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·Almanlar Majinoyu- iki
1 

Fransada 5 saat 
süren çok mühim 

bir toplantı yapıldı noktadon deldiklerini 
. haber .ver•ıyorlar :ttaıyangazeteıeributopıantıd 

münferid sulh meselesinin 
kon:a.'fulduğunu iddia ediyorla 

·------

Fransız tebliği Normandide ve Parisin Londra iddiaları kat'iyetle reddediyor 
Cannbunda vazivetin dep~ işme~lgw ini bildiriyor Fransada Veygand ve mareşal Peten "n riyasetinde 

ll J askeri bir idare kurulacakmış 

Askeri 
vaziyet 

Almanlar maksadlarına 
ne dereceye kadar 
muv aff~ k fllacA klar 

.-----YAZAN--. 

Emekli General 

H. Emfr Erkilet 
cSo':l Posta.nın as.kert muharriri 1 

Framada: 

1 S Haziranda Alman laldb kol -
larının malum istilcametlerde nere -
lere kadar vardılclan ve Fransız or
dule.rınıo ne halde olarak ne gibi is
tika.metlerde ric'at etmekte olduk .. 
ları hakkında tamamile sarih bir ma-

İçtimaa i§tirak edenlerden Fransa cümhurreisi ile bll§kwnandan ve haıvekili 
"°ndra 15 (Hususi) - Fransu nazırlar nanma kumandanı Amiral Darlan Ye ha 

mecliıl bugün Bôrdeau.-c' da cümhurreisi kuvvetleri kumandanı Vuillemin'in d l v 
Lebrunun ba§kanlığı altında toplanmıştır. tirak ettikler{ bu toplantı saat l 5 do haşf 

Baıkumandan General Waygand, do - (Devamı 3 üncü sayfada) 

- Son ~ a«Jsterlr kıdd Jamat yoktur. 

uın1 ka.rugAbı 11 (A.A.) J ta.ıdb' e d8"V'8m olunmMtiM:ır. Birçok nok- Günün üç mühim hadiıeai Al - A m e r ı· k a n 1 n F ra n s y Jrübırertn. u.m · ~ tıet>B .. tele.:rda., dQpnmı ~ ~an manlann Verdun kalesini c.lmaları, 
AJ:ınan ontıııan tes11m olmı11'19rıftır. I>Qıpnanın aon ıı&ııerde Sarbruken cenubunda l\ilajinoyu ge-

lii Ma~ a.r.uındA diip>anm (Denma 7 lnet ~) niş bir cephede yarmaları, ve Alsaa- b d •• 1 d • 
~ seme üe da Neuf Bersizakda Ren nehrini geç- ce va 1 u n g e 1 

• • miş olmalarıdır. 

Libgada lngil!zler -................. '.:::: .. ~ .. ::'. .. ~:~~.~'.......... Fransa çarpıştıkça, Amerika, tayyare ve 
t fi ntlan iki ltaliJan Hitlerin mühimmat yollamak için gayretini artıracak 

_' ara l e t d•za• beyanatı Vaıington 15 (A.A.) -Royter: l leşik devletlerinin müttefiklere t 

ka lesl Za'P e ı l Ruzvelt, Fre.nsızJar .«Hürnyetle:inin r:nü- mühimmat gönderm ek için rı gayr:~~~r:ı v " 1 ·ı• 1 "Hitl •k" 1 dafaa81DA» devam ettıkçe, Ö.mımka Bır - <Devamı 3 üncü sayfada,\ iki 
n~ner ~~ ~annı~~~~.~~~~~~~~~~~~~ -

. 1 ""b 1 ve 100 er esir edildi, Romada .hep böyle avuttu., diyo-·1 A 1 Sovyet kuvvet erı· .. 4 ıta yan su, aJ . . h w . , 

ita:yan topları hır evı asara ugrattı ~. t ı ~ - Litvanyayı işgal ettiler 
~'. 



2 Sayfa 

Hergün 
Par is 

.,_ __ Yazan: Muhittin Birıen _..J 

F Tanaa üzeri.ö1c çöken ağır bir mu
kadderat kabusunun hazin bir sa-

bahında, evvelki gün, Paris ka-
pılan Alman orduauna bir kere 
daha açıldı. Son dakikada, ken -
disini müdafaadan vazgeçen bu fehir, 
•imalden taşıp gelen galibiyet eeline karşı, 
elem ve ızbrab içinde, boynunu eğdi ve 
teslim oldu. Bu hadise, hiç §Üphesiz. yeni 
başlıyan bir dünya devrinin, ht:r memle
kette hüzün ile telakki edilecek mühim bir 
vak'asıdır. Hatta, belki büyük bir muzaf
feriyetin neş' esile aaıho, olmuş galibler a
rasında bile. Paris kapılarından içerj girer
ken, bu büyük şehrin şu hazin akıbetine 
karşı teessür duymuş insan duygulu kalb
Jer vardır. 

Pnris, dünyanın o nevi şehirlerinden bi
ridir ki, onun hakkında her milletin uzak
tan veya yakından bir duygusu ve nlakn!lı 
bulunur, Çiinkü, Pari1, bütün kendi tari
hinde ve bütün Avrupa ve dünya tarihin
de, uzun zaman oynadığı rolle, kendisine 
mahsus ·çehresi ile, derin derin ve türlü 
türlü sesleri aksettiren ruhu ile, başlı başı
na bir yarlık olmuştur. Pnris, sade Fransa
nın değil, belki de az veya çok bütün dün
yanın bir şehridir. Parisi göımek, onun ek
seriya derin bir hay ve huy, bir gulgula 
içinde çalknnan bulvarlarmdnki sarhoş e
dici havayı teneffüs etmek her memleket 
münevveri ve hatta yarı münevveri için de 
bir ideal olmuştur. Bir Balkanlı, bir Al
man, bir lngiliz. bir Amerikalı, bir Çinli 
veya Rus. uParis» ismini işittiği :zaman, 
daima ona karşı derin bir duygu ile kalbi
nin tiuediğini hissetmiştir. Paris. Abbasiye 
devrinin Bağdadı gibi bir şehirdir. Nasıl, 
vaktile Bağdad, bütün bir şark için tılsımlı 
bir eeh.ir, bir sihir ve füsun yuvası telakki 
edilmişse Paris te bütün bu veni medeniyet 
devrinin öyle bir merkni. hatta kfıbesi ol
muştur. Bunun için, Pari lilcıin dün u\:"ln
dıkları mukadderat cilvesini bütün dünya, 
çok samimi bir hüzün ve esefle karşıla-
mıştır. 

* Bugünkü insan medeniyetine, bugünkü 
İnsanlık, medeniyet duyguların en de -
rio ve en ince ihtizarlarla melodiler beste
lemiş, insanlık ve medeniyet fikirlerini en 
mahir mücevherciler gibi işlemiş olan bu 
güzel Paris, bu ince şehir, o nazik ve yu
muşak havn, zarif muhit, elbet hatasız da 
değildir. Emil Zolanın Argent romanında, 
Parisin ha'l:asını nasıl değiştirdiği o büyük 
kalemin bütün kudreti!,. tnsvir cdılmi 
olan Para, Pari te bu n!!rın büyük. 
rchavetlerini uyandırdı. Bunu bö, le bı
liriz ve böyle kabul ederiz.. Parisin o gÜ· 
rültülü bulvarlarında doln'Şan her dikkatli 
CCJtebi, bunu çok güzel hisscdcb'lir ve hal
ta çok güzel görür. Fakat, bu )uıtalı 
Pnrisin y nı başında, öyle derin, faziletli, 
ince, medeni bir Parıs daha vardır ki dün
yaya duygu ve fikir sahasında Fransız. TU· 
hunun verdiği en güzel şeyler bu muhitin 
içinden çıkar. Hau·, o ince, şair, snn'atk:r. 
medeni ve feylesof Fransız ruhu, biz · 
Parisin içinde yaşadığı halde bulva:l.:ır 
çıkmaktan korkar, gfıh Scine nehrinin ten
ha kenarlarında, giih Par.sin kuytu bir kö
şesinde, giih bu güzel .şehrin etrafında, kü
me küme, grup grup, kendi kendisine mu 
hitler yapar ve oralarda ya$ar. Diinyanın 
sevdiği ve daima hünnetle h•ıtırlndığı Pa
ris bu Pnristir; F ransarun ve Fransızlığın 
e niyi taraflarını temsil eden Parisl .. 

Büt~n bu son harbin kısa tarihine bakı
nız. bu fazıl Parisi ve temiz Fransayı orada 
çok güzel görürsünü;ı: Fransa bu harbi is
temedi; Fransa bu harbden knçınmak için 
çok çalıştı. Fransa hariciyesinin neşretmiş 
olduğu san kitabı baştanbaşa okurken, ge· 
çen muhabereler arasında. Fransanın bu 
badireden nasıl kaçınmaya çalışmış oldu
ğunu bütün vuzuhile gördüm. Fransayı i
dare edenler, onun bu harbe pek te hazır
lanmış olmadığım biliyorlardı. Hatta, ben 
Almanyanın ne derece mühim ve yeni 
kuvvetlerle mücehhez bir bnlde bulundu
ğunu ekseriyetle mütehassıs Fransız.lann 
neıriyatlanndan anlıyordum. Bununla be
raber, Fransa, harbe girdi, çünkü araya 
Fransızlığın ıercfi ve haysiyeti karı§mış 
bulunuyordu. 

Paris, harbe bu alubetin kendisine mu
kadder olduğunu bile bile girdi demek bel
ki mübalağalı olur: fakat, onun bu mukad
derat tecelliainc, namus ve şeref duyguları 
yüzünd en uiramıı olduğu muhakkaktır. 

P aris, dünden itibaren r.1uztarib bir şe
hirdir. lzh{Dblar vardır ki insanlar, bir ba
kımsfan onlan tanımaya muhtacdırlar. 
Çünkü bu nevi ıztırablar, hazan hayatları 
ihyaya, kararan kalbleri aydınlatmaya ve 
giinahlan yıkamaya yarar. Temenni ede
lim ki, Parisin bu defaki :ztırabı da o nevi 
ıztırablardan olsun, Paris te yakın bir is -
tikbalde o derin ve ince ruhile, yeniden 
milli ve müstakil hayatına kavuşmuş bu
lunsun! 

Eaki bir Fransız halk §8rkısı vardır ki 
ıöyle başlar: 

«Kara fırtınadan IOnnl 

Yaldızlı güneşler geJir. 
Bizim esaretimizdcn sonra da 
H üniyct geJeeektir.n 

Bu güneşin Paris ufuklarında parlamak
ta gecikmemesini bütün samimiyetimizle 
temenni ederiz.. 

d{,u/.itün '23u'J-•M 

SON POSTA 

esimli lllakale: § Dünya balosu 

B:r ıtuıskPl! baloda olduğunuzu tasavvltr ediniz; heıkesin İnsan kendi kendisile o kadar meşguldür ki, muhitinde 
elbısesi dcj!işik. yüzü kapalıdır, içlerinden birile dans e - yaşayan:arın karakterlerini dikkatle tetkik etmeğt? vakit 
dmiz Sünra yüzünü görme<lcn, hatta sesini işitmeden, bir bulamaz, bul::a öahi doğru bir neticeye v!sıl olamaz, zir.1 
d?ha bulu~amak üzere ayrılınız. Bu suretle geçirdiğiniz dünya bir ma..<\keli balodur, insanlann çoğu oldukları gibi 
bırkaç. saat hakı1rntt~ günl~k hayatınızın bil' nümunesln - değil, görünmt.-k istedikleri gtıbi görünürler. Onun içln hü-

.. ?C'n, hır pnrçam:ıdan ibarettır. kümler:nizde föti atkAr o1ıunuz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• y 

Casuslar iç in en 
Teh:tkell kadın 
A merıkanın ca -

suslnr için cen 
tehlikeli kadını• 

ünvanını alan kn -
dınırı ismi Elisa -
beth Freedman -
dır. Amerikalı1ar 
bu kadından çok 
ürkmektedirler. İs 
tihbarat servisi 
şeflerinden albay Freedmanın zevce~i o
lan bu !kadın muhtelii şüpheli şahıslar ta
rafından teati edilen şifreli telgraflar -
daki esrara vakıf olmak kudretıni gös -
termcktedir. Bu kadın için şifreli telgraf
ların hiç bir esrarı yoktur. Ayni zaman
da ve adeta otomatik bır surette şifreli 

te1ıgraflann anahtarlarını da elde eyle -
mektedir. Kadının bu fevkaJade istidad 
ve nnıvafüı:kiyetini gören AI'l'l.erikan hü -
kfuneti ona bir cşifre mektebi• açtırmış
tır. Kadın •bu mektebdc muhtelü şifreler 
lıakkında çok i.$tifadeli ders vermektedir. 
Sayesınde şimdiye kadar binlerce sah -
tekfır ve casus yakalanmıştır. 

Kanserin neş' e ile !edav:si 
Faris tıb fakültesı profesörlerinden 

Delascqucr Faris tıb encümenine gqçen
lerde vermis olduğu bir raporda kanser 
iUetin'n otomatik bir suretti' neş'e He tc
-favi edilebileceğini biJdinniştir. Kansere 
'llÜptela bu1'1.1nan adam da:mn ncş'eli bu
lunduğu takdird'e, iyi olmfün kuvvetle 
muhtemeldir. Çünkü kuvvei maneviye -
nin bu hastalıkta çok mühim rol oyna -
dığı bugün artık anlaşılmıştır. İddiasını 
tevsik için doktor mide knn.c;erine müp -
tela bulunan bir adamdan bahscylemiş -
tir. 30 senedenberi mide kanseri çeken 
bu adam 30 sene sonra başka bir hasta
lıktan vefat eylemiştir. Bu adam son da
ldka 1anna kadar çok neşeli bir ömür sür
müştür. 

Kilised~ maske takılacak 
İngiliz gazete~nnde okunduğuna na

zaran İngiltere kralı, Vindsor şatosı.: kili
sesinde yapılacak dini ayinlerde bulu -
nacak olanların behemehal gaz maskesi 
taşımaları hususunda bir emirnarr-~ isda1 
eylemiştir. Küçük prensesler gaz mas -
keleri ile Ayine gelmektedir'er. Bu karar 
muhalefet Se kar~ılamı~ ol:ın yüksek 
eosyet-eye

0 

mensub iki tn~hz madamınırı 
k;liseye girmeleri kat'i surette menedil -
""listir . 

Yeni Fransız ruhu 
Napolyon Fransası da.tınık Alman. 

yayı hallaç pa.mutu l:'ibl attı. msmark 
Almanyası imparatorluk Fra.nsasını 

yere serdi. Cümhıı:rlyet Fransası im. 
par.ıtorluk Almanyasmı nıatıüb etti. 
Şimdi RIUer Almanyası Ue 918 malı. 
sulü demokrat 1-'ransa boğazlaşıyor. 

Bütün bu iniş' ve ı,;ıkışlar yüz, nlha. 
Yet yüz )irml yı hk bir kısa tarih 
devri içinde olmuştur. Bu devirde her 
lkf memleket imparatorluktan sosyn
llst nasyonalizme, diktatörlükten de. 
mokrasiye gidip gelmişlerdir. Fakat 
hadiselerin bariz vasfı her mağJUbl • 
yetin bir uyandıncı tesir bırakmış 
olmasıdır. Napolyon afl:llibullnk etti
ği eski dafınık AJmanyıınm blrtcsme. 
shıe sebeb olmuş-tu. 1871 mağlôbiyeti 
Fransayı imparatorluktan kurtardı. 
1918 maklôblyctı de AJnıanya:vı Kay_ 
zer saltanatından hnliıs ettJ. Öyle gö
rün'' or ki n hitlt er Fran a ı de. 
mokrnshıin mua tr milli vahdet lıa _ 
rekctlerinc L'ika)id sisteminden kur 
ta.racaktır. Daha bir iki yıl evvelin~ 
gelinceye kadar Fransız demokrasisi 
bu rejimi Cehdid eden un urlarla dol. 
mu.~u. Parlamentoya doksan be ko. 
münl t yerleşmiş, "amele endikalaTm:ı 
beş milyondan lada aza yazılmış, in
tibahlara lc;den ve dıştan her cins 
"1vasi cereyanlar hilklm olmustu. 
Frn.n ız demokrasi inin bu çok liiiihall 
karakteri mem eketi s:ığfaın ve nıiJli 

mfülafaac;ına kıymet verir bir hükii. 
mete sahlb olmaktan mahrum bıraktı. 
l\tilli müdafaa bü~elerfnin müzn.ke. 
!relerine memlt'ketle Ulşi~I olmıvan 
uncurlann cümleleri karıştı. Bu.tün 

Versa.y sul1ıünün verdi~! 

doğuyordu ve bu harbin 
hasırın k.a.dar devam etti. Fransa, o 
bOdfğlmlz enerjisini, cevvaliyetınl ye. 
ni bulmuştur. Gec;en hıırbde l\lanı'rla 
kendini göc:ff"ren Frnnsız kahramanlı 
ğına bu çetlrı boihıŞlnada ebet şalıhl 
olacağız. Çünkü her mağlôblvetııı 
tahrik edld galenn ve isyan ettfrid 
bir fazileti vardır. Yukanki devirleri 
ve bamlt>Jerl hatırlnhqmın !';ebebi de 
bövle bir muclr:enin dalma bf"klene 
J>IJ"rf'tfne lnandıflm lı;lndir. Bekil : 
yelim. 

~u.I..,. c.ı;6' 
-w...~ 

Camekan silen kız!ar 
Harb vaziyeti dolayısı1e Londra ve di

l'ier büyük İngilt~re şehır1erinde muhte..ı 
'if hizmet'erde bulunan erkekler askere 
ghndıklanndan bunların işleri kadm1ara 
•evdi edilmiştir. Bu cümleden olarak rna
~aza camlannı silmek işi de kadın1ara geç 
m '.ş bulunmaktadır. 

r 
IS T . E R 1 NAN, 

Londra şoförleri 
istirahatte 

Tayyare hü -
cum.larından ko -
nınmak için gece
leri Londra cadde 
ve sokakları ıideta 
karanlık biı' halde 
bırakılmak

tadır. Bu yüzden 
mürur ve ubur 
ve hususile ct<"mo
billerin seyrüse -
feri pek büyük 

müşkülat1a temin edilmektedir. Bu müş
kül şerait altmda lŞ gören şoförler çok 
yorulmaktadırlar. Bilhassa gözlerinden 
çok ıztırab çekmektedirler. Otomobil kul
lananların gözlerini mümkün mertebe ko
rumak için geceleri birkaç defa şoförler 
istirahatgahlara çeki.1mekte ve gözlerim~ 
buzlu sular ile pansunanlar yapmakta -
dırlar. Bu sayede gözlerini dinlendirmek
tedirler. Resmimiz ordu emrinde çalışan 
bir •kadın ve bir erkek şoförü gözlerini 
dinlendirirken göstermektedir. 

700.000 kişilik ziyafet 
Amerikada Lou\sianc hükumeti yeni 

valisi avukat Sir Sam Houston'un vnrifo
ve başlaması şerefine bu şehirde tam yüz 
bin kişilik bir ziyaret verilmiştir. Masa -
lar şehir be'ıediye daıresinden Stade so -
kağına •kadar dizilmıştir. Yalnız masala -
rın uz.unluğu 1800 metreye varmıştır. Zi· 
yafet altı s:ıat devam etmiştir. Ş:ırkılar 
söylenmiş. eğlenceler tertib edilmiştir. 

Ziyafet müddetince on orkestra, otuz caz 
konserler vermişlerdır. Vali için bir kPo 
si:kletinde ve domuz etinden mamul bir 
sosis yapılmıştır. Ziyafetten sonra vali 
.,;ıra ile rnnsalan dolaşarak herke.sin elini 
sıkmıştır, jbu da birkaç saat sürmüştür:. 

Amerikada t:iski ist;hlaki 
Amerika<la hAlis İngiliz viskisine düş

künlük günden güne artmaktndır. Geçen 
Mayısın onuncu güni1 Nevyork limanına 
şimdiye kadar görü1.medik şekilde ,-iski 
yüklü bir vapur gelmiştir. Vapurdaki 
viski muhteviyatı ::soo tondu. Viski şişe
lerinin mik1an 190.000 di. Ve kıymeti de 
8,000,000 dolar, yani 10.400.000 Türk li -
rası idi. 

Şimdi bir de merak edilecek noktayı 
arzedelim: Bu 190. 000 şf,e viskinin sar -
fiyat zamanı ne kadardtr bilir misiniz? .. 
Yalnız üç hafta ... 

Td.c:nf nian"ı Londradan aldığı bir ).aberi naklcd<:r,.k: 

İngilterenin hava kuvvetleri 1 üren şehnr.İn üzerine bomba, 

Roma fehrinin Üzerine de beyanname attıklarını anlatmıştı. 

lta)yan radyosu bu beyannamelerin suretini okudu: 

nAt••oi kP..st:ğiniz dak~kada Fransız ordusu da ayni tarzda 
hnrckf't cde<:ektin cümlesi ile hülasa edilebilir, hakikati ifa
de ettiği şüphesizdir. Fakat İtalya radyosunun: 

- Bu beynr.nr.me herkesin eline geçmemiş olaLitir, tekrar 
edelim de anlıı.şılsın, ıeklinde bir mukaddeme yaparak anlat

ması gözümüze çarptı. 

Radyonun mevcud olduğu bir zamanda herhangi bir hare -
ketin gil'li l.alması mümkün değildir. Şimşek sürati ile dııyu-

lur, sonra kulaktan kulağa nakil teklinde anlatılırsa ehemmi
yeti de zorla büyütülür, b undan baıka in,an daima menedil
diği feyin Üzerinf" düşer, onu yapmak ister, iyisi mi halkı ara,
tırrnıyn 5evkedecek yerde ona dışandan gelen prop~gandayı 
Vl"rmek, fakat ayn; zamanda ikna edici cevabı ile de kar~ı -
la~tırmnk harr.kedcrin en doğrusu, en mantıklısıdır. Bu ba -
kınıdnn biz bir defa geçen muharebenin resmi tebliğlerini ha
tırLyonız, bir taraftan da bu muharebede karşılaştığımız muh

telif propaganda §elcillerine bakıyoruz, ve inıanları'l propa -
ganda yapmakta olduğu gibi propagandayı kar§ılamakta da 
bi!ııbütün yeni bir zihniyete ginniı olduk~arını görüyoruz. Bu 
tekamül h:\rb silahlarının tekamülünden de korkunçtur, biz 

huna inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: " 

1 STER 1 NAN, i STER INANMAI 

Haziran 16 

Sözün kısası 
Mezarlı kt-;;·k·u m ar 
~----- E. Ekram Talu 

D ört arkadaşı, Bursa zabıtası mezarlık· 
ta kumar oynarken yakalamış. Kumar 

esasen kanunun men ve ta.kib eylediği ctL 
rümlerdeoolr. Ancak, bunu mezarlıkta oyna. 
manın miişcddid sebeblerden olup olmarlığı .. 
nı bilmiyorum. 

Buna dair olan haberi gazetede okuyunca 
aklının, Bek:rl Mustafa.nın me.şhiır menkabe• 
ai geldi. 

BekrJ, bir a.kşa.m geç vakit Karacaa.hmed 
meznrlığmdtı bır yeniçeri mez:unıın koca 
kavuklu taşının dibine oturmuş, her zaman 
yanında. taşKiı~ı kara §~eden dem çekiyor .. 
yormuş. 

Bir arn.lık, cXlına esivermiş, zorlu bl.r n!\raı 
abnış. 

Tesadüfen o esnada, civarda kol gezen 
zaptiyeler yetişmişler, Bekrinin etrafını sar. 
mışlar ... 

- Ne arıyorsun, gece vakti bu yerde? d!ye 
sormuşlar. 

BekrJ, koca. kavuklu mezarı .işaretle, cevab 
vermiş: 

- Bunu ziyarete geldim . 
- Ya, ne diye nftrn attın? 
- Ndra değil .. rahmet okudum ... 
- Be adam! Böyle rahmet. okunur mn? 
- Ey, ne yapalım? Burada yatan. ancnl: 

böyle.sinden anlar! ı 

Acıı.ba bizim Bur.salı kumarbazlar da me
Z'.!Tl!kfa., herhangi 'bir lb:ı;rbut mtıJ>tciftstni 
ı1vnret ve onun ruhunu şadetrnek maksadi
le mı bulunuyotlardı? 

Herh=ılde. şu içinde yaşadığımız kötü zıı
manda ölülerin llsude meclisin( diril ri:!l 
df'dikodulu ve sinir bozucu Mernlne t.ercıt\1 
evlemek olgun bir felsefeye sahlb olmak de.: 
"l'lekt.lr. 
E~sen h:ı.yat düb:ıra Ue düşes Ue ~eçen 

muazzam bir kumar ovunundnn b~ka bir 
~ev midir? Ve bu hn.yat o~'Ununun netı<'ed 

ı'lfinde sonunda mnara daynnmıyor m ? 

C. Ck11~,,, rc..u al 
······························································ 

Holanda da İtalya 
ile münasebabnı kesti 

Tours 15 (A.A.) - Holandnnın Fran
sa ne.zdindeki elçiliği şu tebliği neşretmiştiu 

İta1yn, Holandaya harb ilan etmemif 
olmakla beraber, ltalyan hükOmeti, Ho .. 
landanın Almanya ile hali harbde bulun • 
ması dolayısile Romadaki Holanda elc;i • 
'linin memleketi terketmesini teleb etıni~ 
tir. 

Holanda hükumeti de kraliçe Wilhelmift 
nezdindcki İtalyan dçisi ile Holandn Hin• 
distanındaki ltaJynn konsoloslarından mem 
lekeli terketmelerini taleb etmiı.1tir. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Müzaıin halın barsak 
ilt:habları 

Müzmin kalın barsak iltıhablarında 

mevaddı galtnnın sık sık munyene et.ti • 
.rllmesl çok muvafıktır. Bnznn hiç ümid 
edllmiyen sebebler meydana çıkabilır. 

Meselfı. bilhassa kalın barsak iltibabla • 
rında amip denilen gözle görtllmlyecek 
derecede küçiık bir. hayvancık bulun _ 
makta ve hnst.nlığa eso.slı fi.mil olmak -
tadır. Bu da mevaddı gaitanın muayene! 
hurdeblnlyesl sayesinde anlaşılııblllr. 

Büyük abdest içinde amiplerin mevcu _ 
diyeti yalnız barsnkları hasta etmekle 
kalmaz. Müruru za.mo.nln barsaklardan 
karaciğere kadar intişar ederek büyUk 
ilt.lhblara seıbeb olur. Ve hastaların ha -
yatını tehlikeye koyar. Amipler taze me.. 
vaddı gaitada daha iy! görülebilir. Mik_ 
ro.c;kop altında tek müteharrik bir hücre 
halinde görülür, dnlmt bir hareket. ha -
Undedir. Bu görülünce art.ık scbell taay. 
yün etmiştir. O zaman barsa.klann mev
zii tedavlsi ile beraber emetln iğneleri • 
nln tatbllrlne ..ba.şlanılır. Ve böylece e -
sulı blr einetfn tedavi&i sayesln<ie bar • 
sak iltihabı şlfayap olur ve mühim ih -
t.llMların önü de alınmış olur. 

Cevab lstlyen okuyucula.rmun posta 
pala yollamalannı rica ederim. Aksi tak. 
dlrde istekleri maka.belesh: kal&bDlr. 

\. J 
........ ·----·-····-···--··-------· ... ·---
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SON POSTA • 
Sayfa 3 

• 

Telgraf, Telefon Ve adyo a.berleri 

·ltalya üç şarta riayetl~eM E ) 
1 

etmezse Mısır harb Fr~ns~!ı k~rtaracak 
muhalı mumkun kılmaktır 

Hin edeceğini bildirdi 
M hük. • et"ı 1 len üç şekilde yapılacak taarrnzlardan bi-

R 15 (A A ) · ısır um w • d h b · k · ita. oma · · - d" tmiş- rine uğradıgı takdır e ar e gHece tir. 
lyan hükUınetine bir nota tev ı e . 1 _ İtalyan askerleri Mısır toprağına 

th, Notada bilhassa şöyle denilmektedn: bir akın yapmak taşebbüsünde bulunduk
Mısır İngiltere ile aktettiği i.tti.fa.kın ta-

f k t l b lan takdirde, 
a.hhütlerine riayet eoderek mütte ı ının a e 2 _ İtalya bombardımanlarl:ı 
lkieceği her türlü yardım ve kolayh~ta kd d 
l->ııtunma'- üzere kendi topraklarında la - şehirlerini tahrib ettiğı ta ir e, 

ıı: 3 _ İtalya Mısır askeri üslerine 
')ı.rn olan her şeyi yapacaktır. · hava akınları yaptığı takdirde, 

Mısır İtalya tarafından aşağıda gösterı-

A m erik adak i İtalyan konsolosları 
propaganda yapıyorlarmış 

Molotof 
el çil erile 

yeni İngiliz 
birer saat 

Fransız 
görüştü 

Mo le f 5 (AA) - Tas bildiriyor: . . • 
H 

5 ova · ". . M I tof dün Fransız büyük elçısı B. Labonne u 
aridye halk komıserı 1 o o • . • .. .. 

!niştir Görü me bir saatten fazla sürmuştur. . ,. d k l l 
M • ş · ·· ! ·ı-. b ··yük elçisi B. Stafford Crıpps ı e a lU 

• olotof aynı gun, ngı .. ız .. u .. 
&arüşme bir saat kadar surmuştur. 

Cenubi Afrika tayyarelerinin akinları 
N • b" 5 (AA) D'" Kismayu tayyare meydanına karşı. cenubi Afrika bava 
aıro ı 1 · · -- un J 1 k I 1 k h "d L I . ld ğ hücumlar eanasında ta yan ış a arı, ıtaat ta şı atı 

~vet ermin yapmış o u u 
herine isabetli endahtlar olmuş ve yangınlar çıkmışt.~r. . 

it 1 S 1
. · • cenuba clüşen mıntakası uzerınde gene tayyare meydanın-

a yan oma ısının en d fi l h "b d'lmi 
.. L · b' 1 · b ti vaki olmu" ve düşmanın tayyare a top arı ta rı e ı •ş-ua saır ına ara ısa e er " 
lir. 

Düşmanın şiddetli müdafaa 
}üç birisi hasara uğramamıştır. 

8 00 bin ingiliz çocuğu Amerikaya naklediliyor 
Londra 15 (A.A.) - Sıhhiye nezaıetının parlamento sekreteri Avam karnata

aında beyanatta bulunarak lnı;ı;iliz çocuklarının Kanadaya, Avustralyaya ve Ameri -
kaya tahliyesi için bir plan hazırlanmakta olduğunu bildirmiştir. 

Plan mucibince 300.000 çocuk tahliye edilecektir. 

Yunanistanda vesika usulü 
A . 15 (A A.) - D. N. B. Başvekil Metaksas, yeni vaziyet clolayısile, hüku-

tınb. • k . . k b . . "k l "" 'hd . k k ker kahve, ma ·arna, pırınç ve uru se ze ıc;ın vesı a usu u ı as 
ınetınk, e mbe ' . 'etinde kaldığını bildirmıştir. Et istihlakinin de azaltılması icab ede-
~tme mec urıye 1 d l · 1 b .. l _ı_ • El k ·kl klamlar yapı ması memnu ur tren erın, vapur arm, ve oto us e -
c,...tır. e trı e re 
rin seferleri de azaltılacaktır • ... 
Amerikanın Fransaya Sovyet kuvvetleri 

cevabı dün geldi Lilvanyayı işgal eltiler 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Milli Şef İngiliz ve 
F rans!z e~çilerini 

kabul ettiler 
(Baştaralı ı inci sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) 

1 
h unda» Fransayı masına mugayir olduğunu ileri sürmüı ve Ankara 15 (A.A.) - Rei~icüm-

bUslfoe çıkaracak arı usus · neticede Litvanyadaki garnizonlarını tak • hur İsmet İnönü, dün qğleden sonra 

Libyada İngilizler 
tarafından iki İtalyan 

kalesi zaptedildi 

F ransada 5 saat 
süren çok mühim 
bir toplantı yapıldı 

temin etmiştir. • h. te viye edeceğini bildirmistir. saat 16 da Fransız büyük elçisi B. 
· tt askerı ma ıyet · d ı· ·ı b'" ·· k Ruzvelt, bu temınada; rve eylemiş Sovyet kuvvetleıi öğleden sonra Lit - Massigli'yi ve 1 7 e ngı tere uyu (Baştarafı· 1 inci sayfada) Roma 15 (Husust) - Tancanın İspa 

angajmanlar bulunma ıgını 1 a vanyaya girmeğe başlamı~ ve Vilno, Kau - elçisi Sir Hughe Kantchbull-Huge3 
- ı.nış ve beş saatten fazla ~evam ettikten ~kerleri ta.rafından işgali münn.scbet.Ue nbya 

ispanyada Cebelüttarık 
iç~n yeniden 

nümayişler yapıldı 

'\le (<bu gibi angajmanları ycılnız Kongre a- nas ile diğer bazı ~ehirlerde gar~;.tonlar te- sen'i kabul buyurmuşlardır. Bu mü - sonra, nihayete ermiştir. gun Madrldde büyük t ezahlira t yapılını,. ~e-
labilirn demiştir. d t lebine sis etmişlerdir. lakatlar esnasında Harici} e \'ekili Nazırlar meclisi yarın tekrar toplana - binlerce halk bükü.met sarayının ö ıi • 

R d'ya yar ım a Litvanya kabinesi istifa etmi;ıtir. Yeni ka Şükrü Saracoğlu da hazır bulunmuş- ) caktır. toplanarak, general Fraı;ko'yu alkış! n nde 
Bu temilat, fi cy~·İ~irilmiştir. Bu ıel;;raf, binenin kurulması iı;in müzakereler yapıl - tur. \ Derli.kodular tır. anıış .. 

~e~:~1.ek: tBi~{:şi: d;vletleri reisini~ Fr~m.a maktadır. Bugün Moskova-lan tayyare ile ~~ Berlin 15 (Hususi) - İtalyan <ıl\1e - Halk, bir ağızdan a.Cebelüttarıkıı diye 
run ·ı ·· · srnesın - Kaunasa gelen Sovyet mümessilleri, müza - V • h f/ • sajero» gazetesinin istihbaratına nazaran, ğırnuştır. ba 
.h İngiltere büyük elçileri 'e goru . kerelere iştir;,.k etmektedirler. ,J en t QT_, l Fransız kabinesinin bugünkü tophntısınJa, 
.den biraz evvel yollunmı~r. R Oig~ er Baltık memleketlerinde bu1unan Almanya ile miinferid bir sulh ~kdetınek 

d ı şunu da ey - B k l Ruı:velt, ayni. z~nıka~ A erika Birleşik Sovyet garnizonlarının da takviye edilecek- an not ar meselesi etrafında müzakereler cereyan el-
.rı.aud 'ya bildirrnıştır ı .. ~I ld dilmiş leri anlaşılmaktadır. miştir. 
devletleri <<ask.eri t~c~'·uz 1 ~ı:•ac:k» ve Kaunas 15 (AA.) - Bugün öğleye ka- Anlca.ra 15 CA.A.l _ Tür.kiye t:ümhuriyet Ayni gazete, Bordeaux:' da, Mareşal Pe-
,razi fethi netıceforını tanı . tamamiyeti- dar yeni kabinenin te~ekkülü hakkında hiç Merkez Banka.sından teb~ iğ edilmiştir : tain ile General \Veygandın riyaseti altında 
llFTansanın istiklalini v o:: arozı h .. 

1
.. bir tebliğ neşredilmemİ'jtır. Hari.:iye nazırı 151611940 akşamı itiba.rUe banknot emi.S- askeri bir idare kurulacağını ve Reynaud 

~ kuvvet ile yıkmak hususundaa~!ır.~r tuı u Urbsys, bugün öğleye doğru tayyare ile yo.nunun vaziyeti ışudur: ile diğer nazırların Londraya gideceklerini 
~otebbüsleri muteber saymıyac Moskovadan Kaunasa dönmüştür. Halen Bankanın açılışında banka bildirmektedir. 

rei~icümhur nezdinde görüşmeler devam kanunu mucibince deruhde lngiliz ajan.sının bir tavzihi 
Bir mülakat .k 

8
. etmektedir. edilen miktar 158.748.563 lira Londra 15 <A.A.l - Reuter'in salahiyettar 

Vaşington 15 (A.A.) -1• AFm:r:a ave ıfn: Yeni kahine Banka kanununun 6-8 ln.ci membadan ~rendiğine göre, Alman ve t -
Jc~k devletleri refai Ruzve ·• ra . .. Kauna.s 15 (A.A.._> - D.N.B.:__ maddelerine tevfikan hazi. talyan propaganda teşekkülleri, müteadd1d 
il b" .. k lçilerini kendi taleblerı u • Litvanya başvekili Nerkys, dun gece ka. - ne tarafından vA.ki ted!vat ve dolambaçlı yollarla müttefik milletlerin 

İİ t:re uyul e . . Bu ;rjyaretlerin he - binenin istifasını vermiştir. Yeni kabineyi, olup tedavülden geri <'ekil- karşılıklı ıtımadını sarsmağa matuf olan ve 
~erıne kabu et'?111t~r. .. l memekte _ geniş blT esas üzerinden kurmağa Lltvanya miş olduğundan bundan blrçok Varyasyon altında esaslı tetln1 İngi-
~efi hakkında hıç Lır şe}' soy en ordu.sunun sabık ba.şkumandanı general Bas tenzil olunan 19.:110.186 !iz slvil ve askeri makamları arasında bir an 
.-ıır. . tık.is memur edilmlştlr. 139.438 377 la.ş.m.azlık bulunması te$il eden bir sUrü ~a~ 

Vaşingtıoıl 15 CA.A.) - Reuter · t- General Bastilds, bundan bir kaç gün ev- Bu miktara btmk.a kıınunu yl.a.lar ortaya koyarak, bugün mut.addan çok 
FraIJ.'IIZ ve İngUl-ı ·büyük elçileri, Ruz~~k vel ihtiyattan m~v~zz~~ nakl~erek har _ muct.blncc altın muıkabni fazla blT faaliyet göste.nnlşlerdir. Bu hu.sus. 

)e ya,ptıklarl konferanstan sonra, bazı . - biye mektebi müdurlugune tayın olunmuş_ yapılan emisyon 17.000.000 tıı:ı.kJ yalanlar, Alman ve İtalyan radyoları ta 
fiela.rm aydınlatıldığını, fakat Ame~ika B~ tur . • ile ree<;kont mukabili yapı_ rafından birçok <:lUlerde tekrar edllmiştlr. Sa 
1etik devletlerinin müıttefiklere muteının Moskovada neşredılrn teblı.ğ lan emisyon 195 500.000 lrLhiyettar Londra mahfellerinde, bu akşam, 
l>J:r ardıml hakkında hiçbir karara varıl • Moskova 15 r A.A.) - Mo-ıkova radyosu, bu 351.938.377 bütün d!kıka.t, tamamlle asılsız olan bu ştıyf-
tn~ğını bildınnişlerdlr. glin öğle ü7,eri. ~vye~ - Lltvanva anlaşmaz- ilA.ve olununca 15/ 6/ 1940 tarihindeki tedavü- alarm mensel üzerlnde toplanmütadır. Milt 

ski nıub<ırlbleı-İt1 talt>Lleri lığının tasfiye edıldlğıne _dair bir ~.esmı teb- lün umum yekftnu i.ic yilz ellJ blr milyon do_ tcfiklerin şimdiye kada.r olduğu gibi sı:lo Ls-
Tanınnut e Aralarında büyük Uğ neşretmiştir. Bu tasfıye son .. e:.~er Z3.r_ kuz yüz otuz selclz bln üç yüz altmış yedi ıı- tt,arc ve tam anlaşma halinde devam ettlk-

Nevyork 15 (A.AJ - # da Moskovada vukua gelen goruşmeler e_ raya baliğ olmaıktadır. lerl beyan olunmaktadır . 

Almanların 
Parise girişleri 

Berlin 15 (AA.) - D. N B bı"ld' · 
Al k . 1 . . . ınyorı 

man ıt a arının Parıse girişin· I 
t B Z A M. ı an a • 
an « • . m ıttaa>1 gazetesi d" 

b h 6 d E
. "' • un sa _ 

a s~at . a .. m.:ı . . kulesinden Fransıı 
bayragının ındırıldı~nı ve birkaç daltik 
sonra Alman bayragının çekildigwin· b'ld' a 

k d. Al ı • ır-me te ır. man askerleri mech 1 1_ • 

b ' " u aııcerın 
me~arı aşında ve Napolyonun vatt ft l 
valıdeı abidesinde ihtiram nöb "r bı ki n-

'-t d' K . l .. . e ı e o • meıı: e ır. ıt a arın aırı~ınden 

Al . 0 az •onra 
man generallen, Umumt Harbd .. • 

Fransız askerlerini tebcil için b' e ol~n 
tertib etmi~lerdiı. Alman kıt'at' meVraaırn 

'il 'd ·· ·· d d arı, er -saı e a, şato onun e e nöbet b kl 
tedir. e emek-

Bulgar vapurları 
Akdenize çıkmıyor 

Sofya 15 (AA.) - Bulga,. d i 
k 1 B ı . en z ına-

am an, u gar vapurlarının Akd 
seyrini menetmiştir. cnlzde 

· t · k etnıiş bulunan bir grnp ' 111 Id dilmiştir · · Çö. çil b h 1 m.uha.rebeye ış ıra . d larının sası üzerinden e e e · Bu yek\ınun 316.115.805 Iıra..cıı yenı harfli r eyanatt.t u unacak 
fıa.nınmış şsJ1siyetler, müttefik or u .. Resnıt tebliğin nlhayetinde bildirildiğine gö banknotlardan mütebaki 35 1122.562 lirası da Londra 15 rA.A.l - Reuter ajansı, Avam asılsız olduğunu beyan etmektedir 
nı,.a.ğlüb oımaıarına. mfi.ru oımak lçln, tc~ • Sovyet hükfuneti, şartları bir ültimatom eski har~! bnnknotlardan müt;esekklldlr . Karruıra.-;ının Salı günkü toplantısında Çör_ Bu şayialar Amerlıkada vu· cud bu.lm 

= 
hattı hareketi avsıye re .n~;,. B m· t· tom rt 11 • lbl hur!yet partisine şu Ak! klinde ileri sürın~..... . u ıma un - çll'ln aske vaziyet hakkında beyanatt.a bu_ görülüT. Bunlara mütedair havadlsl. ~ g 

ptmektedil'Je.r : 11Ancak gelecek s:~;ll;biler~~ ::ühletı, bu sabah saat 10 da bit'.y<>rdu. Mos lzmir valisi Ankarada hm.cağını bildiriyor. Lordla.r Kamarasında dra me~i olarak gösterilınıştt er Lon-
Jıhilecek bir ta.:ırruzdan e~el il k ada bulunan Litvanya harıclye naınrı da bir beyanat.ta bulunulacaktır. Bu nevi bir havadisin L<>ndr d 
J>fttün malzemenin derhal ~ond:.su::;:~ı~ ~ok U~~s. bu sabah sa.at 9 da, Lttvanyanın bü- lzmir 15 (A.A.) - Vali Etem Aykut, Sal&-hly&ttar maka.mat, Fra.ruıs.nın ınün _ Si üzerine yapüan tahkikat ı!.v~~ verUnı.e. 
bassa Amerikan sahilleri rnudaf k t _ tün Sovyet ~rtıannı kabul edeceğini bil - blr hafta kadar kalmak ilzere bu ııabah An- fertd sulh 1llkdetmeğl derpiş eyledlltlne milte_ m.an radyosu tarafından ,.,,_ Jsin Al , 

' . 1 in faydalı olaca ay k h k . . ya.,u.ı.u~ oldu"--,!azla Avrupa cephesı Ç dirmiŞtlr. araya are et etmı~tır. dair şayta.1.ann, tamamen yalan ve kat'iyyen nu göstermiştir. &u • 

}'a.relel"in yollanması.~ 
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{,___ ___ Ş_e_h_1._· r_R_a_b_e_r_l_e_· r_i_J 
Benzin sarfiyatı 
tahdid edilecek 

1 

ı 

Yarın Ankarada 
izcilik kongresi 

toplanacak 
B t b .. h fi l""' t k • d d• ahd•d d•l k Yarın Ankarada melı:teb ialebelerlnin ve azı O O US a arı agv, a Si a e 1 t 1 e 1 ece t gençlertn izcilik te~kllfıtı haJtkında yeni ka_ 
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Babasını vuran genç adliyeden 
kaçarken düşüp öldn 

Adliyenin ikinci kat koridorundan aşağı kata 
düşen suçlunun başı parçalandı 

lstanbul adliye dairesi, diln öğleden 
ıonra, bir faciaya sahne olmu§tur. 

denbire kendisine neznret eden polisin e • 
linden lrnrtulmu§ ve knçmağa başlamı§tıt .. 

hususi otomobiller hakkında da bazı kararlar verilecek ra.rlar vermek nzere bir kongre toplanacak_ 
tır. Maarif VekA.letl memlekeUn her tarafın-

Kasımpatada Hasan Basri isminde bir 
gencin evinden eşya çalarak ıattıiını, buna 
mlni o1an babası İbrahimi de bıçaklıyarak, 
ağır surette yaraladığını yazmıştık. 

Haıan Ba11i adliyenin ikinci kat kori • 
dorundan, taı parmaklıkları aprak, mer • 
divene atlamak istemiş; fakat bu sırada 
müvazenesini kaybettiğinden olanca hızı i14 
atağı kata, taı methale dü§müıtür. Sukuf 
neticesi başı parçalanan Hasan. cankur • 
taranla hastaneye nakledilirken, yolda öl
müıtür. 

...... 

Hükiimet görülen lüzum üzerine benzin 
aarfiyatını tahdid etmek karannı vermiı -
tir. Şehirdeki benzin sarfiyatını tahdid et
me ıalahiyetini haiz bulunan vilayet ma-

~amı bu hususta mühim kararlar vemı.iş -
tir. Bu .karar cümlesinden olmak üzere 
banliyö trenlerinin gidip geldiği yeılerdekJ 
otobüs hatlan kaldırılacaktır. Banliyö 
hattı boyunca ifliyeiı Sirkeci Bakırköy o
-bleri bu kayıd dahilino alınmıı bulun
maktadır. 

Vilayet, ayni kararın tramvay güzer -
glhwıda işletilen otobüslere de te,.~lini 
düılinmektedir. Otobüs muayenelerine oo 
be, ir\indcnberi baılandığı halde henüz bir 
çok otobüs muayeneye getirilmemiştir. A
lAkadarlann söylediklerine göre muhtelif 

da !zcllik:le uğraşan beden terbiyesi öğret _ 
susi otomobiller hakkındıı da bir iki güne menlerlle bu !şde 1ht!.sa.sı olanları Ankaraya 
kadar bir karar verilecektir. Tahdid edile- davet etmlşttr. 
cek otobila ve otomobilleri tesbit etmek Bu kongrede bulunma'k: Uzere şehrimiz 
üzere bir komisyon kurulacaktır. Maarif Müdlil" muavini Vahyi, Galatasaray 

Diğer ta.raftan tramvay hatlarından ba - lJse&l beden terbiyesi öğretmeni İbmhim 
zılarırun kaldudmaaı etrafında yapılmak- Hakkı, Kabata.' lisesi ıbeden terbiyesi öğret
ta olan tetkikler de ilerlemiıtir. meni Hamdi ve 1st1kHıl lisesi beden terbiyesi 

Bqka nakil vuıtalannın iılediği hatlar- ö~retmenl Sami bugün Anka.raya haxeket e_ 
da tramvay milnakalatının dutdurulması deeeklerdlr. 
mevzuubaluıtır. Kaldırılacak hatlann va - Bir harta devnm ede<'ek olan bu kongrede 

.. . . melrteb talebele.rlnfn ve ibUtUn meml,.ket 
purla aeyruaefer .temın edılmekte olan Be- gençlerinin dlslpllnli ıblr organlza.cıyona ha~
bek, trenle nakliyat yapılmakta olan Ye- lanmaları işi görüşülecek, esaslı bir izci te~ 
dikule hatlan olduiu anlaıılmaktadır. Bun- kı1A.tı vilcude geUrllmesi için bir nizamname 
dan baıka Üsküdar ve Kadıköy tramvay- hazırlanacaktır. 
lan ıebek.eainden yolcu adedi az ve tren Nizamname altıkadnr ma.kamlarca. ta.svib 
güzerg!hı olan hatlarda da bazı tahdidat edildikten sonra tbu yaz devresinde bütün 
yapılacaiı tahmin edilmektedir. maarif teca!dJA.tında irel t~şkllMına ald ha _ 

• . zırlıklnr yapılacak ve ders yılı ba.,ında yeni 

Suçlu genç, dün Beyoğlu adliyeaine tea
Jim edilmiı ve Beyoğlu ıulh ceza mahke -
meainde sorguya çekildikten ıonra tevkif 
olunmu~r. Tevkifi müteakib, tevkifha -
neye ıevkedilmek üzere, İstanbul adliye 
dairesine gönderilmi,tir. Müddeiumumilik
te havale muamelesi yapılmıı, suçlu müd -
deiumumilik odasından çıkarılırken, bir -

Dün altı otomobil 
kazasında alh kişi 

yaralandı 
Dün §ehrimizde altı otomobil kazası ol -

Diğer taraftan, nöbetçi müddeiumumi 
Cevad, hadiseye vaz'iyet ederek, facin et• 
rafında tahkikata ba~lamıştır. 

Aakerllk işleri: 

Yedek sUbayların 
yoklamaları 

muş ve altı kiıi yaralanmııtır. Sarıyer Askerlik Şubeslnden: 
Şehremininde lbrahimçavuş mahallesin- 1 - Sarıyer askerlik ~besinde knyıdlı ye .. 

Bu suretle hom çıkarılacak hatlardakı t.eşldJU faallvet.e geçecektir. Her okuld-a bir 
raylar ve malzeme ile diğer kısımlar tec- izci oca~ı Jrurulacak avrıca Beden Ter -
did edilebilecek Te hem de orabalardan blyt>.sf Cknel oıreıriörlÜğil de ber vDAyette 

tah - muhtacı tamir olanlan servisten çekilebi - lzclUk teşk!IA.tını idare içln birer izci aJnn _ 

hatlaTda ça}ıfan 160 otobüsten mühim bir 
kısmı çürük olduğu için muayeneye gel -
miyecek, ta.bit olarak aef er harici kalacak
br. 

Adedi bini •tan ta.lui adedinin 
ılidi de kararlaflllıı bulunmaktadır. 

de Tekke sokağında 9 numarada oturan dek sıibaylarm 940 senesi ihtiyat yoklama .. 
Necdet, dün köprüden geçerken ıoför An- ların:ı devam olun:ma.ktadır. 
traniğin idaresindeki f 700 sayılı otomo - 2 - Her 6lllıf ust ve ast sübaylar için ve .. 
bilin çarpmasile yaralanmı, ve ıol bacağı rilen ve g~etelerle ua.n olunnn müddet bit" 
kınlmı!'ltır. Necdet Beyoğlu hastanesine mlştir. Evvelce ııa.n edildiği ve~hlle 17 ila 2iJ 
kaldırılmıf, toför yakalanmıştır. Ha.zlran 94-0 arasında. ıbilümum a.skerı mc • Hu - lecektlr. lığı thda.c; edecektir. 

K{lhvenin camlarını kıran 
bir kadın 6 gün hapse 

mahkum edildi 
Sarhoıluk.taıı aayıaı~ ıabıka11 bulunan 

Hidayet ismin.do bir kadın, dün yeni bir hl
diHclen dolayı adliyeye verihniıtir. • 

Hidayet. her zaman yaptığı gibi evval• 
ki akp.m da çejidli içkiler içrniı ve tam ke-
yif olduktan eonra, Unkapanında Kuımın 
kahveaine l(ibnlotir. Kahve halkı gene bir 
vak'a çıkarmaması için çare ararlarken ka
dın bir nlra abnış ve ıonra bir yumrukta 
kahvenin caınlannı aıağı Jndirmiıtir. 

Dün adliyeye verilen Hidayet Sultan -
ahmed 3 Uncn aulh ceza mahkemesinde 
yapılan duruoması sonunda 6 gün müd -
detle hapse mahkum olmuştur. 

Balkan ekonomik 
konseyindeki heyetimizin 

ıeisi geldi 

İzmir seferleri tahdid 
edildi 

Karagümrükte Karaba; mahallesinde murların yoklamnlal"ı yapılacaktır. 
Güldede sokağında 8 numarada oturan Ze- Mevu mazeret dolayı.sile tahsis edilnı.i( 
keriyanın 4 yaşlanndakı kızı Vahide Dök- gı.inlerde gelmem.Lş olanlar 22 ilft. 27 Hazir:ı~ 
mecilerdcn geçen şoför Bürhanettinin ida- 940 arasında §Ubeye müracaatla yoklo.mnia~ 
resindeki otomobilin çarpmasile vücudü - rını yaptıracaklardır. Bu tarihten sonra mü~ 
nün muhtelif yerlerinden yaralanmış, Ha - raca.at. kabul edilmiyeccktlr. 
ıeki hastanesine kaldınlmıştır. 3 - Yoklama. için bizzat gelmek veya ta. 

Balkan Birliği ekonomik konseyi içti - Akdenlzdekf son va?Jyet üzerine muvak • Fatihte Malta çarşısında oturan Nuri a- ahhüdlü mektubla. müracaat etmek l!ızım ~ 
maında Ttirk heyeti reisi olarak bulunan kat blr müddet için ta.tl1 edilen Mersin se- dında biri de Ayazma caddesinden geçer· dır. Ra.por göndermekle yoklamasını yaptırc 
Trabzon meb'usu Haıan Saka ile Ticaret !erlerinden sonra Dcnlzyollan İdaresi İzml. iten Tacettinin kullandığı otomobilin :ıad- mı.ş sayılamaz. 
Vekaleti mU.tepn Nazmi Halid dün ıabah re kadar olan deniz seferini d: şlmdillk haf- mesine maruz kalmıotır. Bu çarpma neti- 4 - Yoklamaya gelirken vesika fotoğrafı. 

• • tada lı1r defa yapacaktır. Idare bllha.~ · d b - _] hl"k. li ı ·· · -ı Tranıilvanya vapun1e tehı;ı~ıze .. g~lmlıleT- Bandırma - İstanbul hattına ehemmiyet, ve. cesın e aşınoan te ı e surette yara a - nufwı cüzdanlarını, umumi n:hvall sıhhıyf 
dir. H. uan Saka diln ken. dı.ııle goruşen ga- :recek:, İzmir ""'leulu"'unun bu tarikle ..,..,,..ıl- nan Nuri Cerrahpaş.ı haatanesine kaldın! - rnporlnrını, askeri h1zmet vcsika.la.rını dok". 

1 l -• 1 J~ 6 J"" mıı, ıoför yakalanmı•tır. tor, veteriner, eczacı ve dı...-11er dlpl~a •;C 
zetecı ere ıun an .uy enıışt11: mnsını :t.emln et.meğe çalı.şaea.ktır. İda.rA bu ... "YY 

_ Belgradda toplanan Balkan ekono _ mıı.tcıadfa bu hatta blT ıkaç vapnr tarui.s C- Galatada Okçumusıı caddesinde oturan ihtisas Ve6ikalarını birlikte getı.receklerdır. 
mik kon.aeyinde Tilrldyeyı temsil ettik, Yu- derc1t seferleri ço~altacnıktır. Halil, Galatadan geçerken şoför Abdülka- 5 - Yoklamalarını mektubla yaptıracaklal 

dirin idaresindeki otomobilin çarpmasile nüfus kağıdlarını, hal tercümelerini de gölL( 
goslavya, Türkiye. Romanya ve Yunan.is- Ecnebi gemiler yaralanmıştır. Halil tedavi altına alınmış, derecckler ve 4 üncü madde ile istenilen şe~ 
tan konaeye i§tirak ettiler. Konseyde Bal - Bir müddetu!nberi llni.anırnızn gelmesi bek şoför yakalanmıştır. lerden başka aşağıda.ki maliımtıt:ı da vere , 
kanlar araaınclakf ticari ve iktısadi mlina - lenen Rumen bandıralı Transil'/anya vapu- Şişlide Meşrutiyet caddesinde oturan Ah ceklerdir. Yalnız mektub gondemı.ekle y-0kla. 
sebetlerin lnkipn için icab eden kararlar ru dün gelmişt.lr. Vapur bu ak.ş.a.m Kös - med, Valikonağı caddesinden geçerken fO- nıasını ynptırmış sayılamaz. 
alınmı§br. Belgraddan Atinaya gidişimin tenceye hareket edecektir. Sennonye isimli för Hayrinin idareaindeki 2449 aayılı oto - Al HA.len gördüğü :iş ve memurlyet.i, al .. 

Bir kız merdivenlerden dü•üp ah timizl b' allk k bir Rumen şilepi de bugünlerde Akdcn!We.'1 mobilin sadme&ine uğramıştır. dığı ~ veya ücret mlkta.rı ve hangi bilt .. 
:r aey a e 11 ası yo tur.» gelerek Rronanyaya. gidecektir. Akdentzde Taksimde oturı\n Nazmi adında bir genç çeden aldığı. 

yaralandı Hasan Saka ve Nazmi Halid dün ak - bulunan iki RuıMn şile;plnin de Salı gUnü de dün 1stik1l1 caddesinden geçerken, ıo ~ B) Tahsil derece.si. 
Kliç(ik;pa:ıa.rda Fetva.yoku.şunda 29 sayılı şam Ankaraya hareket etmişlerdir. llmanımıza. gelmeleri beklenmektedir. İki för Ademin lcullandığı 2425 sayılı otomo- C) Mühendis veya. klınyngerlerlıı hangi 

tvde oturan Zat'11enlo S ya.şla.rındakl kızı gündenberi 11manunızda bulunan Amcrlolmn bilin çarpmasile başından yaralanmı~tır. şubede lhtisa.sları bulunduğu. {Su yolu, elek• 
R.a.tlde dün evin merdivenlerinden düşmüt, Liıe bitirme imtihanları neticelendi Ek:smor 'Vapuru d1ı dün akşam K~radeni~.e Yaralı tedavi altına alınmış, kazaya ıebeb t.rik, sanayi vesaire>. 
'1ıeudtlnün mııhtell.f yerlerinden ağır .ınıret_ hare*~ et.mlştlr. Bu gemJ Karadeniz.den do_ olan toför yakalanmışhr. D) Doktorların dahili, haricl, kulak vesn .. 
te yara.Jall1Jllft.lr. 27 Ma,yısta.nberi deva.rn etmekte olan lise nerek Amerikaya gklecektıtr. Amerikan Eks- ire ihtl.saBları (VE?3ika suretlerile.) 
Yazalı çocut &Jhh1 tmdad otomobillle şıın btt.ı.mıe iıntth.anlan dün bit.m1ftir. Bu imtl- port kwnpanyasının bundan böyle Akdeniz Bir çocuk bahçe duvanndan E) Yabancı dlllerden hangUertn.ı ne dere. 

ha.stanestDe taıdı:rılmJ,ftrr. hanlarda muva.ttaılt olan talebenin istmleri .sef:rını rotu etmiş •olduğu beyan edilmek.. dütilP yaralandı ce!e kadar bildikleri. (Tekellüm ve tereü .. 
JVlll bQtlln DMlkteblerde talebeye ilft.n ecU _ ted.ir. me). 

Bir fmndan çıkan yangın lecekt.1r. Bu talebeden J'ÜkMk tahsile dan.m Bu gemllerden başka Yuna.n bandıralı Ma.. Eyü.bde Sofular caddesinde 25 numarada F) .Mkerli:kte gördüğü kuralar. 
söndürüldü edecek olanların olgmı}uk Iıntıha.nlarma J2 riko Matta ...e Oorclyoıı şilepleri de limanı- oturan Fatmanın 4 ya.,larındakl o~lu İhsan, m Malfıl olanların mal~liyet veslkalan 

l"enerde Yıldırım caddesinde Mallkoya ııld Haziranda başlanaca.ttır mmla bulunmtı.haıdır. Yunan vapurlannı.n dün evlerlnln babçe.~ndelrl duvarın üstür.- suretleri. 
15 a,yıJı fırından dtln :yangın çılı:mışııa da orta okulla.nn eö-ılft ~tillanları da de mut.ad ~ferler:tne, bilha.Ma .şarJd Akdeniz de oyn8:1".ken 5 metre yülı::seklikiten sok$ düş H> oo,.,ya veya kayıd numa.rnlarlle şu.bede 

- .. _ ..... _. d d 00 k:l . ·· müş, vücudihıtın muhtellf yerlerinden ıı~ır 
ıttatye ıta.rafınd&n tevesstıüne meydan verll_ vam ~ektedir. Bu ımtJhanlar 28 Haziranda mın~<nn a evaın e<-.e erı soylenmek_ , kayıdlı bulunduklnrı dert.er sıra numarala.. 
ıneden sönıdürftlm{\ftür. bttecck'Ur. tedlr. Sovyet gemDer:I de limanımıza kndar ımrette yoo-ale.nmıştır. • rını da bildireceklerdir. 

( Beyoğlu akşam kız san'at mektebinde müsamere ) 

Talebeler kendi dildikleori elbi ıeleri teıhir ediyM}aı-

olan .seferlerine devam frt.mektedlrler. Ltmnn Yaralı çoeuk Balat hutanesıne bldırıı - 6) Yabancı memleketlerde bulunanlaT da 
da hftlen Voroşilof icıimll bir Sovyet r,emis1 mı.ştır. elçilLk: veya kon.~loslara müracaa.thı. ve~ika 
ibulı,...,,.,,qktc.'ldır ...................... ·-····· .. ················-······· .. ••• !arını kaydettlrecekler ve bu suretJ.e f.steni -

--- ( Ku""çUk haberler ""\ ıen maıiimatı blldtrecekleroır. Sobze fi~tları tetkik .) 7> vaktınde yoklnmasmı yaptırmamış ,.e 
Sl . .a..-aklar _ Kazalarda halk t yoklnmn 8ll'tlSUldn istenilen malfunn.tı ge • 

d 
· ı · per ve s........ a - rek şifahen ve gerek rnektubla yanlış ver e 1 ıyor rafmdan ynpı.J.mnkta olan siper ve sığınkla_ mış olanların 1076 numnrnlı kanuna tcvfı: 

nn mııtiuba muvafı.k blr §ekllde hazırlan - kan (50) Ura. nakdi cezaya t.Abl tutul:ıcnk.. 
Şehire her tarafta.n bol miktarda sebze ma.dığı gBrillmtlştür. İn.pat şeklini halkın ları ilrm olunur. 

geldi~! halde flntlnrın yüksek olmakta <ie yanlış anlamaması için Vali, k.aymakaml:m * 
vam edişi nazarı dikkati ce'betmelktedir. - tekrar toplıyacak ve g1k&rne yapacaktır. ihtiyatlar ve 336 doğumlular 
Yapılan 1~tkLkler toptan flııt!arln peraken Ka.7.aların bufclay sarfiyatı - Topra.k: M:ıh 

de flatıaır arasında da1mn yüzde yUz fark sulleri Ofisi ~nbul tawarınn ergün 50 yoklamaya çağırıhyor 
bulundutnınu ve bunun şehrin bazı semtle _ ton bu"dny ve.mıcğe karar venn!şt.fr. Knzıı- Eminönü Ya.bn.ncı Askerlik Şubesinden: 
rinde daha fazla ol<!uğunu göstermiştlr. lanı verilecek buğdayın !ta.tı gü~tlk piyasa 1 - İhtfyn:t yoklamaları ıbu a.yın nlh:lve ın-
Gıda ve havnyicl zaruriye flatlnn fint miL üzerinden tesblt edilecektir. Şehirdeki bu~. de hitam bulacaktır. Bu milddet zarfında: 

rakabe komisyonu tarafından 1eıtkik edlllr- day stoku 3 aylık sarfiyat miktnnna. çıka_ şubeye uğramayıp kaydını yaptırmıyanla.r 
ten sebzeye de temas edllnılş ve h:llkın belli nlacak. mevcud buğdaylar mütesav:ıyen e- hakkında kanuni muamele tatbik edllecı>k _ 
başlı gıdnlı:mndnn olnn sebze sn.t!.'Şlarında dıı hlr dahlline tevzi olunaca.ktır. tir. 
ropta.n "e perakendeclve bir tt\r nlsbetı ta_ Vakıf sn'!a.r - Va.kıfiar İdaresi, Taşdeien 2 - 336 doğumluların ilk yoklaması müd_ 
ylnl dl~finftlmtıştfir. Mflliyet ve satı~ flat. ve Defnell memb:ı l!ula.nnm maliyet tlatla_ detl bu ayın nihayetinde hitam bul:ıcrunn -
lan ara.'!ındakJ fark yüzde 50 yl geçmtyecek- rmı yeniden tetkik ve t.esbtt etmiş. fiatlnrın dan yak.lamalarını yaptırmıyanlnr As. !m _ 
tir. Bu ıruretJe hem halkın ucm sebze ve _ ucuzlatılması !kabil olamıyaenğı netice.sine nunun 83 üncü maddesi muclbince 10 lira 

Dan aene sonu nıünaaebetile Beyoğlu 1 dilen piyano ve §&il lrnnserlerindcn sonra mcs1 kabil olac:ı.k, hem de lstJhlA.k ar~rnlt vannıştır. par.a cezn.c;ına mahkfun edileceklerdir. 
Aktam Kız San' at mektebinde bir mUıa - genç kızlanmız, büyük bir takdir toplıyan müstehlik maJı da çür~kten lkurtulacak-

Jç
Jnerde tertibdohınmdutd •. Ltall riebelerin hb~r aedT?le muhtelif elhiııc, rob, truakar, tayyör ve tır. Mf. v. Kitap depolan ve yayın evleri Müdürlü-

in e ...Ucu e ı• r •~ e eıeı tq ır e ı - . . . • . 
mit. bu mUnaaebetle de ,an ve piyano kon- tuvaletlenn kendı üzerlerınde davetlılere g"' Ünden: 
eerlerl Terilmitth. ııöstermiılerdir. Elbiselerin teıhiıi esnasın- ls~anbul As'iye Birinci Tic ret 

Saat f 5 den ltibaren mektebin büyük da &'Üzel bir caz, mu~telif müzik parçaları Dairesinden: Cinsi Tahmin bedell Kat•ı teminat 

aalonlannı cüzide bir halk tabakası dol - çalmııtır. Müsamereyi müteakib davetliler 
durmuo bulunuyordu. Pek ziyade takdir e- büfede lzai edilmişlerdir. ,. 

Almanyada Solingen Vald şehrinde Tesisat 1350 lira 202,50 llrn 

Pazar 

Hasan bey, ha. 
yal bu, ya .• 

0 t f Perakende kita.b sat~ işi için Ankara caddesinde .kiralanan rnn.ğazn.nın dahlli t~isn-
t 0 Birkho en fabrikasından sipariş e- tına aid pazarlık eksiltme.si 17 Haziran 1940 •nr'lıine tes ... ~üf eden Pazartesi giinü saat 

Ola Hasan Bey Diyor ki · d.ilip Lassen t co. nakliye şirketı vasıta- ilçte ÇemberlitruJtnki müdürlük b1nasm<'ln yapıln.cnktı.r . .İsteklilerin kat'! teminat akçe. 
sıle Dolçe Levante Lınıe şirketinin AN - lerne blrlıkte tırın edilen saatte müdürlfık .omisyon ~ - ...,ürncnatlnrı (4983l 

H rb 
cehenneme 
Avrupn .. 

tt! J 
donen 

Birdenbire kor 
kulu bır :rüyadan u • 
yanıyormuş gibi es

' sulh gunlerınc ka.. 
'V~ ne olur? 

DROS vapurunun 101 inci seferinde 4/7 / l 1 W -

939 tarihind~ İstanbuln ~eten 50 bin 1ra~ Serin h.ı vasL. Ess.z filmleri.. H r gO ı b . • .• cı gıbı d.zilen 
bıçağını havi A. ı: co. markalı ve 101 No. 2 film Jll'Ogrttnılarile 

ıu bir sandığa aıt konşiment:> zayi oldu- L A L E 
ğu bahsile iptaline karar verilmf>Si İs -
tanbulda Tahtakalede 413 No. lu dükkan
da Aris İnciciyan tarafından arzuhal He 
taleb edilmiş olmakla 'I'icaret kanununun 1 
638 inci maddesi mucrbince ziyaı iddia o-

H 
lunan mr>zktır konşimento kim n eHnr'le 

asan bey - Ne • •• f hk 
olacak, silah fabri ıse 45 gun zar ında ma emeye teshm 

Son günlerin dUnynya neş'e veren bir cenneti o;uyor. 

1-MAKSİM. BARI 
Parisin on meşhur bnrıııdn ynşaıınn b{\yUl< Aşk; 

Seyredenleri knhkahudun El~let·ıu sonsuz neş'e f lıul. 

2-ALKATRAZ KALESİ 
DOnynmn en korkunç hl\pishanesınin hııyat ve esrarını, derin 

heyccmnııı ~ nşnt n hnynk t'ilm. 
S - DUnya harbinin son vnk'nları ( PARA~1UNT JURNAL'cla) 

kntorları kazandık • etmesi ve aksi halde bu müddetin hita-1 
lan paraları yeme _ mında iptaline karar verileceği ilanı 
ğo ba§hırlar. olunur. ~--••••• Bugün s::ıat 11 de tenzilatlı matine. 



16 Haziran 
SON POSTA 

= ........ 2 

u are e e ma u o an 
W A · 

en ın ma u _sa an ır 
Yazan: 

ün 18 J0-7 l rnuhareheainde Meg D kaİesi etrafında muharebe eden 

t da mağlubiyet ıe -Franaız ordusunun, or a ah k di 1 
behleri bulunmadığı halde m za en n 

.. }~L addettig~i iç.in kaleye sığınmak 
mag u" b .. d 1c;ıt 
mecburiyetinde kaldığını ve u yuz lim~n 

1
-

1 il b. likte Almanlara nihayet tes o -
e e ır d Balkan 
duğunu anlatmı~. ayni zaman a •. 
h b. d Lu"lehuruıız muharebesındc, bi -ar ın e, ~ ı . k~ 1 
. d )'b gelmek ihtimıı. ve ım rsn arı-

ı:ım e ga ı v b 
tnız varken nasıl mağlub oldugumuzu, u,.-

ıün için anlatmağı v&.detmiştim. . 
19 12, yılının Birincite~rin .. a~ının 2 B in -

den lkinciteşrlnin birincı gunii akşamına 
'- d .. Lü'leburga;ı: meydan muhare -
~a ar suren • . . . 
besinin hikayesi askeri tarıhımızm e~ ac~. v: 
en Ihretli bfr fa!!lını teşkil eder. Çil~k~ 
vakit, neferden başku~~n.d~na a a~ 
harbetmeği nasıl bilm~ıgırnızı ~eyd~n 
kor Talimsiz ve disiplins~ asken

1
n 'l~hlıne 

• ··k aı a ını 
iaterıeniz dünyanın en ı;ıu. emme.. lerf 

• · h betmesinı bi,mıyen tumen 
Tennız, ar · h · d" 
en kudretli ve modern toplarla tec ~ e J-

. b ]ar kuru bir kalabalık teşkıl et -
nız, un • I , 1 y nra 
mekten başka ney~ yarar ar r • c so , 
b k kalabalık harbe sokulur, fakat ~Jr 
~ ~~ .. ve daha ziyade gün iaşe edı -

'ı 1:1n, guln da cephane ikmal i,inin yo-
emez. top ar • 
lunda olmamasından dolayı, susınıya meo-

b l Lüleburgaıda Osmanlı orduıu-

Tvrk c.~J>hesi "f! ···+- ilet'i n ıra ketler._ 

'"~ korlara 
Humar.stara " 

o 

w. 
1. Türk Tümenleri • f:ı 

Hucnaralar& ~,, 

e ro 20 !O 

I. lım\t C (.anakkaıe ~e~_. 
U. · u~ k. A: of yon K.H Ce Cemal Be~ H· Hasan rnet:ı 
J:" •. Fua_t iiva TÜrnenlet-i.,S.t. Suva,.,· livası 
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Sayfa S 

1 Hldbeler Karıısında 1 

KULAGA DAÜR 
Konuşurken dikkat etmeli, kulak mi -

safiri insanın yarubaşında bah:nabilir. 

* İnsanın rahat uyuyabilmesi için kula-
ğının kirişte olması şarttır. 

* Kulaktan kulağa duyulan havadis cku
laktan Jmlağa> oyununa benzer. 

Oy.unu kısaca anlatayım: 
Beş on çocuk yanyana duru:ı:lar. Baş -

takinin kulağına bir kelime söylerler. Me
selA: 

- Tramvay. 
O duyduğu veyahud duydu~unu zan -

nettiği 'kelimeyi yanındakinin kulağına 

fısıldar. ve iböyJece kulaktan kula~a so -
nuncuya kadar gider. Sonuncu yüksek 

sesle söyler: 
- Karpuz. 
Kulaktan kulağa giderken tramvay ke 

Umesi, tarla olmuştur, tayyare 01muştur, 

defne olmuştur ve nihayet karpuz olmuş
tur. Kulaktan kulağa duyulan hayadis -
ler de böyledir. 

Doğru havadis kulaktan kulağa giden
ken şeklini değiştirir, ve nihayet hiç bil' 
tarafı hak:ikare uymıyan bir şekle gfrer. 

* İnsanın ağzına halka takılmaz. Fakat 
ağzına halka takılmış gibi a:~ söylemek t. 

ca-b ettiği kulağına küpe olmalıdır. 

* - Adam sende kulak asma! 

Diyen ber vakit zarar eder, fakat siya~ 
setteki zararı her vaki.tkinden fazla ohll'.ı 

* İnsanda iki kulak bir ağız vardır. İk1 
dinleyip bir söylemek için. Fakat hazan: 
bir söylemek de tehlikeli olur. 

* 
Bir kulağından giren sö~ öbür kulağı™ 

dan çıkan kimse, bir kulağından giren s621 

ağzından ç~an k imseden daha az zarar -: 

\ıdır. 

Etrafa kulak veren, kolay kolay yaka1 
yı ele vermez. 

Q,,,,..., 

1'1ekteb sırasında. 
ur o ursa. k _ı h ola 

nun başına gelenden ha~ a aa a rıe - Lui.!burgaz muharebe ... ı ~" ~ r r k.o.cı 
bilir~ 1 I d !arla fırkalar arasında emir ve haber tea - j yani Ergene nehri gerisinde verilmesini ka-

Lüleburgazda Osmanlı vve Bu vgar or u= tisi için adi atlıdan başka hiç bir rr..uha - rarlaştırmışh. 
la .. .. .. gu··ye ve bognz bogaza gel b ktu C d' . a. -•- d B S "-1 n sungu sun . . . k l mu ere vasıtası yo r. ene tasavvur e ınız Lüleburgazın şarkından Karaağaç köyü _ ~ara a ay cc . 1v • ıı e: 
ıniq bir tepe veya bir mevzı Jçı~ . an 

1 
k - ki kumandanlar muhabere kıt'alarını ve nün =rkına kadaT me, ... i alan ve Ü" ıcolor- d ) aı'zı' tel•-

h "' l ] degvildir Bız.ını as er, J 'b f l b' w l k d' ..,..... "' v - Derin görüşünüz-den o ayı J 

arebe er yapı m_ ı~ . . •. a cr'ıde emsa i tertı atı az a ır agır ı tır ıyc ge- dudan birinci şark ordusu 28, 29 ve 30 Bi _ k ·ı 
J ckserıya Y g 1 M 1 rik edeyim. cıcBu mektubu o U) unca giı e muharebe mevzı erını k ' ah d . r rilerde bırakmış ardır! ese i birinci şark rin.clte.~in günlerinde mevzilerini, Bulgar_ 

biraz yiyecek arayıp b~lma h vfefy utmsJ~e i ordusu karargahının, her nevi yepyeni alat ıarın taarruzuna ka:rş{ umumiyetle ınuha!a. cekıiniz ve ondan vazgeçmemi tavsiye e -
ı_ • • girıp ta a uz e eem d k · · '-')" d' z Hak ııo.~zma~ını ;e ıçıned.. topçu ate~ne ve techizatla tıklım tıklım dolu ve basında za et.ını,ti. ece sıruz, ı:n ıyoru • .ı.n ıyorsunu · • 
bılmedıklerınden, uşmanınk · l d' E.n üstelik Almanyadn tahsil görmüş bir bin - Bu ordunun sa.ğ cenahında Vizeden Pınar_ kınız var. Böyle ıöyliyeceğim· 
d mak yüzlinden ter etmı.ş er ı. d h b b H k b d k d" - r lı:f'n ayan ama b .. .. w .: k dar 0 vak itki başı bulunan or u mu a ere ta urunu a- hlc::ar L!tlkametinde, m ündl, XVII ncl ve Me te sırasın <' a~ U'Jlıneıı gen._• 
kü ügwünden en uyugune a ' ' v . 1 h t"-

k ç d r • iZ muharebede kıt'a]arın dımköytinde bırakıp Kırklareli ve Lüle - XVIII ine! kolordula.rla, yani ı.kinci şark or- disini sefalete, yoksuzwga, ıztıra Ja, a: i1 

uman an arım l ki b d h b 1 · f J' d duslle, yapıbnakta olan taarruz dahi yolun- .ı • H 1b k' nereden, naaıl ve nt! ile iaşe ? ~nacha abrını; f urg~z kmbe~ an h mbu are e erın ,( c ~n e ölüme mahkum c~e" gençtır. a u ı ya-
tüfek ve topların cepbanelermı mu are e - ennı te ır mu a ere vasıtası yanı ne da ilerllyorclu. Bu üç kolordunun yapmakta zınıza bakıyorum. kullandığınız cümlderi 
d 'kmal etmenin usul ve tarzının ne oldu-ı telgraf ve ne de telefon) bulunmaksızın oldukları taarruz karŞl..c::ın<la tek ba.şma ka. birer defa daha okuyorum. Sizde si•ni bir 
ğ:n~ yaralıların geriye nakil ve tedıı.vile - idare etmeğe kalkıştığını söylenem şa~ma - lan ve geri.sinde hi~bir ihtiyat bu1unmıyan H siz bu çıl -
rinin' nasıl mü~kün olab~eceğini bilmiyor yımz. Bütün bunların sebebi ordunun ne - 3 livalı 5 in~i Bulgar fır kam, vasıl olmuş 1 zeka v keşf edemıyoruın. ayır, 
ve tatbik edemıyorlardı. RS..- meydan mu - ferinden baıkumandamna kadar harbet - bu1unduğu Çongra _ Soğucak hattından Pı- gınlıgı yapamazsınız. Herhalde canınızın 
barebes.i tasavvur ediniz ki, bir ordunun ge- meği bilmemelerinden başka ne olabilir~ 1 narhlsa.r istikametinde gerlye atılm~tı. Çer- sıkıldığı bir gÜnd"' Teyzeye bir mek.tub 
riııinde ne erzak ve ~eph~.o.':' kol!au, ne aey- Lüleburgaz muharebesi, Kırklareli mu- kesköythıdc:m Saray ve Vize fizertnden m1L yazmak heveaine kapıJmı, olacaksınız. İt 
yar fınnlar, ne aıhhıye hol~~le.n v':ya ıey - harebcsinde düçar olduğu mailubiyetin hi- tBruıdJ takviye kıt'aları alıyordu. "ilstelilı: bL le 

0 
kadar. 

yar hastaneler me--:cud d1egilkdır. Bır mi en k- cabını ıilmek ar~usunu besliyen şark or - rlncı !}a.r1lt ordusumm sağ cenalund~ ikinci 
·ı t ti'bat ve tecakı1ah oma ve iş eme . . .. •--ı d · l:nd tıl ~t.•t 1 . ı.ı er " } v l k'J dusu kolordu kumandanlArının 1le11 ıoıur - ""'or unun gerı.s e a v....., ııeç ren Jlı. 

ıöyle dursun, bunun ne o dugunu ayıbı r dükleri taleb üzerine Bir:inciteş:-inin 28 inde zamiye üçüncü fırka mevcuddu. 
kaVTamı~ kimse yoktur! O ordunun a 

1 
ve bilhaıea 29 unda işte bu halde başla - Bu filika Birinciteşrinin 29 veya 30 tmda 

neye vanr) 1. . a· · j mışh. Yoksa şark ordusu kumllndanlığı bu sadece Pınarh.lsa.r istikametinde yürümesi 
Bir meydan muharebesı dtaslavvur b ınız muharebenin Çorlu - Çerkesköy hattında, (Devamı 7 inci sayfada) ' 

li du karargihile ltolor \l ar ve un - , 
• or «So:11 p ..... -. ... ıı nı..., r .l..,bi tefrikası: 4j4 

* «Zongulda.\.» da Bay <•B., ye: 
Evlenmek .. evt,t bir ihtiyaçtır. Tıpkı ai -

zin söylediğiniz ~ıb., fakat her Ş("yden ev
vel varlık.la yapıln. Bahsettiğiniz 1akamı 

IKADDN~ 
Emprime rob ve kap GARİB llR İZDİVAÇ 

. alı ufacık bir ji • 
Rob epk sadedil'. F:ıyon.g k a. sıkı. 

BÜ... ı.~·· 1.~ ibu ... Bel oldu ç ,e... .un .Su.JU "ı 

ırtek.leri bol. ız kenarla~ 
K&P da robu kadar sade. Yalnd geçlrll 

rınn Jllenin kumaşından bir ban ·türü 
. d bır· garnı miş, Ba.şka ne bir plı, ne e 

yok. 

Her kadın bilmelid~r 
. 1 ıstersenla A"",.mllerinizin iyi 1şık verme.sın d ı 

,., ııe ısJnt.ılmış bezle siliniz. Yalnız ma en 
,._,unlara dokunmamıya dikkat ediniz. 

Mektub kısacık, fakat pek manalı idi: 
e<Göze göz, dişe diş ... Kocamı elim -

den alanın kocaaını alaca~unl Anlıyor 
musunuz'" 

YIL 
Zeyneb Handanm tezkeresini oku -

duktan aonra kalbinin helecanla çatplı
iını hissetti. Zavallı Haluk için yeni bir 
üzüntü mevzuu hazHlanıyor demekti. 

- Kocamı elimden alanın kocnsını a
lacağım .•• 

Demek ki Handan palmiye arkasında 
geçen ıahneye şahid olmuştu 1 Ilunu ıı:ör
mese bj]e Turhanla aralarında geçen 
hldiseyi öğrenmiıti ve Zeynebin kocası
nı elinden almak arzusunda olduğuna 
hükmederek Hal6ktan intikam almağa 
karar vermiıti. Handanın tohdidi açık ve 
aarihtl. 

Zeyneb lcendi kendine: 
- Zavallı çocuk! Onu bu azabdan 

kurtarmak için ne yapmalı' Acaba nası] 
hareket etsem onun için bayırlı olur) 
diye ıoruyor, buna verecek cevabı bula
mıyordu. 

T urhana karşı hiç bir yakınlık hisset
mediğini ve bu hadisede suçu olmadığını 
Handana açıkça anlatsa mı) Esasen ıui
niyetle hareket eden güzel kadın bu iti
raflardan da istifadeye kalkışabilirdi. O
nun kocasını günahsız çıkawıak için her 
çareye baş vuracağı mı:_!:ak~ak ıayıla -
bilirdi; çünkü onu .evdıgı aşık~rdı. Sev
mek! Bu kelimenin Handan lçtn manas1 
büsbütün başka .idi. 

Acaba her şeyi Haluka ıöy lese mi) 
B da da tehlike melhuzdu: hatta bel-

k
.udn bu meselede, sevdiği kadının de-
1 e 0 ·k ld v dü ğil kansının bir entrı ası o ugun~ : 
.. ' b T di Bu takdirde Zeynebin ızzetı 

şunf el 
1 ır gu. nıru ayaklar altına düşmüş 

ne s ve 
olmaz mıydı' . d'. 

Bütün bu ihthnaJlen uzuh!>.nd.uzul n. u -
.. dükten sonra nihayet, ı:ı .ıse erın ge

ş.un . tetkik ederek miltcyakkız d~vran
lışf1;ı e imdilik bir şey yapmamaga ka· 
maga vdi ş mektubu odasındaki çekm~ 
rar ver ve dl 

koyarak kilidle • ceye 

Nakledt!n: Maazze~ Tah.rin BerkanJ 
iki gün sükunetle geçti. havada bir 

·ırtına alameti görülmemişti. Üçüncü 
gün, karı koca yemek odasında otunir -
!arken Handan geldi. Zeyneb, ev ea -
hibliğinin İcab ettirdiği nezaketi göster -
diği halde kalbi korku ve ikrahla çarpı
yordu. Birkaç gün evv~l kendisine o küs
tah ve tehdidkar mektubu yazan adam 
ne cesaretle tekrar onun evine ayak ba
aahiliyordu I Acaba şimdi ne yapacak) 
Tamamile hırçın ve kıskanç bir kadın gi
bi mi hareket edecek) Yoksa gene ai -
lihlarını gizliyecek mi? , 

İkinci ihtimal galib geldi. Handan 
Herlemiş, samimi bir tavırla Zeynebin 
yanaklarını öpmüştü. Genç kız kalbin -
den taşan bir isyan ateşinin yanaklarına 
çıktığını hihssetti. Bu ne demekti? Han
dan bu hareketile Zeynebden af dile -
rnek mi istemişti? Hayır, güzel kadının 
ilk sözleri bu ihtimali ortadan kaldır - 1 
maja kafi geldi. 1 

- Nasılsın Zeynebciğim} Aman, bu 
ne zarjf elbise böyle! Sana da çok yaraş
mış... Hallı.k, ba~ka erkeklerin karJDı 
beğenerek senin elinden almağa kalkıı
malanndan korkmuyor musun) 

Bu, sulh değil. harb alameti idi. Pen
çelerini henüz kadife eldivenler İç.İne 
sokmamış, hücuma müheyya bir vazi -
yette duruyor demekti. 

Kocasına sorulan bu suale Zeyneb şa
kacı bir ta",r]a cevnb verdi: 

- Evlenen her erkek bl>yle bir teh -
likeyi göze almalıdır. 

- Bana gelince, Zeyneb kendisini 
teshir edecek erkeği buluncıya kadar 
sükunet ve itimadımı kaybetmeden bek
Iiyebilirim değil mi} 

Bunu, karısı gibi ıaka ile Haluk aöy -
lemi~tl. Handanın cevab vermesine sıra 
kalmadan hizmetçi çay tepsisini getir -
diği için mükaleme mevzuu değişti ve 
hepsi, başka şeylerden konuşarak neş'e 
içinde çaylarını içtiler. 

Handan, ikinci oku, veda etmek için 
ayağa kalktığı zaman ath. 

- Zeyneb, kocam tekrar seninle 
dansetmek fırsatını elde etmek Uıtiyor; 
ayaklarınız birbirine p~lr. uyuyormu,. 

- Öyle mii Ne garibi Halbuki ben 
bilakis Turhan Beyle adımlnnmızın hiç 
uyıışmadığını zannediyorum. 

Handan, hafifçe omuJ: silkerek kapıya 
doğru yürüdü. Haluk onu teşyi edJyor -
du. Zeyneb, anhyamadığı bir hissin le -
siri altında hueket ederek salonda kal
mış, onlaıla beraber yürümek istememiş
ti. Antreye geldikleri zaman genç kadın 
birdenbire Halukun elini tuttu ve ıüzgün 
gözlerini ona dikerek titrek bir sesle: 

- Bana karp böyle so~k davran -
mıı. Haluk 1 dedi. Benim t.ı~ mana sile 
bir dosta ne kadar muhtaç olduğumu ta
savvur edemezsin. Bazan sert ve zalim 
gibi görünüyorsam bunu az.,b içinde ge
çen hayatıma vererek beni affetmel~n. 
Benimle e$kW gibi dost olmak ister mi
sin Ha)Uk~ 

Uzun boylu olduğundan yüzü genç 
adamın yüzüne pek yakın duruyor, sesi 
büsbütün tatlılaşıyor, gözl~ri, hakiki bir 
yeis içinde imiş gibi yaşarıyordu. Haluk 
sesini alçaltarak cevab verdi: 

- Bunu öğrenmekle pek mütef!ssir 
oldum Handan ... Benden istediğin dost
luğu aana vermeğe hazırım. Bana itimnd 
edebilirsin. 

Genç kadın eski nişanhsınm elini da
ha fazla sıktı. 

- Teşekkür ederim Haluk. Beni an
cak sen teselli edebiliyorsun ... Belki de 
sen benim sana kar,ı fena hareket etti -
gıme kanisin amma, İşin aıolını bilsen 
böyle bir hüküm vermezdin. inan bana 
Haluk, çok mü~kül bir vaziyette idim. 

Bu son cümleyi telaffuz ederken ne -
fesi kesiliyor, cümlelerini tamamlıyamı
yordu. Seven bir adam bu giizel çehre -
nin yeisle sararmasına, bu güzel gözle -
rin yaşamasına nasıl tnhammi\) edebi -
lirdi! HalU.k bu kadını yalnız vakti1e 
aevmi~ değildi, hala da seviyordu. 

(Arkası var) 

kafi görmüyorum. Taaavvurunuzu 
etmek za~arunı t~lılr ediniz. 

* 
Bayan « B. B . .,, y~: 

tatbi~ 

- Sevdiğinizi söylüyorsunuz. Emin rnJ • 
siniz~ Bana. anl:ıttığınız vaziyete bakara) 
sevdiğinizi söylediğiniz adamın yüzündcı 

başka bir şeyi tanımadığmız:ı hükmediyo 

rum. Bu vaziyette verdiğini7. hüküm yanlı 

olabilir. Ailenizin tavsiyelerini dinlemeli • 

siniz. Üstelik. bahsettiğiniz genç tamah ~ 
dilecek bir parti d~ değildir. 

* Bay ""- C. D. J> e: 

Bahsettiğiniz uırkıı 1n takdirk6nynn, 
falc.at daha evvel Türkil severim. Daha. ev: 
ve) Türkü takdir ederim. Ve her şeyden ev
vel ve sonra da «Türkün Türlde» evlenrno.; 
sini isterim. FıkTiniLe iştirak ebniyorum. 

TEYZE 

Bunları~
biliyor mu 

idiniz? 
Yere 15 metre kala 

paraşüt 
Tayyare Duk 

Vit üstteğmeni 
paraşütle l 400 met 
re yükseklikten 
atlamıştır. Para • 
Ş'i.itü havada ;ın -

::ak yere on 'heş 
metre bir mesafe 
kald1ğı zaman açıl
mış ve üstte~n 
:>U sayede ölüm . 
den kurt~bilmiştir. 

* Ağhyan kedi 
V'skansende Ba • 

yan W. Foywı siyah 
kedisi insan gibi ağ • 
lar, gözlerinden yaş • 
lar gelir .. Sahibi ba . 
yan eve biraz geç 
gelse kedi ağ1.amıya 
başladığt gibi, gene 

açılan 

sahibi azarlarsa göz yaşı döker. 

* Dünyadaki en yüksek merdiven 
, Çmde b~lu~an ~ ~~' M'ifü t,~ 

1 anan kopru - .,~ ,._ ~ ~~\ı \: ... , 
sünde 7000 basa • ,.' ·~ "•\ Ft' .::;- 1 

makl~ bır merdi ~ 
ven vardır. Kon . 
fuçyü.:iün bu :mer· 
diven üzerin~en 
güneşin n\>ğuşn • 
nu seyrettiğini 

söylerler. 
Dünvada mev 

t ! J 

cud merdivenler;n en ··ks w • b yu egı u menli· 
vendir. 
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6 Sayl-. SON POSTA 

(Memleket llaberleriJ 
Çankırının bakımsız bahçeleri! Bu yıl ~~ana .. 

mekteblerınden ıyı 
Şehirden kilometrelerce uzanan Karaköprü· bahçelerini 
bakımsızlıktan kurtarmak ve susuzluktan kuruyan 
bağlıkları tekrar ihya etmek en mühim işlerdendir 

Çankırı (Hususi> - Çankırı, Karaköprüııana.n dönümlerce meyvalıkl.ı, sebzeli Kııra. 
bahçeleri, 4üphe yok ki Çankırının blr hu - köprü ba.hçelerlni bugünldl ba.lo.nuızlı#ından 
suslyetidir. Şehirden itibaren va.dl boyunca kurtarmalıdır. Memleketin ikt.ısadiyatın:ta 
kilometrelerce uza.nan yemyeşil meyve. ağaç- tüçücülı: ölçüde da:hi olsa faydalı olaca.k o _ 
lıkları, sebze yetiştiren bahçeler; yakın bır lıı.n bu ıı.razlyl susuzluktan ırurtnrma.k kuru
tarihle çok daha mütekt'ısif ve daha verim. ya.n bağlıklnn, bıı.hçeliklerl yeniden ihya 
tı idiler. Mütenevvi meyva ağaçları genç ve etmek, eski haline getirmek ele alı.nma3ı l~
ba.kımlı, tepe eteklerinden inen kısımlar zım gelen blriclk işlerden blrldlr. 
ba~lık, arazi bol su içinde bol sebze yetiş - Bu güzel 'bahçelerin meyvasını harice eev. 
Urmekte, şehri mebzul miktarda meyvaya ketmek derecesinde verimli hale koymalı -
ve sebzeye kavuşturmnkta idi. yız. Dün maho.lll ihtiyacı bol bir şekilde 
Yakın bir tnrlhte bu şekilde ve evsafta karşılarken, bugün harlcden gelen meyvalnr 

bulunan bahçeler ynvaş yavaş sönmeiıe, ve- pazarlarımızı doldurmaktadır. Bu l.'Je Çan _ 
rimi nza.lmnğa başlamıştır, gün geçtikçe de kın gibi meşhur Karaköprü bahçelerine ma_ 
solmaktadır. ilk olan ıl:ılr şehir için acınacak bir hall göıt-

Bu güzel bahçelerin yukan 'kısımlannda termektedlr. 

randıman ahndı 

Hazirall 16 

lstanbul Levazım Amirliğind3n Verilen 
Harici Askeri kıtaah ilanları 

Aşağıda yazılı mevad kapalı zarfla eksiltmeye konmu.ştur. İhaleleri hizalarında ya. 
Eılı gün ve saatlerde yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektublarını ihale saatinden hlr 
saat evveline kadar Edlrnede eski Müşlrlyet daireslnde satınalma komisyonuna verme-
leri. Evsaf ve şartnameleri komisyonda göriiJür. (30-4796> 

Cin.si Mlkdan Tutarı Teminatı İhale gönü saau 

Sığır eti 
Sade yağı. 
Kuru ot. 

Ton Lira Lira 

180 
30 

1100 

54,000 
37,600 
49.~00 

•• 
4050 
2813 
3713 

29/6/940 
117/940 
3/ 7/ 940 

11 
11 
11 

Nümunesi mucibince 500 aded seyyar mui.- 132 ton sılır veya keçi ett kapah sarfla 
tak ikinci defa kapalı zartla eksiltmeye eksiltmeye korunu.ştur. MWıammen bedeli 
konmuştur. !halesi 2416/940 Pazartesi ıüntl 33,000 lira, muvakkat teminatı 2475 liradır. 
saat 11 de yapılacaktır. Umum tahmin tu. Eksiltme.si 21/6/ 940 Cuma gUntl saa\ 10 da 
tan 175,000 lira, ilk teminatı 10,000 liradır. Adana askerl satına.ima lı:omJsyonunda ya.. 
Şartname.si hergün .Ankara, htanbul LT. A_ pılacaktır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
mirlikleri ve İzmir Bornovad& a.skerl aa _ Amirlikleri ve Kayseri, Adana ukerl atın .. 
tına.ima komisyonunda görülür. İsteklilerin alma komisyonlarında görülür. htetWerın 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ctl maddelerinde kanunun 2 ve 3 Uncü maddelerlndelcl tera1t1 
yazılı vesika, yine bu kanunun taritatı dal. halz olduklarına dair vesallcl havi sılır cU 
resinde teklif ve teminat mektublarını ihale için ayrı, k~i eti için ayrı olmak bere 
saatinden bir saat evveline kadar makbus ayni zart içinde teklif mektublannı belll 
mukabilinde İzrnirde Bornovada askert aa. saatten en az bir saat evvel kom13yona ver. 
tınalma komisyonuna vermeleri. (11) (4659) meleri. (12) (4660) 

* Beher kilosuna tahmin edilen fiatı eW ~ * 
Beherlne tahmin edilen fiatı 310 lira olan kuruş olan 50,000 kJlo yataklık ps.muk 

100 tane hasta nakliye arabası 2216/ 940 CU. 28/ 6/ 940 Cuma günü saat 11 de ka.palı mrt. 
martesl günü saat 11 de Ankarada M. M.. V. la satın alınacaktır. İlk teminatı 2062 1lra ~O 
satınalma koml.syonunda pazarlıkla satın kuruştur. Şartnamesi 138 kuruşa komJayon • 

dönümlerce bağ ve bahçe arkının suyu ke. Hatınmızdadır: Ankara _ Çankırı tenez -
sllmesile bugün ha.rnb ve acınacak blr vazL zUh trenleri llk ba.şladıA't zamanlarda -Uç 
yettedir. Bu kısmını sulayan cıPa.şat> arkı bir dört sene evvel- bir çok kıymetli meb'usla
turu çay üzerinde yapılacak «SU geçidi olu- rımız da. Çankınyıı. geldiler: gezdiler. Gider_ 
ğu11 yı.izunden mo.hvolınuştur. !erken hep şu tavsiyede bulunuyorlardı: 

Bu .Paşa» arkı e.9kiden şehir içine 'kadar cı- Aıııan bu KarakÖprü bahçelerini lh • 
Jnen bir suya malikti. Bugün de indirmek mal etmeyiniz. Meyva o.ğaçdannı .sıklaştın -
fa vh bir para işi değildir. nız. Isllh ediniz. En güzel meyvala.r burada 

Bu hususta millk sahlbleri alakalı ma - yett.şlr. Bir konserve fabrikasını bu nyede 
l::n.mlara. müracaat etmekte oldukları görül. kura.blllr3fnlz. İktisadi hayatınızda en bfl -
rnektedtr. yük rolü oynıyabilecek şey bu bahçeleriniz -

Bugün şehirden ıkllometrelerce dış.arıya U- dlr.t 

Ad (H .) B 1 "Ik 1t 11 alınacaktır. İ.<ıteklllerin 4650 liralık kat1 te.. dan alınır. İsteklilerin teklif melctublannı 
ana ususı - u yı 1• 0 u ar • minatıartle birlikte mezkftr komisyonda bu. eksiltme gün ve saatinden behemehal btr 

dan alınan ran.dıman, orta .. tedrıs~t okullan lunnıaları. Şartname.si 153 kW'U§a koml.syon- saat evveline kadar Ankarada M. M. V. sa. 
geçme derecesınden çok yuksektır. tık ted- dan alınır <•7> c4863 ı tı ım k ı.sy el rı c- 4 ....... > 
risatta muvaffak olan talebelerin nisbclı · na a om onuna verm e · -- '"" 
yüzde seksendir. Orta tedrisatta ise yüzde 
kırk beştir. -------- Deniz Levazım Satınalma Komisyonu lıanları 

Bursada bölge gUreş 
b k 1 

1 - Tahmin edilen bedeli cl0250t llra 1 - Tahmin edllen bedeli cl2844,50t Jlra 

C K U 
.. ç u·. K H A B E R L E R ) musa a a arı c5000ıı metre Buranda bezinin 18/Haziran/1140 olan 56 kalem muhtelif cins malmmenln 

_ Bursa (Huımsi) - Dün akşam bölge güreş tarihine rastlıyan Salı günü ııaat 15 de pa.- 17/ 61940 tarihine rastlıyan Pazarte.ıl gtlnll 

. kl "'i h 
1 
.... ~ ...... .,t H * Bi iki kil t t d bul n salonunda güreş teşvik müsabakaları yapıl- zarlık eksiltmesi yapılacaktır saat 15 de Kasımpaş:ıda bulunan denls leva.. * Izmltte sıca ar .., r ayı "'"'"''""'i ır. a. gaya ome re mesa e e un n uşt Bu - b kadıa imi · t 

t
" ..... t derecesi gölttede 27 ye kadar yu"kııel •Qa"""köY• yatı mektebinde talebe taralııı n ır. . musaı .~ gençler z hayli 2 - hk teminatı c768t lira ı7St kur\14 olup zım sa ınalma komisyonunda pazarlıkla ek.. 
....... t:o - ·....,. - muva!fnkıyetler gostennl.ş l.'>tikbal için bir . _ slltmesl yapılacaktır. 

mi.ştı:. dan QOk güzel blr sergi a.çümış, birçok el çok ümldler vermışlerdir. Derece ala.nlar şun. şartna~esı hergun komisyondan alınablllr. 2 - İlk teminatı «936 34• lira olup prtoa • * Izmit Halkevt komite seçimleri tamam- işleri teşhir edllmlqt!r. lardır: 3 - Isteklilerin 24.90 sayılı kanunda yazılı mesl hergün tş saati dahlllnde me~ to • 
lanmıştır. . · * Trakya umumt müfettişliği maarif mü. 56 kiloda birinci TaJA.t Büyük.dere, İkinci vesaikle ve teminat, makbuz veya mektub • misyondan alınabilir. * Hendek kaymakamlığına tayın edllen şavlrl FAltlr Erdeme Maarif VekllUğlnce blr Hüseyin Aslan. larile birlikte belli gün ve saatte Kasımp&fa. S - t,teklilerln 2490 sayılı kanunun iste -

Tevfik _va;,i!esinke "başlkaamıştır. ü h " • 
11 

ay me'lunlyet verilmiştir. 61 kiloda birinci Aluned Demireller, ikinci da bulunan komisyona müracaatları. diğ vesaikle birlikte adı geçen kom.IQtına * Gum"9~acı oy zasını.n <i na ıyesı e * Edirne llk okullarında açılan sergiler Bekir ÖZbeklr. ı4885• müracaatları. u4876t 
muhtelif -köyler arasındakı yolların hepsi bu sene de zlyaretQller üzerinde içli bir tak.. 66 kiloda birinci Adll San. 
pldnlı bir şeklide yapılmaktadır. Kaymakam dlr his.si toplamıştır. 72 kiloda btrlnei Ahmed Yaza.re!, ikinci 
Mazhtu' Başdobn yol işlerlle biz-zat al~kadar * İzmitln en güzel semti olan Saat kulesi Ali Toke. 
olmakta ve sık sık teftişler yapmaktadır. civarı güzel bir şeklide tanzim ve ıslah edl _ 79 kiloda birinci Alaettin, lkincı Receb 
* Blgada dört gündenberi devam etmekte Jerek yazlık bir sinema haline konulmuştur. Salman. 

oıa.n şehir panayırı bugün dağılmış, pana -
yırdn birçok. çeşidll eşya satıldığı gibi 27,000 * Yıllardanberi çökmüş olan Karablga E b R d" d 
liralık hayvan alun satımı olduğu anlaşılmış_ vapur iskelesi gene ah.şah olarak tamir e - r aa ve aşa ıye 8 
tır. dllmekte, gelen vapurlar sahile hayli uzak felaketzedelere yardım 
* Blgada. Çavuşköyü yatı mektebi müdürü yan~aktn, yolcu ve eşya, kayıklarla taşın- Erlbaıı. ve Reş:ıdlyede zelzele feUı.kctzc _ 

ltikmete 120 ve muavini Müınlne de 60 lira maktadır. Teklrda~ı beton iskeleııi hitam deleri yurddaşlarına yardım iQın tam bir 
ikramiye verilmiştir. bulduktan sonra bura iskelesi de beton ° - fedakft.rlık ve feragati nefisle koşan Halk~vl * Biga.da fennt mezbahayı kıymetli me - larak yapılacak ve ahşab iskele de motör - gençleri şerefine, Halkevl Reisi tarafından 
Ja.lslle modern blr şekle koyan belediye bay- lerle mavnalara tahsis olunacaktır. bu hatta bir kır zlyafetl verilmiş ve bu zl -
tarı CeHU, her masrafı kendisine ald olma.le Biga - Karabtga arasındaki beton köprü- yafet çok samimi bir hava içinde cereyan 
üzere Ebedi Şef Ataturkfin mermer bir büs. nün inş.'11 dn. yakında yapılacak, !bu da ya • et.m~tlr. Kirazlık mevkllnde verilen bu zl -
lilnü yapt.:ırnuş ve mezbaha önündeki kaide kında açılacak ve yolcular aktanna klilte • yafette gençler gUzel bir gün geçirmişler ve 
üzerine koydurmuştur. tinden kurtulacaktır. bir çok sportif tezahürlerde bulunmuşlR"dır. 
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~ KEUMENI~ 
'1AJE~Q,AJ'.~I 

Meçhul bir semte doğru uçuyorlardı. 
O kadnr ba§ döndürücü bir aüratle gidi
)•orlardı ki Yılmaz araı.ma gözlerini ka
pamnğa mecbur knlıyorpu. Kırmızı köşk
ten itibaren otuz kilometre kadar uzak
laşmışlardı. Hala arnbnyı ynk"lıyama -
ı:nışlnrdı. Yılnınz. bu korkunç kovala -
mncadan çok sinirli bit halde idi. Bir 
dönemeçte firari arabayı gene gözden 
kaybettiler. Cevdet tekrar yavaşladı ve 
bir küfür snvurdu: 

- Kafir lıerifl Işıklarını tekrar sön
dürdü. Aklıncıo.ı bizi şaşırtmak istiyor. 

- Gn1ibn elimizden kaçacak. 
- Ölürüm de bırakmnıu herıfi .•• O, 

projektörlerini ynkmndan karanlık yol -
lardn dnhn ne kadar zaman gidebilir. 
Işıklarını yaknınğa mecburdur. 

- Aman Cevdet, herifi bırakma! 
Cevdet, büyük bir enerji ile volana 

sarıldı. Araba, karanlık yollar üzerinde 
tekrar uçmağn başladı. Ta uzaktn kır -
mızı ışık tekrar göründü. 

- Ben demedim mi? Bak lambaları
nı yakmağa mecbur kaldı. 

Yavaş yavaş aradaki fark kapanıyor
du. Bir an geldi ki iki araba arasındaki 
mesafe yilz nıetreye indi. Artık düz ve 
toprak yol bitmiş, ç:ımurlu, arızalı, ba
taklık bir arn.ziye girm'islerdi. Bir müd· 
det de bu saha üzerinde kovalamaca de
vam etti ve arabalar tekrar bir yola çık
tı. Kaçan herifin muayyen bir hedefi ol
ınadığı ve gelişi güzel kaçtığı anlaşılıyor• 
du. 

Bellö, maksadı k,.ndi .. ini kovalıvanla
tı şa<1ırtarak telcrar Caddebostanın~ dön
mekti. 

- Galiba yakalıyacağıı:. 
- Şüphe etme! 
- Kafi benzinin var mı) 
- Depo ağzın/\ kadar dolu idi. 
Aradaki meııaf e elli metreye inmiş idi. 

Yılmazın arabası bir torpil gibi kaçanın 
üzerine saldınrordu. 

Yılmaz, eğilerek sürat saatine bak -
mak istedi. Fnkat bu esnedA müthiş bir 
.,,.y oldu. Uzakta bir dönemeçten ve. mu

hil taraf tan hirdenbirı: peyda olan bir 

Yazan: I h•an Aril 
araJ>anın projektörleri gazetecinin göz • 
lerini kamaştırdı. Yılmaz gözlerini ka -
pamııtı ki biraz ileride müthiş bir gürill
tü ve fcryad duydu. Cam ~angırtılan a
rnsında bir şeyin devrildiği anlaşılıyor • 
du. Cevdet ayaklarının bütün kuvvetile 
frenlere bastı ve volanı süratle çevirdi. 
Arabalnn kaza olan yerden birkaç a • 
dım geride yol kenarında devrilmeden 
durdu. Sııbık tayyareci, !loğukkanlılığı 
sayesinde kendiııini de, arkadaşını da 
muhakkak bir ölümden kurtarmı,tı. 

:n 
Çılgınca bir takibden sonra kaçan a

raba muka};>il tıuıı.ft,ın gelen ba~ka bir 
araba ile çarpışmı,tı. Manzara çok müt
hişti. Yılmaz ve Cevdet kısa bir mlid -
det şa kınlıktan kurtulamadılar. Arka -
duındıın daha evvd kendisini toparlı
yan gazeteci: 

- «Çabuk, Cevdet! imdada koşa -
lım>i diye bağırdı. 

Yılmaz kapıyı açarken dehşetten tit -
riyordu. Gazetecinin bindiği otomobilin 
projektörleri kaza sahasını tamamen ay
dınlatıyordu. Arabadan atladılar. Yolun 
ortasında yirmi be, ya,lannda santın bir 
genç önlerine çıktı. iki elile kan lçlnda 
bulunan başını tutuyordu: 

- Benim yaram o kadar ağır değil 
galiba ... Siz aııl öbür kazazedeye ba -
kın.» Bu genç kar,ı taraftan gelen oto -
mobilin 11ahibl idi. Otomobilin feneTI 8-
nünde çömelmiş başını sarrnıya çalıp -
yor. bir taraftan da: 

- Gece yamı böyle deli gibi araba 
sürülür mU) Üstelik fenerlerini de yak
mamışh. Böyle adamları hapsa atmalrn · 
diye s8yleniyordu. 

Gazeteci ile arkadacıı çarpı,an araba
ların aruına ~irdiler. Doğan köşkün sa
hibi Saimin. daha doğrusu esrarengiz 
varasanın arab!lııı kapak!anmıştı. Teker
lekler havaya d3nmü~. radyatör tama -
men parçalanını~tı. Arabılnın J!ah!bl mey
dan<la yolctu. Yılmaz, eğilerek parça -
lanmıo arabanın Rl~ın'l baktı ve yOzU 
eao!!an keııllmfı bir halde Cevdet& dan ... 
dU: 

- Tahmınim doğru çıktı, dostumuz 
yarasa burada ..• Arabayı kaldıralım da 
kendisini altından çıkaralım . 

On dakika kadar uğraştılar ve güç • 
lükle nrabnyı yolun kr..nnrına devirebil -
ı!iler. Arabanm nltından boylu boyuna 
uzanmııt. yüzü gözü kan içinde bir ndam 
çıktı. Jki arkadaş otomobille uğra{!ırlar
ken arkalnrında garib bir kahkaha duy
dular. Dönüp bakınca yerde bitkin bir 
halde yatan adamın son gayretini sarfe
derek acı acı güldüğünü gördüler. Yaralı 
ndam konuşmak istiyordu: 
-. Yılmaz, nihayet partiyi kazandın. 
Otomobilin projektörleri nltında en 

ince çizgilerine kadar görünen yüzü ız -
tırabdan buruşuyordu. 

- Hatırlıyor musun, bundan evvel 
bir kere seninle görüşmüştük. 

Yılmaz şaşırdı: 
- Hatırlamıyorum. Nerede görüş -

tük~ 
- fvi düşün. 
- Ne kadar düşünsem nafile .•• Se -

ninle konu~madığım muhakkak. 
- Senin gibi zeki bir gazeteciden 

bunu ümid etmezdim. Caddebostanın -
daki otele gelen ihtiyar çiftçiyi hatırla
madın mı) Hani ona bir bardak bira ik
ram etmiştin. 

- O ihtiyar !'len mi idin} 
- Eveti 
- $imdi hatırladım. Hatta sen git -

tikten sonra oralı olmadığını da ıılSyle -
mi,lerdi. Doğrusu aktörlüğüne diyecek 
yok. Hele makyajın pek mükemmeldi. 

- $imdi onları bırak. Ben seni öl -
dürtmek için uğra~hm, muvaffak ola -
madım. Sen bu akfllm intikamını iyi al
dın. 

- Yaralı mısın) 
- Çok fena. Öleceğim, ne olduğunu 

bilmiyorum. 
- Bir araba ile çarpışhn. 
- Yaaa ... Başka yaralanan var mı) 
- Var amma o kadar ağır de~il. Biz 

sana bakalım. Kendini nasıl hlStıedlyor -
8Un) 

-Çok fena! 
- Bir doktor çağırtayım mı) 
- Bu saatte, burada) .• 
Saim, arka arkaya iki defa öksUrdU. 

Yılmaz, mendilile yarasanın ağzını sildi. 
Mendil kan içinde kaldı. 

- Sen ağır yaralısın, bari bir hasta
neye yetiştirelim. 

- Hiç zahmet etmeyiniz. 
- Neden) 

(Ar1'uı ...... ) 

Devlet . Denizyolları 
MOdürlüğU 

işletme 
llAnları 

Umum 

1 - Haliçte Camialtı mevkllnde dem.lrll Gülcernal vapuru kapalı za.rna satışa vıta.. 
rılm~ olup arttırması 24/Haziran/1940 Pazartesi günü saat on b~ yapılacakt.ıc. 

2 - Şa'l"tnamesi Umum Müdürlük AllDl Satım Komlsyonunda. görillebllir. 
8 - Muhammen bedel harice çıkarılacağına veya ~urada sökilleceğlne göre döna oıar 

rak (23,000) İnglllz lirası veyahud (120,500) Türk lirası olup muvakkat teminatı nrza> 
Türk lirası veyn. (1386) İngills lirasıdır. 

4 - İsteklllerln yazılı gün ve saatten bir saat evve.llne kadar kapalı mühürlü sarf.. 
larmı !komisyon relsllğlne mak.tıuz mukabilinde vermeleri lAzundır. ('55) 

T. İŞ. BAN~ASI 
1940 Küçük 

CarT Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 
ı a.ded 2000 liralık == 2000.- l1l9 
a , 1000 • .. 3000.- , 
6 , 500 , - sooo.- • 

12 , 250 • ::o 3000.- • 
40 ~ 100 • - 4000.- • 
75 , 50 • - 3750.- • 

210 , 25 • - 6250.- • 

Keşldeler: 1 Şubat, 1 .Ma,u. 
1 Atastos, 1 İkinoitefrbı tarih • 
terinde yapılır. 



SON POSTA Sayfa 7 

-16 Haziran 

Alman ordusu hücuınları.nı Mtjino 
hattında teksif etti 

SPOR Askeri vaziyet 
Bugün yapılacak 

maçlar 

- (Ba.ştarafı 1 tnci ayfada) lvazi olarak sarp \"C müdnfaıu. lto1ay Woz:j 
. Fransızların bildirdiklerine ~ö~e. 15 H~- dağları ~ultınduğundnn Almanların Ren • 
zıranda Alman muharebe tazyıkinın en zı- den dogrudan garbe yürümeleri kolay n 
yade Troyeı ve St. Dizier mıntakalannda seri olamıyacakhr. 

Champagne'da Troyes ve Sa.int Dizur is • 
(Baştaralı 1 hıci sayfada) 1 uıcamet.lerinde düşman tazyik.ini ®:ha Zi -

olrnu§tur. (Almanlar bu iki mevkie evvel- Elhll-'ıJ fU anda, Alınanlar için mühim Oı 

gözU:ken yen\ t.eşekkullerl, maltli'ıb olm~ş yade tiddetlendirmiştlr. Pek flddet.ıı muha. Milll kfune ~larına bugün Şeref sa.ha-
cc vasıl olmuşlardı.) lan, Fran.'iız ordularım yalnız bozup rlc'a.1'11 

Anlaşılıyor ki Almanlar aşağı Sen ile icbar ef.mek dcği~.' ayni zamanda bunlarf, 
Parisin cenub bölgelerinde kayda değer tailb esnasında önleyip kL'ım kısım yaka,. 
herhangi bir 'ilerleme hareketi gösterme - lamaık ve imha ve esir etmektir. Çünkü Fran,. 
mişlerdir. Buna mukabil, Fransızlann Meu- sız orduları sağlam bir surette ric'at edebil• 
ae ve Loren bölgelerindeki ordulannı cc - dikleri takdirde gerilerde yeni mukavemet 
nub ve cenub doğu istikametlerinde, yani haUan tesis etmeleri dalma knbll olaca.ktUıı 
tabii ric" at istikametlerinin dısmda geri git- Anca.k Almanların bu mnksadlannda ne d!,. 
ıneğe mecbur etmek gayesile, Romilly - St. receye Jtndnr mu~a~fak olııblleceklen ş1m • 
DiziN hattından cenub doğu istikametin - diden mnlfun değıldır. Şu .kadnr vnr kl Ar. 
de süratle mesafe kazanmağn gayret et _ gon, Möz ve Lorren Fransız. ordularının ce. 
mektedirler. Nitekim Romılly'de yukarı nub ve cenubu garbi istikametlerinde saf • 
Sen nehrini Almanlar ccnub istikametine lam bir halde ric'at edebilmeleri ihtimali pek 

lırknların gerı kalan ~arından -ve acı.- rebeler devam etme~. .. , sında devam edilecekUr. 
le toplanın.ıf ihtivat kıtalardnn müreltkeb - Lorraine ve Al8ace da d\Uiman cephe 'e \ Fenerıbahçe - Vefa, Galatasaray _ Be _ 
tir. Alınan gana~ sayılarpam1'f.lr. ft muvasala haUarı.mn üzerıne şiddetli bom - şiktaş taltunlan bu mün83ebetle ilk Dr§l _ 

• Parts muharebe~iz işgal eı:ULınJ' ve geyll. bardımanlarda bulunmuştur. laşmalarını yapa.caJtlardır. 
mlştlr. 1871 de Alınan muk:ıdderatın~nıntal~~ Akşam tebliği İstanbul Futbol AJanlıRından: 18/8/940 
edlMi~i ve 1919 da Alman karıı lekesınAI n Fransa 15 (A.A.) - Fransız akşam tarihinde yapılacak milli küme maçlan: 

üzerinde nı:ı 
talandığı Versay .saray:nın tebliği: Şeref stadı: Beşiktaş - Vela (B) takınılan 
bayrağı dalgalarırnttktsdır. cPnu.bu Norman<lie'de ve Parisin c1:nubunda, va- .saat 13 Hakem: E~re! MuUu. Yan hakem 

Armmne'un ('em11>unda d~~'-1,n t ist"ka ziyette deği'\iklik yoktur. Fahrettin - Saba.hattın. 
sarklye doWıl ge .. i at.ıımış ve r c a. 

1 
Daha şarkta. bazı unsurlar, Romilly ci- Fenerbahçe _ Vela saat 15,15 hakem: NUTI 

geçmişlerdir. aznlmı.ştır. Ve onları şu fenn vnzi)ete so • 
.. .. .. . 1 M kan IJeY Ma.Jinonun şimal kısımlarilc Argon-

metl de 'lcı.tmlmıı;t r. ub h:ı- varında Seine nehrini geçmişlerdir. Bosırt. Yan hakem: Samih Duransoy Ş· zl 
14 Hnzırand bı tun .smınara mens M !lno Champagne'da düşman, Troyes'drn Tezcan. - :ı 

va km-vetleri. Sarre cephe.sine ve .9. , Saint-Dizier'ye kader olan mıntakada taz-
hattıruı. büyük bir hucum vanmışt•r. Jst.h. ıkini arttırmış ve phıdarlannı Ghaumont ?alntasaray - BC91ktaş saat ı7 bakem Sa-

Cene goruluyoı kı Alman ar euse ve ı~-"" ıu··zum d f z1 d k .,. 
L d k ı k 

. . .......... un an a a urup mu avcmıa . 
orren Fransız or ularım yn a ama ıçın etmeleri olmuştur 

1.A 
1 

..... ~hkem n'>ktnlaro, ıtopçu ve ~ .k . d .1 1 t · t" mı Açıkoncy. Yan hakem: Necdet. Gezen 
ruıim n.ra, mıırrn.. blit.. gün ıstı nmctın e ı er e mı'I ır. Ahmed Ad 
piyade me,'Zilcr ne ve .ı·oııara, ~n ~ Alsasda, düşman, Neufbri~clch mıntaka- O" em 

Sarbrükün cenubundcl Majinoyu yar - ft 1 d • · 
mışlardır. Buradan geçen Almanl:ı.r eğer aya a. 

her çaptn bOmbalar nt11m1stır. Miihım toP da hücum etmiştir. Bazı müfrezder, ışeler saat 13 te açılacaktır. 
i. h et"le hareket ed"n sın (f k 1 d M çu kuvvetlerinin m ıza er aık a Rhin"i geçmeğe muva a 0 muşsa 8 mu- erhum Seref için yapılan 

Nancy'ye Fransızlardan evvel ·.,;arabilirler- Ne Alplerde ve ne de diCer semUerdc her .. 
se ve ayni zamanda Almanlar St. Dizier'- hangi mühim bir h:ırcket olmadığı glbI İtaJ.. 
den cenub doğuya dosru süratle ilerliyebi- yan kıt'nlarının Almanyayn na«led diklcrl ha. 
lirlerse bahsi geçen Fransız ordularının sa- beri de henüz tceyyüd et.memlşf.ir. Anlaşılan 
rılması bir emri vaki olur. Bununla bcra - İt.alyanıar herh:ılde Fransaya ileri hareket 
ber Almanlar, bu Fransız ordularını kaçır- için, evvelce de tnhmln ettı~ız veçhlle. 
mamak için, Reni lsviçrcnin taktibcn 40 Alplerln Fransızlar tarafından tnmamru 
Km. şimalinde de geçmişlerdir. Ancak Ren tahliye edilmelerini beklcmektf'dlrler. 

ortlu te!ıekkü Jerl. Malino rnıt•ı mınt BC{)tn kavemet mevzilerimiz haleldar olmamı~tır. -
gtrm~ ve müteaddid l<ıtıh!d'unl::ırı !~~ ... ~ İngiliz tebl:ği merasim 
Garb Saaralben kuvveUl zırhlı me ı ~ ' Londra 15 (A •• \.) - Hava nezareti Beşl.kia., klübll mücs.sislerlnden mPrhum 
edilmiştir. Şe.ref lcln dün Yahvaetendi dergfthmda bir 

14 H ., Mnı 15 H~rıirnn~ bağlıyt!Jl r!CC': tebliği: . • .. memsbn yapılmıştır~ 
dUsııuın Almnn~ntn f!lltb ve cenubi şar,... Müttef~k kuvvetlen takvı.ye etmek uzerc Merhumun do.'Jtlanndn.n mllrekkeb bilyilk 

nunt 
...... 

1 
.. '"""' .... rt d hııcumhnnı :vaum:s dün lngılız hava kuvvetlen bombardıman bir kalabalı,.,n bulu d ~ b _ _. d Be """ ""'-.. ..- ı · S · •• b d k" h b "'' n Uısu u merl.lo'>lm e • 

l'~ ı:?''lvri n.~eri hedeflere yeniden bombalar tayyar~.er~. eme ın c;-nu. un ~ ı ?.." mın· şikta., klfibilnden Rüştü tle Galatasaray klU_ 
nehrinin bu kısmının garbinde ve Rene mü- H. E. Erklld 

ntmı •ır takası ustune sevkedılmışle~d~r. Dıger tay- bünden Ali s!)z ııöylemlşler ve Şerefin btl _ 
Be~ Alman ta~rcsl kayıptır. yareler Neuvechııpell~ Y.~kmınde Mervılle yük kıymetinden uzun uzadıya bahsetmiş - Hı"tlerı·n beyanatı 
13 

H 'a randa dusmanın ta.yvare Jcaybma tayyare meydarundakı duşman tayyare le· lerdlr 
10 llhe cdUmiş ve 29 a cık:mlstır. Bizim ktı- cem~üleri~e hücum ederek ağır za)'int. v~r- Klfiblerin -ve spor teskilltının gönderdi~i (Baştarafı 1 tncl sayfada) 
Ylı>lıırımız da 4 den 6 va ;--iikselmlştir. dirmış~_er~~r .. ~omba:d~man tayyarelenmız- çelenkler merhumun kabrl 1lzerlne bırakıl - meşhur Hant tröstüne mensub Kari Vi -

NaTvik mınta kas•nda Hnrstad -ve Tromsoe den dordu donmemıştır. . . mış ve lhtltale nlbayet verilm1ştır gand' dır. 
son .,.;;nlcr _,, .. rmda muhare~ işgal edil- Cece bombardıman tayyarelerımız Al - ' d Al A 

rn
;.,..;:w. ..... manya üzerindeki hücumlarına devnın et - Atletizm seçmeleri Hitler, bu beyanatın a. manyamn • 
~.,.. merikaya karıı biç bir tecavüz niyeti bes-

Verdun ~Jındı mişlerdir. Beyne.hnllel MJetJ:zın mimbaknla1'ına gl lemediğini ve Ameriltanın da Avrupa iş -
Bl'rlin 15 (AA) Alman orduları ba.ş - Ruhr ve Rhenanie'de askeri hl"deflere recek atletlerin seçmeleri bugün Kadıldiy s; !erine karışmaması icab ettiğini eöyledik -

kumandanlıltı:nın tebliği: isabetleb~ ~adki oBlmdu~tur. IA~mdanrl\nın cl~nku- hasında öğleden evvel yapılacaktır. ten sonra demişt;r ki: 

h:kem 
nıe?kline yapılan bir bu gar ısın e a e eya etın e ~uvvel ı ı- .. •• ek 

h 
Verdun müsta bu sabnh umumi ı taat tccemmüleri ve harb malzeme depoları Spor klubu azalanna konferans - lngiliz imparatorluğunu imha etm 
ücwndn. 'krt'nlarımız. · .. . b" h.. ıl tı T 1 istediğimiz iddiaları gü)unçtür. Yüz mil -

liarbde t nın~ Vau~ kalec;lni hücumla nL u.ze:;ıde ~~ .. u~7k ~ap mış r. ayyare e - Beden Teı>biyem Bölge Baf]ta.nlığından: UI yonlarc.a insanı mnhvetmcir dfüıünmek bir 
nuşlar ve slınnll g rbl eenhesln<'le kfıin Mnrre nmız en ı ısı sı tır. Haziran 1940 Salı .güntt a.k.şa.ını .saat 19 da çılgınlıktır. imha edilecek bir şey vardır: 
-· • rdl Kıt•aı runız Verdun'a Bu sabah sahil muhnfa;o.a teşkililtma Cfunhuriyet Halk Pnrtısı Mare heyeti ıu:ıı. • h d' D · ı _ __ı .... cu ine tttrm "e r · d b O da emperyaliııt zi niydı ır. enız n:e 
doi!ru ilerlemelerine devam ediyorlar. mensu~ tayyareler Bkuergen ;:J;t?;:1ın Z: l ü - sından Slnob moo'asu Bay Cevdet Kerim İn. ıerbestçe seyrüsefer etmek hakkı inhisar al-

Fil?u-er n umumt kaT1ll"€:i'lhı 15 (A.A.) - y~k bır malzeme •to nu t n etmı~ er - ceclayı Beyoğlunda Saray sinemasında bir tına alınmamalıdır. 
Ahnan ordulnn b~~umandanlığmm tcbll dır. konfernns verecektir. Sulhü samimiyetle istiyoruz. Fakat sulh 
~: Yeni tedbirler BUttln spor 'klfiblerl azalarının gelmt"Jerl teklifi bizim tarafımızdan yapılacak de -

Meuse•un iki tarafmda 'bulunan mfütnh- Fransa 15 (A.A.) - Royter ajansının rica olunur. ğildir. Bize böyle bir teklif vaki olursa 
ıkem hatıarın yarıl.rnasından sonra, Umurru lngilz kuvvetleri nezdindeki muhabiri, dünya servetlerinin taksimı ve müstcmle -
RaTbde knnlı ca•·•w>J'l"'l' :r'l sahne ohn Ver. Fransadaki lngiliz kuvvetleri baıkuma.n - Sipahi Ocağında ath kelerimizin iadesi vartile bu aulhü kabul c-
dun ~t>hrl ve kalesi, Alman 'krt'aları tarafın_ danının, yüksek Fransız kumanda heyetilc. b k 1 deriz.» 
dan nlınml!ltır alınacak yeni tedbirler hakkında müzake- mUsa a a ar İngiliz. istihbarat nezareti müstcşan Ha-

Fi.ıhrerln umum' karar$!fıh1 15 (A.A) - ratta bulunduğunu bildiriyor. Salahiyettar . TOld Nikolson Hitlerin bu beyanatını bu ge-
Alm•m ordu1arı b umandanlığmın tebll • makamatta vaziyet miıtehavvil olarak te - Stpahi Ocağırun Cuma gtlnft .başlıyan ve ce radyoda yaptığı bir hitabede tahlil et -
ğf • lakki edilmektedir Cumartesı biten Haziran ayı mllsabablnrı . • N"k 1 d . t' k"ı· • 1 l • . .. . mıştır. ı o son emış 1! • 

K 'l 'lr rrıt-ı. aeır caruımıa nrdnn torua, Büyük ehemmiyeti haız olan strate)lk tnhmln. edlldlğı gibi çok heyecanlı ve r.engln ııHltler Amerlkayıı k.aTŞl hiçbir tecnvüz ni. 
S.'1-r~b:ı-tt''"'"' '11 CP""bııl'd 'VO cok f!f''"li'> bir liararlann alınmıı olduğu, ve bunların bel- geçti. Üçfl dresaj, tıçil m~ atlama olim mil. yetı be.'ilemed"ğint .söylüyor. Bu sÖ7Jerln ne 
rf"Tl e üzerlndP. Ma tno hattını i'VllmlLtlar _ ki de önümüzdeki yirmi dört .. at zarfında sa.halkalara 18 binici iştirak etınlştl. kıymet ifade ettiğini çok tyl b Urra. Alman 
dır an1asılacağı bildiriliyor. Halk arasında hiç tık mft.!:ıb:ı.Jca acemi atlara mahsua par_ Führerl şimdiye kadar bUUln ştktırlannı hep 

Fran 12 tebliği bir ümidsizlik veya panik emarcııi mevcud kurdu Bayan Rougler CBombaby) ismin - bayi tt 
Fransa 15 (AA> _ Royter ajansı b'ldirl. olmadığı da bildirilmektedir. deki atkı. blrlnel, Bayan MelAhat. Prens Ifıı_ t~:ı~e ~paratorluğuna gelince bu ım _ 

yor: HaYa ıeferleri llmin (Ba.hab) ı fie ikinci, Ra3lm kendi atı para.torlu~u imha etmek istemediğini soy • 

15 
Haziran tarıbll Fransız .saıbah teb iği: Londra 15 ( A.A.) - Fransa ile İngll- olan Krcatura ile ilçllncil geldiler. Uyen Hlt.ler büyük bLr tevazu !zhnr ediyor. 

Normand e'de muharebe Louvlers ve Ev - tere arasında havn servisleri birknç güne Üçlincil mü.sa.baka Ocn.k talebelerine malı.. çnnıcn Hıtler, bu iş n ~endi kudretinin tev-
rt' ıx mıntaknlarının şa.rkmda devam etmek.. kadar tekrar başlıyacaktır. sus pa.r1rardu. Bu müsabakaya 10 blnlcl ı,tt kinde olduğunu pek.Al~ bllk'. 
t.edir. Cenubi Atlanti~e doğru Air FTance ha - rn.k etml.ştl. Gene Kemal (Murad) ile birin.. Sulh meselesine gelince, mtıer milstem -

Pıırıs mınt.'l'kMlnda ordul'ırunız ik:umnnda .,,.a servisinin ve Frımsa ile yakın ve Uznk- el, R:ı.stm (Efekızı) De i'kinci, Bayan cahtde lekelerinin la.desi .şartile bunun yn.pılabllece
heyetinin emTetmiŞ oldu{tu hnre!d\.tı. bQytık '8rktaki hava servislerinin, mutad veçhile (Filiz) lle üçllneO geldller. ğinl söylüyor. Halbuki harb ~n çok 
bir ıntlz:unla tkınal etmişlerdir. i~lemekte olduğu baber alınmı§tır. Dresaj mtısaba.lcalanndan '1 numaralı im- evvel bu m~temıekelerden kendisinin tstl. 
~~~~~~~~=~~==~==~~~==~=~=~. =~~~=~==m~a~~<~l~b~clB~~Meed~~~~~~~~~~n
• Allı köylüyu·· dolandıran Muharebede mağlub olan gler <Zafer) ne fldncı. Rasbn <Krea.tural ne miştl. nıt1erln nıyeu. evve1 ve ahır. dnnynya . d• • • .. A üC}tincü oldular. 2 numaralı dre3aj mhba- hO..ldm olmaktır. Bunun iböyle bilınme.si [c'lb 
bir manitaCl tevktf edil 1 kendini maglub Sayandır !kasında ~e kilçOk binici Atıf (Murad) ile eder.:t 

· topal (Baştanfı 5 inci sayfada) birinci, gene küçük binici 0eorg <Baroenl De ............................................................. . 

Me~hur sabıkalılardan mamttı ·ı bu nf cenahta, kat1 i>tr neUce elde edebilecek- lkfnci, ve Bayan Ule (Y~) tle tıçOnell o... c KüçUk haberler ) 
lsmail tekrar sahneye çıkmlştır •. sm:ıba - ti. Çünkü ~ cenahta btr tek Bulgar !ırka- larak alkıslandılar. - -

defa da Y enicami civannda kf a~~~~~ri za!f- =~ı l8 btaburuna. brşı en az 80 • 70 Os - tl~~:r~ ~:a=~:=:1:!.~e bu pa.rla.k ne. * İzmit Halkevinde gönüllu hasta bakıcı _ 
lamış ve taşradan ;qelen saf 0 Y ta uru toplanmıştı. Buna T'B.~en Os. Y ıar kursu açıhmştır Yilzlerce bayan bu ltur-

çılık usulile muhtelif zamanlarda dalan - =: ~~ Lllleburgaz meydan mubare - Ankaraguco S'ış1"ıy"ı 2 - ' yend"ı sa devam etmektedir. Kurs allla görmektc-
.,, .... ttı. Çünkü 80 Blrlnclteşrln ak _ , dlr. Tfun komutanı General Ekrem Türkerln 

dırmıştır. 
1 

k sulile tuzağa şamı bı.rtnci şa.rit ordmunun ikinci ve bl _ Dün Şeref stadında mlll1 küme harici retıkası bayan .-rürker de kursa yazılmıştır. 
Bu kliısilc dolandınc~ı u Rıza. Me _ rlncl kolordu tumandanlarlle bazı fırka to- klübler arasındaJd turnuva yapılmı$ır. Kursu İzmltin uyanık ve münevver ba -

dü en köylüler Hasan. uman. 
1 

• d ltı mutanlan Te nihayet ordu ituma.ndanı Ab- Bütün oyun mOddeUnce rülblerine nau- yanlan teşkil etmektedir. 
. D Ya,ar ve Ali isim enn e a duilab Paşa Ü9 gQnlük bir muharebe neti- ran daha 'femlı bir şekilde Qalışan Güçltı -

~'!· . ursun, cestnde iterıdUerinl matlf!'b Mkl-etmlşlerdl. ler pek ha'lclı olarak 4bu mtı.sabalmyı 2 - 1 
k.i~ıdır. b.k h neticesinde gc- Bu :ı: btrtnci lllM ordusu geri çeklldi lmzanmı.şlnrdır. 

Fakat. zabıtanın ta ı a . ]im ve gar ara. JIOl cenahta., 1iç «ilnden~rl • 
Ankara borsası 

ne yakayı ele veren .t.maıı._ ad.~eye ~ yaı:ı tJqına azlm ~.sebatla hameden sın. Oaccıhk ve tems klubO 
. • 2 nci .orgu hikunlıgıne ve e - cJ gar fırkasına )'8rdım etmek lmık!Uıını 'd Açılış ~ Ka.pa.nı.ş 15/ 6/94-0 fiatla.rı 

. atandardiZMYon miidü.'11 
Ticaret veklletı el!n14 Tif'Uk ve Ya.P1lk 

Jl'aru1ı: dftn te}Uiınble g Ttcaret ()dasında 
bıraeat Birllli auıerını 

.. nışm ftştilr. 
-.tq:>lıyarak go uhtellf meınlekeUerden 

,;...,,enin nı 
'Bu gör~·· ırobulan Weblerin artması 

edılmıı ve - tahkikat açılmıştır. Ne - Terdi. federe o u 
re.k, hakkında ilk . l 1&bit görülen itıncJ şarlt orduso taanımına daha iki 
ticede, altı .uçu da deliller e • gün devam etti, fakat muvaffak olamadı. Dağcılık, yürüyijcülük Te ~ sporlan na -
I il. kif olunarak; muhakeme edıl · çfinldl onmı mUTaft.a.«lyetf blrlncı k · mile faaliyet re bulunan tlabe yeni bir tetn 
ama tev lİ1 

1 
nci ceza mahkemesine dusunun yerlerin! muhafaza eımes:: b ~- verilmiş ve beden terbiyesi tettUAtına kay. Loriara 

mek üzere, as e · h idi. Halbuıki birinci p.rk ~u.su t ~~ dedllıntştlr. Hew-York 

aevkedilmi.ştir. ve t.erblye, disiplin. erzaac ~ cepııan~ rı:cU- Su snoru başhyor :o 
yapak 

nından geriye gltmlftl; Bulgarların .tazıyı I" 
•ftik ve. k1nden dolayı deftL - f.sta:nbul su Sporhm AJanlıtı tarafından Cene.re 

Dl• piyasalardan.~ K _.ı:___, vlAb lm faali t Brliwl :r ı'ıtenıJOr enuuu maıı u aayarak mağlıib 1 _ hazıtla.nan yeni meva ye programı 
nın kliaik bir misali de 1914 de Ma;n~:. tesbit edllm~Ur. Atına 
~anlar tarafında v~i qlmuıtu. Ma _ Yüzme müsabakaları 23 Hazlrac<ha, ti\ - =-~d 
lumdur ki 1914 de Almanlar Marn· da aağ rek mOMbakalan da 23 TemmınJda başlıya_ Budapeştı 
ce~ahlarını Parisin ıarlundan cenuba 'iler- caktır. 
letır.le~~en ~e~1eral Jofr Paıiat~ topladıiı Yüzme yarışlan Büyülı:dere havuzunda, :~:e:d 
yenı ır or u 1 e o:'llann bu cenahlımnn lı::Urek yarışları da Yenika.pıda yapılacak - Yokohama 
tdaarkruz etmıd"ıti. Fbıı.'kat Alman t~ğ cenah or- tır. Stokholm 

ÇEKLER 

1 8ter11n 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Llret 
100 1.mç. ft. 
100 Belp 
100 Drahmi 
100 Len 
100 Peçe\a 
100 Pensi 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 ~ Kr. 

AçıJllJ(apan 

5.24 
H5.-

2.IHSl75 
7.2275 

29.355 
2.91R175 
0.9975 
1.7475 

13 1() 

26.1225 
0.625 
3.4025 

35.355 
31.0975 

F.Aham Ye tahvilat bu maddelere ':uıte etratında yapıldığı an
iberine fiat ve vaziyetinin de tetkik e. 
la.fllnUlkta ve stok . 

Parisin sukutu 
Amerikalıları çok 

müteessir etti 

Sıvas_Erzunım II 19.35 

dildiği söy1ennıetttedır~UUit ısteınekte olup 

Din :ımik bir güzelliğe 
malikiyetinizin 

6sebebi 
ı - 10 cazib re.mı:, heJ)61 de son 

Parls modası, bunları kut.unun orta,. 
sındald delikten görebilirsınlz. 

2 - Evvelce mftmkun olduğu zan_ 
nedllmiyen daha ince ve dnha hafif 
Bu pudra cıHavalandırılmışo tır. .. 
Fransanm :Midi ha.valisindeki çiçek _ 

3 - Yeni neris bir koku .. .. t 
Fra 

, u.ue a 
o.sanın Midi hn.vallslndekl çıçex-

lerln kokusunu hissetmiş olncn '·-
nız. <1.Aôl-

4 - Bütün gün sabit kalır 
terkibinde •Ktema. köpüğ\h y~~ira 

5 - Güzel cFlnJmat:o CUnk.ü ne rü. 
g{ır ve yağmurdan, ne de fazla +.aız.. 
meden kat'lyyen müt.eessıl' olmaz. e-

6" - Gayet kıymetli yeni ve Zarif 
cBuyfik Modeb kutular. 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santhnı ............. -.-........ . 

Birinci sahile 
ikinci sahile 
Oçiincii aahile 
Dördiinri aahile 
lç ıalaileler 
Son «ıhile 

460 Anruı 
250 n 
200 • 
ıoo 
60 
40 

)) 

• 
}) 

Muayyen bir müddet zarfında ıu_ 
1~ mi.ttuda ilin yaptıraeatıu 
ayrıca teıuillUı t.arlfemtuıen istif 
edeceklerdir. Tam ........ -. ...... ade 

• .1-~ .... çeyrek 
sayfa lllnlar için ~·rı bir tarif d 
edilmiştir e erplf 

Son P~tanın ticari ll"-'-
'·' . CMUllnna a.ld -er ıçin şu a.dreae müracaat 
melidir. edil-

İlincılık KoHektlf Şirketi 
Kahraaaanaacıe Baa 

hkara caddesi 

~o ~n ı Roma.nytı etle yapıJ.nıakta olan t ca. 
bunun bu hftlÔlill ndan evvel verilece -
rt görüşmelerin bitaınl 

~ . u~an anı una karşı evvela elindeki 
bır ıhtıyat lr.olordusunu ileri ıürdü ve sonr 
diğer k~vvetleri cenub cephesinden çeke ~ 
rek Parıae karşı taarru:za geçti, Fransızların 
Monori ordusu ile Almanlann fon Kluk 
ordusu arasında o kadar ıiddetli muha -
rebeler oldu ki neticede her iki taraf ken -
dini artık mağlub addetmişti. Yalnız Fran
sız ordusu kumandımı bir erkanıharb za -
bitinin tavsiyesi üzerine ric'at emrini sa -
baha tehir ettiği için kazandı. Çünkü ı\I -

Vaşington 15 (A.A.) - Royter bildi-
riyor: 

ATİNA, SELANIK, SOFVA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden nç nıotorıo. D tı sanılmaktadır. y __ ..... ıarıa altl.kadar 

d tıfUk ve aı--
SovyeUer e lkl memleketten de urtık 

~'kta ve diğer 
ettedir· 

1'e yapak 1.ıııenın taJall 8tokJarla ve yeni yıl 
Geçen .seneden tıyaca hB.lel gelmemek 

ıstlhsaıAtlle da.hflt lh rşııaruwııece~ anla.
tart.ile bu taıeıııerın Jca 

fllmak.Wtll'. 

manlar geceden ric'at etı:ııi§lerdi. 
Hülasa muharebelerde kazan hazan ve 

belki de ekseriya lul kadar bir farkla olur. 
Askerine ve kendine itimadsızlıktan doğan 
tereddüd ve manevi zif harbi kaybettiren 
baflıca imillerdendir. H. E. Edulet 

Parisin sukutu, bütün Amerikalıları çok 
müteessir etmiştir. Fakat bunun Amerikan 
siyaseti üzerinde ne gibi bir netice verebi -
leceğini söylemek için vakit henüz t:rltcn • 
dir. 

Paris, Amerikalılar için uzun bir zaman
danberi bir kabe ol~uştur. Paria, birç\)k 
Amerikalılar için ilünçi bir vatandır. 

HANS 

Llıfthaıısıı ı tayyareleri Al• eutscbe 
beynelmilel bava haUar~ il .. manytaa va 

l t.b t • u mun ,am 
r 1 8 1 lemın etmektedır 

Her tnrıu izahat ve bll&ıer ·. 1 
WAL 1'ER · FEUSTELn 

Tayyare bıleUeri 6nhşı Umumi acenuı.sına mOracaat olunmlll d 
Telgraf adresi; HANSAFLUG, Galata Rılıtımı 45 TeleCan: 

1

4~·78 < 

' 
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BEREC 
The Ever Ready Co fabrikasının ' 

INGİLİZ MAMULATI OLAN 

Bateri Anod Telefon ve Cep pilleri 

Pek yakında memleketimize gelecektir. 

APARTIMAN VE EV SAHIPLERlNE: 
Sığınaklarınızın kapı ve pencerelerini yapmakta istical 

ediniz. Tiplerimiz: 

l 

(Tip GM - 1. Demirden), (Tip GH. 1. Yanm Demirden), 
(Tip H -- 2. Tahtadan). 

Fabrikamızda yapılan yuknrıki tiplerde kapı ve pence
relerin nümuncleri Vilayet Seferberlik. Müdüriyetinde mev -
cuddur. Gidip görebilirsiniz. 

Müracaat mnhalli: 
MO N 1 P H E R S E K 

Galata, Ömerabid Hanı yanında Çanakçılı Hnn 5 inci kat 
No. 31 - 32. Telefon: 43739 

SON POSTA 

Bir haftahk radyo 
programı 

PAZAR 16/611940 
12.30: Proğram, ve memleket. saat ay:ı.rı, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50: 
Müzik. Çalanlar: Cev<iet Çağla, Fahri Ko • 
puz, Basri Üner, Zühtü Bardo.ko~hı. 
13.30 _ 14 30: Müzik: Küçük Orkestra <Şef: 
Necib Aşkın.) 18: Proğram, ve memleket sa. 
at ayarı. 18 05: Müzik: Kar~ık proğraın (Pl} 
18.50: Müzik: Radyo caz orkestrası !Şef: İb. 
rahim Özgür.) Soprano Bedriye Tüzünün fŞ
tirakile. 19.25: Konuşma . 19.45: Memleket 
saat ayan, Ajam ve Meteoroloji haberleri. 
20: Müzik: Calanlar: Cevdet Çağla, Fahri 
Kopuz. Zühtü B:ırdakoğlu, Basri Üfler. 
20.35: Müzik: Halk türküleri <Sadi Yavt'r A. 
trunan.) 20.45: Konuşma (Tarihten sahife -
Ier.> 21: Müzik: çalanlar: Fahri Kopuz, B:ıs. 
ri Üfler. Zühtü Bı.rrlnlrn&lu, Cevdet Ça~ll\. 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Azize Tözem 
A::>iz Şenses. 21.45: Müzik: Oda müziği <Pl.l 
22.30: Memlelret saat ayarı, ve Alıın.c; haber
leri. 22.45: Alans Spor servisi. 23: Mfrzik: 
Cazbıınd <Pl. l 23.25 _ 23 30: Yarınki prott • 
ram, ve kapanış, 

* PAZARTESİ 17 16/19-10 
12.30: Proğram. ve memleket saat aynrı 

12.35: Afans ve Meteoroloji haberleri, 12.50~ 

Müzik: Muhtelif şarkılar (PU 1,.S 30 - 14: 
Mlizlk: Hafif müzik CPI.) 18: Pro~rnm, ve 
memleket saat avarı. 18.05· Müzik: Kon _ 
çerto lPD 18 30: Miizlk: Radyo Cnz or~es • 
traııı <Şef: İbra.hlm Özgür.ı 19.10: Miittk: 
Çalanlar: Ru,en Kam, Vecihe. Cevdet Ko • ._ ________________________________ ,.. zan. 19.45: Memleket saat avarı, Afans ve 

Kapalı zarf usulile Eksiltme ilanı 

Tekirdağ Nafıa Müd~rlilğünd~n: 
Eksiltmeye konulan Lş: Talibi çıkmamnsntdan dolayı tekrar iIA.nına lüzum iÖrUlen 

Şarkoy _ Gölciık yolunun .ıo+300» kilometreleri arasında .ıo+300. metrelik Jwmının 
şose esn.slı tamiratı ile imalA.tı sınalye ve bir aded küçük ttp ekip bina3ı inşaatı. 
K~lf bedeli c9448811 lira d911 kuruştur. 
2 - Eksiltme c28.6.940a tarihine rasUayan Cuma günü saat cl5• te Tekirdağ hilkfı -

met binası içinde nafia müdürlü~ü eksiltme komtsyonu oduında :kapalı zarf uaulile 
yapuacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak c475• kurut bedel mukabl _ 
linde nnfla müdUrlliğünden alınnbllir. 

4 - Eksiltmeye girmek için tallblerln en nşağı •50 binn liralık bu gibi oose ı.,teri yap
mış olmaları ve a5974• lira db kuruşluk muvakkat teminat vermC3l ve ihale günün
den en nz •8• gün evvel Tekirdağ vallllğlne milracaatlo. ibraz edecekleri belgelere göre 
<ıEhlıyet vesikası. almaları ve 940 yılına ald Uca.ret odası ve.sıkası g&temıelerl şarttır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı «2» ncl maddede yazılı saatten blr saat evveline 
kadnr komisyon relsliğlne makbuz mukabllinde vermeleri IA.zımd.ır. 

I 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cı4722a 

Bayanların seve seve kullanacağı en blrlnoi 

adet bezleridir. Mikrobsuz, ufak yumuşaktır. En lnoe elbiseler altındıs 

beUl olmaz. Her eczanede ve bQytlk mağazalarda Femil ve bağı bulunur. 

Devlet damiryolları va limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Memur alınacak 
l - Devlet demiryollnrı istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere müaabaka ile orta 

1nekteb mezunlnnndnn hareket memur namzedi ve askerliklerini yapmış lise mezun
larından işletme ve hareket memuru staJlyeri alınacaktır. 

2 - Müsab::ıknda kazanan orta mekteb mezunlarına. 60, lise mezunlarula 74 lira Uc
rc t verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı lise mezunları için 28. Haziran Ouma ve orta mekteb me _, 
r:unları için ı. Temmuz Pazartesi günleri sant ı• de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balı. 
kesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurwn işletme merkezlerinde yapıla • 
r::ıktır. Milrnc:ıatlar bu işletme mildllrlllklerı ve istasyon şefilklerinee kabul olunur. 

4 - Mlis;ıbakayo. iştirak şeraiti ounlnrdll': 
A - Türk olmak. 

a - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak. 
C - 18 yaşın bitmiş ve otuzu geçmeml3 olma.le c30 Y~ dahll. 
D - Orta mekteb mezunları için askerliğini ya.pmam14 olanların aııkerllğini yapması.. 

na, en nz bir sene zaman kalml.!1 ve lise mezunları için de askerliklerini yapmış olmak. 
5 - Müsabakada muvo.ffak olanların bll~hare idare doktorları tarafından ya.,pılacak 

n10ayenede sıhhi durumları dem1ryol işlerinde vazife görmeğe elvcrl.tli bulunmak. . 
6 - Müracaat istldalarına ba~lanncak vesiko.la.r şunlardır: NüfWJ cüzdanı, diploma 

\·eya tasdikname, askerlik ve.sıkası, polisten tasdikli iyi huy kft.Aıdı, çiçek ~ı Ulıdı, 
en olanların evlenme cüzdanı 6 aded vesikalık totoğrp.f. 
• 7 - Daha fazla malümat almak Jsteyenlerin t.şle~e müdürlüklerine veya f.!ta.9yon 
ıethklerhıe bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İstfdalar lise mezunları için 25 Haziran Salı ve orta_mekteb mezunları ıvın de 
21 Haziran Cumartesi günü saat 12 ye kadar kabuı olunur. c2554a 14484• 

** 
Muhammen bedeli (852) lira (50) kuruş olan muhtelit cins, eb'ad ve miktarda 1230 

t.ded kuru pll (28.6.1940) Cuma günü saat U0,45) 011 kırk .be§te Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerln (63) lira (94) kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun ta 
tin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lft.zımd;;.. 

Bu işe rud .şartnameler komisyondan para.cıız olarak dağıtılmaktadır. (4851) 

** 
Muhaınm~n bedeli d612» Ura olnn muhtelif cins eb'at ve miktarda iç tapa mameıon 

t, Flanç, dirsek, redıikslyon gibi 30 kalem demir ve go.lvanize gaz borusu ' tcferrünt; 
<2161940) Cuma gunü saa.t 00,30) on buçuktn Haydarpa.şada Gar binası dahilindeki 
~onıisyon tarnfından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu jşe girmek istiyenlerın (120) llrn (90) kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tnyin ettiği vesnlkle birlikte eksiltme günü saatine kadar '.komisyona. mürncaatıarı lA
~ımdır. 

Bu işe ııld şartnameler komlsyondıın pnrasız olarak dağıtılmaktadır. (4613) 

meteoroloji haberleri. 20: Müzik: Halk tür
küleri ve .oyun havaları <ı:l:ı.rı Receb.) 20.10: 
Müzik. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan , Rn. 
şen Kam. 20.30: Konumla <Umumi terbiye 
ve Beden terblyesl.l 20.4~: Müzik: Frrnl hev
etı. 21.10: Konu~ma, 21.30: Kon.ııer takdimi: 
Ham Bedii Yönetken: ve Müzik: Radyo or. 
kestrası (Şef: H. Ferid Alnar.) 22.SO: Mem. 
leket saat avarı, Afaruı haberleri: Ziraat. 
Ec;h~m - Tahvl!A.t, Kambiyo _ Nukud borsa. 
sı CFiat.) 22 M: Müzik: Cazband <PU 
23.25 - 23.30: Yarınki proğram, ve kapanı,. 

* SALI 18/6/1948 
12.30: Proğram, ve memleket saat ayan, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50: 
Müzik. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cev -
det Kozan. 13.15: Müzfk: Halk türkOlrrl <A. 
zlze Tözem ve Sarı RecebJ 13.30 - 14: MUzfk; 
Karışık proğram <PU 18: Proğram, ve mem. 
leket saat ayarı. 18.05: Müzlk: Solo ve Arya. 
lar <PU 18.30: Çocuk saati. 19: Mtızlk: Fa. 
sıl heyeti. 19.45: Memleket saat ayarı, A • 
Jıı..ns ve meteoroloji haberleri. 20: Konuşma 
(Çiftçinin saati ) 20.15: Müzik: Ankara rad
yosu Küme Ses ve saz Heyeti. İdare eden: 
Mes'ud Cemil. 21: Konuşma: Cİktısad ve hu. 
kuk saati.) 21.20: Serbest saat. 21.SO: Mü -
zik: Küçük Orkestra <Şef: Necib Aşkın.} 
Soprano Bedriye Tüzünün iştirnkile. 22.30: 
Memleket saat ayarı, Ajans haberleri: zı _ 
raat, Esham - TahvilA.t. Kambiyo _ Nukud 
Borsası .(Fiat.} 22 50: Müzik: Cazband <Pi.) 
23 25 _ 23.30: Yarınki proğram, ve kapanış. 

* ÇARŞMIBA 1916/ 1940 . 
12.30: Proğram, ve memleket saat ayarı, 

Ul.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50: 
Müzik: Muhtelit şarkılar (Pl.) lS.30 _ 14: 
Müzik: Küçük Orkestra (Şef: Necib Aşkın.) 
18: Proğram, ve memleket saat ayan. tR.05: 
Müzik: Dans mllzlğl (Pl.) 18.30: Müzik: 
Halk türküleri (Aziz Şenses ve Sadi Ya ver 
Ataman.) 18.4-0: Müzik. Çnlanıa.r: Cevdet 
Çağla, Fnhri Kopuz, İzzettin Ökte, Kemal N. 
Seyhun. 19: Konuşma <Dı.ş politika hl\dlse _ 
lerl.) 19 20: Müzik. Çalanlar: Ruşen Knm, 
Cevdet Kozan, Vecihe. 19.45: Memleket snat 
nyarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri. 20: 
Müzik: Fa.'lıl Heyeti. 20.30: Tem.<ıll. 21.35: 
Sc.rbe.st saat. 21.45: Milz1k: Riyasetıcilmhur 

Bandosu (Şef: İhsan Künçer.) 22.30: Mem ~ 
leket saat ayarı, Ajans haberleri; Ziraat Es
ham _ Tahvil!t, Kambiyo - Nukud Bo'rsnsı 
(Fiat.) 22 50: ·Müzik: caı;band (Pl.} 23.25 • 
23.30 Yarınki proğmm, ve kapanış. 

* PERŞEl\ffiE 20/6/ 19-10 

12.30: Proğram, ve memleket saat ayarı, 

12.35: AJans ve Meteoroloji haberleri, 12.50; 
Müzik. Qalanlar: Fahire Fersan, Vecihe. Re. 
flk Fersan, Cevdet Kozan. 13.30 _ 14: Müzik: 
Karışık hafif müzik CPl.) 18: Proğram. ve 
memleket saat ayarı. 18.0S: Müzik: Operet
ler. CPU 18.30: Mfizik: Radyo Caz Orkestra. 
sı (Şef: İbrahim Öı.gür.) Soprano Bedriye 
Tüzüntin fştlrakile. 19.10: Müzik: Fasıl hey. 
eti. 19.45: Memleket ııaat ayan, Ajan.<ı ve 
meteoroloji haberleri. 26: Müzik: Çalanlar: 
Cevdet Çağla, İzzettin Ökte, Fahrf Kopuıı, 
Kemal N. Seyhun. 20.30: Konu411la. 20.45: 
Müzik: Halk türküleri Sarı Receb. 20.55: 
Müılk. Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif fçll, 
Ha.ı:;an Gür, Hamdi Tokay. 21.10: Konuşma 
(Sihhat saatl.l 21.30: Müzik: Radyo Orkes
trası (Şef: H. Ferid Alnar.) L. Van Beetho. 
ven: 3-üncü Senfoni (Mi bemol majör) Ero. 
ica. 22.20: MüzJk: Melodiler CPl.) 22.30: Mem 
Ieket snat ayarı, Ajans haberleri: Ziraat 
Esham • Tahvila.t. Kambiyo _ Nukud Borsa: 
sı CFiat.) 22.50: Müzik: Cazbnnd <Pl.) 
23 25 _ 23.30: Yarınki proğrnm, ve kapnnış. 

(ArkMı var) .............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

.. .. .n... t S. Ragıp EMEÇ 
S.tUU.rLER : A. Ekrem VŞAKLIGJZ. 

Haziran 16 

QU·INA LAROCHE 
Terkibinde Kırmızı Kınakına 

Kül Renkli Kınakına 
Sarı Kınakına 

gibi en mükemmel Uç Kınakı
nanın teksif edilmiş eriyebilen 
bütün unsurlart bulunan nefis 
ve lezzeti hoş bir şara·p 

hülllsasıdır. 

Doktorlar tarafın

dan tavsiye edilen 

kuvvet ve 

sıhhat ekslrldJr. 

İT ALYA ve MERKEZi 
Avrupadan Şimendifer ile 

NAKLiYAT HER NEVi 
T afsilAt için : 

K. A. MÜLLER ve Şhl. 
MlNERVA HAN - GALATA. Telefon: 40090 • P. K. 1090 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT N ASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaölarında en u 60 
Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre lk· 
ramiye dağıtılacaktn·. 

4 Adat 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 " 
4 " 

250 " 
1,000 " 

40 " 
100 " 4,000 " 

100 " 
50 

" 
5,000 

" 120 " 
40 

" 
4,800 

" 160 " 
20 

" 
3,200 

" DİK.KAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dil§ .. 
miyenlere ikramıyc çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecaktir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQl, l Birincik.~un, 1 Mart ve l Haziran &ao 

ıihlerinde çekilecektir. 


