, .lvlary 
H,.lr .. lc f .. lri;lt,.l,.n j,.j" VPnİ bir 

Boland, Jcan Fontaine. 
imtihan ht1İmPh11t""eSİ hazırlan1Vor 

Ankara Hukuk Fakültesinin Maarif Vekfı. Bu film Arrıerikada pek büyük bir rağ-
letıne devri hakkındaki kanun projesi bu- bet kazanmıştır. 

Hatb müdafaa yok, 
sathı müdafaa var. 

Jlıı.rb nihayet Atatürkiln, o Büyük 
İnsanın koyduğ'u pı cnslbe geldi, dıı • 
yandı: - Hattı müdafaa yoldnr. Sat. 
hı müdafaa vanlır. 
Fransız ba.şkumandıuunın askerine 

hitabesi de buna anl:ıttL Dedi ki: 
- Asker tayyareden korkma, ne 

kadar çok olursa olsun sana vereceği 
zarar azdır. Tanktan ürkme. Siporhıe 
gir ve onun geçmesini bekle. Fakat 
arkadan gelen piyadeye merhamet 
etme. Onu geçirmemek iç.in topra~ını 
kanş karış mfidaf~n et.o 
Fransız kumandanı bu mücadele 

eklini tayin ettJkkn sonra neticeyi 
de anlattı: 

- nCepheyt delip geçen tank ne 
kadar giderse cll! in &lf"ide lmhıı c4l
:e eldlr. Parn~t masallarına hiç kıy. 
met vermemek 137.ımdır. Çünkü bun
ları ı::erlcle tepdlyecC'k kafi <lereceıle 

nıüsell:i.lı vatandaş yardır.ıı 

Sakarya muharebelerinin en çetin 
gilnla-lnde Atatürk de askerine im 
emri vermişti. Dü.,mnn techtzn tça ve 
adedce bize üstündü. Onu yenmek i_ 
c:ın anrnk bir şart vardı. Toprnğ'm her 
tiim'if'.ğinden ve çukurundan istifade 
rderek adım adım mudafaa etmek, 
bozguna uğramadan mütemadiyen yer 
değiştirip ate e 'levanı etmek. 

Türk ordul:ı.n bu emMe muzaffer 
olılular. Harb kab111yetıeri tarihteki 
kıymetli fzlerfle kabul edi"ml Fran _ 
sız askerleri de kumandanlarının bu 
emrini yerine ,etirlyo'iar. :\-töz muha_ 
rt>helerinde tankla tayyarenin Jıa in 
ve korlrunc savletleri müttefik ordn • 
ları birbirinden ayırmı!tı. iİç gündür 
devam eden yeni taar::-m:da Fraıı.,ız 

askerinin mukavemeti ve hatlardan ı. 
çeri dalnn tankJann akıbeti ~österdi 
ki bıu;knmandanın görüşünde tam bir 
1. a.het var<lır. 

Rüyük kuvvetleri sevk ve idare et -
mek ağır bir mt'\c:'ullvettlr. Fakııt bn 
hünrli ~österen f'rin kazandıkları 
şöhret <le tar~ı .. re ,oltın hnrl'J•rle ya. 
zılııcak kadar kı"'.IT!Pttfdfr. Rnnnn için 
yalnız hlr c:fl·ntee-f' oltnak kafi dc~ıı. 
bir p yeholorııe otınak da lazımdır. 

Ric'at P.den papağanlar, 

köpek "er ve gitarlar/ 
Dunkerkten İngilterey~ nakledilen 

Fransız askerlerinin cephedP. besledikleri 
köpeklerini, papağanlarını, boş Tamanla
rında kendi~-erini 'eğlcııdırnıek için çal
dıklan gitarlarını da birliktP getirdikler; 
göriUmüştür Aç ;ılmalarına rağmen. bir 
çok Fransız zabitleri, 1ngilterede gıda 
kıtlığı olmad1ğına dair tamarnile inanma. 
dan kendilerine verilen .sand'Viçlcrl ye • 
mck istememişlerdir. 

Bir asker kadar 
Bilgük tehlikeler 
Atlatan çocuk 

Yanı başunda oturmuş, dirseğini tekllf.<ılz. 

ce. benim iskemlemin arkalığına dayam~ 

bn,c;lt halli vatandaşa hltabln sord\lm: 
Dunkerkten İn- - Ne söylüyor? Anlıyor musun? 

glltereyl) çıkarılan - Ne söyliyecek, bayım? Atıyor işte! na. 
askerler arasmclo muzun oğlu rahmet okuyacak değil a? 
12 yaşlarftıda ve - Dikkntle dinliyorsun, ammn .. 
Leon Şuıbz adlı bir Ters ters yüzüme baktı. Nazarlarlle, b,.nl 
Fransız çocuğu da tartmak, mehenge vurmak ıs• ·yor glbı; dl .. 

Edindtğ1 kanaat müsaid olmuş olacak kt : 
vardır. Lcon tam 

- Vallah, kardeşl'TI , dedi. sann açık dl • 
üç hafta cehennc- yeyl.m m i? Benim çok nklınl ermez nm>n:ı, 
mi ateşler ve bom- bunları dinledikçe herJflerln ne mnl olduk..J 
bardımnnlar ara- 1 lannı dahn iyi anlıyorum. Dlnlemcsevdlm, 
sında boealaya bo- belki de onları bir şey sanırdım.. Onl ra 
ca?aya, düşe kalka kendimce blr kıymet verirdim. Amma., mf'~e. 

bunkerke gelebil- IA 1 bu soysuzun alt.tnn nltn, slnsi sinsi Y'lP .. 
mh.k istediği bozgunculu!;u sezdikçe, nn.sıl 

miş, oradan d3 İn-
söyleylm, ımannn dnha da kuvvetlcnivol', 

giltercye nakledil- Tilrklü~ümtin kıymetini daha çok duyuya -
miştJr. 

oon, hnan tayyareleri tarafından 

yollar boınlbardıman edildiği sırada kaç
makta olan anası ve üç kardeşinden ayrı 

düşmüş. bunun üzerine on'arı aramak 
için oraya burayo koşarken yolunu kay-

betmiş ve bir yol kenarında bir Fransız 
askerine raslayınca\>a kadar yürümüştür 
Asker de kendi kıtJasını aramakta lmiş. 

Birlikte yola düzillmüşler ve türlil türlü 
tehlikelerden muc·7.c kabilındcn kurtul
duktan sonra Dunkerke varmışlardır. 

A/rodit t~kk~jf ve mziridleri 
Ncvy<ırkta Long tslandda bir apartı • 

manda bir Afrodit tekkesi ncılmıştır. Yu
nanlı aşk ilahesi bu tekkede bir hayli 

mürid toplamıştır. Tekkenin reisi Guil
laurne Botkin adında bir zattır, Çar :kin
ci Nikolanın doktorunun oğludur. 

Apartımanın büyük bir salonunda bir 
kürsü yapılmış, bu· kürsünün üzerine de 
ilahe Afroditin güzel bir he keli kon -

muştur. Heykelin önünde da.imi surette 
altı avize ve buhurdanhklarda adağacı 

yanma'ktad1r. Mürldler sabah ve ak~nm 
hu güzel ilahenin huzunınd::ı diz çöküp 

dualarda bubınmaktadırlar. Botkin ya -
kında A frodit namına bir ibadethane vü-

cude ı:retirecei!ini bildirmiştir. Bunu te -
min için şimdiden ianeler toplamaktadır. 

ilk Jen;zaltı gemisi 
Bugünkü harbde simdiye kadar epey

ce rol oynıyan ve bundan sonra da rol 

oynamağa namzed bulunan deni7.altı1an 
ilk olarak, 1624 senesinde Van Drcbble 

Carmclin adında bir Holandalı tarafın -
dan icad olunmuştur. Ru Holandalı yap-

mış olduğu ~rfzaltıyı I...ondrada Taymis 
nehrinde te(\liibe eylemiştir. Tecrübeden 

sonra İngiltere kralı birin~i Jak bu de • 

l'Uffi 

Keremle Aslı susmuşlardı. Baktım : Kahve 
halkı, yapılan neşriyaUa alay ediyordu. U .. 
zaklarda oturan üç müşteriden blrl, tfı ö • 
bilr uçta dola.şan garsona seslendi: 

- Alo! Burası radyo palavra! Mqval cHn. 
!emekten üğzımız kurudu. Blze üç tane ga .. 
zoz .. Patlat da getiri. 

Propaganda mı? .. Kime yapıyorlar?. Turk 
milleti kö.s dlnleml.ş millettir. Ona ~ynrı 

bozuk mandolin ve kit.ara sesleri vız geliri 

. ............................................................ . 
Tophanede bulunan 

cesedin bir cinayetle 
alakası olmadığı bildiril~i 

Dün bazı akşam refiklerimiz Tophanede 
Hacıtahsin sokağında 6 sayılı evin bodru• 
mu içinde tefessüh etmiş bir İnsan cesl!dine 
rnslandığını ve bu cesedin Abdullah adında 
birine aid olduğunu, kendisinin ona anor· 
mal hi.lerle bağlı ve clyevm Bakırköy nkıl 
hastanesinde tedavi edilen David laminde 
biri tarafından kıskançlık saikasile öldürül
müş bulunduğunu yazmışlardır. 

Filhakika bundan dört giln evvel Top· 
hanede metruk bir mahzende kadın mı, e'I"" 
kek mi olduğu belirsiz bir cesed bulunmuş, 
zabıta ve adliyece görülen lüzum üzerine 
morga kaldınlmıştır. Halen morg bu cesed 
Üzerindeki tetkiklerini bildirir raporunu 
vermemiş olmasına rağmen dün bu hadise 
etrafında mütemmim malumatlanna müra
caat ettiğimiz alakadarlar refiklerimiz.in 
yazdığı ıekil(i: herhangi bir cinayetle bu 
cesedin alak~ı bulunmadığını vak' anın a-
lelade bir ölümden ibaret olduğunu ısrarla 
ıöy lemişlerdir. 

İstanbul Cümhuriyet Müddciumumiliği 
de böyle bir cinayetten ademi maluma• 
beyan etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n 
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HAZıRAN 

Rumi ııeııe 9 Arnbl tene 
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nizalb ilıe birkaç defa dalmıştır. 
Resmi ııcne .Mayıs HıEır 

2'1 1940 85 

Maartf VekAletı Anknra Hukuk Fakiilt<' - 1 S T E R 1 N . A N, 1 S T E R İ N A N M 4. t 1 
sının °' seneye çıkarılması ve programlarının -

s değı.,tlrtlmesi hu.'lu.cıunda. bir talimatname Si, oısi mulıunirlerimizden biri ltalyanın munıırcbcyc ı;irip 'nziyeti mü~küll~irse İtalyanlan yardımn davet edt>c,.klcri . 
d hazırlamaktadır. Ankara Hukukunun tcdrl- girmıveceği meselesini tetkik ediyor, söylediği şudur: muhalckaktır, eksi takdirde jşi tek başlarına ba~armayı tercıh 

sat vazJyeU, İstanbul Hukuk Fakülte.cıinc gö. - « ••• Fınnsanın gösterdiği mukavemet günden gü"ne artar edecı!klerdir. ıı 
~ re değlştlrllecek, avrıca yeni bir imtihan ta- p h bd ld "' ·b· k Aıkadasımızın du·· .. u··nc-ı·nde bu··yu··1t bı"r ı'sabe• ı·htı·mali oldu-UmatnamM! yapılacaktır. Her ikJ faktiltcnln \'e aris te geçeıı ar e o ugu gı ı su ut etmezııe o zaman . .. ....., , 
e ders, program., eleman vnzlvetl ayni olacak. haha ne ynpnr} ~u m~ydandadır. Yalnız böyl'" bir vaziyettd halyanın Alman-

}ıA1en lcıtanbul Hukuk Fakültesinde tatbik Bu suale fnınsız mukavemeti cevab verec~ktir. Almanların yı;d.ın gelecek davete icabet edcc:eğineı 
edllmekte olan talimatnamenin bazı kısım_ 1 5 T E R i N A N, i S T E R 1 N A N M A 1 
ıan d11 tadU edllecektır. Bu arada bazı ih • 
tıyarl der ler mecbiırt olacak, hntlhan ~ek-
linde değl.şll!:llkler yapılacakhl'. 
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~Haziraıı. 
S O N POST A Sayfa 3 

Telgraf',· Telef'on Ve Radyo &abe:rleri 

Koordinasyon heyetinin 
tasdik edilen· kararları Sovyet Rusya, İtalya 

ve Balkanlar 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

J 

Vilayet merkezlerinde birer fiat mur~kabe ko~isy~n~ 
kurulmasına dair teklif vekiller heyetınce tasdı~ edıldı :t talyanın Almanya lehinde harbe müda. 

halesi ihtimalleri etra!ında birbirine zıd 
.A. d' as on aeye a _ Ticaret Veka.Ietince tayin edilecek birçok şeyler yazılır ve söylenirken bilhassa 

tt ı::a~~d~n(~=i)edlle:~:ra~a~eler He: eşya ve maddelerin maha~ toptan ve pera- ilzerinde durulan noktalardan blrt de Sov. 
hti V kil . dil iştir Aynen bil • kende satış !iatlarıru tesbıt etmek, b - Ale_ yet Rusyamn vaziyetid1r SovyeUerln Bal _ 
Olrtyor~m~ce tasdik e m · lUınum maha!U tlatları nezaret altında bu. kanlar sulhile çok yakından alaka.dar ol _ 

..... ıurıdurmak, c - ~bu kararname dairesinde dukları .şüphe götürmez bir hakikattir. İtal-
~arar sayısı 28: 1 - Maarif matbaa.sı iş yerlerinde milli tesbit edilmiş fiatlara rlyasetsiz1ikten v_ey~ yanın harbe mµdahalesinin Balkanlar mü_ 

kor ncu maddesi hil _ milli korunma kanununun 32 ve 35 ıncı va. zenes!nde hft.sıl edeceği değl~ikliktlr ki bu 
unına kanununun 19 u ı J hil'""'- ti h küını . . . .. .. le kadar maddelerine muhalefetten do ayı yapı :,n l\.wııe aklı olarak endişeye düşürüyor. 

fazı erı daıresınde gunde ~~ s~ verilmiş- adli tahkikatın herhangi bir sarha.-mda mud Nitekim bir twcç gazetesinin İsvlçu-eden altı
ttr. a ınesaf yapılma.sına musaa e deiumumllerle sorgu hükimleri ve mahkeme- rak bildirdiği ve oradan Londraya akı;edip 

2 . ıl tbaa milli lerce sorulacak hususlar hakkında resmi radyooarJ:ı neşrolunan haber bu endişenin 
kor - Blrincı maddede yaz ı maddesl hü - ehli hibre sıfatlle mütalea beyan etmek. bir tezahiirii ııayılabilir. Bu haberde hatır_ 

unma kanununun 19 uncu ma · · ı ğ h'l t' kü.ınıer· d . . d h rto. tatili kanunundan 4 3 üncii maddenin a ve b bendlerır.de anaca ı veç ı e, Sovyct Rusva, talynnın 
'-' ı aıresın e a - . · k b Balkanlar lhfı k · ıı:>~l.~na edtm· tir yazılı vazife ve salahıyeller fıat :nura a e . su ınc arşı yapacaıtı herhangi 

~ . komisyonlarının bulundukları vilayet veya bır harekete k'.l.yıdsız kalamıv\lcağmı bildir-
Fiat murakabe komisyonları kaza merkezlerile mahduddur. ~llayet mer- mtş olduğu işaret ed.~lmr>ktı> idi. Sovyet Rus_ 

Karar sayısı 29: ır Ierindeki fiat murakabe komısyonarı vL yanın Balkanlara gosterdi~i alakanın bir 
l\fa.dde ı _ Ticaret Vekaleti milli korunma 1 ::etıeri dahilinde bulunan sair şehir _ve d_eıın olarak da ahiren Sovyet sefiri Lavren_ 

kanununun 31 inci maddesinin 1 inci fıkrası kıı.sabnlar için de toptan ve perakende fıat tıye!Jn Belgrad~ yaptıl';ı seyahat gö-ıterilnı<•k 
bUkümlerlne müsteniden lüzwn gördüğü e.ş. t b"tine ve aleltımum fiatları nezaret ::ıl - tedlr. Ş::ıyanı dıkkat bazı pan~ıav tezahiirat:ı 
ıra ve maddelerin azami satış fiatlarını tPs_ t~d~ bulundurmağa Ticaret Vekaletince vesile veren bu ziyaret münasebetlle Sovyet 
lııt etnıeğe saJAJ:ıJyet1ldir. mezun kılınabilirler. Rusyanın. Varnad::ın Adriyatik sahille-rinde 

2 - Bllümunı vilayet merkezlerinde 'Jirer 5 - Fiat murakabe komisyonları tarafın- Rap:ıllrı'va kadar imtida-d edecek bir demir 
:flat murakabe komisyonu kurulmuştur. An. tesblt edilen flatlar işbu kararname ile yolunun !~~asına tnraftar olduğu ve bu hu. 
kara İstanbul ve İzmir .fiat murakabe_ ko - ~~i~ümetçe verilen mezuniyete binaen r:ıllli smta ~P~vık11tta ~ulu'1~uğu ileri sürülmek
bı.isyonları valinin veya tevki~. edeccğı za - k runma kanununun 31 inci madde4c;inin ı tedlr. It-ılvanın boyle bır demlrvolu inşası 
tın reisliği altında olmak uzerc Mınt:ı.ka . o . f krası mucibince tesbit edilm'n fiat t!'lsavvurıına karsı ne gibi hislerle miitchas-'l'i V k" 1 ıncı ı . , "'1 ! Jel ~ 1 . . care~ ·Müdürü Ankarada Ticaret e :ı ~ - hükmündedir. ı; s o ug11 ? lınemez. IlatU. Itnlvanın, Sov _ 
tlnce tavzif edilecek bir memur m:n~~~-n ı.k- Tic:ı.ret Vekalı>ti umumt mahiyette ol. yet Rıı~va ıle arasında bir iltisak vasıtası 
tı.<ıad müdürü. belediye iktısad m~durn, Iz- 6 ~k üzere m•m korunma kanununnn 31 teşkil ed~cek olan böyle bir tec;ebbUse taraf
lrı.1rde belediyece tavzif edilecek bır memur ma~ d i . 2 ne· fıkrasına müsteniden tar olduınmu blldircn h:ıbnler göze çarp
'ricaret ve Sanayi Odası umumi katibi fle ıucı ma~ f:''i nın ve rn~ddeler mevcudlar•nın mıyor değildir. Fakat bütün bu birbirine zıd, 
btn,ı sanayi erbabından olmak üze~e ,:a:i~ h~r. ~evıes~;;ali.inımhı göreceği her nevi ma_ vekdiğe~ile telifi . güc olan rivavetıer ara.:;m
sıratını haiz ~ahıslar arasından seçılece" .kı bıldırılm ik 1 aönde da bu ıkl devıetın Balkanlardaki mütekabil 

ltalyada bava .bncumlarına 
karşı tedbirler alınıyor 

Romada müzeler halka kapanmıştır, tablolar 
emin yerlere nakledilmektedir 

Roma, 8 (A.A.) - Bütün meşhur abi-ı Diğer taraftan, memleket dahilinde ha-
delerin hava hücumlarına karşı muhafaza- va yollan münakalatı azaltılmıştır. Fakat 
sı için hususi ihtiyat tedbirleri alınması ka- hariçle olan münakalat, ezcümle Romadan 
rarlaştınlmışhr. Tabloların kaldırılması ve Berline, Madride, Lizbona, Belgrada. Bük
emin yerlere nakil için, müzeler halka ka- reşe, Budapeşteye yapılan seferler ipka e-
panmıştır. Birçok sığınaklar yapılmıştır. dilmiştir. 

~yni tedbirler Vatikanda da alınmıştır. Vapurlar da bitaraf r l d k la k 
Vatıkan kütübhanesi, müzesi ve arşiv dai- ıman ar a a ca 
resi kapatılmıştır. Papa için hususi zırhlı San Fransisco 8 (A.A.l - İtalyan va;:ıur 
bir sığınak yapılması düşünülmüş ise de kumpanyalarınm memurları dün Triyeste'ye 

hareket ebnest lazım gelen o:Lememeı is _ 
Papa, buna müsaadesini vermemi~tir. Pa- İ • mlndeki talyan yük vapurunun Oregon dev-
pa, Aleksandrın Vatikanın hududunu gÖ&-
termek üzere duvarlan altı metre kalınlı- Jetinde kain Astor!a'da kalacağını beyan 
ğıında yaptırttığı müstahkem kuşağın kale- etmişlerdir. 
sini kafi bir sığınak telakki eylemektedir. Cenubi Amerika sularında. bulunan cFelb 
İtalya - Amerili:a hava posta seferi ayda isminde diğer bir vapur da cenubi Amerika 

bir yapılacak sap.illerinin bir limanında kalacaktır. 

Roma, 8 (A.A.) - Her hafta yapıl- Nevyork 8 (A.A.) - Amerikada bakır mü. 
makta olan İtalya - Amerika hava posta bayaa.sma memur olan İtalyan ajanı, ten. 
servisi, bundan böyle ayda bir defa ola- dlsine bu madeni satan şirketlere, tş'arı a_ 
caktır. Bu postanın hareketi tarihleri bildi- hire değin mal yüklememeleri için emir 
rilmiyecektir. vermi.'}ti.r. 

Hakimler kanununda 
yapılacak olan 

tadiJitın anahatları 
., • · ., bi ı ·matın vedlme~inl ve ves a a rmın .,, - . tl . h ..... adan mürekkebdir. Bu iki tacir aza rer n . • d ist· bT vazıye erı akkında sarih bir fikir edinmek 
astı birer yedek olmak üzere ve 6 ay müd- rilmesinı alakadarlar .an 

1 
ıye dı ır. 

1 
. mümkün olmuyor. Sovvet Rusvanın Bal Ankara, 8 (Hususi) - Hakimler kanu-ı 3 - Terfia layık görülmiyen hakimler 

t\etı~ flat murakabe komisyonunun dl~er Fiat murakabe ko~ıtsyo!nd an ba 
1
aynd ~~a - kanlar sulhünün bozul~asına t~ra!tar ol - nu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil hakkındaki mutlak tasfiye usulünde deği • 

azası tarafından seçilir.. n.ııni hük?mlere mus en en .u un u arı madılhnı ~issettlren aldmetıer çoktur. :Sun; eden ve bazı maddelerine ilaveler yapan oiklik. 
Sair vnt\vetlerdeki komisyonlar bizzat \'a- vılavct veya kaza hududları dahıllne mün - mukabll rtalvanın miitemadl müddeiyatı kanun layihası Meclis ruznames.ine alınmıt- 4 - Teminatlı hakimlerin yerlerinin 

linın hastalığı veya gaybubeti halinde. tev_ ha~ır ve münferld mahiv_:t.te olm~k fizl're: onun da aksi fikirde olduğnnu gösteriyo;. tır. Tadilat başlıca şu noktalarda toplan - değiştirilmelerine istisnaen cevaz veren se
k:U edeceği zatın reisliği altında olarak Mm. vn7ifelerlnin ifasında luzumlu gorec~klerı Fakat birbirinden tamamen avkm bulunan maktadır. bebler diğer tadilat kısmen bunlard te(errü 
ta'ka Ticaret Müdürleri, Mm taka tktısad bilfımm~ rnalıimatın veril~eslni ve vesika- bu iki rejimin esaslı telAkklleri bilinemediği 1 -.- . H~~im m~av.inliğine _ve üç.~~ü etmekte ve kısmen de kanunun dığer bazı 
llıüdür veya amirleri. vil~yet şube i\mirle:·I !arının ıbrazını ve her ne.vı e~v~ ve madde- iclndir ki umumi bir teredctüd h1\.'5ll oluyor. sınıf hakı~l~gı~ yedıncı .cJe:e~esıne terfı ıçın madde ve hükümlerine taalluk eylemekte
'l'karet ve İktı.~ad Vekaletlerinin sair me _ ler stoklarının bnan edılmeslnı alakadar - Bu tereddüdi.ln zeval bulması bugün için kanundalci ımtıhan usullerının kaldmlmRs1. dir Adliye encümeninde Şinasi Devrin Fu -
bturl;ırı belediye reisleri. Ticaret Odası 'r.ns- !ardan taleb edebilirler. mümkün değlldl r. Bu da, cereyan etmekte 2. - Hakimlerin terfi ve . terakkisi~de ad Sirmen, Hasan Menemencioğlu hak.im -
ltAtıbJerı, ticaret ve zahire borsası. komt'5P.r 7 _ Flat murakabe komisyonları Ticaret olan harb vaziyetinin tavazzuhu ile aydın _ tasdık ve nakız noktalan yerme temyızce lik mesleğine kabulde ehliyet ve liyakatin 
'.'Veya umumt kôtibleri ve yalnız bir azası da Vekaletine bağlı olup Vekillet bu komisyon. ıanabilecektir ki bu da bir zaman meselesL ilmi ehliyet noktasından verilecek. l'\otlann tayini için zaruri olan imtihanın kaldınlma-
tacırler arasından secilmek ve a.sr.ı:arl ~iç ve far üzerinde teftis ve murakabe hakkını ha. dir. Yani beklemek rn.7ımdır. esas tutulması. sına taraftar olmadıklarını bildirmişlerdir. 
ilzam! 7 <aZadan mürekkeb olmak üzere Ti - izdir. Fint muralcabe komisvonları ve.zile • < 17\ ~ 
tıs.ret Vekfı.letı tarafından kuru hır. Jl'rinln ifasında Tkaret VekO.letin!n tP.sbit e_ .._ -ı ıllm ( /r' n q ı }1- L ,IH-4 9 Doktor Şahi yeni 

i ktısadi bir pl~n 
hazırlıyor 

Brükseldeki İngiliz 
elçisi Almanların 

eline düştü 

İthalilt veya tevzi merkez! olmak g!bl. ti - dece~! esaslara riayetle mükelleftirler. ·-··········--·········· .. ···········-···--
bart ehemmıvetl dolayısile lüzum görülecek Karar sayısı 30 : 
kaza merkezlerinde de kaymakamın .,.eısl!ğ! 1 - Gümrüklere gelip çekilmiyen malları 
altındn olmak üzere vukarıdaki es~lar dal- milli korunma kanununun 28 inci maddesi 
t'esinde Ticaret Vek~letince bir~~ fıat mu - hükümleri datresinde al!kadarlar nam ve 
ta.kabe komisyonu teskil edllebılır. hesabına gümrüklerden çekmek için Ticaret 

Salahiyetler Vekilliğine sal!hiyet ver!lml.ştir. 
., . k be komisyonlarının vazife Bu kararnameler neşri tarihinden mute -
" - Fıat mura a . be(dirler. 

1'e sa~ı\hlyetlerl şunlardır· 

saraylarında harb Papalık 
ihtimaline karşı tedbirler alınıyor 

------------~~-
A ) Papa on ikinci 

Vatikan 8. (A. · b'k dilmek üzere ih -
e;e, harb halınde tat 1~ e d vam edildiğini 
fuo-at tedbirleri alınmaga e 

bildirmiştir. r d bulunabilecek 
İtalya ile .har~ ha 1~k emüınessilleıini is 

~emleketleT1n dıplom~t.ı rayında daire-

ler hazırlanmıştır. Hava akınlarına karşı 
sığınak vazifesini görmek lizere bazı mağa
zalar boşaltılmışbr. Bu mağazalar merdi -
venler ve dehlizlerle Papalık saraylarının 
merkezine bağlanmı~tır. Kütüphane ve ar
şivler mutad zamandan daha evvel kııpan
mıştır. 

,..ln için Sainte-Mart e sa 

Alman ve isviçre tayyareleri arasında yeni 
· bir çarpışma oldu, 4 tayyare düşlü 

.. 1 içre arazisi üzerinde vukua gelen hava çarpışmala-
Bern 8 (A.A.) -- yu~un ;vYYaresi düıımüştllr. Üç İsviçreli tayyareci yaralanmıştır. 

hnda iki AJman ve iki svıçre a. yarasıdır. Alman bombardıman tayyarelerinin ml1 -
b l 'k" . . aları mermı QUn arın ı ısının yar 
tettebatı tevkif olunmuştur. 

Bir in iliz muavi~ ~ru.vazörü batırıldı . g . Irk dairesı, musellah muavın kravazor «Caıınthıl\ıl 
Londra 8 (A.A.) - A~ı~a 1 fından torpillendiğini ve bilahare battığını bildir-

i gemısı tara 'ki b ,._, "l .. .. B l \rapurunun bir deniza tı . b ttiği zaman ı su ay ve uu. er o muştur. un ana 
tnektedir Gemiye torpil ısa et ~ · "eri kalan mürettebatı kurtarılmıştır. 

. • . . ·r Genıının .. 
aileleri haberdar edılmıştı · 

zelzeleler oldu Yurdda yeniden 
burada 1 Zara 8 (A.A.) - Biri dün akşam ıaat 

Sivas 8 (A.A.) - Dün akşf; saniye 20.50 de çok ıaddetli ve diğerleri bu sa
laat 21.50 de dipten gelen v.e l .. le ol- bah 2.30 ve 3 te orta şiddette ve hatif ol
Clevam eden orta şiddette hır ze z- mak üzere burada üç zelzele olmuştur. Ha-
tnuştur. Hasar yoktur. k arn saat sar yktur. D.. aş 

Ordu 8 (A.A.) - . unl ele olmuştü.r. Gümüşhane 8 (A.A.) - Dün gece biri 
20 de üç saniye süren hır ze z J 40 d idd 1" d'~ · 23 1 O 

T k d G. sonda saat 2 • a ş et ı ıgerı • da ha-
0 a ve ıre 1 ma- l ak .. b d "k' lz 1 1 A k 

8 
(AA ) _ Buraya ge en 55 fif om uzere ura a ı ı ze e e o muş _ 

l A nt ar~. d"' · · k am z t .50 ile 2 lb. ah tur. Bu sabah da saat 2.40 da oldukça şid-uma a gore un a ş sa . . 
a d Tokad Giresunda, bu T detli dığer hır sarsıntı kaydolunmu,tur. 
rasın a ve çen ye k 

1.15 <le de Malazgirtte zararsız ge • Hasar yo tur. 

··B:·; 0;k:· hükumetinin ueni merkezi 
Ç b'ldiriyor: 

· nsı ı · · k • • k d " P 
P 't' 8 (A A ) _ Belçika aJa l "ka hükumetının mer ezını ur ugu oitlerse 
oı ıers, · · Be çı d k B pj 1 d • • 

B B Pierlot Paristen. . t'"' ikamet e ece ve • er ot a vazıfesı u gece, · • k paus "' 
gelmiştir. Hariciye nazırı B. S~aa • 
icabı her haf ta Parise gidecektır. 

Kanada Başvekili 
yeni düşmanlardan 

bahsediyor Parls 8 <Hususi) - Holanda yolile alınan Londra 8 (Hususi) - Belçikanuı lşgallni 
haberlere göre, Alman devlet nazırı doktor müteakıb, blr müddet hakkında hiçbir ma.
Şaht, hftlen çok mfthlm bir iktısadt plln 10.mat alırunıyan Brükseldeki İngiliz set.i _ 

Ottawa 8 - Millete hitaben radyoda hazırla.maktadır. rlnin halen Almanyada bulunduğu öğrenU • 
hi~ nut~k _söyliyen başvekil Mac~:nzie Almanyanın gallb geldiği takdirde tatbik miştir. 
King, ~ımdıye kadar muhasamat~ gırışml, edilecek olan bu iktısadt plan büyük, küçük Bitaraf kaynaklardan alınan ha.berlen 
veya gırn:ıe~te_n. kaçı~.mış olan nulletler a- bütün Avrupa memlekeUerine t~il edile- göre, sefir nezaret altındadır. 
rasında hır ıh~lafa ~uncer olması. mu~~ - rek, Alınan hegemonyası altında bir iktısadl 
kak olan harbın yeru safhasına dmleyıc:ltı- otarşi vücude getirecektir ' ' c h d 1 
rinin dikk~ti~ celbetmişt~r.. . Almanya, bu usulü tatbik edebilmek için, e ennem a gıcı 

Ba§vekıl bılhassa demıştır kı: Fransız ve İngiliz müstemlekelerinin ipti _ <B t r . . " 
K . d.. 1 k k 1 d ı dd l in .. ~ a.ra l 1 mcı sayfada) 
arşımıza yenı uşman ar çı aca o ursa a ma e er e guvenmektedir. b b d ta 1 · b .. B f l k.i . d I b' d . · om ar ıman yyare en ugun uf a 0 

es ~ve {j.f; kİt arı;ızın ~ze yt~-:~ ı!,m D 1 d • il ya hareket etmişlerdir. ' ~ 
ay~a k a ~ca K~rın K edıl I o a Rnz. 1 ev et emıryo arı ve limanları Bu tayyareler arasında «Cehennem dal-
. . ac :nzıe ıng, an~ -~ 1 a~a u~~e - memurlarına ver"ılecek harcırah gıçrn tesmiye edilen meşh •\m rik tın ınsanıyet namına ne buyuk bır enerJı ve b b d t . ur • e nn 
şiddetle beyanatta bulunduğunu batırlat - hakkında 8°m1 ar Aım1 an a~karelerı de mevcuddur. 
mı•tır. mza mname un ar, man pı e tayyarelerin den çok 

,,, üstündürler. 
Ankara, 8 (Hususi) - Devlet Demir - Nevyork 8 _ Bütün matbuat muhAlif llorv ecte h &rb yolları ve Liamnları İşletmesi Umum Mu - matbuat da dah.U olmak üze e 'R zvelt'ln 

• dürlüğü memur ve müstahdemlerine veri - müttefiklere mümkün olan büt~~ ~zeme-
Stokholm 8 (A.A.) - Aftonbladet ga- lecek ~arc.ırah tazminat ve. tah~satlar hak- nin verilmesine dair olan karan hararetle 

zetesine Laponya hududundan gden bir kı~da~ı. nızamname heyeti vek1lece kabul karşılamıştır. Ruzveltin kararı hnsust ve u-
telgraf, Narvik" e 16 kilometre mesafede edılmıştir. muml bütün mekteb ve üniversitelilerin te. 
Sildvik Tuneli ile istasyonunun şiddetli bir f zahüratile takviye edilmiştir. 
bombardımandan sonra müttefikler eline ransız tayyareleri Berlini Nevyork 8 (A.A.) - Chrysler fabrlkasının 
ııeçmiş olduğunu bildirmektedir. Almanla- bom· baladılar bir mühendisi, yakında, otomobillerin in~a 
nn ellnde hala yalnız Hundal tiineli ile edildiği süraUe. hafif şarların imnlintn de 
JboerınfJ.ell'ın' cenubundaki müstah:Cem (1'.l .... t ·· k- ı ı.. · t t" ---ı aralı 1 inci sayfada) mum un o aca6ını sdylemiş lr. D 5 er taraf-
mevkiler kalmşıtır. . Düşmanın gerilerine, yeniden büyük tan general Motors şlrketJnln reisi Wllson, 

f)ddette yüzlerce ton· İ•nHlak bombası ve fabrikalarının kendllerlne milli müdafaa L 
birçok yangın bombalan yağdırılmış ve çln verilecek her türlü vazifeyi deruhde et • 
büyük zarar ve tahribat ika olunmuştur. meğe Amade bulunduklarını bildirmlftlr. Vindsor Dükü ltalya 

hududundaki Fransız 
askerlerini teftiş etti 

Londra 8 (A.A.) - İıtihbarat nezareti 
bild iriyor: 

Dük de Windsor0 un askeri vazifeJinden 
iıtila ettiği haberi asılsızdır. Dilk, halen İ
talyan hududundaki Fransız kıt'alarını zi -
yarı!t etmekteclir. Yakında menıub bulun
duğu umumt karargaha dönecektir. 

Bigada faydah yağmurlar 
Biga (Hususi) - Geçen iki hafta için

de buraya çok faydalı yağmurlar düşmüş
tür. Köylüler mısır, susam, darı, kavun ve 
karpuz, fasulya, soğan vesair yazlık mah
sul ekimine hummalı bir faaliyetle devam 
etmektedir. 

Diğer taraftan ilkbaharda esen bir 
samyeli bu sene :ıehrimirin bazı meyvala
Tlnt yakmıştır. Kirez, viıne, kayıaı, elma, 
annud, şeftali gibi mcyvalar tamamen ku-
rumuştur. 

Alınan tayyarelerinin uçuıları Nevyork Times gazetesinin bildirdiğlne gô_ 
Alman bava kuvvetleri, dü n, bilha89a re, diğer bütün otomobil fabrikaları da sllA.h 

keşifle uğral}mıııtır. Büyük miktarda tayya- imal etmete amade bulunmaktadır. 
re ile keşifler, b ilhassa mulıarebe mt>yda- Vaşington 8 CA.A.l - Amerikan ordusu 
runın hemen gerilerinde ve Fransanın mer- emrindeki fabrikalarda cephane imalA.tını 
kez ve garb kısımlannda yapılmıştır. artırmak üzere günde mümkünse 24 saat 

Alman bombardıman layyareleri, Pa- çalışmaları icln resmen emir verllmtııtlr. 
risin teşkil ettiği büyük deıniryolu merkez llibon limanındaki Amerika fılosu 
noktasım ihata ~den demiryollarına hücum Nevyork 8 <A.A.) - Amiral Lebreton bir 
etmiş ve Parisin garbında, ~nrkında ve §İ- transatlantik tayyaresile Lizbona gelmişti 
malindeki demiryollan ve istasyonlar bom- Mumaileyh şimdi Llzbon limanında. bulun/' 
bardımana tabi tutulmuştur. Bazı limanla- 2 torpi~o ve 4 muhribe yeni harb gem.nerı~ 
rm da bombardıman edildiği bildirilmek- nln iltıhak edeceğin! beynn etm4tir. A 1 
tedir. r~l ruı:e~ika donanma.sının hazır oldu~n -

Müttefikler Amerikaya 8 hin tayyare soylemıştır. u 
siparif ettiler 

Londra, 8 (AA.) - Müttefikler Ame
rika Birleşik devletlerine sekiz bin tayyare 
ısmarlamışlardır. Bunlardan iki bini teslim 
olunmuştur. 

Nevyork, 8 ( A.A.) - Nevyork Tim es 
gazetesini.:n Vaqington muhabiri, bir Fran
sız tayyare gemisinin bir Kanada limanına 
gelerek 50 aded Curtisswright bombardı
man tayyaresi yükliyeceğini bildirmektedir. 

BahçeciktA bir es~k arılar 
tarafında~ ölrlUrUldU 

İzmit (Hususi) - Bahçec"ık h" 
. d Ah d . . na ıye • 

sın ke ~ed ısımli bir şahsa aid olan 
eşe , mer a a otlamakt'l. iken arıların hü
cun;~na kmaru

1
z dkalmı~ ve anlar zavallı 

eşegı so muş ar ır. Davul gibi ~i"en k 
ölmüştür. " • eşe 
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4 Sayfa SON POSTA Haziran 9 

( Sehir Haberleri J Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları , 

Bazı tramvay hatlarının 
kaldırılması dnşnnnınyor 

Kaldınlacak hatlardan çıkarılacak rayların kabili 
istimal kısımları diğer hatlarda kullanılacak 

Hariçten demir ithalinin güçle§metıi do-ı niz vaııtalarının münahlatı temin etmeğe 
layısile bir müddettenheri tramvay rayı da zaten k~fi geldiii ,ebe.iteler olması ciheti 
ithal edilememekte ve bu yüzden hatların nazan dik.kate alına.cakhr. 
bazı aksamı, bilhassa mak8..5lnr ve virajlar Allkadarlar bu tedbirler alınmadan ev-
bir hayli yıpyanmıı bulunmaktndır. vel vaziyetin bir müddet dahıı bugünkü 

Son günlerde seyrüseferin zorlaımnunı teklile devam edebileceğini ınümkün gör
intaç eden bu vaziyeti kaışılaıntık 4.zere mektedirler. Geçecek müddet :uı.rfında da 
\:ıazı hatları~ muvakkaten kaldmlmntı et- gerek hariçten ve gerekse Karabük fabri
rafında tetkıkler yapılmı~tır. kasından TDY temin edilemezse bu tedbirin 

Umum Müdürlüğün haıiçlen rny getir~- tatbikine başlanacaktrr. 
mek üzere yaptığı teşebbüsler harb vazı- M r·h . l t · t l • . .. . nama 1 tramvay ış e mest ramvay a-
yetı dolayısıle musbet netıceye varama- k l k k k'. -k d k ksam 

· d ld k b 1 nn te er e a samı, uçu Lt: e a 
mıştlr. Aynı zaman a e e sto u unma- v • k d" d k 1 

h l d h.ld t d ·ki d ki darlıgı da hıssetme te ır. are arşı aş-
ması ve un arın a ı en e an n e . . 
lmkansızlık üzerine bazı hatların kaldınl- tığı bütün mÜ§küllere rağmen sistemlı hır 
masma lüzum göiülmüştür. ç~lış~. ile ?u~l~n ye?mckte. ve nı~naka-

Bu takdirde bu hatlardan çıkanlacnli latı bü.Yük hır mtızam ile temın edebılmek-
rayların kabili istimal kısımları di~er hat- tedir. 
larda fazla yıpranmış lc.ıSJmiara konulacak Bunda teknik paraonelin ve a~ınnıı~ hat
\ıe bu suretle bu hntların dıı i:lctme kabi- Jarda azami itina ile arabaları eüren vat
}iyetleri artacaktır. manların tecrübelerinin de tesirleri görül-

Kaldmlacak hatların diğer karn ve de· mektedir. 

Bakır paraları altın diye 
süren bir dolandırıcı 

yakalandı 

Belediyeye merbut 
belediye zabıtası 

ihdas edilecek 
Ayvalık ya~ tüccarlarından Mehmed U - Belediye zabıtası talimatnamesini.n bi-

çan, Aksu vapurUe mnl satmak üzere Kara- rinci kısmı Şehir Meclisinin Nisan devresi 
denize giderken, yolda Salih Kose isminde toplantııı.ında tetkik ve tasdik edilmistir. 
birile tanışmLJtır. Yolculuk 'icabı, aralarında Talimatnamenin diğer fosıllarını hazırla
~hbab!ık Uerlemlş ve Salih Köse, yağ tüc - rnak üzere Şehir Medisı azaları arası;ıdan 
carına: seçilen muhtelit encümen toplantılarına 
•- Ben, bir define buldum, 200 altınım devam etmektedir. Meclisin Teşrinisani iç

var. İstet en, bunları sana devredebBlrim.o timaına kadar talimatname kfıınilcn hazır-
Demiştir. İki nhbab, Samsunda karaya lanmış olacaktır. 

~ıkmıslar ve doğruca blr kuyumcuya müra- Beledi kontrollar pol:s memurları tara
caat etmişlerdir. Salıb iki altın göstererek fından yapılmaktadır. Polisler, di1er ''a
kuyumcudan bunların kiymctlnl ıSornıuş, zifeleri arasında b<"ledi kontrollarla esaslı 
kuyumcu altınları muayene ettikten sonra. ekilde meşgul olamamaktadır. Belediye 
beherinin 6 Türk llrn.sı edebileceğini sö:;le- Reisliği polis memurlarından belediye za
mlşdlr. Yağ tüccarı bunu duyar duymaz bir bıtası talimatnamesinin tatbikinde layıkile 
an evvel altınlara sahib olmak için yanın • istifade edilemedeğini na7.arı itibarn alarak 
dak1 bütun malları süratle \"e ucuz flatn sa_ 
tarak Salıh'n 200 altınını 600 liraya satın a1- tetkiklere baslamı~tır. Talima\rınmenin tat-

. bikinc nezaret etmek vaz.ife!İ Belediyeye 
mı"'. sonra, gene birlikte ıstnnbula dönmüş. 
ıerdlr. aid olduğu halde ~atbik ile mükl"llef olan 

Fakat altınları bir defa dn, burada ku _ polis memurları Emniyf"-1 Direktörlüğüne 
yumcu~ gösterince, Salibin kendisine altın bağlıdır. Beledi vazifesini ihmal eden po
dlye, 200 tane ynldızlanmış eski bakır beş !isleri tabii olarak Belediye tecziye edecek 
kuruo;luk sürd!lğfinii anlamı.,tır. vaziyette değildir. Bu husustaki tetkiklerin 
Yağ tüccnn derhal poll.se müracaat ed"- vermiş olduğu neticeye gÖrf' belediye za

rek, başına gelenleri anlatmış: zabıta Salih! bıtası talimatnamesini tatbik He miikellef 
yakalıyarak, dün müddeiumumiliğe teslim olanların Belediye Rei'.!lli~ine bağlı bulun
etmiştir. ması istenmektedir. Zabıtn talimntnamf".si 

· Suçlu, Sultanahmed birinci sulh cezn hl\.-
klminln hu-ıuruna çıkartılarak. yapılan sor- tamamen hazırlandıktan sonra bu hususta-
g11sunda hl\dtseyl teviline rağmen tcv'dflnc ki tetkikler ikmaJ olunacak v,. tatbikatta 
karar verllmlştlr. lazım gelen deği~iklik yapılacaktır. 

Kira ihtikarı yapan 
bir han sahibi 

muhakeme edildi 
Mahmudpa§&da lrtaniye hanının sahibi 

olan Hayim ve Kemal isimlerinde ilci kişi 
hakkında kira ihtikarı yaprnııktan tahkikat 
icra olunduğunu yazmıştık. 

Harun oğlu Hayimin suçu sabit görül
müı ve kendisi adliyeye sevkedilmiştir. 

Hayim, iddiaya nazatan, dört ay evvel 
satın aldığı handa oturan kiracılardan aşçı 
Y orginin lcira bedelini 1 O, gömlekçi fspiro
nun 2. çantacı Y orginin ise 7 lira arttırmak 
istemiştir. 

Hayim, milli korunma kanununun 30 un
cu ve 59 uncu maddelerine tevfikan ,du
ruşması yapılmak üzere, Asliye 6 ncı ceza 
mahkemesine verilmiş ve me~huden baş
lanan duruşmasında: 

- Bunlar, kira ücretlerini vermiyorlar
dı. Kendilerinden, borçlarını ödemelerini 
istedim. Bu sebebden bana muğber oldu
lar. Bu iftirayı Üeri sürdüler. Ben, ihtikar 
yapmağa teşebbüs etmedim. 

Demiştir. Duruşma, şahidlerin celbi için, 
talik edilmİ§tir. 

Vedi muhtekir hakkında 
tahkikat ikmal edildi 
Emniyet Müdürliiğü, cşyn fiatlan üze

rinde ihtikar yaptıkları iddiasile müddeiu
mumilik kanalile gönderilen müessese ve 
ticarethaneler hakkındaki tahkikata büyük 
bir hassasiyetle devam etmektedir. Bu haf
ta zarfında muhteli' şekillerde ihtikar yap
tıkları tesbit olunan yedi müessese hakkın
daki tahkikat ikmnl edilerek suçluları ala
kadar mahkemeye tevdi olunmuıı)ardır. 

Memur alınacak 
1 - Dblet deınlryollan i.!tasyon eımfında istihdam edilmek üzere müsabaka ile ortıı. 

melrteb mezunlarından hareket memur namzedi ve askerliklerini yapmış lise mezun 
larından .işletme ve hareket memuru stajlyeri alınacaktır. 

1 - Milu.bakada kazanan orta mekteb mezunlanna 60, lise mezunlarına '14. Ura :ic· 
ret verilecektir. 

3 - Mils&baka imtihanı lise mezunları için 28. Haziran Cuma ve orta mektcb me • 
zunları içln 1. Temmua Pazartesi günleri saat 14 de Haydarpa.,a, Sirkeci, Ankara, Balı.. 
.teaır, Ka~ Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapıla • 
calttır. Müracaatlar bu 1.§letme müdürlükleri ve istasyon şefilklerince kabul olunur. 

f - Mü.sa.bakaya iştirak şeraiti fUJl}ardır : 
A - Türk. olmak. 

B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak. 
O - 18 yaşın bitml.ş ve otuzu geçmemi' olmak •30 yaş dahlb 
D - Orta mekteb mezunları içln askerliğini yapmamış olanlann askerliğini yapması. 

na, en az bir sene zaman k.almı.ş 'fe lise mezunları lçln de askerliklerini yap~ olmak. 
8 - Müsabaka.da muvaffak olanların llılfihare idare doktorları tarafından yapılacak 

muayenede .sıhh1 durumları demlryol işlerinde vnzlfe gönneğe elverl.şll bulunmak. 
6 - Müracaat lstldalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: Nüfus cüzdanı, diploma 

veya tasdikname, askerlik 'fesikası, polisten tasdikli iyi huy kfı~dı, çiçek ~ kft.ğıdı, 
evıı olanların evlenme cüzdanı 8 aded vesikalık fotoğraf. 

'1 - Daha fazla malt\.mat almak isteyenlerin işletme müdürlüklerine . veyn istasyon 
şefiiklerlne bizzat müracaat etmelidlrler. 

8 - İstidalar lise mezunları için 25 Hnziran Salı ve orta mekteb mezunlan için de 
21 Haziran CUmartesl gttnü saat 12 ye kadar kabul olunur. e.255h cı4484• 

Kalay ihtikarı ynptı~ı iddia.,ile hakkın-
da takibat icrasına müddeiumumilikçe lü- 1 
zum görülenlerden Sultanhamamın-
da manifaturacılık yaparken son 
günlerde ışı kalay ticaretine döken 
Serkis Giridliyanın şehrimizde bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Bursaya· gittiği zabıtaca tes
bit olunnn suçlunun yakRlnnmMı için ma
halli polise lazım gelen i ·nr yapılmıştır. 
Serkis Giridliyan İsıanbu1a celbini mütea
kıb mahkemeye verilc·cektir. 

Şehir içinde ahır 
yapılmamahdır 

Bir kariimiz yazıyor: Brlediye tarafın
dan Hüniyet abidesinin birkaç yüz mt:t re 
civarında fenni temizlik ahırları yaptırıl- 1 
maktadır. Halbuki vak tile burada çam a- ı 
ğaçlan dikilmek te isteniyor ve güzel bir 
koru vücude getirilmek arzu olunuyordu. 
Velev muvakkat dahi olsun, böyle bir ye
re, böyle bir tesis yapılmnsı doğnı değildir. 
Belediyemizin ehemmiyetle nazarı dikkaıi
ni çekiyoruz. 

r K Ü c Ü K HABERLER ~Yeni Sabah arkadaşımız ı----------- 1940 iKRAMİYELERi: 
l J Üçüncü yaşını muvaHakiyetle bitiren 1 

T. İŞ. BANKASl Yabancı talebeler - Maarif Vek.llllğt ala -ı Aml'i:ika deniz ataşesi - Amerikanın yeni Yeni Sabah refikimiz bugünkü tıayısi~e dör
kadarlara yeni bir emir göndererek yabancı Türkiye deniz ataşeliğine tayin edilen Rişard diincü yaşına basmış bulunuyor. Dün, bu 
tfıbliyeti altında bulunan talebenin gerek B. Tutle evvelki gün şehrimize gelmiştir. münasebetle gazete yazı ve ba0ım ailesi, 
resmt, gerek hususi okullara kabulü için Yeni ataşe Tfırkiyeye ilk defa geldiğini ve diğer gazeteci arkada lannın iştirakiJe bu 
Vekaletten mfuiande alınmasını bildirml'} - bn seyahatinden ve bilha.'ISa Türklyeye gel- kutlu günü bir öğle yemeği ile tes'id etmi,. 
Ur. diğlnden dolayı memnun olduğunu beyan lerdir. Arkada~ımızı t~brik t-dcr, muvaffa-
Tııvvatt yolcu Üt'retleri _ Devlet Havnyol. etmı~tır. R. Putle şehrimizde bir kaç gün kiyetinin temadisini dıleriz. 

İ 1 ı ,., .d bv.ıet 1'.aldıktan 80nra Antaraya gidecektir. 
lan daresı tıwynre yo cu u"una aı .,. 
hcretlerinl ucuzlatmı.stır. İstanbuldan An - Ton atışları - Yann saat 13 - 15 nra.cımda Ask~rllk işleri: 
karava kırdar gidiş ücreti 21 liradan 17 lirıı.. Zevtlnbumundnn dentte h~kikt topçu at* 
ya. İstanbul - İzmir ~vvare ücreti de 20 11- ları yapılacaktır. Liman rc~U~ bu mınta - Şubeye davet 
radan 16 liraya !ndln"lmlştlr. !rodan geçecek sefalnln muteynkkız bulun_ 

malarını U!n etmi~lr. Kadıköv Asker lk Şubesinden: Kadıköy 
Yilant ve br.ı~cııve biitt'esi - İstanbul bP- Ot - lert Otob .. 1 in 11 it şubesinde' kayıdlı iken şubeye h~ber vermr-

C'c!.lyp vf' v Javrt 1940 scnC'c;i bütcesi müva- 4\ us 
1
muavene k - h·t us er yı~; den kanuni 'ikametgfıhını terkeden istihkam 

_ mnnvenes yarın a şam ı ama crece ... ır. .. 
ı:ene müdürü tarafından dun Ankarndan ge- Yüzii mütecaviz otobüsten pek azı getirile- ön yüzbn~ (326_1) Musa KflZlm ~ğlu Hu.~e-
tirilmlştlr. rek muayene ettlrllmlştir. Bundan sehir yln Hilsnu ~ygurun İstanbulda ıse derhr.al 

Beledi ede toplnnbtar - Yarından itib:ı- dahilinde ve haricinde sefer yapan otobfui_ şubemize ~uracaatı, taşrada ise bulu~du ~u 
ren her Pazartesi belediyede reis ınunvinf !erin hurda bir halde bulundııl!u nnlaınlmak- yerin şubcsı ellle adresi~ telgrana bildir -
C..ütfi Aksoyun reJs11ğl altında ve şube mfı_ tadır. Beled1ve. muavene müddrtinl beş gün mcsi tebli~ makamına 1 n olunur. 
diirlerinin tşt1raklle toplantılar yapılacak, daha uzatmıoı:tlr. Salı .sabahından itibaren ............................................................. . 

belediye işleri konu.şulacaktu. taksi ve huo;uc(ı otomoblllerln yıllık muaye- İstanbul İkinci İflas Memurlu-
İhtikar 'komisyonu _ İhlikiır komisyonu nesi başlıyacak, 1 buçuk ay devam edecek- ğund'.m : 

yarın toplanacaktır. tir. • 
Evvelki tcplantılarda fiat müraknbe ko _ Kömür -ıa• depolm - Istnnbulda sömi_ Müflis lbrahim E teme aid olup İstanbul-

~nlan talimatnamesi hnkkında tesbıt kok ve Karablik koku .satışlarım Et.lbank he- da Mahmudpap alt başında Kefeli hanı
tdilen bazı esaslar Vekfüetçe tetkik edilmek_ .sabına Ereğli kömilrclllük şirketi idare ede. nın 41 No. da mevcud muhtelif yür.Jü jpekli 
tedlr. Komleyon yannk1 toplantısında şeh - cektlr. Şirketin bir mümessili Ereğllden ftCL 
rlmtzln maruf flrmnlıırmdan biri hakkında mis, belediye ile t.emasa gecml tir. Etlbank 
yapılmakta olan ihtlkA.r tahkıkatım tetkik seh1rde 1kJ büvük ve 23 küçük kömür sat~ 
edttektir. depoo;u arar.aktır. 

Pazar 

- Hasan bey, şeh
rimizde b1r kan ver
me istasyonu açıl 

mUJ. Kan da verlllr 
mi? 

Hasan bey - na- ... Hayata iade et~ 
klşi kam Uc yüzler- tikten sonm niçin 
ce kışıyi kutrıı.rdık - verllmc.5ln? 
tan ... 

Avrupa.da bir 
tt.şlnln arzusu için 
milyonlarca kl§.i ta_ 
-ıını akıtırken neye 
Ca.§Dlıyarsun ı 

ve pamuklu kumaşların birinci arttırması 

14/6/940 tarihinde sil<\t 11 il.\ 12 arasın

da yapılacaktır. Kanuni kıymeti bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması 17 /6 '940 Pa-
znrtesi ayni saatta yapılacağından .iatiyen
lerin mahallinde hazır bulunmaları .ilan o-
lunur. (27519) 
······························································ 

Meclis-i Meb'usan 
1293 =1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk devrenin müzakereleri: 
400 büyük sayfalık blr ık:ltab 

Her kitabcıda bulunur. 

1 aded 2000 liralık = 2000.- Ura 
1 • 1000 • = 3000.- ll 

8 :ıı 500 :t = SOOO.- :t 

12 • 250 • = 3000.- • 

1940 Küçük 
Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

40 • 100 • - f()OO.- • 

'15 • 50 • ... 3750.- • 
210 • 25 > - 5250.- • 

Keşldeler: 1 Şubat, l l\Iıı.yıs, 

1 Afustos, 1 büncit~rln tarih • 
terinde yapılır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
.Tahtı ıstıcanmızda bulunan Be.,iktaşta Cihannüma mahallesinde Yalı sokaftında. 

klin 3/3 kapı numaralı clpsatya, Efterpl, ve Yakof Papadopolo.s»a ald binanın 1295 tn. 
rihll lstlmlô.k. kararnamesine göre menafii umumiye için lstlmlfıktne karar istihsal e -
dllmckle arsa bina ve teferrüatlle rıhtım ve iskelesinin heyeti mecmuasına, mahsus ko. 
mlsyonca TL.' 43000- cKırlt fiç bln llra:ıı kıymet takdir edilmiş olduğu ve alllkadarlnrcn 

keyfiyete vAki olacak itirazın 3015/940 tarihinden itibaren sekiz gün zarfın_dn Beşik -
taş kaymakam ve belediye şubesi müdürluğüne yazılı olarak blldlrllmesl luzumu ıl.m 
olunur. •467h 

Sinema mevsimini devam ettıren -A L E 
BugOn yine en kuvvetli 2 bOyDk filmini birden takdim ediyor. 

1 nci Film: v A ş As 1 N T AT i L 
Seaeuin en neş'di ve en eğlenceli bnynk Fransız filmi 

2 nci Film: CiNAYET MEKTEBİ 

3-

W ARNER'in en heyecanlı Fransızca şaheseri 
Dnnyanııı gözD ve kulağı, Para•uunt Jurnal En ı:;on dünya ve harp 

haberleri. BugQn suut 11 de tenzill\tlı matine 

6m-ı.- Bugün 1'I ELEK sinemasında ... -, ... r NORMA SHEARER - 1'YFONE POWER 

MARiE ANTOiNETTE 
ve 

ZORLA GÜZELLİK OLMAZ 
LORETT A YOUNG - W AR~ER HAKS'l'ER 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
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saran karanlıklar 
selimet yolu 

Balkanları 
içinde yegine 

t d" :··-·· .. _....... YAZAN ................... '! den, ~maiden, batı şinkalden ve batıdan 
talyanın haybe .,.irmek kararını v. e. r 1 • • • JeL!l k h b ist·ı· tchl"k l rln .,. il O i: Emekli aeneral 1 ge oı ece ar ve ı .ı ı e e e en ğine muhakkak gözile bakılab ır... ' 0 evvel maruz olan ôncü iki Balkan memle-

-.dece en münasib ve İtalya için en muaa- E H. Emir Erkilet •
1
1 ketinden, Romanya ve Yugoslavyadan ı-

ld olabı.lecek bı·r müdahale linını bekle • • L=- • • • • d :. .son Posta• nın a.skert muharriri :. 1UIJ.cısının, emnıyeti için yar ımına çağır-
""ektedı·r deru·Iebı·ı·ır . halyan matbuatının d w b.. ··1t d 1 k b. · · · ı..,_ ~· • R .. son : ..................................................... .-... ıgı uyu ev ete arşı ırmcısı Dir sene-
ıon ağızlarına ve bilhassa eno nun lı attar ve alakadar olduğu kadar, Balkan den fazla bir zamandanberi oTdusunu 
nutuklanna verdikleri cevablara ba~ı na devletlerinden hi<fbiri de, Balkanların sul- seferber ederek beklemek liizum ve ihti
onlann şimdilik bilhassa Fransadan ıste - hile statükosunu Italyaniar aleyhinde boz- yacını duymaktad11. Balkanların uçuncü 
dikleri malum yerlerı öne sürmekte ve rnak niyet ve vaziyetinde değildir. ve dördüncü kenar devletleri Balkanlarda 
ı."alta ve Silvey .. ten nı·sbeten daha .az hah- T ı·y t, ]A t d t. k b. lik <V~ " Gerçı· Balkanlarda Bulgaristan ve u - emn e se ame ve saa e ın anca u -
Setnıek.tedirler. Bu da. g eçe_nlerde ızah. et- t ·· d · bul d - · • d · nada Macaristan revizyonist devletlerdir; e mun emıç un uguııa sarrumı, ~nrı 
tiğirniz vechile, gösterir ki ltalyanlar şıınh - ve bunlar, bu sebeble kendilerine milli de- kanaatler beslerken bir beşinci oTta Bal _ 
dı.lı"k mu··mku··n mertebe yalnız Fransa.Y.1 e- k d 1 tı• J h - 1 b 1 1 1 dikleri bazı toprak emel1crl temin e - an eve su ann ve avaıann u anıp 
def edinmekte ve ayni zamanda ngılız. er- decek olan bir harbi istemez deltV•Jdiıler. karardığı bir ana baba gününde komşula-
le mu··sell~L bı'r ·ıhtil"'f ~ıkarmaktan çekın - b"· ·· k · ' k l an " ~ Fakat dış siyasetinde bir taraftan talyaya nnın zaranna uyumP. · ıçın var uvveti e 
rnektedirler. istinad eden Bulgaristanın veyahud şimdiki silahlanıp hazırlanmaktadrr. 

Şüphesiz ki İtalya kozunu evve_l.a F.r~n- halde Almanyanın bir nevi peyki olan Ma- Görülüyor ki 8alkanların dışında oldu-
sa ile halletmek i.stiyecektir. çünku, bıla - caristanın bu iki devletin arzu ve iradf'leri ğu kadar içinde de siyaoıi ve askeri müthi~ 
hare İngiltere ile halleşmek bu suretle, 0 

- haricinde silahlı bir ihtila(a atılm"alan bek- bir hercümerç ve teşetlİH vardır. Alman
nun için daha kol< .. ' olacaktır. Fakat evde- lenemez. yanın, ltalyanın ve Sovyet Rusyanın siya-
ki hesab her zaman pazara uymaz. İtalya- İtalyanın, Fransa ve İngiltere aleyhine setlerinde sarahat görenler yalnız aldanı
nın Fransaya AJplarda. Korsikada, Tun.mı müteveccih olan şimdiki durumunda, Bal- yorlar. Kezalik bu harbin mesC'"la Framıa
\le Cibutide taarruzu ve bu surttle ona sı.. kanlarda bir harb iı.temiyeceğini yukarıda nın mağlubiyetile hemen bitebileceği ve 
lahla hu··cum etme3ı· halinde f ransanın mut d •-- t1 · · b sulh olacağı hülyasını kuranların daha ft'ci gördük, Almanyanın a, ır.uvve erının ü-
tef:iki olan İngiltercnin Akdenizde ftafyaya yük kısımlan Fran'5ada çetin ve büyük bir bir hataya düşmüş olmaları pek muhtemel-
lc.arşı hareketsiz kalması pek güç kabul e - dir. Ne yazık ki, be~ Balkan devleti, yalnı1 

1 l harbe giriştikleri şu anda, Balkanlaıdıt fÜ- ba::lanna ı_almı" zayıf m .. lletler 1"rı·n fecı· a-dilebilir; bahusus lngilterenin, ta yanın k;"lk b f 'l j[ ~ " 
• k lk mul ve neticesi meş u ir se ere girişnıi- kıbetlerle dolu olan bu tehlike anlarında, 

Fransız topraklannı işgal etmeğe a ış - yece~i gibi. böyle bir seferi.n diğerl~ri. ta - yegane emniyet ve !"ela~met çare~. ı·nı"n ı"ttı· . 
rnası halı"nde, böde hir hareket tarz.mı t.at- d b 1 l ü d ~ ~ 

J rafın an ı e açı masına m saa e etmıye - f k . h ttA •tt.h dd .b l b'I V• bik edeceğini şimd:den ihsas etmesıne ını- w· A •kA d a "e a a ı ı ıı. an ı aret o a ı ecegı-
Hn yoktur. cegı aşı ar ır. nİ idrak ederek kendi ihtilaflarını kendi a-

t O halde bu sırada Balkanl:ırın ban~ını ralannda halledemiyorlar! Balkanlara ne-0 halde İtalyanın Fransaya taarruz e : 1 d b 1 k b. h k b l k 1 ' · l il b. harbı i.hla. e e i ece . ır .. a .. re ·e.tte u unma 1 reden aelirse "elsin, vaki olacak bı"r taar-mesi ayni zamanda lngi tere . e ır - l k b k b d 1 S "" ,.. 
B akd d hem ımkanlanna ma ı. uyu ır ev et · ov - ruz bütün Balkanlılar tarafından tek hiT 

göze alması demekt;r. u t ır e 0
• R d ' Al ·ı 1 l 

kara ve havada, hem de denizde h;ırb e - yet usya mı ırr manya ı e ta - devlet ve tek bir ordu imiş gibi. mukabele 

k d . · yaııın batıda. Sovyetlerm emperyalist ~örmezse, pek uı11rı siirme<ıİ m~htf'mel o-
decektı·r. Bu iki cephelı harbin en •sm.c: d 1 1 dd ·ki l ·1 F lb k ev et er a ettı erı. ngı tere ve ransa- lan bu harbde, Balkan rJ,.vletlni nihavet 
ağır bir yük teşkil ı::tıııemesi için e etle ı, ya karşı bir ölüm-dirim kavgasına giriş - bir gün Arnavudluk, Danim<ııka, N.or-
İtalya Fransanın evvelemird:: kol ve bu • ki b · h b 1 d d'. H 1 d B 1 ' L 

l ti eri ve u çet n mu are e er e ort or- veç. o an a ve e çiıca gi i. te -dunun Almanlar tarafından kırı ma~ına sa· I 
te ve bah Avruoa dev etleri kara, deniz ve ker teker avla11rrıak \•e vok olmak tehTike-

bırsızlıkla intizar ediyor. hava kuvvetlerini yıprattıkları bir sırada, sine maruz olııbili•ler. Runa kar"ı alınacak 

Sayfa S 

1 Hım.e1er Karşısuıda 

' Niye hatlrlayamamıştın ? 
T aksim.de idim. İstanbul tarafına 

geçeoektim. Sözde daha çabuk 

gide'bilırl€k için otobüsü tramvaya tercih 
ettim. 

- Buyurun bay, yerimiz var. 
Davetine icabetle, otobüse girip 

dum. 
otur-

Tenha idi. Herhalde 'bu sebeble ola -
cak. Ben bincfikten sonra daha beş da -
ltika kondüktör: 

- Buyurrun bay, yerim!z var. 
. . . Bayan çabuk gidiyor. 
... Madama gel buraya. 
Diye !bağırdı. Ve hiç birinden daveti -

ne iltifat görmeyince şoföre: 
- Tamam! 
İşaretini verdi. Fakat bu iki heceli ke~ 

limenin hecelerini o kadar ağır tel~Ifuz 
etmişti ki: 

- Neresi tamam. Daha bir kaç kişilik 
boş yer var. Sen manaa arabası süratile 
'lerle de bakalım belki gelen olur. 

Dernek istediği pek bell: idi. 
Otobüs yavaş yavaş ilerliyor ve ikide 

bir d'uruyor. Kondüktör müşteri davet 
ediyordu. 

Bir aralık sabn tükenen bir yolcu şo-

- Bu kadar da yava7 gidilmez ca ~ 
rum, biz buna gideceğlın.tz yere çabuM 
gideli'nı diye biniyoruz. 

Şoför ıeeva'b verdi: 

- Sürat daima tehlikedir. Beni evim

de bekliyen karım ve çoeuğuır_ var. 

Öteki susrmış~u. Bu söz karşısında 
diyebilirdi ki! 

na 

- Sürat tehlikedir atl'.ma, sürat teh " 
likcdir, diye bu kadar da yavaş gidil .. 
mez. 

Derneğe bile insanın dili kolay kolay, 
varamazdı. 

Otobüs, Bankalar caddesınöeki duı a:D 
ta durduğu zaman bir kişi indi. Beş kl.f! 
bindi. Arbk boş yer kalm<Jmıştt. Kon • 
düktör neş'eli bir sesle bağırdı: 

- Komple boş yer yok. 

Şoför otobüsü hareket ettirdi. Son sü• 
atle ilerliyordıuk. Biraz evve\ sür'at az,. 
lığından şikayet eden yolcu. şoföre bi• 
kere daha seslendi: 

-Şoför. şoför. karını boşamış, çocu
ğunu reddetmiş o1rluğunu. şlındıye ka • 
dar niye hatırlayamamıştın': 

r:J 1'm~I ).J_ultı.1ı 

Yuvada para bahsi ... 
Bundan başka İtalyanın, işini kolaylaş- B Ik 1 d k. k d T k C b I Sn"" ... ~ Ru .. varıın a an ar a ı es i e - yegane müessir tertbir nH•vdanda ır. e ·-

tırmak rnaksadile İspanyayı da ı:: e iit - mellerini tatmine fırsat bulacağını mu hak- rar edelim: Aradaki iht;l;rJarı konu~rnk Bir erkek okuyucurı~ §İkayetçi, hülasaten 1 mümkündür. Ailenin ve;diği cevab Ü• 
tankla Fransız Fa~nna doğru sürmcğe bü - kak addedenler de vardır. halletmek ve Bulgeris •ımııı •·h rlahil hulun- diyor ki: zerinde ne düşündi.iğüme gelince: 
tiin kuvvetı"Je calıQtı:;ını ve bu suretle gel"e- dd d R d v h k"k• k ı· B Ik ' tt"f k _ <ıSevebı.leceg~.·m, mes'ud edebilcce - Takbih edemiyeceüim, yakından tanı • " "' d Kendini tehlik~de a e en omanya, ugu a ı ı ve ·u,P:ct ı a ıHı ı ı a ını o 
ral F rankoya, İ«panya i~. hıu?i r.~nad~m dailo- bu sebeble ordusunu büyük ölçüde ihtiyat -kurmak. H. E. Erkilet ğim, kendisile mcs'ud olabileceğim bir madığım, hissen bağlı olmadığım bir gene; 
na edilen j ... rj]iklerin ~ahıblerıt\t'! ıa e e - ••••········•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••• genr kızla tanı,stın .• Uzaktan ve yakından için belki ben de ayni şekilde düşünürüm. 

J I dd h efrad ile ta.kvive ederek asker mevcudunu .,, 
meleri zamanının geldiğini a e evam a- · Lı•tvanya Başvekı·ı1• tetkikat yaptım. Kanaatim kuvvetlendi, ev- * 

l d . bir milyona iblağ etmiş. Fakat Romanya-
1 

k · · 
tırlattığını kabu e erı:z. lenmek "a"ındayım, iyi bir mes e ·teyım, ıs-

F h b. nın bu hazırlığı Macaristan ile bu memle- M l fi •• •• •• J 
Ondan sonra, İtalya için. ransa ar ı - O oto a goru ştü tikbalimi açık görüyorum, alabilirim, ve -

ne müdaheleden evvel, Kendı arkasını dü - ket üzerinden gelme<J: muhtemel olan Al . Tirler, diye düşündüm, fakat doğrudan doğ 
ıünüp temin etmek birinci derecede bir va man tehlikesine mi kar5ıdır? Yoha Be - Moskova 8 (A.A.) - Tass ajaııııı bil- ruya genç kızla mimasebf'tt: girişmeden ev-
~ifedir. Bu maksadla, Adriyatik denizinin sarabvanm istilası ihtimalini önlemek mak- dirivor: vel bir dost vasıtasil~ ailesınin fikrini an -
ağzı ile öte tarafı !amamile kendi elinde sadil; midir? Onun sefer hazulıkları bel- Molotof cliin l...itvan)a heyeti \ekile re - lamak istedim. I"akıiLen şöyle bir cevab 
bulunduğu için bu cihetten bir korkusu ki de her iki ihtimali karsılamak için ih - isi Merkiı1'i kabul etmicıtir. Hrmi ler: 
yoktur. Almanyanın komşusu olan Yugos- tiyati bir harekettir! ld ~ b"li · 

R B 1 d ııTanırız. kızımıza layık o ugunu ı nz. 
lavyanm veya Yunanistnnın durup durur • O halde Sovyet usyanın alkım ar a Sabık Habeş İmparatoru fakat bugünkü kazan;;ı kızımıza alıştığı re-
'-en ve kendHiklerinden ftaJya aleyhine bir mutlak sulh istediğine inanmıyanlann ha- ld. 
ır. İ · fahı temin edecek derecede deği ır.» 
harekete geçmeleri de dü .. ünüleme:ı. B11l • şmda Romanya gelmekte olduğu gibi tal- Londra, 8 (A.A.) - Habeş fmparatoru ld ' · 1 · .,. Bu cevab bana ç»k acı ge ı, pro)e erı-
ııaristan ile Romanya zatf"n İtalya ile hu - yanın Balkan statükosunu muhafaza •arar- Haile Selasie'nin halen Kenyada b..ılundu- . d it'" t u· » 

d d lan komsu memleketler değildir - tan bulunduğunu inkar edenlerin ön scıfın- h d K . k . ld mı e a us e 1· 
u u o · · · · d ğu veya u enyaya gıtme uzerP. yo a Arada şiddetli bir se"ki mevcud nlma -

ler. Tu .. rkiyeye gelinre . onun da bütün itti- da da, selamet ve emnıyetını son zaman .a b I k I 
Jd ki S J Bi l ·w· · d ti v d olduğu hakkında ya ancı mem e "<'terden 

1 

dıgvına göte okuyuı:un1: 
faklannın tedafüi nıahı:ıı.·e.tte: o ıı arı mey ovyet er r ıgının C>!! ugun a arayan, 

d d d 
G .. riilüyor ki Italya, Balkanlar- Yugoslavya yüriimekte demektir. verilen haberlerin, Lond rada tam amile <ısıl- Bu da bir _ha~alm~~ deyi;;> geçebılir, fa-

an a ır. 0 d ·ı h Göriilüyor ki BaJkanlara, doğu ı;imal· ~ız oldu~u bildirilmektedir. kat müracaatı hır ;:f .. fıı da ş..ıh"1all yapması da sulhün ve statükonur. evamı e men c - _,.;:;;.~;,;;,.:;;_,;;..;,;;;~.;;;;,;;;._;.;;,~~~;.;.....;;,;,;;,..;.;,;;,;,;;.;..;.;.;.;.,;;.;,;; __________ ...; _________________ ... 

l!KADDN 1 
Pratik güzellik 

bilgileri 

·· ri hl bir şey gül.suyu 
yorgun gözle 9 k d r dinlendire-

Ue yapılacak ;ırompres a a 

mez. 

'tenariarındaki şey
Tırnaklanmzın ..ıı nrYTlladla giderebilir

tan tırnakl~ -s- .r-·--

ıiniz: 

5 Gr. 
1 Gr. 

Hıuile d'amaude douces 

Al un 
2 Gr. Tuz. 
ı Gr. Cire Vierge 

* li ıon sularile 
Çilek, portakal veya n t Josyonlar 

· k I:k Id' n ibare birkaç kaşı, a o e . gü.ncş ya-
biilfm yaz cildi taze saklar "'e 
nıklarını teskin eder. 

Halbuki siz, ha son müthiş haf -
talar zarfında nazik, anlayışlı ve s."\dık 
bir arkadaş gibi yanımda lr.aldınız ... Si
ze karşı yaptığım muameleden dolayı 
ne derece müteessir olduğumu tasavvur 
edemezsiniz. 

- Onlan unuttum bile .•• 
- Çok nazibiniz ... 
Genç adam :neyus, mütereddid bir 

vaziyette duruyordu. Bir şey söylemek 
istediği halde cesaret edemediği belli 
idi. Zeyneb bunun farkında değilmiş gi
bi saçlarını taramaktı\ devam etti. Fak3t 
bir ara onun eşiği geç~rek kendisine yak
laştığını hissedince başını çevirdi. 

- Bir şey mi söy)iyeceksiniz Hallık} 
- Evet Zeyneb: Buradan gıtmeme-

nizi rica edeceğim. 
Genç kız hayretle ona baktı. Ken -

clisinin bile henüz kat"\ surette karar 
veremediği bir mevzu Üzerinde onun 
dum1asına pek ~mıştı. 

- Ben böyle bir ~ey söylemedim. 
-Siz demediniz amma, ıizi çok iyi 

tanıdığım için bunu ben anladım Zey -
neb. Siz yalan nedir hilmiyen bir in!!an
sınız; bana cevab veriniz: Gitmeğe ka _ 
rar vermiştiniz değil mi'? 

- Pek farkında değilim Haluk; fa • 
kat zannediyorum ki beynimin en derin 
bir köşesinde bunu dtişünmüştüm. Evet 
hakkınız var. Şüphesiz yarın gidecek -
tim. 

- Gidecektim diyorsunuz, teşekkür 
ederim. Demek karannızı değiştirdiniz. 

- Böyle demek istemiyordum Ha -
!Uk. 

- Biliyorum; fakat ben bunu rica e
diyomm. 

- Peki... 
- Öyleyse beni affettiniz değ;) mi 

Zeyneb} · 
- Evet, olup bitf!n şeyleri unutmağa 

çalışacağım: çünldl biraz evvel bana o 
ağır sözleri söyliyen sinirli Halıikun ar
kasında, beni çok mUşkül bir nziyetten 
kurtaran ve bana cidden höyük iyilikler 
yap.[Illş olan bit başka Hal\lk var .. • Ona 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkand 
karşı, ne olursa ohun, kalbim h"r zaman 
derin bir minnettarlık duYacaktır. 

Bu sözler ~enç tayya;ccıyı pek mü
teessir etmişti. Başını sallı)· arak: 

- Benimle nikahlanmış oidui':unuz -
dan dolayı bir ~..in neclaınet du} rr<m~a
nızı temenni edenm, dedi. 

- Böyle bir ihtimal bile nıenuulmhl'I 
olamaz. Hatta sizt' dahrı açıkçaıını aöy
liyeyim mi'? Ç~iı1ma ~ ı, hayatınıı k~ · 
zanmağa kantr "~rrn;'i olduğum halde 
buna nereden ve na.d haşlıyaca~•mı bil· 
miyordum. Muvai'f.ık olup olmı;. .-ıc;-ıRıtll 
da pek .şöphc-li idi. Benim gibi lukıı Lir 
ömür sürmüş, tah,ilin• bile anrak k<>n 
disine lazım olan bir dereceye kadar gö
türmüş olan bir kızın sabahtan ak
şama kadar b'ir masa başında çafıM1•a9ı 
kolay mıdır? 8:.ınu mecbur n)rhıi:'tm 
için yapacaktlm amma ne derel"eye ka
dar muvaffak obcağımrlıı. şüphem varJı 
doğrusu ... Siz br.ni, hem içur.ıai bakım
dan bir eksiklik tel1'kki edilebilecf'k bir 
vaziyetten, herr. f'!e her günliik b;r didi~ 
meden kurtardırıız. Bıı ııebebdt'n, 11:2r

karşı ebediyen mlitt::-ekk;rim. 
Dahası var; başlamıı;ken onu da ıöy

liyeyim; zavallılığıma acıyarak beni ken
disile nikahlıyan adam, lialettayin bir 
isim taşıyan, alelade bir insan da olabl -
lirdi. Halbuki Ha.lök Gökalpın mf'mle
kette mühim bir mevkii var, onu herkes 
tanıyor; bu da benim İçin ayrıca mucibi 
memnuniyet bir nokta ve izzeti nefsimi 
tatmin eden bir keyfiyettir. 

Bu uzun natuk Zeynebi heyecana ge
tirmişti. Söylerken siyah buklelerle çev
relenen yüzü ateşleniyor, gi>zleri parlı -
yor, sıcak sesi titriyordu. HalOk ona Ü -

zun uzun baktıktan sonra aözUn mecrası
nı değiştirmek istedi ve manalı bir sesle: 

- Ya kalbinizin sadaınnı duyarsa 
nız) diye sordu. 

Zeyneb hayretle gözlerini açtı: 
- Kalbhnin edasını mı? 
- Evet, evlendiğimiz gün konu~ • 

tuklanmızı unuttunuz mu? 
- Hayır ..• Fakat ..• 

- F arzedelim ki birini !.ev diniz ..• 
Genç k.ız cevab vermeden bir iki sa

niye tereddüdle rlurdu. Sonra, işe aid bir 
muhavereye devam ediyormuş gibi sü
kunetle cevab verdi: 

- Aramızdaki anlaş~11. neticesinde, 
daha evvelceden aşka veda etmek mec-

. buriyetinde kaldığımı biliyordum ve bu
nu istiyerek kabul etmİ'ltim. Ben, sade
ce, aslı nesli belirsiz bit ana ile bab;tdan 
dı.inyaya gelmis bir kız vaziyetinden kur
tulmak istemiştim. Bunu siz bana te -
min ettiniz. Bundan sonra da nazarı iti
banı alınacak nokta yalnız budur. 

Haluk bir adını atmadan ve sesini hiç 
yübeltrneden: 

- Belki de bugüne kadar hiç sevme
diğiniz için böyle söylüyorsunuz. dedf. 

- Olabilir ... Her halde bu garib iz
divacı yaparken ve bana, büyük bir a
licenablıkla ve hic hir hi~si menfaat dü
şünmek~izin verdiğiniz bir ismi kabul 
ederken kalbimi ebedıyen aşka kapa -
makta olduğumu idrak etmiştim. Ha -
yır. hiç k.im!!e beni sevmiyecck ve ben 
de hiç kimseye karşı bir sevgi duymıya
cağım. 

Genç kızın soğukkanlılıkb. ve masum 
bir kat'iyetle söyledi~ sözler delikanlıyı 
her nedense sinirletmişti. Asabiyetle mu
kabele etti: 

- Dünyada hiç ldmse kalbini aşka 
karşı kapadığını iddia edemez. Bu saç
ma ve olmıyacak bir iddiadır. 

Aralarında bir sükut oldu. Halukun 
seai Zeynebin kulaklarında çınlıyordu. 

- O halde •• demek siz timdiye ka -
dar kimseyi sevmediniz Zr.yneb? 

Genç luzın yeşil gözleri derin bir saf-
fetle kocasına baktı. 

- Hiç bir zaman 1 
- Ya sizi ıeven olmadı mı) 
Hafifçe kızararak ccvab verdi: 
- Birkaç genç benimle evlenmek is

temişti amma hoşuma gimıedikleri için 
tekliflerini reddettim, 

(Arka<11 var) 

Manisada Bay ccH. O . ., ye: 

- aÇirkin, çok. çirkin, üstelik ahlakı da 
fena bir erkek, yanında güzel, çok güzeL 
taptaze bir genç kndın .. » evet, hakkımı 
var, para kuvvetinın yapmıya k:idir oldU' 
ğu şeyler pek çoktur. 

* Bayan «Ben» e: 
- On sene sabreden kadın bu yolda bb. 

hayli ekzersis yapmı~ demektir. Şimdi 
1 1 inci senede sabrının birdenbire tük~ 
mesi iç.in ortaya yeni bir sebebin çıkmış oı. 
ması lazımdır. Bana bu sebebi ıöyleıniyo• 
suuuz. O halde size nasıl müfid olabilirimı , 

TEYZE 

Bunları~..-.. 

biliyor mu 
idiniz? 
Ağır sinema 

Sinemalarda a
ğ:r filmler görü ~ 
rüz, meseJcl bi:r 
boks maçu;nn te -
ferrüatını göste • 
rirken boksör1ıer -
den birinin •üğe ~ 

rini nakavut etmek ıçın attığı yumruğu 
evvela tabii süraUe gösterdikten sonr~ 
bir d:e yavaş olarak gösterirler. Bu film,. 
lcr hakikatte .sfıratli gitmiş ve tabii gös
tenlmişlerdir. Son zamanlarda film ope· 
ratörleri saniyede 2000 resim almıya mu
vaffak olmuşlardır. Tabii ofarak alınan 

filın.1ıer saniyede 24 resim olduğuna gör$' 
bu had fevkaladedir. Saniyede 2000 r~ 
sim alınan Iil:nler tabii filmler tarzın

da gösterildiği zaman bir tabanca kurşu
nun namlıdan hedefe gidişini perdede 
seyretmek mümkün olabilmektedir. 

* Açhk grevi 
Meşhur llind 

m i 11 i y e t p e r
veri Gandinin ar
zulan yerine ge -
tirilmediği zaman 
açlık grevi yap · 
tığı herkesçe ına -

lumdur. Gandi, açlık grevi yapan yegine 
insan değildir. Hemen her memleketta 
bilh~sa siyasi mahkumla.r arasında açlıli 
grcvı y~panlar çoktur. İnsanların yaptığı 
bu grevı hayvanlar da yapar~ar. Bundan 
üç sene evvel, A vustralyadaki Sidney hay 
vanat bahçesindeki yılanlar açlık grevi 
yapmışlar, kendllerine verilen yiyecek • . 
leri yememişlerdir. Yılanlardan bir kısmı 
ölmüştür. Diğerlerini ölümden kurtar .. 
mak için d~mir çubuklarla hazım cihaz
larına et parçalan konulmuştur. 



6 Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haberleri) 
Biganm güzel köylerinden biri: Çavuşköy Kısk~nçl~k y~zünden 

fecı hır cınayet 
Zümrüd. gibi bir ovaya kurulmuş olan bu köy, çok 

güzel bir yatı mektebine ve sünbül bahçelerine sahibdir Ayni kadını seven iki 
evli rakibden biri 
diğerini öldürdü 

Bigıı. (Hususi) - Çavuşköyii, Blganın 0-ı yapılan beyaz minare.cılle, eehir tertibi yük_ 
ve. kôyleri diye anılan bahçelik arasındaki sek evlerile tabii manz::ırası çok güzeldir. 
köylerinden biri ve çok eskisidir. Çavu~ltöy, Bu köyün bütün sokaklrı.n baştanbaşa kal. 
l3iga _ Karabiga şosesinin üzerinden ve Bi- dırımlan.."llı.ş ve Qıl\y üzerindeki köprü de ye_ 
ıa. çayı kenarında ve şehre üç kllom&tre niden tamir edilmLştlr. Köyde tahsil çağın. 
nı.esa!ede olup merkeze bağlıdır. da 200 çocuk bulunduğu halde yersi.zllk yü. Kızılcahamam <~usu.-rt> - Kızılcahamam_ 

Bu koyde 150 ev, 840 nüfus, 3 kahve, bir zfinden b~ sınıfiı mektebe ancak 110 talebe ~a kıskançlı~ yüzund.en feci bir cinayet ol
yatı mektebi ve 3 bakkal vesalr lüzumu ka. devam edebilmektedir. İlkbaharda bu köy uştur. Hd.dıse şudur· _ _ .. 
ılar esna! vardır. Rencberlik ve bilhass9. ta- hnlkırun yetiştlrcllği katmerli penbe ve mor Merkez kaz~sınn bağlı Karncaoren koyu 
ıacılıkla meşgul olan bu köy, muazzam dut sünbüllerle köy ııuları ve gW yağları meş • mekte~ı munllıml evli ve Uç çocuk babası 
bahçe:erl içinde kurulmuş olduğundan yeni burdur. olan Zühtü Da~cı ile mezkur kö;• halkından 

ke1.allk evli ve uç çocuk babası Meluned Zen-

Maslal<taki otomobil kazasında Edirnede kapah beden gin isminde bir delikanlı ayni köyden evli 
Hnsan karısı Mürüvvet isminde bir kadını 

yaralananlar lzmİtlİ terbiyesi Salonu sevmektcdir.Mehmed Zengin ötedenberl bu 

İ . . .. 1 +_ • • • • kadmla sevışmckte olduğu cihetle kadınla 
znut tHususı) - B!r kaç gun evve .u - Edırne (Hususı) - Şehrımızde yapıl - sonradan tanışarak kendisine raklb çık:ın 

lıı.nbulda Maslak yolunda feci bir kaza ol - masına karar verildiğini bildirdiğim kapalı muallimin eve girip çıkmac;ını bir türlü 
rn.u , ağ.ıc:t çarparak pnrçalanan otomobllln j beden terbiyesi salonunun proje .ve keşif- hazmedememlyc ve kıskanmıyn başlamı· ve 
lçıııde bulunan .7 kişi .ağır surette yaralan - nameleri tasdikten geldi. Bu salon için bir aralık Mürüvvete de bununla alak:Sını 
rn~tı Otomobilı~ sahıblnln _ ve yaralanan 31 125 lira masraf ihtiyar edilecektir. İn - kesmesini defaatla söyllyerek. hatttı bu hu
dı5e; iki şaıı:ın Izmltlı oldugu anlaşıl~ştır. şaata hemen başlanmak üzere resmt for - susta tehdidde bile bulunmu.ıı ise de bu ha 
bun.ardan Nafın başmaklnL~tı Tah.sinın 6, maiitclerin ikmaline çalı~ılmaktadır reket kndının b ili k -

h k . 1 • u genç mua me arşı olnn 
A medın 3, Ze 1 ~ n de 2 çocuğu vardır. Ah. incizab ve muhabbeUnl söndürmek değil 
rnede aıd ol~n ooomobu buradan tamir içın lzm'ıtte nakı"I blltıkıs askının bir kat daha aıevıenmesı:ıı 
bıanbula gönderiln:ılştl. Nafıa _ idaresinde V3Stfalarr mucib olmustur. 
rnakınist olan Tahsın de Karamurselde zan. İzmi ı -
nr :mekte idi. Kaza burada teessfir u an _ t (Hususi) - Burada nakil vasıta _ Bu hn c karşı son derece muteesslr olan 
ı:lırmıştır. Y lnrı, dalına .şlUyetı mucl~ olmaktadır. Şc _ Melune~ ~engin vnk'n gecesi mutadı veçhlle 

hir içinden sayfiyelere, koylcre, Kandıra i'C ~ene Muruvvetfn evine gttm~ fakat muall ım 

B • · • Adapazarına işliyen bu vasıtalar eski ve ZühtünUn de o gece içeride ve MürüV'ıetıe 
UrSanın yem SU pr0J8SI köhne arabalardır. Çoğu İstanbul piyasa • beraber bulunduğunu anlayınca kendLı;lnde 

Bursa (Hususi) - Şehir suyunun nrtmMı sında se11elerce kullanılarak İzmıt.e geUrU _ kıskançlıktan mfitevellld bir lntlkam hlı;sl 
:ve ihtiyacı karşılayacak bir hale gelmesi için ml.ş ve bu şekilde çalışmaktadırlar. Bunla _ uynnmı.ş ve evin bahceslnln bir tarafımı sak. 
yeni belediye reisi Sadık Tahsin Arsal tara. rın sık sık arıza Ye kaza yaptıkları görül _ lanarak mualllmln çıkmasını beklemiye baş. 
tından tanzim edilen proje Nafia Vekületlnc mektedir. İzmit belediyesinden bu gibi ara. lamıştır. Bir müddet sonra muallim Zfihtü. 
gönderilmiş, tasdik edllerek gelm~ ve Sıhhi- baların seferden menedilmesi ve kontrol e _ nUn evden çıkarak ilerlediğini görünce ya _ 
re Vckfiletine takdim edilmiştir. dllme31 lstenUmektedlr. nındakl taşıdı~ı tabancasını çıkararak 

Yenice köy muhtar va katiblari kursu 
arkıı~ından ntecş etmı,, çıkan kurşun 
Ziihtünfın sol tarafından ve arka _ 
sından girip ön sol meme;;lnin altında 
cildinin altında kalarak derhal öIOmUnii in. 

Haziran 9 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okullarına talebe 

ı - Kay.seride Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun I. II, m. sınınanna Kırıttn -
lede San'at Gedikli Erbaş hazırlama orta okulu ile Ankarada Musiki Gedllk.1 Erbq ha. 
zırlama orta okulunun yalnız ı. sınınanna önümüzdeki Eylülde başlayacak olan 940. 
941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendLslnin ve ailesinin kötü hal ve .Oh • 
ret sahibi olmaması, sıhhi muayenede aa~am çıkması ve yapılacak seçme sınannda 
kazanması şarttır. 

3 - Gedllkl hazırlama orta okullarına alınacak talebenin yaş haddi: 

Gadikli Orta 

Sınıf Yaş 

I 
II 

III 

14:17 
15:18 
16:19 olmak 

Bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadleri askerlik şubelerindeki askeri liseler n orta 
okullar talimatının 71. maddesi özlerine uygun olmnsı l~zımdır. 

4 - Her üç okulun ı. sınıfına istekli olanların beş sınıflı ilk okulu bltlnnlş olmalan 
. şarttır. Orta II ve III. sınıflara girecek olanlar bu sınıflara terfi ettiklerine dair tah.sll 
vesikası veya şahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa .istekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsili terketml.Ş olanlar " ev
\'elce Gedikliden veya askert okullardan çıkarılanlar alınamazlar. 

6 - Kayserlde Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun her üç sınıfı ile Kırıkkalede 
San'an Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınıflarına köylü istekli, Ankara Mwılkl 
~edikli hazırlama orta okulunun I. sınıhna musikiye hevesli şehirli istekliler elımr. 

7 - Yukarıdaki şartları haiz lsteklller 10 Hazrandan ltlbnren bulundukları yerin as. 
kerlik .şubeslne müracaat ederek diğer taydü kabul şartıarlle müracaat yollarını ili -
renmelerl llt'm olunur. 0 732) (4351) 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
l - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki Eylfılfin blrind gil.

nfi başlıyacak 940:941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - İstekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin kötü hıı.l ve oını

ret sahibi olmaması sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme sınavında dt. 
kazanması şarttır. 

S - Bir sene tahsili te-kedenler, yaşını büyültmüş veya küçültmüş olanlar, kendi 
okullarının sınıf seçme sınavlarında ipka veya bütünlemeye kalanlar, Y&§ları boJ1nn 
ve a~ırlıklan talimattaki hadlere uygun olmıyanlnr askeı1 okullara alınamazlar. 

4 - İsteklllerln, şlındl oldukları okullarda tahsillerine devam etmekle bember 
10/ Hazirandan itibaren bulundukları yerlerctekJ askerlik şubesinden diğer kaydo.tnbul 
şartlarlle müracaat yollarını öğrenmelerlnl ve buna göre da kaydükabuı kft.ğıdlanm en 
geç 30/ Temmuz/ 94-0 tarihine tadar tamamhınış olmaları lllzımdır. c.4350• 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askerl kıtaatı ilanları 

tac etmiştir. Babnhleyin cesedi gören köylü- E.5kişehir garnizonunda erbaş yatakhanesi havı tekll! mektuplarını belli günde saa.l 
ler vak'nyı telefonla h\ikilmete haber ver _ nln yüzde yirmi harici noksanlarının ikmali 15 şe kadar komisyon Rs.ne verrn.t.ş bulunn.. 
mlşler· derhal c- h ri t ""dd 1 1 

kapalı zar! usullle eksiltmeye konmu~tur. caklardır. (1740) ('527) 

Yeniceden yazılıyorı Yenice merkezinde 
20 Mayıs tarihinde açılan muhtar ve köy 
kıitibleri kursu 3 1 Mayıs tarihinde ıona 
crmi tir. Bu müddet zarfında Jdari, sağlık 

, um u. ye mu e umumfs Ekslltrnesl 27/ 6/ 940 Per§cmbe günü saat * 
Cevdet Kızıloğlu ile hükü~et doktoru Ali 16 da Eskişehir Kolordu Satınnlma komlsyo. • 
Rlza Bakay, Jandarma komutanı yiizb:ışı nundn yapılacaktır. Keşi! ve şartnamesi ko. 33,300 kllo sade yağı kapalı zarfla ebllt • 
Zühtü Güven vak'a mahııillne gltmişlerrflr. misyonda görülür. Keşif bedeli 24,853 lira 15 meye konınu§tur. ~nlesl 12/ 6/ 940 Çarpmba 
Az bir müddet devam eden etraflı ve clddt kuruş, muvakkat teminatı 1864 liradır. İs- g!inü saat 16 da Izınirde . kışlada İmı1r Lv. 

bi tahkik t ti ı teklilerln kanunda yazılı vesaik ve teminat fı.mirllğl satın alma komısyonunda )'81llla-
r a ne ces nde Clili kaUin yuk:ırıdıı -- - -

makbuzlarını havi teklif mektublarını belli caktır.Talunln bedeli 39,294 llra ilk t.emınatı 
anlattığım şekilde vukubulduğu anlaşılarak günde saat 15 şe kadar komisyona vermiş 2948 liradır. Şartnamesi komisyonda ~ür. 
katll Mehmed Zengin sllfıhile beraber yakn_ olmaları. ClO) (4658) İsteklilerin ticaret odasında kayıdll oldukla.. 
!anarak doktor t.'lrafından cesedden çıkarı. rına dair vesika göstermek mecbuı1,yetlnde. 
lan kurşunla tatbik cdillnce silfthındakl kur- * dirler. Eksiltmeye lştirl'ık edecekler 2490 sayılı 
şunların ayni olduğu meydana çıkmış ve 240 ton un kapalı zarfla eksiltmeye kon- knnunun 2 ve 3 cU maddelerinde ve prlna.. 

kültür, ziraat ve mali babmlardan daire katil cürmünü itiraf etmiştir. Gerek adliye_ muştur. Muhammen bedeli 29,4-00 Ilrıı. temL meslndc yazılı vesikalnrile teminat ,.. teklif 
reisleri tarnfından faydalı konferanslar mlzln ve gerek zabıtamızın az bir zaman natı 2205 liradır. Ekslltmesl 10/6/ 940 Pazar. mektublannı ihale saatinden en az bir saat 
verilmiıtir. Reıim köy muhtar ve kltible- !cinde katilin meydana çıkarılması hususun- tesl günü saat 10 do. Adanada asker! satın evvel komisyona vermiş olmalan. 
rini öğretmenlerile bir rada .. t . alına komisyonunda yapılacaktır. Şartna - (1734) CCIS'll) 

a gos erıyor. dakl. sürat ve gayreti şayanı takdirdir. mesi Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve -- Fakat yanılıyorsunuz, benim bir Kayseri Adana nskerl satın alma komisyon. «Son Posta» nın tarihi tefrikaıı: 67 * 

BAYBARS 

Birden butun soğukkanlılığını toplı -
yan Şcrefettin hiç istifini bozmadan, 
karşısında titrenıiyc ba,lıyan lsraile hay
kırdı. 

- Ne korkuyorsun be herifi Kat'ıyen 
telaş yok. Beni Jcvkif etmek kimin hnd
p inc düşmüş, şimdi arka kapıdan öbür e
ve geçeriz. Yalnız çabuk şu evrakı top• 
lıyalım, haydi Kafur gayrete gel. Şu do
labın gözündeki kağıdlBrı ou torbaya 
doldurun, İsrail şu büyük çekmeceyi de 
al. Tamam. Ha aıı: daha unutuyordum. 
Demir mahfazayı dl\ banu ver, oldu. Bu 
evde benim eşyam bundan ibaret , Hay
di Kafur elini çabuk tut. Bira:ı. gayret 
daha. Mükemmel. 

Zenci köle dolabdaki bütün evrakı 
bir torbaya doldururken, İsrail de titti
ye titriye büyük para çekmecesini ııırt -
lamıya çalışıyordu. Şerefeltin Fır'avun
ların definesini gÖ•teren vesikaların bu
lunduğu demir çekmeceyi kendi almı~tı. 
Köleyeı 

-Daha birkaç dakikamız var -dedi
henüz bizi rahatsız t'lmiyorlar. Sen koı 
kapının demirini indir. Onlar kapıyı kı
rana kadar biz on kere kaçarız. Kafur 
dışarı hrladı. Asker evin etrafını sarmıt. 
giirültülü sesler yükseliyot, birkaç köle
tnen açın emir var diye kapıyı tekme
liyordu. 

Köle hemen kol demirini koydu. Ge
riden bunun farkına varan askerler: 

- Kapıya demir vurdular -diye hay
kırdılar- ne yapsanız kaçaınallınız. Hay
di arkada lar dayanın kıralım ou kapıyı. 

Müthiş bir gürültü ile kapı ve dl!Yan 
b.ıltalamıya başladılar. 

Şeref ettin: 

-- Haydi acele edelim -dedi- Kafur 
eşyayı aen nl, lsrail sen de koş esiri ser
best bırnk. 

Kapının ıııı.rsıldığın• tıerede ise dev
rilecc~ini göreıı ihtiyar uşak titriyerek 
teıecldüd eder gibi oldu. Şerefettin he -
men hançerine el attı. 

- Tereddüd mü ediyorsun korkak) 
nu kapı en a,ağı beş dakika daha dayıı-

Yazan: Hasan Adnan Giz 
nır. Beş dakikaya kadar onu salıvere -
mez misin) 

Gittikçe hızla~an darbelerin lt'.airile 
duvarların bir k,smı yıkılmış, kapının re
zeleri yerir'ıden fırlamı§tı. lsrail korku -
dan bir tazı gibi koşarak mahzene indi. 
Şeref ettin K&fura: 

- Haydi -dedi- biz de bahçeye çıka
lım. 

Süratle, sık ağaçlarla kapalı olan bı:ıh
çenin nihnyetine kadar gittiler. Biraı: 
sonra İsrail de arkulanndan yetişti. Ka
fur, yerde kuru yapraklat arasına giLle
nen bir zinciri çekti. Bahçe duvarında 
küçük bir kapı açıldı. Buradan arkadaki 
evin bahçesine geçiliyordu. Kurnaz 
Şem'un, hekim Şerefettinin evine yer -
leıtikten sonra her ihtimali düşünerek 
başka bir sokağa nazır olan aı kadaki e
vi de satın almtş ve duvardan bu s izli 
kapıyı açtırmıftı. Öbür bahçeye geçtik
ten ıonra eşyaları yere bırakarak derin 
bir nefes aldılar. Şem'un hal! titriyen 
İaraile sordu: 

- Şerefettini bıraktın ya) 
- Bıraktım 1törıneyin, az daha ıevin-

cinden çı ldırıyordu. 
- Ala. Şimdi firara d evam edelim. 

* Aylardanberi çekmediii azab, aör -
meruği işkence ke.lmıyan zavallı adam, 
hiç beklemediği bir anda aylardanberi 
kaybettiği hürriyete kavuşunca hakika
ten çıldırmak raddelerine gelmişti. O ka
dar yıpranmasına, harab olmasına ra~
men birden biltün acılarını, mecalsizli~l
ni unutarak sevincinden kendini topta -
ze ve hatta eskisinden daha dinç hiıset
miş ve hemen koşa koşa yukarı fırla -
mııb. Faknt taşlığa nyak basar bas -
maz kapı büyük bir gürültü ile devrfl&
rek elleri kılıçlı bir -süril kölemen etra
fını sardılar. 

- Teslim ol Şe:ef ett;n 1 Deminden -
beri bizi ne uğra~tınyorıun) · 

Zavallı adam ne söyliyeceğini §n~ -

rarak bir anrhoı gibi "'llanmıya baıle. -
• mı~h. 

kabahatim yok. larında görülfir. Taliplerin kanunun 2 ve 10,000 kilo sade ydı, 7000 kllo sı~ etlnto 

K 1 1 3 eli maddelerdeki şeraıtı haiz olduklannn mfinaknsaları 24/ 619.40 saat 10 ve 11 ~ ka-ö emen erin zabiti Sungur dişlerini 
gıcırdatıyordu. dair vesaiki hO.mll olarak tayin edilen saat. palı. 900 ton odun ile 60 ton kuru otun 
_~enin knbahati:ı yok hal Seyfettin ten en az bir saat evvel zarnarını veruı4 25/ 6/ 94.0 ve snat 14 ve 15 de blrlncJat tapalı, 

Bahadıre o mektubu kim yazdı) Şimdi olmaları. (1735) (4372) lkinclsl açık olmak üzere yapılacaktır. Badt 
cezanı çekeceksin. * yağının 825, sığır etinin 1155, odunun 'l4S, 

- Ah ben mcktub mu yazdım -dive 140,000 kilo sığır etinin kapalı zarfla ek _ kuru otun 315 liralık ilk temlna!Jan \'Vdır. 
kekeliyordu - ben aylardanberi mah~u- siltrnesi 20/ 6l94.0 Perşembe güntı saat 18 da İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tatü!ertne 
sum, zincir altında inliyorum, muhak - &kl§ehlrde Kor satın alına komisyonunda göre teminatlarını hazırlıyarnk ayni ıtin ve 
kak öbür Şerefettin yazmıştır. Ben o Şe- yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görtı _ saatte mfinakasaya iştirak edeceklertnı ve, 
refettin değilim. lilr. Talunln bedeli 38,500 Ura muvnkkat te- şartnameyi görmek lstiyenlerln Mardlndt 

Sungur bir kahkaha attı. mlnntı 2887 lira 50 kuruştur. İstekliler ta _ askeri sntınalmo. komisyonuna milracaatıan. 
·- Sen Şerefettin değilsin hal. içi - nunda yazılı vesaik ve teminat makbuzlarını (7_40(()) 

mizde seni tanımıyan kim var) Atabey 
olduğun zaman benim tayinimi kesen 
sen değil miydin) l lıı.ydi çok konu§tur
mayın şu mel'unul Götürün kaleye! 

Zayallı adam üzerine hücum t'den as
kerlerin pençesinde: 

- Ben o değilim!. Bir mel'un beni 
çaldı, yani adımı, şöhretımi çaldı, mü
saade edin anlatayım. 

Diye haykırmıya, çırpınmıya başladı. 
Bu sö~leri korku ile uydurulmuş bir ya
lan bir hezeyan sanan askerler bedbaht 
ihtiyarı birkaç yumrukta sersemleterek 
aürükleyip götürdüler. 

* Haldun kapıdan girerken: 
«- Haberin var mı Menııur- diye 

haykırdı- babanı çarmıha gordilern. Na
sırın elçisi yuvarlanır gibi aya~a kalktı. 

- Babamı çarmıha mı gerdiler, fa -
kat hangi babamı) 

Hald un bir kahkaha attı: 
- Kaç tane baban var be adam) 

Şem'un, yani yeni :amile Şerefettin. 
- Anlamıyorum. Şem'un, Şorefettin 

bunlar ayrı adamlar. A11lan kim) 
- Asılan hekim Şerefettin. Bu ün -

van altında yaşıyan adam kim~ Baban. 
- O gün kurultayda gördüğümUz Şe

refettin de o değil miydi"/ 
Mansur dütünceli bir hald~ sendeledi. 
- Karışık bir iş, yeni bir muamma. 

Benim bildiğim babam kolay kolay fa
ka basan bir adam değildir. Benim han
çeı imden kurtulduktan ıonra onu artık 
hiç kimse öldilreme:a ve her ölümden 
kurtulur sanıyordum. Peki çarmıha ge -
rilmesinc sebeb ne"/ 

- Scbeb eski sultana taraftar olması. 
Onu müdafaaya Kuttızun aleyhinde bir 
suiknsd hazırlamıya kalkmış. 

- inanamıyorum Haldun. 
- Neye bir auikasd hazırlamasına 

mı) 

(Arkua ~ar) 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu IIanlan 

İstanbul Komutanlığı GfunlliJsuyu hastant~ıel için nşağıda yazılı beş knlcm "'1ecek 
maddesi 14./ 6/ 940 gilnü saat on beşte kapalı zar! usullle alınacaktır. Bunlar ayn yrı 
tn.11blere de ihale edilir. İsteklilerin belli gtın ve saatte Fındıklıda Komutanlık Batmaı.. 
ma Komisyonuna gelınelerl. e:4360• 
Cinsi Mlktan Muhammen bedeli 

Yoğurt 

Pastörize süt 
Çiy süt 

Tavuk 
Plllç 

Kilo Lira KUI'U§ 

4-0.000 
40.000 

4.000 

Aded .• 
1.000 
1.000 

10.000 
12.000 

4.00() 

1.600 
600 

28.000 

•• 

Muvakkat tmnlna1 
Lira KUl'Uf 

750 
900 
800 

112 
37 

uoo 

60 
ao 
00 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu 1 1anları 

3J aded arkalıklı sılra 
8 » yemek masası 

Yukarıda yazılı iki kalem eşya II/Haılranf940 tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 d& 
pazarlıkla satın alınacaktır. c4750• 

Devlet Denizyolları 

MUdürlüfiü 
iş letme 
ilanları 

Umum 

ı - İstlnye Dok ve Fnbrlk& havuzlar sah:ısı dahilinde mevcud takriben 1800 ton hur. 
dalar kapalı zarf usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

a - Artırma:ıı ~ Haziran Perşembe gıaıü sao.t on bcşde :ılım satım komisyonunda 
)'apılacaktır. 

8 - Muhammen bedeli tonu f~ ole.rak 18.- ıı:rıı olup muvak.ka.t temlna.t 2430 .• liradır. 
Şartnameal komisyonda görOlebülr. 

f - İtteklllerln müh11rl0 D6>&1ı adlaruu yazılı gün ve saatten bir sut nvellmı ta-
dar Jtom!!yon relıliQlnt ma.tbm mubb!ll\d.e t~vdi etmeım ltmndır, d.S 



~Haziran 

Bu harbin ve tarihin en bnynk 
SON POSTA 

Bu sabah Arabcamiinde 
l<anh bir vak'a oldu 

Alacak meselesinden bir 

Sayfa 7 

I• 

k hl k h • b• b• } Fransl7. tebliği Donanmaya mensub bir hava filosu, 'I 
asa a a VeCl lf Ir C- Paris 8 (A.A.) _ 8 Haziran sabah tebliği: Haziran gecesi, Berlin varoşlarındaki fıb • 

meydan muharebesi 
(Ba.ştarafı ı inci sayfada) 

• tik ıilahların ateşi dolayı.sile ve 
llu insan kütklerine açılan •erı otoma O ,j.. ''ktıekten kelimenin 

. ha be danına 15-2 mc::a•e ya • 
rini ağır surette yaraladılar Dün akşam Bre.sle 'in yukan vadisinde DU- rilı:aları bombardıman etmiştir. Tayya::ele °'\ 

__ lundukları b!ldirı1en zırhlı unsurlar, ilerle- rimizin hep_o!, üslerine dönmüştür. 
Qynı zamanda, mu re m~y h- dalgalarını mitralyözlıyen, 
IQrn rn<inaıile hôll'm olan, pıyadeu u~ • a bombalar atan Fransız ve 

Bu sabah G a latada Arabcamisinde İ.s - yişlerinl artırm~ardır. İler\ müfrezeler, sEY- A.:ınan tebliği 
k 1 b ri bir uç hallnde, Forges..Les_Eaux mıntaka-

to l kl hü' d ve ko ar a:ıerın~ l 
I 

Patan ara cam e en .. l _ .. J halesi dolayısile Alman arın 
kele mahallesinde biT kahvede • ~n ı ir Führerin umumi karargahı 8 (A.A.l - AL. 

sına varmışlardır. Cephenin geri kalan klS-

ngiliz hava kuvvetlerinin kut evı mu a p yaralama vak'ası olmuştur. mında vaziyet ayni olarak kalmaktadır. man orduları başkumandanlığınm tebliği: ) 
Arabcamisinde 22 sayıda kahvecilik Ordulanımzın harekatı, Somme'un ve O,. 

yapan Hüseyinle, o civar sakinlerinden ka- Akşam teblitf i<:e-Aisne kanalının cenubunda muvaffak! • 
«ah Beytullahın bir alacak meselt!sinden do- Paris 8 CA.A.} - 8 Haziran akşam tebll- yetle devam ediyor. Dii~man, a.şağı Som .. 

kQyıbları muazzamdır. · 

1 1 layı aralan acık bulunmaktadır. Bu sabah ğl: me'un cenubuna atılmıstır. 
v k ve şiddetli mukabU hücum ar a 

Fransıı: lufalan. adedcc azlıklar:_na1 rag~en,d ıasan rıkmakta tereddüd etmemişler- kasab Beytullah Hü:seyinin kahvesine ge - Muharebe, denizle Chemin des Da.mes a_ Alman hava kuvvetleri, karada harbeden 

Geri çekilme emri: 

?tı •1 . ,_ . · · • · ad noKta arınaan ış " d k !erek dargınlıklanna mevzu olan alacak ra.sında c~phenin heyeti umumiyesinde, bil- kıt'aların faaliyetini takviye etmekte, Som. 
evzı en kurtarma&. 1Ç1n ıs.ın k L) • . bu sıkı seyelanı karşısın a, uman- tfi d" F k d w Alman uvve ennın meselesini tazelemiş, bu yüzden ikisi ara - n gün devam etmiştir. ıme'un cenubunda, asker tahasşüdlerine, as .. 

}T· a at, akşama og~, · b mir tam bir intizamla yapılmıştır. ııında yeniden mimakaaa ba,,.,lamıştır. Ka - OiSe'ın garbinde, düşman, a.şağı Bre~e ii- keri kollara ve dii~man plva. de ve topçu mev-
uanlık, geri çekilme ernn vermış, u e " ,. 

• sab)a kahveci hsa biT zaman sonra bu mü- zerinde tazyiki hafiflet.erek, gavretinl Au - zilerine hücum ederek bunları bombardıman 
Fransızların mukabil taarruzu . nakaqayı ~iddetlendirmişl~r. iş dövüş ha - male ile Noyon arasındaki geniş cephe ;jze_ etmiştir Alman hava kuvvetleri, yerele VU-

- ki la, Aisne üzerinde de şiddetli bir lini almıştır. rlne teksif etmiştir. Arkada kalmı-ı olan Pi- Jrua gelen çnrpı.şmayıı karışmaktadır. 
Almanlar, gene birçok taze fırkalar vedtand a~ddetlı· olmuş ve baz1 noktalarda, B d B 11 h l' . d•V• b" yade fırkaları, hatta girmiştir. Kuvvetll bir Dunkeraue'de alınan esirlerın miktarı 88 

t d r lar bura a a şı . . l u sıra a eytu a e ıne geçır ıgı u- t / k 
aarruza kalkmı"lar ır ..... 3rp1şma , b h·t·. d ku··,..u··k bı'r ko··prü başı tesıs etmış er- . ..::ı. b' d . 1 H'' . . .. . J opçu ile takvlve edllmiş bulunan bu .ır ·n_ b'ne '.•iikselmlştir. A ın e .,, • Y""' ır emır e use}'lnm uzenne atı mış, 1 imanlar Nsne'e varmı~lar ve cenuf sa ı k b.1 hücumuna hedef teşkil eyle- o da bıçağını çekerek hasmının Üzerine yü- ark, ateş vasıtalarını, evvelce muharebeye İı:ıgilterenin cennb ve sark $ahlllerine knr-

dir. Bu ko"'pru·· ba~ı. halen ~iddetli bir ransız mu a ı so ulmuş olan zırhlı fırkaların ate<; vas1 ta 1 1 • · rürnüstür. Bir müddet devam eden, bu kar- '·ar . . _ • ~ı yamlan sillihlı keş f uçus arı esna. mda, 
hlektedir. . kı . b"rligı~· yapn)ı~tır. Hava kuvvetle- l ki ... ına tlave eylemı.şlerdlr. Dun harbe sokul- bazı İngiliz havn meydanları ve ayni z:ıman 

H k 1 . k k tlerrl'" ~ı surette ış ı • • F b b şı ı ı tecavüz neticesinde Reytullah demir- mu.ş 7 zırhlı fırkanın yanında, 20 den f:ızla d Douvre· limanı bombardıman edilmiş -
. ava uvvet en, ara uhvve . ·ı ·nde çok şiddetli olrdıştur. ransız om ar- le Hüseyini başından ağır, tehlikeli bir su- tnze fırka mücadeleye girmiştir. Fırkaları - tla s 
rınin faal'yeti, Alınanların enı~n geu erı ) ·ı sıkı irtibat halinde, bulut halin- r 
d j ·ı· b bnrdıman tayyare en e · I k il · rette yaralamış, Hüseyin de bıçaklı kasabı mız, kendi mlktarlarlle ırnvrl miinasib bu - · . .. . 1rnan tayvareleri, ngı ız. om 

50
· ı·k f"lolar ha'",nde A man ·o an, ın- Al hava kuvvetler! auşm:ın me•'"7ılc d J •• • d ı tavyare ı ı u ' ) vücudünün muhtelif yerlerinden vurmuştur. Junan bu gayretin terakkisini, ancak gö.>te- man ' • • 

e avcı tayyarelerinin hrmayesın e:: • f'l~k bombaları yagv dırmışlardır. (A.A. • rine ht-ıcum ederek Narvik cıvarındnkt t)rdll 
· am ın ı a Yarası rok a;;ır olan kahvecı· Hl"ıseyı'nle, ri1en istlkametlrr üzerine bir 0 eri "ekme ma_ · ' Ban ve tank dalgalan üzerıne munzz " " "' " d tmiştl.r S l daı • f Beytullah colbo]unan sıhhi imdad o- nevrası yaparak, tahdld edebllmi.şlerdlr. Fır- teşekküllerine yar ım e . .: arm(' 'lr 

Saat 22,30 da vazıye : tomobilile Beyoğlu hastanesine kal - kaJarımız, düşmana çok büyük 2ayiat 1•er - yangınlnr çıkarılmL'i ve bır_ d_uşman kruva. 
J b 'ld' 'l' • dınlmışlardır. Zabıta ve adliye hadise et- dlrmişlerdlr. zörüne 2 bomba isabet etmışbr. 

Paris 8 (AA) - Hava•, saat 22130 a ı ırı ıyo~. J D ' k • rafında tahkikat yapmaktadırlar. Dili ta ·k· o· • .şa kında d faz Bir Alman denizaltı gemlı;i, İrlandanın şi.., 
· · f ll · b ··11 J nizden Chemın es ames a a şman ~ı 1

' ı.se ın r ıı - r kisinde 14 bin tonluk bir d1i~man 
Fransız. askeri mah e erı, ugu e. . b h 6. b .. t" t 'h' lalasmıştır. Düşman burada, muharebeye ma ı .şar .: .... 

dar sahada yapılan meydan muha.rebesının . u Jarw ın ve .. "
1 
un ;;1a~" Fransanm Moskova sefiri yenı fırkalar ve 7~rhıı tanklar ookmuştur. muavin knıvazorunu batırm~tır. 

en büyük meydan muharebesini teşkil etm•ı. ol uganu soy eme e ır- An. karada Bu yeni kuvvetler. d_i'işmana, 01.~e'ın ce - Düşmanın Alman.~·a .. dahiline yaptığı ~ece 
l Al l b.. tte iyı· müdafaa edılmekte olan Bresle cephe - ·• nubundaki tepeler üzerine gen1sçe ayak bas- hava hücumları. buyuk t:ıhr bal.n sebebıı~tı 
er. man ar, ta l sure 'd o· .. . d N ' mak lmkftnını vermlc;tlr. CUzütam1arımız vermemiştir. Bir Alman şehrinin bir mah • 

... · · 'h I J k B l u·'zerı"rıde Aumale en ıse uzerın e oyon a Ankara 8 (Hususi) - Fransanın yeni • . il ··ım·· t•• 0ını ı ma euere , res e ' ' • • I araziyi, adım adım müdafaa etmektedir. lesinde on 51'' 0 uş ur. 
k d l h-" F sız askeri malılellennın «muazzam» •ı atını Moskova büyük elçisi bugün tayyare ile Hava kııvvetJerfınlz. en büv. ük bir şiddetle Düşmanın umumi hava zayiatı, dtin, 71 

a ar o "''1 ıa !Wa~ ran buraya geldi. E.lçi devlet ricaHmizle te -
l
'erJ' I . b" h- ıım yapm·..ıa.-dır. Bu, çok büyük kayıblara bakma- 1 d b 1 y 1 . dtl.şmanı lz'açta devam ederek büyük bir tayyareye baliğ olmuştur. Bunların 29 tana"'\ 

erı ır uc Lf~ B k d mas ar a u unmuştur. arın c çı tayyare f 1 1 d 25 t · h da • 
d"n b .. ..k b, . san ve tank kütlesinin ileri atılıııdır. u mınta a a lie 1stanbu1 üzerinden Moskovaya gide _ aa1z iyet göstermi.5t!r. Avcı hava ıruvvetlerL si hava çarpışma ann a, anesı ava -

'4 , uyu ır ın 'h . d Al k t' k . m in himayesinde 150 den fazla tayynre. fi topları tarafından düştlrulmüş, geri kala. 
esasen bulunan ve ezcümle yed: zırhlı fırkayı 1 tıva e en man t a - ce tır. kafileleri bombardıman etmı~tir. Kafilelere nı yerde tahrib edilmiştir. 5 Alman tayyarest 
/,.... . . t I ka yani takriben 300 bin kifi daha katılmıştır. ... ' isabetler olmuş ve dağıtılmıştır. kayıbdır. 
-· ına, vırmı aze a , . ..k b" ·k • l • 
Aisne Ü.zerinde de. bir çok taze kuvvetlerle buya ır tazyı ıcra o un- Bir doktorun günlü~ 
rnustur. 

B k d Fransız kıt' aları, bir geri çehilme ti d ız muazzam hücum arftSln a, t no arın an 
h<Yreket'ne basl!l11tı!llardır. 

Dün sabahki vaziyet: 
--~~-=-=--=-..:_~~---__..:; __ _ 

Paris, 8 (A.A.) _ Havas ajaıısı askeri vaziyet ha~kında şu mütaleayı yürüt

trıekt<"dir: 
Düşman hücumları bugiin öğleden sonra Parise gelen haberlere istinad edilerek 

Had ve müzmin böbrek 
hastalıklarında tedavi 

ve tedabir 
\Jrnumi bir ~kilde şu suretle teshit edilebilir: · ~ . . 

Almanlar, <liin Aisne nehrini Soissonsnun şarkından geçmeye teşebbus etmıo}lerdır. Tababette hemen en çok perhiz isti • 
Pt'lk şiddetli muharebelerden sonra nihayet bu nehrin mürurundan Almanlar rnene- yen, perhize riayete mecbur eden böbrek 
dilmı,,.tir. ha.stalı.klal".dır denilebilli. V:lln!i ağır 

Daha şimalde Fransızlar bu saLclh Aisne nehrinin şimal sahilini işga l etm~kte idı- mide ve kıır:s.cığer ve barsak ve lc:a.lb 
lcr. Bu nehrin civarındaki tepeler ve yanıaçlar üzerinde çok şiddetli muharebeler ye- hastalıklarında da znman zaman çok sı_ 
nid baslamıştır. Almanlann Oisc nehri sahillerinde diğer mıntakalarda olduğu ka- kı perhi.Zler ta.tblk edilir. Fakat bu ted-

dar
enmu· h·ı"m gayretler sarfotınedikleTİ görülmektedir. Ois' dan Bresle nehrine kada:- birler ve perhizler muvakkattır. Hasta_ 

1 1 nın ahvali umumiye ve marazlyesi dü • 
h b h ttı münhanilerini kat'i hir şek.ilde tesbit etmek kabil olmamak a 'era- dil b" ktld 

hu ~7 e a ic·ıometre kadar bir mesafedeki bir noktadan başlıyarak Bresle ırmağı- zeldikçe perhizler de mute ır şe e 
er, ama on ı d . k d . fdad u·-· '"yl neb'lir Muharebenin inki.,afı devam eder. Fakat böbrek hastalıkla. -

nı takib ettikten sonra enıze a Rr :m ~ ~ ıgı 8h0 e 
1 h. h d ğ"ld. B • rında perhiz çok devamlı ve çok sıkı oL 

· . . d · • surette imtidad eoen bır cep e mevzuu a s e ı ı r. u mu-
1 ıbarıle esasen aımı v . . . .. . . malıdır. Evvela., et, yumurta vesaire gibi 
h d h . de dcrinföı:e ıstınad eden hır mudafaa tertıbıne dayanmal:tııdır albominll maddeler yemek zararhdır. 
B are~.eler a ~ı:~~ yukan Bresle ırmağında kuvvetinin derecesi hakkında henü:.t: Bilhassa tuz meselesi çok mühimdir. De~ 
ta:ı cb7:1:1~mat alınmayan bir Alman zırhlı .gr~p~ 20 ~ilometre kadar Fransız ~~t· nllebillr ki böbrek hastalıklarında tuz, 
la . . d v ilerlemistir. Bu hareketm ıstıkametı cenub ve cenubu garbıdır. et ve yumurta kadar muzırdır. Tuzun ve 

rının g~rısı~~ rkogru otörlü piyade kıt'alarını da götüren bir tank kolu vardır kı, tuzlu şeylerin ımesela sucuk, pastırma, 
Bu grup ı_Ie ır 1h teb mdebilecek bir kuv\•ette ise de arazi işgal edecek ve orada uzun salçalı şeyler, tuzlu balıklar havi olduk-
rn~vaffakıyetle karb~ iktidarda değildir. Askeri mehafilin noktai nazarına göre bu ları fazla tuzlu vesalr maddeler do -
nıuddet tutunaca ır '--- · • F k d 1 w k .

1 
w• ktalar her ne oluna OllJUn vazıyctı, ransı:z uman an ıgının layı.sile bu hastalıklara. çok muzır ve 

ohm ı;ar~bı. ecegı ~~. tedbirlere nazaran muvakkat ve tehlikelidir. tehlikelidir. Müzmin böbrek hastalığı 
ona karşı ıttıh_az et ıgı • vasıfları ne dün, ne de bu sabah değişmemiştir. Muhar~be çok imtıdad eder. Hatta bazı müelliflere 

M~harebe~ın umr\n olunduğunn :;öre Alman orduları başkumandanlığı elind,. göre otuz yaşından sonra müzmin böb • 
çok. şıddc \ dır ve ~:'" m_kisini ateş hatlıııa sokmuştur. Fransız piyadesi bu znhL hii- rek ha.stalı~ına müpteI:l olanla~ böb -
bul nan tankların ~~-t~ 'metinane muhafaza etmektedir. Taarruzun bidayetindt:nberı rek tcşrihinde husule gelen marazi ta. _ 
~u~lara karşı mev ı;{1ı büyük bir ~K.seriyeti tankların darbelerine, A lman piyadesı- gayyürat dolayısile artık tamamen iyi • 
ı ~nad noktalarımız a~ topçusıı ile tayyaresinin çok şiddetli ateşlerine mukave- leşmesi mümkün değildir. Ancak yapıla-
nın hücumlarına ~e .A danoktalannda bulunan garnizonlardan geri çekmek emrini a- cak: teda-vii tıbb! ve perhlzlerle böbrekle-
ınet etmi~ir. Bu ı~~a n. uz· amla 1apmışlardır. A1ma.nlarm tank zayiab pek büyük rın yükünü azaltmak, hayatın uzaması. 
la 1 b kT l rını tam ın ilm rı ar o çe 1 rş e kt dır hk ımfta harbeden yedi buçuk luk toplarımız Alman- " na ve muztarlb bir hayat geçir emesi -
nilbetler dahilinde .artın~ .. ~-k ·rahneler açmışlardır. Yalnız b ir yedi buçukluk b1'tar- ne yardım eden en esas Amlllerdlr. Böb_ 
ların zırhlı kütfelerınde 25u~k a:ahtib ettiğini söylemek b unun en büyük delilini teş- relt hastalığına miipteHI. olanlar asla in _ 
YClnın bir gün zarfında kibaz olmamahdu'. Kalın barsaklarda 
kil etmektedir. • mevaddı galtenin fazla terakümü mik -

Du
··n o".ğleye doğru vazıyet: roblann üremesine ve bir nevi toxıecne_ 

ye sebebiyet verir kl bu da binnetice 
H ıaat J .f de bildiriyor : böbrekler üzerine çok mu-zır ve menfi b!r 

Pari., 8 (A.A.) - .~~as,·tdiwine göre, Alman zırhlı gruplannın Fransız tertibatı tesir husule getirerek hastalığın şlddet 
Asileri mah.fellerde soy bnıd g<laima husule gelebilen had iselerden b iridir. ke<;betmesıne sebebiyet verir. Böbrek 

arasına girme!Iİ. bir muhar4! e ~ttefik ist inad noktalan arasından, a ncak sızmıştı r ve hastalığına milptel!i olanO.arın içkilere 
Ahnan zırhlı tank g rupub ';:~ m e . zuu değildir. H er tarafta, birbirini takib eden fazla lnhlmaklert asla doğru değildir. 

kat.İyen bir cephe yanlışı a l~~ olaıak kalmaktadır. H eT ilı:i tarafta, tank bak!- Fazla otomobil, t ren, araba seyahatleri 
istinad ·I1ok.taları hatlaı ıro~z. uvı.ffak olmuşlardır. Fakat tankların geçti ği nokta- böbrekler için caiz değildir. Bilakis va -
tnından, Almanlar, sı;anag~ m iimidi hilafına olarak, bunlara refakat etm~ğe ve va- pur seyahat.Ieri böbrekler için a.sıa za - . 
lardan A lman kumandanlıgının lunuıuş piyade grupları bu tanklan takib ey liye- ._r_:ı_r_ı,_cıe_lt_u_d_ı_T. ___________ .. 

. , ~ memur o ~ •. 
:zıyeti istismar eyleınege hl fıı~alar h ücumundan bahsetmek dogru o lm az. Mev- Cnab lstlyen t>kuyucnlllnmm post. 

puln :rollamalArını rica ederim. An• &;.;lıı . 
d irde lltekleri mul<abelesh kalablllr. 

A s k eri et -vaz1. 
CBaştarafı 1 inci sayfada) 1 (cem'an ve takriben 50 piyade ve 10 zırhlı) 

tank kıt'ası refakatinde, takib etmi.ştlr. tümenlerle çok .şıddetll taarrazlnrda bulun. 
Fransızlar, 8 Haziranda, bu kolu tevkil ve muşlardır. Fransız orduları bu pek fail;: ve 
imhn için seyyar taklb kuvvetleri tertib muazzam taarruz karşısında bütun cepheda .. 
ve sevketmişlerdir. rJc'at etmişlerdir. Dün de yazdığımız veçhlle 

Oene 8 Haziranda Bresle nehrinin mansab Fransızlar zaten muteharrik bir müd~faaya 
taraflarında Aumale mevkiinden Oise neh- karar vennişlercllr. Onlar ordularını ancak 
rlnln sağ sahilinde bulunan Noyon şehrine bu suretle ön hatlara ve topra~a saplıyrın 
kadnrki sahada müthiş bir muharebe vuku- Imhadıın kurtarabılirler. Yeni bır kuvvet mil 
bularak Fransız kıt'alan geri çekilmcğe vazenesi tesis edinci~e kadar, mumkün mer_ 
mecbur olmuşlardır. tebe milteharrik mudafnnya devam edere~ 

95 kilometre tutan bu cephede, zaten mev- basını içer! çekmek ve sonra, Sakarynda o].; 
cud olan hiç olmazsa 10 _ 12 Alman ptyade duğu gibi, ona kat'i darbeyi indirmek, Fran 
tfimenilc 7 zırhlı tümene yenlden 20 taze sızların şimdi yap:ıbilecek.leri ycgfme hare .. 
piyade tümeninin daha. mı.vesile, Almanla w kettır. 
rın tarihin en biiyük tanrruzunu yapmı.ş Bu hareket. esnasmda miinferld ordulnnn 
oldukları anlaşılıyor. dahili birlik ve te.sanüdlerinl kaybetmlyerek 

Bundan başka Almanlar Oi.se nehrinin şar- bozulmamaları pek mühimdir. Fransız or .. 
kında da, evvelce tahmin ettiğim.iz gibi, A- dJ.ılarının daima kendi memleketleri dahi ..., 
1sne nehri üzerinde çok şiddetıı bir taarruz Jinde harbetmE'Jerl Almanların ise memlE'ket-· 
yapmışlar ve Aisne nehri Compiegne ile So- !erinden mütemadiyen uzaklasmalan Fran _ 
issons arMında birçok noktalardan cenuba sızlarm dikkat ve istifade edebilecekleri mü. 
geçerek nehrin eenubundakl tepeleri tutmuş_ hun bir unsurdur. 
ıardır. 8 Haziran harektıtı A1mnnlarm Fransız 

Bunlan htllAsa edersek görürüz ki Alınan- sol cenahını cenuba iterek Şillfenln meşhur 
lar 8 Haziranda, kuvvetli bir müdafaa ha - büyük ihata hareketini tatbik etmek iste .. 
!ine konmuş olan Bresle nehri gerisindeki diklerini göstermektedir. Bu hnrekfı.t neti .. 
Fransız kıt'alarile meşgul o1mıyarak Aumale cesinde Fran.caz sol cenahının Parls ön1ert_ 
ile Chemain des Dame.c; arasındaki 140 ki - ne ve Marn nehrine kadar ric'at etmeleri 
ıometrel!k umum muharebe cephesinde zırh.. artık pek tabiidir. 
1ı fırkaları takib eden bilyilk miktarlarda 

Doktoru öldüren ebenin 1 

muhakemesi 
Ankara 6 (Hususi) - Mehmed Ali is

mınde bir doktoru otel odasında tabanca 
ile öldüren ebe Naciyenin mahkemesine 
nakzan ağırceza mahkemesinde devam e -
dilm.iş, bu celsede gerek ehenin, gerek 
M ehmed A lin.in eşyaları arasında bulunan 
mektublar okunmuştur. 

Mektublarda eb~ doktorun kendisini 
ih mal etmesi ih timalinden endişeleri izhar 

etmekte, bazı mekt'.ıblarda doktorun 
tatmin edici cevablarına tesadüf edilmek -
tedfr. Bilahare H aseki hastanesi doktorla
n ndan Ali Şükrünün ifadesi okunmuştur. 
Bu ifadede d o ktorla Naciyenin nişanlı ol -
madık ları, hatta doktorun evlenmek için 
başka kız aradığı söylenmekte, ebenin Ha
seki <!sistanlarından birine <ıeğer Mehmcd 

R. R. F.rkllet; 

Bir genç kız 
balkondan düştü 

Dün gece genç bir kızın feci bir şekilde 
yaralanrnasile neticelenen bir sukut hit.di • 
sesi olmuştur. 

Oizdariye mahallesinde 2 8 sayıda o • 
turan İdrisin 12 yac:larındaki kızı Selma ev
lerinin on metre yüksekliğindeki halko • 
nundan gece geç vakit sokağı seyredcrkec 
düşmüş, vücudünün muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. 
Yaralı ktz ifade veremiyecek bir halde 

Haseki hastanesine kaldırılmıştır. 
Kaza etrafında zabıta tahkikat yapmak· 

tadır. 

Trakyada yol faaliyeti 
ınemişlerdir. Binaenaleyh. zır ı) ıdır ve bunla r, tehlikeli olmakla beraber, oiyade 
:zuubahs ola n, yalnız tank rp ar kumandanlığı, yukan Bres!e vadisinde faaliyette 
unsurlarından mahrumdur. hr~bnsı~n bütün tedbirleri almıştır. 

u ta n ıç · 
bulunan b u tank grupun 

Bresle cephesinde: 
..,"'-~;=:~~~~;~~;~:;:;:;;~~,.~ A li beni almazsa öldürürüm!>) dediği isaret 
= , o lunmaktadır. Bu celsede ebe Naciycrıin 

Edirne ( l lusuııi) - Trakyada humma• 
lı yol inşaatı faaliyeti baş göstermiş bulu -
nuyor. Cümhuriyet idaresinin bütiin feyq 
ve nimetlerinden istifade eden şirin T rak
yamızda başlıyan çalışmalar yakında met' 
kur semerelerini vermis olacaktır. 

müştür. 
Reynaud, b ilahare Cümhurreisi Lebrun 

Londra 8 (A.A.) - Royter: hfeJlerinden bildirildiğjne göre düşmanın motörlü tarafından kabul ed.lmiştir. 
Bugün,' salahiyettar Lon_dr~ ::ı müfrezelerini Forge:Lea-Euax:ya kadar iler; yul- Almanların za}'İah 

cüzütamlarından bir kaçı, ıler .. ferid vaziyette olduguna ve pıyade yardımından Lcmdra, 8 (Hllsusi) ~ Bu akşamki 
lanıı«lardır Fakat bu grupun rnu;.er ınevcuddur. ; ransız tebliğinden anlaşıldığına göre, ba-
ınahrum b~lunduğuna dair emar ' nun·ıyet•. -1 Alman motörlü ve pi>ade kıt'alan Aisne 

nıem nehrini geçmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Vaziyat şayanı Alman zayiatı, elde edilen ınuvaffaki~ 
---------------k : sözcüsü, bu akşam Royter muhabirine şu beya- "'etle hirbir nisbet kabul etmez derecede as erı - ' ,. 

Paris 8 (A.A.) - Fransız . f k . büyüktür. 
hat b 1 tu . h nüz bilmıyoruz, a at vazıyet şayanı memnu- Alman radyosu bu ak~am, Fransız top-

M
ta hu unmb udş r. cd'ıyor. Neticeyı bealıs olan Aumale-Noyon hatr:ı üzerı0ne •trate 1 d b ı· • t u are e evam . evzuu " - ~ulannın fevka a e İsa et ı atış yaptık .ırın-

. · Ri • t ı_ t Yalntı: m J b hs t · tı'r nıyettn. c a yoa. ur. an a e mıs . 

kardeşlerinin de ifadeleri okunmuştur. Bun
lar kardeşlerinin doktorla ni~a~lı olduğun
dan bahsetmişlerdir. Bazı şahidlerin ifade
ı1ınin alınması için mahkeme talik edilmiş
tir 

İstanbul - Edirne a~falt ~osesi üzerinde. 
de faaliyete son günlerde yeniden hız ve
ıilmiştir. , . 

ATINA, .SELANİK, SOFYA ve BÜKREŞTEN 

HANS 

Hareket ellen oç motöı Hl e: Deutsche 
Lnfthaııs'\ 11 tavyareleri, Almaııya ve 
beynelmilel hnvıı hatları ile mlll'r.:aı.aın 

irtibatı lemin ~lmekteuır. 
Her tllrlll ızahııt ve biletler ir;in 

WAL 1 E R F E USTE L jile. bir geri çekilmedir. •• asi ar I: Almanların: daha uzun müddet bu ka-

d u
•A nkU tem -!ar fazla zayiata dayanamıyacakları a~i-

ReynOn Un ·- ---- ~a.dır. Bu taarruz takviye ve intaç eı:lilmc-I Tayyare l>delJeri s:ıtı3ı Umumi acemasına müracaat olunmalıdır. -- · ııııi m üdafaa nazın R eynaud, bu sabah kabine --=---- ----::-- k') ..,e nu 1 D ı 1 -l iğ1 t<\~diTde, Almanyanın partiy i kayb et-1 ....-_ Telgrnr adresi: HANı:>Ali'LUG, Gııla la fübtımı 45 Telefan: 41178 _ _. 
P 

. 
8 

(H ~ ) Başve ' nd maıefal P etain ve am ira ar an i e göriı~ -..> ..._,.. 
a ru, usuırr - 1 W eyga • tiğine hükmedilebiliT. 

toplantısuıdan evvel geneıa 
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, .. --,.Saf ve Normal gıda-~--.., Bir haftahk radyo 
programı 

~ 
~f 

Pir inç unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf, 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluı tarihi 1915 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi bankn muamoleleri 

PA RA BiRi KTiRENLE RE 28.800 Lira , 
iK RAM iYE VERiYO R 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl~na göre ik
ramiye dağıtılacaktır. 

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

500 
" 

2,000 " 
4 " 

250 
" 

1,000 
" 40 " 

100 
" 

4,000 
" 100 " 

50 
" 5,000 

" 120 ,, 40 
" 

4,800 
" 160 " 

20 " 3,200 " 
DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ·aşağı düş -

miyenlere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar sened~ 4 defa, 1 EylQl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran ta· 

rihlerinde çekilecektir. 

KONTROLÜ 

PAZAR 9 6 1910 

12.30' Proğram, ve Memleket saııt aya!"ı, 
12.35: Ajnns ve Meteoroloji haberleri. 12 50: 
Mıizlk. Çalanlar: Hakkı Derman İzzettın 
Ökte, Hasan Oıir, Hamdi Tokny. 'ı - Oku
yan: Safıye Tokny. ı - Suzinak peşrevi. 2 -
Arif Bey _ Suzlnftk şarkı: < Uslanmadı hal~ 
emeli bitmedı.) 3 H. Yusuf_ Suzinak şar. 
kı: (Nedir bu cevru tega!ul.> 4 - Ahmer! 
Rasim - Suzinak şarkı: Pek revadır sevdi
ğim ettiklerin.) 5 - Şeıru ettın Ziya _ Kur. 
dili H. şarkı: (Güvenme husnUoe.) 6 -
Hamdi Tokay _ K{!rdilı H şarkı: (Aşkınla 
dolan sineme.> 2 - Okuyan: Az.iz Şenses. 
1 - Hüzzam şark.ı· COözunun rengini sor _ 
dum.) 2 -- Rast şarkı: (Yalnız benim ol.l 
3 - Halk turküsu: <Benım ynnm pencere • 
den bakıyor.) 4 ~ Hüseynı tıirku: (Urfalı -
yım.) 13.30 - 14 30 : Muzlk: Kuvük Orkestra 
!Şef: Necib Aşkın.l ı - Niemann: Çarl.ston. 
<Dansl 2 - Hanns Löhr: Buyiık vals. 3 -
Leopold: Çigan bayramı. 4 - İtalo Azzont: 
Melodia. 5 - Rlc Oebhnrdt: Romaruı. 18: 
Proğram ve Memleket saat ayarı. 18 05: !'vlü
zik: Karışık müzik IPI) 18 50· Mtizık: Rad. 
yo Caz orkestrası <Şef: İbrahim Özgtlr.ı 
Soprano Bedriye Tüzfinün i.ştırakile. 19.25: 
Konuşma. 19.45: Memleket saat ayarı, A _ 
jaruı ve Meteoroloji haberleri. 20: Müzik: 
Fnsıl Heyeti. 20.45: Konuşma (Tnrlhten sa_,. 
hıfeler.ı 21: Müzik. Çalanlnr: Hakkı Der 
man, İzzettin Ökte, Ha.san Oiir, Hamdi To : 
kay. t - Okuyan: CelA.I T<>kse.oı . ı - ·Ni.şa _ 
burek peşrevi. 2 - Zi1a paşa _ Nişaburek 
şarkı: (Bın zeban söylersin) 3 - Ali Rıfat. 
Nişaburek .şarkı: (Meyledip bir gfilizare.> 
2 - Okuyan: Mefharet Sağnak. ı - Sadet. 
tin Kaynak • Şetaraban .;arkı: (Gecemiz 
kapkara.) 2 - ......... _ Şetaraban şarkı: 
(Bahçelerde aşlama.) 3 - Okuyıı.n: Tahsin 
Karakuş. 1 - Tahsin Karakuş _ KlirdlU H. 
şarkı: <Bir ~Un görmeT.se gönlüm.) 2 -
......... - Hicaz tilrkü: (Ben bu yerden gide
li .) 4 - Okuyan: Safiye Tokay. ı - KarcL 
far ,arkı: (Bilmem ki .sefa ne.ş'e bu ömrüri 
nere.cılnde.> 2 - Ud1 Ahmed _ Karcığar şar. 
tı: (Varken gönülde.> 5 - Okuyan: Aziz 
Şen.,es. 1 - SAdcttın Kaynak _ Hicaz türkil: 
(Deli gönül gezer gezer gelirsin.) 2 - Halk 
türkfısü: <Kara oğlan.> 21.45: Müzik: caz _ Cazib ve sehhar kadın güzellik ve letafetinin ideal muhafızıdır. 
band <PI.l 22 30: Memleket saat ayarı, ve İNGıLiZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu, İstanbul 
Naru h~erle~. ~.45: Nans &~ s~vw. ~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
23: Miizlk: Cazband (Pl.l 2S 25 _ 23.30: Ya. ır 
rınkt pro~am, ve ka:n1.1 1 

PAZARTESİ 10 6 19~0 
12.30: Pro~am. ve Memleket saat ayarı. 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12 50: 
Müzik: Muhtelıf şarkılar (Pi \ lS.30 _ 14: 
Müzik: Hnflt mfizlk (Pi) 18: Pro[trnm, ve 
memleket saat ıtyarı. 18 05: IUzik: Oda mü_ 
ziği CPl.) 18.SO: Müzik: Radyo caz orkcstra,sı 
(Şof: İbrahim Öz0 ür.) 19.10: MUz1k Çalan _ 
lar: RuŞ('n Kam, Cevdet Koznn, Vecihe, ı -
Okuyan: Necmi Rlza Ahıskan ı Arif 
Bey - KUrdlll H. şarkl: <Niçin terkeyleyip 
gittin.> 2 - Suphi Ziya _ Kilrdlli H. şarkı: 
(Bir gamlı hazanın seherinde > 3 - Lemi _ 
KOrdiU H . .şarkı: <Bir kendi gibi zalimi sev. 
mtş.) 4 - Rakım Elkutlu _ Kürdlll ıı. şarkı: 
(Bilmem ki günahım sana olmakda mı lıen. 
de.) 2 - Okuvan: Radife Erten. ı - Arif 
Bey - Suzinak şarkı: <Beni bizar ederken. 1 
2 - Mustafa Nafiz _ Suzinô.k şarkı: Cfrmlt. 
siz bir sev~le.) S - Şevki Bey _ Şevkefza 
şarkı: (Yayılmış yareler.) 4 - ......... _ Şev. 
kefza şarkı: (Oeçlp te kar.şuna gözlerin süz. 
me.) 19 45: Memleket saat ayarı, Ajans ve 
Meteoroloji haberleri. 20: Muzık: Fa.sıl hey. 
eti. 20.SO: Konuşma CU?numt Terbiye ve Be. 
den terbiyesi.) 20 45: Müzik. Çalanlar: Cev_ 
det Çağla, Kemal N. Seyh11n, Fahri Kopuz, 
İzzettin Ökte. Okuyan: Nebile Raif. ı - BI. 
men Şen - Hüseyni şarkı: <Durmadan aylar 
geçer.) 2 - Arif Bey - Isfahan şarkı: (Can. 
da hruılyet mı var.) 3 - Arlr Bey _ Isfahan 
arkı: CKlnl demiş aklım alan ) 4 - ......... _ 

Ferahfeza şarkı· <Bugün ey meh senin !le 
gidelim.) 21: Müzik: MOzlk Folklorumuzdan 
ömelder. Sadi Yaver Atamnn 21.10: Konuı. 
ma <Fen ve Tablıı.t Bllg1ler1.) 21.30: Konser 
takdimi: Halll Bedii Yönetken; ve Müzik: 
Rndyo orkestrası (Şef: H . Ferid Al.nar.> ı -
J. Haydn: Senfoni (Sol mnjör.l 2 - F. Men. 
delssohn Bartholdy: Hebrldler uvemüril. 3 -
z. Kodaly: Mnroşek dansları. 22 30: Mem _ 
leket saat ayarı. AjaM haberleri; Zlro.at 
Esham - Tnhvtlft.t, Kambiyo _ Nukut borsa~ 
23 25 _ 23 30: Yarınki proğram, ve kapanl.'J. 
sı (FJatJ 22 50· Müzik: Car.band <PU 

......................................... (~.~~!l.' .• !~!.1 .... 

r Yeni neşrivat '°' l~ ________________ ..) 
Deniz - Türk Ticaret Kaptan ve Maki • 

nisUeri Cemiyeti tarafından Qıkarılınakta o. 
lan bu mecmuanın HazJran sayısı nefis bir 
kapak içinde dolgun münderecatla inti§ar et. 
ın!ştlr. ................................ ·--·····················-··· 

Son Posta J\fathaası 

Neiriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAIIIPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

rağbet görmüş olan, 

KiSi 
ALTINDA fıçıda 

c 
The Ever Ready Co fabrikasının 

İNGILIZ MAMULATI OLAN 

Bateri Anod Telefo n . ve Cep pilleri 

Pek yakında memleketimize gelecektir. 

Sağlığının kıymetini bilen Bayanların seve seve kullanacağı en birinci 

adet bezleridir. Mlkrobsuz, ufak yumuşaktır. En ince elbiseler nltındn 

belll olmaz. Her eczanede ve bOynk mağazalarda Femil ve bağı 

Kapalı zarf usultle Eksiltme ilam 
Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 

ı _ Elcsıltmeye konulan it: Tekirdai _ Malkara yolunun 11 + 100 - 62 4- 600 tı.. 
lometroleri arasında 8100 met.relik kW.m §0.'e esaslı tamlrat1. 

Keşif bedeli: (30704) lira (50) uruttur. 
2 _ Eksiltme 19/6/940 tarihine rulıyan Çnrşambn gUnü saat 1'1 te Tekirdal Hafla 

Müdurlüğünde eksiltme komisyonu oduındn kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna mt1te!e:rr1 diğer evrak 2M kuruş bedel mnbhf!tn 

de Nafı MUdUrlllğünden alınabilir. 

Bu kere INHISARIN 
DiNLENDiRiLMiŞ olarak piyasaya çıkanldığını sayın 

mevsim sürprizi olarak arzeder. 

uzun müddet 
müıterilerine 

~ _ EksUtmeye girmek için tlLliblerin en nşağı 20 bin liralık bu glbl ŞOM l01ert Jap. 
mı.ş olmaları \'C .(3785) lira (28) ku1"Ulluk muvakkat teminat VOrıDCSi Ve 1hall efhıo.n.. 
den en nz 8 gün evvel TeklrdaR vallllğlne müracant.la ibraz &dece~ d!Rer vea1ta ve 
referanslara göre (Ehliyet vesıkası) almalurı ve 040 yılına. nld Ticaret Odası vm1kasl 
göstermeleri şarttır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarü'atı dairesinde hazırlıyacalcları teklif meli.. 
tublarını 2 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar ko~on ~lı>e 
mnkbuz mukabilinde vermeleri lflzımdır. Kum kapı No. 13, 15, 17 - Telefon: 20741 

t - Postada olan gecikmeler kabul edilmes. (tdM > . 


