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Alman ordusu Manş limanlarına hiicum 
ediyor, hedefi müttefik ordunun $imal 
cenahının miinakalesini kesmektir 1 

Fransız Başvekili soylnyor: İngiliz istihbarat nazırı soylnyor · 
"Büyük taarruza geçmek 

üzeregiz, indireceğimiz darbe 
"Vatan telılikededir, fakat 
Fransa ölemez. Lazım olursa 

müthiş olacaktır/,, mucizeler dahi yaratacağız,, 

A manlar "Amien, Aras ve Abbeville'i aldık,, diyorlar 
General Veygand 

cepheye giderek bizzat 
kumandayı ele aldı 

lngiltereden Fransaya mütemadiyen yeni kıtaat geliyor, 
Almanlar ihtiyat kuvvetlerini de cepheye sevkediyorlar 

Londra 21 (Hususi) - Fransız başvekili Reynaud'nun bu.gün ayaı:ı meclisinde 
irn;:t ettiği nutukdan anlaşıldığına göre, ibaşkumsndan general Weygand Garb 
cep'ı('sine hareket ederek, muharebenin sevk ve ideresini bizzat ele almıştır. 

Fıu l:abcr gerek Fransa, gerek İngilteredc tüyük bir dnşirah tevlid etmiştir. 
Son Alman ilerleyişine aid tafsilat , ........................ ·--··· .. ···--··· .. -··--·°' 
İr.gıliz r.skcri erknnından söz söyleme- İ 1 11 

Je saınhiyettar bir zat, cephedeki bı.:giin-

1 kü vazıyet hnkkında .şu beyanatta bulun- . 
. llluştur: . , . 1 1-------------....: 

- AJınanlar Amıen ve Arası ışgaı et- 1 Alman tebliğleri 
nıişk•rdır. Maa:.'l'ıaza, hafif motörlü kıt1a- ! Filhrerfn umum1 kararg!ihı 21 (A. 
ların J.eı-hangi bir yere varmış olma1arı, ! A.) - Alman ordusu başkumandanlığı-
l>ura:mm askeri manada işgal edildiği - nın tebliği: 

d · Bütün devırlerın en muazzam taarruz 
ili Vt> müesses bir vaziyet vücu e gt>tır - haroketı, ayrı ayn bir sen büyük ta.ktlk 

Öiğini ıfade etmez. muva!!akiyetlerden sonra, bli.len ilk ne. 
Tam manasile işgalin tahakkuku için, tlcelerlnl vermektedır. 

ınuntazam kuvvetlerin gelme.si icab eder. Vazifesi düşmanın Belçikadak.l kuv • 
Bu da, henüz olmamıştır." vetu kıt'a.larlle Sedan'ın cenubunda Ma. 

Diğer menbalnrdan alınan haberlere Jino hattı nrnsmda irtibatı temın etmek 
d Al olan dokuzuncu Fransız ordusu imha e. 

göre Aınien ve Aras'ı işgal e ~n man dılml§tır. Bu ordu, halen, bıh1lAl halin. 
kuv\:etlcri 4 - 5000 kişiden ibarettir Bun- dedir. Genel kurmay ve fimdlye kadar 
lar hafif motör1ü vasıtalarla gelmişler yedıncı Fransız ordusu kumandanı iken 

woueuı 
o 

He-/ men 
o 

z 

Veya paraı::ütlcrle inmişlerdir. 9 uncu ordu kumandanlığını deruhde et 
,. ·ı · 'ttı'haz ettikleri mlş bulunan general Olraud esır edU : I Tebliğlere göre vaziyeti gösterir kroki 

Alman paraşütçu erı, ı " . 
us•.ı.l \'eclılle bu şehirlerin muhmı nokta- mtştlr. Alman tırknları, bu taarruzla a •• 
l b b:: ları atarak evvelfı çılan gediğe glrmektedır. HUcum araba. : 
arıPa ynngın om 3 • . .' bfl ları kıt'a.ları ve ınotörlü kıtaat Arms'r : 

Pa~ik91.•(' tcşevviiş husule getırmış ve • (Devamı 6 ncı sayfada) ' : 
ahar(' posta, tolefun merkezlerile poli~ \ • 
ill'i k ·ı . . . 1 tmişlerdir. • ••••.••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••.•.• ,; 
ıev ı erını ışga e !n iliz kuv Amieruı ve Arras'ı işgal eden Alman kıt'a 

Cepheden alınan ha:berler g ları garbe doğru sızmayo. muvaffak olan hn • 
Vetlcrın~n Somme nehri üzerinde .A.lnı?n- m 'unsurlardan mürekkebdlr. Demek olu : 
lara ~icldetle mukavemet ettiklcrım bıl • Yflr ki, bunlnr, bır kaç ıbın kişiden ibaret _ 
dirnıekt di tir. 

e r . .. .. vazi ette Manş de Bu akışruna kadar, Parlste, Almanlann var 
Almanlar, bugunkü Y kta bu mış olduklarını bildirdıklen Abbevtlle'in iş 

'hizinde:r. takriben 20 kilometre uza • gali ho.kkında d'lıQblr re.mıl teyid yoktur. -
lunmaktadırlar. Bu akşam, Fransız askeri mahfellerindold 

F · sına göre vaziyet kana.nt, Reynaud'nun ll.ya.ndakt nutkunun, 
ransız &JBD at 22.35 te bil- milletin enerjılennı canlandınnak için uı • 

Pans 21 (A.A.) - Havns sa (Devamı 6 ncı sayfada) 
lllrlyor: 

• 
ltaıya 

Adriyatiği 
kapamış! 

Arnavudluğa geniş 
mikyasta harb 

malzemesi yığıldığı 
bildiriliyor 

İngilizler C~belüttarıktaki 
kadın ve çocukları 

• f lb ti k t • tahliyeye başladılar F ransada vazıge e e e pe çe ın r-·-................................................. "'\ 

1 Fransız Başvekili dün 
Alman ilerleyişinin 
sebeblerini anlattı 

• 
Reyno: ''işlenen hatalar 
güzünden Möz köprüleri 
atılmamıştır, Alman mo
törlü fırkaları bu gedikten 

geçmişlerdir,, dedi 
h d • ~ k t l İ Bir ltalyan gazetesi: ccBiz Avru- i ve pek va im ır, J a a as a 1 panın mukadderatı taayyün et- i Başvekilin bir cümlesi: " 1914 harb. 

• k •b • değildir i mcden evvel harekete gereceğiz.>> i bidayetindeki muvaffakiyetsizlikleri 
düzelmıg~ce gı 1 

. \.. ....................... ~!!..?!. ...................... .i habrlayınız; nihayet galib geldik ı,, 
Yazan: Emekli general H. Emir Erkılat Nevyork 21 (Hususi) - Assocla- Rcvno 

nubun~ ce elerde iddetli muka- ted Press muhabiri Belgraddan bil- Parls 2~ - Havas: .. .. Belçikanın mtil8sından sonra, duşm,.an, ,. 
Belçihacla: 
Bir kısım Belçika ve müttefik ordı:su 

lnvorsten ilerlıyen Alınan kuvveg~ 
~arşı Gandın doğusunda ve Brükselden 
t.lirüyen Almanlara karşı da Escaut~~ 

ph ş diriyor: ltalya, Adriyatik denizini Başvekil Reynaud. bugun oğlcden son- Fransız ordusunun Sedandaki mafsalına 
ktndır. kapanu~tır. ra, ayan meclisinde vaziyet hakkında be- muazzam bir hücuma kalktı. Fransıs 

mal doğusundat Şimdi, tamamen serbest bulunan yanatt~ 'btılunm~şturı . . . . kıt'aları bu noktada azdı vo en iyi Fran-
bu yoldan mllhim miktarda harb - \atan tehlıkcdedir, demıştır. Vozı • sız kıt'aları, Belçikaya gönderilmışti. İna-

(Devamı 6 ncı sa.yf ada) yetten hi~ bir §eyi gizleınlyeceğim. <Deva.mJ 6 ncı sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
iki harb ar~-;;;,da 
_ i'ozan: Muhittin Birıen 

~ .ocukluğumclanberi gördüğüm 
"-- harbleri saymıya lüzum görmek

&izin, §1.ına dikkat ediyorum ki ben, şah
san <lunyanın ıki buyük mücadelesini 
bütün '\'arlığile v.e dılckatile yaşamış olan 
Türklerden birı)illl. Bizim babalanmız 
gibi, bız de harib felaketleri içinde veya
hud, ielfıketli harblcr arasında doğmuş 
ve öyle yaşamış bır nesiliz. Ümid ve te -
mennı edelim ki, çocuklarınuz bızden 

başka türlü y~sın ar -.,;e m_.,'ud günler 
gör:riinkr. 

• a 

SON POSTA 

;;;;; Kumsalda bir zerre 

Mayıs 22 

Sözün kısası 
La rahate fiddünya I 
~·---- E. Ekrem Talu -ugün ,.nzuna ıbaşlık olarak kullan ... 

<dığrm btı ara.ben sözü runrlarca ev ... 
1 

vcı söylem1ş olan zat !başını ımeznnndan 1kaJ.,..l 

<Iırs!\ <la, bir de dünyamn ~dfki btillni gör. 
seli. 

Kürei2rı.ın her bucağı, yedi 1kllm ıdö?'lf 
k~e hllkattenberl misli görülmemiş bh' hu. 
zursuzluk iglııde üzülüp, kıvranıp duruyor. 

Gene de Allaha ~kür, motöl'lü kıtaatın e-
zlcl tazyikinden, biner kiloluk ayarlı bom • 
b;.ılardan, tepeden inme beşinci kollardan 
!alan fllan, ~.in büyük bir kısmı hrnilZ 
uzak bulunuyor. Bununla !beraber -yer yü.,, 
zunde luçbır 'ferd yok ki: 

- Endişeden vnrlsteylm.. Elhamdulill~ 
tuzum kurudur! dlyebllsln. 

Yaşforı ilerlemiş insanların en Ç':>k 

yaptıklcırı şeylerden ıbi:ri de arada bir, ar
kada bmıktıkları günlere ve hatta devir
lere bakmaKtır. Ben de dünyanın en mu
azzam bir mücadelesinin cereyan ettiği 

bir sırada zaman zaman gcriye bakıya -
rum Vf' eski harblerle bu defa.iti harb es
nasında Turkiyenin vaziyetini ıtetkik ed.ı
yorum. Yaptığım m~ahedele.r içinde bir 
tanrsı vardır ki bilhassa enteresandır; bu
gün cndan bahsetmek isterim. 

B.:r iek bilgiye !bütün estıs ve tefcıırüatile mutlak olarak Kıymet nedrettedir, her vakit aranmak, hürmet görmek, 

Kafalar ve sinirler öyle ıbir imtıhan geçir .. 
mekte :ki., bu 1şin sonunda seUi.mete çıkar. 

sak d:ı.hl tımarhaneler adam almıyacak. 
sahih olmak, birçok bilgiye sathi şekilde malik <>lmaktan mevki edinmek mi istiyorsunuz, yalnız bir mesle&fa ndamı Kimse ile doğru düzgün lfıf edilmiyor. Rad 

yolarm müzik fasılları bedava çalıp duru ~ 
!Yatlar; dlnllyen kim? Herkesin, ihctJıı.:rlö;l'. 
<len bekled~i harb ha.vndi.51. Ajans haberlerl 
bal,l1ar ba.~maz kulaklar klnşte, sınırler :ı,., 
labıldığıne gergin, çehreler asık. Splltcr k~ 

güçtür. Bunun içindir ki bir tek .şeyi bilirim diyeni az. her olunuz, fakat -0 meslegi .bütün esns ve tefer.r.üatile öğreniniz. 
şeyden anladığını iddia edeni milyonlarca buluruz. Biri Dünyanın her köşesi sizin için bir tarladır, her yerde ekini-
yıldız, öteki lwm tarlasında ze:rredix. nizdeıı mahsul alabilirsiniz. .............................. ·-········ .....•............................................................... ······-·-··· -·-·--·· ... ··-·. -..... ·····--........ ·--· ... -........ . 

* Eskiden, harb denildiği zaman. umu -
miyetle imparatorluğun hayatı sekteye 
uğrardı. Bir kere, Avrupada harb olsun 
da bunda Osmanlı imparatorluğunun bir 
yeri bulunmasın, bu, pek nadir bir şeydi. 
Saniyen, bir harb zuhur ettiği zaman da 
impnrntorluk bununla aHikad:ır olsun ol
masın, derhal memlekette hayat bozulur
du. Hnrb hududlarunıza yaklaştıkça bo
zulma hadisesi büyür, genişler, büyük 
nisbetler alır, uzaklaştıkça da haf.illerdi. 
Geçen asırda, Osmanlı imparatorluğu ne 
zaman harbetse, memleket içinde türlü 
türlü maişet afetleri zuhur eder, kıtlık
lnr olur, sefaletler görülürdü. 

Bu umumi mülfıhazalan böylece kay -
dettikten sonra, şimdi Cihan Harbine ge
çiyorum. Cihan Harbi zuhur ettiği sıra -
larda Türkiye, iktısadi hayatının en boz
gun devrinde bulunuyordu. Bütün eski 
istihsal kuvvetleri kurumuş, teşkilatları 

çözülmüş, memlekette yeni bir iktısa:I 

devri henüz başlanuştı. Bunun için, Cihan 
Harbi, ilk hamlede büyük iktısadi zaru -
retlerin üzcrimıze çOkrn.esile b:ışlaınıştı. O 
zamanı y;ıc;amış lanlar pek iyi hatırlar
lar: Her şey. hatta memlekette istihsal 
en e ki zamanlardan'beri rnutad olan 
maddckrin tedariki bile müşkül olmuştu. 
Hatta Türkiyede bol olması lazım gelen 
ı?kmek dahi bu arada zibedilebilir. 

1 
Jloland g.ı t rkeden 
Askerlerden biri 
Son Holandn ts

:tilaSl dolayıslle 

Londraya kaçan 
mülteciler arasın -
da birçok da bab -
riye efradı bulun
maktadır. Resim-

de bir ş-ey yerken 
gördüğünüz deli
kanlı da. aslrere 
almd~fından ya
nm saat sonra, ~~~/lillt.fdl!ı,:9" 

Holnnda başkumandanının cAteş 
kes• emrini verme.si üzerine terhis .edH
miş ve doğru mülteci kafilesine karışa -
rak, Iki sene evvel nişanlandığı sevgili
sine kavuşmak üzere Londraya gelmiştir. 

Amerikalılar radyo ile 
harb gürültülerini 
işitmek istiyorlar 

Alman taat"l"UZU lba~ladıktan sonra Ber
lin radyosu bir iki defa radyoyu harb 
sephesine branşe eylemiş ve dinleyiciler 
mükemmel surette top, mitralyöz, tüfek, 
motör seslerini duymuştur. Bu emisyon 
fevkalade muvaffakiyet kazanmıştır. 

Yalnız Berlin radyosu bunu evvelce ha
ber vermediğinden Amerikada işitenle

rin :Sayısı pek yüksek olmam~. Halk 
Amerikanın en büyük radyo kumpanya
larından birine müracaat ederek BerUn 
He nnlaşmasını ve bu neşriyatın telmır 

ve muayyen zamanda yapılmasını taleb 
etmişlerdir. 

Pariste verilen alarm işareti 
Amerikadan dinlendi 

Biz bu defaki harbin haricindeyiz. Fa
kat, iktısadi münasebetleri ihla 1 bakımın

dan bu defaki harb ötekinden çok az mü
essir değ'ldir. Eğer Türkiye, eski 'f:irkiye 
olsaydı, yruıi Cihan Hanbindeki vaziye -
tindi' bulunsaydı. bugün ne çok ihUyaç 
maddelerinde zaruretlere uğnyacağımızı 
tasavvur etmek çok kolaydı. Halbuki, çok 
şükür, bugün memlekette, birkaç muay
yen madde roüstesna, her §eY Yardır, bil
hassa yiyecek hol, giyecek Wi ve her 
şey bulmak kabildir. Hatta Yürkiye har
be girmiş bulunduğu takdirde bile deği -
şecek b:r şey olm:yacakbr. 

İşte, benim yaptığım enteresan müşa _ 12-13 Mayıs gecesi Pariste verilen a-

h d b ::ı b b" .. t d ı larm işareti Amerikalılar tarafuıdan din-e e uuur ve unu utun va an aş arı- . . . . . . . z 
mm bu :suretle görüp memnun olmalarını le~ıştır. Alarm ~aretı verı1ır verılme 
isterim. C-Omhuriyet dC'\T.i. büyük yok _ Parıs cadyosu sesı Londraya geçirmiş, 
su11uklar içinde tesellüm ettiği memlc - I,ondra da Nevyorka vermiştir. Bu su
keti, kuvv~tlerlnin bütün noksanlarına retle Amerikahlar Pariste tayyare hilcu
ve giristiği işlerin biitün müşküllerine munda j~itilen gürültüleri mükemmel su
rağm(>Jl, b'rç.c>k iktı.sadi kuVVEt!erle teclıiz rette dinlcmiş1erdir. Bu emisyon Ameri
ihtiyaçlannda harice tamamen muhtaç kahları fevkalade nl~kadıır eylemiştir. 
bir halde bıraknııyacak derec de inkişaf 
etmfştır. Dunun Jle büyük bir eser oldu
ğunu anlamak için Cihan Harbini gör 
müş olmak kll!idir. Bundan dolayı gönilJ 
ister ki C.ilren Harbini görenler, o günlE' 
bugün arasında gördüklP.ri !arkları genç 
nesillere rmlatsınlar ve onlar da bugü
nün kıymetıni ve devrin nimetlerini iyi 
takdir edebilmek imkanlarını bulsunlar. 

* 

iki milyon ayakkabı 
Son seneler içinde toptan verilen sipa

rişler içinde bu kadar mühim bir yer tu
tan olmamıştır. denilebilir. Geçenlerde 
F:ransız aSkert levazım dairesi İngiliz 
fabrikalarından birine 4 ay içerisinde 
teslim edilmek üzere tam iki milyon kun
dura sipariş etmiştir. Bu ntünaseobetle 

o 

zve 
•• 

OD. oz 
Fransız ba§Vekill Reyno'nıın v:ı.tnn. 

claŞla.ıile r.afdr için ana içtiği a.nda 
Fra.ruiız ordııları düşm: nm ileri ha
reketini <lıınlıvmak içhı göğüslerini 

si,Per ediyorlardL Vaziyetin vahim ol. 
dulunu, fakat Fransız !kanına ümld 
bağl:ı.nacağwı ıiôÔy"'Jyen neyno nıütte
fik urdular nferinin medenlyet dün
'Y&Sl için de bir zru urd olduğuuu ili. 
ve ettJ. Alman lstllfı.sınm masum ve 
mes'wl nılll.etıer 1tln ne .at'll' esaret 
olduğunu itiraf etmekte Ul..yadan baş_ 
ka hemen bütün meskun .a.rz müU.f'
flktir. lladisel.erin şekli ve lsUlayıı ni
)'tlYan memleketlerin hall de bunu Js.. 
ibat etmektecllr. Atman zaferinin İtal
ya için ıne ii.lubetlcr haz.ırlnil.ığuu dü
şunmck o .za.fcri kolaylaştırmak Jsti_ 
~enlere veyıılıud temenni edent~rc 

düşer. Bugünkü harb sllahlannm te
siıinltcn binlerce mil uzaktaki Ame. 
rikalıl:ınn bıle bu mu~mcl ufrrrn 
ne tehlikeler ~etirect'ğ'ini düşünüp 

müttefikler safına Ullı:ıkn bazı.rlan
malan v:ı.zlyeti en nikbin o!nrılara 
anlatm.'lğa kiıfidlr. 

Jlu Cermen selini Avrupnda tutabl. 
lecek YC&'lllle araj bugün garb cep
hesi.d.ir. Bu cephenin ne tehlikeli eıı
llar gcçird.lğini bütün dünyıı haşyetle 
gönıyar. I'hln~rz b~eldllııin dediği 
gibi vnzl;> et v$imdi:r. Bütün iinüd 
İngiliz hıad ve sebatile tarihi Fran_ 
ısız enıizmlne bağlanmıştır. 1918 de 
\'erL1un önlerinde ayni istilaya scd 
çclten bu /ki kuvvet Kayzer Alman
yasınıı. pc ettirmişti. Bugün ayni 
'kuvvet er ayni düşmanla göğüs göğü_ 
sedir. Ceı /henin bir ~enahmd:ı sar
'kom gibi peyda olan Alınan kuvvet_ 
leri yayılmak için bütün kuvvetlcrinl 
s:ı.rfcdiyo!:iıır. Askeri mütelıassısl~r 
müttcrik orduların bu g-edlği kap:ıt.. 
nuik !için vakit ve fırsat bulaeaklıınnı 
,söylemekte nı~iktirlcr. 

Alman erkim harbb'eslnln geçen 
ha.rbde olduğu gibi Fransayı İngiliz 
~uı~~ındıın ayırnıa.k için kuvvet 
snrfettfği anla.şılıyor. Müttefik ordu
lıı;r da bu yarınıı ve ayımın p;-amnn 
ge~cn harbae yaptıkları gibi bir yn_ 
yılma l'e derinleme p1iinı ile muka
balc e~iyortır ki V:Wyet me~e. 
rlnden uzakl:ıştıkça zayı!Jıyan Alman 
ordusu bir cemıJı hareketinden c;ekl
ncrek gene geçen harhde olduğu , 'bi 
muayyen noktııda duracaktır. ıB11nu 
yaptt:aea.k kuvvet te ancak İngiliz 

Vatanından kaçan bir 
Holanda a ti ti' 

nuştukça tırnaklarını yiyen, yüzünü buruş. 
turan, 1ç1n için küfür eden mi istersiniz? 

Yaz geldi. Kımse :ne 'Yapacağını, nereye 
gideceğini, oturduğu yerden kunıldarup kı .._ 
mıldarunıyacnğmı kestiremiyor. Yiyecek,. it, 
çecek,. giyim flatla.r1 usul usul, s1nsl ~ 
:fırlnmada. Bu kadarına .tht..ikA.r denilemez.. 
m~! Hele ay başında, masraf yekünunu top .. 
lnyın da., görün tblrl 

Holandalı tiyat Bu hal sade ıbizde m!? Hyır? C!lmle aıem 
:ro artisti hona Ri- aynl vazlyette. Gene en ehveni biziz. 
cardo Almanla _ -«İl lle gelen düğün bayramdır .. » diyen a... 

' . . • talarımız a:gelen» ln böylesini görmemişler1 
nn vatanını ıstiln- milaşılıyor. Sayılı hastalıklar vardır :ki, hl .. 
m üzerine altı düz san birkaç gün hayat ne memat arasınd'nl 
:bir .sandalla Şimal knldıktan sonra kurtulur. Diğer tor.aftan her 
denizini geçerek akşam topu bir lkl derece harnrctı yüksel .. 
Londraya knç _ ten ve kale alınmı~an miskin, mendebur rru. 

. hats:ızlıklnr olur .. Insanı yavaş yavnş yıp .. 
mıştır. Artist on rnndınr ve neticede öldürüverir. BlzlrnklsJ 
dôkuz yaşındadır. bu nevıden. 
cHayatım müthiş Hasılı kelfun senelerdenberi rnhat yüzü 
lb:r macera ile geç- görmodlk.. Şöyle, can ve gönülden bır: 

ti, bakalun bundan sonra neler görece - cOobl> çekip yan gelemedik. 
. ., . Bu -ııuzursuzluk 1çlnde hep rahmetli Sil ~ 

ğun ... > demektedir. leyman Nazirin sözü kulağımda çınlıyor: Bl.i 

ismi tarihe geçecek bir 
kumandan 

Holanda ordttlannı idare eden ve son 
hfulisclcr dolayısile biltün ef.rada muha-

samabn durdurulması emrini veren Ge -
neral Winkelmandan 1940 harb tar'hi 
hiç şüphe yok ki büyO.k bir sitayişle bXı
sedecektir. 

General Winkelman, uzun boylu ve 
geniş om.utlu levend bir askerdir. 64 ya -
şında olmasına rağmen. hiç göstermez, 
v.e herkes kendisini elli ya~ında sanır. 

1934 de fırka kumandam iken tekaüd ol-

muştu. Fakat Holandn nsker.i tedbirler 
aJmıya başlayınca, tek! ar orduya gireli 
ve Utrecht hava kumnndanı oldu. Bu yı-

lın 6 Şubatında da ba.;.'lkumandanlığa se -
tirildi. 

Bir lngiliz ressamı 
tabü:>ların:ı nqsıf satıyor? 

Albert P.erry .adında ibir fugiliz ressa
mı tablolarını ısatmak için yeni bJr çare 
bulmu§tur. Sergilerde tabloların fazla 
rağbet bulmadığını gören ressam yedi a-

dam ile biT kadın tutmuş, bunlara ta'hlo
larını vererek Londrada sokak sokak do-

laştınnıştır. Kend~i de beyaz gömlek gi
yerek ve ellerinde fırçalarını tutarak 
başta yürümüştür. İlk günü bu 6Uretle 5 

tablo satmağB muvaffak olmuştur. 

-gün, fuıtad: 

- 93 ıharbinde bize: cKSlkın y ehli vn " 
1.anb dediler, kalktık.. Bir daha oturmat> 
na.sib olmadı! demişti .. 

e,. e,k11tun ~alu ............................................................ , 
eni rg·tere 

izahname 

• 
aır 

Ankara 21 (Husun) - Yeni vergllere da~ 
k&nun Hazlran başında tatbik edlleeeğlndeıt 
Mnllye llu hususta tblr izahname !b.azı.rlamak'J 
tadır. 

Milli Piyangonun 30 
Ağustos Zafer 

bayramı keşidesi 
Ankara 21 (Hususi) - Milli plyango 30 

Ağustos Zafer bayramı plyo.ngosu ikcşldesinl 
İzmir fuarında yn.pa-caktır. · 

Belçika hükumetinin 
merkezi 

Havr1 21 (A.A.} - Belga ajansıınuı 
bildirdiğine göre Belçika nazırlnrındaıı: 

mürekkeb bir heyet bazı idad meselcle .. 
rin halli için Saint - Adresse'e gelm:isti1' 
Fakat Bel~ika hükfunetinln merkezi h~ 
nüz Belçikada lbulunmaktadır. 

Atin 
• 

ajansının bir tekzibi 
Atina 21 (A.A.) - Atina ajansı badf-.. 

riyor: 
Yunanistan ile Türkiye arasında siyasf 

ma'hiyctte müzakereler cereyan ettiğ\ 

hakkında Bulgar gazeteleri tnrafındatı 

dctinsah ıedilen haber asılsızdır. 
Ehemmiyetle malfrm olduğu üze:r0ı 

Gözlerin renginin insan üzerinde tesi- Türkiye Ue Yunanistan hepsi de neşredU.. 
ri olup olmadığı meselesi şimdiye kadar miş olan hir se:ri anlaşma fü:erlne mües::es 

~~ ortaya atılmmnıştı. Şimdi bunu ortaya çok sıkı bağlarla uzun zamandanberi blı'
!;ıkaran bir İngiliz mecmuasıdır. Bu mcc- leşmiş bulunmaktadırlar. 

sojukka.nı~,ğnıa k.vı.ş;ın F.ransu e 
ncrjisldir. Geçen harhae de ilk hız Aİ
nuut.arın son söz mütteflklerin. ol
muştu. 

Tayyarecilikte mavi 
gözlerin ihemmiyeti 

'-23Ul!k,. Calid 

167.000 
Kadın şap.kası muaya göre harb başlıyalıdanberi cesu- -····-············-·······--···············---····· ... , 

rane bir surette çarpışan ve bu yüzden 
Bu müsnhededen ibir de ders -çıkarmak şuna işa~et edelim ki son zamanlarda ik- Geçenlerde Nevyor1cta bir kadın e§ya- affaki etler knznnnn t--m- ta a-

iktıza eder: Türkiye iktısadi kuvvetleri- tısada Tıayet bakımından az hayv.nn ke-
1 

• • • " .. • muv . Y . ~ YJ'. 
TAKVJM 

MAYIS 
ni canlandırmağa bir kat da.lıa ~lıemmi - sildiğinden derilerin fiatlan hergün da- sı sergıs.ı açılmıştır~ Bu .sergı buyuk bır recllen hep mavi glSzlüdürler. Buna ıstı- ~ uıı• 
yet vermelidir. Elim1zde bir Karabük ha fazla yükselmektedir. Bu iki milyon muvaffakiyet kazanmıştır. Bir günde naden, 1ngllf:r: kumandanlığının tayyare 111~6 

An.hı nıııı 
1859 

bulunmakla neler kazanmış olduğumuzu kunduradan maada ibu fabrika İngiliz 167.000 Türk liralık şapka satılmıştır. Bu §Ubesi bilyül.t hava akınlarına 'tercihan Mayıa 
şimdi anlıyablliriz. Yann bu Karabüke motosikletçileri için de 500.000 çizınelik §apkaların kadın şapkaları olduğunu i- mavi gözlü tayyarecileri sevkeylemeğe o 

Resmi ıen• 
1940 

ve onunla beraber şuna ve buna ve öte- bir sipari almıştır.. EB.hn hacet yoktur. karar vermiştir. 11--=.,_.==-~Ç~ARŞ""""""-="'A~MB~A=!='=,_.,=-=-ıı 
kine daha birçoklarını ilaYe etmemiz lli-
zımdır. 

Genç nesiller. Türkiyenin Cihan Har
binden sonra yetişen vatandaşlan, bu yoJ
da bizden daha kuvvetli yürümeği unut
mayınız ve bizden daha çok çalışınız. 

Çünkü, sanayisiz bir memlelcet için, ha
yat, istikbaldl' daha müşkül olacaktır! 

cil,"''ll/.# ı23ug•• 

1 s·T E 1 AN, 1 STER iN At 
Gazetelerden lbiri söylüyor: . 
c- Türk altınının kıymeti 23 .Iir.nya çıktı. fakat bu yük

seliş tabii değildir, daha ziyade bi:r spekil!Asyon neticesi 

Meslekda§rmız bir bakımdan haklı, iblr bakımdan da 
haksızdır., fakat bfz bu noktanın münak~asını bir kenara 
bırakarak aldıAımız 'bir telgraf haberini kaydedelim: 

olarak telAkki edilmelidir.> - 'Türk altınının kıymeti Surlyede 40 liraya çıkmıştır. 
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gra f", Telefou. Ve R~dyo &aberle:a'i 
Amerikada müttefiklere ~.Jycu.cl.~_~ 1 

A l!. EMi N-DE 1 
Belediye memurlarının 
tekaüdlükleri meselesi 
dün Partide görüşüldü 

acil bir surette 
yardım edilmesi isteniyor 

\ r • 
2 

(AA ) _ Ayan m<'clisi- I niyetin mukadderatı rnevzuubahs olur -
a ngton 1 . · . k 1 A · ı· d 

n . d . . · · May radyoda bir ken, biz !Akayd a amayız. rJan ın e 
n or u encurnenı reısı · 'd 11 · · 

h. ı..._ k A 'kanın mütte - faaliyette bulunan, Amerıkan ı ea erını 
ıta . .>e rad edere merı · · "mh · t · ı·b 

f 'kl · 1 ıb"t"'n malzemeyi tehdid eden ve hızım cu urıyc çı, ı e-
ı t:ıe ıhtıyaçları o an u u . . ·k d 
·· . . tın' fr ral ve demokratık vıcdanımıza suı as e-

gondf'rmesını tavsıye e ış 1 • • • •• kk b 
M h · 1·n şimdi F)'an- den <be~ıncı kol> a karşı mutcyn ız u-

ay. muharebe cep csın 
s&da bulunduğunu kaydettikten sonra lunrn~lıyız. . . . 
d . . ., .Saınt - Louıs, cMıssurı> 21 (A.A.) -
emıştır kı. R . . .. h ll . d bı'rı· ol-n 

1 
. . . . ·· d le ... denlerc cep- eısıcum ur nam:?Jec erın en " 

luITıyet ıçın muca e ... · A 
1. • b 

1 
d - rde kalması ve as - Robert Taft, Avrupa iharbıne karşı me -

uenııı u un ugu ye . . ı t 
ı. . . . h göndermek mec- rikanın tamanule bıtaraf ka masını av -
ı;erlt rımızı bu cep eye . . · · k• 
b . t' d k ımamaklığımız için lazım siye etmıştır. Taft, d~ır ı: 

ur 'e ın e a ıı.ır" t f'kl . . ·ı l d lar 
l · . · · go"ndermiyclim?> c- .ıuut e ı er ıçın mı yon arca o 

ıc en majzemeyı nıçın 
B A

. 21 (AA ) - Radikal sarf etmek ve onlara donanmamızla yar -
uenos - ıres · · k k dim' · h kl .. d" ğüm' -· . f' 1 Olvear Cordobada dırn etme te en ızı a ı goı u uz 

partısının şe ı o an • . . . . d 
ı. · k .. 1. k bı·•ıı.assa de.mi~tir ki: ıçm onlara askerlennuzle de yar mı et -
.1111 nutu soy ıyerc uı 'S • 

A d · d' ıı..·1n senelik bir mede- men.ek bır alçaklık olur.> vrupa a şun ı ~u 

lngiltere ile Fransa arasında 
telef on mnhaberatı kesildi 

Muharebenin inkişafları 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

B Hakikaten ıt.:ııUıln kııydetmedığı 

vus'atte bir taarruzla müttefiklere 
kar§ı harekete geçıcn Almanynnın bu Laar. 
ruzunu inkişaf ettirebilmesi, askerlerinin ha_ Ankara 21 (A.A.) _ C. H. P. B. M. M. olaca~ı ha~kındakl diğer bir Parti komisyo. 
reketlnl Fransız topraklarımı intıkal ett.ıre- grupu bugün 11121131940• sruı.t 13 te reis ve- nu mazbatası vardı. 
bilmekle kabıl olabllırdl. Felemenkle Belı;l - kili Se , • • 
kanın bıtaraflık.larına bakmıuarak h tta yhnn mebusu Hilmi Uranın reısliğln.. Her iki mevzu etrafında cereyan eden mu_ 

" ve a • de toplandı k - a.k d k ........ ı .... topyekun harbin ıcablanna uyup harb ilt\ · za ere ve mun ~e sonun a """...,J'on maz 
nına lüzum görmeden aldım as 00 h - Ruznamede Meclisin müteaddld encümen batruarı grup umumi heyetınce tasvib edı
reket için Felemenk ~elçik; hı ;e d mı a- lerinde müzakere edılen herha.ngı bir ka - lerek heyet müzakerelerlıie dahili nimm • 
kını seçmesl Sırt . -t k ku u h sa_ nun liiyiha veya teklifinin umum1 heyette namenin c35• inci maddesi esası dahllınde sura azanma ve aSlm- .. · 
!arının toparla . k.l k müzakeresi Sll'asındıı hangi encumen maz. lhtlsns encümenleri mazbatalarının esas it. 
içindi. Harekii~m:~ı:ar ;:yr~ =~~~ı~i batr.ısının müzakereye mevzu 4ttlhaz edil - tıhaz edılmesi ve belediye memurlarının da 
vakit kazanmak ve sürat temin eylemek ba- mesı muvafık olacağı !hakkındaki P~rtl to- tekaüdlük lhakkından Sistlfadelcrinl tenun 
hıslerınde Alman ordusu muvaffak olmuş _ mlsyo~u mazbatasile Ankara ve Ist~ııbul edıcı hükümetçe .. ~ecl~e bir lfl.yıha getiril • 
tur. Bu hareketin çok §.ddeUI olması ve esas Beledıye me:murlnrı müstesna olmak uzere mesl anuvnfık gorülmuş ve ruznnmede baş. 
istıkametlnln gunlerce 

1
bclli olmaması knr- bugün tckaüdlükten 1stifadeleı1 için hüldL ka madde olmadığı ıçm rlyasctçe celseye nı. 

şı tar.af için cidden muşkill bır vaziyet ya _ metçe bır kanun lA.yihası tanzlml muvafık hnyet venlmlştlr. 
rattı. Şimdi bu hedefin esas itibarile ~ımali 
Fransız sah!Uerlnl tutmak ve Belçikadaki 
kuvveUerle Fransanın irtibatını ke.c;mek ol. 
duğu anl~ılm~tır. Bu mane\·ranın tabak -
kuku ile Alman kuvveUerı İnglltereye C90) 
kilometre kadar yaklaşmış oluyorlar. Hal -
buki Norveçin Jstilaslle bu mesafe ancak 
(520) kilometreye lndirilebılmıştı. Bu kadar 
kısa bır mesafeden Alınanynnm İngiltere i-

Ereğli kömür havzası 
Kömür ocaklarının devletce lşlettlrilm~sine 

dair layiha Meclis ruznameslne alındı 
çin i'hdas edebıleceğı tehlıkenın büyüklııgü . 
derhal anla§ılır. Bunun haricinde Alman:ya, Ankara 21 (Hususi) - Meclis ruznamesi - tesblt ve IlAn olunacaktır. 
Felemenkte, hacim itlbarıle mahdud fakat ne alınmış bulunan Ereğli kömür havzasın- LO.yihada ocaklardaki kıymetlerin nasıl 
~kılat ıtıbarıle mükemmel blr san;yi elde daki ocakların devletçe işlettirilmesi ihak - takdir edileceği geniş hükümlerle lzah e. 
etmiştir. Lüksernburg'un da zengin deınır kmdaki layiha esaslarına göre havzadaki kö. dilmiştir. Kıymet takdiri muamelesinin kat. 
madenleri vardır. Belçika ise, Avrupanın mür ocaklarının tamamının veya bir lw - ile.şmesinl müteakib depolardaki yedek alA.t 

Londra 21 (A.A.) - Dün ak.ş:lm saat ı9,30 man iade edileblleccğln1 bllmıyoruz. Gazete. son derece mfiterakkı bır sanayi memleke- mmın devletçe i§lettlrilrnesine karar verme_ ve malzeme bedelleri peşin olarak ödenecek
'.nanberl İngiltere ile Fransa arasındaki te - ler, bu inlotam hlr kablo kopmasından mü- tldir. Bütün 'bunlar Almanyanın ellne geç_ ğe vekiller heyeti snll\hlyetıi olacaktır. Bu tir. Diğer kıymetler mukabilinde hak sahlb. 
lefon muhaberatı münkati b'?u~aktadır. tevellıd olduğunu söylemektedır. mıştır. Şayed Alman ileri hareketi devam ocakların devletçe tşlettirilmesl zamanı bir ıerlne hazinece yüzde beş faizli bono veri -
~aamatih İngiliz ve Fransız hukumetıeri a.. Roma 21 (Hususi) - Dün gece Roma ile edecek olursa Fransanın pek ılerl olan sa_ defaya mahsus olmak üze.re kararname ile lecektir. 
tasındaki temaslar idame edilebilmektedir. nayi sahası da Almanlara intikal etmiş bu. 

. uru şu b"""natta Londra arasında telefon muhaberatı kesil. lunacaktır Buna mukabıl Almanyanın bir Bir postıa idaresı mem ~" - -
lıulunmu§tur: miştır. Muhaberata bu sabah yeniden baş - y<>k da kayıbı vardır. Bir defa Danlmarkıı, 

. 

Hava Kurumunun bDyOk F daha 1ler1slle telefon muhabe. lanmış, fakat tam bir intizam temın edılme- Isveç, Norve~. Holanda vasıtasıle ve kaçak 
ransa ve . ti suretıle elde ettığı e.şyndan ve ılk mo.dde _ 

,-at servisi münkntI bulunmaktadır. Ne za- mış r. !erden mahrum kalmıştır. Ayni zamanda bu kurultayı yarın toplanıyor 
İngiliz prensesleri yakında 
Kanadaya gideceklermiş 

Ne\ york 21 (Hususi) - National Broadcastıng radyo istasyonu bildiriyor: 
Londı a ve Kanadada dolaşan şayialara göre, İngiltere vcliahdi prenses Ehza -

b..!t ve kardeşi prenses Margerit ile halen Londraya iltica etmiş olan B.olanda 
\•eliahdi prenses Jüliana ve ıki küçük çocuğu. yakında Kanadaya golcrek, har
lbin scnuna kadar ıburada kalacnklardır. 

Bu haberi teyid eden hiç bir resmi maH\mat alınamamıştır. 

İngiliz - İtalyan ticaret 
m ·· zakereleri başlıyor 

Londra 21 (Hususi) - İtalya ile İngiltere arasındaki ticari ve iktısadt müzakerele.rl 
fenuemeğe memur sır Valter Sitrln, bu nqam· Romaya hareket et.mıştır. 

Cenubi Atlantikte bir 
Alman korsan gemisi mi? 

Londra 
21 

(A.A.) _ Dally Telcgraph, pr;etestnln deniz eksperi cenubi Atlantıkte bır 
,. 1 _ k ısının mevcudıyetıne daır ortada bazı emareler olduğunu kaydetmek-
nuuaıı orsan gem d b ı 
ledır cenubi A!nkanın cenub burnu nçığın a ır mayn tar asının meydana çı_ 
•·~-· · Eksper t 1 •-.. kta ve bu maynlerın P '> de la Plata'dakı akıbetınden evvel arat 
...u·JJdığını luı ır Rıı.uu> 

•pee tarafından döküldüğünü zannetmemttt_ed_ır_. ----------

İngiliz Krallnın kardeşi 
Fransada yaralandı 

bildirildiğine göre, İngiliz Kralının karde.şı general dük de 
Londra 21 -:-- R~~n vazUe ile gece FraNadan Londraya gelmiştir. Dük de Glouces.. 

CHoucester, müstacel k1 umumi kararg!hlna dönece~ muhtemeldir. Dük, Fransadaki 
ler'ln ynkmda Fransada taarurıu ~muıında ellerinden hayli mühimce yaralar alm14tır, 
karargahında bir hava. kabul olunmUJtur. 
Dük, bu akşam kral tarafından 

Bir ingiliz kruvazOrD 
kayalara çarparak ~attı 

allığın ıbır teblığlnde «'iingham lsmlndekı Ingılız kruva _ 
Londra. 21 (A.A.) - AnUr kayaya çarptıktan 30nra. battığı ıt>ıldırılmektedır. Ölen 

'6rünün Norveç sahıllenndeffbır ham kruvazörü 1921 de in~a edilmiştir. Mürettebatı 
fbktur. 9550 tonluk olan O uıg 
.COnnal olarak 712 lla 749 ~ıdır.Viotoria• İngll!z mayn gemisinin bir düşman maynlne 

Londra ~1 CA.A.) - cıPrınces W fından blldirllrnektedlr. 
~a~·parak bat.tı~ı amirallik dairesi at deniz eri kayıbdır. Bunların boğulduğu sanılnıak

lkl.ncl iltn.ptan, diğer 2 slibay ve 
&atiır. 

İngiliz adalarmda paraşütçü 
akınlarına karşı tedbirler 

d ıa ingılız adalarında, muhtemel paraşllt.911 
Londra 21 (Husus1> - Manş denızın e 

&kınlarına karşı müdafaa tedbırlert aıınnuctır. 

memleketlerle yaptığı tıcaretten temln ey -
lediğı ıstıfade de ortadan kalkmıştır. Bu ka
zançla o kayıbı .karşılaştıırdığunız zaman 
hanglsının daha ağır gelebıleceğını kestır _ 
mek mümkün olma~a da herhalde üzerin
de durulmak Huım gelen blr mevzui:ı karşı 
karşıya bulunduğumuz muhakkaktır. Bu mcv 
zuun mahiyetını bılfıhare teşrıh edebilmek 
vfıdıle bugünden yarına vazlyette hasıl olan 
teh1Jkeye geçelnn. 

Almanya, şlmcU, etrafına yerleşmek azmile 
be.şer! gayretlerin en büyfiğuniı sarCeyledi _ 
ğl Manş denızıne gelmışt.ir. Bfitün hedefı 
buradan İnglltereye saldırmak ve onu tzra; 
etmek olacaktır. Asırlarca zaman bu sahıl _ 
lere hıç bir düşman sokmıynn İngiltere de 
bu vazıyetı ortadan kaldırmak için clindeı~ 
g~len ibütüt: gayretle çalışacaktır. Bır kaç 
gun evvel Inglliz başvekll!nin söyleyip de 
bclkl o zaman fazla bedbinliğe verilmiş ol _ 
ması nıuhtemeı olan nutkun ıfade etmek 1s
tedığı şey de bu olsa gerekti. Hatırlarda ola_ 
cağı veçhıle Mister Çörçll, o nutkunda, mu
harebenin artık İngiliz havalarında başlıya
cağ'ını söylemıştı. Fılvakı, hadısafin aldığı 
şekle göre o zaman gelmek üzere bulunuyor 
ve bu mücadele, pek limansız olacağa. ben_ 
zer. 

Ankara 21 (Hususi) - Türk Hava Kurumunun yedinci buyuk kurultayı, yann topla
nacaktır. Memleketin her tarafından gelecek delegelerin huzurlle Buyuk Millet Meclisi 
salonundaki ilk toplantıyı Başvckilım!.z Dr. Refik Saydam mi.ıhim bir nutukla açacak _ 
tır. Kurultayın diğer toplantıları Ankara Halkevl salonunda yapılacaktır. 

Kurultay dolayıslle Türk Hava !Kurumu, ıbüyük !bir hava mitingi hazırlamıştır. Mıting 
24 Mayısta Etlınes'ud sahasında. yapılacaktır. Mitingi Cümhurrelslmiz Milll Şef İnonü. 
nün şercflendlrmelert kuvvetle muhtemeldir. 

Daladye Türk, İngiliz ve 
Amerika elçilerile görüştü 

Paris 21 (A.A.) - Hariciye nazırı B. Daladier, .bugün öğleden sonra, Amerika 
Birleşik devletleri büyük elçisi B Bullitti, İng1lt€.rc büyük elçisi B. CrunpbelU ve 
Türkiye büyük elçisi B. Behiç Erkini kabul etmiştir. 

Ya, sonra ne olacak? 
Tanınmış Rumen tarihçisi ve eski Romanya 

Başvekilinin yazdığı makale 

Bay Nicolas İorga, 
~:===:::.:=========== sabık Romanya baş -(,,. ••• - .................................................. , vekili, llihik krali -

S Dlilli Sefin yet meclisi üyesi ve 
' büyük tarihçi, Avru~ 

te,ekkür leri pa harbi rnünasebc-
tile gazetesinde şu 

Ankara 21 (A.A.) - Riyaseticüm _ 
hur umumt kAtibliğinden: başmakaleyi neşret· 

miştir: 
Reisicümhur İsmet İnönü, 19 Ma _ 

cMakinclerle, ma
yıs idman bayramı münascbetile rcs- kine haline gelen in-
mi makam ve kurumlarla, sair yurd- sanlar tarafından ya-
daşlardan aldıkları tebriklerden do - pılan harbin tafsilatı 
layı teşekkür ve karşılık tebriklcrile karşısında derin SU· 

kıymetli gençliğimizin daima artan rette müteessir olan· 
başarıları ~akkındaki temennilerinın lar görülüyor. 
iblağına Anadolu ajansını memur et-

1
. 

Bunlar okuyorlar, 
mişlerdir. 

okuduklarından ne · 
'. ...................................................... .,/ tice çıkarıyorlar. Da· 

Ruzvelt, Amerikanın 
Almanyayı takbih 

etmekle kalmıyacağını 
söylüyor 

Londra 21 (Husu.si) - Amerika cüm -
hurreisi Ruzvelt, 'bugün gazetecilerle 
hasbıhal sırasında, halen beş milyon mül

tecin in :Fransaya aktığını söylemiştir. Al
man tayyareleri bu mülteci kafilelerini 

yol üzerinde insafsızca mitralyöz ateşine 
tutmaktadırlar. 

Amerika efklrı umumiyesi bu gibi ha
reketlerı yalnız takıbilı etmel:le kalını -
yacaktır. 

zılarını, esasen alJ.i • 
kın olduguınuz edebi 
ş~detleri göstererek 
ölüme mahkum edi • 

yorlar, bazılarını jse t'----------------.... -
c:!ın ve ~ercfe bnğu • 1· • ·•- · -
r- ~ nga.u karıkaturi!rtinin a ılsu yialıı.r çıkartan korkaklar, 
yorlar ve sanıyorlar mufsld "r ve bozguncuları telmihen yap 
ki politikanın en güç tıtı karikatür: Yeni müttefikler 
meselelerini halletmişlerdir. alakonulabil'r mi? Makinelerı daima ha-

Onların ruhlarına giriyoruz, inançla - zır tutmak için dev .gayreti hiç fasılasız 
rım benimsemiş göıiinüyoruz, kaçan hü- idame edilebilir .mi? Halk kütleleri 40 
kümdar mlelerini. saklanan orduları, a - derece humma içinde, her mucizeyi :ya
tc~e verilen şehirleri birbirlerine ckliye- pac.:.k hir ateşte muhafaza olunabilir mı? 
rek yaptıkları hesabın neticesini, her yer He:psı de tayyare bombası ıle öldürüle -
dr olduğu gibi bizde de mevcud rnüf:.id- miyecek mazileri ile müftehir mllyon -
leri hoşnud etmek için kabul ediyoruz. farca ır.sandan zorla ruh feragati elde e-

Fakat totaliter devletlerin mutlak, ci- di!el:,ilir mi? 
hanşümul ve kat'i zaferlerinden sonra ne Gıiya g&.lib feldmareşal im.ışsıniz ~ibi 
olacak? alkış tutan, ey aceleci adamlar, iştP. mua-

Bütün hududlarda milyonlarca a:.ker delenin ruhu bu noktadadır.> 
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( Şehir Haberleri "' C z i R A A .T ::1 
ispirto karıştmlmas1 meselesi 

ve kasabaların yerleri tesbit edildi soyan ÜÇ çocuk 
! ,. .... •• .. .--..••••••••---••••••••• ...... •• •• ••• •• •••• •• • •• •• ••••• ••• •••••••••••-• •• •• •• u ••-•••••• ••••- İı ..w•••• •\ 

~ Hazırlanan b:.r kanun projesine göre benzinlere muayyen bir nisbet- S 
~ te ispirto karqtuılması mecburi olacaktır. Bu suretle hem benzin 1 
; sarfiyatının azaltdması, hem d e ispirtonun .wiimünii temin etmek 

Rasadhane Müdürü F atinin reisliğindeki heyet zelzele 
mıntakasındaki ilmi tetkiklerini tamamladı 

Zelzele nuntakasmda ilmi tetkiklerde •rrazi, ruğeri de harab .olan şehirden uzak 
bulunmak ve yeni kurulacak şehirlerin Kemah boğazBe Hakköyü arasındaki sa
yerlerini tayin etmek üzere bir müddet haciır. Şehr.n .bu iki arazide emniyetle 
evvel zelzele mıntakasma gitnlış olan ra- kuı1.ilabileceğini alakadarlara raporia bil
sadhaııe müdürü Profesör Fatinin reisli- dirdL.{, hükumet bu iki yerden birini ter
ğindeki heyet dün şehrimize dönmüştür. cih edecektir. Bundan !başka kasabalar ü-

Ra~~cll1aı~e mü~ürü zelz~le IT?l~::ık~ - l zerinde yaptığımız tetkiklerde ~ok tahn
smda yaptı,.,ı tetk.kler hakkında dun ~un bat gören Koyulhisar kasabasının tek -
lan söyJe~1iştir: _ _ . rar eski yerinde inşasını muvaflk butduk. 

_ l'.falur.a oldugu uzere Erzıncandan ç·· k- · d h' b. .. 'b b 1 ... . . . un u cıvar a ıç ır munası yer u a-
ubaaya kadar Kelkit vadısınde devam . k E b"d kasaba · . d esk' · 
eden zelze1e sahası üzerindeki bütün şe- n:acı · z 1 er sı ıçın e · ı yerı-

h k b k 
.. 

1 
h b 1 ~·r nı karerlaştırdık. Yalnız harab olan ma-

ır, a~a a ve oy er ara o muş~-u . 
Halen yer ver devam etmekte olan hafif halleleı1n yerlerini değiştirdik. Ayvacık 
zelzelel<:rirı daha 1-1.5 sene kadar sür - kasabası da eski yerinde kurulacaktır. 
mesi muhtemeldir. Bu sarsıntılar çökPn Yalnız burannın zelzeleden harab olan 
toprağın ~erJeşmes:nden ileri gelmekte - sşıiğı maha11esini yukarı aldık. Yalnız 
ıfü. şehir ve kasabalar üzerinde meşgul ol -

Zelzele mmtakasındaki tetlriklerimit duk. Köylerin yerlerini tesbit etmek üze
csnasında yeni kurulacak Erzincan şehri re de yeni bir heyet teşkil edilecek ve b u 
kin iki yer tesbit ettik, bun1ardan biri heyet bütün köylerin arazisini tetkik e -
ist.:ısyondan Cephaneliğe doğru uzanan a- derek yeni yerlerini teSbit edecektir.> 

Bir genç metresini 
sokak ortasında 
bıçakla yaralath 

Dün Üsküdarda kıskançlık yüzünden 
radde ortasında kanlı bir hadise olmuş. 
bir genç evvelce beraber yaşadığı bir ka
dını bıçaklıyarak ağıır surette yarala -
mıştır. Üsküdarda Valideiatik mahalle -
~:ne.le oturan Aziz, iki senedir beraber ya
ş.:ıdı~ı Faunayı bırakarak üç ay evvel, İz
r.ite gitmiştir. 

Bir hafta evvel Aziz, Fatmayı almak 
,-zere İstanbula ge'rniş, fakat kadını Üs

küdardakı C'vinde bulamamış ve onu her 
t"rafıa aramağa başlamıştır. Nihayet 
r.ıatnıanın başka bir adamla berabet ya -
şamak1a olduğunu öğrenmiş ve dun Üs -
J.iir.!ar caddesinden geçerken kendisile 
karşılaşmıştır. Aziz Fatmaya berabeı- iz
ır;te gitmeği teklif etmiş. kadın reddet -
nıiştir. 

Bu hareket karşısında Aziz, bıçağını 

çekerek ~adının üstüne atılmış ve vücu
dünün müteaddid yerlerine saplıyarak 

kan !ar icinde yere sermiştir. 
Sıhhi vaziyeti tehl:keli olan Fatma 

Ni.imune 11astanesine kaldırılmıştır.' 
Yc;k:ı'anan Aziz isticvabında; F:ıtmayı 

~ok sevdiğini ve onu kıskançlık yüzün -
tlt.n vurduğunu söylemiştir. 

Çekmecede bir kamyon 
devrildi 

üç kişi ya ralandı 
Şoför Ahmedin idaresindeki 1618 pla -

ka say:lı kamyon Çekmeceden içinde üç 
amele olduğu llalde İstanbu'a gelirken, 
Haramider~ mevkiinde birdenb:re dev -

Bütün orta tedrisat 
müesseselerinde · 

dersler bugün kesilecek 
Şehrimizdeki hususi liselerın müdür '"' 

leri dün sabah Galatasaray lisesmde maa
rif müdürü Tevfik Kıutun riyasetinde bir 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda hu
susi mekteb talebelerinin resmi okullarda 
){apılacak imtihanları etrafında görüşül

müştür. Top1antıda hususi mektebler ta
l~bcsinin imtihan edileceği resmi okulla
rın müdürleri de hazır bulunmuşlardır. 
Itusust okullarla ecnebi ve ekalliyet o -
kullanndan resmi okullarda imtihana gi
recek talebe~erin vaziyeti tetkik edilmiş 
ve imtihan günleri günde 30 talebe imti
lian edilmek üzere tcsbit olunmuştur. 

Öğleden sonra saat 15 de orta mekteb 
müdürleri, saat 17 de lise müdürleri 
maarif idaresinde t.oplanmışlardır. Bu 
toplantJda Maarif Vekaleti başmüfettişi 
Salih Zeki ile maarif müdürü Tevfik 
Kut da hazır ıbulunmuş ve imtihan tali -
m~tnamesinin bazı madde1erinin tatbiki 
şekli 'ile imtihan komisyonları meselesi 
etrafında görüşülmüştür. 

Bütün orta tedrisat müesseselerinde 
dersler bugün öğleden .cı.onra Kesi ecek ve 
yarın öğretmenler toplantısı yap• lacak -
tır. 

Sarhoş bir ihtiyar 
kuyuya düşerek 

ağır surette yaralandı 
Feriköyünde Camiçılmnazı s·~kağında 

oturan 70 yaşlarında Mustafa adında bir 
ihtiyar dün iki binlik şarab a1mış, o ci -
vardaki Sirkecideresi nam.ile maruf bir 

rilmiştir. ne~i:e yerint> giderek bir kuvu başında 
Bu devrilme neticesinde kamyonda kafayı tütsülemcğe başlamışt•r. Bfrkaç 

bulunc.n amelelerden Kasırnpa~ada Sili - saat içinde her iki binliği de bitiren ih -
cilcr caddesinde oturan Şüca;;ıtti?1, Edir - tiyar ku~'U başında çılgın bir neş'e içinde 
neli Mustafa ve Beşiktaşlı Abnullah vü- oynamaj:a kalkışmıştır. 

cudlerinin muhtelif yerlerinden teh 1ikeli Ayakta duramıyacak bir vaziyett~ o-
surett~ yaralanmışlardır. lan Mustafa bu sırada müvazencsini kay-

Yaralılar -~er hal celbolunan sı~ht im - , bcd..,rek önünde oynamakta ı)ıduğu kuyu
dad otomobı,ıle Guroba hastanesın~ kal - ya dü~müştür. 

dmlmışlardır. Elrafüın yetişenlerin yordımil~ müş -

V1r mu1vini Aıkaraya gitti külatla kuyudan çıkarılan sarhoş ihtiya
rın ".Ju sukut net:cesinde vlicudünün 

Vali muavını Haluk Pe- muhtelü yerler·nden ağır surette yara -
akşamki trenle Ankara.ya 1andığı görü 'müş ve tedavi ~dilmek üzere 

İstanbul 
peyi dün 
gitmiştir. 

P a zar 'Ola 

1 Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Hasan E ey 

adliyeye verildi 
Zabıta üç çocuktan müteşekkil yaman 

bir hırsızlık şebekesini yakalıyarak, ad -
liyeye teslim etmiştir. 

Bir müddettenlberi Kutucu'ar camisin
de sirkat vak'aları olduğu görülmüş, ha
dise zabıtaya aksederek. tahkikata baş -
lanmıştı. 

Bu muhtelif sirkat vak'alarmın nasıl ve 
kimler tarafından yap~dığı anlaş!lama -
makta, fakat her gün cami dahil!ndPn 
kıymetli .bir .şeyin kaybold11ğu görül -
mekteydi. 

Zabıtamn işe müdahalesi1e nihayrt 
vak'a aydınlanmış; hırsızların Necdet. 
Nusret ve Receıb is;rnlerinde üç çeıcuktan 
ibaret o'duğu anlaşılmıştır. Bunlar ara -
larmda anJı:ı~arak, tertibat a1mışlar, hun
dan .sonra hergiln camiyi kollam1ya baş -
laın;şlar ve muhtelif zaman 1 a rcla içeri gi~ 
rerek, halı, seccade gibi bircok eşv2vı soy
muşlard1r. Çocuklardan Rec~b bilahare 
çalman seyleri bazı kims<?lere satmıc; ve 
a1dık1arı para aralarında n;ıvla~ılr:rııştır. 

Dün r.dl'yeye ver~len kücük m:ıznun -
lar, Sultanalımed 1 inci suıı>ı cez1 mnh -
kemesinde yapılan sorgularında, suçb -
rını itiraf ederek: 

- Parası;ı; kaldık, bunları ~a1dık; rle -

mi§lerdir. 
Hakim, ı::C1rguvu mütt>akib. i.ic çocuğun 

da tevkifler!ne karar vermi<:tir. ................................................................ 

C Küçük haber:er ) 
~---· 

E gaye~i gözetilmek tedir. ~ 

'-····-·----...... ___. ........................................ _ .................... ········--··.-.··-·-··--···· .J 
Yeryüzünde petrol lçtn kıyametlerin kop- mı elbe'" bir gün bu petrol saha.sının, fıştı.. 

tuğu şu günlerde, hükümetimlzce dikkare nft:ak noktasını da bulacak ve yurdt•muz 
-iayan bir kanun projesinin haz.ırlanmakta hakiki bir servete kavuşacaktır. 

olduğunu öğr~ndik. Son tetklkleri lkmal etli- Kömür ve demir istibsalimize eklenece& 
len bu projeye göre, bundan sonra memle_ olan Türk petrolü, dünyanın o meşhur lÜ9 
ketimlzde sarfedilen bütün benzinlere mu- karalar) ını tamamlıyacak ve çoktan ta. 
ayyen bir nisbette iSptrto karıştınlma.3ı mec~ mamlanmVj olan gene o meşhur (üç beyaz.. 
buri ~lacaktır,- Başka memleketle~de çokta lar) la birlikte, yurdumuz en kıymetli iki 
tatbikıne ~eçılen bu usul sayesmde hem saç ayağına sahib olacaktır. [•] 
petrol sar!ıyatının azaltılma.sı, hem de yurd Bununl _ . . . 
mahsullerin<len ~;:karılacak ispirtonun sü- a beraber petrolu bızzat ıstihsal e. 

- .. ·· te 1 tm .. til illi en deceğimiz o mutlu güne kadar ikinci tedbir rumunu m n e e... sure e, m m - .. . d 
faat iki balamdan korunmuş olmaktadır. uzerın e durmak çok yerinde -blr lınrekeb 

Filhakika belli başlı dünya petrol kaynak- olmvştur. Yukarıda söylediğim gibi, bu ikin· 
larının yalnız Amerika Rusya Romanya ve Ci tedbir, petrol ithalft.Unı asgari hadde in .. 
Mezopotamyada bulun~u bu· memleketler- ~irecek çarelere baş vurmaktan ibarettir. 
den gay.ri ye.rler için böyİe bir tedbiri zaru_ :tşte benzine ispirto karıştırılması mecbtıri
ri kılar. Malüm olduitu üzere petrolün vaz- yeti, bu tedbirlerin baı.şlıcalarmdan birini 
geçilemez b ir madd e olması, müstahsil teşkil ediyor. 
memleketleri ticari anlaşmalara yanaşmak- Benzine ispirto ltanştu:ınıak mecbUl'ıyeti,. 
tan mü.stağni kılıyor. Hemen hi!r alıcı menı- ni kabul etmekle, yalnız benzin sa.rfiyatmu .. 
leket bu yüzden m utlaka döviz çıkarmaya, zı azaltmış değil, ayni zamanda ispirto is. 
yani avuç dolusu para. ödemeye mahkUm tlhlılkimizl artırmış olacağımız da ~pht'>iz .. 
bulunmaktadır. dir. Bu sonuncu nokta, bilhassa dik.kate la.. 
Orduların motörleştiği, ziraat ve sanayiin yıktır. Böyle bir usul iSpirto çıh.mıa;.ı ya. 

h ergün biraz daha makineleştiği bir devirde rayışlı bl.rçok ziraat mahsullerinin de kıy .. 
petrol lhtlyacmın nasıl arttığı ve buna mu. metlendirilmesine yol açtığından, he-r mem .. 
kabil lktısadl münasebetlerin de nasıl dar- lekette hususi bir alakaya mazhar olmıı~tu. 
laştığı düşünülürse, böyle serbest dövize da- Meselenin dünya alimlerince motör tekniği 
yanan bir aJ~verişln ne demet olduğu ko_ (Devamı 7 nci sayfada) 
layca tahmin edilebilir. 

Halbuki iş bu kadarla kalmıyor; blr harb [•] üç beyazlar: Un, pamu~ şeker. 
tehlikesi karşısında büsbütün na.:zik bir şe- ••••••••••••••••••••••-.-..-. ................................. _.n•m 
k.ll de alabiliyor. Nitekim son harbler dola-
yısile petrol pi~ası sadece yükselmekle 
kalmamı.ş, umumi bir tedarik darlığı da bn§-ı 
lamıştır. Artık bol para verecekler iç!n de, 
istendiği kadar petrol m~takkatmı tedarik 
kolay olmaktan çıkmıştır. 

Muhakkak ki, yurdun milli müdafaasında 

Korku... Esrar... ve HJyecan . .ı 
fılmler sevenlerin nazım dikk&
tine... Frank ıştein fil ınlerinde . ı 
daha esrurlı. daha dehşetli ve 
daha korkunç bir şaJıeser olan 

Kahve darlığı - Piyasadaki kahve darlı - olduğu kadar, zirai ve sınai hareketlerinde 
ğının bnüne geçmek üzere birliğin elinde de hususi bir rolü olan motörlü makinelerin 
mevcud kahvelerden 1200 çuval kahvenin pL biran benzinsiz kalması en ciddl bir tehli 
yasaya çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kenin ta kendisi olur. Onun için petrol me: 
kahvelerle Hazirana kadar vaziyetin idare selesi her memleketin ön safta ele aldığı iŞ
edıleceği ümıd edilmektedir. Diğer ~araftan !erden biridir. 
Kübadan 1500 ton şeker gclmıştir. Iç istih- Petrol ihtiyacına karşı dünya memleket_ 
liki _tam~men karşılıyacak 1:1iktarda şeker leri belli başlı iki tedbir düşünmlişlerdir: 
getlrilınesıne devam edılecektır. Biri ken~ topraklarında petrol araş~nnak 

But day ihraca' ı - Yunanistana 1 milyon ve yabancı petrola muhtaç olmaktan kur- ' 
kilo buğday satılmıştır. Macaı ıstana da 10 tulmak; diğeri de petrol ithalatını asgari 
bin ton arpa ihracı iı;iln görüşmeler yapıl _ hadde indirecek çarelere baş vurmaktır. 
maktadır. İtalya ıçın de mühim miktarda Birinci yolda maalesef pek az memleket. 
arpa istenılmektedır. Hububat pi,yasabrı pek ma.hdud nl.sbette muvaffak oltnu.ş, 
sağlamdı.r. sarfedilen emeklerin çoğu boşa gltmiştir. 1 

. . . . . . Jeolojik tetkikler dünya petrol hazinesinin l 
Demır ihtıyacı - Sanayı tetkik heyetı a_ hemen hemen sözü geçen sahalara · ·ıldı-

zasından Bekir Sıtkı dün demir ithalat ko - _ :ya:y 
misyoncularını toplıyarak demir futjyacı et- gını ve bu sebeb~e her aranılan yerde - ik_ 
rafında görüşm~tür. Perşembe günü de tısadi ~f°et~t· bırymemba - bulu:ıamıyaca
demir fabriit.::ı~orları toplanacak.:ar, iç .sana_ l ğ_ını gas er~. ş ır: ... urdum uzun duny~ üze_ 
yiin muhtaç olduğu demir n.iktar ve cin.;leri I rmdeki yer~- u?. ~.uyuk pet~_ol :merkezinın tam 
tesblt edılerektir. Bundan sonra te.sbit edi- ortasına du.ştuğunden, Turkıye o mazhari
len demirlerin ithali içın lazım gelen teşeb- ı yete namzed memleketlerden biri sayılmak-
.... - l ı kt 1 tad:r. vus ere gırı.şı ece ır. 

. . . . . . .. Memnuniyetle kayda değer ki, bunu göz_ 
yn_~versı~de ımtıhanla:1" .-:- Unıve~sıte o - den kaçınnıyan cümhuriyet hükfunetl hiçl;ıir 

numuzdeki Cumartesı gunu yaz. tatilı dev - fedakarlıktan çeklnmlyerek yıllardanberı BUGÜN 
resın!: gırecektır. Ders yılı sonu münasebe- petrol araştırmalarına devam etmekted' 
tile~a1!niversite idaresi_ ~tih.an hazırlıklarlle Son defa Beşiri kazasında. Raman dağı :~ 
~-e,.,~ olmaktadır. Unı~e~~ıte . he!:etı bu - teklerinde yapılan sondajlarla, blr petrol 
gun oğleden sonra Rektorun reıslıgınde top sahası üzerinde bulunduğumuz teeyyüd eL 
lanarak imtihan vazıyellerini tetkik .edecek- miştlr. Türk mühendislerinin tükenmez az
tır. 

l\:atinelerden itib ıren 

ALKAZAB 
::>.nemasında BA~ LIYOR 

.................... mi!., 
Üniv~~~~~~an1Ma31Ma~ta ba~ ~~~·-••n•••••••••••••••••••••••••••••~ 

lanacaktır. Geçen hafta ıçmde b~lıyan ya_ ' 
bancı diller imtihanlarına da devam edıl - ÇEMBER L I• TAŞ 
mektedir. Bu imtihanlar bir h a!taya kadar 
bitirilecektir. ı 

SiNEMASll\DA 
Belediye kooperatifi - Belediye· koopera

tlfinin umumi heyeti dün saat 17 de bele _ 
diyenin lokantasında. toplanmıştır. Toplan
tıda kooperatife verılecek yeni veçhe etra
fında konuşulmuş, kararlar verılmiştir. 

Lokantalar - Lokantaları .belediye dört 
sımfa ayırmış, bu husustakl raporunu dai _ 
mi encümene vermiştir. Birind, ikinci ve 
üçüncü sını! lokantalarda tabldot mecburi 
tutul.muştur. 

Daimi encümenin ta.sdikind en sonra şeh
rimizdeki lokantaların taksimine geçılecek, 
bu ışle belediye· reis muavinlerinden Lütfi 
Ak.soy meşguJ olacaktır. 

Bugiinden itibaren 
Senenin en muazzam 2 şaheser filıni birden 

GARY GRANT - ViCTOR MAC LAGLEN va DUGLAS FAiRBANKS 
tıı.ratmdan çavrilmiş 

1· GUNGA • DiN 
Türkçe sözlü 

Kahcam ~m~ııc devrinin eşsiz d.;st ı nı, yığ.tlik taribiııin parluk efsanesi, 
sinema teknjğrnin en son merhalesi ve Meşhur sinema )'Ü.dızı 

GRACE MOORE'nin yaratt1gı Buyok Şaheser 

z 2- u L • 
1 

Iv.uaız m müri'c filmi 

Ayrıc3 - MA Yı.,~UNLAR AŞKI Renkli 

Hafta tatili - Darbhane ve Damga mat_ 
baasmda günde üç saat fazla m esai ile tatil 
günleri çalışılması hakkındaki Vekiller He
yetı karan dün alakadarlara bıldırılmıştır. 
Dal'bhane ve Damga matbaasında bu Pa _ 
zardan it;baren hafta tatılı yapılmıyacak _ 
m. "'11111 .............................................. . 

Şehrimiztleki diğer sınai müe.~eselerde de S u- '11111' E S 
kanunun tebliğinden itibaren fazla mesai ,111111111••• ı&Y& B, İ N E 1'I A S 1 ••••• 
tatbikine başlanacak ve kanun hükümleri
ne göre hareket edıleceıctır. ............. , ................................................ . 

NİŞAN 
İstanbul maruf tüccar ve fabrikatör

lerinden Mehmed Ali Yasin kızı Bedri-

Bugnn ınatin.;ıl~rden it baren: 2 bllyU!{ ve görllltııemi ~ film birden 

l·KADIN IBMAL EDiLiNCE" 
GAIL PATl~JCK ve WlLLIAi\1 WARREL 

(Fransızca ~özlü) 

- Bir filim dün
yanın vaz;yetini 
gözönıi ne alarak 
bir mal~al~ yaz • 

... Avrnp.:t har
bi bittikten sonra _ 

... Dünya bu -
günkü medeni -
yetten daha başka 
bir medeni}et ya -

Yolunu şaşıran bir kadını, k ocası .ı.ı öldUrmeğe hakk ı vttr mı ? Emniyet 
ve ltimad, içtımat s.ıadetin ye~Qne {sası oln. tılı mıdır ? 

2-BOLLYWOOD BEVÖSC 
Hasan Bey - ye Yasin ile Gülhane hastanesi jineko!oji 

Bugünkü silah - başmuavini doktor yüıJbaşı Necati Bici-
1ardan daha kor - oğlunun nişan merasimi 19 Mayıs 940 Pa-
kunç silahlar icad zaı günü Orduevinde samimi aile dost- Harikalar memleketinin bütün sevimliliğini, lüks ve ihtişamını 

---- ....... ----------------~~ı::ı.k.nıı...__~--D&Iil ... hil.ıwaüi:ı:u:. · afeıme ve bütün musikısini göster~ıı bir fıl ıL 
...-~--~---~~--~~~~-..ıb...-. .....:;;.~~~~~ ...... '-'""'-~---
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SON POSTA 

Bizce Roma şu anda Fransayı tehdid ve tazyikle ondan 
azami tavizler ve vadler almak istemektedir. Yoksa 
hakik~ten lıarbetmek istigen bir devlet bu maksadını 
bir tellal gibi tekrar etmekt:.? bir men/ aat göz!'tmez / 
F ransada ·muharebe vaziyetinil1 ,............... Y A. Z A N ......... -.... :mo~ürJü. 3 zı~hlı ~e üç seri tümenden, 16 

:ınüttefikler için fevkalldc teh· E..,-:eklı g--neral sahd ve. dahıl mudafaa kumandanltğile, 
lilı:@U Olduğu bu sırada gene İtalyanın. H E [ k•ı 28 askerı m!lltakadan mürekkebchr. İtal-
!akat bu sefer resmi ~esi yü~elmeğe • mir r 1 et yanın muvazzaf .. piyade sübay sayısı 

Sayfa ' 

1 HAdi8eler Ka11macla 1 

ŞUNDAN &3UNDAN 
Günlük bunlar Dfye merak ederdim. Köprüdeki JskeleJe .. 

rln giizelleştlıilmesinin lüzumlu oldu~ 
Belediye zabıta memorıarı, açıkta abnlt gazetelerde okuyunca l§f anladım . Metti 

satan seyyar slmltçileri topluyordu: vapurlar, k®rüdeki iskeleleri beğenmedlı:ı. 
- Neye gıda maddelerinin açılı:ta satıl- !eri ~n bir tiirlö yanqmak tstemiyorJa~ 

masına mlnl oluyorlar, diye dii4ündfim. * 
• Biri be.flrdı: Katranlanan yollar 

- Oiinliik bunlar? 
Acaba yasalı: bir günlük te onu mu haber Ada yollarının yeniden tatranlamnam( 

YeriJ'Qrdu? tarar verilmiş. 
SesJn Celdift tarafa baktım. Bir yumurta. Birkaç .sene evvel me4bur olan 'blr f&l'ki 

eı gördüm. Meğerse adam günlölı: yumurta vardı: 
sattıtı için: 

- Günlük bunlar. 
Diye baltnyorm.Uf. 

* Dıflll'lya W.. oar mı 1 

cAdaların ıssız tenha yollarııı 
.Boynuma dolandı yArin tollan .. 

Eu yaz, prlı:ınm 1kincl mısraını delitfJl'f 
reli aöyllyeblleceliz: 

oaııı arrı 10,684 ve topçu subay sayısı da -317 d" 
ıştır. Harb havasına kar7ı pek hu- u S p t . .. a. ır. Ttamvaydaydım: 

:•s htn İtalyan barometrestnın, Vıırlab- kon A os ah " ?1~ D.~~!~ıf su:.a1ları da buna göredir. Açılı: pencerenin yanında oturan &dam. 

•Adaların 1&8121 tenha 10ııan .. 
.Katrana boyandı ylrln kollan• 

Şarkıdan birkaç mısra daha babrladıllll 
tf!: ÇiZ!!ı<>I ÜZt>rinde duran. iğnesi acaba ne 85 eri reU.ı arr~rl . uyo~ ı tal~arun büyük ve kuv- biraz tunıldadı. Pencereden dı§a.rı: 
arar:ı r>Jtı'ec-ektlr dl e dü ünüp merak .......................................................... 'veth sayılabılecek ·hır ordusu vardır. Fa- - Tor 

tdenlcr . k ~ 1.~ • b" .. İtalya harbe hazırlanmıştır ve hazır lam- 1 kat bu ordunun piyadesi ile hafif tonrnsu Diye tilkftrdi1 ve sonra bana döndü. kapı_ 
ıç n ya ın atı bel.w yem ıı· ıur- · ı ı-:ı- n tt ertnd tt ı ha - terdi 

t:ı·ız ha~ıtlı k yor, o haldi" muharebeye girmesı lazım- fazla olmasına rağmen rnotörlil, zırhlı ve ın z e ev Yl coe : 

cAdalard9.n bir ylr gelir bblen» 
cAman allah g6IJen l»at gösJere.. 
cİpet te çorap nrmn dtlfdn dizlere. 

yaca tır. d h. d .
1 

bT 0 . . .. tt f k ı . .. 
1 

- ıArabalann lçjne ttllı:ürmet memnudur• Burada da i1çilncil mısraı ~ll4tlreb~ 
Mu!'"solinınin damadı Roma hariciye d.r: a ıAkedru el ı_1:~·11ner1undıçın mu e ı .") lhsenb~u~~n ~ri nisbeten azdır. Bu zamsın yazılı da... Yoklül katran 1'1ll'llUl çıbm dlzlere• 

?ıazır K M"l" lerın ve en z aaııı n e yaşıyan m: .ar ının ihtıyaçlanna tekabül etmek için * M• e•hur bir ...ıw vardır·. 
• on: Ciaıio iki gün evvel ı ano· ' ı b ... ..v .. 

da l>ıJ"ttnı il' h 1 bfr nö.!t~ Jet1er'e Balkanlılann yaptıkları hesab - u nevi ve dns ıblrliklerinin sayısı pi _ ı ...... l'-'- •-:. -~a:-. ' n emr e azır anan . b b h 1m 1 . ih . d b. likl . . R5 a- ·-..... ar ........ -Kar da ıes de isini belli etme derlel',.t 
:rı~ top antıı:ında yen· bir nutuk söylemi~ J~rdd u il t a e yer vermelerı tıyatlı :a e . ı: ennı~ sayısının hiç olmazsa ..... ._.,Ilı: m•._ .. ____ n..ost, ı.x..-..e .. • •· an-·- evinden tacemak .................... _ 
tır, •Av""· .

1 
d'" uk dder• bır hareket olur. uçte buıne muadıl o!ması ikbza etmekt~ ..,...uın•u _.,,,_ ,,.. .."..,,._ .... -.. - ..-- ......... ~ 

tı • uJuı ı e unyanın m a .,. : .. _ dir. telelerln ırbel bir bale pUrDmelerin1 m. gidecek evli erlı:elı:lere tavsiye ederim: 
nı her an değiştirecek mahiyette hadı- İtalyan !ılosu büyuk muharebe gemi- zumlu bulu:pormUf. - Adada ~ amma katrana t>uayım dt 

SCler cereyan ederken Habeııstanda, is- Jeri ııibaril~ her ne kadar müttefiklerin ----... - , • -· ... _ !.:.~:.!:~td Arada aırada aörürdtim. Vapur 1r.öpa1IJe me. 

ıPanyada galıb gelen harbcı" ve ı"htilalci Akder.iz donanmalarına nt.betle çok za- •• d k" A il 7&klqır. Fakat. bir t.lrlü J'8Dlpmudı. ,....., m .....& l ı L .. _. 
t ı rrasır a 1 merika - AcM>a Defe yana.prnyor? • vt11~ d-1--u ,.,,. 

k
8

hnın~hA~~re k~p ~~&~~f~dt,~~ft~n~llicili~~ --~---------------------------• alnıa!iı imkAnsızdır .. ilh .. ·' 1 bi1h.~sn Akd~niz iç~n çok ehem_miyefi b!r tebaasına dönmeleri 
. liarb afeti Avnıpanın şimal ve batı dC'nız kuvvet• teşkıl etmekted:r. Bıından , tavs ·ye edildi 

~llliall._,.ini kasıp kavurarak müttefikler baska ftnlyanın hava kuvvetleri de Ak -
ıçın hnılevj bir karakter almağa başladı- 1 denizde müttefikleri düşündürecek kadar Ka~frc 21 (A.A.) - Amerika se!areti, 
~ı bir sırada söylenen bu resmi ve ehem-! ehemmiyt>tJi,lir; bi1hassa uça~ın harb Amerıka tebaasına seyrisefainin serbest 
llıiy tl .. .. 1 • • u.a... bf L. 11 k ·ı . l olduğu §U sırada Mısın terketm.clerinin h e ı sozlerin İtalyanın harbe muda - gemısl fçın m wıış r ve est dt~i bu iht" tl b.i h k ld . . . 
a)e rtrnek kat'I kararının ar"fesinde bu- zamanda ... Bu sebeble İtalya bir Akde - tf ya ı r are et 0 uğunu bıldırm:ı-

lu d r. 
nedir? 

ıı uguna delA'et etmemeleri i~ln ancak niz harbinin iptidalannda. bilhassa orta 
;rııarın ltulyada söylenmiş olmaları ik - AkderıizcAt' bazı muvaffakitetler elde e - Müttefikler Amerikaya cDenlalll de okuyucum cF. T.• aöJUlyor: 'mülü olmadıtmı takdir etmesi 11an. 
ız. edf'r. debilece~inf um8'bilir. Fakat ılevamlı bir - cBayat. ..vli üserkıe turumıutıur• eli • * ,, 1 500 tayyare JOl"lar. Kabul edelim. ll'akat. aız ban& :ıö1ıer Bay ş. B. Bat.aız. 

"-Ont Ciano .ftalya son wilnü söyli - deniz harbi 1talya için meş'um o!makta:l • • • • mlaln1z? Afk ne demettir? Bir okuyucum, iki genç arasında müte;]' 
r~kt r. d"yor. Bu son söz belki dE' cta- eeri duramaz; İngiliz mütehassısları bu daha sıparış ett ler Pransı.s mubarrirleriınden Jules Clarettle - did kalmış olan Bay Ş. B. Y1 hayal wkutu 
d:hlerırnf vumezseniz harbe gireceğim• fikirdedir. Vaşington 21 <A.A.) _ Müttefllı:ler, ge _ nln Lepetıt Jaques iaminde bir eserı. vardır. ~~:ıuyor, ben de bu ftttrdeyim. 
. ıı ıbaret olacaktır. Ancak bu son sözün !ta1.van ordusuna gelince onun kl:v _. çen hafta Kaliforn1yaya 1500 ıa.vvare .sipa. Bir fiıslında bu bahsi çok renkli bl:r üslflbla yucwn mektubuna lniııt\val te• -

Si'ıyJ u- llnde olsun bir Jmza atmayı unut.mut 
enece~i anın tayini büyük bir me - veti, son hafta silah altına çağırd:ğı bir- rlş etmişlerdir. Bu ra.kama evvelce bildi _ anlatır. Fakat maaleaef eseri titablanm ara- * · 

seıedir. kaç smı{ efrodla .birlikte, bir buçuk mil- rllen Douglas'lar da da.hlldir. sında ~ulamadım. Fransızca küçük LaroUS- Bayan P. T. meselesi. 

AkÇtinkü İtalyanın harbe girmesi harbin yon olarak tahmin edilmektedir: ancak se'u karı.ştırdım. O, aşk kelim~lni şöyle ta. Bay S. E. R. şu evlenmek fstedi~Lnl ıı(W 
<"\ d n'ze Ba1kan1 "\7 k d y Türk gazetecilerinin rlf edlyor: 1 ~.. :-.:-~1 b ' ara ve ı a ın oguya bu tahm ndr bir mübalfığa olsa gerektir. em09 olan genç kız meselesine avdet edly 
t~alıaşrnası demektir. Bu böyle olunca, Londradaki ziyarellerı· Kalbi çok hoşl.andığı, malik olmak iste - fakat maalesef bayan P. T. blr daha gör 
,,. )a ı;ırı valnız har.be gireceği anın ta- Ha;;: ıi askeri teşki!it bakımından ise, dıil1 feY• ckılru kuneW aureıte mçleWren medL 

h
.Tlni değ ?, ·bundan evvel, umumiyeile İtalyan ordıı~, BOn defa teşkil olunan bir Londra 21 (Hu81U61) _ On yedi kiflden bJs, vatan attı. tulle' qtı clbL Bu h1Me * 

arbc> ~· . kor karar~a.111 ve 3 pfyade tnmenile be - mürekkeb olan Türk gazetecileri bugü:ı tabiat kanunlarının emretUli meyU de eli • Büyükadada cB. i. ye: 
b · . ırıp girmemek kararını vermek de raber. bugün bir karargahı umumiden, 6 Avam Kamarasını ziyaret etm.i§lerair. yebllh1z. ADDenm atkı. ~ulun anne afla Muh1t1nizl del.işt.ı.rinlz. Bu ~ 
t~~u: .b.ir ehemmiyet kcsbeder. Filvaki ordu, 18 adi, bir motörlü, bir :zırhlı, bir Türkiyenin Londra sefiri Tevfik Rüşdü gibi. Kadm qtı gibi .. • iti ertek araaında tanıoina ile nef:lcelen~ 
,,, Y~ ıcın harbe girmek meselesi yalnız . . ""ksek d "', b . Şu ilç bet atırm okuyucumu tat.mm et - llr. VakUle .söylemJ.f olduiunus yalanın i 
"tans~ Al sen kıtaat 'c bır yu a,, Kolordu ku- Aras ta u akşam gazetecıler şerefine bir mJyecetını tahmin ecU.Jonmı fatat w 811 _ tı ue ballallllllf bulunuyaraunus. Şimdi 
}' uya plardan, KoTSJcaya. Sardon- manda,lığıııdan ve nihayet 54 piyade, 2 resmi kabul vermiştir. tunun hele bUllnlerde daha' fala,. tabanı- tayı düzeltmek de mfimktln detlldtr TEY 
ıı:::n. Tunusa P-0rtellarya adastndan ve 

"Yet Cıbutiye Habe.şistandan tıt"rruz 
:nıesi deınek dcği'dir. Bunun böyle ol

ası, Yal'li İtalyanın, bugün sıkışık bir 

1 Urunıda bulunan yalnız Fransaya yilk
he~E:.bılıncsı için Fransanın İngiltere ve 
Uttın müttefikleri tarafından terkedil -

ıı1es; 
. ile f Pvakkuf eder ki böyle bir ıh -
ırrıaJı düsiinmek şu anda doğru olma7. 

ı.ı sebebJe İtalya bilir ki Fransaya harb 
~ltıak harbi Akdenizle Balkanlara yay-

aa~ dcınektir; bumın da. İta'ya iç:n ne 

1
car gayr rnüsaid vaziyetler doğura -
C'cc-ğ;,i. süph~iz, herkesten daha iyi 
l!ı:~c1 · h 
J{' nı csab etmiştir. 

1 
• ant C anonun Milano nutkunda .se

:::.•?. Vaktındc emiT verecektir... Duçe 
· •r. \'""rince. Milano kalble ve silahla fa
~nı. 11 öncüsü olduğunu bilfiil isbat ede-
ıttır d · tı·:ı· · ·· .. • f'mesi gıerçi ehemmıye ı ır, 
rıktı Milarıonun öncüsü olacağı bir 
tb ı 

11 ancak Fransa harbidir. Fakat tal -
nın Yalnız Fransaya k&r§ı harbetmekle 

aı•ll'ııva .r. ·• d"nce· 
Ont c··· C851 keyfiyeti taayyun ke ı i . • 
ilı.. _Jan~nun nutkunu söyle:ıe . çın 
-~ Mılinoyu 11eçmeBi de gosterir kf, 

~ fu anda Fransayı tehdid ve taz -
it! <>ndan azami tavizler ve vidler al

iateınektedir; yoksa hakikaten har-
ir lrıtk. iatiyen bir devlet, bu maksadını, 
· teJfo1 gibı. aleddevam tekra:- etmekte 
~fıat ··zetmez. ~ go 

htı ııunıa beraber İtalyanın Ma1tada, 
~"«arf beşinci kol hazırlıkları gör -

•it e beraber İngilizlerin İtalyan olan 
bıtta.,.a işkence ettiklerini ?ddia etme
h aşlarrıası. bizzat f ngilterede. onun 
.arb bahanesi aramakta oldnğu ma -

taı e tt'fsir edilmektedir. Fakat bizce, 
Ya~·a aicl verilecek hükümlerde acele 

a l'l'lek iktıza eder; çünkü bu devletin. 
l'l~da rrıüttefiJder aleyhinde tehlikeli 
~eeek bir muharebenin inkişaf et • 
iıt~ b~Jundu~ bir sırada dahi ~Isa, 
~~ lntıdahalesile kazanabileceklerı ve 
" dPbi1ecekleri şeyler arasında hır 
"aıene yaparak hanbe mutlak surette 
~ \'ermiş olduğuna henilz kani bu • 

\lyoruz. Ancak bilinm!:z:, mademJd 

•Son Posta• nm edebi tefrikası: 19 

GAlll IİR İZDİV AC 
' 

- Hayır, hayır. Orası bizim evimiz 
değildir; benim orada hiçbır hakkım 
yoktur. 

Haluk hafifçe gülüm..c:edı 
- Halbuki ben öğle yemeğini hazır-

latmıştım. Tam bk dü~ün ziya!etı ... 
Zeyneb haşyetle genç adamn baktı: 
- Daveililer de vaı- mı? 

- Hayır, ya1n12: jki.miz ... Hatt~ u-
şağımı bile dün akşam Yakacı}a, an
nemin evine yolladım. 

- Evet .. fakat ... 
- Bir kadının kocasile ba,başa ye

melk yemesi ~ tabii bir keyfiyettir. 
Bilhassa alır· ciddi bir tavırla s~z 

söylüyordu. Onun cevab vermediğini 
görünce lakayıd bit' sesle sordu: 

- Yeni isminizeen memnun musu
nuz? Zeyneb Gökalı> kulağa pek fena 
gelmly~r değil m~? Sonra, tayyareci 
Halukun kansı olmak ta sizi artık 

ckimsesiz bir kız. vaziyetinden kur
tarıyor, Naciye ortalıktA siıin hakkı
nızda ne söylerse söy'.esfn, artık ken
dinizi bu dedikoduların haricinde tu
tabilirsiniz ... 

Zeyneb sinirli sinirli ~lüyardu. 
- Niçin gillilyorsunuz? 
- Gü1meyim de ne yapayım? Ha-

limiz o kadlr komik ve manasızdır 

ki... Düşündük~ böyle bir çıl~nlığı 
nasıl yaptığımıza şaşıyorum. Hele si
zin için böyle bir sebeb bile yoktu. 
Yüzünüzde pek ümidsiz bir adam hali 
.glSrmüyorum. 

- Ne istiyordunuz? Handan koca
sfle mes'ud olurken ben beynime bir 
tabanca sıkarak kendimi gülünç bir 
vaziyete mi düşüreyim? Hayır kızımJ 
ben öyle. arkamdan kendimle alay e-

Nalıleden: Maasa Tahsin Berlıand 
dilmesine razı olacak tabiatte bir in
san değiJim. 

- Peki, ya o tayyare ile gi.dip bir 
daha dönmemek fikirleri gülünç değil 
midir? 

- Hayır, .her tayyarecinin başına 
bir kaza gelebilir ... Şımdi bu &azleri 
bırakalım da bana teklifimi b"buı e
dip etmediğinizi söy?eyiniz. 

- Hangi teklif ... 
- Beraber yemek yemek ... 
- Çarnaçar kabul ediyorum. 
Gülüştüler, fakat ikisi de mahzun

du. 
Cihangirdeki apartıman Zeynebin 

pek hO§Una gitmisti. Çok rahat ve se· 
vimli bir yuva idi. Eşyalar yerlerin! 
benimsem~ görlnüyorlardı. Evin ha
vasında hafif bir tütün kokusu dalga
lanıyordu. 

Yemeği itarşı karsıya ve adeta neı'e 
içinde yediler. Haluk. nazik b"r koca 
gibi kansına ikram ediyordu. Bir ara 
sordu: 

- Yeme'kltti nas1l buldunuz? 
- Cok iyi. · 
- Ya apartımanı? 
- Pek güzel! 
- Gelip burada oturarak mısınız? 
- Ne münasebet! Kararımıza bu 

dahi\ de~ldi. 
- Bilivonım. Çalıfmak, kendi ha

yatınızı lruTtarmak istiyol'!!Unuz. Ali. 
Fakat bütün bu projeler burada ika
metinb:e mAnf değil! 

- Hayır! Dadımı ve bilhassa Naci
yeyi kuşkulandumamak için birkaç 
akşam otelde kalarak kendimf' bir oda 
ve bir !ş arayaca~ım. Ondan sonra da 
bayatımı tanzim edeceğim. Esasen bu-

rada oturmakta bir sebeb yok! 
- Ben sizin kocanız değil miyim? 
- Evet. Lak.in kararımız sadece ıi-

zin beni kimsesiz ve sokakta bulun
muş bir kız vaziyetinden kurtarma
nızdan ibaretti. 

- Peki. peki.. hiddet etmeyiniz. 
Canınız ne isterse yapınız. Ben eski 
bir imirlmin kızına bir iyilik etmek 
istiyordum. 

- Bu iyiliği fazlasile yaptığınıza e
min olabilirsiniz. Yalnız sizden ne bir 
ev, ne de herhangi bir maddi yardım 
kabul etmi~ğiml şimdiden söylüyo
rwn. 

- tşte bu fena! 
- Niçin? 
- Çünkü dün akpm ben vasiye~ 

namemi hazırladım. 
- ? ? ? 
- Benim birkaç Jrurufum oldulu-

nu biliymııunuz. Bütün sene Yakacak
taki kö,tiinde oturan bir anamdan 
t>aşka kimsem yoktur. Çocuksuz ölen 
bir adamın mtrBSJnın da kısmen taksi
me uğradı~nı nazan itibara alarak 
dul karımın haklarım vikaye etmek 
için bazı tedlbirler alınağı münasib 
görmüştüm. 

- Bıı kadar durendiş olmanıza te
es.silf ediyorum. Evveli, hamdolsun 
henüz dul kalmadım .. ve belki de hiç 
bir zaman da kalmıyacağım. 

- Boş ümidlere kapı1.mayınız. Bu 
akşam Yeşilköy tayyare istasyonun
dan mechuJ bir semte doğru hareket 
ediyorum. 

- Kadri Sertelli ile birlikte değil 
mi? 

CA:-kc30 ';aT) 

~Bunları~ 

bWyormu 
idiniz? 

Bahktan bahsetmiy.en 
bahk avclları 

Balık avı meraklıları 

da avcılar gibi mübalağa 
dan hoşlanırlar. Tuttuk
ları balığın sayısını ve 
büyüklüğünü daima mü 
balağa ile anlatırlar. Bu 
yüzden fıkra yazanlar balık avı meret 
lılannın mübal8ğalan hakkında bir~ 
1ıkralar yazmışlardır. · . 

Lewes'teki cbalık avı meraldılan ki~ 

büt ~ir içtimamda bundan böyle tuttuıt. 
ları balıkların sayısı ve büyüklüğü h~ 

kında hiç söz söylemiyeceklerine and it
mişlerdir. Bu havadisi haber veren .. 
zete: 

cBu yeminlerini ne kadar müddet tW. 
tabilecek~rdir. İtte onu bilemeyiz .. diyot 

* 
Çillilır flmpiyo11a 

Garib müsabakalar 
tertib eden Amerikada
ki bir heyet, çflliler a
rasında bir müsabaka 
terUb etmiştir. Genç. 
ihtiy~, kadın, erkek bir 
90k çilliler müsabakaya 
girmişler ve müsabakayı Şarl Mevtan t• 
minde l 1 yaşında bir çocuk kazanmıştır. 

Şarl'ın yüzünde bulunan çillerin sa~ 
1E95 tir. 

* Şimal ayısı 500 kifo gelir 1 
Aslanın sıkletct? ço~ fazla olduğu sör

Jenil"r. fakat 500 kilo gelen şimal n' ısına 
nisbetle as'an ancak onun üçte birı s~ 
!etindedir. 
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General Veygand cepheye giderek 
bizzat kumandayı ele aldı 

(Ba.ştarafı ı inci sayfada) 1 llzler d~an mevzllcrıne hücum etUkleri 
tu.mlu blr kamçı darbesi olduıtu merkezin - vakit cephe hattının gerisin~ekl düşman 
il'Mır. gruplannı zararsız bır hale koymağı unut.-
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büsbütün kapanan birçok yolları t~mir etmek 
ve esaslı bir hale koymak lazımdır Diğer taraftan şurasına işaret edilmekle muş olmalarına. benzemektedır. Şimdi Al -

iktıfa olunmaktadır ıki, halen Almanlar ile manlar daha geniş bir mikyasta yolu bazı 
İngiliz kıt'aları arasında çok şiddetll bir noktalarda zorlamış, fakat arkalarında daL 
çarpışma vukua gelmektcdlr. Ayrıca, Cam.. ma mevziler mevcud olduğunu unutmuşlac Mardin (Hususi) - Vilayetin hemen bü -jbüyük rol oynıyacak olan ~l ~ebeltelbıi ~ t 

tün yolları esaslı surette tamir ve ıslah e • an evvel tesis etmek lfi.zım gelmektedir. d brai mıntakasında da çok sıkı bir muharebe dır. 
cereyan eylemcktedır. Mütearrızların ıçındc bulunan bazı .11okta. 

Bütun Alınan hücumlarına rağmen, karşı lar dalma Fransızların elınde bulunmn.kta 
tarafın gayreti, her tarafta durdurulmuş • ve Fransızlar mukabıl hücumlar yaparak 
tur. Her yerde, Fransız kuvveUeri, kendılerı- mükemmel şekılde muharebe etmektedir _ 
ne gostemlml.ş olan mevzilere yerleşmekte- ler. 
dır. Alınan gayretinin mütte!ık kuvvetlenn şi-

Hatıarın sağlamlığı şundan da belll ol _ mal kısmının münakalesini kesmek maksa
maktadır ki, Almanların Rethelln garbinde dlle Manş limanlarına müteveccih oldu~ıı •
Aisne'i geçmek hususundaki bütün ga.Y!:at- şlk!l.rdır. Alman tankları nıümkün olan her 
lerl püskürtülmüştür. Nefsi Rethelln işgaİlne türlü hasarı yaparak, panik saçmab çalıır.ı
gelince, Rethel şehri, Alsne'ln sağ sahilin- rak ve telA.ş verıcı haberler neşrederak mem
de bulunmaktadır leketl işgal edıyorlar. Fakat, şurası. kayde. 
Başkn blldirlldığıne göre, SOmme hattı da dllmektedır ki tanklar ne kadar ilerllyorsa 

sağlam surette tutulmaktadır. o kadar daha çok zayiata maruz bulunuyor_ 

dllme~e muhtaçtır. Mardin _ Diyarbakır yo- :\lardinde anayii cnnlandınna.k ıalJ,JJ\lld 
•u tstisna edilecek olursa. diğerlerinde kışın Mardlnde rnahdud bir mrn.at ve ticarel fl 
nakil va.sıtalarile münakalo.t tamamlle dur- yatına mukabtl sanayi ha.yatı hiç m bt 
maktadır. Mnrdl.n - Cizre yolu kapanmak - sindedir. Bütün vUA.yet endüst.ris1 blr kaÇ 
ıı. Mardin _ Nuseybin, Mardin • Kızıltepe, fabrikruılle üç beş sa.buhhane ve :maaarıı 

j•)erik ve Mardin - Mazıdağı Yollarını çamur ve 5-6 yüz el tezg!Uuna inhtsa.r eylemekte 

ı 
ve arızalar kaplamaktadır. d.lr. Halbuki, Suriye ve Ira.kla hembud 
Bazı yollarda y:ızın dahi nakliyat büyük bulunan bu vllfıyetimlz, eskiden olduta /

müşkülatla yapılnbilmektedlT. Mesela; Mar_ bugün de ayni .şekilde millıim bir sanJ 
din - Cizre yolu 210 k1lometre olmasına rnt- merk~ haline geleblllr. Bunun için makl 
men otomoblller bu yolu en müse.ld hava - sanr.]iini teşvik, debagatı ihya, tezgAlı ~ 
lnrda ancak 8 _ 10 saatte kat'edebllmekte - tarını tezyid, Gurs tiitüncillüğünü bbnll 
dirler. Köprü lhtiiyacı da mühlmdlr. Hül~a. zeytinclldk ve sabunculu~ tevaı eylemek 1 
Mardinin umumi lktlsadl durumu üzerinde zımdır. 

Son söz olarak şu denebilir ki Som.medan lar. Blr çok tanklar aıtır zayiat verdirilerek 
Ren'e kadar, mükemmel mevzı alnı~ vazı - püskürtillrnüştlir. Keza İngll~ baskınları da Muradhda 19 h.ayıs gençlik Edirne Hal~evi yılhk 
yette bulunan Fransız ordusu, Alman hü • Alman hatlarının gerisindeki bu ka.rga,,a -
cuml:ı.rına. karşı .koymak ıçın organl?.8 ol - lıh ilAve etmek ıca'b eder. Izmit (Hususi) - Şehrimiz orta. okul son ve spor bayramı neşriyat sergisi 
maktadır. Alman piyadesi çok uzağa g1dememıştır. sınıf talebesi velilerine ve büyüklerine çok Muradlı (Husus!> - Da.ha ~ba.hleyin Edirne (Husus!) _ Halkevi neşriyat 
lngiliz fıtihbarat Nazırının nutku Zıra Yollar tıka~ .haldedır. • • güzel bir veda müsameresi verdiler. Elli kişi. her taralı bayraklarla donaUlan Mtı- kitabsnray kolunun ıuuıır1 ... ..1.o~ını blldJrdİ 

Almanlar ıbtıyat kuvvetlerınıde lik iblr koro iki sesle tatannı etmiş, va.Is de radlıda. gençlik ve spor ba.yramı ~ 
cepheye çekiyorlarmış Sevim, mllli rakıslarda ve Çin dansında Nee- büyük tezahürntla. kutlulandı. Sporcu.. ğım bır yıllık neşnyata. a1d sergi bugün ıt,.. 

Parı.s 21 - Dünkü gün zarfında Sıı.mbr'dan lA., Nahide ve Vedia çok muvnffa.k olmuşlar- lar Ctimhurlyet alarund& Atıatilrk anıdma evinde Q.9ıldı. b 

Londra 21 (Hususi) - İstihbarat na -
zırı TJuff Kupper, bu akşam radyoda v.1-
ziyct hakkında izahat vererek, Amien 
''e Arı·asın i§gaUnden dolayı paniğe ve 
ciddi alarme mahal -0lmadığmı, Fransız 
ve İng:liz ordularının eltın bu mevkil9r
de bulunduklarını, ne ric'nt ettiklerini ve 
ne c:ie mağlub olduklarını söylemıştir. 

4 ~ , • dır. tıdzler piyesinde de talebeler muvaffak çelenk ko dul Ebed! Şef t tınd 
Olo:le a. kadar ola.n kanalın garbında Alman olmuşlardır. On yedinci asırdaki Fr&nSız kı. . 'Y ar. a.ra an ten- Sergi üç gün devam edecek ve Salı , 't 
zırhlı kolları harbe ağır bır surette iştirak afetleri ile temsil edilen Bahar valsi müsa- dllerıne emanet edılen cümhuriyeti kol'U)'8- . . _.6f 

etmem~er ise de hatır motörıze uruurlarm y u t kil oakln.rına varlığına oruışacaklanna a.nd i"- akşamı kapanacaktır. Sergıde bu yıl Jlı>r ' merenin en beCen en num.ara.sını eş et. • r-
faa!Lyetı bll~kls pek canlı olmuş ve garbe mi Ur tiler. Badehu .spor alanında g~ere bat- yatından birçok kitab ıle gazete ve mecııı 
doğru oldukça derin akınlar yapm~lardu'. Bu ş · 1 d 
h k U rd 

nn ı. nüshaları tA<ıhır ed:ı-1.,tır. 

~~~a~~r-·-·R····e··s····m·-~,····T····e···b···,·:,·g:·,·e···r········,I lr_A_n_k_a_r_a_d_a __ a_ç_ıı_a_n _______ ~---~-~-----~ Nazır. halen cereyan etmekte olan mu
harcl::enin neticesini beklemek icab etti
ğini, ~imcliiik hiç bir şey b<>lli olmadığını 
bfldırdikten .sonra, bilhassa şu Ü!; haki
kati tebarüz ettirmiştir: 

rüleri elde etmeğe te§ebbüs etmışlerdlr. Bu i _ Sthhat memurları kUrSU 
hareketler şaşırtma hareketleri olup maksad • (Ba.ştarafı ı inci sayfada) 

l - Şimdı. Almanların ~ayesi Msnş 
dPnir~ne merek, İngiliz lfms.ınlarına karşı 
harekete geçmektir. 

2 - Almanlar, gaye edindikleri yerle
re varmak için evvela hafif motörlu kıt'a
larını saldırmakta, paraşütçüler scvket -
mektP ve bunların husule getirdikleri te
şevvii ten istifade ederek, mühim stra -
tejik mevkilerde yerleşmektedirler. 

3 - İng"Ji:r ve Fransız orduları mağ -
lub olmamıştır. Bunlar muazzam bir kuv
vet te5"k.il etmektedirler. 

Mukabil taarruz sırası g.?Pnce, bunl:ı
rm !ndireceği darbe müthiş olacaktır. 

Loonun sukutu 
Parls 21 (AA.) - Oise ile Meu.~e arasında. 

Fransız kıtaları bazı geri çekilme hareket • 
lerl yapmışlar ve Laon'u terketını.,Ierdlr. La. 
on Almanlar tarafından hnrble alınmamış_ 
tır. 

İnfiltereden mütemadiyen 

!arı da teşevvüşler husule getirmektır. i 
Avrupadaki stratejik Ta.zJyet noktasından 1 

denllebılır .k.ı, Alman thtıyat kuvveUen Rhin • 
nehrlnln yukarı mecrMı üzerinde bu ne -
hirle Main şehri arasında buluİunaktadır. 
Bu ihtiyat kuvvetlerinin 20 ı.1A so fırka ol. 
duğu tahmın edılmekto, ve Fran.~ada karşı_ 
!aşılan müşkülft.t dolayısUe Alman kumanda 
heyetinin bunlardan 3-4 fırkasını almağa 
mecbur kaldığı da söylenmektedır. 

İtalya Adriyatiği 
kapamış f 

(Baştarafı 1 inci sayfada.) 

malzeme~i, toplar, tank ve cephane 
Arnavadluğa nakledilmektedir. 
Arnavudluğun Draç limanı tam 

bir mühimmat deposu halini almıf -
tır. 

İtalyan gazetelerinin neıriyatt 
Roma 21 (A.A.) - Clano'nun nutku halt _ 

kında Telegrafo gazet.eJıl şöyle demektedir: 
- Ctano İtalyanın hükümranlık hak.kına 

yeni kıtaat geliyor sahib bir devlet olmak itJ.barUe hukuku-
Londra 21 (AA.) _ Royter: nu ~lıdafaa et.meal 11zım geldlğinJ. söyle _ 
Alman ordusu tazyikini derlnleştiımek su- mlşi · . 

retlle cenahlarını genişletmeğe çalışmakta _ talya, gerek mlll~ arazisinin ve gereık 1m
dır Bu cenahlar müttefikler tarafından aı- paratorluk nrazlsinın tevsıı emelındoo.ır. L 
kı bır surette t~tulmaktndır avcı tayyare _ talyanın bu emel~en Kont Ctano'nun 30 Teş.. 
lerlnin refakat ettiği bombardıman tayya - rlnl.sanl 1938 tanhli nutkunda. tarıf edılmış. 
relerinden teşkil edilen geniş blr yelpaze tır. Mumaileyh bu nutkunda. bır takım oot
Alman kıtaatının cenahlarını himaye etmek rafi 1simlcr zikretmiş ve şiddetle ~lanm14_ 
~~ ~ . 

Rqyterin hususi muha.blrl bu tayya.rele Bu ırazete, Italyn.nın Eylül a.yındanberi bil 
rin havada dalgalanan büyük blr kuş küme- hassa Alp hududunda birçok Fransuı fırka.
sine benzetilecek kadar çok oldujtunu bU _ Iannı atıl bırakmak suretıle hA.disa.t üzerin- i 
diriyor. de mühim tesirler icra etmiş olduklarını kay ! 

Mutte!lk zırhlı kıtaları düşmanı gedikle- detti.kten sonra fÖYle demelctedır: 1 
rı doldurmağa müs:ıraatn çalıqtığı sırada «Bız, Avrupanın mukadderatı ıtaa)')'Uıı et- • 
şiddetle sarsmukta ve İnglltereden mlitema- meden evvel hnreket edecdız.. 1 
<Uyen yeni kıtno.t ihraç edilmektedir. Mektebler erken kapatılıyor 

Amlen.a'i ve Abbeville'i a1mışlardır ve 
Somme'un şimalinde bulunan Fransız, 

İngiliz ve Belçika. orduları cüziltamıarı
nı bu suretle Manş sahılıne dotru sür-
mektedır. 1 

Belçl.kada kıt'alarımız, Gand'ın şar - 1 
kında Bs&ıut'nun cenubllbda müfreze. i 
1erimizc karşı koyan dü.şma.nıı hücwn i 
et.mekted..ılr. Düşmanın ValaaıclennM 
mınta.wında cenuba ~ru yamın te -
şebbiislerl akim kalmıştır. 

Hususi bir tebliğle bıldırdı~ımız gibı, 

Alman kıt'nları, cenub cenahında. Laonu 
almışlar ve Ohemin des Dames yollle A_ 
i.me - Olsa kanalına kadar Uc.rlenu.şler -
dlr. K!ıtfe.larıınız., Frains1Z hücumlarını 
gerl p\iskürtorelt, bu mıntn'kada lblr çok 
hücum nrabalan tahrib etmıştır. Düş - f 
man müfrezelerinin şundıye kadar mu- 1 
ka.vamet gösterdlklort Rethel şahr1 alın_ ı 
mıştır. ı 

Hava kuvvetlerimb, Alman ordu.sunun 1 
bu za!erıne müe.98ır surette yardım et - • 
mtşlerd.ir. İ 

Ha va da hft.klm olarak, nehirler üzerinde: 
geçldlerı ve nakliye müesseseler1n! tah_ : 
rlb ederek, yürüyüş halindekl kollara 
hücwn yaparak, 9 uncu Fransız ordu.su. 
nun inhiUJ.lnl çabuklaştırmış ve şlmdi. 
ye kada.r düşmanın gedlğimlzın cenah_ 
larmı tehdld için yaptığı bütün teşebbüs
leri nüve halinde iken boğmu,ştur. 

F.ransız sahılt üzerindeki keşıf uQUş. 
ları Mna.ında tnyyarelerimız, bır Fran
sız torpidosunu, 548~ tonilutoluk Niger 
donanma sarnıç vapurunu, Pavon Fran. 
BlZ kargosunu ve diğer 2 kargoyu ağır 

surette hasara uğratmışlardır. 
20 Mayısı 21 Mayısa bağlıyan gece, 

cem'an 43 bin tonilft.to hacmınde 6 nak
llye gemısı ve sarnıç gemlsl batırılmış, 
dığer taraftan cam•an 13 bin tonllUo 
lıacminde 4 vapur ağır surette hasara. : 
u~atılmıştır. 
Düşmanın kayıbla.rı dün 47 tayyare _ 

ye baliğ olmuştur. 1~ Alman tayyaresi 
kay:rbdır. 

bombardıman ediliyor. ne 31 Mayısta kapatlla.onktır. Franaız tebliği 

Fevkalft.de şiddetli bava muharebeleri oe • Roma 21 (A.A.) - İtalyada melctebler ev
reyruı ediyor ve Alman kuvvetleri şiddetle velce mukarrer olan 16 Haziran tarihi 'yerı.. I 

İngilizler vaziyeti nasıl Cebelüttarıktaki kadın ve çocukların Parıs 21 (A.A.) - 21 Mayıs sabahı 
teblt~i: 

görlıyorlar ? tahliyesi 1 Bu gece cereyan eden bırçok çarpış-
Londra 21 (Hususi) - Cebelüttank - : malara ra~en Somma ile '"'~rnbrai ara-Londra 21 (A.A.) - Royter ajansının as- • &"' '""" 

kari muharriri ynzıyor: taki askt-r~ kumandan, kendisine evvelce J sında haJ~ müphem olan vaziyette rnü-
OCb etrafında.'kl lbü'yük mwha.rebe iler _ \•erilmiş olan salılhiyete istinaden, Cebe- İ hlm hıçbir değişlkllik kayded.J.lmemi.ltir. 

i dik Al 1 b-tü hlı f k l r· kt k" k d kl : Cephenın d&ğer muhtelif ndktala~dn, e çe man arın . u n zır .. ır a arını uttarı a mu un a ın ve çocu arı.ı 1 e:r.cümle Al8ıne üzerinde ve Re.thel böl_ 
kullandıkları daha zıyade tcbaruz etmekte- tahliveıı.ni f!mretmic:tir. i : 

~ ··-. • gasinde dti.şman hücumları pUskürtül- • 
d1r. Çok mühim miktarda Alman tankı tah. Tahıı· ,_.e başlam.ı tır. Kadın ve rocuk - : .. tür • 
rfb edllmiştlr ve ihtiyat tankların da pek .J ş · -ı • ı· ID\14 · : yakında tükenmesi beklenilmektedir. lar Fransız Fasına nakledilmektcdı.rler. Tayyarelerimiz d~an gerilerine şid-1 

Bu arada Almanların bu kadar uzun müd- detll gece bombardmıanlanna devanJ 
~et idame edcblldikleri hücwn ştddetı .ıcen _ Geredede fırtma etmt,tır. 
dillğinden atır bır vaziyete sebob olmU4tur. Gerede (Hususl) _ Kaza.mızın Mengen 1 Par.Is 21 CA.A.) - Fransız akşam teb-
Alınan ~Unakale hatları müttefikler tara- nahıyesının Çubuk köyünde geçen gün de- f llğı: 

tından mustcmirren hava bombardımanlan vam eden şiddetli fırtınalardan Hidayet t1s- Somme'un şimalindekl mıntakada taz 
t t 1 h be i yiklne <ievam eden dü"man, ileri .. ~.ur-u:>: u umuş, mu are n n karı.şıklığı içinde tün isminde bır köylünün evının Ust çatısı .. ......., -

Jnütead~~d Alman tankları müttefik h~tıa- tamamen uç:mU4, fak.a.t nüfusça bır zayıa.t larını Amiens ve Arrasa kadar llerlet _ 
tın gerısınde bulunmuştur. Bu tanklar Us - olmamı.,tır. Başkaca samanlık ve diğer yer- meye muvaffak olmuştur. Cephenin ge- : 
}ertni kaybetm~lerdir. . . ri kalan kısmında, d~anın mevzii : 
Diğer taraftan tankları sevk ve idıueya de hatır tahribat yapmıştır. Dığer bir nın gayreUerıne rağmen, vaziyette değişik- i 

}nemur Almanlann da 10 gündür devam e. de bam aksamı uçmuştur. llk yoktur. l 
!on fevkalade bir çalışma neticesinde bit _ İ.rtihbar hava kunetlerlmiz ve bom- 1 
}in bir hale geldiklerini hesaba ıkatınak icab- Çukurovada yeni cins limon bardıman fllolarımız, ba.hrıye pike bom_~ 
~er. Bunltır mukavemetleri gittikçe artan Adana (Hususi) - Yüksek vasıflı limon 1 bardunan cUzütamlarının iş bırlıgile, i 
dll?manlarına karşı mücadeleye daha uzun nev'inin Çukurovada taammümü için Mer- şiddetli faallyette bulunmuş ve durma- : 
müddet devam mecburiyetindedirler. sindeki devlet nümune bahçesı çalışmakta- da.n arazi üzerınde düşman kıt'alarını : 

Müttefik kuvvetler bombnrdımanlara alı _ dır. Yakında Kallfornlyadan yeni cins fi _ ıhır.palamıştır. ~ 
)ıyorlar. Bidayette Alman bombardımanları danlar gelecektir. Fransız hava kuvvetJerinin ve tayyn_ : 
J~ırtıcı bir tesir yapıyordu. Fakat şimdi re da!i bataryalarının yalnız bizim hat_ ~ 
~mbardunnnlarm topçu ateşinden daha cı.z Seyhan alçaldı larımızda, 10 Mayıstan 19 Mııyısa kadar 1 
Jnüessir olduğu anlaşılmaktadır. olan devre 6ilnnsında düşürdüğü düşman 

L d d k. k t Adana (Husu.si) - Son yağmurlar dolayı. tayyarelerinin ı:ısgart mıktan t>ugün ! 
on ra 8 1 anaa sile kıı.bnran ve bazı köyler arazlslni 1st.U.A e- 308 e varmı.t bulunmaktadır 1 

Londra 21 (A.A.) - Londradakl kanaate den Seyhan nehri yavaş yavaş tabil aeviya- · : 
-öre, bugünkü vaziyet 1916 - 1917 de İngt ~ sine dü.şınektedlr. , ........................................................ ./ 

Ankarada açılan va 

15 Mayısta hitam bu-

lan hıfzıssıhha mek
tebi tekılınüI' kursu4 

na yurdun muhtelif 

vHAyet ve kazalar,.,. 

dan gelen sıhhat 

murları kursu muvaf. 

fakiyetle bitirmişler

dir. Yukarıdaki re

sim bu sıhhat me
murlarındım bir kıs-

mını hocaları Necdet 
Bengi, Cemal Orla birlikte Etimad'ud sı hhat yurdunda görülmektedir. 

Fransız Başvekili dün Alman 
ilerleyişinin sebeblerini anlattı 

(Baştarafı ı inci sa.;yfada) zası ayağa kalkarak ba~vekili ılddP.tte' € 
rulmıyacak hatalar yllzUndon - ki bu ha- kışlamıftır. lt 
talar cezalandırılacaktır - Mewe üzerin- Rcynaud sözlerine devam etrni§tirt 
deki köprüler, evvelce derpiş edilrni§ ol- -- Geçen harbin bidayetinde, ağır ıof 
duğu gibi atılmamıştır. Alman moförltı çu ve makine1itüfek 'bakımından çok d 
fırkaları bu ;gedikten geçmiş' erdir. j ol>naınıza rağmen tutunduk. Bundruı tlJf 

48 saattenbcri, Alman ilerleyi§i devam ra, ga:>Ti dürüst düşman tarafından f 
etmiştir. Amiens ve Arras, bu sabahtan- kullanılması neticesindeki büyük sf1! 
bert işgal edilmiştir. prizle karşılaştık. Fakat nihayet muJ 

Bizim klAslk harb idaresi telakkimiz, fer olduk. 
derinlere doğru motörlil akmlardan ve Eğ~r her nefer oynadığı munzzrun tc 
paraşütçüler faallyetinden ınürekkeb YP- lün manas,nı anlarsa, bugün günda 
ni bir te1Aklrl ile karşılaşmışttr. saat çalışan amelelerin her biri maklO' 

Yapılacak gayretlerin birincisi, cnte - !erin önünde yüksek bir heyecan ve ibt 
Jektüel mahiyettedir: Kararlar almak ıA- rasla didinirse, eğer her kadın, her e1 
zımdır. ke~{ yaşadığımız saatin azametini mOdf 

Rcynaud, bundan sonra, 1914 harbi bi- olursa. bu sefer de, aynen öteki harbdt 
dayetindeki vahim muvaffakiyetsizlıklerı gibi muzaffer olacağız. 
hatırlatmış, fakat nihayet galib geldik, Yabancı memleketlerde, milyontaı<' 
demiştir. erkek, kac!ın ve çocuk, istikbaltcrl1l 

Reynaud sözlerine şöyie de\·am et - rnevzuutahs olduğunu anlamağa başİ1 

miştir: yorlar. Buııci& çok geç kalmasınlar. 
- Her erkeğin, her kadının ya~amıtkta Vatanın bu felaketli anında, Petaııı 

olduğumuz saatin azametini anlaması ll- Wey,{andın bizimle olduğundan gttf( 
zımdır. Bazı m111etler. bunu ~ok geç an - duyuyt\ruz. Verdun galibi Petain, Fratl_.A 
lamaı:ınlar. galebesinin nasıl elde edileceğini bili>~ 

Kazandıkları şereflerden SOPra istira- Weygand, Alman ilerleyişini durdurdv 
ha~ hak kaıanmış olan iki ::ıdam, Wey - tan sonra, bizi zafere ulaştırmasını bf1 
gand ve 'Petain memlekete hizmetlerini miştir. ô 
arz!'tmişlcrd!r. Weygand, 1918 de Alman- JlarckB.tın idaresi, yaltu.1; Weygrıtl 
Jann Man§a ve Parise hücumunu durciıır- aiddir. 
muş olan F-0chun adamıdır. Weygand, HükOmet kararlarını almıştır. Hiç r 
~imdi, muharebe meydanındadır. Pe - hususi menfaatin arlık s6z söylemek "'ı 
ta in, \1/cygand ve benim ~ramızdR tarn kı yoktur. r; end1mizi, vatanın fetAJt.etl 

bir fikir bernbcrlW, vardır. seviyesine ~ika~ağı bi~elim.. J. 
Reynaud. sözlerine şöyle devam t•tmiş- Size hakıkatı söyledım. ÇilnkO yııı:, 

tir: hakikat bize hareket kuvvetlni vftt6l' 
- Herhangi bir z§.fa rnüsaad2 edilml- bizi kurtarabilir. 

yecektır. Vatan hainleri, bozguncu'ar, el- Ağabeyler!ne IAyık olacak Franını sf 
çaklar ve korkaklar için bundan sonra u- kerle:r:ne mmad edelim. Fransa ve fıı 
zun sürecek, muhakeme usuın tatbik olun g!ltere, birbirile sıkı surette birleşınlf 
mıyacakhr. lan bu ikı :büvük millet mağlôb ed!leıt\ 

Büyük şefimize ve askerlerimize iti - Fransa öl~cz. Eğer yann birisi ~e...f. 
mad edelim. Tayyarecilerimiz z:ıfere ko- ve bana, Fransayı yalnız bir mucize JV', 

şuy-0rlar. İngiliz hava kuvvetlerıne de te- tarabllir der-'e. ona şu cevabı verce~ 
şekkür ederim. c- Ben. mucizeye inanıyorum, çO 

Nutkun bu noktasında, bütün ayan a- Fransaysı imanım vardır.• 
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ihtiyat erler yoklamaya çağırıhyor 

Askeri vaziyet 
(Baştara.f ı 1 inci sayfada) 

düşürerek Belçikadaki müttefik orduları 
mağlub etmeden Meuse - Möz nehrini Gi
vet ile Sedan doğusu arasında bu kadar 

ek 

lbıı' 

:Fatih 
1 

Askerlik Şubesinden: 325 doğumlular: 31 Mayıs 940 Cuma, 3 kolaylıkla yarabilmi§ olmalarının sebeh~ 
llıa.!ı - Her sene mütad olan ihtiyat yokla _ Haziran 940 Pazartesi, 4 Haziran 940 Salı. olmak ıüzerc üç gün evvelki yazımızda 

.. na devam edilmektedir. 326 lloğumlular: ~ Hazıran 940 Çarşamba, 
' - Yok}., .... 

1 
d ~ d ~ 6 Haziran 940 Perşembe, '7 Haziran 940 cuma. bikiirdiğimiz, bura

1
ardaki köprülerin ih-

llUa ...... a ar gene o6 um, ogum ya- . •. . t Cak ve her mukellef bizzat yoklcımasını 327 doğunı1t~ ar: 10 Ha:i;ırtm 940 Pazartesi, mal ecıılmış olması keyfiyeti Fransız baş-
end!sı yaptıracaktır. ıı Haziran 94-0 Salı, 12 Hazıran 94-0 çar~am- vekl.inin dünkü nutkunda teyid olun -
3 _ y kl ba 13 Hnzlrcın 940 Perşembe. t B kil b re h o ama Cumartesi hnrıc olmak üze- • muş ur. aşvc u nutkunda, bunun 

cıe"":rtnnın hergun saat 9 dan 12 ye kadar 3ZS doğunılula.rzart: esil4 H
1
a
8
zlHran 94-0 

940
cum

5
a, 

1
17 gibi daha bir takım hatalardan bahset -

·-.ı edecektir Haziran 940 Pn , nzıran a ı. . b f . . . 
4 ö · 329 üoğumlular: 19 Haziran 940 Çarşamba. ffilŞ ve unlnrın nıllerının eczasız bıra-
~ oıa ğ:)eden sonra şube kendi lşlcrıle meş 20 Haziran 940 Perşembe, 21 Haziran 94-0

1 

k!lmıyncaklarmı beyan etmiştir. 
tabuı ca~ndnn hiçbir surette müracaat C 

5 
edllenıez. uma. 

24 
H . 

9
A

0 
P t Fakat cfl'.a neye yarar? Ordunun sağ-

- Şub d k 330 doğumlu'la'r: nzıran ~ azar e- 1 t 1• 1 d " . . 
le tnuk e e. izdihama. meydan vermeme si 25 Haziran 940 Salı, 26 Hazıran 940 Çar- ı anı t"mr ı c an ıs plın, vazifcı aşkı, har-
~ elle!lerı uzun müddet işlerınden alı- ' b İi harfine ve dakikası dakikasına hizmet 
.... nak ıçln vukubulacak müracaatlar şam a. k ""ZE!teıerdeki her 331 cıoğ'Umlular: 27 Haziran 940 Perşembe, etme thyadı vellıasıl olgun ve hazımlı 
lllukeuer doğu llnı:A core ~~pıl:caf~dan 28 Hazlran 940 Cuma. bir talim ,.e terbiye, değil böyle çok cid-

6 - İHl.n olm ndın~ 00

1 
el mde ı ırb. kası 332 doğumlular: 1 Temmuz 940 Pazamsi, di hayat memat kavgalannda hatta ma-

nı.n unan oı::um u ar an aş - al ' · 
7 Inüracantı kabul edılemıyecektir. 2 Temmuz 940 & ı. nevrnlnrdn bıle ıbu çeşid ihmal ve ha -

Cıı ;- Bu Yll askerUk ça~ınn gıren 336 do- 333 doğumhı.lar: 3 Temmuz 94-0 Çarşamba, taların husul bu.lmamnlnrına kat'i bir 
n:·Ulardan ilk yoklaması Haziran 940 so. 4 Temmuz 940 perşembe. mll.ni ve bir sigorta teşkil etmesı iktiza e
lar a kadar devnm edecektir. Bu doğumlu _ 334 do~-umtuıar: 5 Tenunuz 94-0 Cuma, 8 derdi. 
lıünioklamaıan ıom yalnız 11aftnnın (Cuma) Temmuı 940 Pazarteısi. .. . . 
tek ~:ı oğleden sonra şubeye müracaat ede- 335 dofumlular: 9 Temmuz 940 Salı, 10 • F :ıva~ı G.~ve: il~ Sedan şarkı arasın -
~arnaıannı yaptıracaktır. Temmuz 940 Çarşamba. d~~ı Moz koprulen, Be1çtkaya gireıck 

Z
• . Lıcge - Namur hnttı üzerinden gnrbe 

ıraat· Benzı·ne ı·spirto karıştırılması meselası doğru yürüy.en Alınan ordusunun cenub 
• cennhile gerılerine büyük bir taarruz 

yapmak için sağlam bırakılmaları lfızım-
(B:isfarafı 4 iincü sayfada) reyi bulmaktadır. Halbuki 1sprto sarfiyatı d . f k t ıbu 'b""lged " 

ba1tıtnınd - .. ancak 3 mllyon litre kadardır. Bunun çoğu 1
• a 8 o e ooyilk bfr taarruz 

'taat nn münakaşa edlldiğl gunlerde zl- .. .. ordusu to larna'k ·ıe · 111eını bu faydayı ihmal cdemlyece~i- uzum, incir ve pancar artıklarından çı- P .. . ~artı . . . Madem'ln, 
lllfıı rnUdataa tmiştt H Ib k1 tah in hllfı karılmakta ve ekseriyetini içkiye, -talanını Reynonun soylediği gibi, Belçikaya 
tına tspırtonU: be~n:ı ~lnamı:1 vasıfla: da sıhht ihtiyaçlara hareamaktayız. külliyetli takviye kıt'alan gönderilmek 
~a haleı getir~edlği ib1lfik:1s bu katıştırmn Yeni IAylhanın koydu~u nisbett bUmemek. için Möz bölgesi ve bilhassa Sedan mın -
ca :nıheotôrlertn verimi 'arttırıldığı sabit olun. lke ~;;abe~, :enü~~ ~~ değil, % lO ispirto taknsı zayıf bırakılmıştır· o hnldo bir ta-
lı ' r Yerde tereddüdsüz benimsenmiş ve ar'"i.ırsn ug nA~ ~ .... ırto sarfiyatımızı 1kl • •. . ' -
emen tatbikatına geçllmi§tir. mlsllne çıkarmış ve yılda 3,5 mllyon mre r~ftan Möz k~rlllen yıkılacak ve dl~er 

l>~Ugün 'birçok memleketlerde benzine :ıs- benzin parasını tasarruf etmLş olacağız. Bu- cıhetten bu 'bölgedeki tahkimat. bilhassa 
tlnc.ı Jtarışt.ırılmakta ve böylelikle hem ben.. nun yanı sıra kıymetlenmek için §urada bu- tank mAnfJerile, tank tuzak ve rnayn tar
tan en tasarruf, hem motörden daha fazla rada tepinen birçok zirai mahsullerimizin lalarile bezenecek idi. 
ıerı:ırnan, hem de zirnl mahsulleri kıymet- canlanacağı da şüphesizdir. 
lneın_ıil-nıeye ımkfuı elde edilmektedir. Bu Bu itibarla benzine 1.wlrto katılmasını Bunlar yapılmadı, çünlrl\ zanl'ledilJyor
lan eketıe..."den <1938) İtalya ve BulgariS- mecburi kılan kanun projesini, brı.rb vaz\ye_ du ki, Belçikadaki ordu Almanlann ce -
.\lın~ 3C1 "-"Na 'C 25, Mncarfstan % 20, tinin doğurduğu şu fevkalMe iünlerde çok nuba taarruz etmelerine mAnldir. HülA.s:ı 
tine ~~ • >'I a ~ 4 nisbetinde ben_ değerli bir teşebbüs sayıyor Te biran evvel unutulmuştu ki, dünyanın en cür'etli, en 

lltıd kabul etmışlerdlr. tahakkukunu milll menfaate çok uygun gö. iyi tech!zatlı talim v tel"bi t --'' 
t::.--_ e Y: A • ! yatı 35 milyon llt- rüyoruz. Tarımına n b li ~ rd' Jl "- e ye vet e\a u• 
~ e u:T O US e ııarboJunuyor. şte bu 

O 
, ihmallerin \•e bu unutmalann cezasJnı bu 

M .·akka 4 ahşab köprUnUn yapılmasma başlanıldı J gUn yalnız Mözde ezilen ve pert.c;an edilen 
• _ 9 uncu Fransız ordusu de~l, bütün Fran-

sa ve bununla müttefik ve alfiltadnr olan 
birçok memleketler çekmektedir. 

Almanların gerek cenubt Belçika ve 
,gerek ~imal doğu Fransa harekAtt1e Bcl
çıkndaki mü tteflk kuvvetleri Fraruayn 

ric'atten menetmek gayesini takib ettik
leri ~iklı.rdı. Milttefı1clerin Belçiknda 
silratle geri çekilmeleri yllrlinden bunu 
bizzat Belçikada yapamadılar ve fakat 

şiı!1di, §imal doğu Fransa.da emellerine 
muvaffak oldular. ŞöiYle k1 dfin Alman -

~ köprünün Eminönü cihetindeki aya -
~ f!.1;'1n Y_ilkseltilmesi için yaya yolculann 

k.i) ~:-sıno mahsus bir ahşab muvakkat 
vJ, ~apılacağını yazmıştık. Hazırlıklar 

tamamlanmış ve ahşab ıkısm.ın esaslan 
tanzim edilmiştir. Resim Eminönü mey
danında bu hususta yapılan hazırlıkları 

lar en sağ cenahta bir taraftan Cambrai 
cenubundan dolaşarak Arrasa vardılar ve 
burasını işgal ettiler. Diğer, cihetten se
ri :kuvvetlerini daha cenubdan, Peronne, göstermektedir. 

ı Amie:ns üzerinde Alb'beville ::;aldırdılar. 

DOVÇE ORIENT BANK 
Drcıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bedin 

bet mı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

l Bayburt Sulh Hukuk Biıklmlitinden: Yüz kü...~r kilometrelik bu saldırma 

Bayburtta dnva vekili Zeki Ersoyun Va • hareketi ancak motosikletli ,.e motörlü 
ğınd;ı. köyünde şayian mutasarrıf bulundu - sed bir kıt'anm harcıdır. Şllphe yok ki 
ğu 4 aprça tarlanın izaleyi şuyuu hakkında mı""ttef",-J ğ te dd-d d d . t ı~ er e er re u e evam e e -
hissedarlardan Kasım aleyhi.ne açtığı davcı. 
dil mezk(lr arnzl ile alA.knlan olduğu 'Ve kcn- rek vakit kay.bederlerse bu seri A 'man 
dllerlnln İstanbul n İzmir clhetıerlııde ma- birliğini, zırhlı fırkalar ve nihayet piya
ha111 iknmetıeri meçhul bulundukları nnlaşı. d~ler takib ve takviye edeceklerdir. O -
lan Vnğındıı köylü Reşid oğullan Tayfur ve nun için şu anda Vnlenciennes - Lllle -
Batalın mahkemece müddeaaleyh sıfa.tile Lyr;: bölgesinde bulunduklnn tahmin olu
celbine karar verllmiş olduğundan muhake. nan müttt'fikler ordusu için derhal Ab-
me günü olnn 10/6/940 Pazartesı günü saat . .. · 
ıo da muhakemeye gelmedıklert veya bir ve. bc-.nlle ve Amiense yurUyereJt garbe doğ-

* Her tiirlii banka iıi * kll göndermedikleri takdirde muhakemenin ru kendflerine yol açmak imkfinı henüz 
~--================i'liil• gıyaben oevnm ve artık kcndllertne tebliğat vnl'd:r. Onların Valenciennesden cenuba 

' - yapılamıyacağı ilfuı olunur. 940/25 doğru dün ve evvelki günlt>rde yaptıkla-
~ 

Nafia Vekaletinden: 
217ı9io Salı unu saat 16 da Ankarada Nafia Vekfüetı binası içlnde malzeme mil.. 

clllrlllğQ Od g 
1 

malzeme ekSıltme komisyonunda '775 llrcı muhammen be-
cı asmda top anım . .. 
~l Robel marka 250 aded burgunun açık eksiltme usulu 1le muteahhld nam 'Ve he-

rı hücumlar hatabdır. Bilmelidir ki bu 
hatalar sadece Almanların ekmeğine yağ 
sUrer. 

Daha cenubda Almanlar Laon, Che -
maın de Darne ve Rethele, yani Aisne 
şehrine v&rdılar. Sedan ve Montmedide 

~~a eksiltmesi yapılacaktır. al Ud ·· lüğ · de ~~nt:rne şartnamesi ve teferrfiatı bedelsiz olarnk m zeme m ur un n alınabilir. en soJ cE>nahlarında cenub istikametinde 
~uvakknt teminat 58 11rn 13 kuruştur. bir terakki yoktur. 
İstekıııerin muYakkat teminat ve şartnamesınde yazılı vesaik tle birlikte aynı glln 

&aate kad kf'·- k . da hazır bulunmaları J~dır. c2280• c3999t 
~ ar mez ..,. omısyoıı 

·ı • ... • d Arras - Lille Mlgesindeki müttefik cr-
Sin op Cümhuriyet Müddeiumumı ıgın en: dul:r·ının gaıb ve cenuba rıc'at yolları ke-

8inn... 
1 

lnd ki hkfun ve ınevkuflıı.rın 940 mall yılı içinde verilecek silmiş ise de bu yolJarı kesı:-n Alman kuv-
21:.r ..., umum cezaev e mcı .. .. b b üdd r;·<ıoo il 365,0GO aded ekmek 17/5/940 gununden iti arcn on e§ gun m etle ve vetleri ancak hafif kuvvetlPr olduğundan 

l>alı zart usulile ekslltmeye çıkarıinııştır. bunların müttefikler için garbc yürü}iip 
~e\'Znlyc 700 lllA 1000 ekmek verllecektir· . l> ~eli muhammen 

83306 
lira olup teminatı nıuvakkate 2500 liradır. nıaıe 3/6/9$0 yol nçma1arı ibtımnli münselib değlld r. 

•ıaıtesı gtınü saat 
14 

de Sinob c. Müddeiumumillği dniresi~de yapılacaktır. • Bundan başkn buradaki ordu arkası:ıı rle-
~:trtname tatil günlerinden maada hergun Sinob C. M.ıddeıunıumlllğl kaleminde gö- nize Yl'rPrek başkumandanlığın tertib ve 
~cğl llAn olunur. a3956• err.rıle Alınanların sağ cenahına şiddrtli 

bır taarruza girişmek için süratie çeki dii-

Ü n i versi te Rektörlüğünden zen Yermesi de pek kabildir. 

b~za. hukuku İktlsat ısp" cnriyari klmyn umumi Fizik, Romanoloj~ Türk edebiyatı Vazıyet Fransada elbette p k reı· ~ ' · .. ı klnlYll Mikrob1yolo.i · genel Fi ı jl L ~ ın ve 
~lr ·~muml Türkiye ta~lhi, Hayatı vcNT~Ierin y~bancı dll bn~anları 3 Blr~~~e~ pek vahimdir. Fakat asla düzelmiyecek 
tin ın~o talıkları doçentlıkleri açıktır .. t akl"<>rln sıhhat raporu 5 fotoırraf nüfus tezke gıbi cleğildır. Kat'i netice ıçin bıra~ dabn 
teı. "'"t Perşembe gUnU yapılacaktır. Is e = • 0 

' - • f ·d· \it 1 ~eği ve ilmi hlh'1yetınl gösteren fi.şlerlle (Fişler tedrls işleri !kaleminden istenecek- ın ııar :zarurı ır. 
) 16 Eyıuı 1940 tarlbine kadar Rektörlü~e :ınüracaatıarı. (fOB8) 

1 
· H. E. Etkile~ 

1 

Sayla 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tnrihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aj:ıns adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ih'barsız tasarruf hesablarında en az 50 
Lirası bulunanlara senede 4 de!a çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır. 

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

500 1, 2,000 " 4 " 
250 " 

1,000 " 40 " 
100 

" 
4,000 " 100 " 

50 " 
5,000 " 120 

" 
40 " 

4,800 
" 160 " 

20 " 
3,200 

" 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşnğı düş -

miyenlere ikramiye çıktığı takd.ı-de % 20 'fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran ta-

rihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Belediyesi llanları 

Senelik llk 
kirası 

120,00 
300,00 

180,00 

869,00 

150,00 

86,00 

86,00 
S0,00 
SDIXJ 

162,00 
89,00 
60,00 
00,00 

1150,00 
180,00 

64.,00 

teminat 

e,oo 
22,50 

13ıfiı0 

:2'7,68 

11,25 

2,'10 

12,'Ul 
2,25 
2,25 

19,66 
s,n 
4,50 
S,'76 

:U,25 
13.50 

6,30 

Fa~ Xb1na.stı 
:t , 

» J) 

Çarşambada :. 

Fatihte • 

> Zeyrek 

Mah. Hafızpıışa Cad. 6/8 No. lu dükkln. 
> Ccıml avlusu So. 5 No. ıu Bahrı.seflt çifte. 

ayak medre.<.-esl. 
11 Tet.lınmeler So. 12, 15, 19, 21 NoJu Cellep 

Mehmetağa medrese.9'. 
, Qar§alllba So. 10 No. lu Cedit Abdurrahlm

e!endi medresesi. 
, camı avlusu So. 7 No. ıu Bahrisent ayak 

medresesi. 
• İbadethane So. 64 No. iu Zenbllli Allefend.1 

mektebi blnıısı 

sanı.atıyada un.m:vny <lld. 305 NoJu arsa. 
:. HüŞ((Ylnnğaı :Ma.h. 2 No. ıu Ferruhağa. mektebi binası. 

Yedlkulede bJe kı:ı.P'.Sınd& ~ki kantar mevkll binnsı. 
Ba1cıtt.a Hızırça.vuş Mah. Tahtıunınare So. 143 No. lu c.'lükkln. 
Fenerde Balat Oad. 41 No. lu kale lbüreü. 
Balatta HızırÇa.vuş Mah. Köroğlu So. 2 No. lu ev. 
Hasekide Nakkaşdll So • .2 No. ıu İbra.hlmp~ mektebi bnruıı. 

• Haseki So. 61 No. lu Bayrampaşa mektebi bina.sı. 
Şehmdeh:ı.şında. Emin Nurettin Malı. tramvay Ond. 106/82 No. ıu 

dükk§.n. 
, Hijseyinağa Mııh:. Kırıktulumba. So. ıı No. lu Dalrillhadls 

Bosnevi medresesi. 

48,00 3,60 ToPitapıda Fen:ıl Malı. 2 No. ıu Bero:ıvuş Yusufa,ğıı. mektebi binası. 
4.2,00 3,?6 Aksa.rayda. Qakıra.ğn. Mah. tramvay Cad. 29 No. ıu Bekirpaşa mekt'!bl. 
60,00 4~ Çapadn &ı.rrq.çdoğıı.n Mah. YeniçEŞne So. 8/12 No. ıu ev. 
4.8,00 3,60 Koca Mustafapaşadıı. SUnbülefendl So. yol art.ığı. 
36,00 2.;'IO E'>k:1 Al~a.18.d.a. Hulbyar Sa 107 No. ıu dükkan. 
18,00 1,70 Oibalide odun iskelesi sotağındak:i yazıhane yeri. 
Yıllık kira. muhammlnlerl ne ilk temlncıt mlktarlan yukarıda yazılı gayri menkuller 

ı llli. 3 sene müddetle ldraya verUmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulm\Jftur. 
Şartnameler za.tıt ve Muamelat MüdilrlU.ğü knlemlnde &örülecektlr. İhnle 3/6/~ Pa
zartesi günü saat 14 de De.iml Encümende yapılacaktır. Tallblerln ilk teminat makbuz 
veya. mcktublarlle ihale günü muayyen ruıatte Dalnı1 Encümende bulunmaları. (4115) 

NltıN'W 

Beloozye Veteriner teŞ!dllitında. münhal bulunan yetmiş ibeşer lira üereUi 1k1 vcte.. 
;rlnP.rlik içm aşıığıdn yazılı şartlan haiz olnnların 23/Mayıs/940 akşamına ka.daz BeledL. 
ye Zat İl1lcri MUdilı1üğUne müracaatları tU\n olunur. 

1 - Kırk yaşından yukarı olmıuncık. 

2 - Askerlik tını hizmetini yapmış bulunmak. 
3 - Resmi veya hususi daire ve mücss~~erde hizmeti mesbuk olduğu takdirde bon. 

servis ibraz etmek. (4211) 

İstanbul Elektrik, tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacı için 100 nded dlngll cı1ınııcaktır. 
Muvakkat teminat maktuan 450 liradır. 
Tekliflerin kapalı ve müburlü b;.r zarf içinde 4 Temmuz MO Perşembe günl\ a.qamına; 

kadar ld:ı.remiz Levazım MUdürlu~üne tevdi edi.hmş olması Hiznndır. • 
Bu l.ıje a1d şartnameler Metro Hnnın 4 üncu katında Levazım Mudürltiğünden para. 

sız tedarik edlleblHr. «401S:. 

ZAYİ - 1903 senesinde Burs:ıdn Kevork -
yan idadisinden o.lmış olduğum şah:ı.detna -
meyi kaybettim. Yerus1n1 alac:ığundan hUlı:. 
mü yoktur . 

Dfkn.D Baçaıor Büyükbamıan 

Doktor Hnflz Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divan~olwıda 104 numarada hergün 
hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 



1 Sayfa 

BALSAMIN Kremleri • BALSAMIN GOzellik eksiri • BALSAMİN 
Rimelleri • BALSAMIN Pudraları • BALSAMIN Rujlan - BAL· 

SAMİN Dudak ve Yanak allıkları 
En kibnr mahfillerln kullaodıklan ve bntnn cı uoyaca tanınmıt sıhht 

gUzellik mUstahzarlarıdır. 

lNGiLtz KANZUK ECZANESi • BEYOGLU, IST ANBUL 

Hepsinden 

Sağlam 
Hepsinden 

Zarif 
Hepsinden 

Ucuz 
YALNIZ: 

ARLON 
SAATL E RlDIR. 

Z Saatman ARLON umum a\lentaıı n cep Kol Duvar 
• masa ve bekoi kontrol aaatlerl 'deposu. 

Sultanbamam - Camcıbap ban. ·------

Kapalı zarf usullle Eksiltme llônı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : · 

ı - Eksiltmeye konulan 1ş &ki.şehir - Sivrilıisa.r yolunun 39~+9~3±,354 kilo • 
metreleri fasılasında tesviyeyi turablye ve ~ inşaatı. 

2 - Keşif bedeli 167416,62 liradır. 

~ - Bu işe aid ıartnameler ve evrak ıunıardır: 
A - Bayındırlık işleri Genel şartnamesi. 
B - Tesviyeyi tura.biye, şose ve k~iil inşaata. a id umum! fenni şartname. 
C - Ora.tik. 
D - Metraj. 
E - Hususi şartname. 
F - Fiat bordrom. 

O - P.roje. 
H - Keşif. 

İ - Eksiltme şartnamesi. 
J - Mukavele projesi. 
İsteyenler bu evrakı her zaman Ankara, İstanbul ve Eskişehir Nafıa Müdürlüklerin. 

den ve bedelsiz olarak görebilirler. 
4ı - iş yeri Eskişehir - S!vrlhisar yolunun 39+990-63 +354 kilometreleri ta.sılasıdır. 
6 - Yapılacak iş 23364 metre tul tesviyeyi turabiye ve şose inşasıdır. 
6 - Eksiltme 17/8/940 tarihinde Eskişehirde VilAyet binasında toplanan Dalznl En _ 

pümende saat 15 de yapılacaktır. 

7 - Eksiltme ika.palı zarf usullled!r. 
8 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 9620 83 lira muvakkat teminat vermesi ve Qf8.ğı. 

da gösterilen vesikaları haiz olup göstermesi lCızırndır. 
A - En nz ve bir defada 100,000 liralık .ş~ iş1 yaptığına dair bonservise miistenl • 

den ihaleden sekiz gün evvel VUO.yete mür'.lCaat.ıa alacn'klan ehliyetname. 

B - Bu kadar işi b~abllec~ıne dair maruf bankaln:rdan alınmış mall referans. 
9 - Teklif mektubları yuknrıda 6 ıncı mnddede yazılı saatten bir saat evveline ıca 

dar VllAyet Dalnlt Encümeni Riyasetine ma'kbuz mukabilinde vcrllecektlr. Poote. u; 
gönderilece!C mektubların nihayet 6 ıncı maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
füş zarfın mühür mumu ile iyice Julpatılmnsı lA.zundır. Postada olaca.ıc gecikmeler ka • 
bul edllıilez. (4030) 

SON POSTA 

~ GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 

göz mütehassuı 
İstanbul Belediye kal'Şısı. Saa.t ( 3) ten 

sonra. Tel. .%3%1% 

~-------------' 
İstanbul Komutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 
Erzurum kolordusu lçln 24/5/9W günü sa. 

at onda pazarlıkla a.şajiıda yazılı malze.ne 
sa.tın alınacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
satte kat'l teminat akçelerlle birlikte Fın -
doıklıda Komutanlık Satına.ima komisyonu -
na gelmeleri. c4ı249• 
Ton 
2ıO sekizlik kalın siyah saQ cçatı için& 
2 Sekiz santimlik döşeme çivisi. 
2 Altı santlnllik tavan • • 20/5/940 günü pazarlığı yııpılan dört bin 

ik1 yüz altmış sekiz lira altmış kuruşluk ba
lık yağına verilen fiat gali görüldüğünden 
yeniden pazarlı~ 24/5/94-0 günıi saat on 
dörtte yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma ko-
misyonuna gelmeleri. «420011 • Nakliye ve motörlü birlikler için iki bin iki 
yüz liralık •benzin 23/5/940 günü saat on bu_ 
çukta pazarlıkla satın alınacaktır. İstekli -
ıerln belli gün ve saatte kat'i teminat ~kçe. 
lerlle ıblrlikte Fındıklıda Komut.anlık Satın-
alma Komisyonuna gelmeleri. c425lı> • Komutanlık kıta.atları için yetmiş aded 
portatif demir masa ile iki yüz on aded por
tatır demir sandalya nümunes!ne gore 
24/5/94-0 günü saat on birde pazarlıkla satın 
alınacaktır. Nümuneleri her gün komisyon
da görülebilir. İstekl!lerin belli gün ve saat
te kat'i teminatlarlle Fııidıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c4252• • 20/5/94() günü pazarlığı yapılan on beş ton 
kuru üzüme verilen 1lat gali görüldüğünden 
yeniden pazarlı~ 24/5/94-0 saat on otuzda 
yapılacaktır. İstekliler.in belll gün ve santte 
Fındıklıda Komutnnlık Satınalma komlsyo. 
nuna gelmeleri. «425:-1. • 

MaJ11 D 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarma 
karşı g ayet teairlidir. Barsak 10lucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
.sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
~tt't:at Vır\rllr'"''' .. rru!•••dt-sf•I fııalrfi!'r " 6

'"'
6
._ f'~ •ı•ı1W' 

Devlet demiryolları va limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Hububat ve Un Nakliyat.na Tenzilat 
Hububat un ve diğer zahirelere mahaua 9 No. lu tarife üzerinden hububat ,. 1ID 

nakliyatına ayrıca tenzlllt yapı.lmıftll'. 

Tarifenin bazı m ünasebetlere a1d ücretleri değl§tirilmlştir. 
Bu husustaki tarife 16/6/1940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fula tafalll& L 

çin iStasyonlara müracaat edhnelldir. <2334) (4096) 

Deniz Levazım Satınalm:ı Komisyonu Hanları 

Miktarı Cinsi 

30.000 metre salaşpur 

30.000 metre Amerikan bezi 
21.000 kilo arab .sabunu 

Tahmin 
bedeli 

6180 
5400 
6300 

iıt teminatı Münakasa güntı 

463.50 23/5/940 Pertembe saat 14. 
405.00 23/5/940 Per§embe 68.at ıuo 
472.50 23/fi/940 Perfembe .3aat 16.SO 

dt 
dA 
da 

1 - Yukarıda miktar, cina, ilk temlnatl&rile eksiltme günleri yazılı Uç kalem eua .. 
nm hizalarında gö.sterilen saatlerde kapalı zarfla münakasaları yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini gormek ve almak istlyenlerln hergün komisyona müracaat.lan t't 

istekli olacakların da belli gün ve saatlerden birer saat evveline kadar tanzim tdecült. 
rl kapalı teklif mektublarını Kasımpqada bulunan komisyon başkanlığına. m.a12>ıd 
mukabilinde vermeleri. «3684• 

** 

Komutanlık birlikler! için beğenilecek nü
munesine göre on veya on beş tane portatif 
yazı rnaklnesı 25/5 19W gUnü s:ıat on birde 
paznrlıkla sntın alınac..-ıktır. İsteklilerin nü. 
munelerl ne birlikte belli gün ve saatte Fın-
dıklıda Ko~utanlık Satınalma Komlsyonu - ı - Tahmin edilen bedeli 18628 lira olan j 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun wi'" 
na gelmclerı. «4248• 15700 kilo parça bezin 23/Mayıs/9.0 tarihi • tatı dahilinde tanzim edecekleri upalı tetıd 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaatt ilin ları 

ne rastlıyar Perşembe günü .saa.t 11 de ta - mektuplarını en geç belli gün ve saa.tıen bit 
palı za.:rıa rnünaka.sası yapılacaktır. saat evveline ıka.dar Kasım.paşada bulunai 

2 - Ilk teminatı 1389 lira ~ kuruş olup komisyon başkanlığına makbuz mutaMllndf 
şartnamesi hergün komisyondan para.al.il o- vennelerl. «3938• 
lcı.rak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı b.nunun tarı. * 
fatı dah!llnde tanzim edecekleri kapa!; tet., 1 - Tahmin edilen bedeli (8979) Ura oll9 

Teklroatına teslim şartlle 500 ton arpa Uf mektubları~ı en ge9 belli i tln ve sa&tteıı (87600) kilo ekmeğin 28/Mayıa/940 tutb1nl 
pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 23151940 Per. bir saat ~vvelıne kadar K asunp&fd,da bulQ.. rastlıyan Salı günU saat 11 de kapalı sarıJI 
şembe günü saat 14 dedir. İ.steklllerln Çor _ nan komı.syona makbuz m uka.biilnde T• . mün&ka.sası yapılacaktır. 
Juda Kor satınalına Komisyonuna müraca _ meler l. (3682) 2 - İlk ~tı 673 lira 52 kunll old 
atlan. (1715 _ 423l ) * prt.namesi bergün komlsyonda.n parum ollı

rak alınabilir. 

50,-000 kilo 
•~ k + 

1 
kt P ,.. ı - Tahımln edilen bedeli 113818• Un. c50• 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlft-

uv ... şe er a ınaca ır. azarlıeı · · _ ..... ., 
23/5/940 Perşembe gü - t 

14 
dedir kuruş olan c15.000• kilo yünün, :.18/Mayw/MO tı dahilinde tanzim edecekleri kapUı ~ 

ıtblerin Çorluda Kor ;;tı:~a Koms;o!': - t.arihine ra.stlıyan SILlı günü aaa.t 14,30 da mektuplarını en geç belli gtın ve aattm 'tJI 
na müracaatları. 

0717 4233 > - ita.palı _zarfla ekslltmeal yapılacaktır. aaat evveline kadar Ka8ımpqada. bal=-* - 2 - Dk teminatı 111036• Ura cM• kurut olup komisyon başkanlığına ma.kbus mukab1Hn41 

Hepsine tahmin edilen fiatı 45,000 lira o- şartnamesi hergün konW!Yond&lı alına.bilir. vermeleri. c3936:a 

Orman Fakültesi, Alım Satım Komisyonu Bq
kanlığından: 

Bir f&l'*namede 

lan 150 ton tenekelerila birllkte benzin pa. 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 27/5/940 
Pazartesi günü saat 11 dedir. Ka.t't teminatı 
6750 lira şartnamesi 245 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliblerin muayyen vakitte An. 
karada M. M. V. Satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (1713) (4205) Aded Cinsi Muhammen tutan 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilan ları 

Haydarpaşa tuıkerl .hastanesinin 940 mali 
senesi ihtiyacı olan (70000> kilo sütün kapalı 
zart usulile eksiltmesi 23/Mayı&/940 Perşem
be günü saat 11 de sellmiyedek! Tümen sa. 
tın Alma Kmnlsyonunda ya.pılaca.ktır Mu. 
hammen bedeli 9779 lira 42 kur~ıur. İlk te
minatı (733) Ura (46) k.Ul"Uftur. 2490 numa. 
ralı kanuna uygun olarak tan:ıim edilecek 
teklif mektublarınm ihale saatinden bir sa. 
at evveline kadar komisyon bai]tanlığına 
vermeleri. Bu işe aid şerait ve evsaf hergün 
komisyonda görülebilir. C3746) 

* Hnydarpnşa askeri hastanesinin 9ıW maU 

----
5 
ı 

1 

1 

Ormancı tlpl p\l.slalı Teodollt Amudl daireli 400 Tak. 
Repetisyol\ Teodolit. 400 Tak. 
Ufki dairesiz Nivo. 

hk teminatı: ao:ı Ll 
İhale: 23/fi/940 Saat: 1~ de 

Üniversal Teodollt. 400 
İlk teminatı: 74 
ihale: 23/5/940 Saat: 

Blr fartnamede 
Tak. 

Li. 
15,30 d& 

~750 Ll. 
920 LL 
360 LL 

4030 LL 

986 LL 

ı _ Büyükderede Bahçeköyde bulunan Orman P'akillte&i için yukarıda mlltredat • 
ları yazılı mesaha MeUert (2) tartname lle açık ekslltmeye çıkarılmışlardır. 

2 _ Eksiltmeye İstanbul Beyo~lu Maliye VekAletl Liseler muhasebeclllll da1nıllDdl 
yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde toplanacak olan Fakülte alım sUuıı kO .. 
misyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak etmek lstlyenlerin muvakkat teminat rnakbuzlle bu Pbl ilet• 
ıerin vekil veya Reprezantanı olduklarına dair ve.saik ibraz etmeleri lAzımdır. 

4 - Şartnameleri görmek ve tafaillt almak istıyenlertn Orman Fakülte31u mi • 
racaaUarı. <3806> senesi ihtiyacı olan coooooı idlo yoğurdun 

kapalı zarf usullle eksiltmesi 23 Mayıs 940 
Perşeµıbe günü saat 14 te Sellmiyedeki Tü _ 
men Satın Alma Komisyonunda yapılacnk. Bir Türk genci iş arıyor Son Posta Matbaası 
tır. Muhammen bedeli (14757) lira 60 kuruş senelerce devlet memuriyetlerinde çal14 -
llk teminatı (1106) lil'a 82 kuruştur. 2490 nu- mış, nnhiye mUdftrlUğü ve idare A.mirlili va
maralı kanuna UYfUU olarak tıınzlm edile. zlfelerinde bulunmuş !ransızcaya tamamen, 
çek teklif rnektublarının ihale saatinden bir almanca.ya da kısmen vD.kıf b1r genç tir • 
saat evveline kadar komisyon başkanlığına ketlerde ve hususi müesseselerde 1ş aranı&k
nrmelerl. Bu 1şe dd şerait n evsaf hergün tadır. «Son Postada cemil Eryürek:t adre _ 
komisyonda görUlelmır. (3745) sine yazı ile müracaat cdileblllr. 

Neşriyat Müdürü: Seıim Ragıp B""' 

SAHİPLERİ: s. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem VŞAKUGlli 


