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C Son 5 unu içinde cephelerden mn~~fikler lehine gelen ilk haberler ~ 
Cenubi Belçikadaki miittefik ordunun 

Alman çemberini yararak 
·şimali Fransava geçtiği bildiriliyor 

Arras nımanıardan islirdad edildi, Abbeuille'in de ueri almdıüı söuıeniuor 
Alman başkumandanı: 

''Taarruzumuz bir müddet 
duracaktır,, demiş • 

ıçın 
• 

Müttefikler Aisne sahillerinde 
kuvvetli bir cephe kurdular 

Dün Valenciennes ile a.m brai ön erinde yeni 

Son dakika: Yeni bir Alman taarruzu 
N k 22 H 1) _ Assoc" ted Press muhabiri l'a - - Taarruzumuzun bir müddet için tevakkuf etmesi muh-

Seıq111va 
o 

Beauvaıs • 

.ı-t evybollrd. . ( ... usus ıa ıtemeldir. Henüz düşmanın kuvayi külliyesile temasa geç -
&~en ırıyor: .._ ____ ._., ______ '!!!""-_____ ....._--....._ıM!l!!İ~~~ıılı. 

Son ·beş gündenberi müttefikler ancak bugün biraz nefes medik.> . , .. . . 
t.hnışlar, ufukta ümid nişaneleri gözüloniye başlamıştır. Askeri müş~ıdl:fikl~r, Generfıal dRayhenau

1 
nunk 

1
bu bs?zlert ını, 

D.. f d · ll bil...,-ilen Arras bugün Almanların mutte er tara n an yapı aca o an ır aar-
un Almanlar tara ın an ışga o.ı.ı ' ' • · ı ll ı "k . diki · "d'.Ji ıolıunan müttefik kuvvet- ruzu beklemekte bulundukları yolunda tefstr etmektedır er. e çı ada tecrıd edil eın ı u a , • • 

Itri tarafından istirdad edilmiştir. Arras ın ıstlrdadı 
Abbeville'in istirdadı şayiaları Paris 22 (A.A.) - Saat 14 de Havas ajansı askeri vaziyet 

b ·ıı d hakkında aşağıdaki malfunatı vermektedir: 
Diğer bir habere göre Manş sahiline yakın Ab evı • e, Arras Almanlardan istirdad edilmiştir. 

~ri alınmış ve bu suretle cenubu gal"'bi Belçikada buluna:n Somme'un şi.nıalindeki m.ıntakada dolaşmakta olan moto-
!hüttef!k kuvvetlerile şimali Fransadaki kuvvetler arasında ~ikletli ve o~mobllli küçük müfrezeler dolayısile vazi.yet 

irtibat temin olunmuştur. eh . . ol müphemdir. 
Ayrıca müttefik kuvvetlerinin, Aisne (En) n rın:h' 6 Somme hattı Aisne ve Sedanın cenubu garbi mıntakasına 

)'ı.'k..ısında
1 

sağlam mevzilere yerleştikleri bildirilmekte · kadar bütiln Aisne hattı ve İsviçreye kadar bütün Majino 

Alm!!ilı 1 r taarruz bekliyorlar hattı, Fransız kıtaatı tarafından kuvvetli bir surette tutul -
- una .~~ 
M·· . . b" mukabil taarruza geçmelerı A . 

ı._ uttefıklerın. her an, ır !h gi cephede ·yapı- mıens'e doğru 
ıuekienmektedir. Maahaza bu taarruzun an --------
la.cağını kestirmek mümkün değildir. Londro 21 (A.A.) - Royter ajansı, Fransız kıt'alarmın 

Alman Başkumandanının beyanatı Amiens'de değil ise de bu şehre pek yakın mesafede oldu -
~~~~~~~~:::.=-=::..::..=..=:--:--:~~~::= ğunu ve Amiens'deki işgal kuvvetinin zayıf 'bulunduğunu 

~man başkumandanhğı da, müttefi~erin bu muhtemel bildirmektedir, 

IX>.ukabil taarruzlarına intizar ~tınek~dir. Alman kumandanı Dün başhyan muharebe 

Dünkü vaziyeti gö•tnir kroki 
(İnoe 9izgilerle tara.nan Slllıa Alm&n IWali altın4a bulunan sahayı, o1ft çi.qW baUar 

ve oldM müttefik kuvvetıerinin cepluılerlle ha.reUtlerini, siyah noktaıudan mJiieşek • 
kil ol(ar Alman iddialarına nazaran ba ordunun yen.t llerteylşlertn.t ıöstelnnelr.tecu.) 

Gl. Veggand, İngiliz ve 
Fransız Başvekillerine 

fliı~iyeti anlattı 
Fransız Başvekili: "Bir ay dayanırsak zafer 
yolunun dörtte UçUnU katetmiş oluruz,, diyor 

Tayyare ile Parise gelen Çörçil akşam Ustu 
tekrar Londraya döndU 

Garb cephesindeki harekAtı ıdare en d" d. ~ · ·· ··ğl 
~ . n..ı:kselde gazetecilere beyanatta Paris 22 (AA) - Havas ajansmın bil ır ıgıne gore, o e . 
buıneral Rayhenau. bugiın DJ.'"" • • (Devamı 7 inci sayfada) P~s 2 2(A.A.) - Havaa bildiriyor' ziyetinden memnuniyetini bildirmi§tir. 

lunarak, demiştir ki: ""'" .-. ___ ~~ Şımall Fransada ve Belçikada yap~ Geçen haftanın §iddetli çarpıflilB.larına & keri ~ftzi yet r-..................... ,_ ............... --....... 1 :~i ~~= ,::;n :"n::1.:"!.: rağmen, kıt'•~:.=:~ ~7'hl-

~ s ... 11 Alman tebliği Sovyetler,Yugoslavyayıltalyan 
~4lmanlar s~vku!cegşı ~~::~::~ :;~.~~\:~ tecavozn ihtimallerine karşı 

bir lıata ışledıler. ·,. :;:~:~:~~=::::."~ .. :-::: ~ mndaf aaya mı hazırlanıyorlarcı 
1 ne ve Dieppe liınanlarındald tasi.sata 1 

.... t fikl A" ~ M ntmedi hattında kuvvet ı surette 1 tayyareıer tarafından muvauatıyenı bır 
,e~ıte. ı er, . ısr:rd:ları da kendisini Somme'un geri- 1 ta~~~~~:.:: =~~~ırkınında düşman Sovyet Rusyanın Macar hududunda 

eşır er, şıma k ı ki d ric'at hattını setretmek için anudane bir h . d 'W • 

sine atabilirse harbin yarısını . aEzanm~ş k~ aca ar ır m~~~;~::;,:!0",';'';::ı~'~ııı ""' va.ı. ta ŞI at yaptıgı bıldiriliyor 
Yazan : Emekli genera_I. Ht ...... l[llr r ' et yetta kalmış oıan dtiftnan kıtaatına w-

, 
1 

"' c'k arzularına atfediyorlar. §1 şiddetli muharebeler yapılınn.kkı.dır. 
Bel ikada. . r .al ' ~ 1 Düşmanın .Arro.S yolu ile A.rtcla'a conub 

ç • . -, 'ı 'v;.J', ~ doğusunda: ıve garba doğru kend~ne blr 701 açmak 
~üttefikler Gandın doğusundaki :v~ . ttın t eden içiıı girişmiş olduğu te§ebbüaler tıarde • Bern 22 (A.A.) - Havas: kıt'aları bulundugunv un teeyyüd eyledi .. ,. . :ı·- l\llı~i a ın sonunu eşkil ol!O&cautdaki mevzile:vde şiddetlı mu a• . Alm 1 dilmiştir. <Devamı T inci sayfada) Corriere del T1cino gazetesinin Bel - ğini bildiriyor ve eliyor ki• 

lll tJ. J ' ıvr-G istihk&nlanna an arın a l 1 • 

b 
etıerme devam etmektedirler. 1'-"' ~·~ 11 (D va.ını 2 n.ci sayfada.) , ...................................................... ,., grad m\ihbiri, Macar hududunda Sovyet (Deva.mı '1 inci ~ 

U lllukavemeti müttefiklerin ric'at hat - e 

Kont Ciano A.rnavudlukta 



2 Sayfa 

•• 'ergun 
-····-

Co4rafya isimleri 
.._... __ Y ı:an: Muhittin Birıen 

D okuz nydnnbcri, :yeniden. z1hinler 
coğrafya llc meşguldür. Bir Jtısnn in.. 

sanlar eskiden blldıklerlni tazeliyorlar, diğer 
b1r k.ısım inSanlar da blr takım memleketler 
!ba.kkında ye.n.l yeni bir takım şeyler öğrcni-

~'la.r. 
Bu arada dikkat ettıtım bir hAdlse var: 

Coğrafya islınlert üzerinde aramızda bir t{U'-
111 1tUfak basıl olmuş değildir. Memleket, bu 
ha.kundan, Ba.bil Kulesi mnnzarnsını muha
taz:ıda. devam ediyor. 

• • 

SON POSTA 

Eii insanların aralarındaki fark = .. 

Q 

?\YANGO· 

Mayıs 23 

Askeri • vaz yet 
(Baştara.fı 1 inci ayfıı.da) 

ğır topçu ve piyade ile taarruzları tc\·ak
kufa uğramı~tır. Buraya gösteriş taar • 
ruzlan yapmakla Alrnanlann, PcronnC 
ve Amiens istikametlerinde tnsaV\'Ur cf• 
tikleri, şimaldeki müttefik kuvvctlcrftt 
~crilerine, saldırma harekatım gizlem(' 
maksadını takib ettikleri anlaşılıyor. 
Almanların iki üç gündenberi SednD 

cenubunda ve umumiyetle Rethel ve Lnon 
mıntakalarındn biiyülk taarruzlarda bı.t 

lunmamasından istifade eden müttC'fik • 
Jer, Montmedinin şimn!inden talm ben 
Raucourt iizerinden Retbel doğusun 

Aisne nehrine varan ve sonra bu nrhr!Jl 

Bunun sebebi de malQ:mdur: Ooğrotya i -
simleri. telA!tuz tıd1Jdiklerl glbi m1 yazıla -
ca.k, yoksa milli ımıunrı muhafazn edilerek 
ıni? Bu mesele bl.r o.rıı.lık, Avrupadnkl usul. 
lc.rin tersine giden bir hal şekline bağlan -
m11tı. OOğrafyn ısbnlerinln ve umuıniyc.Uo 
hı:ı.ıı isimlerin, telM!uz edildikleri taruia y&.. 
l:llmala.rınn karar verllıniştL Halbuki. tıtr&z 
evvel görüldü ki buna :tmltl!.n yoktur. Çünkü 
nasıl ayni dili konu.şan l>lr mlllet etra.dı, d~
duklan yerlere göre Jtellmelcrl ayn ayrı te
W!uz ederlerse, ya.hancı dlllcrc a1d 1.Blmlerl 
de her.kes ayn e.yrı telM1uz edtyoT -ve öy'le 
JaZIYordU. Bunun lçln, dilleri Utln harfierl.. 
le yazan bMün mlllct.ıer arasında olduğu 
gibi.. bizim de bu ıslmlert esas tmlA.larile yaz.. 
mamızn tnmttar olanlnl', bu usulde sebat et.. 
t.llc.r Nitekim. ben de bunlardan blrl id1m. 
ÇQ:n.kü alı:s1n1 yapmak, 1mkAns1Z ve anaaşllt 

İnsan talfhini ekseriya elln<le bulunmayan vasıtalarla do -
ner. muvaf faklyeti blrçok ahvalde tesadüfe b'>rçlu oluşu
muzun sebebi budur. 

Kullandığı vasıtayı olduğu .gibi, istifade ede<!eğı tesaailfü 
de bizzat yaratan ndaın vardır, fakat milyonda btr b~lu-
nur. . 

1 cenub sahilini takib eden bir mudnf.,1 
lhottı tesis etrneğe muvaffak olmuşlarclıl'J 

Almanların Rethelde Somme nehrini 
cenuba doğru geçmek teşebbüsleri milt' 
tefikler tarafındnn nkim bırnktmlrrııı:;!ıl'· 

Somme bölgesinde Almanların cwelf 
ki gün, St. Quinten'den sonra Fercnneı.f 
ve buradan da motosikletli küçük ıniü 
rezeciklerle Amiens, Abbevillc ve Arrıı4 
mevkilerini işgal cltiklerini biliyo~ 
Gene biliyoruz ki Valanciennes - Lille ' 
Arras arasında mühim miktarlarda Fraıi' 
sız. İngiliz ve Belçikalı birlikler vnrdJti 
Bu suretle Almanların bunları cenuM 
garbt istikametinde Pnrise doğru gitmeli' 
ten menederek, Lehistanda oldu~u gib!ı 

·······················································-····· ··················································-·······-··· .. ·--·-·· . 
1 S C Z A R A S O N ·o .. -·-----·--... ··-... 

b1r g1diu oluyordu. En seri surett~ 
Koyun kırkan kız Fnkat, o zı:ı.mandıı.nberi araya. bir Udl1k 

g1ml1ş oldu. ınıtı. devam etmekte olan !ıu .i
klllk. t>ugUn daha bariz bir şekil alnuş bı -
tunuyor. Geçen hafta / * Imıdrada Hayd -

:MeselA Franmlar mal<Un nehrin adını parkta gayet mn
Ai&ne yn'znrıar, faklLt, En okurlar. Halbuk.I him bir müsnba"ka 
bn ikellmc bt:dm gnzctelerde A!snc, En ve yapılmıştır. Beş 
Em g1bl üç 1m11 ne g5:rü1Uy0l". Berltesln "..n .. ı..x... k 
transızcn bllmMi kabil olmadığı glbl, her J ._. ,....,J 1ü ızının 
fran.Slze:ı bUenln de FrarulZ is!mlerlni Fran ~tirak ettfği bu 
'61Z1ıı..r glbi teıMtuz etmesine .unun ola.maz. müsalbakada cen 
,Jlo.z1 ı.slınler vardır ki .bunları ıben de d®u seri surette koyun 
teın.truz edemem; hnlbuld Fransız dlllnt 38 kırkan. eli çabuk 
..,nedenbert bl.l1:rim ve Fransayı görm\i.f, do- mü.sabıka be~en-
Ja.§IlllŞ Fransızlarla çok konuşmuş b1r .uı - .. _ 
ı;anım: Hele .Alman, İnilltz, Rus, bl.lhas3a. Len diği bir koyun ile, altlndan bir koyun 
ı.s1mlertnl d*u teıMtuz edebilecek tnsan heykeli verilmiştir. Resimde şampiyon -
Ttlrkl,yede pek azdır. Vaktlle Almanların Sc-
bope.nhaur adındaki meşhur reyıooonarını. luğu kazanan genç kızla aldığı hediye ko-
bir Wm adamımız. Türklere Bkopcnbaver yunu görüyorsunuz. 
d1ye ta nıtınl§tı. 
Aynı şey, günlerden bir nün benim de ba.. 

§Im.dan gcçtl. Bremcn'den Amer1kaya mti • 
tevecclhen yoln çıkt,ıtım gün, vıı.purda kap -
tanıardnn blrlne Butanmpton ltmnnına er -

Yaşlarını giz/iyen 
kadınlara ceza 

te.&i gtinQ mat kaçta vnrac~mw sorm - Birleşlk Aınerlkada yakında büyük ,.e 
tmn Adnm-lh.. hn'"""tlcrle ..n .. n .... e baktı mı b ah · • --eu.. .;·- .,........... umu lr t rln nüfus yapılacaktır. Bu 
ve böylo bir ye:re uğramıyucağuruzı söyledi. 
Ben unrayacaA'ımızdan emin olduğum 1ç1n münasebetle bilhassa kadınlar hedef tu-
nradn. bir telA.ffuz farkı olacağını anladım ve tularak tir tamim neşredilmiştir. Bu ta -
bu okcl!meyi tnııwz tcl!ıf!uzuna uydurma~a · h. · 1 
.... 

1
•• a.f# k la. dık'-- n1h mımde yaşların ıç bır veÇhtle sak ... an -

~ı,p muv ıa. o mıı ....... sonra, a -
yet, ingU1zcedeki lml~lle yazıp kaptanla nn- maması tnvsiye edilmektedir. 
lqtmı. Bu ısmı. mektebde, İngiliz irnlA.sının Amerikan kadınlarından bir kısmı hü
tra.n.sızco. telA!fwille öğre~erd1, ve bon kümcte müracaat ederek yaşlarını ssk-
htüA, orada knlmıştıml . • * ladıklan takdırde ne gıbi ceza terettüb 

Bugün.Un gazete okuyucuları, Alsne'l, En'i, edeceğini sormuşlar, §1.L cevabı almışlar
Esn'1 iblrblrlnden a.yıradursunlar, ve telgraf_ dır: 
luda b1r tOrlü, hnrltalarda başka türlü 'Jll1,. - c Yaş saklamak, yanlış malumat ver-
l:ı.n oonratyn 1s1mlerln1n iQinden çmnıııta \lğ- ek d ktl c 

nl 
..,_ d "k 4--""lt edelim m eme r. e.ms:ı da şudur: Bir sene 

~ nT, vız. e y,. ıayı t1C011J • h , 
mr mınetln bu kndar basit bir 1mlft. mcsc- apıs 600 llra ce2ayı. nakdi!> 

1C31 üzerinde henüz anln~ıımış ibulunması 
co.ız dcğndlr. Bu, blzim arnmızda henüz st\r
atle tzalt!sl fevkalll.de mUh1m blr mını me -
8clc olan bir kfiltür ınstcamsızlığının ve 
hatt.A. açık aöyl1ycylm, kültür perJ.pnlığının 

lngiliz Başvekillerine 
hususi ktıtib/ik yap an kadın 

alL\mettdir. Şahıs ve coıtrarya lslmlcrlnin Yeni İngiliz bqvekili Çôrçilin hususi 
gok kullanılmad~ı zamanlnrdo. göze çnrp - . . . 
mıya.n bu bM!se, son günlerde gnzete sayfa. kfıhblf~lne tayın edılen Mis Watsou ln-
la.nnda çok o.cılkı tezahürler yaptı. giliz bqvekAlet dairesinin hiç te yaban-

U.t.ln cllfbesl mtem.Jni kabul etUkten son_ cı bir siması değildir. Mis Watson, Çem-
ra bu ~temin entemıı.syonnı olan bütün u. bcrlnynden evvel baıroekil olan k al 
au!lerlnl de birlikte kııbul etmek mecburi _ Y • ve r 

tJndcylz. mr an evvel bunu kabul edtp me- Edvardı tahtından inıneğe mecbur edem 
aeleyl. h1\Iledellm ve bu perlşanlık da orta _ Lord Beldvinln. edd baŞ\rektllerden B<>
dan kalksın. Bu ı.,ler, mücerred mantıkla n&r Lnw ile Makdonaldın da k~tibcliğini 
h&Dedilemez. Mt\cerred mantık herkese göre yapmı..~. Mis Wntson b~ekllet binası-=: :r~~~::1~~~1;;İe m~:~n c'::ıe: nn bltl:fk bir dairede yalnız başına otu-
Wlr. rur ve senede 1000 İngiliz lirası maaş alır. 

.................. ~.':'.~~'!!:::: ... c!?..i::':.'!:.~'::- Yemekte israf yok I 
1t3:! .a Kr ~ı areşa~ cYcmekte israf edilmemeli .. > İşte İn· 
Gonnge nışan verdı giıterenin son gnn1en:ıe, zenginl.crc ver· 

Roma 22 (A.A.) - İtalyııın - Alınan tttifn_ diği öğ{ld, bu cümlede toplanmaktadır. 
kI m1sa.kmm ımzuınm b1rlncl yıldönümü Bundan böyle Londra ve diğer büyllk 
mtllı.w:bet.1le İtalya .kralı Feldmar~ Gö t 11 h · :rtDg'e Annonctnde ~ru'm lhda etml§tir: ngl :ı §e Jrleriruiekı otellerde, lokanta-

, mo.replo Almanyadnki İUUya.n seflrl larda •lüks• yemekler verllmiyecck. bun
Altler.l tarafından teroı ed.J.l.ml§t1r. l:ıra hnrcanan para ile ha.,.bin idaresini --·······;:-·A·K"·v··riVi··· .. ··-- kol&ylaştıracak esas'lıı maddele: aıına

cakt;r. 

Rumi ..u. 
1 -

MAYIS 

Rami Ulll 

Arabi aoııt 
1859 -

AlAkadarJar İngillilcre, zilt, yulaf unu. 
patates. sebze: ve meyva yemelerini tav
siye etmektedirler'.. 

Sabahtan sabaha 

xe,'e buhranı 
T&ba.b-Ot llml bazı ruhi, asabi hal

lere henüz el uzatama.mıştır. Meseli\ 
ant bir sadme neticesi bn.tız.alannı 
kaybeden insanlar, bazı ~ teşev

'Yiişler sonundn şuorlannA lıWm o
lanııyıı.n hastalar, uyumak lhtlyacıru 

duymad:ı.n yıllarca g~lertni gündüz 
eden derdlller vardır. Bu mevzli i.fet
'lere ka.t'i deva. bulunmuş değildir. 

Jnsa.nla.r arasaı tektük ı tesadüf 
edilen bu Jıastalıklam henüz çare bu_ 
lunmaınışken medeniyet dünyası ga_ 
Uba yeni bir derde tutulacak: - Gül
mesini unutacak? Gülmenin fbyolo _ 
Jik fııydalıu'mı bir tara.ta bımkalım. 
Fakat pslkoloJDt ~ s:ıy:makl:ı 
bitmez. Gülen insan hayatı seven ve 
yaşayışından memnun olan insa.ndır. 

Gülen insan :zevk.:.e Çalıştr, zevk.le ça_ 
lış:ı.n fnsn.n her Jşde muvaffak olur. 
cTa.babeti ruhlyeıı melaıık:Oliyi ve
remden daha ağır telakki eder. Ve
him ve endişe içlude göz bebekleri 
donuklaşan, yüz çizgileri 5ertl n tn_ 
sanların nihlan ne kndar kapalı ise 
dlmııf fıınllyetıeri de o kndar kısr;r_ 

dır. Her hadise onlara menfi cephe
sinden görünür: Göz adeselerine bile 
tenıJk an:ı olmuştur. l\loır sa.llamlı 

bahan beyaz kefenlere bürünmüş ölü 
blr kış manzarası gföl görürler. Bü. 
tün bu haletler hep neş'~ tebcs. 
afimün yer bulmadığı rulıla.rn mah-
sustur. 

İşte insanlık füeml böyle bir neş'e 
ve tebessüm buhranı geçirdili için a
tisi ltorkuludur. 

Geçen Büyuk lln.rb ye.ııi yeni ma_ 
rıız1 vak'alar, cinayetler doğurmuştu. 
Du<lnkl:ı.ra kUld vurup gözlere perde 
çeken ye.nl hn.rb de tıattd uzak ka,. 
b.nlara bb neş'eyi ve tebessümü u
nuthırdu. Somlll"tlcan blr nesil yeUş.
mesinden korkulur. Demir ve petrol 
buhranı gelir geçer t'akAt neş'c ve 
tebessüm buhranı n'esmere yer cdO'r. 

~u11fıan Cakid 
lng;;;;;d;k7'70ôôA;;;: 

ve Avusfuryalı mevkuf 
İngilteredE- ıbulunan üç bin kadar Al

man ve Avusturyalının. cdUşmnn tebaa> 
addedıJme1eri dolayı.sile tevkif edildikl'3-
rini 'hlliyorrunuz. Bunlar, şimdi sulh jm
znlanmc.ıya kadar, gayet hoş ve eğlence
li zamenlnr geçireceklerdir . 

Raınseyde • İnsan > adasından bu üç 
bin esiri barındıracak -0tu.z kadar otel ha
zırlanmıştır. cEcnebl mevkuf. lıır ikişer 
ikişer bu otellerin <>dalarına taksim edi
leceklerdir. Mevkuflar denız banyosu 
yapacaklar, husus! golf sahes.rıdq golf 
oynıyacaklar, sinemalara gidebilecekler
dir. Londranın sıkı<:ı havasından w:akta 
mükemme~ bir 88.yfiye hayatı geçirecek 
olan -.mevkuf. lar parasını ödedikleri 
takdirde h~ lokantadan yemek yiye
cekler, kendilerine hizmetçi tutabilecek
lcrdir. Parası olmıyanlar da, zengin vn
tr.ndoşlarmın ufak tefek işlerıni görerek 
harçlık elde edebileceklerdir. 

Hn:ır 
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Nazır olan meıhur 
Bir gazete •ahibl 

Yeni Çörçil ka- bir imha savaşı yapmak istedikleri anld' 
binesinde iş başı - şılıyordu. Buna mukabil şimaldeki müt • 
na getirilenlerden tefikler ordusu kuvvetlidir ve bunıarıd 
biri de, İngiltere- 1 gerilerini kesen Alınan kuvvefleri pe1i 
nin en çok satan zayıftır. Bu sebeblc, dün de yazdığı~ 
g a % eteler in- veçhile şimal müttefik OTdusunun Ar • 
den Dafly Expres- ras - Amiens ve Abbeville üzerinden cEl4 
ıdn sahib ve baş - nub batı istikametinde kendilerine ~ 

muharriri Lord Beaverbrook'dur. nçmalan lazım ve hfıltı mümkündür. Ni' 
Lord, h vacılık: ıstnısa:Iatı nazın ol _ tekim dün gece gelen haberler gfü.tf'ri ' 
:muştur. Gazetesinde tmzasllf!, gayet lasa yordu ki müttefiklerln şimal ordusu ı:o1' 
bapnakaleler yazmakla şöhret bulmuş o- nız Arrası değil. Abbevtne'i de alm·'i ~:e 
lan yeni nazır, arkadaşları arosındn Amiense pek yak1asmı~tır. Bu ordu içi:O 
neş,csi ve .,tareti ile tanınmıştır. Burada felfiltet ge~bilecek te'k bir şey vard'!t 
kendisini bafvekAlet dairesinden tıknr _ ki, o da tereddüd ve atalettir. Onun y~· 
k 

··ru pacağı şey ncik~rdır· Valanciennes - Cal>' 
en go yorsunuz. o.ay • ~11 

rai bölgesinden cenuba doğru tnarr.ız~ 

Bir Musevl avak<ıtın 
teberrüü 

Amerikada Nevyorkta musevi avukat

larından Samuel Untermeyer mühim bir 
teberrüde bu:lunmuştur. Bu avukat Ku

düsteki musevi üniversitesine 100,000 do-
lar teberrl1 eylemiştir. Yalnız, b11 para 

vefatından sonra bu müesseseye teslim 
edJlecektir. 

Elektrik ile müteharrik 
laygare motörü 

dewım ile beraber ne :pahasına olursa 01' 
sun Peronne ile Amiensi zaptetmek '10 
Oise - Aisne bölgelerindeki diğer müttG' 
fik ordularlle temas ve irtibltı tckriıl 
muhafnza etmektir. 

:Milttefiklerln §lma.l ordusu t~rr. ü.'Tlid e\ • 
Uğlmiz gibi, kendini kurtararak Alına"' cc ' 
nahını tehdid edebllccek bir yaz!yet a1 bl ' 
lirse ki bu n1hnyet iki günde belli otufı: 
müttefikler bliyilk tehlikeyi art.ık atl::ıtnlıj 
olacaklardır. 

Almanlar kuvvetlerinin lllerkezi slkleUe ' 
rini Sedan ynrma bölgesinden Ca.mbro1 c~J 
varına nakletmekle bilyilk scvkulceyp Oj 
ba.t.a yapmışlardır. Onlar Sedandan. son:ru 
nsıl kuvvetıerile Relıns genel 1sUkametındd 
yürüyerek buralarda inhllfil ve panik 11 ıUfıı 
de bulunmuş oldu'kları ısöy1enen Fransız of' 

Tayyarecilik pek mühim bir inkılab dularına kendilerini toplamaya ve bir mu ; 
arlfesinde bulunmaktadır. Amerlkada bu kavemet ve müdnfo.a hattı tesis ctm ı rıııd 

meydan verm.lyeccklerdi. 
lunnn Cuıtfs - Wright tayyare fabrlkalo- Görülüyor h1 müttefiklerin vaziyeti wn • 
rı haşmühendislerınden biri sırf elektrik nolunduğu kadar Yahlm de'ğllnlr. Her şe~ 
ne müteharrik bir tayyare motfüil imal dUzelmesı ,itin ştmdlllk 1k1 tıeY 1A7.ımdır: 

ı - Fransıı:lann rumo - Montmedi hat • 
eylemeğe muvaffak olmuştur. Bu motör tında :iyice ve kuvveUl surette yerle§!Deler1• 
henüz nüve halindedir. Mühendis pek ya- 2 - Şlınal ordusunun Peronne ve AmlcllS 

kı d bun ı*- ed , . . alarak Jı:endln1 Somme'un germne atabll ı 
n a u resmen t tm ccektlr. Şundı mes1dlr. 

tecrllbelerlni yapmaktadır. Bunun böyle <>'Muğu gün müttefikler h:ıt' 
Mü1lendf.sin icadı doğru çıktığı takdir- bin yarısını kazanmış olD.cakla~~ı~. Eıidlet 

de tayyaredlllrte inkılAb hem de büyük 

inkılfıb iıusule geleceği muhakkaktır. 

Yeni rohatlar 
Birkaç aya \'.adar yeniden açılacak o -

lan beynelınflel cNevyork, ser.glsinde en 

son yapılan ve fennin .harllaw tesn1iye 

Bir Japon gazetesi 
müttefiklerin muzaffer 
olacaklarını yazıyor 

Tokyo 22 (A.A.) - Nişi Şimbun gaze • 
tesinin askeri muharriri General Oba yel 

cdJlen roboilar teşhir edilecektir. Bu r<>- zıyor: 
botlar şimdiye kadar bilinen rt>botların Her muharebe, müttefiklerin gıttikÇ' 
çok fevkindedir. Bunlar mükemmel su _ artan kuvvetini gösteriyor. Müttefi'kl~ 

son dakikada muzaffer çıkacaklardır. 
rette konuşmakta, hattA sorulan suallere Muhaırir müttefik müdafaalarındO 
cevab vermektedirler. Ayni ı;amanda Q - geniş gediğin açılabllmesindcn :mütevc1• 
gara içmektedirler. FevkalAde hususi - lld hayretini gizlememekte, fakat, bu ıJ.' 
yetlerlnden biri de h1r yumurtanın taze fa Alınan müsademe kıt'alıırınm scbdti 
veya bayat olduğunu anlamalandrr. olduğunu bildirmektedir. 

Bir de hem mütehassısı robotlar imal General sözlerini şu .suretle bitiriyorı 
edilmiştir. Bu robatJar, sorulan en müş- Alınanların Mnjino hattlmn §imallnd

6 

kül meseleleri pek kısa bir müddet i~- püskürtülrneleri imktını uzak bir §ey de' 

de halleylemektedlrler. ğildir. 

l NAN Al 
Bisikletçilerimiz Bükreşte 

PERŞEMBE 
G NEŞ Rebiülahar İMSAK 

Bir mecliste konuşuluyordu. hazır bulunanlardan biri 

fiÖylo ıı&yledi: 

Mecliste hazır ibulunanlardan diğer bir mt şu cevabı 
verdi: 

Bükrell 22 (:ı\.A .) - A.nıı.dolu ,&\lamının~ 
ısusl muha.l:ılri bildiriyor: 

Blsiklet Balkan ynrl§larına iştirak ed 
olan Balkan b1slkletçllcr.i. Bfikre§te t.®ln:Il 

1 

mıştır. Balkanyad yarın c.çılıyor. .!i. IJ • 

' 86 6 9 10 

o~. !kindi 

s. o. s. D. 
V• 12 10 18 og 

E. a " 8 4.8 

s. D. 
2 Hl 
7 ti 

A~pm Yıı. ' 

s. o. s. u. 
19 2.6 21 20 
12 &' 

- Maarif VcltAleti nezdinde sözüm geçseydi, önilmüzde

ki ders yılında mekte-blerde coğrafya okutmayı taUl eder

dim, çQnldl harbin :sonunda vaziyet esaslı surette değl§ece

ğine göre çoC?k nafile yere yorulmUf ola<:aktır. 

- Bence hata etml§ olurdunuz, zira örıfunüuh!ki ders 
yılına kadar muharebe nasıl olaa. bftecekt!r, dünya haritası 
nasıl olsa değişecektir, meselenin e.sası yeni denı yılına ka
dar yeni ~afyanın ne olacalun 6ğren!p yeni lı:itablan 

bıwrlamaktadır. 

f STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Balknnyada iştirak edecek Tül'k heyeti i 
sporcuları, bugün saat 16 da Tilrk oehld1 
makberes1ni riya.ret ederek mernslınle çele 1 
koymuşlardrr. Mera.simde TilrJt .kdonis1 o 
ham tnılumn-cqtur. 

B1t;tik el~ Hamdullah ~ TannÖ 
.U ıa de Türk ~esi.ne bir ça.y nrınlO 1 

t1r. 
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lngilterede bütün menabil~it~~i;~ Eski mütekaid, yetim ve 
Seferber ediliyor Muharebe safhalarını dulların ma~şlarına Z8ID 

takib ederken .• 

Fevkalade kanun kabul edildi Yazan: Selim Ragıp Emeç 

B elç lmnın g::ı.rbı şimali kısmlle bu mın 

k •• t • • d tak dan. muntehası Fransanın Ab-
Büt ün derecelerden geçere uç saa ıçın e bevıı şehrı olan ve Som nehrue tahdıd oıu-

Yeni kanu11 layihası diln Mecliste kabltl edildi, 
Hazirandan itibaren eski mat~kaidlere yeni 

zhm ilzerinden maaş tevzi edilecek 

K "kti d eni• kanun nup bu nehirden gene Fransada Retel'e ka-rahn tasdikine 1 ran 8 en Y dar devnm eden mıntaka dahllınde cereyan Ankara 22 (Hususi) - Bugun Mecltstelkımdan lfıyı~ada tadilfıt !apılınası içln But-
• IAh" tler ermektedir eden buyuk muharebeler resmi te.blı~erin matbuat, turizm ve radyo idarelerinin tev - çe Encumenıne ladesını isteml.ştlr. 

hükumet& gen iŞ Sa a ıye V de bildlrdlklerı gibi tarihin şimdiye kadar hidi hakkındakı kanun pr_oJesi müstaceliyet. Butçe Encumenl mazbata muharml Saliı.h 
, ........................................................ , kaydetmemış olduğu bir devler müsaraası kara~ı alındıktan sonra gorüşüldü ve kabul Yargı General Mersinlinin teklifınin kabul 

Londra 22 (Hususi> - Bugün oğleden son-,! t . şeklinde telakkı olunabutr. Şu farkla ki es- cdlldı: ., . . cdilemlyeceğini, buna maddi imkan gorül • 
ra toplanan Avam Kamarası, harb kabinesi i ngilterede ki zamanın pazı kuvveti tnmamen motöre Eskı tekaud kanunu huku. mlerı mucibince mediği gibı esasen malüllere muhtelif za -
azas ndan rniıhrühas nazırı Atıee'nin beya ! l kt ı t k d dul ve yetim natım d!nledıkten sonra, nazırın teklifi ıi - d • kt t •• } •• k tahavvül etmiştır. Bazı Avrupa gazeteleri, maaş ama a 

0 
an mu e nı d 1 k • manlnrda maaş zammı yapıldığını beyan et. 

zerine fevkalade ınudafna sal5.hiyetl kanu- l a. or U bu harbi, Avrupanın hfıkımıyetı için yapılan lerln nıaaşların.a ya~_ılacak zamma ~lr a. mişUr. Bundan sonra ll'ıyiha mtlzakere ve 
bir mucadcle sayıyorlar. Hakikatte bu nun lnylh~ı gorü.şfilurke? Mallye Ve 1 Fu- aynen kabul edllmiştır. 

ııunu kabul etmiştir. , Londra 23 (Hususi) _ HUkumete . • ad Ağralı soz nlarak dedı ki: . 
Bu kanun, İnglllz parlaınent-0 an anele • . • . harb, ~alnız Avrupa hAkıınlyeti için değil, _ Bu Ja !hanın müstaceliyet kararı veri. Kabul ~~len şekle göre, eski kanunla ma-

tınde reko t kil eden uç saat gibi kısa blr verılen fevkalllde salahıyetler kanu- belki dunya haritasında azim değ~ıkllkler lerek gorüş~lmesıni !bilhassa rica ediyorum. aş alan muteka.idler, dullar ve yetimler ve 
lllUddet z::ı.rrtı;da bütün derecelerden geçe - nunun kabulü münasebetile bütün yapmak ıç•n gırl.şilrniş ~lr cidaldir. Neti- Zıra bu maaşların vakUle tahakkuk mua - hldematı vatanıye tertibı~den maaş alan -
relc, kralın tasdikine iktiran etmiştir. gazeteler hararetli neşriyatta bulun - cesi ne olursa olsun, muhakkak ki yepyeni mel~erini yaparak maaş sahiblerine Hazl - J~~m asil maaşlarile tahsısatı !evkalA.de ve 
Şimdiye kadar emsali olmıyan bu kanun makta ve bu kanunun ehemmiyetini bir nizam doğuracaktır. Fakat bu nizam~n randan itibaren maaş tevzi etmeğı tahtı te_ y~zde o~ zamlarından hasıl olan yeküna 

:ınuc blnce h k"-et diledi""! vakit ve dıle - .. . . ne mahiyette bır şey olablleceğlnl ~imdiden mu· e 1 k isti )'UZde yırml beş nlsbetlnde zam icra edile 
u um • ı; • · tebaruz ettırmek1edırler. Bu mcvan- · · 1 a ma yoruz. dlği ekllde buttin milli ve şahsı servetlerı, . . . . " ısimlendırcbilmek mümkün değildir. Malıye Vekilınin teklifi kabul edilmlştlr. cektlr. 

fabrikaları, şahsi menabii seferber edebile- da Taymıs gazetesı dıyor kı: Harb parça parça bırçok sahalarda yapıl_ Müteakiben kürsüye gelen Diyarbakır meb l\lecliste kabul edilen diğer kanunlar 
e>ektır. clOOO Senedenberi kanunu esasiye dığı ve harbeden ordular muazzam yekiı~- usu General Kfı.zım Sevüktekin, eski mllte- Ankara 22 (HusUSi) - Mecllsın bugünkü 

kanun bir ve icabı halinde iki sene mu - bağlı bulunan İngiltere bugün tek el- lara baliğ oldukları için cereyan eden mu- kaidlerJn vaziyetleri hakkında genLş izahat toplantısında yenı seçilen mebuslardan A • 
~rdlr. teklif eden den id'are sistemini kabul etmiş bulu- cadelenin sonu kısa zamanda alınıacağa vermiş ve bu vatand~arın maaşlarına en gah Sırrı Levent cAydınıı, Kasım Gülekin 

nanunu Avam Kamarasına ş· d'l:ı. b' f b k ~ benzemez. ~an t.aarruzu son ~aklkaya ka. mühim bir zamanda zam yapmak suretlle o.Bilecik•, ve Hazım Kuyucak cZongul -
Atlee şu beyanatta bulunmuştur: nuyor. ım ı 1A. ır tara a ıra tıgı- dar kapalı bır tabıye ile stratejık mahiyeti- kadirşinaslık gosteren Cümhuriyet hüküme. dak»ın intihab mazbatası tasdık edllıniş, 
Vazıyet 0 derece vahimdir ki, hükOmet bu mız kanunu esası ancak Hitlerizm e - nı ancak son dakikalarda ve yarma yapan tine bilhassa teşekkür etmiştir. bunlardan Agah sırrı Levent ne Hazını Ku-

ain Avam Kamarası ne Lordlar Kamarası- zildikten sonra tekrar mevkiini bula- ! uçlarını birdenbire Manş sahıllerlne tev:_ih General Cemal Mersinli eski ve yeni ka - yucak and içmişlerdir. 
l\1n tasvibine arzedllecek bir kanun projesi caktır.> ! etn:ek ~uretile meydana vurduğu 1~1~. m~t- nunla tekaüde sevkedilmlş bulunan müte _ Meclis 1940 bütçesinin müzakeresine gele. 
tle hususi sarnhiyetler taleb etmek mecbu - Dai!y Express de diyor ki: 1 t~fıkle~ı e.~bette ~I gatıı vazıyete duşurmuş. kaidler arasındaki ikiliğin bu proje ile orta- cek Pazartesi guntl başlanmasını karar al-
riyetınde bulunmaktadır. .. .. cHitler harbe 8 sene evvel başladı i ~ürk Çunku bu b~yle olmasa idi: ya Belçika. dan kaldırılm~ olacağını lfnde etmiş ve bu tına almıştır. 

Her birimiz bu mücadelenin buyuk e • . . .. . 1 a i kuvvetler surntıe gerı çekılecekler, ya_ proje :kabul edllmedlği takdirde ene ortada . . " 
ihemmıyetini müdrik bulunuyoruz. Buyuk Bız ıse ancak bugun harbe başlamı§ ı hud. da bu kuvvetler azami surette takviye sızlayan yıirekler bulunacağını ~e haksız - Meclısin bugunku toplanUısında birinci 
bir meydan muharebesi cereyan ediyor. As. bulunuyoruz.> ) edllırken herhangi bir mutearnz kuvvetin lığın devam edeceğini söylemiştir müzakeresi yapıl~n kanu~ar. arasında Tür. 
terlerlmiz, muhteşem blr sadakat zihniyeti yandan sarkıp sonra bir çevırme hareketıle Malül · kiye - Fransa, Turklye - Ingıltere ticaret ve 
1le d i d k d h d harb ediyor '\,, .............................................. ·-····- bu kuvvetleri deniz sahll!ne itecek surette maaşJan seyrlse!ain, klering ve tedıye anlaşmaları • 
I[~" ~n z e, aürzda aklvhe fta~a a krlttk oldu. H~kfunet c .. has ve emlak üzerinde yaı gent.ş bir torba içine girmelerini menedecek General Cemal Mersinli zammın malı11 nın tasdikine ald kanun IA.yihalarının mli -

.,ı z onum e a a arın • u , y • • - t ub t maaşlarına da teşmilini teklif ederek bu ba zake esi ıl t 
tunu bUmellylz. lfiçb!r enternasyonal hu • mz bazı şahıslar üzerinde değ'ıl, fakat butün er..,. a alınacn.•'k, arkaları beslenecekti. - r yap mış ır. • 
iuk ve adalet kaidesi ile veyahud insaniyet şahıslar uzerinde, zenginler, orta halliler, ve ~imdi, b.u vaziye.tte bu kuvvetlerin akıbeti, M il• 1 • 
Pren blle kendisin! bağlı bulmıyan gayri lşverlcller, kadınlar ve erkekler ürerlnde, oyle gorunuyor kı bunların Alman hatların- na ım erın asil maaşları 
~ürtist dfişmanımız, mukaddera.tı değiştir _ 1 mutlak blr kontrol icra etmesı l~ımdır. da vucude getirebilecekleri gediğe bağlıdır. 
•ek için her şeyi terazinin gözüne atmak- B . b .aJA.lııyetıcri sizlerden pahJğe Şayed bu gedik açılabllirse bunlar için de 
t.&dır Muvaffak olmalarına m~ni olrnağa tut:ı~; ol~uğum için talel> etmıydrum. Pa- reha yolu keı~dınl gcisterecektlr. Böyle bir 
Q2nıetmlş bulunuyoruz. niğe tutulmak için hlçblr sebeb yoktur. Fa- vaziyet tere~ü~ edinceye ve Fransız :ak~-

Mebuslar, Atlee'nln sözlerini şiddetle al - kat bu müstaceliyet vak'a.en karşısında ihti. ıye kuvvetlerının. ~a~.abtlecekleri muessır 
~lamışlardır. yacımız olan salahlyetıer'ln verilmesini isti- yardım onlann yükunu. haflfl~tlnceye kadar 

Layihanın Mecliste ikinci müzakeresinde tadilat 
yapılacak, muallimler 100 lira asli maaşa 

kadar terfi ettirilebilecekler Atlee, sözlerine şöyle devam etm~tlr: yoruz. beklemek ve hi'ı.diselerın inkışafatını taklb 
llukUnıet emindir ki bu memleketin bü _ Meclis ayrıca ihanet ihakkıhda da bir ka. etmek lazımdır. . 

tün menablini seferber etmemiz zamanı nun kabul etıru.,tir B ka d .. 1üm Fransa ve onun yanında IngUtere, to.rih· 
ıeım ştir. vardır. · u nun a 0 cezası Ierinln nadir kaydettl~ı çok nazik blr an Ankara 22 (Hususi) - Orta tedrisatıeden 100 lira asli maaşa kadar terfi etti-

Romanyada 250 bin kişi 
silih altına çağırıldı 

Bülcreş 22 (A.A.) - Muhtelif sınıflara menswb birçok efrad silah altına çağı
J'ılmıştır. İyi malUmat almakta olan mehafilde ibu suretle vAki olan davet netice
~de Romanyanın müsellah kuvvetleri miktarının 250 bin kişi artacağı beyan 
Ohınmaktadlr. Bu tedbirin ihtiyati mahiyette olduğu, çünkü son zamanlarda 
komşu memleketlerin bu kabil tedbirler ittihaz etmiş oldukları ilave olunmaktadır. 

Amerika ordusuna aid tayyarelerin 
müttefiklere satılması teklifi reddedildi 

yaşıyorlar. Bu nezaketli durumdan onlan muallimlerinin asli maaşlarının 150 Ura - rılebileceklerdir. 
kurtaracak ne azimleri ne de vasıtalarıdır k d .. ks leb ·ı · · t · d k B A • A • 

Cünkti bu her iki kıymete de fazlastıe sa~ ya a ar yu ~. ı mesını e'?1ın e. ece . u t~dı~atı tem.ın için 25 meb'usun im-
hlbdirler. Bu itibar ile beklemenin beheme. ol~n kanu? lfıyıh~ı.nın Mechs~ ıkincı zasını ıhtıva eden takrir hazırlanmıştır. 
bal fena bir neticeye müncer olabUeceğtnl nmzakeresınde tadılı mukarrerdır. Meclisin alakalı encümeni de bu tadil 
sanmamalıdır. Asıl !elA.ket üm'd ve imanın Bu tadilata göre, hu sınıf muallimler teklifi üzerine mutabık olduğunu ifade 
lta.ybolduğu andır. Öyle bir an ise gelmlş ancak baremin üçüncü derecesini teşkil etmiştir. 
olmaktan uzaktır. 

.............................................................. 
Müttefiklerin 

Amerikadan aldıkları 
tayyareler Avrupada 
Londra 22 (Hususi) - Muttefiklcr he

sabına. Amerikada tayyare mübayaatı ya
pan komisyonun reisi, bir miktar boın -
bardıman tayyarelerinin Okyanusu aşa -

Felemenk Hindistanı hakkında 
Almanya ]apongaga teminat verdi 
T<>kyo 22 (A.A.) - Japon hariciye ne- kında Japon hariciye nazırı Aritaya te

zareti namına söz söylemiye salahiyettar minat vermiştir. 
zat, bugün şu beyanatta bulunmuştur: Bu teminat, Holanda Hındıstanının 

Almanyanın Tokyo büyük elçisi, Al - statükosu hakkında Japonyanın ıı 

man hükfimetinin Holanda Hindistanı ı Mayıs tarihli notasına verilen Alman ce
meselesi ile alakadar bulunmadığı hak - vabında münderiç bulunmaktadır. 

1 

. rak Avrupaya muvasalat ettiklE"rini ve 
Vaı:ington 22 (AA) _ Ruzveltln, yol- mcrlka ordu ve donanmasına aıd tayya - d·~ 1 . . d . 11 1 d . 

'$ • • efikl . ı6er erının e, aynı yo a c rıcen sev-
lar üzerinde mültecileri kurşundan geçi- relerin mütt ere satılması ıçin Ruz - kedildiklerini bildirmiştir. 

/ngiliz hava kuvvetleri Kahire 
Üzerinde manevralar yaptı 

Kahire 22 {A.A.) - İngiliz hava ıkuvveUert, ibugün Kahire üzerinde manevralar yap~ 
mışlardır. Avcı tayyareleri ve Blenhelm ikeşl! tayyareleri ve birbirıni te.klb eden dal _ 
galar halinde şehir üzerinde 90k alçaktan uçmu~ardır. Kahlrelller, İngiliz hava tuv. 
vetJer1nin ibu büyük kuvvet tezahüründen çok mütehassis olmuşlardır. Şimdiye tadar 
bu kadar bilyük bir geçld görmediklerini söylemektedirler. 

hn Almanların harb usullerini kayda - velte salfıhlyet veren takrir sureti, bugün 

~n beyanatı derin lbir intiba hasıl et - senatonun h~cl~ enciimeni tarafından B 1 •k h•"kQ • 
~1~tır. Gazeteler bunu bir itham olarak reddedilmiştır. Encümen reisi Pitman, e ÇI a U metı 
Wsir etmektedirler. böyle bir teklifln kabulünün beynelmilel • k d. 

Vaşington 22 - Senatör Pepper'in A- kanunlara muhalif olacağını söylemiştir. Belçıkayı ter etme 1 Almanyaya giden bir benzin katarı Sovyetlerin 
emri üzerine Litvanyada tevkif ediliyor İngiliz tayyarelerinin gece akınlan 

Londra 22 (A.A.) _ İngiliz hava na - ı deflerini baılıca d~olları iltisak nok-
ıa.-etinin tebliği: taları. Aachenln garbınde kain köprüler 

Du gece zarfında, büyilk bir faaliyete teşkil etmiftir. 
•ne ı dü kliye yolları, kuv - Nam.ur ve Dinand mıntakalannda M&-o an şman na ..... _1 .. · d k' bun 
lıltli hava ıhücumlarına maruz tutulmuf- use n~u uzenn e 1 a mümasil he-
"-· Mühim İngiliz bombardıman t'ayya- defl~r de şiddetle bombardıman edil _ 

ftlerinin iştirak ettiği bu akınların he - ml§tır. 

Kanada takviye kıt'alan 
Lo d 22 (AA ) _ K ada başvekili Madkenzie King, 1İngilterenin talebi 

te . n ra .. tte!'k.l · . atnakviye kıt'aları gönderileceğini bildirmiştir. İlk fırka 
rıne mu ı ere yem 
ldıden harekete amade bir haldedir. 

Norveçte müttefikler yeni mevziler işgal ettiler 
,.., . t b' h 1 22 (AA) _ Müttefik kıt'alarla Norveç kıt'alan Narvikin 
.ı.-.on eç e ır ma a · · k d 1 ·ı · ı · 
~ kilometre kadar cenubundaki Rana mınta asın a yen mevzı er ışga etmış 
...... Al .. ·· ... n .. 11. ephede durdurulmuştur. -. man yuruJ ... şu ·uu c . .. . . 

kıtaatın stratejik hareketleri birkaç gün sürmuş~. Bu h~reketler. hıç ~ır 
~.. t il d ı er Almanlar ise bilhassa dağ geçidlennde faalıyet gos-
-.rıa ver me en yapı mı.,., 

1 
cHr. 

\eren kayakçı devriyeleri arasında ağır uytat Tertn1' er • 

Londra 22 (A.A.) - Belçikanın Lon -
dra büyük elçiliğinin bugün bildirdiğine 
göre, Alman membaından verilen haber
ler hilA.fına olarak, Belçika hükfimeti, 
dalına Belçikada bulunmakta ve kral ve 
ordıi ile sıkı teması muhafaza eylemek -

tedir. 

150 Alman turisti 
T unada dolaşıyor 

Kaunas 22 (A.A.) - Hususi bir membadan haber alındığına göre Sovyet Rus
yadan gelen ve Almanyaya giden bir benzin katan halen Litvanya deıniryolları 
üzerinde bulunmaktadır. Sovyetlerin verdikleri ikinci bir emir ilzerine bu katar 
tevkif edilecektir. 

Holanda harb filosu İngiliz limanlarında 
Londra 22 (A.A.) - Londrada yerle - teyid edilmektedir. Hali inşada olan bü

şen Holanda milli müdafaa nazırı, kaç - tün harb gemilerile tezgahlar, Almanla _ 
Budapeşte 22 (A.A.) - Alman tenez • mağa muvaffak olan kıtaatı müttefikler- rın gelmesinden evvel imha edilmiştir. 

züb teşkilatının bir vapuru il.e 150 A~ - le birlikte har?.etmek üzere tensik et - Hali inşada bulunan bir distroyer Fles
man turisti Budapeşteye gelm1şler ve kı- mekle meş.guldur. singeden İngiltereye kadar romorkörle 
sa bir müddet burada kaldıktan sonra Holanda harb filosunun hemen hepsi- nakledilmiş ve orada süratle ikmal d' _ 
Belgrada kadar Tuna üzerinde cevelan nin İngiliz limanlarına gelmiş oldukları lcrek seı-Vise konulacaktır. e 

1 

için hareket etmişlerdir. 

Başvekilin Resim ve fotoğraf sergisi dün açıldı 
Teşelılıilrlerl Ankara 22 - Ankara Halkevinde ter-ısan Ali Yücel ve vekiller hey tinin di _ 
Ankara 22 CA.A.) - Başvekil Dr. Refik tib edilen biıinci amatör resim ve fotoğ- ğer azaları ve güzide bir davetli kitlesi 

Saydam, 19 Mayıs 1940 Gençlik ba.yramı mü. raf s€rgisi \) ~ 17.30 da Cümhuriyet hazır bulunmakta idi 
nasebet1

1
le d mualınhtellf lına.d klkam, t~ebekkfil ve Halk Partisi umtt.mi katibi Dr. Fikri Tuz- Parti umumi kutibinin nutkunu müte-

yurddaş ar an ~ o u arı riklerden . . , 
1
, _ . . . 

do!a.yı teşekkftrlerlnin ve mukabil tebrikle _ erın hır nutku .IAll açılmıştır. akıb sergı gezılmiş ve muhtelif Halkev -
ı1nin ibllğına Anadolu AJ•nsını memur et- Serginin açılı.\ merasiminde Başvekil leri gençlerinin ~rleri olan resim vem. 
mıtıerdir. Dr. Refik Saydam ile Maarif Vekili Ha .. toğraflar takdir ile aeyredilmiftir. 
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( Haberler· J :J ~----------... ---
ihtikarı önliyecek yeni 

tedbirler alındı 

_B_i_r_s_o_y_g_un_c_u_id_a_m_a E ı Y•••n• aaua •• ,.. v,.kııstı F 

mahkum edildi Ahmed Muhtar Paşa Sadrazam 
- ... -

Komisyon ihtikar yaptıklarını t esbit ettiği dört firmayı 
adliyeye verdi, müddeiumumilik takibata başladı 

İhtikar komisyonunun son toplanhsın-ı kaJayJan 4-00 kuruşa sat_mış. Kontuv~r 
da ihtikar yapan dört firmanın müddei - firması mevcud 22,800 kılo kalayı tedrı
umurniliğe tevdilerlne karar verildiğini 'cen yübelterek ?89 dan ·347 kuruşa kadar 
yazmı§tık. satmış, K elcik firması da gümrük1erde 

Komisyon milli korunına kanunu hü - 10 ton ka1ayı olduğu halde bunları çı -
kilmler:ine aykırı hareketlerini tesbit et- kartmıyarak fiatlann yükse1mcsini bek
ttği Sultanhamamında Haçopulo hanında lcmiştir. Bu firmalar hakkında müddei -
7 numarada manifaturacı ve ittıa1 Atçı Ser- umumilik takibata başlamıştır. 
kfs Giridlilyan, Balıkpa7.arında Zindan Komisyon piyasayı hergün muhtelif 
hanında 3-~ numaralarda yağcı Raben vasıtalarla kontrol altında bulundurrr.&k
Politi, Tahtaka1ede Dar hanında Anadolu ta ve herhangi bir ihbar ve şüphe üzeri
Kontuvan ve Sirkecide Dallı hanında 4 ne tüccarları satış f1atlarının normal ol -
numarada Mehmed Naci Kelcl'k firmaları duğunu maliyet evrakı mliımitesile i.sba
hakkında tanzim ettiği evrakı t:lmamlı - ta davet e tmektedir. 
yarak adliyeye sevketmiştir. Komi3yon şehirde ve mülhakatta 1ü -

Haber aldığımıza göre bunlardan Ser- mmsuz hiç bir flat artışına mahal bırak
kls Giridliynn firması 2000 ~dlo kalayı marnak için yeniden bazı tedbirler almış 
aak'amış. Raben Politi 300 kuruşa aldığı ve kontrol1annı arttırmıştır. 

Halk hamamlarında 
yıkananlardan 

para ahnmıyacak 

Sekiz yaşında bir kız 
çocuğu yük arabasının 

altında ka l dı 
Stajyer doktorlarımızdan mürekkeb Hüseyin oğlu Meı'hıned, idare ettiği yük 

,Oz kişilik bir kafile profesörleri ile be- arabası ile Bahçekapı<ian geçerken, sekiz 
raber dün belediyenin sari hastalıklarla yaşında Gülter ismin de bir kız çocuğuna 
mücadele dispanserini ve müteakiben fa- çarpmış ve altına almıştır. 
kir halka mahsus -0larak açılan Balat ve Çocuk vücudünün muhtelif yerlerin -
Kasımpaşadaki halk hamamlarını gez - de~ çok ağır surette yaralanmış ve has
miş1erdir. .:taneye nakledilerek, tedavi altına alın-

Belcdiye halk hamamlarının rağbet mıştır. Suçlu arabacı yakalanmıştır. 

~=:~.:::~:.:ü:.1:;;k u~~~:r~~·~,~ ... c .. ··Ku·~·;ı·~···t;;~~~-;~; .... y 
hamam açmağa karar vermışfr. 

Balat ve Kasımpaşadaki halk hama - Beraet - Müsaadesiz ecnebi blr limana 
mına fakirlerden bac:ksı yedi buçuk mu- seyahat etmek suretile milli korunma kanu
kabilinde yıkanması kararlaşmıştı. Bele- nuna muhali! hareketten A.illye 7 ncl ceza-

d-n tahtı muhakemeye alınan Hatay vapuru 
dive, bu hamamlara gireceklerdc:n hiç bir sahibi ve kaptanı Osman Marmaranın du -
,.acret almamayı daha muvafık bulmuş ol- ruşması dün neticelenerek, beraatıne karar 
duğundan herkes istediği 7.aman Kasım - verilmişUr. . 
paşa ve Ba1attaki halk hamamına gire - Hava Kurultayı - Türk Hava Kurumu Is_

1 
b lecek. yıkanabilecektir. tanbul Şube.si Müdürü Rıza Kurultay ve mi- , 

tingde bulunmak üzere <ii.ın Ankaraya git -

Bir işçi kadın kolunu makineye mlştir. 1 
İmtihan Komlc;yonla.n - Bütün orta o - ' 

kantu·dı kullarla liselerde <lün dersler kesllm~ ve tıu 1 
Ri\v{ikclere kibrit tabrikas:nda çahsan Za_ mektebler yaz tatil devresine girmişlerdir 1 

rırc L'!fl'llnde bir işcl kadın, kolunu makineye Bu mekteblerde bugün oğretmenler mecUsi 
kaptırmış ve a~ır surette yaralanarak, has - toplantılan yapılacak ve sınıf geçen, sınıfLa 
taneye k<>1 dırılmıştır. veya ikmale kalan talebeler te.5bit oluna -

Oniv~rs't,.lilere z=vafet cnktır. 
Bu nkcın.m şehrimizde bulunan Anknra ü - Devlet orta okul lmtihanlarlle lise bitirme 

n•vP,.c:ıtelUert L!erefine Rektör Belediyenin lmtlhnnlarını ynpacak komisyon azalarına 
ıoır~ntas-nt'a bir ziyafet verecektir. Ziyafet.. dün Maarif Müdürlüğü tarafından daveti -
tt' Vali vr. Beledlve Reisi Doktor Lütfi Kır - yeler! gön<lerilmi.şt1r. Şimdiye kadar 75 dev_ 
dar da buhmacnktı.r. Jet orta okul ve 18 Use bitirme imtihan k:o _ 

Ank~ra borsa'3ı 

Açılış _ Knp:ı nış 2%15 9-10 Fiatları 

,.__ misyonu teşkil edllmlştlr. 

:Safıa Vekili - Nafıa Veklli General Ali 
Fuad Cebesoy <itin .ııabahki ekspresle Anka -
radarı şehrimize gelmiştir. Vekil Haydıı.rpa. 

şa gannda Vll~yet, Parti ve Nafıa erklnı 

~çen. sene Kemerburgazın Pirincçi 
köyünde vukubulan bir soygunculuk \·e 
katil hadi.sesinin muhakemesi dün ağır 
cezada neticelenmiştir. Yapılan duruşma 

sonunda suçlulardan Resul, Mustafa, Ah
med Meko, Kaya, Niyazi \'e Mehmedin 
evvelden kararlaştırarak Bursadan is -
tanbula geldikleri ve buradan da P ;rinc
çi köyüne soygunculuğa gittıklcri anla -
şılmıştır. Soyguncu1ar evvela köylüler -
den Mustafanın evine gitmiş1er ve bura -
dn çalınacak 'bir şey bulamıyarak Hali -
lirı evine geçmişlerdir. Bunlar Halilin 
atmı , parasını ve eşyasını gasbetmck is -
tcmişler ve bu sırada Resul tabancasını 
çekerek HaJile ateş etmiş ve öldürmüş -
tür. Hadise sırasında Halilin oğ!u Yaşar
da yaralanmıştır. 

Ağırceza mahkemesi, duruşma sonun -
da ~uçlulardan, Resulün 450 nci madde -
ni11 7. 8 ve 9 uncu bendlerinP göre idam 
cezasına mahkiimivetine karar vermiştir. 

Diğt>rler:inin .soygunculuk, mesken ma
suniyetini ihlfıl ve yaralamak suçlarından 
dört sene i1e yedi sene arasında muhte -
lif hap1s cezalarile ceza1andırılmalarına 

karar verilmi~tir. 

iradenin tebliği - ihtiyar Müşirin h~yecanı - Bir tekdir 
sahnesi - Mabeyn başkitabeti sonuna yaklaşırken 
Şu dakikada birden blr ziya huzme.cıl isa-ı lerlne dkeron-dan, Ju-verıa.Ldan, Platon. 

betile can bulmuş bir levha vuzuhile cereyan dan, Dante .. den, Montesquieu_den bahseden 
eden hall ı&üyornm: İh.t.tyar mllşlr odam- kür.süsüne nasıl müştak idim; nasıl oralara 
da, iki pencere arasındak.1 kanıı.pede oturu- can atıyordum. 
yordu; biz ikimiz, karşısında ayakta, irade Ve onlara vuslat zamanı artık pek yakındı, 
tebliğ edecek vazife sahlblerıne mahsus res. Ertesı gün yeni sadrazamın yeni heyeti vü. 
mi bir vaziyette idik. Böyle zamanlarda Usa. kelfısı Çıt kasrının, hemen methnline ya _ 
nına !azla tutukluk gelen b~nuı.beyncl tane kın, glrlllnce, sol tarafta bir odasında top. 
tane söyledi: - Şevketpenah efendimiz Said lanmıştı; galiba ben de bir lrade tebliği için 
Paşanın istifası üzerine inhilal eden sıı.da- oraya girdim. Nazım P~a t~ kapının yanın.. 
retı uhteı :tahlmanenlze tevcih buyuruyor- da küçük bir sandalyada oturmuştu. Ahmed 
iar; dedi. Muhtar Paşa, K8.mll paşa, Hüseyin IIllmi p::ı.. 

O, gözlüklerinin altında bulanık gözlerle, şa, Şeri! Paşa hep orada idiler; birkaçı he
.sanki bir rüyada mübeşşir bir melek tarafın- nüz gelmemişle.t1dl, dnl-ard.an b~ka. bütiin 
dan verlleı~ umulmamış bir müfde işitiyor " heyet!. .. 
zannolundu, ve .. gözlerimi açarsam bu guzel 
rüya slllnlverecek!ı> korku.sile bir saniye dur- Ben girer girmez, Naznn Paşa hışım ile 
dukLan sonra ol<iukça zor bulunm04 blr kuv- ~mı kaldırıp ve hırçın bir kalem fı.mirl 
vet hamleslle ayağa kalktı; dızleri, elleri tit_ sankl kusuru görülmüş bir küçük memuru 
rlyordu. Kesik, kesik, botult bir sesle: -Hlk. hıı..şlarcasına çıkışan bir sesle: - Vükelô.nın 
metl rabbaniye!.. dedi; demek bugün Jçin servicele davet edilmeleri ne vaklttcnbeı. 

fıdet oldu? diye sordu. nasib imişi .. 
Bütün asker hayatı şerene, muhteremi- Hiçbir şeyden haberim yoktu, vükelfı na· 

yetıe, meratlbln en yükseğine vftsıl olmakla sıl davet edilmişlerdi: bilmiyordum. Anl~~ 
kalmıyarak hezimetle bitmiş bir harbdo ga. la.n işin müstacel olmasına blruıen uzun u
z! Unvanı da ismine izafe edilerek dalma zun davetnameler gönderllmlyerek telgraf. 
öyle yfı.dedllen, bugün azinı bir .servet ve si- hane vasıtasile haber ,gönderllm~tL Bunu 
man ne be:ra.ber ~yan rtyaseti kabilinden en kim yapmıştı? Belki acelesinden sadrazam 
yübek bir makamı işgal eden bu zat, anla- kendisi öyle münaslb görmü.ştü. 

Şehrin un stoku şıldı kl bütün hayatında, kendisine teveccüh Nazım Paşanın bu, haddini tecavüz ede. 
İstanbulda üç aylık 11n stoku bulundurul- eden ikbal şaşa.asını kMI bulmamış, sadaret rek, harbiye nazırı oluverince birden gellvo. 

ma.c;ı kararla~ıstır. Aylık un sar!lyatı dok. makamının şaşaaslle göğsünü parlatmak e- ren gurur ne kendisin! ve benlmle münase .. 
san btn çuval olduğuna göre iıç aylık stok meline karşı Utremiş, durmuştu. İ.şte şu da_ betlerini unutarak bu tekdirine karşı boğu-. 
üç yUz bin çuvalı bulacaktır. Belediyenin bu kikada o emelin nihayet tahakkukuna şahld Iuyordum. Ne yapmalıydı? Sabrın ne iyi blıı 
kararı Dahlllye ve Tiraret Vek(ı}etlert tara - olunea gene onun heyecanile titriyordu. mukavemet olduğuna vakıftım, sadece: -
tından kabul edllmiştır. Bu anda ne hissettlm, bunu nasıl tasvir Vükelanın nasıl davet edildiklerinden kılııt'i-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• etınelldlr. Öyle zannettim ki sodnret denilen yen haberim yok! .. dedim. 
~ ""! şey'in bütün şataflı, sırmalı, yaldızlı elbise_ Tekrar bir .şeyler söyllyecek miydi? Ahmı d 

Bl•r doktorun gu""nlu""k si. göğsünü dolduran altın, gümüş, murassa' Muhtar Paşa e!Ue onu sükuta davet edere) 1 
nlşanlarile beraber, efsunkür bir nefesle - Paşa, dedi; şimdi bunu bırakınız. Zate ı 
birden boşalıveriyor, içinde ci.c;im olarak ne blllyorsunuz, bunlar ... 

notlarından varsa bir rüzgô.r dalgasile uçup gidiyor, ve o 
mtidebdeb elbl.<;e boş kalıvererek, kof bir ka- Bunlnr denilen başma.beynci ile başkntlbı 

· lıb şeklinde yerlere çöküyor. hanlya şu sarayda hünkfm İttihad ve Te ~ 
l==================I r .. rakklnln desiseleri ağının içine alanlar de. 

L. ayız nıeselesi Snde sadaret değil, nazarım.a butun res- mekt!; ıızaten biliyorsunUZl> demekten ınak,. 
mı clhanın ikballeri, ve artık sona yaklaş_ sad da aşikar idi. üç beş günlük ömiır!erJ 
tığında şüphe etmek mümkün olmıyan nıa- knldı, demek istiyordu. - 2 -

Dün kadınlardaki hayız meselesinden 
bahııetmiş, bırnz evvel veya biraz geç ol _ 
masının irsi, ailevi ve b!inyevi şartlara 

bağlı olduğunu söylemıştlk 

Kndınlann en çok hamile kalmak için 
müsaid günlerı hayza ıekaddum eden ve. 
ya hayzı muteakib günlerdir. Ondan son 
ra huvcynntı menevıye ile temas ede _ 
mlyen büyeyz yaril yu:'Jurta kaybolur gi
der. İlkah vaki olam •:.. Eğer bu müıl -
det zarfında huveynatı meneviye ile yani 
erkek hiıcrelerle temas · ederse gebelik 
derhal başlar. Artık vnz"ıhamll vukubu -
luncaya kadar hayız görünmez hatU\ do
ltumdan itibaren az çıok uzunca bir ıniıd
det süt emzirme. süL kuruması denilen 
aylar zarfında gene hayız gorünmeı. oıı_ 
dan sonra tekrar başlar vs vasati ola:-ak 
kadınlarda bu iş 4~ yaşına kadar dev:ım 
eder. Tabii bu da ailevi, irsi şartlara bnı;t_ 
hdır. Baz:ın 35 W yaşında hayzın kesil -
dlıti, baznn da nadir olanık 50 yaşına 
kadar hayzın devam ett.t~i görülmüştür. 

<.; n a b istlyen okuyucularımın po!ta 
pula yollam:ılarını r ica ederim . Aksi tak. ' 
dırd• h teklerJ mukabeiesu ka la bilir. 

4Jeynl hümayun cenabı mülükane başkita- • 
beti de beraber işler böylece hep birer kof Nazım Paşa ile aramda ne mihıasebetlcr 
kalıb ha!lnde boşalıp yere serıııvennlş olu_ vardı; bunu icmal edeyim: 
yordu. Bir aralık o da, ben de Büyükad3')a bir 

Sarayda vazifemin ilk za.manlannda, bana kaç sene, yaz kış, beraber bulunduk. O Ab
pek 'Yakın olanlardan blr zat beni maka_ düihamld zamanında biraz menküb ! ibiydl, 
mnndn ziyarete gelmlı}ti. Bır aralık odamın ben de bir matemin acılarını küllendiımekle 
yüksek muhteşem tavanına, turlü mükellef meşguldüm. Namuskar, lffetperver bir asker 
eşyasına, ocağın üstünden ba.şlıynrok ta du- olan bu zat lle her tesadüf edişte sevişe ·ek 
varın üst tarafına kadar yükselen Venedlk görüşürdük. O meşhur All Paşanın damad\ 
ayna.sına uzun uzun göz gezdirdikten sonra idi, Aıı Paşa da babamın pek dostuydu; nt 
_ Ah! İnsana bu en yakın olanları .. _ bana zaman devlet işlerinin yorgunluğundan din. 
baktı ve hiMfyatını sakl~ıya lüzum görml. lcnmcğe ihtiyaç hissederse ba'bamın Mcr
yerek: _ Azizim, dedi; biliyorsun, bütün bu canda idare merkezine uğrar, onunla turi
şeyle.r muvakkati . Fakat sen buralara alLŞ- katten, mesneviden, buna mümasil meba
tıktan sonra senin o mütevazı evine nasıl histen söz açarak görüşürmüş. Bunun hlkft.. 
tıı.hammiil edeceksin? yeslni babamdan birçok defalar dinlemiş. 

o zaman buna elbette geçiştiren bir cevab- t.1m, belki Nazım Paşa da bunu biltYordu. 
1 ın mukabele etmiş olacağım; fakat bugün, Herhalde Alı Paşa ile Hacı Hnlil efcmdi ara. 
şu anda o miıtevazı evime, onun sfikün ve sındakl bu münasebetler sebeb olarak onun_ 
kalb huzuru veren havasına, sonra beni sL la ben dalın samimi olmağa başlamuıtık. Bir 
yah saçlar ve bıyıklarla çektikten sonra dört aralık bana oğlundan bahsetti. Pek edib, 

1 

seneye varmayan kısa :t>lr zamanda, ak snç- pek haluk, oldukça tahsil gormüş, fakat 
lı, ak sakallı yapan, hergfin türlü türlü e_ müteverrim bir genç: AIL 

ÇEKLER I tarafıll<lan karşılanmıştır. Vekil burada bir .. 
kaç gün kalarak tetkiklerde bulunacaktır. 

l
lemlerln, işkencelerin hücumuna mukavemet Çocuğun hastalığından ba'hsedcrck onun 
edebilmek için yıprandıran bu makamdan tahsilde devamına müsıı.nde edemlyeceğlne 

... sıyrılıp çıkarak Darülfünunun sevglll genç. işaretten sonra: - Acaba blr işe koyamaz 
mıyız? dedi. 

Londra 1 Sterlin 
New-York 100 Dolar 
rarls ıoo Frank · 
MllAno 100 Llret 
Cenevre ıoo İ.wiç. Fr. 
Atina 100 Drahmi 
Sotya 100 Leva 
Madrld 100 Pcçeta 
Budapeşte 100 Pengü 
Billaeş 100 Ley 
Belgra.d 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm ıoo İsveç Kr. 

Açılış.Kapan iŞ 

5.24 
164.40 164.65 

2.9675 
8.3850 

29.2725 
o 9975 
1.9625 

14.4550 
29 5225 
0.62~ 

3.9-0 
37.54 
31.005 

1 
1 

Belediye Kooperatifi - İstanbul Belediye
sinin kooperatifi vil~yet ve belediye koope -
ratifl adını almış, htsse senedlerı beş liradan 
on be,1 liraya çıkarılmıştır. 

Kahve tev:1iatı - Evvelce piyasaya çıkan. 
lan 15 bln çuvaldan artan 1172 çuval kahve 
dün toptancılara dağıtılmıştır. Bu kahveler 
ay sonuna kadar şehrin ihtiyacını temin e_ 
decek, müteakiben mevcud 40 bın çuval sto_ 
kun yeni tintlar üzerinden peyderpey piya
saya çıkarılmasına ba.,Ianacaktır. 

ltalyaya. ihracat - Dün İtalyaya 25 bin 
çift palamut, 125 sandık yumurta ve 23 bin 
kilo fasulye ile ~lak, kuzu deri.si ve kitre 

F..sham ve tahvilat ihraç. edlhnlştır. Dün diğer memleketlere ya.. 
11------------------11 pılan ihracırt az olmuştur. 

Ergani 

.Jll. ............ > Bug ün Matinelerden itibaren ' -mı...ıcz:mı::m::m:;11ıııı. 

SAR" y Sinemasında 
2 güzel ve mü~emmel film birden : 

1 • OGLUMA KARI ARA YORUM 
Baş Rolde: Neş'eli ve sevimli fil.nle : yıldızı 

ANNABELLA'nın RO NALD VOUNG 
ile be!'aber yarattıkları şe .1 bir iz:livaç romanı fılmi. 

Amerikada Aşk... İsviçrede sevışme... Pariste evlenme ... 

2 • SARU SAN . . CANiLER 

Ben o zaman rejide ba.şkatıbdlm: - Ter
cume ve tahrirat kalemine alalım! .. dedmı, 
ve böylelikle Alı - bedbaht genç, çok yaşa. 
madı _ epeyce bir zaman idnremln altında 
bıilundu. Ben ona bir li.mlr değildim, hayır -
hah ve lütufkar bir büyük birader oldum. 
Nazım P~a da bunu bilir, !akat kallle değil 
amma halile bana müteşekkir bulunurdu. 

İşt.e o gün bana yersiz ve haksız bu çıkış. 
mnsını sade hıddetıe değil, oldukça bir is
tlğrab lle kl.U'şılamıştun; hemen oradan çı. 
kınca retlklmin yanına gittim ve hlkilyeyi 
anlattım. 

1938 % 5 ikramiyeli 
Sln.s - Enurum 1 

19.- 19.10 Altın flatlan - Altın dün 10 kuruş daha 
19.- artarak 2410 kuruşa çıkmıştır. Buna muka- Fransızca sözlü heyecanh ve meraklı bir filın. 
19

·
50 

b il bir gün evvel 282 kuruş olan 24 fıyar kül- İlaveten : FOKS JURNAL son dünya ve harp haberleri. 

?EŞiNDE 

Lütfi Bey derhal cevab vermezdi, bıraz 
durduktan sonra: - Azizim dedi; biz bu
rada İttlhad ve Terakkinin °aletJcri maka.. 
mında telakki ediliyoruz. Doğru, yn.nlı.ş, ora
sını bırakın. Herhalde onun adamları de. 
ğilsek bile o siya.sete 'hfıdlm olduk. Bugün 
hükumet tersine döndü, bu hükümeUe be. 
raber bulunmak imkftnı yok. Ya onlar blzl 

• • 3 19.58 çe nltın 280 kuruşa düşmüştür. Bu !iaUar 

8 00 ~m~~l~rlcl~ illın ~ al~~~t
1

~======~·~~:S~u:a;r~~.s~. 4=5~d=e~h=e=r~i=k~i~f~i~lm~~b:i:r:d:e:n~======~ ... 1 eşyasına alı.cı yoktur. .ıil 
ı:::::========================================================= 

İş BankL~ nama peşin 

Pazar 

- Hasan Bey, 
arkadaşım seyaha
te çıkmıştı, dün 
geldi... 

... Fakat bu se
yahat onu bir hay. 
li değiştirmiş .. Bir 
gün bakıyorsun 

küplere binip atea 
püskürüyor . .. 

Diyor ki · 

. . . Bir gün ba
kıyorsun , gayet 
yumuşak, sesi çık
mıyor . .. 

Hasan Bey 
Dostun, İtalyadan 
mı geldi? .. 

HUtUn sene y l\züntl görıneı1iğimiz .. Yolunu hEısret.e bcıklcdığırııız !jevımli 

CLARI\. GABLE bUtun ls t ıın hullul'ı rı bugü ıı maliuele r ıen itıhıırcn 
LALE de kabul edecek. Du .10 11 z ııtarin i unutturan bugOnUn şerer 

• programı 2 sezon füıni tıirden 

1 - HABiL ve KABiL (Fransızca Sözlu] 
CLARK GABl.E ve MAHYON DA VlS'in dl\nyanın en bilber te1zları, 

sayısız milyonları arası r.d ıt yartt llıkları muhteşem film. 

2- M A H K 0 M K A 0 1 N 
H .. pishane duvarlarının bin bir sırrını, aşkın kudreti, fedakarlığın 

azametini gös te re n hayat romanı 

3 - Dünya harbinin son müthiş haberleri 
" Britiş Niy l\z • Ttırkço. .. ve Puramunt J urnal 

Seıınslar: HABiL ve KABiL 3.80 - 7 - 10 
MAHh ÜM KADIN 2 • 0.30 - 8.30 ' 

' 

2 

.. 
kovacak, ya biz çekileceğiz. B u zaruret tıfu;ıl 
oluncaya kadar sabır ve intizar Hlzım. Bana 
viıdediniz ki böyle yapacaksınız ... 

- Muhakkak! dedim. Elini uzattı, ve bir 
ahdü peyman kabilinden b!ribiriml.zin elle
rin! sıktık. Ne merd adamdı. şu LQt!l Bey!.. 
Ve böyle iki kişinin arasında eller sıkılarak 
teati edilen yemin hayat 1çln ne büyük bir 
kuvvet sermayesidir!.. 

H alid Ziya Uşa.klıg l .............................................................• 
Askt!rlik işleri: 

Şubeye davet edilenler 
Fatih Askerlik Şubeslnden: (331.59) sicil 

numaralı emekli lstihkfun yüzbaşı Mehmed 
Tevfik oğ. Ahmed Kemalin ve {330. 16) t<ıcn 

numaralı Zihni o~. Mustafanın istanbulcla 
lseler bizzat, değillerse mektubla hemen şu
beye müracaatları il(ln olunur. 



SON :.osTA 

liman ordusu 
Dünkü ve bugünkü kuvve fi, 

memba/arı, kuruluş şekli, silii.hları 
p olonyadan sonra N orveçi, :............... Y A Z A N ............... ya seferinden sonra aleddevam yeni tü -

Danimarkayı., Holanda ve ı= E "Tekli g-ne ra ı menler teşkiline çalışmışlardır. Etüdün 
Beı ·k de muharriri 1940 yılı bidayetine kadar HA-
. çı ayı istila eden. şimdi • H E J E k·ı 1 frıllll~ll doğu Fransada Fransız ve ;_: • m r r 1 e veten teşkil edilen Alman piyade !ırka -
gı ız kara ve hava ordularına karşı üs- :::: !arının sayısını 80 olarak tahmin ediyor 

tün b k " Son Posta ,, nın ve Alman ordusunun konuşunu şu suret-
ır udret ve üstün bir sevk ve idare ... • • . 

gosteren Alman ordusunu tanımak bütün : asken muharr.n le tasavvur .edıyor: l~O den fazla t<lmen 
Avrupa 11 1 . . . f d 1 ıa· zım - :........................................................ garb cephes.nde, takrıben 100 fırka Al -

Sayfa s 

1 HAdise!er Karpnnda 1 

AL TONA HCCUM 
Altına: Alt.Jn alamıyanlar, toprak almaya başladılar 
- •Yüksel ki yerin bu yer değlldlr.• * 

Dunyaya gellş hüner neğildir.• Saçları altın rengınde sa~arı beş gent 
Demiş olacaklar ki, yükselmekte devam kız, yanyana yuruyorlardı. Baktım ve ~ 

ediyor. Daha üç gün evvel yirmi ikı lira ıken, dum: 
yirmi dörde çıkmış. Beşi bir arada dedikleri bunlar mıdır• 

Altının günden güne fazla kıymetJenme- * 
sini hoş görmlyenler var... Bazan: 

- Acaba neden hoş gormuyorlar? . cumlenin maksudu bir amma rivayet 
Diye düşündüm. muhte:lh olur. 

..•........... .............. ..................... :-. Bazan da: 
Altın kalbll ı.nsanlar pek çok değUlerse de •Cumlcnin rivayeti bir a.mnıa m.a.k.5~ 

gene mevcuddurlar, altının kıymeUendığlnl muhtelıh olur. 
duyarlarsa kim biltr belki onlar da altın İ.şte misali: 
kalblerinl satmak hevesine kapılır, mezada Şair soyledi: 
çıkanrlar ve bu yüzden dünyada altın kalb- •Sanları severim• 
li insan kalmaz. cOnlardır emellerlmıı 

Altınlan bir yana yığan da söyledi: 
cSarıları severinıa 

ıOnJardır mellerimıı 
Belki bunu düşünüyor, ve bu yüzden altı

nın fazla. kıymetlenme.11inl hoş gönnuyor • 
!ardır. 

d nu et erı ıçın ay a ı ve . "d"l F k t · d " · t• ·· l ı · · · ır E~ 
1
. . 

1 
ma1ık ı ı er. a a şım ı vazıye m oy e manya ıçerısıle Avusturya Polonya ve 

· ger ngıltere ve Fransa, muazzan .. • 
\'e rn" h . . . 

1 
• ve olmadığını gererek şaşıyoruz. Çeko-Slovakyada. . * 

.. ş. ur entclıJans servıs erme ·d k t 1 l><'u sıe b y 1n35 dan Alman ordusu sevk ve ı are ve ı~-me Ondan sonra da Almanlar talim ve terp * Tr!ni bllmlyen, ı.,ıni bilene ""rdu·. ıne ureaulanna ragmC'n, " . . . '"'Y "i "" itıbaren d y. 
1
. ı.. •• •• k bir in- bahsınden sarfı nazar, Belçika ve Fran - bıye etmeğe ~ladıklan 1,5 i18 2 milyon . - Bana iki kız tekJıf etmişlerdi. 

k • cgışen, ge ışen ve r..•uyu 1 bu .. 1 k tö" 1.. hl k .. T• buJamıyan san'atkAra · t ılab n 
1
. . k .k 

1 
ve en sada gun yanız uça ve mo r u. zır ı as erle 100 tumen daha teşkiline başla _ ~ · - E\e . 

Udretıi b. ı.. b k" . haline gelen ve serı fırkalar ıt ı e E' • aynı za - mışlarmış. Hıtlenn planı Alman ordusu- Ded .. Uer. lt bulamıyan san'atklr boynunu m ....... n. ~ le 
e ıcesı gene pe mu emme 1 . . ibar"l d ğil . . . • - San•a~ bilekte altın bllezlktir. _ Güzelini bırakmış, çirkini ile nişanla 

A .r ııar ma ınesı d • d t.. l • "h fl d .. t 940 • .,,_.. 
11.'rnan kara ve hava ordularını iyice ve ma~ 1 a pıya e umebir~ e~~ et: el.~ke e._mtu - nu. l ılk~anna kadar 300 tümene büktuÖy: - -- Sen anlamazsın, nişanlandığım çtrlc!ll 
Yakından tanımak istese idiler ve tam~a tefık er~ nazaran us unu gos er- iblağ ebnek ımış. Ancak şu anda ne ka - - le olaaydı, bugünlerde çıkarır, aatar, amma, meziyeti ötekinden ftstün. 
idı1 r belki, ne yukarıda saydığımız dev- mektedır. d~r~nın tamam olduğu b:ttabi malum de- rahat ya.§amak lınkfmını elde ederim, dedi. - ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
letıer ·ı · de Bu ordu. 1939 yılında nesrolunan er- ~ıl ımi• * - Ötekinin ağzında ikl tane altın Al• 'ftıı. ın mevcudiyetleri sı inır ve ne "' r _, 
b zzat Fransa "e İngı"ltere şu anda içine kanıharb binbaşı Has.w von Wedelin ya- Bu rakamlar ister hakikate .. ya.kın veya. Tevtık Fikret demiş ti: dı. NJ,şanlandığımın ağzında tam dört tazlf 

• --~ b" k"tab 39 · d k ı l La tBir gün yapacak fen fU .siyah topratı var. 
du tukleri müthiş tehl.ke ve buhranı gör- n r~ııu ır ı ına nazaran pıya e, uza o sun ar, France Mılıtatre askerı altın.• 
lrlüş olurlardı Korunmak ve galebe çal- 3 dağ, 4 hafif ve 5 zırhlı ki, cem'an 51 Fransız gazetesinin tercüme edip neşret- Tevekkeli delil. arsa ftaUarı da &rtıyor. 
~~i~n ilk~rth~~~iret~m~-tüm~~~l~~ri~~~mwa~~ m~elürumgfu~~~~n~~~g~--~----~--=~====-------=~-------~ 
tır. teşki1atı ve teferrüatı '!:>:Jdirilm1ycn 3 c<'n Alman ordusu hakkındaki etüd bir-

Müttefik1er. yalnız 
1936 

dan Wharen korla bir hudud kolordusundan mürek- côk hak"katleri ihtiva etmpkte ve bu 300 
değıl Polonya harbindenberi de Jayıkile keb bulunuyordu, Bunlardan başka ta - A.llT';ırı fırkasının meydana g~tirilmesi _ 
uvanm _ .. .. 

1 
Almanları!"! Po- nıamile motörleştirilmiş piyade ala~ Iarı, nın Almanların birçok resmt vna husust 

ıs gorunmuyor ar. - k" ı · ··f k t ı.. ı ·· ··· ı · lonya d .. h ft da vok edeb"J- ma ıne ıtu l' aıuur an, motorıu ;:eşif genelik ve askerli~e hazırlık teşkilAtı sa-
or usunu uç a a . 1 kl . d • . . . Y• • •• 

ltlesinin bütün teknik, taktik ve stratejik bit i en var ı. '~sın de kabıl olabı lccemnı gostPrmekte - Buda bir IA. tife olsa gerek! 
B(>beb ve amillerini inceden inceye ku _ Fakat bunlar Alman ordusunun ynlmz dır. Bu kada~ savıda fırkalara va'nız sn .. 
•ur uz tetkik ntmnk ve bu harbden çıka- barış zamanına ıtıahsus kuvveti ıd·. Se - bav vem. uallım bulmak b"le muazzam bir '" '- b" b" b d ı d f k k cÇorluı dan iiç X imzası altında şöyle bir - • Yaşım 25, san'atım terzilik, Jaazan 
tılacak n"tı"cclcre go··re ı·cab eden tedbir- ferber A1man ordusu. ıtta ı un an baş- mese e ır,. a_at asd ve cehdolunursa ~ .. - h mektub aldım: . . .. . cım ıbir &lleyi geçindirmeye mu..kİ. Eter • 
lere tevessül ederek ufak bir müd2faa ka ve çok daha kuvvetli olmak lazımdı. er cey mümkün olur. - .Gönül lflen sutununuzda uçüncü siv- pğıda azacatım rt1 haiz bir .... 
tedb rini dahi ihmal etmemek Fransa ile Leh harbi esnasında Alman seferi or- EllıMıl. Almanların bugiln 300 v~ hat- rl elifin mektubunu okuduk. B1z de onlar Y fa arı PD.9 1U111 

t 
t~ 2"'0 tü" t k"I t · 1 1 bil afbl üç sivri ellf kızlarız. İlk iti sivri elife bulursam evlenmek nlyethıdeylm: 

n~ 'tcrenı·n esaslı vazifeleri idi. Bugün dusunu 'ı-ÜZ küsur tümen tahmin etmiş ve .. .". men eş ı e memıı: o sa ar e • 
b k ku tl talih çıktığını ötrendlğlmiz için, onların an- 1 - Mütenaslb boy ve vücud. 

Fransız ordusunu" bu-tün piyade kıt'a - bunun 60-70 tümeninin LPh harekatına t•\•u vve en> ma
1
ik olduklRn mey -~· gaje edllmiş olmalarına bakarak, uçunciı 2 - Temiz ve gür .sao. 

!arının t eh. -d.lmış· bulunduklan 25 ic:tirak ederek mütebaki fırkaların garb dnndadır; fakat bunlar evvelce de söyıe- sivri eJlfe talıb oluyoruz. Uıkin, düşunüyo.. 3 _ cazib ır.. .. ve gı:.. 
e 1z e ı d· ~· . d .ıı..c .._ v6. 

~ilimetre'ik tank müdaraa toplarının cephesile Çeko-Slovakya ve Avustıırvada •gımız ~e yaz ı~~mız jfibi son.~,. ve .bir ruz ki, üç genç kızdan birı seçilince, geriye 4 _ Bilhassa güzel dudakla aöti1a. 
Yaln z hafı"f vn orta raplardaki muharebe kaldıklarını farz ve kabul Ptmiş idim. Bu verele nıhayct durdunılmaz drgıllerdır. kalan ikisi mahzun olacaklar. Halbuki buna .:- ~ lmkAn yok. Binaenaleyh bu üçuncü sivri ep 6 - Yaşı da benimkinden çok k~Wt v8J8 
arabalarının zırhlarını deleb ld;kieri ve defa. Die Zukunft adlı Alman muhacir - H. E. Erkilet ... il ·· k ı al 
ağır tanklara karc:ı acız bulıınduklan lerı'nı·n çıkardı~ ve La France 11 "'ı"lı" ta ire ·-·--··-·-·---·-····-····-·-··--

Ufin de bizim ıılbi ilçleşmesini v~ üçünün de ıu yu o mam ı. 
5 , m aynl meslekten olmasını bekliyoruz. 6 - Zenginlik hoşa gider, fakat muUdC 

'1-anc;a ve müttefik'er hesabına çok acı &dlı askeri gazetenin tefsirsiz tercüme et- Francala nal"hı Yazıln.rımızm lntizamsızlığıi ~mızı ağ_ şart değildir, amma kızın temb bir aileden 
b~r hak"kattir . Keıalik şimdi anl•yo r'!..IZ tiği bir etüdde okudum ki geçen sene Ey Francala narhının kaldırılarak sa - rıttıysa, bunu yalnız orta tahsil ile kalmış olmasını isterlın.ıı 
kı ağ k tışlarm serbest bırnkılınası' etrafın - olmamıza bağışlamanızı r1ca edf".riz.ı 

ır tan larla muhar be edebilecek o- Jül ayında yani harbin başında teşkil e - da tetkikler yapılmalı:tad!?'. Bu takdir _ bA...e edeyim kt, yazı mnteııaasw dettUm. 
lnn 47 milimetrelik tank dafi toplan Fran dilmiş bulunan piyade tümenlerinin sa- de francala işleyen fırınların serbest plya _ fakat bu mektubun yazısını gene; kız yazıaı.. 
ıız piyade kıt'alnrında kafi rlerec('lPrde yısı 120 (yani iki milyondan fazla asker) sadan iyi kalite buğday unlarını mübayaa e. na pek benzetemedim. onun için bır lA:tıfe 
\>ey h derek bu tip butdayların isUhlA:klnln arta_ olsa gerek dıyorum. 

a iç bulunmadığından ağır Alman ve bunların yarısından fazlası Leh har - catı ftmld edilmektedir. Alüadarlar ıran _ * tanklarile muharC'be işi gerilerde fırka bine iştirak etmiş imiş. calayı lüks maddelerden addederek narha 
topçusu vazifesini yapmakta olan 75 mi'i- Gene ayni etüde göre Almanlar Polon- lüzum olmadığı lı:anaatindedlrler. 

Bir erkek ne ister? 
Bay cHa .• diyor kJ: 

ltıetrelik seri ateşli hafif :-ahra Şnayder ,-:;Son 
tan]a... k 1 h- d ~ p 0-•a• mn edebi tefrikası: 20 r •.na alıyor ve bun ar ucum <' en ~ 

tanklara karşı ekseriyetle mestur mev • -~~rjJ4~~~1======================~=====~=~=======ı 
Zflerinden açığa çıkarak direkt ateş yaır - m 8 • • 

~ağa mecbur oluvorlar. Fakat ne de ol- G A n ı ı 11 R 1 z D 1 v A il 
aa bu toplar, ön saflara kadar sürülerek A 1 '1 
~~klara karşı açıktan direkt ateş yapmak 1 
Çtn Yapılmamıs1ardır. 

'Bundan bcışka. Almanların Polonva se· 
feJindeki baş döndürücü muvaffakiyet -
h-Mn·n başlıca amilleri gö1önüne getiri -
llnce bunların urak ve tank. yani umumi
)'etıe lll-Otörlü harb vasıtaları oldukları 
(Örülür. Almanlar. Polonyada. sav1ca ve 
•asıfça faik ucaklar·ıe evveHi hava ha -
iti "'iv<'tini elde ettiler ve sonra zırhlı 
lrıottrlü ve seri fırkalarile Leh orduları
nın ceo'lıelC'rini deld"ler. yanlarını ve g~ 
tilerini ;ardı 1ar. Pivade fırkaları i.se bu 

Nakleden: !.luanes Tah•in Berlıand 
- F.vet, iki deli bir arada. fevkala

de bir tecri.ibe yapmağa gidiyoruz. O 
da l5'Pnim gibi bu seyahatin sonunu iyi 
gf.rmüyor. 

- Kf'ndinjzi bilerek ve istiyerek 
bir tehlikC'ye mi atıyorsunuz? 

- Evet, fen namına ıbu lazım ... Be
n:m de işime geliyor. 

- Demek fena hissi kablelvukuu-

kl nuz var. 
•eri, ın0tcırru· ve zırhlı f1rkaların artı ·arı - Artık bu bir hissi kable'vuku de-
'01Iaraan •iiratıe ilerlemisler ve icab•na 
&öre klfısik r'lüdafaa. taarruz veva i<.qal 
ltn.ıharebelerile hasmın ;şini bitirmişler
di. 

~il, kat'i bir kanaat ... Havada bir ka
za kokusu duvuvorum. 

- Vah vah! Böyle şeyler düşündü
ğiinüzP c;ok müteessirim. İnşallah al-

l>olonva harbi yeni A1man tabiye ve 
11tatejisini fac:etmişti. Bu. barbde Alman- d:ınıvı r. ıınuzdur. 
hlrı ı· L h ...iibay· - ZannPtmcrn ve bunu istemem dP .. a lllÜC':ıdelP edf'n kıvmf>t ı e ,.. ... 
lnrın<!an birc-oğu Fransava J.?elmis bulu - - İste beni en çok müteessir eden 
"1yorJardı. Bıınlann anlatıc:1;mnd~m Al- de bu değil mi? 
ll'ıanların p0ı0nyada kul'an<hkları kuv p JJalUk b rdenbire ciddileşen, derin-
\tetler, silahlar. tanklar ve U"ııller hak - leş<'n bir sesle: 
\ında az zamanda en mükemm1>l h"r kül- _ Susunuz' dedi. Aramızdaki karar 
ltyat çıkarmak kabildi ve bu belki de ya- da benim hisseme düşen kısım budur. 
Pıhnıştır; fakat, koca İngiltere ile F~an- E~er döl'mıyeceğimden bu derece e-
ltarıın 'hiç o'mazsa Leh - Alman harbın • min c.lmosaydl'm size benimle evleıı-
ilell sonra, Almanlarmkine hiç nlmazsa menizi tekhff" cesaret edebilir miy-
laYıda muadil ve hatta üstün uçak yapa- dim? 
tt\aınaları, en ağır tank zırhlarını delebi- _ Böv'e şeyler söylemeyiniz ... E-
1~k tank müdafaa topları yapıp p;yacie ğer ben 1-u sözlerinizi ciddi telakki Pl-

ciişıneme~i benim için çok tanı bir 
zevk o1uyor. 

- Böyle düşünmeniz çok alicenaba
ne bir şeyıiir amma ne olursa olsun 
sizden maddi bir menfaat kabul etını
yecegımi tahmin ederek böyle bir va
siyetname hazırlamamalı idiniz. 

- Sizin gıbi sade bir insanın böyle 
saçma bir t3kım teBkkilere saplana
cağını tasavvur edemedim. 

- Hatta. belki de sizinle izdivacım
da servetinizin mühim bir rol oynadı
ğını da zannettiniz. 

Haluk, Zeynebin bu söz'erini de 11-
kııyıd bir tavırla karşıladı: 

- Hayır, böyle bir teY aklımdan 

geçmemişti. 
- Affedersiniz. sizin giıbi alicenab, 

iyi kalbli ve merhametli bir insanın 
böyle pazarlıklı düşüncelere kapıla
mıyacağını düşilnememiştim. Fakat 
tekrar ediyorum: İsminizi bana ver· 
rnekle bana en büyük iyiliği etmiı ol
dunuz. Sizden başka hiçbir şey kabul 
edemem. 

- Hatta ben ölsem ve param esa
sen zengin olan uzak akrabalara kalsa 

da! 
Anneniz var. 

- O da ihtiyardır ve benim ölü· 

mümden sonra uzun zaman yqaya-lttt'alarına bunlardan mebzulen dağıta - ~e-.rdim teklifinizi kat'iyen kabul et-
lrıaınaJan ve ayrıca seri seyyar tank mü- ~~zdim. • maz. 
dafaa kıt'alan teşkil edememeleri. niha- b Be · _ Rica ederim artık bu ba'hsi ka-- Beni dinleyiniz Zeyne . .. nun 
)et Alman hafi!, orta ve ağır tank1arına b ak l lı Ben """'n so""zümü söyledim 
~Uadı"l ve faı·k tanklar .vapamamlHı ve şahsi h:slerimi bir tarafa ır a mı, paya m. .,., . 

fakat bu çılgın seyahatten sağ salım - Pekarn .•• O ha'de bir elma daha 
Gatelik bir müdafaa cephesinin önündeki "avdet etmemiz cidden güç bir şeydir. alınız ... 
~ÖpJiiJeri yıkmamaları gibi hatalann ir· Bınaenaleyh, ölilmürnden sonra, sizin Aralarında uzun bir silJQlt oldu. Ha-
tı'kabı hayret edilecek bir 1eydir! Filva • gibi namuslu. temiz kalbli fakat talih- lQk sigarasını içmekle meşgul görOnü-

- Biraz evvel bana projelerinizden 
bahsetmiştiniz amma bunlan lüzum
suz bularak dikkatle dinlememiştim. 

Sizin ç3lışmağa ihtiyacınız olmadığını 
tasavvur ediyordum. Şimdi bana. ya
rından sonra ne yapacağınızı scy1er 
misiniz? 

Zeyneb mütereddid bir sesle cevab 
verdi: 

- Kat'i ve muayyen bir projem 
yok ... Hayatımı kazanmağa karar ver
diın. 

- Nerede ve nasıl bir iş arayacak
sınız? 

- Birkaç müesseseye istida ıle mft
racaat ett"m. Daktiloğrafi bilmek şart 

olduğunu c:övlediler. Yarından i•ibarcn 
Galatada vazı makine5i satan bir ma
ğazava ~idip ders almağa başll'"aca

flrn, ayni zamanda bankalara da ba~ 
vurcaj!ım. Simdiv~ kadar hususi oto
mobili1e JreZE'n. öğ'rendi~i malümah an
cak salonlarda ku'lanan b"r kızdım, 

bundan sonra yaşamak icin çal,.•aca
ğım. Artık Nusrf't -beyin kızı olmadı
ğımı unutrnamalıv1m. 

- B·ınlann hepsini anlıvorum am
ma burada bomb<'c:: bir apartıman du
nırken sizin evvela bir otel odaı;ınd:ı, 
sonra da bir p;ınsivonda yasamanız 

için b;r sebeb ,ÖTPmivorum ve .. itiraf 
ederim ki bu biraz i1.zeti nefsime do
kunuyor. 

- Nicin? 
- Resmen benim ismimi taşıyan 

bir kadınm bir göçebe ömrü sürmesi 
hoş bir şey değil... 

Ne yaptığımı istiyorsunuz? lti ·ı ırP an.sa u ak, tank ve her -.---.;-..-------'- imden.Jstifa· ordu. Birdenbire •başını kaldırarak 
~~·-'-...._...._~--"'-~~~_:,.~~~..:...:.~~~~~ I A - 1·-- ••a•' 

* Bay .A. x .• ye: 
- Pek sinirli görünüyorsunuz, hıalbuld m• 

selenin basit bir teessür doğtll1D4ya blle c14t 
ğerJ yoktur. Blr başkasına bakınız. 

TEYZll 

~Bunları~ 

biliyor mu 
idiniz? 

Portekizde evU kadınlar 
ve edebiyat 

Birkaç sene evveline 
kadar Portekizde tatbık 
edilen bir kanum göre 
bir kadın kocasından i
zmsiz edebiwıtla mec:-• 1' 

gul olursa, eı kek mah-
kemeye müracaat ettiği ve kansının ken• 
disinden izinsiz edebiyatla meşg:ıl oldu
ğunu isbat eylediği takdirde, muhakemt 
boşanma kararı verirdi. 

* Haydud balık 
Paranhas balığı ba

lıklar içinde haydud na
mile anılabilecek 0 1an
dır. Boyu elli santimden 
uıru.n olmıyan bt1 balık 

Paraguvay nehrinde bu
lunıu. İnsanlara hücum ed!p ısırdığı gibf, 
kendinden çok büyük balıkl..arı da pu. 
çalar, onların kuyruklannı koparır. N""° 
yc-rktakı i' r aku\ aryomda bı.ı nevi balılt
tan ıki tanesıni bir araya koymuşlar, n~ 
bet• n büyük olan küçüğtin evvelA kuy• 
rtı.»ı;,,u koparmış. kuyruğu kopan hücum: 
etrr.i~, bu ~efer \.-Ücudünün etleri kopıo 

mu~, k3vgaya bir bac: halinde kalıncaya 
kadar dcvnm etmiş ve tek bas olarak ya
şıyor. rtılmak istiyormuş. Nihayet, b1t 
pf'ns1n ta~ı vakalayıp çekmiş1 er. Bu • 
racla pensi ısmnış. Alkole atmışlar. An
cak baş c zaman ölmüş. .. 

Göz:Uk yedi yoz yaşında 
G<>zlük Avnıpacl.l, yedi yüz sene ev• 

vel icad edılmi~ti. Mucidlerı İngiliz Raı
jer Bakan ve b \" İtalyandır. Gözlük Y<W
mak için büyültücü adeselerden istifade 
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Yapı ve imar işleri ilanı 
N affa Vekaletinden 

ı - Ekslltme)e konulan iş: Ankara ~tatürk llsell kalorıfer ve sıhhi teırıaatıdır. 
Keşlf bedeli 63335 lira ıa kuruştur. 
2 - Eksiltme 5 6 1940 Çarşamba gih:ı saat 16 te Nafıa Vekileti yapı ve lmar lfleri 

relsliğl eksiltme komisyonu odasında ·:apalı zart wıullle ya.pılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mUtefC3rrl evrak «311 llra c1711 k~ bedel mulı:abl 

llnde yapı ve imar işleri relsllttnden almahllir. 
4 - Eksiltmeye glrebllmek için lsteklUerln 4-416 lira '76 kuruşluk muvakkat teminat 

vermeleri ve Nafıa Vekiı.letfnden bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vealkMı 

ibraı etmeleri lA.zımdır. Bu vesika ekailtmenln yapılacatı günden en aı sekiz gün "'"·el 
:l&teklilerln bir istida Ue Nafıa Vekaletine müracaatları ve dilekçelerlne en az blr ka
lemde 30000 llralık bu işe benzec bil' lı yaptıklarına dair f4i yaptıran idarelerden alın
mış vesika ~aptetmeleri muktezldir. Bu muddet zarfında vea1ka talebinde bulunmayan. 
lar ek.slltmeye glremlyeceklerdlr. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihale guniı. olan 5 6 1940 ÇarJQmba aiınü 8&ai on 
dörde kadar eks1ltme komisyonu ret..ııttne makbuz mukabllinde vermeleri llzımdır. 

Postada. olacak gecikmeler kabul edilmez. c2S8211 «4188• 

Devlet demiryoliarı ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Muhanunen bedeli (540} lira olan <600> aded makineli kl8.9Ö!' (7.6.19'0) Ouma gttntt 
saat (10,30) on buçukta Ha.yd&rpqada gar blnaaı ~illndelı:l kom.i.syoa tuatından 
Açık ek&Utme u.sııllle .satın alınacaktır. 

Bu 1fe glnnek J.lteyenlerin (4ı0) Ura (50) kurueluk muva&Ut teminat ff Jm.nunun 
taytn ettı~ veaaikle bl.rllkte ekslltme giııotl ıaaUne kt.daT komisyon& mtlraca&tkn lL 
'1ı0ldlr. 

Bu J4e ald ~ameıer ıkomiiyondan parasız o1ul.k dalı"1mı&ktadw. C4181• 

~ 

Muhammen bedeli 3100 lira olan JOO ton normal aun1 portland tmıent.oau aoık et_ 
lllt.me uaullle Atın alınacaktır. Qlmentolar 9 ftJetıne iatuyonlanıun her hall81 blrL 
ilinde vaaon iO'ind• teslim edilecektir. llftnataa 111/HO Qaı1&mba aat 11 dedir. Bu 
1.şe Jft.Uak edeceklerin ayni gön ve saatte Slrtecide 9. :t,ı.ı.aıe binaaınd.ati A. .. Ko
misyonuna tanıanl veaalk ve Ul,5 lira tem natla mtlraoa&tlan lbımdır. ~eı.r 

SON POSTA Mayıs 2S 

Memleket Haberleri 
İzmirde 19 Mavıs -bayramı 

Kaşta zeytincilik 
Köylü ve kasabalı ayak basmamıı zeytin tepelerlnd 

zeytinlikler vücude getirmiye başladı 

Kaş (Hususi) - Kazamızın birinci deN -ı lundu. Bunlar, nezaretlmJs altında ..,.U 
cede ehemmıyeti balı kazan9 JOllarınduı bi.. cillk üzerinde tenvir ve l1'f&d edllealık 
ıi olan zeytincilik, son çık.arıl&D •ytbı 18labı köylerde zeytinlikler açmak ıatıyenı.t 
kanunu sa.ye.ainde, §imdi, yeni bir merbale rakabe edeceklerdir. Şimdiye tadar U 
katetmektedir. Çok geniş lta.a toprakların- zeytinlik açmış ve 15 mutetebbla ı. ~ 
da ve bllhasaa aahil bölgelerde 1Qilinlf ...._ llzue bulunm,,.ıur. 2.000 kalma •:= 
ıunan zeytin ağaçlan, asırlarca t>a.tılm•mlf Faaliyetimiz devam ediyor. 
oldukları için, fundalıklar ve d1ter vahtl °'9 Şimdi, bombot bırakılmış dal 
lar arasında, koyu bir orman mamanaı aJ.. balta .s..ı. gelmektedir. 
mııtı. Nitu lflul 

Bul mütetebblsler, Cümhurtyet.in ilk J1L Burada, nüfus iflerl şa.yanı mennwat:tı 
J.annda bir :ıalah hareketine ~ bir inkioat göstermektedir. ltr1enm• w d 
İlk zamanlar, ziraatta aae.ylf olmadıtı • ğwnda ehemmiyetli ta.rklı&r' pe oallJIDA 
vahfl hafT&.nlarm :ııararına ve dnelerl.n talı.. 
nbatına ıcar,ı mücadele a.9ıJ.nuttı. Pa.kat btı.. tadır. 
'tttn bunlara ratmen hesab edilemez surette 939 yılında 210 evlenme vat'aa cıldu 
aeD8in ve engin olan bu mühim .enet ll:a)'D&- halde 940 yılının ilk üç ayında 10& ftle 
tı, l-1.k oldulu alMtayı ~ ae.J11Mıl- vak'uı kaydedllmiştlı'. 939 yılının tu11a11uı 
Urdl. Memleketin ibtli'aoı kMfılanmakla be- da 750 doğuın kaJdolundut11 haJde .,._ m 
raber, dıt ptyualara :rapüa.n MTkiyat, mah- ' 
d•d blrmlkmı aşmıyordu. kabU 940 yılının Uk Ü9 ayında 400 e wrm 

Yeol «&nuıı, bu abada. bir Jrurtw\111 af- tır. 
bul tetkll etmektedir. Kanunun b&~ 
~ylıklar n faydalardan ~ n bu 
auretJe memlekew mOtevecclh ,..ı bir .... 
nt yolunun açılmuanı dQfthıeıı w.tandılf • 

Dikili zelzele felAketzedeleriı 
reni ıa11dımlar Japıldı 

bmir (HU1118l) - ~ baynmı. iVV • ıar, fhrididen mftrıııcaa.tta bulunarak h~ İzmir 
0

(Huaua1) - Va.llniıı rt7uellad9 
dun her 7erind• oldutu llbl İzm1lıde de par. metten Y• iltenüflerdir. koml.syon, Dlk.W aelıııelesınde evlert '*1J4 

------------------------------lak feldlde kuthala.naufm. Eızı19ullu aha - Bu hıuu.fta im-. ldNat mualllm.i Melmled kaza merkezi halkına 49.000 lira ba ilan! 
anda 2iOO ıenç kız n erkek taleben.l.n itti.. fil izahatı venniftir.: deki halka 72.000 Ura para te~ tı&mlltJ 
ıakiyle yapılan ıec;ld remn1n4 10.000 k1tl a~- - Yakında kurs açaca~ız. ŞJ:mdlden bu ltızıla.y Cemlyetinln D1klllde ~ bdl 
retmlftir. Oeçld re.snı1 n hareketler pelı: par.. tursa girmek üzere ı~ .ki.fi mftracaatt.a bU- Oıtiyar ettıti mur&f yekQn• ll0.000 ~ 

par-um olarak lcomi8yondan verllmelcted1r. <4196) 

Maarif Vekilliğinden: 
3803 laJl}ı bıı•na göre muhtelif "1&yetlerde açılan köJ enstitüleri ilin yaptanla • 

oak btnalann, avan p!'ejelıerfte vutyet pl&nlarını hallrtama. it(, memıeut y1Uraet mı • 
ma.rlan aıumda müaabakaya. konulmut*W'. 

Bu mtlabakaya a1d tannamelerin 20/lılayJl/lMO tarlhlnden H.lbaren Ankara llaadf 
VekiWll Ut ted:rilat ummn m1kttlr1Qünden, İatanöal Maarif MödürUlltlDden alın!lblle-
4"1 ft ~ ne§Ndilerek re.mıl otuııarm hepsine (IÖDderUetı teblitler del'fl,IL 
tim c'IO> numanll 1&Jlllllıda ~llecelt llln ohmar. cll28• ct082• 

Devlet Havayollan l,Jma.,. Müdürlüğünden: 
ı - Adana ta,,..,. meydanı pi8tlert 1.nt&atı de.t .mtmı iwmctwsı n tapalı ad 

usuWe eulltmeye çıltarılmıttır. 
2 - a ai&tem1n1n muhammen bedeli J'rllft.GT Ura olup m\ll'Utat tıemmau 16.U7 lL 

racıır. e:Beton.t. 
b Bt8&em'n&n lmlhaınmen bed9H J'7NIUT ln ol11P au ......... temızaau lülf llnd.W. 

cBeton •. 
o aıatem1nin :nuıbammen bedeli M6M'r .11 llra olap ıa~ MaMr>M& 1'-MI Hradlr. 

cAataJıb. 

lak olmuştur. Pototrafla.rd& bayram inhba
larını bulace.twıus. 

lımirde bıçakla bir Akhisarh 
DldUraldU 

izmır, (Huausl> - Çelmıececllerde t>tr han 
odasında, t.abminen 38 71.1mda bir tahıl 
blçalda &d1lrtllmlif vaziyette bwunmuı '" 
tah1r1ılra.ta başlanmJ,fW. Öldörülen oabaın 
Aıkhlaarlı Mehmed Tinn oldulu anla.tıldık. 
*1 80Dl'a karyoluı altında ele geçen bir fo
totraıtan katilin Tireli Ali Ke&kin olduğu, 
nr.,e kaçmak tuere bulımdutu bil' mada 
fUaJanmlftır. 

ao Y8fmda bir genç olan All Keatkı, mak. 
tultın ı~ml bir taarruzuna utradılı i91n ken
dillnl bıçaıkla. öldtırdüğiln.Q itiraf etıniıtır. 

( Kızılcahamam Çocuk Esirgeme Kurumunun faaliyeti ) 

d aıMminln mtah&mmen bedei1 2UOIM.12 lira oa.., mww*" ...,_.. il.im in- KızılcahMJ\am (Hususi) - Yakın bir hasılattan bir 1wunı ile yirmi bet 
dır. cAafaıt.. K b k di 

Ali Keakln tevkif edllmtşttr. 

3 - Eksiltme 2B/ 5/940 tarihine müaadJt Qarfallllb& l'QnU aa& 11 ele Jla.YaJIOÖlıfJ "/JUJ- aşta a ır ma eni zamanda tetekkül etmesine rağmen gün- ÇOCUk giıydirilmif Ve ayrıca bu fakir 
danında klln umımı müdürlWt btnumda ~uıaoaık 1ro 'ece ••flmiıwl -. ecme. bulundu den güne çalışmalarını genqleten kaza- cuklarm mekteb revazınu temin 
cektır. mız Çocuk Esirgeme Kurumu geçen alaç 1 gibi kendilerine birer miktar 

' - Bu 1fe ald tennl ve hueUll prtııameltrle müavele pıq.a ve ~ 14 11ra ~ ~~~adenl~ı::. ~~ne!: : bayramında kurum rnenf aatine bir mil· nakdi yardımda. bulunulımlftur. 
muka.blllnde DeTlet Ha••yollvı ~ ~ ummn. m6dllirlmt binamda _ 4..,.1 ... Madenden bir par,... M T. A. kuru- 91Ullere tertib etmişti. Bu müsamereden 1 sim Kurum reıs ve azalarına 
bulunan alını aatmı tomlayonund&n temin edllir. ._. v-

muna gönderllmı.ttr. temin olunan dört yüz llraya yakın btr arada g<i.9termektedir. 
5 - !Jksiltmeye gireceklerin ıaunaıraıat VetAletme ihale tarıhmdeq m ... '*111 ıan .---------------------------------------------! 

başlaID. Salamon ikıinol evvel istida .He müracaat ederek ehliyet 't'llltul eJm•tın ..,uır. 
İatidalara buna benzer t.oıeı1 yaptılclanDa dair, 111 ,.a~n aldıkları veelka _ 

ları raptedeoeklerdJr. Zamanında mörMaa• ~ ft •blt1et w.a.. a~ar 
ıtremezler. 

8 - TalU:>lerln tekllf melltlJblannı en Pf lhale t.rih.iaıden bir eaat en.ı elmlitıme 
~isyonuna makbuz mukabWnde fflDMler1 n baDll mıa.nı ne Udu tcızilUla u
bul ettı.klerlnl aaraaıa.ten a&Mrmelci IAamdır. cnıı. cl&M. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müeııeseıi 
Müdürlüğünden: 
Bartın derm bolazında Bolukö1 yatınıııda mwneece bMl1M •hnmıo o1aa mm. 

akadan IOOO ton dolomit tafmın ihracı ve JC~ m• rrrrsmhı eeJ>eena -* ifl 
&lr müteahhide :lhale edller•tlr. o.mıameımıe f'll)IJMm mV&l'•WN 1uefı ı... 
f&nbulda Sümerbanılt İatanbul tuhu'nden, Ankara 8Dmed>&Dt \UDllDll mQd1ldlltl ıa.. 

Eet pbetlnden ve JCara.btJne mG1•111 macı~ bedallla oluK al'NMlr. Ta
olaııJıt.nn en eeç aııs 1940 1ıarlhiDda .-.. .u ,. bıdar ma-.. mQdlrlQtlne '*-

erini venneleri llln olunur. c'1&h 

.. Pi 

Son Postanın zabıta romanı, 44 

JJ[ KELiMENiN 
.. E &::> R>A ı;a, 1 

kıyarak bir otomobile ııtlamıf ood 
evvel gelmişti. Polis müfett~ 
görı.mez ba;ğırdı~ 

- Y akaladın:ıı:ı mı.? 
- O kadar acul olma.I Ve s-- ge 

vE&elik edip beni şaşırtma ... 
Yazall: İhAn Arif bir yere gi~z. Sana pbenaj~ 

Kendisi boşu boşuna vakit kaybetmiş, jk:ana gelmiş olsaydı mutlaka eoyıulur - kadını tanıy~ taınımadıtım bana 
üstelik Caddebastarunda hayatını tehli - dunuz. lıe kMU. 
keye koymuştu. Bu düşünceler onun Haşmet oradan 9lidı.. O sıradaki Y~e yiir6yıe Umartin caM-ı 
cawnı sıktı ve Haşmete Caddeboetanı dükıkAnlan birer birer dolaşarak ~ geldiler ~ bayan ~rldendıı Olllllld:lfl 

h.Adiselerinden hiç bir ffeY bahsetme - suallerle dü:k:kAncıları i~ etti. apartımeından içeri gınrek ldDı:l lıal 
meyi ~rcih etti. Son olarak büyük ibir kunduracı cM1k - çıktılar. 

- 23 - k!nına girdi. DUkndn selhibinl bir 1at - -24-
.. . nara çekerek ~ da mutad sualleri IO!' 

Haşmet, polis mildüriyetindm çık - du ve kadırun resminl pterdl: Tam yemek bıtmik O.... -
tı. 3ııtrıectye inerek bir tramvaya at • _ Tanımm ibaymı. bugQ:n ~Mtm • metçi i9arf giNnk eltncll 111.._. 
1akh. Tramvaydan Tepe'bqında imi. mıza böyle bir mOştert plıdl. Neden b.rtvt&tti b8mmıma mMıta; ~ 
Karlman puajmdari geçti ve İtlttklll aordunmt feeör HW1lsintn anJattııilı bir .-llW! 
caddesine 9Jk;tı. Salamonun bdına te- _ PoliDD! mntebwfm btr wat,_.. 
satWI ett1tl yere eeıcn. !ltrafaıa bakın- _ Fakat ~- Be bdJn Karta gGs a'tmca ~ .. ...,.,. dl 
dı. Jl:vvelA ~ bir ltuy\Wncu dükki • lh:ln ~ kaddaıdım dell1 .. tlltf· Y6IOndl!lı::l tab !I iM u;4a 
nı gördü. Kadının yeni bir ct>landın - cllT. Bfztm en ndıterem ve kibar mGt- .aranvvdl: 
oı1* malmlıdlle bunlya gLnmt olmuı ~ - Meretle .. bı4a v...r 
ın'*tıemelıB. Dflıtt.whın i91l'f prdl. - Ban aba ~ baytlDlll tem bir tıra- - XBpda beldi,__ 
Po1tıl ~ ta* ~ tar - c1ın ~ 16ylaneı""• tt... 8111 - ~ ldtfT 
mm 78mılrlt bir ~ ~ tı1r ~ arcftca1ım: ıtu batwn t.nt _. - Biri orta bOJla tını•, __. 

- Bu,...... ..,,_. Ne arm bu • dlr! man ild tip. 

~ - Be,l*l ll'eride ... Ti"••• LI .. IWlde, miAftrleriıün 9 bu --
- DM••a ....,. tlll«D '"* la- martin cadıfeslnde... ı. tlAbdar olup o1mıdıklmnt 

- ÔOQ, taş el Wll edeııb Du.nmus ederek: 
- l!ay.tattecld•· Bma lnlDIZ1I aclrellinf tta,dlde,.._ - bd.ini de .-Jıona lluml ct.11. Jft 
llÖ1'~ lfaplt. ~.at cle9111De DA· feefide, heykeltnf ,..._ .....a, 1p 

- Peki 671e tile ... ~ 1Uıt on mil adrı *'' ,..aıbc ~tif olarak aJdMen ve bb9a ..a 
bir buçuğa &llu bulwya lıü:' ftdr ba- - m. adNlbli v.:cQU lçtn ba • )açırdıklan Umoalu vo6•.. tıllillfl 
yw pldt mi! ;yan ~ beld bıecalr*1r. cfOOtClp duruyor11rdı. 

- IDv9t. llbaht.eıbm bir tıııll mit • - lDg -* "*1wylal& .......... ~ bannmnın' bu em( --
t.eft geldL o cta bir ftdl: t.yw idi- .... w..-. dllfU... - Bea onlart 11.rt ...... .. 

Hapet. ~dl.e .n.a: &ıpı-t •• .__ -~-....... bir taıa fçerl lh'm• .....,... ... 
- Olbel Pli' 18119 bir bcbndı. de- ld bir pilltaap ~ 8.,...,.. • - Peki 6yle -, ben bir ftd ._..., 

IQ mlT ~ oWe .. ....._.at lrAid.ar ~ 
Tmuf'ıtar JS J dit ..:... Bl.J' Sal,.,...,, 91.t ~ ..... H1z.mMçi gitti. l'wrtcf9 .,... .... 'f 
- awm ... mlılt«l ,.... b1r 111 ~ ~ .oın,. ..... mtufirı.tneı 

lhaımml!ı: w p.I clıııl'ldl. .,unıs. · - BllDa bir 1kt 4aktb mDMtt ..,. 
- .... ldlMıt 1111-d! damell Hapsd m m •• w trl lılr il bal .. ıunu. 8l&l JallM buüı•luil lglll • 
..,.. OellMdl. .... ..... "' dlJlunlr• ~ ...... .., .... am. dllıstm. 
_..., w,:ıue• ...._ 11111a • '* baıdt .,...,,.,. .,._ ,.. ılı 
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T ZU 
Müferrih ve midevidir. 

inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğun da, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarında emniyeus kullanılabilir. 

MlDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS marks.sına dikkat. 

m t 
i i e cephelerden 

ehine gelen ilk aberler 
(Baştarafı t inci sayfada) 

Oıer:t, Valendennes ile Cambrai arasında mühim bir muha
rebe başlamıştır. 

Dünkü en mühim hareket 
Paris 22 (A.A.) - Havas saat 22,30 da askeri harek6.t 

hakkında aşağıdaki malılmatı vermiştir: 
Cambral. ile Va1enciennes arasında vukua gelen büyük 

Çarpışnıaya iştirak eden Alman kuvvatleı'inin ehemmiyeti 
hakkında Pariste !henüz malfunat yoktur. Fakat. her halde 
bu, bugün vukua gel€n çarpışmaların en mühimmtni te§ -
kil etmekte bulunmuştur. 

Diğer taraftan, Arras mıntakasın<la, müttefik kıt'alarının 
harekAtı Jıaber VC'rilmektedir. Bu !harekat, sanıldığına g15re, 
Almanlarda herhangi bir aksülfunel tevlid etmemiştir. 

Arras ile Somme arasında. vaziyet karışıktır. Alman mo
törlü hafi! kıt'alan, seyirlerine devam etmekte ve hattA 
Somme'un cenubuna kadar inişler yapmaktadır. 

Somme ne Aisne üzerinde, mühim Fransız kuvvetleri, 
sağlam surette ycrle~iye devam eylemektedir. 

Dün gece yarısında vaziyet 
.Paris 22 (A.A.) - Havas, saat 23 de 'bildiriyor: 
Şurasını kay.detmek icab eder ki, Alınan kıt'alannın ku

\ı'ayj killUyesı. Picardie mıntakasına tam olarak girmemiş 
tir. Bu mıntakada Alman m-otosiklet müfreze]en, bazan bi:r 
kaç mitralyözliı otonıobil re-iakatinde seyretmekte devam 
ediyor. Bunlar, araziyi işgaı etmiye ve tutmıyn muktedir ol
llı1 an çok hafif kuvvetlerd'ir ve hatta pek mühim olmıyan 
Fransız unsurlarınm müdahalesi önünde bile gerl çekil -
llıektedir. Fakat bu kuvvetler, çok cevvnldh· ve tıpkı, eski 
hafif süvari f1rkalarmın akıncıları gibi hareket etmektedir. 

Abbeville'e yapılan baskın 
Parıs 22 (A.A.) - Abbeville istasyonuna yapılan baskın 

hareketi hı:ıkkındn aşağıdaki tafsilat verilmiştir: 
Gece, bir demiryolu amelesi, yanında bir emniyet memu

ru olduğu halde makas noktasında dururken bir motosiklet
li Alman neferi kar~ılanna çıkını tır. Amele ve omniyet me-

muru, bu neferi matetmek üzere iken 12 motosikletli daha 
belirmiştir. Amele ve emniyet memuru, bunların elinden 
kurtulmuşlar ve Somme nehrine doğru koşmağa başlamış -
!ardır. Yüzmek bildikleri için suya atılmışlarsa da ctn~n 
bunları takib etmiş, Üzerlerine atef açmış ve ameleyi öldür
müştfu. 

Som.me üzerindeki bütün köprüler Fransız kıt'aları tara
fından atılmış olduğundan, Alınanlann nehrin cenub sahi • 
line geçmek için yapacağı teşeıb'büsler, halen düpnanın ora -
da elinde mevcud olmadığı sanılan birçok büyük vesaite fö
tiyac göstermektedir. 

Rethel mıntaknsında Almanlar, Alıme n.ehrini geçmek te
şebbfüderini tekrarlanıamı~lardır. 

:1fontmedy müstahkem mevkiintn mukavemeti ve d01 -
manın son hilcumlarda burada düçar olduğu bUyük kayıplar 
Uzerine, düşman, bu mıntakaya taarruz hareketlerine niha
yet vermeyi kararlaştırmış gibidir_ HatU burada ağır topçu 
ile şfddetli bombard1manlannı bile durdurmuştur. 

Şehirlerin bombardımanı 
l;arls 22 (A.A.) - Ltren mıntakasında dllşınan, cephe -

mizin gerisinde üç bölgeyi 'bombardıman ett1fti cihetle, mu
kabele. lbilmisil yaparak biz de Alman hatları arkasında ol
mak üzere Uç bölgeyi bombardıman ettik. 

Almanların bisiklet ordusu 
Roma 22 (Radyo) - Son dakikada ıbildlıildi#fne göre .AıTas 

He .Arrasın şark şimalinde kAinDoual arasında fiddetli btr mu
harebe başlamıştır. Almanlar ileriye ablan mot&lü kıt'alannın 
gerisinde 75 bin kl~Ufk bir bisiklet ordusu kullan.maktadırlar. 

Son dakika 
Londra 23 (Husust) - Geç vakit alınan haberlere göre 

Almanlar Douai ve Arras arasında ·yeni bir tazyike bqla -
nıışlardır. Buradaki İngiliz kuvvetleri şiddetli bir mukabil 
taarruza geçmişlerdir. 

Ayrıca Cambrai. Valenciennes ve Douai arasında da .,d
detli muharebeler cereyan etmekte<ffr. Vaziyet henüz belli 
değildir. 

g · er d 20 l dal ve 6 nakliye gemisinin 
batırıldığı doğru 

değil 
elçikalı mülteci tevkif edildi 

Londra 22 (A.A.) - İhbar üzerine ihanet ettiklerinden f(lphe edilen yirmiye 
Yakın Holandalı ve Belçikalı mülteci, İngilterede tevkif edllmi§tir. 

• 
1 
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K ar 

Altın: Safi kUogrrun 
BANKNOT 
UFAKLIK 

71.721.316 ,.. 

Dahildeki Muhabirler ı 
't'fır k Ur 8.8\ 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: &ıft kllogrnm '1.339.803 
Altına tahvil! kabil serbest 
116V1:1er 
ntaer d6vtzıer n Borçlu tllrlnl 
baklJelerl 

Hazine Tnhvlllerl : 
llerubte edilen nrııkı nakdiye -
breıı~ 
ltanunnn e - 8 ıneı rr.addele
ttne ıtevnuu hazine tarafından 
llk! tedtyaı 

Senedat cumam 1 

t1:cARt SENEDAT 
Esham ve Tahvilat CUzdanı ı 

<Deruhde edilen eyrakı naıc~ 
4 - (c11p.:nln karşllılı Eıham ,.. 

CTahvllft.t Utibarl kıymetle) 
B - Seraest esham n tahvllAt 
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HU8US! 
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Deruhde edilen enatı natd1ye 
bat:lyesl 
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56.360.555,22 
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·U00.000,00 
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Lira 
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. 

35.947.809,61 
119.~9-~7,12 

. 
Yekb «.17.aa.3.1311,39 
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Resmi Teb iğler 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfa.da.) \ 

Arrasın yakınında Sturkas ve Junkers 
teşekkülleri İngilizlerin zırhlı ktıvvetıe -
rlııin taarruzunu akamete uğratmağa 
medar olmuşlardır. 

Bu ayın 18 inde Zelandada ibitama er
miş olan muharebede miktnrlan pek 
dun olan Alman kuvvetleri 1600 Fran _ 
sızla 13 bin Holandalıyı esir etmişlerdir. 

: Liege yakınında kain Neufchateau'dak! 

1

1 mOdern istihkamlar düşmüştür. 12 za -
bitle 500 nefer esir edilmlştir. 

Dün tayyarelerlmlz d~anm gerile _ 
• rlııi ve birçok hava üslerlnl bombardı -

man ve d~anın birçok t<>.sisatını ve 

1 
: 

tıayyarelerın.t tahrib etmiştir. C<>npiegue 
ve Crell :istasyonlarında yangın çıkmış. 

tır. 
Fransa Te Belçika. limanlarında bir 

kruvazörle 11 gemi tahrib edllm1ştir. Dl
ter birçok gemiler de ha.sara uğramış -
tır. 

Almanlar, Oe.nal'daki bir Fransız li _ 
manına kalll ya~ oldukları bir te -
ca.vüz esnasında düşmanın blr muavin 
Jrruvazörünü ba.tınnı.şl&rdır. 

Dü.şmıı.n. dün 120 tayyare kaybetmiş • 
tir. 
Almanların zay!.a.tı ise 10 tayyareden 

ibarettir. 
Evvelce de bllclirild1ğl vechile Alman 

tayyareleri Narvik yakınında bir İngiliz 
ağır kruvarmn ile bir harb gemisine ı . 
sabetll endahtlarda bulunmuşlardır. 
Diğer 1kl. hs.rb gemisi ile 3 vapur ha -

sara uğratılmıştır. 
Bir muhrible bir nakliye gemisine de 

tsabetll endahtlar yapılmı.ştır. 

lngiiiz tebliği 
Londra 22 (A.A.) - cHava işleri neza

retJ. teblıt ediyor::. 
Pazartesi sabahı, Blenheim sistemin _ 

deki tayyareler, Cambrai ve Arras mm _ 
takalarında Almanların zırhlı tanklarınn 
karşı muvaffaklyetli taarruzlar yapmış_ 
ıardır. Öğleden sonra bu tayyareler, Ar. 
ras ve Bapaume mıntakalarında bir ta
kım taarruzlar yapm~ardır. 

Pazartesi - Salı gecesi, birçok İngiliz 
bombardıman tayyaresi Cambrai, Le Ca
teau ve Salnt Quentln mıntakalarında 

düşmanın tah~üd merkezlerlııe tnar -
ruz etmiştir. A.\sne'in ~imalinde Nou _ 
vion ormanında düşman kıtaatına kerşı 
muvaffakiyetle tetevvüc eden bir taar • 
ruz yapılmıştır. Bu mıntakada bl~ çok 
yangınlar çıkmıştır. 

B~ tayyaremlz hareket üslerlııe döne. 
memi.şlerdir. 

Salı günü İngiliz bombardıman ve av
cı tayyareleri Belçika ve Şimali Fransa
nın muharebe cephelerinde birçok ha _ 
rek!it icra etmiŞlerdlr. 

Polonya tebliği 
Paris 22 CA.A.) - Polonyanın Pat TeL 

graf ajansı tebliğ ediyor: 
Yeniden tensik edilmiş olan Polonya 

ordusu, halihazırda yalnız Norveç.te de. 
ğll, belki her tarafta. müttefiklerin ıs _ 
tiklfil ve zaferi için İngiliz ve Fransız 
kuvvetıerlle birlikte düşmana karşı har
betmekted1r. 

Son zamanlarda Polonyanın kara de
niz ve hava ordularına mensub bu;ı as
kerlere nişanlar verilm1ştir. 

İngiliz askeri nıakamatı da Polonya 
b::ı.hrlyelllerlne nişanlar vermişlerdir. 

Fransız tebliği 
Parls 22 (A.A.) - Fransız akşam teblL 

ği: 

Bugün, şimalde ve Belçlkıı.da çarpış • 
malar devam etmiştir. Cephenin geri ka
lan kısmında kayda değer bir şey olma
mıştır. 

'--··-·-···--·-··-···-···· .. ·-·--·· .. ···········-----..... ······--··························' 
Bir Sovyet gazet i 

vaziye i nası görüyor? 

General Veygand, lngiliz ve 
Fransız Başvekillerine 

vaziyeti anlattı 

j Sovyetler, Yugoslavyayı lta1yau 
tecavuzo ihtimallerine karşı 

müdafaaya mı hazırlamyorlar? 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada.) (Bqta.ra.11 ı inci sayfa.da.) 

yasi ve mficadele imkAnları tam olarak Belgradda dolaşan şayialara göre, Sov~ 
berdevam.dır. yetler Birliği, Yugoslavyanın bir tecavüz 

Fransız Baıvekilinin beyanah ileharbesürilltlenmesi takdirinde Yugos-
.. lavya lehinde müdahalede bulunacaktır. 

Par!.s 22 (A.A.) - Bugün öğleden sonra Ve y 1 ··ı1-t' ta ami ti h k ugos avyaya mu .ıu m ye a • 
Rernaud şu beyanatta bulunmuştur: kı da ---=""!.. t · t · b 1 kt n oxı.ı..uı. emına vermış u unma a· 

- Cepheden a-vdet eden General Weygandı dır. Sovyet kıt'alarının Macar hududunda 
gördüm. Bana tu sözleri söyledi: «Her ferd tahaşşüdü. Sovyetlerin Yugoslav statü _ 
vaz1fes1Iii şiddetli bir enerji ile yaparsa o za_ kosunun değişmesine müsaade etmemek 
man çok emfn1:m.n • . b. t ahü. ·· ·b· t ıı:.ı..1_, dil az:mının ır ez ru gı ı e ı:uuu e • 
~ki süvart akınlarına müşabih <>lan ve mektedir 

cüretıerı kendilerine pahalıya. mD.l olabile - · 
cek motorize k:ıtaatın akınlarlle, sivil nho.ll Kont Ciano 
korkuya düşmemeUd!r. Bu ahali yerlerinde Roma 22 (A.A.) - İWya hariciye na 
oturup çal~alıdır. İstiM&Jln herha.ngt bir zırı Kont Ciano dün gece Arn.avudluğa 
tenaıku.su vatan için bir zfttı muctbdir. Sivil gitmiştir. Yanında hariciye nezaretinin 
ve askeri makamata bu vadide emirler ve - Arnavudluk işleri müsteşarı vardır. 
rilmi§t1r. Bir ay dayarunağa muvaffak olur_ Nazır, yapılmış ve yapılmakta olan na 
sak -ki Hl.zım geldiği kad.a.r dayanacağız- fia işlerini ziyaret edecektir . 
zafer yolunun dörtte üçünü katetmi§ olu - Roma 22 (A.A.) _ Kont Ciano, G~f .. 

ruz. bald kruvazörü ile Draça varmıştır. Bu 
Çörçil Parlate gece Tiranada bulunacaktır. 

Londra 22 (Hususi) - Başvekil Çörçil, T S 
beraberinde, kara deniz ve hava kuv _ una - ava - Adriyatik 
vetleri şefleri olduğu halde bugün Parise demiryolu 
gitmiştir. Roma 22 (A.A.) - Alman münakalA.t 

Çörçil, Fransız başvekili Reynaud ve nez~.reti müsteşarı Klemann, İtalyan kon 
yeni başkumandan general Weygand He trol~ aı:ma ko~u.ş bulunan Tuna-Sava
vaziyet hakkın.da görüştükten sonı:a, tek Adl"iyatık dem.ıryolu hakkında Gianni fte 
ra:r Londraya dönmüştür. g6rüşmelerdıe bulunmak üzere Mlltnoyq' 

gelmiştir. 
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BANDIR ADA 
BüYüK PEHLiVA GüREŞLERi 

Gellri yoksullara sarfedilmek Omre Bandırmada Halkevl llO..'!fal ,..,.romı fubeM tua -
!ında.n 26/MayW1940 Pazar günft bCyi1k pehltn..n güreşleri yçııa.ca.t:tır, 

İkraıieyeler bn§a 100, bıı.pltma ıso, büyük orta.Fa ao, küçük ortaya 20 Ura ve destele
re de mlinııslb ikramiyeler TOrUecekt.l.r. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA BANKASI 
KurulUf tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve aja.D1 ad~: J8G 

Zira! w ticarl her nevi baıllta ımıameı.ıert 

' 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ilrbarsa tasarruf hesablannda en u 50 
Lirası bulunanlara senede 4 defa çeldleoek kur'a ile apğl<iakt plAna göre fil,. 

ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 

4 " 

1,000 
600 
250 

Lirahk 4,000 Lira 

4 " 
40 " 

- 100 " 
120 " 
160 " 

100 
50 
40 
20 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar 
miyenlero ikramıyc çıktığı tnkdirdo 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylôl, 1 
rlhlerindc çekilecektir. 

" 
" 
" 
" 
" 

2,000 
1,000 
4,000 
6,000 
4,800 

" 
" 
" 
" 
" " 3,200 " 

bir seoo içinde ~ liradan aşağı d<lf -
% 20 fnzlasile verilecektir. 
BirlncJkAm.in, 1 Mart ve 1 Haziran ta-

SON POSTA 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaatı ilanları 
160 t.on koyun etinin kapalı zarfla eksilt

maalnde teklif edilen tiat pahalı ııörüldii
~i1nden pazarlıkla eksiltme.si 27 /51 Q4D gün il 
saat 15 de Ankara Lv. Amirliği Sa.tınalına 
Komisyonunda yıı.pılacalttır. Muhammen be
deli 83 200 lira ilk tem.lnatı 5410 liradır. 
Şa.rt~esi 416 kuruşa komisyondan alınır. 
İsteklilerin Ticaret Oda.n ve kamım ve31ka. 
larlle bell1 vnkitte komisyona müracaatları. 

(1716) (4232) 

* 1,150,000 kilo s:ı.ma.n kapalı zarfla ek.sut_ 
meye korunuştur. İhale.al 8/6t94D Cumartesi 
günil sa.at 10 da Elazığda tümen &ı.tınalma 
Kom!Syoınunda yapılacaktır. Mu'hrunmen 
bedeli 17,250 lira ilk teminatı 1293 lira 75 
kuruıJtur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
isteklilerin belli gilnde eksllt.me saatinden 
bir gaat evvel kanuni t.arıfieri dahllinde dol
durup kapadıkları zarnarı komisyona ver_ 
melerl. (1725) (4274> 

* Bl.r aded soğuk 'ha va dolabı ile iki aded 
buz dolabı pazarlıkla ıı.lıne.ca.kt.ır. Pa?.arlık
Iarı 25/5/94-0 Cumartesi günü saat 10 da E
diTnede eski m~trlyet dairesinde Satmal
ma Ko. da yapılacaktır. isteklilerin teklif 
mektublıı.ruıı ve kat.alokl.arile sözü geçen 
gllnde Ko. na gelmeleri. (1721> (4270) 

* 20 ton toz şeker, 40 ton tuz, 30 ton kuru 
fıuıulye, 5 ton beyaz peynir pazarlıkla alına_ 
caktır. Pa1mrlıkları 24J/5/940 Cuma günü saat 
10 da yapılacaktır. İsteklUerin Lüleburgazda 
Aa. Satınalma Ko. na müracaatları. 

(17221 (4-271) 

* Kapalı znrtla aşağıda yazılı iki kalem yl 
yecek ve yem satın alınacaktır. İsteklilerin 
sözü geçen günde 11ıale saatinden en geç bir 
saat evvel teklif mektublarını Edirnede eski 

Oripden Sonra 
En Mükemmel Kuvvet ilacı ... 

En eski Malara şaraplanndan 
latihzar cdilmif olan QUINIUM 
l A B A R R A Q U E, Zayıf ve 
Kansızlarla hali nekahette bulunanlar ve faz
la çalışma.d~n yol"g'un düfanler ve Gripten 
kalkanlar ıçın en mükemmel kuvvet ilacıdır. 

Yemeklerden ıonra bir Likör kadehi 
miktarı iktisabı kuvvet ve iyadel 
Sıhhat için kafidir. T eıiri mficerrep 
ve Pariı Tıp Ahdemisi tarafından 
tavılye edilen 

Şarabı m makmmel mlllıaooidl. 

1Depoıu: Galata, GOmrOk sok. No. 38 
Her Ec:uaede Satılır. 

POKER 
T ra, bıçaklarında 

Hiç zam yapılmamıştır. 
Piyuamızda daima mevcuttur. 

m~lrlyet dairesinde &ı.tınnlmn Ko. na ver- \lijl[;ı-.-
melerl lfi.zımdır. Evsaf ve şartnameleri Ko. 
dn görüleb111r. 
Talnnın Teminat Cinsi Miktarı İhale.sl 

Lim Lira Kilo 
-~ 

'18,000 1350 Al1Pa 3C!>.000 17/ 6/940 
saat 11 

10,200 "765 Sndeyn~ 8,600 17/6/94!) 
saat 16 

(1723) (4272) 

* 860 ton .sığır etinin kapnh zarfla ek.~iltme-
&i 24/IS/940 g!1nü saat ııs de Ankara Lv. A 
m.1rl1A1 satınalmn komL!!yonunda. yapılacak: 
tır. Muhammen bedeli 111,600 lira, Uk temL 
natı 6830 liradır. Şartnameıtt 558 kur~a ko
ıniay<>ndan alınır. İçinde ticaret ve kanun! 
vesikaları da bulunan kanuna uygun tekllf 
m&ktubları .saat 14 de kadar kabul olunur. 

(1659.1725) 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

hanları 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu Hanları 
Miktarı Cinsi 

2500 kllo Beyaz vnznltn 
56 kalem .Muhtelit cl..M 

malzeme 
1000 kilo Beyaz gırcala 

Te.lunln bedeli 

S125.- lira 

600 :ıı Katranlı gırcala. 

12844.60 • l •730- • 
600 :D Ispa vlo 

Teminatı Eksiltme g{ln il ve eae.t.l 

468.'75 k.at1 3/6/940 Paza.rtesı H de 

936.34 llk S/6/940 

1009.ro ıcat•t 3/6/1)4(} • 16 de 

sooo metre Şali 3500.- • ~5.- kn.t't 3/6/940 • 16.IO da. 
420 kilo Sünger W4-0.- • 756.- kat1 S/6/P40 • 11 da 

1 - Yukanda cln.ıı, miktar ft teminaUan 1le ekalltme günleri yazılı bet kalem mal
zemenin hizalarında gösterllen aaatJerde pazarlıkla ekslltme.sı yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnameleri hergün meaai ~eri da'hllinde Hla.sı.rrıpafll.da ba1ıtDan 
Deniz Levazım Satınalma K.omJ.syonUDıdan bedel.Ilı; alma.bllir. 

3 - i:ateklllerin 2490 sayılı kanunun ı.atediği ~e ~ ~kO:r ~ 
müracaatları. •4225• 

** 
ı - Tahmin edllen bedeli C~) lira o- 1 - Tahmin edilen bedeli (10,800) ııra o. 

lan muhtelif eb'atta cem'an 6UIOO kilo ıu.. lan (3000) met.re erat ktı.puUult ~ :ta. 
mup.k çell'k .saç ve dövme çubuk demir 16/ ınaftnln 29 Mayı.s 940 Q~ 80nO ~ 

. ıı de kapalı za.rna münakMMJ ~m 
Mayıs/940 ta.rıhıne raslıyan Cuma.rt~ 111nt1 1 _ İlk teminatı (810) Ura olup cıaıtna 

Komutanlık Blrltkleri iç1n pazarlıkla bi • sa.at 11 de pazarlıkla nlıns.caktu'. me.n herglin koml.!yondan parasıs o1:aral 
nek hayvanı satın alınacaktır. Hayvan sat- 2 - Knt1 teminatı 3090 lira olup oartna.. ahna.blllr. 
mak isteyenlerin 28/~/940 glinüne kadar her mesi hergün komisyondan Para&l.3 olarak a. B - istekl!lerin 2490 sıwüı kanunun W'l 
1" gll.nll Öğleden evvel Fındıklıda. Komutan- lına.bilir. ta.tı dahilinde tanzim edecekleri bpal 
lık Sa.tınalnıa Komisyonuna mürs.ca.atıa 3 - İ.steklllerln 2490 sayılı kanunda 7&Slll t&kllf mektublarını en geo belli g1ln 'P8 saat. 

C4161 l vesikalarla birlikte belll gün ve saatı. Ka- ten bir saat ""6llne kııdar ~t 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santimi .......................... 

Birinci •ahile 400 kuruı 
l kinci •ahihı 250 » 
V fiincll •ahile 200 » 
Dördüncii •ahile 100 » 
iç •ahileler 60 » 
Son •ahile 40 )) 

Muayyen blr müddet zarfında faz. 
laca mJktarda. .1.1An yaptttaoatıar 
e.yrıca. tensilltıı tAuifem.J.ooen ı..tlfade 
edeoeklel'<Ur· Tam. JVllO ve çeyrek 
ae.yfa UA.nlar için a,yn bil' tarUe derpif 
edilmJ4tJr 

Bon Po.stanın tiıc&rt illnlanna &id 
ifler 1otn fU a.d:reee müracaat edll. 
melidir. 

İllncıhk KollektU 9Jrbti 
Jtahrama.ıızade llaA 

ADkah oadd-1 

sımpaşada bulunan ıkom.1syona mtlnıeeaL bulun.an komüzyon i>a.şlcn~ mübırl 
ları. (4224) mukabllinde vermeleri. (8968) 

İstanbul Mıntakası Liman Reisliğinden 
Denizcilere ilan 

Haliçteki mezbaha önünde bulun.an arzuhal ta4ının dinamit atılma.le sureW. paıoa
lama ameliyesine ba.şl.anmJ4 olduğundan merakibin bu saha.nm tı'arı ahıı.ra kadar uzak 
geçmeleri ltizumu llln olunur. c422a• 

Hem inkıbnzı ve hem de terkibin
dokl maddeler sayesinde barsakln· 
rın fnallyettni tanzim tle en muao-

nid lnkıbnz mOptelQlarını b!le 
ı-abnta kavuşturur. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

Aıkert orta okuluna talebe almıyoı 
Beyollu yabancı askerlik fu.be.st bqbn • 

lığından: 

1 - Konya ukerl orta okulunun her Ü9 
sınıfına da önümll!ıdelci Eyltlltln b1rtnci etıntı 
b~anaca.k 940 ders yılı t9in talebe aJ.ma .. 
caktır. 

~ - İstekli talebenin Türk ırkından olma
sı kend1a1nln ve allesfnJ.n köt11 hal w oôh
ret aahibi o.lı:namuı sıhhi mua.yena sa#. 
lam çımuw ve yapıla.cak .seçme sınavında. 

da kazaruna.sı şe.rttır. 

3 - Bir aone tahsil terkecl&n.ler 78fUl1 bll. 
yilltm~ vaya lc:Uçültmi.iş ola.nl.Ar lwDd1 okul
larının sınıf geozne ınnavls.nnda fi>ka veya 
bütünlemeye kala.nlnr yaşları boylan ve 
ğırllkları tallmnttalt.I hadlere uıygun olı:ıl.ar 
yanlar askeri okullara almamazla.r. 

4 - İsteklilerin §imdi okudukları okulJ..nr. 
da tahBlllerlne devam e1mokle beraber 10 
H:ızirandan itlbnrcn bulundukları fC1'1crd&. 
kf ukorlik şubelerinden dl#er kaydı bbul 
şnrtlruıllı mtiracıı.a.t yollarını öA:remnc1ertn1 
ve buna göre de ltnydı kabul ~ıdlnımı en 
geç 30 Temmuz 040 tarihine kadD.r wm:ı.m 
laJlllil olmalnrı lAzımdır. 


