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sulb artlarını kararla tırırorlar 
oerlinde Frınsının ftıuıdsız, ,a~sız tösllm olması ıazım ueıaım snuıeniuor 
Fransız donanmasının halen nerede bulunduğu malQm değil, 
donanmanın bOtOn cOzOtamlarlle Okyanusa açlldı{lı s6yleniyor 

İngiltere Fransanın sulh 
talebine muvafakat etti 

Çörçil"T ek başımıza 
kadar sonuna 

dedi Bitler ile 1'111.ssoliui çarpışacagız,, 
- nihe eket e tiler İngiltereFransa aikidevletve 

mii.IAk tında A.lma.iıya ın ile 
ID al bl ri meze ve esb· 

Nevyork 17 (Hwruet) - Aaaociated Proas bildiriyor: 
Fransada harb devam etmektedir. 
y t!nİ FTan ız baııvekili Mareıınl Petaia. tarafından Al manyaya 

teklif edilen mUtareke ve sulhiln eartla.nru. tesb!t etmek ilzcyo, 
Hltle: ilt- Mu980Hni araıında bir glSrUtıne yapılmaıı kaTa.rlattı • 

nlmı~t1r. 

B 
·· .. m"' çok muhtemel olarak )'llnn MUnfhte yaptlaoe.k· u uoru~ .... 

H
. l bu akşam garb cephesindeki kararg&hından hareket 

ltr. ıt er, . c· d"ğ fi 
• • ıı.ıı solini ele harlclye nazın Kont ıano ve ı er m -

et.mıştır. ınus ' 
, l bi Iı'Lte gece saat 8,30 da Romadan yola çıkmıotır. 

şa'Vıner e r r. 

f ransadan ka yıdsız, şartsız teslim 
olması mı istenecek? 

Berllndcki ecnebi muhabb'leTe beyanatl:(l bulıuıan ealahi7et • 

b Alınanyanın, mlitteflki ltalvadan ayrı olarak bil' 
tar ır ıneınur, 

kd 
· eceğini ve Franııanın kayıdaıs, ııarmz teııllm ol • 

eulh a eunıy 
. b ttı~ni s8ylemiştir. 

ma!!t ıca c ~· da d k -
Y 

11.r. Iıni ile Hitler arasın cereyan e ece olan ao • 
arın nluııso 1 

• d Alrnanyanın gartlanndan maada, talyanın da 
rllşme tıenasm a, F b ld l ı_ 

k 
•• 1 ak tesblt edilecek, ra.naaya i iri ecedir. 

ta.lehleri ııt ı o ar • • •• •• 
1 anya mutavassıt vazıfesıni goruyor 
sp ı nda muta\1'888lt vazifesini glSren ispanyadır. 
Hasım ar arası 1 f. . . , 1 1 rtlan, Berlindeld ~ya se ın vaıııtasıle Bor-

:A.iman • ta yan fil 

ile .P'renıız zbnamdarlan arasında Frnnsnda yapılım görü_şme 
esn1181nda, Jngiltere baeveldli, Frnnaanın milnferld sulh talebinde 
bulunmasına muvafakat ctmlftİT. 

Ç8Tçllin aynca, Fransız bükt'.lmotine bazı tekliflerde bulun • 
dulu da ıınlqılmaktadır. 

Fransız donanmasının vaziyeti ne olacak? 
Nevyor.lc 17 (Husuat) - Aaeociated Press bildiriyor: 
Franııa ile Almanya arasında sulh aktedlldi§:i takdirde Fran • 

9ıZ donanma11D111 ne ııı"bl bir vaziyet alacağı, çok merak uyan • 
dnan bir mesele ?alini ahnııtrr. 

Blltiln 'harh müddetince FTBnsız donanmaaı yalnız zafer kay
detmiştir. Franııız donanmasının halen nerede bulunduğu belli 

delildir. Bir habere göre donanma, bütün ciiı:ütamlarile birlıi~e 
Atlaa Okyanwıuna açılnuftıl'. 

Amerikanın vaziyeti ve kararı 
Nevyork t 1 (Huau.ı) - Va§İngtonda Beyaz Saray mahfel

lerinde beyan edildl~ne g6re Amerika, Amerfkıı harici herhangi 

bir devl~tin, Pa•ifikteki ve Amerikadakl F'ransıı: mü8temlekelo
rine vaz'lyed etmesine müsaade etmiyecoktir. 

Reyno Amerikaya mı gidiyor ? 
cl•au"' hUktlmetinfl tebliğ ed.llecekt.lr. •• • "' '" f d lh Nevyork 1 7 - Diler taraftan teeyyüd ebniyen bir habere 

lngiltere Fransanm mun en su a8re, eski Franııız baıvokili Reynonun Amerlkaya_ mliteveçolhen 

tal binde bulunmasına muvafakat etti Bordeaux'dan tayyare il• hare'lret etti~ V• Uzbona vlaıl oldulu 

Lo~dradan alınan malömıııta göre, ~~ 

ransa su o nası ıs e 17 
Yeni Hariciye Nazınnın dün gece radyoda söylediği nutuk: 

"Biz ancak şerefli bir sulh aktedebiliriz,, 
fransada halk bezgin, şaşkındır. Olup bitenlerçok ani olduğu için hiç bir ~y 

anhyamıyor. Fakat kararı mutavaatla karşılamıştır 
Bı>rdo 17 (A.A.) - Marepl Petain hükumeti. kuruluT 1'u - crBu ordunun muhabbetinden, ealıi muhariblerin müzahere • 

1 Z 
aaJı;ari ve diplomatik vaziyeti tet1dk için, derhal reiıi - tinden ve ayni zamanda bütün milletin itimadından eminim • . 

l'P ıııa , 
ej.irohur Lebrunun riyaaetinde ilk toplantı8lnı yapmı~tır. Bu kederli saatlerde, yollar boyunca perişan kaçmaktll olan 

Fransız radyoım spikeri, bu tehi~ verdikten ııonra, Peta:n zavflllı muhacirleri düfiinüyorum. Bu muhacirlım1 bütün mu _ 
fı.ükumetirıin aldı~ı ilk kararluın, pek muhtemel olarak bugün habbet ve alakamı bildiririm. On!ara kalbim parçall\nmı' ola M 

il~n edileoeiini ilflve eylemi§tir. _ rak diyeceğim ki muhaaamata nihayet vermek l ihımdır. ıı 
Fransa bafvekili Maretal Pota.in, bugün Fra.)lsd sa Muhatıamata nihayet vermek çarelerini. şe~6fli bir çarpışma • 

ı 2.30 da, 1adyoda Fransız milletine hitaben• bi!' n;ıc~ " dan sonra a!kl'r askere benimle araştırmaitn hazu olup olma • 
miıtir. .,, dığını rormak için, dün gece dütmana müra.canf ettim.>> 

Marıoş<ll. adedce ve malzemece fuik bir düşman~ kat,r' Mareşal Petain, nihayet, bu imtihan saatlerinde bütiin Fran-
nelerine Jıtyık bir kahramanWda çarpııan Fransız; ordu ·- sız milletini, hlikOmet etrafında toplanmağa davet etmiştir. 

mtlletın ır are ı n a 
birleşti ·ım s · i ı · tti 

Londrada AJmanyanın bu ay içinde Ingılt reyı ıstilaya 
teşebbüs ebnesi bekleniyor 

Londra 1 7 - lngiltcre ~ovekili ÇBrçil j Şimdi. dünya davasının müdafaası için 
bu akşam radyoda söylediği blr nutukta sılalıı elinde tutan ycsCine pmpiyonlnr bl
demiştiT ki: ziz. Bu büyük şerefe layık olduğumuzu gös

- Fra?sa_dan gelen hab~r!_eT çok fena- tormek için ~limizden geleni ynpacağız. A
dır. ~ mUthıı folAketfn ç6ktilğ(l cesur Fran damızı, ocagımızı, müdafaıı edeceiiz,. V 
ıa:r; mılledne ~cıy?rum. . . beşeriyet Hitler illetinden kurtuluncıya ka~ 

Frarnııız mılletine olan hisaıyatımızı vo dar etTafımızda Büyük Britanya imp t 
Fransa dehasının tekrar dirileceğine olan luğu olduğu halde yenilmez bir tarzd ıır~ oh 
imanımızı hiç hiT şey de~1,,.tfremez. edeceğiz. Eminiz ki sonunda her § a. a; 

FraneMl'a olup bitenler keza lnglltorenin zama girecektir. ey ıntı • 
hedefini de deit1ştirmemİ§t~vanu 3 üncü sa~ fada) 

Fransada dünkü askeri vaziyet 
C Yazan: Emekli general H. Emlr Erkilet ::ı 

lJi' nk ı va ; P ' İ göıterir kroki 
la.n&'re yaylasını aşan ve DiJ. onu acçen ,, ................................ . . . ............. . 

zırhlı ve motlSrlU Alman kollan Obeıan -
1 

• •••······ı 
çon (Obezanson) mevkıi Üzerinden İsviçre Fransızlara göre ord 
huducluna vardılar. Bu suretle Argon, Lo- d U, 
ren ve Alıas Fransız ordulannın ric'at hat- onanma Ve hava 
!arının kesilme.si iti ikırıal edilmiştir. k t} • 

Majino hattının ekseri istihkamları düş- UVVe erı De halde ? 
tüğü sibi Meç kalesi de düşm'ıştür. Birkaç Nevyork l'l (A.A.) _ C<ıl . 
gün evvel Verdun kaltlaini alan kuvvetler i sunun Bordea.ux muhahirı :bıa radyo. 
cenuba St. Mihiele kadar sarktılar. Bu su- : sözcü.sünün beyanatına. tt eri P'ransıs 
retle yukarıda sayd:~•mız Franıı.ız ordula - : ordu.su bugün saat li.30 d: ~lll'ra.nsıt 

(Devamı 7 not sayfa.da.) 1: devam etH~·n · bildir" harbe 

( R 
,.., . ""61 ı ıyor ve diyor ki· , 

8Smi tebhgl&r 7 nCI Bir Fransız askeri sözcü.sile miUtw.~ 
sayafamızdadır) <Devamı 3 üncü sa.yfacla) 

müş ve 1özlerhıe ıöyle devam etmiatbıı (Devamı 7 nci sayfada) 
_____ ,;;...._ ______ ~ ________ __......:::::..ı:!:c._..:..... _________ ~~-------------=---=-_:_ ___________ ~ ____ _::-::-=-::-=·---··········· ............. ~ ..... 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün 
Resimli Makale : - Fransız kahramanlığı ... 

Fransa·silCıhını bırakırken 
Ekrem Utaklıgll 

Fransa .sıııuunı bıraktı. 
DO.n gece Ankara radyosunda umum\ 

nztyettn t.iiçük bir hfilftsasını yapan arka _ 
dat t&krıben şöyle diyordu: 

- cNe hazin bir teceilldir ki, 1915 yılında 
Verdun'u .mlldafaa eden kumandan Cgeçeml
yeceklerdlr!) diyen lkumnndan, gerçekten 
geçirmlyen kumandan bugün bu hazin akı.. 
beti radyoda haber veren lltınnandnndır.D 

M04ahade acı, taknt d~rudur. 
Mareşal Petaın 1915 yılında Verdun kale. 

sinin kumandanlığına tayin edildiği zamnn 
bu mllstnhke:m mevki Alınan vellahdlnin .ku
mandası altında SO fırkadan mürekkc.b, ya_ 
tmı milyonluk blr kuvvetin ateşten Jaısıma 
yaratan hücumu iknrşısında bunnlnuştı. Harb 
içinde erlyere'k lSlilyord.u. Tahliye edilmesi 
l~dı, edilecekti. 
Mareşal Petn.ın kumandanlık dairesinde 

ın.Manın üzerinde erkfını harbiyenin hazır_ 
ladığt iki ordu emrini buldu. Birincisi ric'at 
pltuıı idi İklnc1sl tse oınme de karşı koyma
yı emrediyordu. 

M.areşnl Petaln kumandanlık dairesine ge
lirken yolda kaldırılmalarına imkan bulu _ 
llt\lllıyan yaralı sedyelerinin arasından geç_ 
mt.,tl. Kula3d n sonsuz lnıltllerin ak.si ne 
dolu idi Gözünden ırlırab levhasını "'ldi, 
kula!Pnı thttzann .son şlkfıyetlertne tıkar!L 

Vatan teıı.bıMa acı levhayı görmemekle, inil. 
tlyf l:şltmemek'le turtanlır, tıpkı Marne'dn 
Jottre'un yaptığını yaptı, ric'at emrini yır

tıp atara.Jı:: 

•- Dayanacağız.• emrini verdi ve dayan
dL 

* 

30 seue c:vvel Pariste Lakanal lisesınL'l müdürü mektebe Fı ansacia küçük .büyük her müesse:.e kendı mt?nsubları 
ye'ni gırccek hır Türk talebesınin velisine binayı gezdiri - arasından mubtf;?lif ba.rblerde vatan ıçuı canını vermiş o -
yordu. Kabul salonwıa girdikleri zaman duvarı süsliyen iki !anların isimlerini şeref levhasına yazar. En eski, en itina 
merrr.er levhanın önünde durmuştu: gören kabristan da harb kahramanl.8.nnm kemiklerini sak-

- Bu levhalann ıbirincisinde cSen Sir~ ikincisınde ise lıyan ulu mezarlıktır. Ve her Fransız bilir ki, günün b·riıı-
Foli '.i'eknik gıbi gırilmesi çok müşkül iki yüksek mektebe de, vatanı yıı.şatmak için kendi canını vermek icab ettiği 
talebelerimiz arasından müsabaka ile gırmiş olanların isim- .zamruı hatıra'\J unutulm1ya~ak, ailesinden başka, rnensub 
Jerini yaza,.ız. Mektebimiz yeni olduğu i~in vatan için öl • -Olduğu muhltte de nesilden nesiJe intikal ederek ebediyen 

müş ohm e~ki talebelerimizin isimlerini ihtiva eden mer- yaşayacaktır. Düşmanı durdur.malı: için hiç tereddüd elme-
mer levhamız yoktur, demişti. den ateş cialgasmm arasına atılan genç adam kendisinden 

1914 muharebesi bittiği zaman Laknnal llsesnım ilk işi evvel g"lcn neslin ne yaptığını '" son-:-a ne muamele gör -
hnrbde ölen eski talebelerinin isimlerini bır merm~r levha- düğünü bilen adamdır. Ve böyle oldu,ğu içindir ki, ıcabınrla 
yn hlıkkettirerek duvara asmak o!du.. ölümü de hiçe saymaktadır. ............................•................................................................................................. -·················--··········-.. · .. ·-···················· 

Verdnn'un mtbtahkem kalelerinden blrt 
olan (Du au Mon) un son güvercini toprak 
altında belki henüz çilrlimemlşUr. 

soz ARASONDA 1 Alman hikmnunun en .,lddetli dalgasına 
bu kale g~ verdi Muhatızlnnnın yarısı 

61m~ü. yansı da yaralı idi. Bununla bera
ber :kmnandam orduya gönderdiği son rn -
porda: 

FedaklJr 
Bir Japon kadını 

c- Gene mukavemet ed~eğ'lz, fakat sil _ Japonya başve-
ratıe ynrdım görmem~ lftzımdır. bu kağıdı ... ------• 
mze .sonuncu gftverclnlmle gönderiyorum .• kili Amiral Yo -
deml1tl. naı 'yin bugün tam 
Mareşal Peta!n dah'.1 beş on sene evveline 85 yaşında bulu -

gelfnclye tndar bfeslnln üzerinden harb nan ihtiyar bir an
m::ıdalyası tastvan gfiverclnl belki görmemıJJ. nesi vardır. Bu ih-
tlr Faknt kale kumandanının yazdığı sa - tf k dın J 
tırlan okudu. okur okuınnz d:ı: yar a npon-
•- Dilmı<ın g çmfye ektir, dedi ve hnld. yada büyük bir 

katen dü.şman geçmool. mevki işgal eyle -* mektedır. Bu mev-
Dt1n Fransız mfil('tine tarihin en kara ha- ki sıd Japonların 

berini veren Mara., l Pe in ar.ka•nnda e - kalbindedir, y<>ksa 
rem tar1lı1erden mllrekkflb nzun bir Fre! sosyete hayatında de"'il. 
sil~ ı bı~akm~ iblr kum n~andır: 5 

Art\k hıırbe nlhavPt vertnf'k -znnnı.nının :Şakınız anlatalım· Oğlunu )Ctl~iirmek 
gelm~ oldumtnu sövledlc:e b1rl'm ki dövil- iç'n Madam Yonni kimono örermiş, bun
.şe de?am rtmek fmkfın harlrlndedlr. lann satışından elde ey!cdiği para ile oğ-

Radyod Franc:anın mflll yollarını doldn _ lwıun ihüyaçlımını tem.in eyicrmiş. Gel 
rnn nmhacir ikafl1e1e .. l.,de., bahıı,,tti-ıe bllr_ 't h} m'rn, ve ba~vckil 
Um ı. bu lmfı1elerin ei'>dfklert levha onun zam.an, gı zaman °:s u a ' Y • 

Verdun ~o'!rn-kl nnda 25 ~ene evvel gönnn~ <>lmuş. Bu kadın hiç bir vcçhile o~luna 
olduğu levhalardan da acıdır. bar olma:k arzusunda bulunmamış ve ha-* la bu gün kendi evceğiz'nde gözlükleri ne 
Frnn~:l sllftlnnı bıra~tı kimono örmek ile ma·şetml temin eyle -
Fakat Kahramanca dövü<ıtftkten, k<ın•nı mektcdir. Oğlunun yaTdımını reddeyle -

son damı ~ına 'kadar nklttıktsn. ızt1rnhın lcted' B d k yfi • ti 0ıs-ıunu sev • 
son b3Lld1ne bt!ar gittikten sonrn bıraırtı me u. u re e ~ e <>. •

1 
• 

Harb mevd:ınınd-:ı. tnt'z•ırın. imkAnın, kah- mC'diğindcn ileri gelmemekted1r. Bı lıkıs 
rıunnnl1~~ revklnde caro•!l'ITt\k dilsPn ac:ke_ oğlunu çıldırasıya sevmektC'dir. Faknt 
re :ıtılıcını Jrer1 vennek tı:Prer borcud•ır. kendi ihtiyacını biu.at karşılamakla bı.i -

Y!lrah Fransanı,, ön n<le şapkamızı çıka_ yük bir zevk duyduğunu anfatınaktadır. 
rnrak Minnetle eğnellm . d M d y "' · l'ği ·· 
Herşeve rafhnen vazlfe.•fni son dakikaya Res m e a am onnı mn genç ı go -

kadar ynpm~tır. rülmcktedr. 
F.k:rem Uşaklıgll ...................... -........ , ........................•..•. 

Azgın bir beygirin 
yaphğı inanılmaz şeyler 

Gaz maskesinin tarihi 
Gaz maskesinin 1825 senesinde bir İn

giliz maden amelesi tarahndan k~~edil-
EvveDd akşam saat on d<>kuzda Topkapı miş -0lduğu bugiln tesblt edilmiştir. 

surları Q.-;tünde otıam bulunan başı boş İngilterenin en ağır başlı teşekkülle-
blr .beygir blrdenbıre ürkmüş ve orada otur- . . . • 
makta olan halkın üzerine hücum ederek rınden bm olan: Royal Socıety of Artsln 
Hırkalşerl!te Yaman sokağında <ıtumn elli kAtibi umum.isi bulunan M. K. W. Lurk
yaşlannda Ahmed adında bir zatı VÜCudü - hUI"St cT:imes> gazetesine bu hususta 
ntbı mubteut yerlerlnden tekmelemiş ve - d . :1d ~. mektubdn diyor ki: 
Clll!l8Stnden :ı.smnıştır. gon enmş o u6 ... 
~ mygtr bundan eonra Sll?'lann nze.. O vakit gaz :maSkesi meşinden yapıl-

rtnde alabDd~ koş;ınağa ~~ ve mış bir kapüşon §eklinde idi. Bu kapü
oradan SultikuJe caddesindeki 123 sn- şon ıbaş:ı tamamile kaplamakta idi. Boyun 
yılı abşab e'f'in damına a~. Bu hl da kapüşon m inden şer:idler He 
ısntut nett~Inde evin damı çOkm.U.,, bey _ zasın _ . . 

Şuna inanmak 
gerek 

Bir kelime ile aAvnıpalıo deditlmiz 
medeni cemtyet tnsan!annın .zevk ve 
eğlence mevslmindey'lz. Bütun garlı 

dünyası bo me-YSlmde lşhıf, güriiııiı 

bırakir, dcnlz kıyılarına, dağ yamaç
lanıuı. ve göl kenıu1arına çddlip lstl
rahiıte daf.arc!ı, lnı, çalışan ve kaza _ 
nan insanlarm haklan idi. Almanya.. 
dan, 1ngOtereden, hatta Arnerikndan 
her yıl yüz binlerce insan Frn.nsamn 
pUijlanna, su şehirle ine dökülur, t _ 
vtç • ~u tınn ırdı 1 ~ 
}olla.rda. otomObiller katar hallnde 
akar, nıavi trenler kum gibi insan fa
ırdL Son tutul n esaba göre cvve ki 

yıl Fnınsaya. do~ milyondan fazla 
türist gelmişti. Fransızların ince zevki 
bu milyonlarca. ecnebiyi memnun edl. 
yonlo. Gttmlye gidenlerin, keyif kin 
seylbhat edenlerin zev'klnl clks:cmak 
için mavi trenler bile yapını !ardı. 

!edeni et dünyaı ı bu mes'od haya. 
ta o kadar nllŞJtlış ve inanmıştı ki tce_ 
çen Eylül ba mda hımüz plaj mevsi_ 
mine kanmıynn türis11er otomobl']crl
ne şöy!P. bt- h~vha asm~lanb: 

- Aman l\fös\'Ö Rltler, acele etme
u eğle'l1cemlzi bitirelim! 

* O mavi yollarda bugün alev snı-an 
tank'lar akn-or, mavi trenlerin ll:o tu
tu hatlarda zırhlı trenler cephane 
taşıyor, plajlar torpf" tarlası dol • 
mu tıtr ve geçen yazı tabiatın en gü_ 
.zel kö eJerlnde m t ve mahmur ~f'. 

eh-enlerin eo~ bugün ııefalf't ve :rıe

T'f nlık iclnı1e mechol aldbctlere d'4!1-
tle bakıyorlar. Patis bir Franoıız 

muharrfrfnhı J>f"k ~zd tarif ettlfl 
gthl binaJa.':-1. -ıokaklan kalmış. takat 
ruhunu lravbetml" hl:r halde Awupa_ 
nın orta'<ında JPcı ~;hl yahvor. 

E..c;kfl~rin dedlt' gibi iş $fra7esfn~en 
eıkmf:iitu-. ~fr bamm n~uyor, 
daha da cok su kaldın ... Fakat inan _ 
ma.k lcab e'1en bir nokta va·~-

- S1Jllı bu~n olcıa Avrupa Tiiz yıl 
kendini toplavamaz! 

/ngill:z aansilril 
Takviye ediliyor 

-

İngıliz sansür dairesi son günlerde e • 
hemmiyetli bir surette takviye edılmiştır. 
Londradn ic:rnyi faaliyet eyliyen bu san
silr dairesinin şinı<liki mevcudunun 4000 
kişiyi geÇtiği tahnun edilmektedir. İşm 
dikkate değer ciheti bu sansür memur -
larmın büyük bir kısmının üç, dört lisana 
tam manasile vakıf olmalarıdır. 

lngiliz kadınları ve harb 
Seferber İngiliz kadın teşkilatının re

isesi 'bulunan Ladv Peading geçen hafta 
şu dikkate değer tamimi neşrettirmiştir: 

cKadmlar! Harh eı::nasında erke1dcr 
akla gelen ve gclmiyen her fedakArlıkla
ra katlamna!ktndırlnr. Hayatlarını bile 

fedn ediyorlar. Sizler ise modayı bıraka
rak inceliği bırakacaksını7. Kadınların 

semiz1enmesi icab eylemektedir. Ancak 
semiz kad1nlar her şeye katlanabilirler. 
Hasta:'bakıcılık bile gürbüz 
vücud ile yapılır. 

ve kuvvetli 

Bugün kadınların her gram eti altın 
bedelini haizdir. Semirdikçe kıymetleri 

muhakkak ki o nisbette artacaktır 

Dünyanın en zengin adamı 
Meşhur John Rdkfcller'Jn vefatından -

beri dünyanın ~ zengin adamı 83 yaşın

da o'an Joseplı Rank adında bir değir -
rnencidir. 

gtrde damın eMulle beraber ane efradmm gerilir ve bav:a nüfu% eylemesın dıye ara-

yemel: yedlklert .otaya dll.ımüştnr. mna pamuk sıkJ,,ştınlırdı man, yaş odundan, ıslanmıs 
Bir müdde~ burada da orlaJ.$ blıbnine Yüz sene evvel düşünülmüş olan bu kükürtten istihsal edilmiştir. 

Joscph Rank Amerikada tam 186 bü -
samandan. yük değirmene sahih bulunmaktadır. A-
40 dakika 

~~!~~~~,~- çıkmı§ ve ~asma \17Jl7'. --~_.;.,.;,.. ..:-~:1rilerden :ı...ı·r farkı k v 
............ ""6. ~.,..... ~- ~~ ...... 9'"·~· 'o sonra çı arıldıgı vakit dumanlardan ''" 
lmıayet n't"adan haberdar edilen u.bıta yoktu. gazlerden 7.e1Te kadar mü~r bulun-

ınemmian bıJ ll!Ellı bemfrtn peşine düşmüş. Gaz maskesinin :rmıcidi bulunan ma- mamış olduğu anla~ılmıştır. 
ler, muh~~ bsalann önüne geçmek için den amelesinin ısmi John Robertstir. İnsanivetin bir hal.lskarı olarak telAk
ölı!ftrm~erdlr. Londrada Society of Arts huzurunda iki ki edilmlş olan John Roberts lngı1 tC're 

Beygir tarafından tekmelenen ve ısın _ 
lan Ahmed tedavi edllmek ü?..ere Cerrahpaş:ı tecrü!bede bulunmuştur hükfuneti 1anıfından bir gümüş madalya 

hastanesine lkaldırılmış, sahibi bu1undu~u Duman dolu bir odada 40 dakika kn1- ve 50 İngiliz liTalık bir nakdi hediye ile 
hayvanı başı boş bırakan Hamdi hakkında mağa nmvaffak olmuştur. Bu odadaki du- mükafatıandınlmıştı. 
dft takibata başlanmı..,tır. 

----------
Bir gazete müvezzii tramvaydan 

dü§tÜ 

r IS TER 1 NAN, IST =:R 

merikada buğday piyasasını tanzim ey -
!iyen odur. 

Serveti hs:kkın<h bir fikır verebilmek 
için yalnız şunu söyltyelim ki geçen sc -
ne muhtelif hayır cemiyetlerine vermiş 

olduğu para 10 milyon dolan bulmuştur. 

İsminin .bilinmame..c:i çok sakin ve lli
yi~iz bir hayat sünnesınden ileri gel -
mektedr. 

INANM~1 
Ort&kôyde oturan müvezzi Hüseyin, dün 

akşam geç 'Vll.lttt hareket halinde bulunan 
Bebek - Eıntnlhıti tramvayına atlamak 1s _ 
ter'ken, mmaffak olamıyara'k caddeye dtı • 
mtı.şt1ir. Bn stiktıt netlecstnde ~r.udOnDn 
mİıhtellt yerlerinden ıı.ğır SUl"ette yat'l\lanan 
Bb!}1n tedn'fl edllmet 1Dere ~hı bas
an~ bldlnlnıq, 1cua et.ratın<la t.ahkl -
b.t.a bqlamDJfW'. 

Üç ~\!n e\'\04") gazetelerimizden birinde a:ıni mev:zua aid ilci edece1'tir. 
nıak~le çıktı, brrincis.ini gazetenin başmuharriıi yazmıştı, bü - ikinci makaleyi ise aalahiyettaT bir emek.11 a5ker yazmıştı, 
lüsaten ;,öyle dıyord\ı: o dl'l hülisaten şımu söylüyorduu: 

- Fro.nsız ordusu 'henüz 'kafi muhardleyi vennemi~ir, - FTamız oTdusu yenilmiştir. Almanlar timdi bu ordunun 
vermediği için de ycnilmcrnİ§tİr, uzun müddet maltavem .. t enlazı ile ~arp !111aktadnlu. 

1 S T E R i N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 

Hazıran l~ 

..--.................................... .... 

Sözün kısası 
Dikkat! 
-·----- E. Ekrem T11lu 

A nkaradan buraya geleli üç gün oldu. 
Yedi buçuk aydır yüzunü görmediğim 

İsta.nbulWl gonlwndekl tahnssürünii gider. 
mek için, üç gündür onun munis koşelerlnl 
birbir dolaşıyorum. 

Böylece uğrağım olan yerlerde karşılaştı.. 

ğmı haleti ruhiye, kulağunn çalınan bazı 
ısozler, bana Jıukfunet mcrkczlnden yeni 
geldiğim için- tevcih olunan endışeli sualler 
hiç de hoşumn gitmedi B ehirde esen havo. 
lle burndak n n arasında çok bil uk fark 
buldl.UD. Anladım ki .Bcyoğ.lunu:n mnhud 
zehirli rü ..,arı sam yelı g bi gene eşmektc, 
e!kftrı sinsı sınsl zehirlemek d r. 

Yüz kilo kalaydan, yahud ki kırk top a _ 
la.şpurdan bir apartıman p rnsı çıka bil -
mek gibi ha.sis end.ı.şelerden hız alan b !tötO, 
bazlrgfın riız"fmndan kendı 'kendim koru • 
mak, o habis yelın önüne kn.tılmamak uur
lu bir vatandaşın bnslıcn vaz feleinden bl • 
ridir. 

Dünya durumunda bl.zimk Jtn.dar durüst, 
vüzuhlu, berrak bir siyaset tak b eden daha 
hiç bir devlet yoktur. HukUmetımtz, v tan
daşlardan hiç bir hakikatı zıememr~ ınr 

edınmiştlr. Muhterem Başvekilimiz, JA.zım 

geldikçe halkı mikrofon başında tenvir et • 
mekte, gazetclermiz en 'salah yetli ve en 
emin kn'ynaklardan aldıkları mnlümatn göre 
neşriyat }'apmaktadırlar. 

Bu vazıyet kar nd.a hiç bir endişeye, 
fizüntüye nsla mahnl olm <lığını sö lemek 
bile zaldken, işte. bilmem kaçıncı defadır 
tekrar ediyoruz. Ş'mdlye kadar dn bu kana
at ve ifndemlzi yalanlayacak htç bir vak'a 
olmamıştır. 

Bundan dolayıdır ki sevgnt yurdda larımızı 
bir kere daha teyakkuze, lnt baha daı:et et
meyi vazife blllyoruz. 

Böyle zamanlarda, ctrnfımızdn lb n tUrlü 
dolab çevrilebilir, bin t ·rıu .söz • o ·lenır. 
Bunlara karşı gayet ihtıyntlı dnvranmalı, 

dllekat ebneliyiz Her lafa innnm k, her 
ı:ayiayn kanmak akıllı, uslu adamları harcı 
olmadığını her nn hatırlam lıyız. 
HatıtA daha ileri giderek herhangi blr 

mfiheyylc şayiayı b·ıe kadar get renl r . k'm 
olursa olsun, pol c:e tcs11m etmekten Ct:>kln • 
memellyiz Zira bu tilrlü k'mseler, her :ı .. 
mandan zlyndc sel&nete mnhtoe b llllln.n 
milletin mnneviyntma kn.sdeden mazı mik. 
roplardır. 

............................................................ _ 
Ticaret Vekili 

dün tetkiklerde bulundu 
Ticaret v~kili 1ıı:ımi Topçuovlu dün 

§Chrimizde Ticaret Vekal ti teıkılatı a da
hil müesseselerde ve Takas Limitet Şırke -
tinde meşgul olmuc:tur. 

Öğleden sonra vali ve belediye Teı LUt
fj Kırdar vekili ziyaret etmi ve bı mı.id
det görüşmüştür. 

Vekil Romanyayn ihraç edilecek 650 
ton tiftik ve 1150 ton yapak işile de meş -
gul olmuş ve alakadarlarla temaslarda bu
lunmuştur. 

Haziran nihayetine kndar lhraCJ ı~zım 
gelen bu miktann Temmuzun ikinci hafta
sına kadar stok sahiblen tarafından temini 
kararlaştığı ve bir kilo tiftik ihrnç edenin 
iki kilo da yapak vermesi esasının kabul 
edildiği söylenmektedir. 

Vekil müstacel bir ııebeble Ankaraya 
dönmediği takdirde tetkiki rine '<le' am c• 
decektir. 

İki avukat arasındaki 
kavga adliyeye intikal etti 

Dün, asliye hukuk mahkemelerinin bu
lunduğu eski Şurayi Devlet dairesinde, iki 
avukat arasında başlıyan bir münakasa d8-
vüşle nihayetlenmistir. 

Asliye 1 O uncu hukuk mahkemesinde 
görülen bir davada iki ayn tnnı.ft temsil e
den avukat Aziz ile Mustafa Repd. duru"'e
ma sırasında münakaşaya tutuşmuşlar~ hG.
kim kendilerini sükuna davet ederek, akıl 
takdirde celseyi tatil edeceğini söylemiştir. 

Fakat duruşma bittikten sonra iki avu -
kat arasındaki münakaşa koridorda yr.nl
dcn tazelenerek, dövü e inkılab etmiştir. 
Bu suretle hadise de, geç vakit cürmü mcş
hud müddeiumumiliğine intikal ctmistir. A
vukat Mustafa Reşad. avukat Azizin ken -
di"ini tokatladığını iddia etmekte, avukat 
.A7.iz ise, kendisinin tecavme uğradığını 
söylemektedir. Nöbetçi müdcleiumumi, hel' 
iki ikayeti de dinledikten !lonra, lcab eden 
muameleye tevessül etmiştir. ·······-······················---············ .............. . 
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SON POSTA Sayfa 3 
18 Haziran -
Telgraf, Telefon ad aberleri 

&itlerin verdiği 
beyanatuı ıııetni 

Sovget ordusu, dün 
Lefon_qa ve Estonga 
şehirlerini işgal etli 

Şayanı dik.kat bir cümle: '' Versag mua-Beyanaftan . 
hedesinden şiddetli. bir 11J.Uahedenin Versagilan ıgi 

Londra 17 (Hususi> - Moskovadan bildi-! yeni hükfunetıer iş başına getirilmişlerdir, 
rlldiğine göre. EsLonya ve Letonyadaki Sov- · Bir tekzib 

olabileceğini ancak hır koyun kafası tasavvur edebilir,, 
- Führerin mcŞ-\ vetlerile ve vasıtaıarile mukavemet etmek 1 ~ 

Berlin 1'7 (A.A.) - ~.N.B. Wiganda kararında olduğu anlaşıldığı, yani harb ma-
hur Amerikan gazetccisı Karı von metnınin J lfun inkişafını aldığı zamandır ki, blrde'l - ..(...~J..(_,f,.e~~ 

.. ıakatın tam .. 
tnuvafak.at cttıği mu bıre Londra sızlanmaya ve Amerlkaya goz 
tercümesidir: . . 1 ine hiç karış.. ederek. Britanya imparatorluğunun Alman_ 

1 AJ nya Amerika ış er 
- nıa ' 

1 
tıer arasındadır. ya tarafmdan tehdid edildiği söyleıımeğe b:.ış 

matnL'> olan adedi az dev e Atmanyanın bu lanmıştır. Bu harbde bazı şeylerin imha 
Ne ş;mdi, ne de evvelce,zl eya si:vasi men- edilecelti doğrudur. Kirli şahsi menfaatleri 
kit'a iızerlnde en ufak a~a .. vddia eden her - için milyonlarca insanı kurban etmeğe ha-
• 1 · ım ıştır AkSll11 1 

• .aat erı o am · ıancıdır. Btna - zır kıı.pltalist zümre bu zümre ve siyast ~yk 
han.,.· b" sebebden dolayı y:ı dm • 

ı.,ı hırA "k" kıt'asının, bayatını tanz ]eri imha edileceklerdir. Fikrimce bu imha 
ena ey merı ... L ıak · · . sekille hiçbll' veç.hlle n a ,- biz Almanya tarafından değil kendı ~ mıl-
etmek L5tedıği · . 'i Amerikaya tntbL{ letleri tarafından yapılacaktır. 
nu.7 yoktur Bu hnl şıma d tatbik 
edil 

1 
k ·dar cenubi A.merikaya . 9:. ' t 7 - Bermudes veya Bahaman adalarının 

edll~eğF kilt !ıkrimce, Monroe'nin ılan eb • Amerlkaya ilhakını münakaşa edemem. Bu 
ır. a a . ..dahale mec u-

tlği. gibi bir taraflı ademı mu .. k .. Mon _ mesele Almanyayı hiç alakadar etmez. Ba. 
rlyetı doktrini tefsir edilemez.e~l~~~e~inin A- na da 15.kayd kalır. Alacaklarını nası~ öde. 
roe doktrini yalnız Avrupa d .. ·stih tecek.lerl hakkındakı karar da yalnız bırlesik 

.. d hale etmeme.sını ı -
meri:.ca işlerine mu a . d büyi.ik a. devletlere aiddir. Herhalde bu adalar kur -
daf etmekle kalmayıp A:ner;~a i~uiltere bu- tuJamıyacakJardır. Biraz beklenil.sin, olabi
razi ve siyasi men!aatıerı 01 t ~ç·nde ~Ö"- lir ki bu harb esnasında alacakları daha fQ1_ 

'ğ" 1 pıuan ez 1 ı · · J 
na hiç riayet etmedı ın Amerika dev1P-t _ lalaşabllir. Bu suretle bir gün büti.in bu şey_ 
lemelidir. Ayni zamand~ müdahalelerine ler başka bir şeki1de gözükebilirler. 
!erinin de Avrupa i.Şlerıne 8 - DenizJerin serbestisini istediğimi?. za-
mani olmaktadır. . ale de ayı1\ za- man, kayıdsız ve 'kontrolsuz olarak bahri 
· 1 'klncı su 

2 - Bu surete 1 ld ~uınıı zannedıyo _ yolların gayri muharibler tarafından ser _ 
mandı cevab vermiş 0 u,, cümle ile hül'.ısa bcstce 'kullanılması hakkım kastediyoruz. 
rum Her lki cevabı da şu Biiti.in insanivete böyle kontrolü bir beyuel-
etmek isterim: Avrupa, Avru - milel hak gibi tahmil etmek gururu • dnin 

,,Amerika, Amerikalılımı, bir suretle kaniim _ tarih1 ve kat'i sonunu 
pahlara.» . bu kol yalnız ba- bulacaktır. 

3 Beşinci kola gelınce, 
- h blerinin dimağında mevcud 9 - Akdenizde, Alınanyanın ne arazi ve 

zı fantazl sa 
1
• b' fikir edinemiyorum. ne de sı'y'"s·ı emelleri vardır - esasen, Alman olduuu için sarıh ır ...: 

M~lctlerini evvela hnrbe sürükli~e~, son. millet ve hük\uneti herhangi bir şeye lrn_ 

f ·ıa·ne vıkılnn iktidarsız hukumet - rı<:mış veya herhangi bir yere müdahale et. 
ra da se t • 

1 
. u··crlmi kendi 11\narından başka her mekle ne muzafferdirler, ne de böyle b"r 

erın m . d · 
verd(' ammaları anlaşılmıyacak bır şey e- hakka malıkttrler. 
ğıı<lir. Cihanın her kıt'asında, tarihi, siyast ve 

Bu dusturun büyiık sebebi, bütün bu mem iktısadi bakımlardan hayatı sahası ismi ve
leketlerde şüphesi-z. mevcud olan dahili mu- Tilebilecek olan muayyen toprak üzerinde 
ha!efet için y~radıJmıq müşterek bir paroJa_ münakasa götilrmez hakları olan ~cvletler 
dır: Ru mııhalefet, merdud bl: .şuursuzl11~a vardır. Bazı milletler - başlarında Ingiltrrc 
ve hı.i.küınetlerinin kazanç ruhıle har~e ım. - ve Fransa olmak üzere _ bütün cihanda hu. 

.. kJ nmiş olan devletlerde daha tehlıkelıdır. susi menfaatleri oldu~unu bey911 ederlerse 
ru e h 1 f te Almanya blr~ey yapamaz. Bi- bu genç milletler için tah.ammlll edilemez 
Bu mu a e e halefet ya radikal sosyall~tler. bir cihan imparatorluğu lddi~dır. Böyle 
10.kls, bu m~ bevnelmilel komünistlerdir. bir iddia, bütün siyasi ve bilhassa arz üze -
dlr, y~hud a daki .. müşterek olan şey, ihtl- rlndeki askeri vakıaların bunamış anJaşa -
Bunlaı arasın. allvecller zümresinin mamnzlığına tstinad eder. Mesela. Alman.,·a, l bu harbın bazı m - " 
ma · k r 1ı siya<ilerin aptallığından hayatı sahasına •ba.ışka bir devleLln Jl'\.Üdab~t-
ve ın::ıhdud .. ~ n ld ğ·u kanaatidir. Madem lesine müsaade etmiyeccktir. Buna mukabU, 
doğan bir curum o u . 

d o!itikacılar nıuhalefetı acık- ayni Almanya, hayati menfaatler! haricin-
ki bu mahdu P ı B ı 1 . 

1 
ğe muvaffak olamıyor ar. e~ ne deki ve daha çok başka milletleri aakadaı-

ça ~n ekme ç dlisturile onu hıyanetle ıtham eden şeylerle mesgul olma:r,. İngiliz hudııdu. 
kol .ar un 1 uhalefetin gay · 
etmektedirler. Bu surete m . b k , - nun Rhin'de başladığını iddia eden b\r In _ 

bilhassa ahlak a ım.n_ · h ı· biz t h ·· d' rimeşru ımhnsını - _ ' b". ü gıllz nazırının a ı e a ammul e ılemez 
dan kaydı ~-cdani ile batı:lı oım;ya~ b.11 z m bir tarzda rnnITT"ur ve nhmak gözükür. Bu, 
renin bozuk bir in:a~lyete va an ır za - Alman hududunun meseld Amazonnda, Mis_ 
rure 'v,ıbi gösterınesıdır. sisipide veya Sarı nehiı-de oldul{unu söy _ 

Dfıcmanlarımız bu harbi kay'be_d~cek~er~ i liven bir Alman beyan::ıtı kadar tahammül 
dlr Bu dn be~inci kolları oldugu ı~ın ım·e ' ' edilemez tarzda mağrur ve ahmaktır. Rhe-

. k vicdansız, zeki o yan 
fakat ıhlakı bozu · . . 1 aktır Knvbe nane hududu meselesine gelince, onu şiQ:ı•li 
polit kncıl::ırı oJdu~u ıçın_ ota;ı..·ı"tl~rı r~m; rn,,.i117. nazırlarının bile bun<ian sonra ~öyıe 

. kÜ a.c;kerı ei""ı "' • f h t .. . 
deceklerdı.r Çun • ~ı 1 bazan hadden coğra ya a a~ına duşınıveceklerl bir tarz_ 
yüksek kumı.ndn hey: er klerdir. Çünkü da knt'l olarak halledeceğiz. 

N'hnyet kayb~dece . Ih.. h . .. 
a.şa~ıdır ı. .1 ·çin çok sert nnhşı- 10 - Su un edefı, sulhun yeniden te _ 
gaye i, teçhızat sanayı 1 

1 
• ·n anla~ılm.ız sisinden ba<:ka bir şey değildir. Çünkü İıı .. :mme<ıer ıçı , .. F -

lır, fı:ıkat kendi oz . Al milleti mu- giltr.re ve ransava harb mm eden Almanya 
bir harbe gi. cmlşler<l~r ~a~. .bu bavıar değildir. Fakat İngiltere ve Fransa giilü"'ç 
zaffer olacaktır. çünku_ bu. arld ınğunu ly'ce bl'hanelerle Almanya aleyhine bu harbi tah-

h ıı edılmı'I o u 1 
• 

E 
Fransa sulha talih Qldu 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
F ransız harb sab.asmda. ıııi.icade!cnin 

aldığı son derece n;'lzik şekil ile 
mütenasib olmak üzere siyasi ahvalde ele 
seri bir tahavvül vukubuhıyor. Bu yüzden 
Reynaud kabinesi istifa etmi9, y<"rini Mare
şal Petenin riyaset ettiği General '1.' eygan
dın da dahil bulunduğu yeni Fransız kabi -
nesine terketmiştir. Reyoauc1 kabinesinin 
değişmesinin hakiki sebeblerini tayin et -
mek mümkün değildir. Fakat geçmiştc:ki 
hadisatın aydınlığı ian.esil~ buna bir mana 
vermek İcab ederse, onun çekilmesini, da -
vada fazla angaje olmuş ve bu yüzden her 
türlü elastikiyeti kaybetmİj olmasına ham
letmek lazım gelir. Filvaki l\I. Rqnaud 
Fransanın düşmanile sonuna kadar harbet
mek lazım geldiği fikrini müdafaa edıyor
du. Bu kanaatle, icabında sulh masası ba
şına oturmak imkanlt\rını kendi kendinden 
selbetmiş oldu. Her n~ kadar !\fart-şal Pe
ten kabinesinin iktıdar mevkiine gelmesi 
F ransanın behemehal sulh yapacağı ma -
nasını tazammun etmezdi. Fakat içinde bu-
lundurduğu Peten v • Amirsı! Datlan ve 
General Weygand gibi simalardan ötürü 
millete emniyet verici bir manzara arzedi -
yordu. Muhtelif parti ricalini ihtiva ctme
sile de, gerek Almanya, gerek herhangi 
bir hasımla görüşebilecek bir sP.yyaliyet 
ifade ediyordu. Şu he lde F ransanın Alman
ya ile sulh yapıp yapmam<1s1 Almanyanın 
ileri süre.ceği şartlara ba~lı hulunduğu gibi 
son daiiknya kaaar muka\•t•ınet ka'biliyeli 
tecrübe edilmek istenen Fransız ordusunun 
da bu husmıtaki arzular•ı ne derece cevab 
verebilmek kuvvet ve kabiliyetinde oldu -
ğuna mütevakkıftı. f-"akat ordunun vari -
yeti, kendisinden beklenen hareketi ifa e
dem.iyeceğini gösterdi ve Petı>n hükumı•ti 
sulh için Almanyaya müracaat etti, maa
mafih vaziyetin umumi manzarası öyledir 
ki, bugünkü şartlar içindr., eskı harbleri ha
zan yapılmasına alı~agddiğimiz sulhlı_:r 
nev'inden bir sulhün yapılıp yapılamıyacagı 
ileri sürülecek şartlara bağlıdır. 

Ortaya öyle siyd~İ - iktısadi davalar çı
kabilir ki bunların bugünden yarına halle
dilmeleri mümkün olabilec~ğe benzemez. 
Onun için vaziyet, vi.izuh peyda etmesine 
rağmen gene çok karışıktıı:. Esasen Fran
sız zimamdarlarını son dı:ıece düşündüren 
mesele de budur. 

F ransanın sulhe talih olmasına rağmen 
İngiltere harbe devam kararındadır. Bu da 
ortaya, birçok muğlak va~iyellerin çıkma -
'!ınt intaç ediyor. Çünkü ln~iltcre .~1.e ?arh 
devam edince, Almnnyl'I, ışgnl ettigı F ran
sız sahillerinden ln~iltereye karşı müca -
delesini idame etınt'k istiyecektir. Büıün 
bunlarla kabul edebiliriz ki önümüzde bir 
hayli sıkıntılı ve karışık zamanlar daha 

vardrr. 

.5.lLm &a.~l"f1- ~IH"fl tarnfmdan '..a ~ t "imiz i•.:ldir. rik etmişlerdir. Bununla beraber bu sulh 
anlamıştır. Cunkli stra eJ k . . gene l\.Ion büviik milletlerin hayati. menfaatlerine e ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••• 

evnb verme ı<;ın - h · t 11 d"ğl •- O k" k 4 - BU suale c .. im Amerika birlrşik emmıve ver me 1 L<1kdlr<ie sulh halinin Son a 1 a: 
roe doktrinine donece~ . rannnı mi.inakafia hiç bir ~m:m idame edllemiyeceği müıfı • 
devletıerıııin teçhizat prog • hazasına ıstlnRd edecektir. Al lh t kl•f • • 
etmek istem\vorum. Bu ~a ?eni ~~ak~~~:lr e~= Versailles muahedesinden ş!:ddetıı bir mmt- ınanya su e 1 ını 
nıez. Kendimi memleketımı te.7 _ Tat hedenin Versaillesde!1 iyi olablleceğinl an _ 

in calışmak mecburiyetl~de goru~oru~ . ., cak bir koyun kafası tasavvur edebilir. Ben. t ıı·m·ıyet manasında 
~!katın hakik.1 imkt\nlanle, hayablı ge e e - ce sulhün esaslı hedefi. milletleri birbfrjne es 

.. b'!'rim. Bu suretle u mevzııu • . • 
Ukleri çok IY~. 1 1 b a biraz gÜIÜ:lÇ katmaktan ve dahUı .ve lktısadı siyasetteki . tela"' kkı· etm·ı yor . 
mUteallik mun.akaşalar an iktidarsızlığını neticelerini barblerle ört 
görünürler. b 1 mek ı.sttyen beynelmilel zümrenin lmhasıdı; 

_ .. k "ktarda tayyare ve har ma · 
5 - Buyu mı d ki Amerikan mü Bununla beraber, yalnız anlaşmalarla bu 

ııemesi yollamak ~ususun : de i tiremez. hedefe v~ıl olunmıyacağını anlıyorum. Bu 
dahaJesi bu harbın sonu~ ğ ~ktur Vak.. hedefe milletlerin .kendi .şuur!arlle varıla 

Sebeblerini söylemetirğe ıuzum Y . caktır. -

1 r Sizi ikna edecek . Ü Ü b . t ... .. uıı·· "a . torluğunu 1zmihl1Ue B t n u ıs er.... ~.or illere, milletleri 
6. - Brıtanye. lmp~~~ tasavvuru değildL rahatsız etmek teşebbuslerine, bütün hura-

sürükJemek Almartya F tarafınd felere ve fecl propagandalara be•incı ko · ·1te ve ransa an se • ' -
Sll~ki'>, In~ı .re 1 bu harb patlak ver : la, rahfüe. para.'}ütçülere vesaireye rağmen 
bebiyet verılmış 0 an ti t kJlfl t bu şuura 1ıumıyorum. 

inıı;iliz hükO.me ne e er yap ım. . . , 
meden, .... k Brltan'Yıı. imparntorlu Ingiltere ve Fransanın askerı mağlübi 
Bunlarda, Bn~u t' . temin için Rei~hin ya; yeti bu memleketlerde milletlerin bu şuuru -
" mevcudıye ını . - -
~unun lif ettim. Ha.rbln başlangıcın- r.u doğurabllırse, o zaman, dunyanın UZ:1k 
dıınınt bile tek B ·t . istikbaline ni betle 'harb fedakarlı~ı bu 
da ingil erede h.lç. k~:ehl'krı ~ndya ımk patral gün gözüktüğü kadar boş olınıyacak,tır. 
torluiı;ıınun bir oliım ..., ı esın en ur n -

ıtı. un olduğunu iddiayn cesaret etme_ Amerikalılar lzmirden 
tutun alıyorlar 

Roma 18 (Hususi) - Berlinden bildi
rildiğine 'göre mareşal Petain'in sulh teklifi 
münhasıran malômat ahna mahiyetinde o

lup, Fraıuanın teslimiyeti manasını tazam
mun ebnez. 

Buna binaen, askeri harekat devam et-

mektedir. 
Fransa sulh teklirfoi, mubarib tarafların 

menfaatl~rini deruhte etmi~ olan sefaretler 
vasıtas:le normal diplomatik kamıldan yap-
mııtır. ___________ _ 

Vekiller Heyetinin 
dünkü toplant!sı 

yet garnizonlarının takviyesi hakkında sov. Moskova 17 (A.A.ı - Tass ajansı bildiri_ 

yet hükü.meti tarafından ileri sürülen ta - yo:: . . t . Alın 
.. .. . . . Ingıllz Daıly Mali gaze esı, anya ve 

leb1~ kabulu uzerıne, yenı Sovye~ k~vvetlerı İtalyanın şarka doğru genişlemesine karşı 
bugun E.stonya ve Letonyaya gırmışlerdir. koymak üzere, Sovyetler Birliğinin idaresin
Kıtaat yenı mevkileri işgal ederken, Sov- de, Romanya, Yugo.slavya ve Türkiye ara -

yet donanması da Riga önünde demirlemiş_ sında daha müessir bir adem.i tecavtiz paktı 
tir. aktedilmesi için tedbirler alınmış olduğunu 
Ayrıca 2000 Sovyet tankı Litvanyaya sev- yazmaktadır. 

kedllmiş ve bunlar, Alman hududunda t.ah- Ta$.'S ajansı, Daily Mail'in bu haberinin 
şid edilmişlerdir. hakikate kat'iyyen tetabuk etmediğini ve 

Moskova makamları, bu tedbirlerin, bC'Y- tamnmile yalan olduğunu blldtrmeğe me • 
zundur. 

ııelmllel vaziyet neticesinde şarki Avrupada 
Moskovadaki A?nıan elçi~i 

emniyetin muhafazası 
mektedlrler. 

E.stonyn ve Letonya 

için alındığını söyle-

hukumetleri de istifa 
etmiş, bunların yerlerine Sovyet t.emayiillü 

~ıoskova 17 tA.A.) - Almanyanın MO'>'.lı:O

va buyük elçisi von Schulenburg Sovyet baş
vekili ve hariciye komıserı Molotofla bu ak. 
şaın görüşmüştı.i.r. 

• 
iş mükellefiyeti tesisine 
dair.koordinasyon heyeti 
kararı mer'igete girdi 

Ankara 17 (Hususi) - Yol. köpru, I 4 - Sözü geçen inşaatlara lüzumlu iş -
meydan ve iskele inşaatındtı kafi miktarda çilerin yaş hadleri ve alınacak mıntakalar 
işçi, teknisyen vesaır miistahdemlerin le! - Milli Müdafaa ve .Zir;ı,.t \"ekalctlerinin 
darikini temin için ücrcrli İş mükellefiyeti mütaleası alınmak ı::urt•tile Nafia V cka.le -
tesisine mütedair koordinasyon heyeti ka - tince tayin olunur. Mükelleflerin toplan -
ran bugün mer'iyet mevkiine konmuştur. ma:n ve iş yerlerine sevki Nafia Vekaleti
Kararın esasları şunlardır: nin direktif ve i;;.'arı üzc.-rine alitkalı mül • 

1 - Nafia Vekaletinin yol, köprü, mey· k1ye amirleri tara~ındaa iia olunur. 
d_an ve .iskele İnşa.atlar_ı.aa kafi mi~tarda iş- Mükellefiyete tabi kimselerin toplan • 
~· .t~knısr:en. ':es~~r m~:;!,ıhd~mlerın te?a - dıkları yerlerden çalış.ıcakla:ı iş yerlerine 
nkinı temın ıc~ın ucreth ış mukellefıyetı te- kadar yol masrafları idare veya müteahhid 
sis edilmiştir. f d · b"lAI · ·ı · 

2 B. · · dd d k . ..k ll f" tara ın an teının ve ı a:mre ışçı erın yev~ 
- ınncı ma e e ·ı ış mu e .e ıye- · 1 · d k"f 1 S k d k" b · ~ d l d l 'b"d' mıye erın en tev ı o unur •. ,11 a ar ·ı u 

tıne aşagı a yazı ı valan aş a:- ta ı ır: 
a - Birinci maddede mezkur işlerde kara~ame~e. yazılı es~~lar ~faire:1İn~e mü

çalışmakta bulunanlardan esas meşgalesi kellefıyetını ıfa eden ıscılerın yevmıyeJe -
. ) I rinden tevkif olunan yol masrafları mü • 

zıraat o mıyan ar. k il f" ··dd · h" d k d"I b İ b 1 ı l el' h _ı··dl d h" e e ıyet :nu etının ıtamın a ·en 1 e , 
. - stan u .~e e ıy~ u._ .. arı '.' ı- rine iade edilir. 
lınde oturanlar muile:ın.ı olmak uzcre ın -
şaat işlerinde çalı~abilir işsiz: kimseler. 5 -:--: Mükellefl~r, tavzif edil~ik leri. iıı 

c - Zirai iş vaziyetleri yerlerinden ay- ye~lerıı;ı~ ça~ıştıran ~dare veya mute~hhıd -
rılmalarına müsaid olan ziraatle mÜ.•tagil lerın dıger ış yerlerın'! geçmek suretıle olsa 
kimseler. - dahi alakalı nmirleri.1 müsaadesini alma -

İş mükellefiyeti bir takvim senesi (:ar _ dan terkedemezler. 
fında beş aydan ibaret olup mükellef müd- Milli korunma kanununun 1 O uncu mad
deti~i bitirdikten cıonra İslerse daha faz - desinde mezkur mazeret halleri mükellefin 
la da çalışabilir. ikametgahının bubnduğu mahi\ldeki 

3 - Mükellefler Nafia Vekaletince tes- büyük mülkiye memuru tarafından kabel 
bit olunan normal ÜC'retlcri alırlar. Ücrete ve tasdik olunan hususlar ve tevsık edilm~ 
istihkak bilfiil çalışma ile meşruttur. hastalıklardır. ş 

Çörçil " Tek baş mıza sonuna 
kadar çarpışacağız ,, dedi· 
(Baştarafı 1 inci sayrada) ı vasıtasile bizi nçlıktan -Oldürerek ve 
İngiltercnin tek]~ leketlmizi işgalle bizi tesluniyet.e meC:em -

• Lo~dra .. 17 (Hususi.? :-- J~gilter~ ~ü: dcrek mağliıb edebilir. Fıkriınce, Hitleru~ue~ 
kumetı, dun Fransız hukumetıne tarıhı bu !arın her ikisine teşebbı.is edecekti 
teklifte bulunmuştur. daha uzun mtiddet ama tor gibi har. k :rtık 

Bu teklif, İngiltere ve Fransanın bir in - demeyiz. Profesyoneller gibi t kll .. re e e -
·ı· F · · ·h d ki" d b" l ı e§ ütlanm::ı. g.ı ız - ransız ıttı a ı şe ın e ır eşme e- dıkça da Aiınnnyayı yenemeyiz.» 

rıne matuf bulunmaktadır. 
Tek lif mucibince, badema İngiliz ve 

Fransız milletleri bir tek millet olarak ida
mei hayat edecekler, milli müdafaa, bari -
ciye işleri, iktısadi bütün işler tek idare ta
rafından tedvir edilecek, harbin devamı 
müddetince tek bir kabine bütün idareyi 
ele alacak ve mÜ:1asib gördüğü mahsılden 
harbi sevk ve idare edecektir. 

Fransızlar lngiliz, inı;:ilizler de Ftansız 
tebaası addedileceklerdir. 

İki birleşik mill.!tİn parl~mcntoları da bir 
leşecektir. 

İki memleketin bütün me:nbaları, harb
den mütevellii:l ha3ar ve tahribatın tamirine 
kayıdsız, şartsız hasrcdilecektir. 

/
........................................ -................ ~ 
Fransız ordusu ne halde 

(Bnştarafı ı inci sayfaıJ.a) 
bulunduk. Askeri vaziyetin mühim k 
t Fr 

no _ 
a.o;ı ansız ordusunun muharebeye hl 

13. devam ettiğidir. Bildiğimiz şudur kİ 
saat 17.30 da henüz terki sll~h edllm 
mlştl. e_ 

Fransanın resmi sözcüsü sözlerine - -
le devam etmiştir: IOY 

- Mtlnha..cnran a.skeri mülaha~ 
~imdi sulh talebini ıcab ettirmektecli lll' 
Sulh şartları henüz gelnıemı.,ttr. Fra:~ 

Jngiliz - Fransu ittihadı, Amerikanın ge- , 
niş mikyasta yardım;nı temin etmek için 
yeniden lalebde bulunacaktır. 

Bu teklif, dün lngiliz ~efiri vasıtasile 
Fransız hükumetin·~ levdi edilmiştir. Buna 
dair henüz cevab gelmemistir. 

sanın kararı kara ordusunun çok h 
tela.kkl edilen vaziyetinden llerı g ~ ': 
t.edlr. Fakat bu .vaziyet limidslz d:~ı::~
D:manmamız oldull-u glbı· d • 

İngilterenin sabık Berlin elçisinin ı;utku 
Londra ı 7 ( A..A. l - Rcu ter bildiriyor· 
İngnterenin sabık Berlm büyük elcisi 

0 uruyor ve 
Fransız hava kuvvetleri henüz bütil 
kudretini muhafaza etmektedı B n 
kı:ılann ehemmiyetini .'>ulh tnür. k u va_ 

.. t k" za ereıert ve mus ıı oel sulh şartları bak 
takdir edersiniz. ltnından 

Orduya müteallik güçllikle d 
h r evamıı hiı 

ce'J enin mevcud olrNıma d • .. k cın an ve bit 
• yu ordn grunlarının blrb·rı d -• ı . ı n en ayrılmı 
: o mn.sından .ılerı gellnektedi B 
: men L l .. r. una rat- : 
: . o re uıerinde ordu tutunmaktadır i 

~~~ ':Ukat, İngiliz hükfımetlnln nefret et
:-ğ. · syonal. sosyalistMi Almanyada tmha 
e~le~nıcın bu harbin istcnildığl açıkça söy-
. d Ancak. bu işin tahakkuku imkan 

tiyor n ·kn
1
eve ıb~ladığı, Alman m'lletlnin, 

sız gozu " h"rri ti lın k · dahlli işlerine ve u ye ne .. yapı .. : ıs • 
tenl!en bu ınüdahale teşebbüsune butun kuv. 

İzmir 1 7 (A.A.) - Dün limanımıza bir 
Amerikan vapuru gelmiştir. Vapur Ame -
rika için mi.ihim miktard.ı tütün ve diğer 
bazı maddeler yüklemektedir. 

Ankara 17 (/\. A) - İcra Vekilleri 
heyeti, bugün saat l 1 de, Baş\•ekalette, 
Basvekil Doktor Refik Saydamın riyasetin
de~ toplanmıştır. 

Sir Neville Hender<;on. Lincoln'de bir nu -
luk söyllycrek Hltlerin, bu ay iç•ndc vey::ı.

hud Te~muz veya A~U5toc:: veya Eylül ayı 
ıçlnde, Ingiltereyi i<;' il aya te~ebbüs edece _ 
ğ1ni bıldirml~tir. Hender on (']i sil?th tutan 
her erkeği ve her genci. en aşağı bir tüfek 
kullannıağı öğrenmeğe teşvik etmiştir. 

Sir Nev·ııe Henderson "Öyle demiştir: 

- Hitler, İngiltereyi yenmedik~ bu harbl 
kazanamaz ve İngiltereyi de ancak abluka . . 

: Ve bılhassa ordu MnJino hattına tutunu. = 
: yor. Ancak burad::ı. Fransız .. d f • ! : tnk mu a aa mın • ! ·ası kıt'alnrı kısmen geri çekilmişler: ! 
: dlr. ! . : 

'························ ; . ........................... __ .,. 
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( Şehir Haberleri -) 1 

Bu sene lise imtihaıılarıııda 1 

az talebe mnvaf fak oldu 
Madam Atina 2 sene 

4 ay hapse 
mahkOm edildi 

E:DIE~ÜVAT:::::J 

"Babamdan Hatıralar,, 
Samed Ağaoğ.lunun eseri 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Dört yüz mevcudlu bir sınıftan 200 talebe muvafık 
not alarak imtiha~a girdi. 54 Ü mezun olabildi 

Uzun müddct.tenberi asUye 1 inci cezadn 
!uhşa teşvikten muhakeme edilmekte olan 
Madam Atlnanın duruşması, nihayet, dün 
neticeye varmı.ştır. 

ti. Ba§IIlakalesinin ismi §U: Müel1ifler ev • 
lenmeli mi~ 

. .. Mahkeme, yapılan duruşma sonundn ran. 
. ~lrmı gundenberl devam etmekte_ olnn Jı.se hanına ~irmcğe hak kazanan talebenin nis- devueu kadının Harlkllva, Necdet ve Pollk _ 

Edebiyabmızda her çeşidden hatırat ki
tahları gittikçe çoğalıyor. Bu, kültür haya
tımız namına cidden sevinilecek bir hi\di -
sedir. Çünkü hatırat, edebi kıymı:ti kadar 
vesi_ka .kıymeti?i de haiz olan en canlı yazı 
nevılennden hıridir. İşte bu nevin en taze 
Örneklerinden birisi de, Samet Ağaoğlu'
nun kıymetli eseri: Babamdan hatıralar. 

Daha bu ilk yazıdnn, bu nüshanın harb
siz bir zamanda yazıldığı. anla~ılır. Halbuki 
bugün hu mevzuda bir yazıyı yazacak Av· 
rupada kaç memleket ve kaç gazete knlclı 
ki? .. lşin en alaka verici bir tarafı da 193' 
yılında yazılan bu makalenin, ayni ~evzu~ 
da bir anketi takib etmesidir. Makalenfn 
sahibi Yvonnc Sarcey, bazı muarızlara kar
şı: m_üellifler~~ ev~enmesini aan'atları için 
hır zıyan degıl, hır fayda olarak görüyor. 
Haklıdır da •• çünkü, nice büyük müellifle
rin evlendikten sonra kavuııtuklan daha 
normal hayat şartları içinde en güzel eser• 
lerini vücude getirdiklerini biliyoruz. Hal• 
b~ki, Yvonne Sarsey'in de hayret ettiğ\ 
bır asabiyetle gürliyen meşhur bir F ransı~ 
müellifi, ihtimal biraz da bekarlığının ver
diği bir cür' etle, edebiyatçıların evlenme • 
sine hiç razı değildir. Derhal cıhayırlı> ce
vabını bastırıyor ve arkasından il:lve edi • 
yor: «Zira evlenirse kendisini uçurumun 
başında bulur. Bir tarafta aşkı, bir tarafta 
da eserinin harabesinin acıklı manzarası!» 

bıtırme imtihanlarının neticesi dun mek' • bet! :Lse yüzde 20 yi geçmemektedir Ezcüm snnf lslml ı d 21 . d k - ük' 3 . · • " er n e yaşın an uç genç 
teblerde alakadar ~ebeye ilfm. edılmlştfr. le _rstanbul crltek lisesinde 4. ü edebiyat ve kızı tuhşn sürüklediğini delillerle sabit gör-
Ders yılı başındanberı t.atblk edılmekte olan 3 u fen ~besinde olmak üzere son sınıfın 7 mii .. "''r M d Ati b 1 d d 1 

i 
'h . . ....,vu • a am na u suç arın an o a_ 

K.itab Üç kısımdan mürekkebdir. İlk kıs
~~· ?ğlunuo b~baııı hakkında yazdıklan, 
ıkıncı kısmı Agaoğlunun kendi kalemin -
den çıkan hatıraları, üçüncü kısmı da bü
yük türkçü alimin ölümünden sonra birçok 
gazete ve mecmualMda muhtelif imzalarla 
yazılan tahaasüsler. 

yen imti an talimatnamesıne göre bu y1l ~ubeslnde lmtıhana giren 200 e yakın ta _ yı fçtimnen 2 sene 4 ay müddetle ha se ve 
Ut defa yapılan lise bitirme imtlhanJ:ınnın !ebeden lise bitirme imtihanında ancak 54 155 lira 20 k ft~ P h 

d 
uruş "'ti'r para cezasına ma • 

ran ımanı geçen yıllara nazaran çok dun_ kişi muvaffak olmuştur. Bu okulun son & - kum edUml.ştJr 
dur. ŞehrimlzdekJ liselerde lınUhana giren nıfında 400 kadar talebe bulundu~u halde Gene r ~.. .t n. d h'l ld kl 
tal bed 

u.~a eşv~... suçuna a ı o u arı 

e en muvaffak olanların nlsbctl anc~k IL<ıe bitirme imtihanında muvaffak olan an_ iddia olunan, Zizl tle Eleni ve yalan şeha _ 
bir lkJ okulda yüıd~ SO u bulmaktadır. Dı - cak 54 kt.,kllr. Son sınıf talebe mevcudü det.ten suçlu Dinıitrl, Marik.a, Katına ve .t.li-
~er okullarda bu nısbet çok aşağıdır. L!se 70 olan ve lise bitirmede ancak 5 talebe me. keli' d b t t.mı.,I dJ 
bitirme imtihanına, imtihan talimatname . zun verebilen okullar da vardır. ı e e.rae e er r. 

Bur~d~ ~emen ~unu kaydedeyim ki, S<l
met Agagoglu, çok ı1amimi ve ayni zaman
da çok usta bir kalemle yazıyor. Samimi 
oluşu hiç şüphesiz en tabit cihetidir fakat 
bu ilk karşılaştığım eıııerinde hu kad~r usta 
yazıc.ı oluşuna, doğrusu hayretle kanşık bir 
takdırden kendimi alamıyorum. Samet A
ğaoğlu bu yazıcılık yolunda devam etmeli
dir. Edebiyatrmı:z ondan çok şeyler bekli
yebilir. işte ltitabmdan rastgele aldığım 
birkaç satır: 

ılne göre ders {'llı içinde alli..kları ltanı:ıat ,Ortn okullarda bıtırme lmtlhanlnrına de
notlan vasatisi b~i dolduran tal"beler ıılın- vam edilmektedir. Bu imtihanlar 28 Haz! • 
ını.ş, bu vasatiyl dolduramıyanlar imtihana randa bltmı, olacaktır. Bu sene gerek orta 
alınmadan doğrudan d<>ğruyn EyliU devrr - okullardan, gerek liselerden çok az talebe 
&ine bırakılmı.şla:rdır. Mekteblerln son 51mf. mezun olmaktadır. Liseleri bitirenler yflk _ 
larmda okuyan talebeden ancnk yüzde 40 ı sek tnhsll için ayrıca devlet olgunluk imtl
kanaat notu alarak lise bitirme imtihanına ham dn vermeğe mecbur bulunduklarından, 
girme hakkı 4tazıınınışt.ı. İmtihana giren ta- bu yıl liselerden yüksek tahsile geçebllP.eck 
!ebeden ancak bir iki okulda yüzde 30 u mu- talebe yektınu geçen yıllara nazaran beşte 
vaf!ak olabilmiştir. Son sınıflarda:kl talebe bir nisbetinde bile olmıyac!lktır. Lise olgu!l_ 
tnevcudüne nazaran lise bitirme imtihanın_ luk imtihanlarına bu ayın 22 sinde başlana_ 
ıla muvaffak olan ve devlet olgunluk imtı _ cakt.ır. 

Siper, sığınak yapacaklar 
kaza fen heyetlerine 
müracaat edecekler 

Vilayet ııeferberlik müdürfüğü kazalua 
bir tamim göndermİştiT. Tamimde, üç katlı 
\ı'eya daha yukan !:atlı kargir v" beton bi
nalarda korunma odası in a edet:ck her va
tandaşın ikamet cttiiii kazanın fen heyf' -
tine müracaat ederek istediği malumatı a -
lahileccği yazılmaktadır. Korunma odası, 
ıiper sığınak veya !'!;?er hendek inşa ede -
rek her vatandaşın müracnali üurine ka
ta heyeti fenniyeleri bizzat cevah vrrecek
ler, sığınak yerini teshit ederek hu gibi yer
lerde alınması lazım gelen fenni tedhirlr.r· 
lnlatacaklnrdır. Evlerde hem "İpcr ve hem 
aığınak kazdmlmıyac k, malzeme satııın
da ihtikara sapanlar cezalandırılacaktır. 

Eğlence yerlerinin tarife 
esası ·hazırlandı 

Tren alhnda kalan 
bir seyyar salıcının 

bacağı kesildi 
Çemberlitaşta Vezir hanında 11 sayıda 

oturan seyyar satıcı Osman evvelki giin Kü
çükçekmeceye gitmiş, aksam dönüşte İ!ltas
yondan kalkmak üzere bulunan 51 sayılı 
katara atlamak istemiştir. 

Fakat Osman sarho, bir halde bulun -
duğundan hareket halinde olıın trene at -
lamağa muvaffak olam11mı~ nıüvazP-nesini 
kaybederek tekerleklerin altına düşmü~tür. 
Üzerinden birkaç vagon Keçen Osman vü
cudünün muhtelif yerlerinden ağır surette 
ynralanmış ve sol bacağı kesilmiştjr. 

Yarah Cerrahp-s~ hastanesini.! kaldırıl
mıştır. 

Dün bir ihtikar davasına 
bakıldı 

Kalay depo ederek yüksek tiatıa satmak 
ve kalay ihtikii.n yapmaktan maznun ya~. 

Belediye daimi encümeni içkili eğlence sicim, çay ve .kalay tüccarı Robeno Polltlnln 
1erlerinin tarife e'8sını tesbit etmiştir. Bi- dunışmasına asllye yedinci ceza mahkeme _ 
rinci sınıf eğlence yer)eripd .. , rakı e~as fia- sinde dün bn.şlanılmıştır. 

d 
.. d .. ıı· b ı_ • 1 .. Robcno Politi. ma!hkemedekf sorgusu.ndıa 

hn an yuz e yuz e 1• şara ve mm aT yuz- aleyhlndc*i iddiayı külliyen reddetmi"· suç-
de yüz yirmi, ikinci sınıf içkili lokantalarda ıu vekili de tevsU tahk!kat talebinde bulun
rakı yüzde doksan, .şarab, bira ve diğer m~ur. Vekil, Robeno Politinln yüzde otu1 
jçlciler yüzde seksen, üçüncü sınıf eğlence üç buçuk kA.rla kalay ı1attıjp sırada mDU ko. 
yerlerinde ulu yüzde yetmiş beş, bira ve runma kanununun daha m&r'lyete girme _ 
d'W • k'l yüzd ili f l 1 k mL' olduğunu beyan ederek, bunu !.!pat. için 
hıger JÇ 1 er e e az a!.lnn ııah aa! - ba-zı şahldler göste.rmLş ve bunla.nn dlnlen-

r. . , . . • . melerini Js~Lşt.ir. Bundan bafka. defterler 
Beledıye lokanta,ardnlcı yemeklerı tarı - uzerlnde ehlivukuf tetıı:i'katı• yapılmasını 

feye tabi tutmıyaca.\, içkili eğlence yerle- da taleb etmiş, mahkeme, bu talebleri k.a _ 
tinde meze işini serbest bırakacaktır. bul ve duruşmayı talik etmiştir. 

Üniversitede dün mühim bir konferans verildi 
Dün akşam saat 18 de Üniversite kon -

ferans salonunda, Parti umumi idare he -
yeti azasından Sinob meb'ust Cevdet Ke
tim f ncedayı tarafında:ı mühim bir kon -
ferans ''erilmiştir. Konferansta vali ve be
lediye reisi Lutfi Kırdar lstanbul komutanı 
General ishak, Tıbbi}'e okulu komutanı Ge 
nemi Hüseyin Hüsnü, Parti, vilayı-t ''~ be
lediye erkanından bir kısmı ve çok kala.
balık bir halk kütlesi hazır bulunmuştuı. 
Konferans derin bir dikkat Ye alaka ile 
dinlenmi~ dünya ahvalini ve hu ahval kar
ıısında Türkiyenin vnziyetinı tahlil eden 
baıib sık sık alkıslanmı~tır. Konferansın 
bilhassa ordumuzdan ve Milli Şef t~n bah
aeden kısımlan heyecanlı tezahürata aebeb 
olmuotur. 

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

B:T memur ambara düıtü 
Sirkeci .glimrüğil ambar memurlarından 

~uat.afa, dün vazllesile meşgul olurken J71Ü
razcneslnl ka,t>ederek ambara düşın~ ve 
ba.şında.n altır amette yaralanmıştır. 
Yaralı teda'Vi edilmek üzere Beyo~lu bas.. 

tanesine lkaldınlml§tır. Cevdet Kerim konferansını Yer.irken 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan bey bir 
.&mertıı:alı mtitehns_ 
8l8lJl 6'Öylediğlne gö _ 
re .. 

... Avrupa Jı:ıı•a • 
smda.k:l insanlar ... 

... Gittikçe çirttin_ 
le§lyorlamıış ... 

Hasan· bey - Bu 
!kadar derd, ıztırab 
Te felA.ket ortasın _ 
da gilzell~elerlni 
mı bekliyorlardı? 

Fjat mürakabe 
komisyonu dün toplandı 

Fiat mürakah_e komisyonu dün mıntaka 
ticaret müdürlüğünde vali muavini Haluk 
Pepeinin reisliğinde taplanmışhr. T oplnn
tıda nebati yağ ithalat;ı ve fımilleri de)ıu
lunmuş ve yağ satışlnrında toptan ve pe -
rakendeciye bırakılacak kir etrafındaki 
mütalcaları dinlenmiştir. 

Şimdiye kndar manifaturacılar, züca -
ciye. kırtasiye ve hurdavat eşya satıcıları, 
bakkaliye ve gıda maddeleri satıcıları ile 
görü~ü1müş ve bunlara bırakılacak satış 
karlan etrafında bazı esular tesbit edil -
mişti. 

Bu miktarlar Vekalete bildirilecek. ve 
Vekaletin tasvibinden sonra satışlarda ma
liyet fiatlarına yapılacak zamlar bunlardan 
ibaret kalacaktır. 

Komisyon hafta içitıde muhtelif toplan
tılar yapacaktır. 

Limon fiatlannı 
yükse1tenler hakkında 

tahkikat yapılıyor 
Alcdenizde harbin zuhuru iizerine san -

dığı 9 liraya ııatılan limon fiatlannda mü
him bir teferrü görülmiiş, ilk elden 13, mü
teakiben 20 liraya ~tkaııb,1 bir sandık li -
mon nihayet 23 lirayı bulmu'}tur. 

Tatil günlerinde bu satı lar el ahından 
devam etmiş ve fakat zabıta ve adliye faa
liyete geçerek vaziyeti tesbit etmiştir. Dün 
geç vakte kadar gerek fatura ve defterler 
tetkik edilmek ve gereksr. bazı ardiyelerde 
ataşbrma yapılmak surf'tHe fiat yükııekli -
~nele amil olanlann pek çoğu meydan:ı çı
karılmı~tır. 

Bugün de hu husustaki tahkiknta d~vam 
edilerek vaziyet tamamile aydmlattlacak 
ve kanuni takibata gr.çilecektir. 

Üç kavga üç kişinin 
yaralanmasile neticelendi 
Dlln iiç muhtellf .semt~ ~ yaralama nk'a 

sı olmuştur Şehremininde Karabaş mahal
lesinde Tlryaicl sa.ka~da oturan Tah.CJln 
bir mMdettenberi aralan açık bulunan kA _ 
ymvalide.sl Dlirdane Ue dün tekrar kavga et.. 
mi.$ TC ~adını b"IÇ&tla vücudünün müt.ead -
did yerlerinden ya.ralamı.,,tır. 

Dilrdane t4'.!ıdaVI altına alınmış, carlh da • 
mad hakkında tanunl takibata ba.şlanmı~
t1r. 

Aksarayda Horhor caddesinde 15 ~yıda o. 
turan Mehmed dü.n, Mercanda Rüştüpa.,a h:ı_ 
nında sakin A.hmedden alacağını istemek 
üzere hann gftmlş, bu )'tizden Ahmedle ara_ 
larında knvgn çıkmıştır. 

.. tı~trafta hayaller dolaşrrrağa başladı. 
Kuçuk, !'lan yüzlü, kapkara gözlü bir ka -
dın. Cins bir atın hayat dolu ki nemesi bir 
sürü çocuk, bir araba g'Ürültüııii ... O g

0

eli -
yorf Beyaz elbi!'lenin içinde bol ıaçlı es -
n:er kalası menner bir heykel gibi birden
hıre aramızda belirdi. 

Hava serinliyor, hayalJer kayboldu. Ü
şüyecek. Koluna giriyorum ve bir daha 
dönmemek üzere, kırmızı tuğlalı evden 
yeşil ceviz ağacından, uzakla!!ıyoruz.» ' 

Bu sadelik içindeki ta.evir kuvveti mu -
hahkkak ki iyi bir muharriri müjdelemek -
tedir. Gittikçe yükselecek bir muharririn 
karşısındayız. Nitekim onun bundan son -
raki eserlerini de 3yni zevk ve heyecanla 
takib edeceğimize şüphe etmiyorum. 

Muharrir, baba•nndıın bahsederken, en 
coştuğu sahrlarda bile tam bir realizmin 
hududundan dışarıva çıkmıyor, birçok ha
hrat yazanlarda olduğu gibi romantikleş -
miyoT. Onun bu, en azi:E bir mevzu elra -
fındaki lcalemine hakimiyeti bu noktadan 
hilhas!'la dikkate CArpabilir. Ru hiiner, öyle 
kolaylıkla elde edilemez. Kültür, his ve üs
lub .• bu iiçü Samet AğaosHu'nda çok iyi 
biTleşmi lerdir. Birkaç manalı sözle bir anı, 
bir çehreyi, bir levhayı ya!Jatmasını bili -
yor. Ta çocukluğunu geçirdiği' Molla Güra
ni mahalle,inden itibaren, sayfa sayfa, bize. 
bahası Ağaoğlu'nun portresini, ruhunu, dü
şüncelerini çiziyor. Hele Ankaradaki, Ke -
çiören bağındaki köşlerinde geçen hayatı 
anlahrken, bize, babası gibi ne derin bir ta
biat aşıkı olduğunu hissettirmektedir. Son
ra bir büyük adamın hayatı ve 111hsiyeti 
etrafında bu dağınık hatıralan aıralıyan 
muharririn. onun oğlu olmaaı da alakamızı 
çekiyor ve o. bu alakayı. cazih ve hiali bir 
hiüycci tekııiii ile devam ettinncaiııi bili
yor. İşte iyi muharririn meziyeti en çok bu 
noktada kendini belli etmektedir. 

Kitabın, Ağaoğlunun kaleminden çıkan 
hatırat kısmı ile ölümünden sonra hakkın
da yazılanlar da ayrıca zevkle okuanacak 
sayfalardır. Bilhassa, büyük türkçiiyü bü
tün seYenler, onun kendi hatıratını da clik
katle okumalıdırlar. Çünkü, yüksek bir a
damın ne gibi ş.artlor içinde yetişebildiğini 
göstermesi itı1>arile de bu parçalar kıymetli 
birer vesika teşkil etmektedir. Kitabın için
de dıtğınık olan mektub parçalan da, A
ğaoğlunun aileye na,ıl bir din gibi ba~lan
dıfın1, ne kuvvetli seciyedc bir baba oldu
ğunu da göstermektedir. Bu cihetten de, e
ser, hayat ve insanlık için kuvvetli deTtıler 
verem bir de~erdeclir. Nesiller, böyle ki -
tablann üstüne eğilerek yükııelirler. 

Müellifler evlenmeli mi? 
Elime eski bir Les Annales nüsha~ geç-

Hami Monterlünın bu sözleri tam bir 
bedbinliğin ifadc<Jiclit. İddiası, bazı kndın
ları düşünürsek, belki doğrudur. l\foscla, 
kocasının çalışma saatlerinde başına bir 
gölge gibi çöken, münasebetsiz sözlerle o -
nun ilhamını, düşüncelerini dağıtan, bir ke
limede yaptığı işin yüksekliğini kavrıyn • 
mıyan bir kadın, hiç şüphesiz san'ntkar için 
yıkıcı bir felaket olabi1ir. Onn ev işlcrİ'l • 
den, çocukların halinden, yahud herhnngl 
~kayetlerinden bahis açan kadın da tam 
bir san'atkii.r karısı olamaz. Ukala kadın • 
lara, kendini beğenmi2lere gelince, bunlar 
bu zümrenin daha korkuncu kesilirler. Fa
kat her manasile kocasının eserine bir mü
min ruhile bağlanan kadın, ince zekası ve 
sözlerile erkeğinin kalbini aydınlatan Hav
va, hiç şüphesiz ki, !'lnn'at eseri gibi en bil
yük içtimai bit hünerin ortaya çıkışında çok 
mühim bir amildir. Nasıl ki böyle mes'ud 
müellifler hiç bir asırda eksik olmamışlar· 
dır. Buna sadece 'Fransız edebiyatından bir 
kaç misal vermemiz kafidir. Meseli eskiler .. 
den La Fontaine, Racint"., Molii:re. Cha • 
teubınnd gibi .•• Yenilerden de Paul Va .. 
lery, J can Griaudou ı>:, F rançoiY. Mauriac, 
Georges Duhamel gibi en meşhur isimler ... 

Fakat burada, jhtimal Molicre'in aile 
hayatındaki ıztırnbl.m, bir aktris olan ka • 
rısının kaprisleri düşünülerek itiraz vakı O• 

labilir. O zaman da, bu ıztırabın bile Mo -
liere'i asırlann en büyük komedi müeJJifi 
olmaktan menedemediği cevabını verebili· 
riz. Rus edibi Tolstoi de öyle değil midir~. 
Fakat o, nihayet karısından uzaklaıtJ, la -
it.in eserlerini gene yarattı. Maruf İtalyan 
tiyatro müellifi Luici Pirandello'nun kana 
da hayatında ıztırabla büylik rol oynamı§• 
tır. Bu bdm hasta idi. Senelerce müthiı 
kıskançlıklar ve tahakkümlerle kocasını ez. 
miı, hahrab etmişti. Nihayet çıldırdı ve bir 
darüŞ§ifaya naklolundu. Pirandello, hnya
tındaki bu müthiı darbeden sonra en büyük': 
eserlerini ya:zclı ve o zamana kadar roman 
yazarken bir hamlede tiyatroya geçti. Şöh .. 
reti de o suretle bütün dünyaya yayıldı. De-
mek oluyor ki, hazan, böyle anormal ka -
dınlann bile 'an'l\tkArın eseri üzerinde ya • 
ratıcı bir !kudreti olabiliyor, değil ki nor • 
mallerin... Fakat, gP-lgelelim. basit ruhlu 
kadın bu muhakemenin dışındadır. Zira o 
zaman yaratmak değil, yaratı!anı söndiir -
mek gibi meş'um bir rol oynıyabilir. ihti
mal Montherland da, müeHiflerin evJ,.n • 
memeleri prensibini eiddetle ortaya koyar
ken hep böylelerini düşünmüştür. Ancak, 
o zaman dil, bir hakikati dci'.,-il, sadec~ bir 
mübalağayı ifade etmiş :oıayılmaz mı~ 

Halid Fahri Ozımııoy İki a.rkadaş arasında bir müddet devam 
eden bu kavgaya Ahmed!n, Kemnl ve Meh -
med Ali adındaki nrkada.ş.lan da 1.şt.lrak e. • • • • ~ 
dc:ek üçü bir olup Mehmedi bir hayli döv. ( K U Ç U K H A B E R L E R J 
müş.lerdir. 

Bu dayakla da hınılannı alamıyan üç mü- Avrupa. frenleri - DUnkil Semplon eilrsprP.Sl\ Akdenizdekl Amerika.o gemileri - Üç gün 
tecavbı bıçakla Ahmool vf.\cudüniln muhte_ 2 saate ynkın, KonvnMiyonel treni de 6 sa- evvel limanımızdan Karadenlze giden Ame-. 
lif yerlerinden yaralamı~ardır. Yaralı te _ at taa.hburlt. aut 13 te gelmişlerdtr. Napoll rlkan bandıralı Eksmor vn.puru evvelki ak -
davJ altına alınmıs. mfıteeavt.,Jer yn.kalana- başkon.soloımmuzun reflkasile çocukları eks- şa.m Karadenizden dönmü.ş ve Akdenıze mü. 
ra1t ha.klannda taldbata bft.,~1anrnıştır. presle ']ehrlmi?.e geimişlerdlr. İt.alyada hiç - teveccihen hareket etmiştir. Limanımıza S'Jll 

Ü!:ftncil yaralama hMlsesl de Ka.cıunpa.şa bir TUr'k lkndını kalmamıştır. Dünkü ekspres gelen bu Amerikan vapurundan sonra Ak • 
da cereyan etml~tlr. Kasımpaşada A. kl - yolcusu 6 k:l.şlden !baretti. denize hiçbir Amedkan gemisinin gelmiye. 
cadde.cılnde 43 numarada oturan Me~m:~ ATI'Upa katarları Mlllnoya kadar Cfidip cetı beyan edllmelttedlr. 
klskançlık yüzllndı>n met.rem Sabahatı bı _ gelmektedirler. . Amerikan Ek.!port kumpanyasının. muva~ 
QS.kla -ka1ç:l8ından yanlaını.ştır. Ba.b&hat t _ Maarif huı'bat meclisi - Maarlf 1nzıbat kat blr müddet Y~kınşa.rk scferlcrınl tı\til 
dav! altma alınml.f Mehmed yakalan e meell.!i dün öğleden evvel VllA.yette Vali mu_ etmiş olduğu da soylerunektedlr. Maamaflh 
t ' Dl1I • avinl Halük Nlhad Pepeylnin riya.,etinde buna rağmen A.kdenizde blTQOk Amerikan 
ır. toplanmış ve ba-a ~ret.menler hakkında in- gemisinin bulundu~u da söylenmektedir 

zlbatı kararlar vermiştir. Rumen gemlle:inin -.adyeti - Romanya 
Askt!rltk i.ttlt!rl: Da.klik Fak6Jteslnde imtihanlar - Univcr- hiikllmetinln A.kdeniooe bulunan son gemi -

aıt.e Hukuk FakWtesi birinci sınıf talebesin_ lerl limanımız yollle Rom.anyaya dönmekte-
Emekli ve yedek ıübaylann k d den eleme imtihanlarında muvaffak olan - dirler. Dün sabah Karpatra gemlsl Pireden 

. ay 1 ıa.rın imnlert dftn :ilO.n edilmiştir. Elemeye limanımıza. gelmlştlr. Karpatya bir miktar 
~anyer As~':!ilı: Şu!:;tnden: giren talttbeden yti.zde 75 t yaZllı imtihanlar_ yolcu He buradan hareket ederek Köstence. 
anyer ~ e mın a.aında olup ~be - da muvaffak olmu.Jt.ur. Eleme imtlha.nlann. ye gklecektlr. Rmnen geınUerlnhl bundan 

mizde ve ~:ter ı,ubelerde kayıdlı olmıyan ve da. kazanan fklncl sınıf f:alebelerlnln ı.,im - bövle Akdeniz seferlerine Qlkmıyaca.kları 
~: ~~ a.'Jlll:~unan emek1! ve ye. leri de bugiln blldlrUecektır. Birinci ve iltincl söylenmekte ise de bUha&u. Yunanistan \çln 
dar s n_ n 940 tarlhJne )ta - sınınann sözlil ımtııuuılanna yann bqlann... alınan malların tesliml dolayıstle Pireye k:ı. 

1 
~~ ~uracaatla h}'ldlarmı yaptır - caktır. Bu imtihanlar Haziran nlhaye ine dar seferlerini nzat.maları da ihtimal dahi -

~~-~ •••••••••• ~.~-~:......................... kadar f.kınal edlleceıttır. llnde gözü:kmektedlr. Bundan başka Rume:ı r •••••··, Nümerotaj işleri - Eminönü, Alemdar, g°emllerinln Karadeniz llmanlanna ve bu B,. 
\ T f Y A T R O l A R J Kilqlikpazar, Kara.gümrük, Fatih, Eyüb, Rn. rada lbnanımıı.a da sefer yapacakları ala -

mı, Kasunpaf&, Şehremini, şı,,ıı, Taksim, kadar mehafllde söylenmektedir. Hruen Ak • 
Ra.: 111 Rua tiyatrosu 

Bakırköy _ MilUyadide cYuınurca:t. 
Vodvil 3 pc.rcle 

Baltu1köyün ntbnerot.aj 14leri ikmal edllmı.,_ denizde ve ihtimal Pirede bulunan lkl Ru • 
tır. Halktan bu 1f için tııo t>Ir auretıe pna men vapurunun Köstenceye gitmek üzere ıı.. 
a.ıınmıyac:iktır. mannnıza gelmeleri beklenmektedir. 



18 Haziran SON POSTA . 

Fransada ce·reyan eden 
harekôlın larihcesi 

' 
ve islenen halalar 

' 'rl ransa mütareke istedi, Al - :-... • .. ··-••••••• y AZAN .................. ": bir yerde tutunamadı. Her tarafı müdafaa 

,.; man orduları Holanda ve Be:} - S Emekli general 1 etmek Ütiyen. hiç b:r tarah müdafaa ede -
~ika topraklanna §arkta? garbc dogru i H E .. E k" I t ~ez .. <:ephe~m en ehemmiyetli ve tehlikeli 
taarruz ederken müttefiklenn Holanda ve : • m 1 r r 1 8 cıhctını te,kil eden aşağı Sen'in müdafan 
Belçikalılara yapabilecekleri en tesirli u - i cSon Posta. nın askert muharriri ve muhafazası, diier cihetlerin müdafaası-
keri yardımın Belçika ve 1-lolandaya ord.u- ............... ••••:·~ ................................... : na tercih o]unmab idi. 
ler göndermek olmayıp büyük brr ordu 1le 1 Fransız ve lngılız ordulannın Valansiyen 1 Bütün bunlann h l F . . r 
Lükaemburg - Givet hattı üzerinden cimale, ile Dueye doğru sarktıklarını ve Almanlar oldu çünkü o hü~ı a.s: raksa _ıç._ınke ım 
Malmedı' - Lüttich - Namur istikametlerin- Manş denizi sahillerini işgal ederek bunları bcttikten so~r;, bu'·t- meF mer ezıdnı ayd. 

l b·ı v• 'd d v l 1 un ranaız or usu a 
de Alman sol cenahınn taarruz o a ı ecegı· gen. en e sarmaga ça ışırken, on ann Va- inhilal tm' f Alsa L 
~ vakti le yazmııtık. Fakat müttefikler ak- lansıyende çok kanh muharebelere giriş _ dak. F e ı§ ı. d l S. oren ve Argonlar -
aini yaptılar ve üstelik Givetten Sedan !8-r- tiklerini görürüz. b 

1
• ~nsız or. u ann;~ cenub V!! cenub 

kına kadar Möz nehrinin müdafaasını ılı - Valansiyen ile Arras arasındaki •iddctl' . ~tı bıııt lametle?°de rıc at hatları kesildiği 
h b 1 k 

.. ı ıçın un ar teSlim olmak m b . f 
ırıal ettiler. mu are e er anca \Veygandın Ravms - d " f') p . . ec urıye ıne 

Almanlar bir taraf tan, Belçikadaki müt- Suvasson bölgesinden, umumiyetle "i~al is d u 1 u er. ans Te Marn merltez F ranııız or
lefik orduları Albert kanalile Namur arası:ı tikamctinde kurtancı bir mukabil \ırnrru:z 1 u ar~ da bozulduldanndan Almanlar Or
da garbe doğru sürerken, diğer cihetten yapması ıartile yerinde olurlardı. Bövle bir dc~n '<e Luv~ra vardılar. Bu suretle kara or
tenub cenahlarile Möz'ü yarmışlar ve bu· taarruz beklenmediği takdirde, Flandrda _ k~ 8~.ının çogunu ve memleketin sanayi, 
radaki Fransız ordusunu müthi§ bir paniğe ki müttefik ordular gnıpunun. hatta kabilse omuk ve maden bölgelerinin hemen tama
ugvratmı.,lnrdı. Bu suretle de. DelçikaJıt Belçika ordusu ile beraber, büyük kıs _ Hm~n1ı daybed~n Fn.nsa ümidsizliğe dütfü ve " ·ı M ·· ıt er en mutarek • t d' 
harbeden müttefik ordular grupı e · aııno- ınını Valansiyende beyhude kanatmak ye- e ıs e ı. 
yu bekliyen asıl Fransız ordu~.unun ~r~sına rine bütün şiddetile Arra• üzerinden A _ B t.kcak bur_ada. bir sual varid olabilir: 
girmişlerdi. işte bu esnada, Moz n':?'!.nı y~- miense yürüyerek muhasarayı yRrması ve r k çı .anm ~u!tefilderini bırakarak müta -
ran Alman ordusuna cenubd~n buy.uk hır Somme'u tutması iktiza ederdi. Fakat bu c e ute~c~nı ~ok_ "~d.-tli tenkid ede:ı 
Fransız mukabil taarruzu ta"·sıye ettık. Fa- da yapılamadı ve neticede Belçika ord Fransız hukumeti, butun Fransız topraltlnn 
kat Fransız başkumandanlığı Majino~an ~e teslim ol~u; Fransız ve İngiliz ordufor~ı~~ İ~gal edil~e bile, İngiltereyc, Kanadaya ve-
rerisindeki ihtiyatlardnı.1 derhal bır or u gelince bunların da dörtt~ üçü Dnnk k ya Amenkaya giderek lngilterenin yanın -
teşkil ederek bir mukabıl taarruz yapama· ric'atinde mahv veya esir edildi. er da kara ve hava ordularının bakiyeleri ve 

dı. Si.mali ga~bi Avrupa harbinin, Holanda, henüz dokun.u~~mış bir halde bulunan 
Bu taarruz yapılarnayıncR derhal Möz Belçıka ve şımal doğ-.ı Fransa muhareb _ (A~panın ıkıncı kuvvetli donanmaınnı 

rarığını tıkamakla berabe~ bunun .arkasına !erinde miittefiklerin göze çarpan bir v~ - teşkıl eden) deniz kuvvetleri ile harbe de -
ihtiyatlar yığmak icaL edıyordu kı, bu da zuhla hiç bir isabetli sevk ve idare karar '\'e vam edemez mi idi? Çünkü, F ransanın, 
olamadı· ve Almanlar Möz gediğinden hareketleri görülmemiştir. Şimali Fransa ne olursa olsun münferid sulh &kdetmemek 
Fransay~ soktukları zırhlı ve seri kuvvet· muharebeleri de evvelkileri gibi, inisivativi için İngiltere ile biT de muahedesi vardı. 
lerile Retel, Laon, 5t. Quentin ve Som neh- d h b'd Al J A __ ı_ bil • ·• 1 v b 1 d a a ı ayette manlarn kaptıran müt _ nc;n& fUDU ·melidir ki. Fransız hll -
rine doğru yelpazevan ııer emege aşa ı - tcfikf,.,r cihetinde bir sürü lüzumlu, lüzum- k~metini münferid mütareke ve sulh ak -
lar, suz kanlı muharebeler ve çekilmeler ser\ _ d.ın~ sevkeden zaruret yalnız askeri mağ -
Almanların bu !lP.ri kuvvetlerinin, Fran- • d b .:1. b' lubıyct olamazd p t W d d•V sın en a~a ır mıınzata ar:retmez. ı; e en. eygan ve ıger 

ıız ordusunun sol cenahında görülen boz- B h hükumet ve ord d ] F d u mu arebeler esnasında da, Ma,·ino _ . • .. . • u a a~ an ransamn a -
DUn ve panikten istifade ederek kaçanların h J b ld -" k nun muhafazası için buraya büviik kuvvet- .ı 1 • unycsının sar11 ıgına ve Fransada di-
peşinden doğruca Pariae yürüyece leri ve J • 1 i k burasını alarak Majino hattındaki Fransız ler tahsis etmenin ve Argonlarda biiyük sıp ınvve ı:ıa.~ev uvve.t namına bir şey kal-

ı · d'' ki · l kuvvetlerle !!ebatlı muharebeler vermenı"n madıgına hukmetmemış olsalardı, en fena 
ordularının geri enne uşece en umu .- b' d · it ) 
du. Fakat, başkumandanlığa yeni geçen ancak aşağı Sen nehrini kuvvetle tutmak ır an a mütare e istemez erdi. 
Weygand için biiyük bir talih eseri olarak, ve muhafaza edebilmek şartile bir kıymet Amerikan radfO!lll, Fransa mütareke is
Almanlar, bunu yapamadılar ve Flandr - ifade edebileceğini defalarla tebarüz ettir _ temeden evvel lngilterenin muvafakatini 
!ardaki müttefik orduları Frnnsndan tecrid miş ve Fransa için Argonlarla M:ıjinoda aldığını bildiriyor. Filvaki harbe devama 
ederek bunu yalnız başların!\ yakalayıp im- durmak değil, bilakis aşağı Senin muha - karar veren lngilterc için, her ,eyile bera -
ba t!tmek planmı takib ettiler. fazaıı jçin buralann lısmen veya külliyen her bütün topraklannı kaybeclen bir Fran-

Ondan sonra Amy~n. Ahbevil, Bulony tahliyelerinin bile tavsiyeye değer olduğ!i- aadan ziyade kabil olabildiği kadar birçok 
re Kale yarışları ba$ladı. Bereket versin, nu yazmııtım. ıeylerini kurtarabilmı~ olan bir Franaanın 
Kalede Almanlar beklenmedik şiddetli bir Fransız başkumandanlığı ise bilakis, istikbalde daha faydalı olmak ihtimali zi
mukavemete uğradıkları için Dunkerk'e gi- dörtte birine yakın bir kısmını FlandrlRr yadedir. 
d~ burasını vaktile tutamadılar; yoksa da kaybeden ve bu suretle bir lıtat daha za- Şimdi Hitlerin Muasolini ile göıü,tük -
flandTdaki müttefik ordulan kısmen de yıflıyan Fransız ordusile. Alpleri, Reni. Ma- ten sonra Fransız mütareke ve aulh tale _ 
olsa kurtulamazlardı. jinoyu, Aygonlan. Patisi ve Seni, elhasıl bine vereceği cevabı bekle.--nek l8zımd11• 

B 1 'k flandr_ı_ı_ı· her tarafı müdafaaya çah .. • ve neticede hi,. H E. ü'-"'-a. Bundan sonra e çı a ve ou.ııı; ~~ ,, • -
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Sayfa f ' 

Karp.nnda I • 
f Hım.eler 

VEND TARİFE 
Havadisi aynen kopya ediyorum: ı Bir akçeye deve s.atıldığını duyan h 
cGazino ve içkili ]ıokantalar tarifesi kes <> tarafa koşmuş: er. 

Belediye ikt:ısad encümeninde tetkik ve - Deye bir akçeye ha, alalım. 
kabul edilmiştir. İçkHi lokanta ve ga~i- Bir akçeye deve satan müşterilerimı 
~l~ sınıflara ayrılmıştır. Hiçbir yerde dönmüş: ı 
açkı meze ile verilmiyecektir.• - Deve bir akçeye anuna üzerindeki 

Ha~~diste~ çıkan mana şu: kem bin akçeye. Bu deve kediden ayrı 
lçkılı gazıno ve lokantalarda içkinin satılmaz. Deve için bir akçe, kedi için de 

m.i:ktanna göre bir fiah olacak. Mese1a, bin akçe verir, her ikisin de alır götül"Qı\ 
şişesi bakkalda otuz beş kuruşa satı1an sünüz.> f 
rakı içkili gazinoda elli kuruştan fazlaya İçkili gazino sahibi de içki için Beledt 
satılımyacak. yenin tesbit ettiği fiattan fazla iiat uı. 

- Çok iyi! miyebilir: 
Diyecekler bulunur. Ben bir fıkra an- - İçkinin şişesi elli kuruş. 

la tayım: Siz: 
cAdanun biri: 
- Deveyi bir akçeye satar, gene para 

kazanırım. 

Demiş, gillmüşler. 
- Haydi canını böyle şey olmaz. 
- Görü'l'SÜnÜZ. 
Diye ccvaıb vemıiş. Deveyi alıp pazara 

götürmüş. Devenin semerine de sGkakta 
gördüğü ıbir kediyi yüklemiş. Pazarda 
bağırmayn başlamış: 

Deve bir akçeye, deve bir akçeye. 

- Oh ne aıa, içeyim. 
Dersiniz. O bir başka tarüeyi knrşınıul 

~~r. ~ 
- Meze de beş lira. 

1 

İçlki, mezesiz içilmiyeceğ! için elli .ku. 
~ içki için, beş lira da meze için verme. 
niz icab eder. Neticede siz gene bir §li'I 
rakıyı tarife tesbit edilmeden evvelki il· 
ata i~ olursunuz. 

0 t1 ,....ı .::f.tu1Ar1l 

Okuyucularıma cevablarım 

Ankarada ( S. Ş. P.) ye: 
K. J . nımüzile bana mektub yazan oku

yucumun, mektubunuzda mevzuu bahsetti
ğiniz gibi olup olamıyacağını tahmin ede
mem. Size bu satırları yazmadan Son Pos
tada K. J. ye nırdiğim cevabı bir kere da
ha okudum. 

K. J. ye taTIİyem tu idi: 
ı<Mektub reel Te inkln kabil olınıyan brr 

vesikadır. Sözün iae isbat edilmesi güçtür. 
Size ihtiyatb olunuz. Derim.» 

K. J. nin bana yazdığı mektubu, kendi· 
ne cevab verdikten sonra yırttığım için 
mevzuunu tamamile hatırlamıyorum. Esa -
Ben okuyucum da bana vazih maliirnat ver
memişti ki, cevabımın sonunda: 

cıEsasa gelince, itiraz edecek blı nokta 
var mıdır, yok mudur. onu tayin edemiyc
ceiim. verdiğiniz tafsilat hakiki bir fikir 
edinmekliğime kafi gelmedi.n demiştim. 

Nitekim size de ayni şeyi söyliyebilirim. 
Verdiğiniz tabilat ha1dki bir fikir edin -
mdtliğime klfi eelmedi. Yalnız mektubu
nuzdaki fU kısma temas edeceğim cümleyi 
aynen alıyorum: 

•Rica ederim sevgili Teyze gazetenizde 

§Unu yazınız me'ktub yazmadığı takdirdd 
ooa çok kırgın olacağlm gibi, ona her mua ... 
meleyi de hak etmiş olduğu için istediğlrd 
gibi hareket etmclcten hiç çekinmiyeccğj~\' 

K. J. eğer hakikaten o ise, ben evvelkJ 
ta'Ysiyem.i nasıl deiiştirebilirim. Okuyucu .. 
ma ayni tavsiyeyi tekrarlamak borcum d .. 
iil midir} 

~Mektub red ve inkin kabil olmıyan b~ 
veaalcadır. Sözün ise iabat edilmeai güçtOr. 
Size ihtiyatlı olunuz derim.» · 

* 1 

P. S ve D. L rümuzile müşterek mektuij_ 
yazan genç kız okuyucularıma: 

İçinde bulunduğunuz şerait dabilind"' 
evlenen genç kızlar yok değil, pek çoktur, 
Ve bilaltis sizin devam etmediğinizi söyl~ 
diğiniz muhitlere devam edenler arasında 
evlenenler zannettiğiniz k.adar çok dciil -
dir. 

Talipleriniz. aile mubitlcriniıde sizi ta; 
nıyanlar, ve lıİzi tanıyanlann vasıtalarlW 
tanıyacaklar arasından çıkacakhr, Çok bdr.ı) 
leyio demiyorum. Fakat biraz bekleyin. 

TEYZE 

)jKADBNjf 
Şık bir ge~ç kız yakası GARİB BİR İZDİVAC 1 

Bnnla.rı ~~ 

biliyor mu 
idiniz? 

Yirminci defa evlendiler 

k 
• herhangi bir yünlü veya ipekll 

Bu ya a, ..... b. -
ilik neş'e Te yaza ma ..... wı ır gu -

::k Y:tar.' Koyu renk olduğu için güneşli 
günlere yarn.ştıramadığınız sade robunuzu 

hem süsler hem açar. 
Ö ' k .bııslttir Her üç smı sık lğne 
rmııst QOk festen ibaret bir esas yaka Jle, 

4e bir sıra a d n bir tenar ve bu iki klsının 
tolay blr oya a illi e ecıamtş iki san -
iç tarafına sonradan v . -
Umllt bir sık iğneden ibaret. Ufacık bır du~-
ıne ilik tam bu sık iğnenin uçlarından yaka.yı 
~ıp kapamaktadır. 

Rengi beyaz olur, lbrlşlın _':_Y~ keten, ip: 
ııeTlnden bir malzemeden orülurse ÇOK 

eurur. 

Bir yere davet edilirıeni~ .. 
Bl yere davet ediıdWnlz zaman çabuk 

Je!b ;erfriiz -ve artık karannızı değiştirme_ 
,tnıs. 

Kabul günil }langl kıyafetle bulunula -* -nntınıden enel mftnasib blr şekilde 
eaıını 5~ ın· 
" phlbeSinden ötren ıs. 

Da\fet yerine dalma tanı zamanında ge
U t_ Ne erken geliniz, ne de geç kalınız. 
l!:ı-;en giderseniz ev sahlblerlnl, geÇ kalırsa-
Dız blltiin davetlileri sııltarsınız. 

tra.da }loŞunuza gitınlyen yemekler * Bo "ile aetırllen bütün yemeklerden 
bulUMa ., '"' 
Jeylnlz. 

O kadar ki, Lu hilekar kadının binbir 
hileaine ta çocultluğundanberi inanmıt 
olan genç adam, bir defa daha ve kalbi
nin bütün isyan ve şüphelerine kar§ı ge
lerek, onun oyununa kandL 

Soğukkanlılığını kaybetmit. altüst ol
muştu. Elleri cebinde, çeneleri kilidlen
miş, bütün varlığı derin bir teeasüre gö
mülmüıtü. Manblu ona bu kadının ken
disile eğlenmekte olduğunu fısıldıyor, fa
kat hisleri o f111lbyı ııuaturmağa muvaf
fak oluyordu. Hayır, bu harikulade göz
lerin insanı aldatmasına, bu harikulade 
dudaklann yalan 'öylemelerine imkan 
var mıydı} 

Bir ara, onun gözlerinden ağır ağır 
yaılar akmağa başladığını gördü .•. Bu, 
genç adamın heyecanını son Taddeye 
çıkarmağa kafi idi. Boğazı 11k.1§arak seıi 
titriyerek ona yaklaştı. ' 

- Sus Hanc:lan. yalvannm sana böy-
le ağlamal ' 

Genç kadın tekrar vaziyete hakim ol
duğunu anlamşıb artık. Y C"rinden kalka
rak ona yaldaşb. Sonbahar aktamlarına 
mahsus mağmum loıluk içinde ince vü
cud ü büsbütün İncelmiş, yüzü fevka1 -
be§Cr bir mana almtfh. KoJlannı Ha'Ht • 
kun boynuna doladıktan aonra baıını o
nun göğsüne dayadı, hıçkınklarla boğu
luyormu' gibi kmk bir sesle: 

- HalUk 1 HalUk 1 Beni bırakma 1 .cli
ye yalvarmağa başladı. Beni bı,.akma 
Haluk, seni hala seviyorum. aensiz haya
tım daimi bir azab oldu. 

- .!uı Handan, Allah na. için ıusl 
Unutuyorsun ... 

- Y almz biT fCY .hahrlıyorum: Seni 
seviyorum, hll& acviyorum HalUk ••• 
Son bir defa beni öp! Bununla beni af
fettiğini anlıyacalım ve senden ayn yo
luma devam edebilmek cesaretini bula
cağım. 

Sesi, trajedi kahramanlannınki gibi 
heyecanlı bir surette titriyordu.. 

- Beni bir defa öp Halôk.I 
Cenç adam, fevkalbeşer bir kuvvet 

NalıJeden: Maaun Ta.Ja.in Berlıand 
ıarfederek başım yana çevirdi, yilzünü 
Handanın ııcak nefesinden uzaklaıtırdı. 

- Hayır Handan, ben başkaııımn ka
nsını öpemem. Hakkımda nasıl düfil -
nürscn düıün, fakat sen, baıka bir a -
damla evlendikten sonra benim için 
mevcud değilsin artık ..• 

Tabii bir 8Cllle konuşmağa ıayret et
tiği halde heyecanını tamamile giı.kme
ie muvaffak olamıyordu. Fettan kadın 
ısrarında devam etti: 

- Demek sen tıımamile değiştin Ha
luk) Senin nazannda ben ölmü§ bir in
ıamm öyle mi) 

- Ben öyle kolay kolay değitmem. 
- O halde beni hala aevdiğini •Öylel 

Yaşamağa tahammül edebilmek için ba
na bu teec11iyi olaun ver 1 

HalUk., bap yüksekte, dudaklan ki -
lidli, hareketıiz duruyordu. 

- Artık senin üzeriade hiç bir tesi -
rim kalmadı mı} Yok.sa eakiaindeo ela -
ba mı az güzelim) 

Genç adam acı acı güldü: 
- Hayır, edili kadar, belki de daha 

çok eüzelsin timdi! 
O dakikada Handan. kartııına &f'leo 

kapınin açıldığını rıördü ve kat'i kara -
rını vererek Halukun baıını llti eli 1tra -
ıına alıp kendine doğru eidi, dudalıı:ları
ıu onun dudak.lan üzerine baıtırJıktan 
aonra meydan okuyan bir tavırla onu it
ti, kendisi de bir adım geri çekildi. 

Ayni aaniyede Haluk da baıını çeviT
miş, Zeynebin kapıyı alelacele lr.apayıp 
kaçbğını görmiiftil. 

Bir iki dakika, iki akraba çocuğu, l'k.I 
müthit düşman gibi kal"fl 1r.ar91ya kal -
dılttan .onra Handan bir ~ söyleme -
den çekilip gitti. Apartıman merdiven -
lerini inerken, bütün olup bitenlere rai
rnen dudaklarında memnun bir tebes -
aüm vardı. F'Jhakika Halftku ümld etti
ği kadar elde edememi,.e de onu derin 
bir heyecanla saratığını anlamışh. De -
mek vaktini tamamile ziyan etmemf~ti 
ve Haluk, bir müddet daha mukavemet 

etle bile, nasıl.. naıııl bir gün ona av -
det edecekti. 

Haluka eelince, Handan gittikten aon 
ra büyük bir helecana düıtü. Acaba Zey 
neb ne görmüt. ne iıitrni§ti) Şimdi na
sıl bir hatb hareket takib edecekti} Fa
kat Zeyneb t1 yemek saatine kadar o -
Claıından çıkmadığı için hu merakını 
tewne muvaffak olamadı. 

Akoam yemeğinde genç kız her za -
~andan daha ıen gorünilyordu. Büylik 
bır meharetle muhavereyi daima umu
mi noktalar Üzerinde yürütüyor tahsi 
hiç bir şey konuşmuyordu. O iadar k.i 
Haluk nihayet asabileoti ve salonda 
kahvelerini İçerlerken bizzat kendisi 0 

mevzua temas etmek mecburiyetini his -
setti. 

·- Boş yere sahte tavırlar ve sözler 
a!lcaaına gizlenmeyiniz Zeyneb. Olup hi 
tenleri gördüğünüzü anladım. 

Genç ku derh<il tavrını değiıtirerdt 
ciddi bir sesle cevab verdi: 

- Evet Haluk, gördüm. 
- 'Tahmin etmiştim. Eğer bunun .4-

zin üzerinizdeki tesirini gidermek için bir 
feY yapabilsem yapardım, fakat sizin 
fikrinizi deiiıtirmenin imkansız olduğu
na kanüm. 

- Benim fikrimden size ne oluyor) 
- Bunun büyük bh ehemmiyeti var-

dır. 

- Farzedelim ki bu vaziyet kı\l'fl -
ıında herhangi bir kimsenin dütünebi • 
leceii teyleri tahmin ediyorum. 

- O takdirde cidden müteessir olu -
rum Zevneb. 

- O halde, benim lilı:rimi deiiıtir • 
me1ı: iç.in bit söz söyleyiniz. 

- Kabil değil, söyliyemem. 
Genç kız hafifce gülümsedi: 
- Hakkınız var, kendi phai dütün -

celeri ve kanaatleri ne olursa olsun lcen 
dini bilen bir erkf'!k hiç bir zaman bir ka 
dının oynadığı oyunu meydana çıkar _ 
maz. 

(Arkan var) 

Meşhur Roma .. 
lı filozof Mimus 
on dokuz defa ev • 
lenmış ve on do 
kuzuncu ;karısın .. 
dan ayrıldıktan 

sonra yirmmci de· 
fa evlenıneyi arzu 
etmiştir. Arzusunu yeru~ getirdi ve • 
~nci defa da ~vlendi Yirminci karıs~ 
aynen kendiSine benziyordu. Filozc•fa va 
ınadan evvelce daha on dokuz k r ocaya 
varmış ve ayrılmıştı. , 

nü mu ne 

* 
Bahktan petr-ol çıkarıyorlar 
Sun'i surette~-~ 

petrol imalı icin ~ -
çalışanlar, bal~k. · . ~~ 
tan petrol istihsali imkanını keşfetmii" 
]erdir. .. 

• 



6 Sayfa 

( emleket Da 
Çankırı yeni elektriğe kavuştu 
Şehir nihayet kandil gibi yanan elektrikten kurtuldu. 
Herkesin elektrik yakabilmesi için fiatların indiril

mesi ve tesis ücretlerinin kaldırılması lazımdır 

SON POSTA 

er eri] 
Mardinde imar 

hareketleri 
Mardin <Hususi) - Geçen seneler husus! 

idare bütçesinden aynlan para ne Diyarbakır 
kapısından doğru parke ile dcişcnen ana cad
denin kalan kısmının da inşasına bıı.şlan • 
mıştır. Beledıye tarafından gene parke ile 
döşenen hukflmet caddesi bitmek üzeredir. 

Çankırı (Hususi) - Yıllardanbcrl şehrin ğaltabllmesl için elektrik ıtesisiyesl için !il- Şehrin en havadar yeri olan Savur kapı
blricik derdi olan elektrik nihayet bitirilmiş mlll olarak alınan ücretleri kaklırması şart- sındakl meydanlıkta bina edilmekte olan ve 
bulunmaktadır. tır. iki katı biten yeni memleket hastanesi ile 

Senelerce sonük bir kandil gibi yanan ve Çünkü bir eve alınacak elektrik aaa.t ve Pntrller sahasındaki ilk mekteb binasının 
Tanrının her gecesi motörıi arıza yaparak malzeme parasından gayri, depozito, beher ikmaline sürat.le devam edilmektedir. 
ronen ve yapılmadığındcm şehri ka. ltımba için 50 kuru., ruhsat, hattı rabtetmek 
rnnlık içinde bırakan eski elektrik yerine için ruhsatiye şu, bu ücreti olarak on on beş · 
ynpılm kta olan yeni elektrik fabrikası ça- lira verilmesi ağırcadır. Bu yüzden elektrik 
lışmağ b lamış ve şehir bu sayede bol bir nlmıyan yuzlerce ev ve dükktın vardır. 

lslahiye talebeleri iki kıymetli 
eski P~er buldu'ar. 

1.Jığ.:ı k vusmu tur. Belediye herkesin elektrik sarfetmesi yo • 
Yaln z, şeh r elektrtk hat şebekesi henüz lunda azamı kolaylığı göstennest kendt mcn

ynpılm m~tır. Bu işe de derhal başlanmıştır. faatı icabı olduğunu hatırlamalı ve bu husus. 
Şım lk eski ha larn yeni cereyan bağlanmış taki tarifeyi makul -0larnk yeniden tanzim 
bulu maktadır. etmelidir. Aksi takdirde bu yeni elektrHı:: te-

Bele:I yemiz tarafından 40 bin lira istikraz sis:ıtı her yıl belediye kasasına binlerce lira 
l!dıler k yapıl n bu te.si at memleketin hn- zarar açabilir. 

·. 

kıkı b r ihtıvacmı karşılaması ba'k:ımındnn ----------
rok y r nde olmuştur. Ziraat Bankası Çukurovada da · 

Oe,. bu Lş u un bir zamanda ikmal edU- b 
mesh rağnwı bu u urda genç belediye arpa mll ayaası yanacak 
re lm Rıfat Dolunay fıızl:ıslle çalışmıştır. Adana (Hususi) - 7irant Bankaııı A-
Kend ni bu hususta tebrik etmek bir var.!_ dnna. Mersin, Dörtyol, Tarsus, Ceyhan, 
led r Osmaniye, mıntakalarından arpa mühava-

r... kırının, bu suretle yeni ve hakLkl bir asına karar vermiş ve bu yolda hazırlıkla
elek r •e kavuşması knr.ı;LSında beklenilen ra geçilmiştir. 
iki m hlm istek vardır. ATpa 7:Ürraına Zimnt Bankasınca avans 

1 - Sekiz, on yıldanberl Çankırı o e.cıki verilmesi takarrür etmi ~ir. 
fenn elektriğin kilovatını 25 kuru.şa yak • Adana çiftçisinin kalkınması yolunda Adana (Hususi) - Islahlye ilk okul talebe. 
mı.ştır her türlü yardım ve imkanlar bahşederek lerl Kazıbaba ve Kanıb:ı.ba adlı iık..I kıymetli 

Fakn.t şimdi makineleri kömürle işlediğine ciftçinin daima elinden tutan Ziraat Ban - tarih eseri bulunmuştur. Adann mlize mü-
göre ucuzlaması Jftzımdır. ka ı arpa mübayaasına ba Iamak Uzer~ dürü Yalman Yalgının mahalllnde yaptığı 

2 - Herkesin elektrık yakabllmesinl ve btı süratle depolar yapmak faalıyetine geç - etüd üzerine .kıymeti sabit olan bu eserler 
suretle belediye elektrik abonemanlarını ço- miştiY. Adana müzesine gctirllmektedır. Oöndı>rdl. 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ğ~ resim bulunan bu ~ıymefü M~ eseri 

( ___ Ç_u_k_u_r_o __ v_a_k_ö_y_l e_r i_n_i_n_y_o_I _f_a_a_h_"y_e_t_i ____ ) gostermekteciir. 

Hendekte fındık cesametinde 
dolu yağdı 

Hendek (Husıısil - Çarşamba günli Hen
dekte saat on iki ıle iblr arasında fındık ce_ 
:>ametinde dolu düşmilŞıür. Ha.sarat olma
~. 

Hendekte zelzele 
Hendek (Hususil - Perşembe gUnü Hen. 

dekte sa11ıt on iki ile ibır arasında. üç saniye 

!
devam eden şiddetli zelzele olmuştur. Nüfus. 
ca zayiat ve hasar olınamı.ı;tır. 

Adana (Hususi) - Çukurova için c;ıok mü_ 'ramı tatbike çalı.şma.ktndır. H d 
}ı1m olan yul davasının halli çalışmaları de- Bu yulların inşası için muracaat edilen en en ekte fİfo QÖrüldU 
tam etmektedir. Köyleri kasabalara, it.asa. faydalı kn.ynak ve prensip .şu olmuştur: Köy Hendek (Hususi) - Hendeğin Dereboğazı 
balan vllfıyete bağlamak için hummalı blr yolları köyluntln emeğile yapılır. mahallesinde tifo vak'ası gônılmitş ise de 
faalıyet vardır. Gönderdiğim r~lm yolunu yapan Çukur- kaza hükümet hekimlıği tarafından göst.eri 

Adana valisi Fa.Ik üstün, yol meselesi i\z&.. lova .köylülerinden bir grupu ve yol çavuşluğu len ihtimam ve aşı sayeslnde bu afetin önU 
tinde ısrarla durmak.ta ve tesblt ettiği prog. yapan öğretmenleri göstermektedir. alınmıştır. 

«Son Posta» nm zabıta romanı: 56 

JI KEUMENiN 
"111E&:>"R>AR,1 

- Faydasızdır da ondan. Göğsüm ta
mamen ezildi, ciğerlerimin tamamen 
koptuğunu, parçalandığını hissediyorum. 
Beni kimse kurtaramaz. 

- Buna ne ile hükmediyorsun~ Saç
ma IUf 1 Seni derhal bir hastaneye kal -
dıraca~~z. 

- Olen bir adam vı:ı~iyet ediyor: ba
na dokunmayınız. Beni kimse kurtar -
mağa muktedir değildir. Canımın yavaı 
}'a\'aş çıktığını hi sediyorum. 

- Hezeyan 1 Seni kurtaracağız. 
- İmkanı yok. Ben artık ınahvol 

dum. Ben artık bu dünyadan ayrılıyo -
rı.ım. Her şey aklıma gelirdi, fakat böy
le bir dağ başında, bir gece yarısı kendi 
otomobilimin altında ciğerlerim kopa -
tak, kemiklerim kırılarak gebereceğim 
aklıma gelmezdi. Son birkaç gün içinde 
yalnız bir §ey düşünüyordum. O da ıe
ni öldürmeyi ... Kazdığım kuyuya ken -
dim düştüm. 

- Demek yılan ıizin hediyenizdi. 
-Eveti 
- Haremağasının .avurduğu bıçak) 
- O da benim hediyemdi. Araba 

l:ınna. Ben onun hayatını kurtardığım 
için bana minnettardı. Ölünciye kadar 
bana sadikane hizmet ı:tmeğe mahköm • 
clu. Ve benim her istediğimi bir köle gibi 
yapardı. Onda 4uur yoktu. O etten ke -
mikten bir makine idi. Onu istediğim 
gibi kullanır, ona istediğimi yaptırırdım, 

- Peki, benden ne istiyordun? 
- Sen beni keşfed~n yegane adam • 

sın f Sen benim vücudüme sııplanmış bir 
(iikendin. Seni çıkarıp atmak lazımdı. 

- Fakat. biz Yarn"nnın kan dökmek
t :ı nefret ettiğini, canileri tel'in ettiğini, 
her işini kimRenin burnunu kanatmadan 
bitinnek dehnsma malik bulunduğunu 
t~itmi~tik. Hal böyle iken neden heni öl
dünnek istedin> 

- Beni ölürken bile yerin dibine ge
çirmek istiyorsun. Dediklerin doğrudur. 
Faknt buna rağmen seni öldürmek iste
<Iim. 

- Demek (Yarasa) sensin. Bunu lti
f ediyorsun. 

Yazan: I hıan Aril 
- Artık her ıey bitti. Ölüm vücu -

dumı.i kaplıyor. Günahım ne ise söyle -
meliyim. Evet. Yarasa benim- Benim Ya 
rasal Siz, insanların görmediği o yaraııa
yı, ininde bastırdınız. Tebrik: ederim dos· 
tum. Fakat, benim Yarasa oiduğumu na
sıl öğrendiniz> 

- Danslar kraliçesi güzel Scnihanın 
kannız olduğunu öğrendiğim zaman! 

- Yaaana .•. 
Uzun, derin ve acı bir sükut etrafı 

kapladı. Yarasa, çok ıztırab çekiyordu. 
- Evet, zavallı Seniha, güzel Seniha, 

ıark yıldızı Seniha, danslar kraliçe.si Se
niha, Senihacık. benim biricik aşkım .•. 
Evet, o benim karımdı. Su dakikada ne
ye teessüf ediyorum biliyor musunuz) 

- Ne.ve teessüf ediyorsunuz? 
- Hayatta sizin t{ibi anlayı~lı. zeki, 

halden anlar bir arka<la,ım olmayışına ... 
Yılmaz, bahıi deği~tirmek istedi: 
- Karınız Senihayı neden öldilrdU • 

nüz~ 

Saim gözlerini yumdu. Fenerlerin 111-
iında iki damla yaşın yanaklarına doi
ru uzadığı görüldü. Derin d erin iç çektf. 
tekrar ilci defa ökıürdü. Yılmaz, tekrar 
mendilile, yaralının ağzınd" top lanan 
lcanları ııildi. Seıl gittikçe zayıflıyorduı 

- Dilnyada. Seniha gibi bir kadınla 
evlenmekle taUlun en yükıek mertebe -
sine çıkmış bir adam varsa o da benim. 
Ben, Yarasa! Onun asıl ismi Ayşe idi. 
Daha doğrusu Ayşecik ... Hayatta eın 
büyük hatam, bir yaz gilnü, Kılğıdha • 
nede derenin kenarında yan yana otu .. 
rurken b.enimle evlenıneğe karar verdi
ği zaman, bütün fena mazimi unutup, 
serseriliği bırakarak nar.ıu~lu bir adıım 
olmaığa karar venneyl~lmdir. Doğru yo
la dönseydim onu kaybetmiyecektlm. 
Serseriliğim, fenalı~ım devam etti~i İçin 
onu kaybettim. ÇünkU. bu kubbe alhn· 
da yaşıyan insanlar arasında ondan da • 
ha namuslu, ondan dnha temiz nıhlu, 
ondan daha güzel ve içli bir mahluk ta
nımıyorum beni Fakat: bir taraftan ıeT• 
ıerilik denilen müthiç hastalık, bir ta -
yaf tan aşkım, beni mütemadf hlr nı1l 

buhranı içinde çırpı:ıdırdı. Dimağım, ha
yatıma hakim olamadı. O bana, hayat 
arkadaşlığı vfıdettiği o müstesna, o ilnhi 
dakikada ona mazimi anlat~aydım, ona 
her şeyi itiraf etseydim ve deseydim ki: 
«Ben artık namuslu bir adam olacağım. 
Benim artık bütün idealim sen in. Şimdi 
den sonra yalnız senin için yaşıyacağım. 
Kara mazimi unutacağım. Teıniz. beyaz 
alınlı bir adam olacağım. Terliyerek ka
zanacağım. Ve senin afif mevcudiyetine 
layık olmağa çalışRcağım. Mazimi unut, 
beni böyle tertemiz bir ruhla kabul et ... » 
Evet, bunları söylemi, ol aydım, belki 
onu kaybetmezdim. yapamadım. Dün -
yada canımdan fazla sevdiğim bu kadını 
k[lybetmek korku!!ile ağzımı kilidleclim. 
Yüzümü maskcledim. Ona kirli mazim 
hakkında hiç, amma hiç bir şey söyle -
medim, evlendik. O güzel mahluk ar . 
tık benim karımdı. V• ben dünyada Al
lahın İnsanlar içinde en fazla bahtiyar 
olan kulu idim. Bir'Jirimııi çılgın gibi se
viyorduk. Evet. seviyorduk. Fakat, 1\ • 

caba siz bu kelimenin manasını iyi bi -
lir misiniz? Bilse'liz ... Ne ise ... İkimiz 
de bu sevgiden gurur duyuyorduk. Çc.k 
para çalmıştım, zengindim. O, beni bü
yük ticaret işleri yapıyor zannediyordu. 

Bir gün aşkımızın en güzel saatlerinde 
ve ikimizin en samimi olduğumuz bir an, 
içimde ona her şeyi itiraf etmek arzusu 
yükseldi. Ona mazim hakkında bir ıey -
ler eöylemelc: zamanı geldiğini zannet -
miştlm.11 

Saim acı acı güldü, öksürdü. Dudak
larında gene lcanlar b irikti. Tedricen in -
celmeğe başlıyan titrek ıeıi gene duyul
du: 

- Ben, Yarasa, ne budalalık yapı
yor farkında mısınız) 

- Anlattın mı) 
- Evet .•. Anlattım, anlattım. Tutu-

lasıca dilim ağzımın içinde bir feytan 
manivelası gibi oynadı, durdu. Ona her 
ıeyi anlattım. Beni dir,ledl, dinlerken bir 
manolya gibi sustu, soldukça titredi, tit
redikçe soldu. Sonra gUzel glSzlerini 
gözlerime dikti. Allahım, o ne bakıştı ... 
O anı değiştinnek, onun kafasının içine 
çivilenen kötü hakikati söküp atabilmek 
için hayatımın yarısını verme~e hazır -
dım. Halbuki, hiç bir ıeye muktedir ola
madım. Onun, rengi ve manası gittikçe 
değişen ve derinleşen gözlerinin 8nilnde 
Aclı:, miskin ezildim kaldım, mahvoldu -
ğumu anlıyordum. 

(Arkası var) 

Haziran 18 

Çankm Halkevi temsil kolunun gezisi 

Çankırı, (Hususi) - Qankı.n Halkevi tem- Döntlşte bu kafile Kurşunlu nahlyemls ls
eU kolu ve Halkevlllerden mürekkeb 40 kili- tasyonunda durarak nahiyeye indiler. Orada 
lik bir kafile Parti reisi Rıfat Dolonayı da da ıbir müsamere verdikten oonr& dtındD.

beraberlerlne alarak kazaları.m.ı.zdan Çerka. ler. 
şe gittiler. Oa:rdn teftişte bulunan Valimls Çcnke9 ve Kurşunluda çok s:untmı oSflde 
Refik Noyan da Halkevlllere ı.,tirak ettiler. knr~a.nan Halkevlilorin bu gezileri çok faf. 
Gece te:msll kolu tara.fın<lan cYaman11 piye. dalı olmu.ştur. 
si oynandı. Resim Halkcvlllerl gosterlyor. 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Husruı1 idare tekaüd ve öksüzlerlnln Haziran 940 üçer aylıkları 19 Haziran G40 rıtı.. 

nünden iUbnren verıleceltinden ma84 sahiblerlnln ouzdanlarile Ziraat Bankasına m11.. 
rncaatıan. (5025) 

Keşif 

bedeli 

90287,1~ 

35915,59 
27607,11 
21986,22 
20714,61 

19220,01 

15120,20 

İlk Keşif ve 
teminat şartnam• 

5764,36 
2693,67 
2070,53 
1648,97 
1553,60 

1«1,50 

1134,02 

bedeli 

'4i,52 
l,00 
1,39 
1,Hl 
1,04 

0,96 

0,76 

Halkalı • Nalbantçeşıne - Hadımköy iltisak yolu lnfaatı. 
Topçu a.t.ı.t okulu _ Davutpıı.şa yolu inşaatı. 
Bel~miçefjllle - Maltepe asfalt yolunun tamiri. 
Tqp(kapı _ Maltepe • Halkalı yolunun e.<Jaslı tam.lrl. 
Evwlce katnnlanmlf olan vollann çok bozulan kı.sımla
nna iki ta.bata ve az ibozulan kısımlarına bir taba.ta ola. 
la.rok bliıtihnlü katran kaplanması. 
Mezbaha - SIH\.htnrağa • Ktiçükköy - RrunJ llt!M.k J'(>la. 
n un esa,.,lı tamiratı. 

Ü3kiirlar - Şile yolunun 9 + 500 - 24 + 700 ldlomet... 
relc.r1 nrasmd a'ki kısımlarının esaslı tamJratJ. 

Keşif bedel1erlle ilk teminat mlktarlan yukarıda yazılı 7 parça. yol inşaat ve tamiratı 
ayrı nyrı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele. eksiltme, bayındırlık I~ 
lcrl genel, hususi ve fennı şartnameleri proje .Jı::e.şlf hillnsasile buna müteferrl diler 
evrak yukarıda hizalarında gösterllen bedeller üzerinden Nafıa Müdürlüğünden veri. 
lccektir. İhale 21 6 940 Cuma gtlnU saat 15 de İstanbul Belediyesi Datmı EncQmen 
odasında yapılacaktır. Tallblerln ilk teminat makbuz ve mcktubları ihaleden 8 giln •v. 
vel Nafıa. Müdürlüğüne müracaat.la alacnklan fennı ehliyet ve 940 yılına ald Ticaret 
Odası ve.ıılkalarlle 2490 numaralı kanunun tarifatı. çevresinde hazırlıyacak1ıın teklif 
mektublnrını ihale günü saa.t 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri l~ımdır. 

('574) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 265 

Zira; ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankuınd;\ kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarındı en u M 
Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna glke 11&-
ramiye dağıtılacaktır. 

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

500 " 
2,000 " 4 " 

250 " 
1,000 " 40 " 

100 " 
4,000 

" 100 " 
50 " 

5 ,000 " 120 " 
40 " 

4 ,800 
" 160 " 

20 " 
3,200 

" 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar lbir sene içinde 50 liradan aşağı dilJ -

miyenlere ikramıye çıktığı takdirde ro 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUL 1 Birincikanun, 1 Man ve 1 Haziran ta-

rihlerinde çekilecektir. 



18 Haziran 
SON POSTA 

<Ba.ştaralı ı tnci sayfada) 

Alman tebliği .. 

Mareşal Fetainin d~ söylediği veçhile, şerefli bir sulh teklif 
edilmediği takdirde. silahlamnızı hıralunıyacağız. 

• ~hı 17 (A.A.) _ Yeni Fransız hu -
Führerin umumı kararga l d•v• t kt Fian -

Müttefiklerjm7 , bize çok kıymetli yardımlarda bulunmuı ol
m~kla b~rabcr azami yardımı temin edemediler.» 

. d ·1 söy e ıgı nu u a, 
lcumeti reisi Mare,q} Petam, ra yo .1v~ . F 

12 
milletine bildir-r eldıgtru . rans 

ıanın silahları bırakması azım g Al h .. k~nıetinc bildirdiğini 
. 1 u • b kararı man ıı u 

mlştır. Mnreşa retaın, u ki F • kararını ne gibi 
k · · b hususta ransı-

ve Alman hü umelının u ld v rmU? bulunduı;unu 
ı•ntlnr dahilinde kabule hazır o ugunu so 

İngiliz gazetelerinin F ransanın sulh 
talebine takaddüm eden şayanı 

dikkat neşriyah 

'lrnydeylemi tir. . • . d ki . hattı hareket lıokkın-
F. l k" h ""k ~metın ıtt haz e ece en 

u ırer, J ı u u 1. . h ··kumrti başvekili Benito 
d .. . k u·zcrc ltalyan kra ıyetı u n coru r..,~ · 
Mussolini ile bulu;iacaktır. 

Halk nasıl karşıladı? . . 

Londra 17 (A.A.) - Fransada kabine tebeddülü hakkında
ki haber geç ~eldiğinde.n Londranın aabah gazeteleri bu rncsde 
hnkkında bir şey yazmamı~laTilır' Londrad ı Fransrr. k.nbinesinin 
ardı nrdına toplanmasının da gösterdiği ~ibi vaziyetin vahameti 
takJir edilmektedir. 

k rı Bor -
A ) - Columbia radyosunu::ı spı e 

Londra 17 (A. · F rclunun mukavemeti 

Znnnedildiğine göre bu toplantılar esnasında zaruri olnrnk 
göı-iişülcn nokı nlar fUnlar olabilecektir: 

v · tta ransanın. o deau:( dan l"Rptıgı neşnya 
1 el v anlatmaktadır. 

sorunu nnsıl l.ar~ı a ıgını l p . . beyanatını dinlemek ü-

1 - Atlnnıikin karşı kıyısından, bir mıktar mahsu9 ta)'Y31e, 

top ve distroyerler, kaç günde gelebilir) 

Bordeaux· da halk, Ma~şa. . etaŞı~ınd. kadar hiç bir nÜm3· 
1 k h leıe gıtmıştır. ım ıye 

2 - - 1 op, tayyare ve kıtaat kaç saatte Mnn~ denizini geçe • 

bihr. 
zerf' sükfınP.t e ıı ve • h b d mütehayyir gibi gözü-

H lk bu anı a er en 
yiş yapılmnmış:ır. a l tr 

Times ~azetesi yazıyor: 

küyor. fakat bunu mütaveatla karşı amış •• 

. l · · ·· le bitirmiştir: Spiker ooz ennı şoy h f a eımiye muvaffak o-
d ıh.. zun seneler mu a az d 

c.Avnıpa a ı;c u u b . A upa ve Amerika için cı -
ları 1-rnnsız ordusunun mağlu iyetı vr 

d .. ..k · 1 doğuracaktır. 
en huyu netıce er b d amıştır. Halk bezgin-

i ·· muhare e unn 
Alınan J,abcr ere g~~~. ecck bir halde d'eğild;r, Yaşlı hiç biT 

dir, ~şkındır, yarını ~-u~.un .. Olup biten şeyler çok ani ol -
.. h" b" hür gorulmuyor. 

uBu mühim anlarda harbden kendisi ıimdilik Fı-ansızlard:ın 

yo:. Fakat azmimizin Fransızlarınlüne mfüıabih bir imtihana ta
çok az müteessir olan f ngiliz, müttefiki Fransız! mücadeleye de
vam etmiye tt>~vik etmekle, ağır bir mes'uliyet yüklenmi9 olu -
bi olacağı saatin yakla~tığını anlıyoruz. Yalnı:ı: muktedir oldu~u
muz bütün (1"ayretlerimizi sarfetme'kle kalmıyarak aydan aya 
kuvvetimizin ve yardım kabiliyetimizin arttığını namuskirane ve 

emniyetle beyan edebiliriz. 

goz. ıç ır teza. . I Ik j üzünü anlıyamıyor.J' 
mu!'llur, çok ucnıştır. 1- a ç y 

F Hariciye Nazırının nutku ransa ,__.. p 1 

Atlantiğin öbüı tarafında da vaziyetin bütün manasile de~e -
rilr. mütalea ~dildiğini ve şimdi Fransaya yardımın büyült rnik -

yasta tefkilatlandırıldığını da biliyoruz. 
.) Yeni Fransız ™'ncıyc nazırı o 1 ~ ( Hususı -

BordeauX / d d b " nutuk söyliyerek, başvekil Ms-
B d b akcam ra yo a ır .. 1 d . 

o uen, .u ~ . hltabesini tahlil etmi' ve ezcum c emı~ 
reşnl Petaının mıllete 
tir ki: ··k k haysiyet ve şercfilc gayri mütenasib 

F rcınsanın yu se • ~· 
- d"l bunları asla kabul etmıyecegız. 
1 l kll f e ı use, k d k h tınrt ar e d" . çok faik bir düşman arşısın a a -
. ~ ıcn ken ısıne 

,. ransa, s.;:~y o·· an znf er kazanını~ olmnkl<'I beraber. 
rıınınncn çarpı~ıştır. uşm ' 

~tını kıramamıştır. 

Zahhen muzaffer 2özüken düşman harb mekanizmasında vu
ku bulabilecek her gedik ancak ha:be devam etme~-t ıureıile 
meydana çıkanlnbilir. Harbe devam etmek için, ncı tecrübeler 
gcçT:mio olan rnüttef.iklenmize -güvenmekliğimiz hodbinlikten 
değil, öyle hir hcttı hareketin menfaatleri iktizasından olduğuna 
kani olduğumuzdan ve yalnız böyle bir hareketle gerek tarafı -
mızdan ve gerekse onlara gSnderilmek üzere günden güne ha
zırlanan kuvvetlerden istifade etmeyi ümid edebileceklerini bil -

diğimizdcnd ir.,, 
F ransıı. nıcıne\ JY0 

Alman tebliii .Rhln'in geçilişinde bir lstihkA.m ta.buru 
. ( ) kumand3nı Oantke, ~ fedaktı.rlığllc bıl-

Füh.Terin umumi karargrıhı. 17 A.A. - h t . mıı.,tlr 
Alıruın ordul.arı başkumandn.nlığuun tebll - ~~hr;m~~~:ı ka~a.ıu: 17 CA.A.) -
ğı: . küt BU8Ün öğleden sonT1l Mct'z kalesi bir Alman 

Fransız orduları, dağılmış bır halde, d - müfrezesine teslim olm~tur. 
Je halinde ric'at etmektedir. Frnnsız or 1~ - Framuı tebliği 
la.n cenuba ve cenubu garbiye doğru, kıta_ Bordeaux l'l (A.A.) 17 Ha:ı:lrtln satıah 
ıa~ız rorafından yakından tnkib edilmek~ tebllği: 
tedlr Bazı mürreze1erin b!ı.len nizamlı 

1
b çarpı.şmalar, Latgle ve Chatcaudun mın_ 

müd~tan ynptı.ltbırl yerlerd_e b_? ~utreze er. takalannda ve ayni zamanda Lolre hattı fi
büyük lltayrbla geri puskürtülmU.'}tür. t zerinde ve Avallon'Un cenubunda devam et_ 

ahsan ibir fırka kumandanı ge~eral ~ - nıi.,tlr. 
ıraından kumanda edilen bir nıotorlü kıta- Düsrnan Saone•n bazı no'ktalarda geçmiş -
mızın cür'etkft.rane bir hücumu lle, o~eansı tfr ve Douhc; tstfkametfnde ilerlemektedir. 
almnğa ve bir mı.sarı muclb olma~~~fa: :ı": Dü"ITlanın Rhone - Rhln kn.na1mı geçmejle 
ihlrden Lolre nehrini geçmeğe mu mttvaf.fe.k olamadı~ yukarı Alsu'da vazi -
duk. .~ yette hiç bir de!Uoıtkllk yoktur. 

tıerımtz. ~ic'at halindeki cıuş - İngiliz tebliği · 
Hav::. ursı anha faaliyetine devam Londra 17 (A.A.) - İngfllz harbiye neıa -

mnn ti Loire uıerlnde bir 90k köprü:er retlnln tebliği: = ;· la t.abrlb edDmı,ttr. Köprüler ö - İngiliz sefert Jruvvetlerinin Jl'ransı'Z ordu • 
nünd: ~rikme:ıtte olan sılt~ık 'kollara, bom- larunn vanında ~Irak ettllti harektıt. No:r
ba ve mttrnlyözlerle bilcum edllmtştlr. mandiede devam etmektedir Burada hAlen 

'da ungres'ln ötesinde Uerllyen yapılmakta olan muharebe hattında taf.slllt 
Bourgogne cenuba doğru arazi kazan- bu anda mevcud detndir. 

:rı n~~~ar:~~da. iki hava meydanında, Bordeawı: 1'1 (A.A.l - 17 Haziran Fran _ 
bo~b::ı d~lu 39 tayyare elde edtlmiştlr. sız wam tebliği muharebenin Lolre mın_ 

'u cenubu şaridalnde, tsv~re ta.kasında ve Bourgoene'da dtmım ettiğini 
BesanQOn ~m1' ve bU aureUe Loren ve bildirmektedir. 

hududuna va ..,... nsıı ikuvvetıerlntn et - ---------· ALqa.s'dan çettnen .... a 
ki çember npanml.ftır. 

rafında 'de tnt'alanmıııı, saınt • MI -
şımall Lore~1_ .. 11 pıt>l.slne yaklqmakta

htel .şehrinin .....-

dır. ··-"'un cenubunda MaJlno hattının 
earrebrın;.a ...... eden fırkalamnrı, 

)'arı1 a.sından ıstıfa..., 
m tırty{jıfle dU.şmanın ibazan 90k 

Adana saat kulesi dOdUgU 
Adana (Huıuat) - Vekaletten gelen 

bir emre göre Adana saat kule.indeki ca
navar düdüğü hundan böyle 'Yak.it bildir -
mele. için kullanılmıyacaktı... Bu düdük. 
yalnız ale.rtte kullanılacaktır. 

etti bir Y ;Une ra1tnen Rhin..Marne 
tlddetlf maka~ vamıl.$t1r Cllateu-Sallre- -·······················-······-·······-.. ··-·········-
nnalı civıP.Tlu... • 

Sarli>rot.ıı ~ptedl.b'nll}tlr. Rhone -
'DleUZ ve 1 Bı&dnde ten.k~ller tavrlt.t -
Rhtn :tan~::!'.. 1 ttkametınde muzafferane Ankara borsası 

AçılJ.I • Kapanlf 17/8/940 flatıan 
mekte ve •""!>""' 
devam eylemektedir. 

.. •ruı muharebe ve pike tayyare çup_ •---------------~ 
.Aı...s · 1 samanda bna dafi batıır - ÇEKLER 

ıarmıız n :"ndal;i muhnrebelere ml\e..cısirı•------,,------.,.------1 
,.ıannu~ .... etm~tlr M~tahkem kalelPr .&eı11'.Kapan 
surette ya.unn . t bo ...,.. ... _,,_ "'"A 
ft bet.on meniler, en büvük ça~ a muu - Londra 1 .. ....,...... ".6S 5.20 

oombardnnan edtlmLştlT. DU.'llllGUln hn- New.Yortt 100 Dolar 140.- 143.-
larla bl yalnız 1 tanedir. Ve bunlardan Parla 100 1'rank 2.9675 2.945 
ft itayı an ~.m..,n..+-ıır 00 ~~ -
beş1 htıVO mUharebf'lerlnde dt.,. ..... •~m~"'"' · CeneTn 1 .1n1ç. u. 29.2735 29 05 
Oo Alman tayyaresi kayıbdir. . BrüksPl 100 BeJ.ga 2.96875 2.94 

AlJn•n dentsaltı gemllerJ, aon g{lnlerde 100 Attna 100 Drahmi 0.9975 0.99 
to nrıtodan faila hacbnde gemi batı - Botya 100 Lff& 1.7650 1.75 

bin ; Kumandan Frauenhelm'ln idare- Madr1d 100 Peçeta 13.10 13.-
mı:~ı 1~ir dcnlznltı gemisi, -arnlannda 11400 Budapefte 100 Penı~ 25.1075 24 915 
sıtonn UMoltik Welllngton Star İnglllz va.puro Btlt:ret 100 Le7 0.825 0.62 
da dahll olmak tızere 41:500 tonllfttoluk vt\ - Belgrı\.d 100 Dlnar 3.38 3.355 

t muştır Kumandan Endrass idare. Yokohama 100 Yen 35.SM 35.08 
ııur ba dı ııı.er b': deniuıltı gemisi aralarında Stotholm 100 ineç Kr. 31.005 S0.77 
sindeki >e. u ~-~ v1 9----------------1 
22300 ton.111toıu:k carlnthla 1.u~lllz mua n 

11"" F..sham ve tahvilat 
ltruvazörü öe dahil o1mU üzere fi.3 bin ton!- ._----------------1 
lltıoltılt .,..pur batırm)ftır. Bir de.nlzaltı ge_ 1938 % 8 ikramiyeli 
llltsl de Muray-Forth'da takriben 9000 tont- Srganl 
llkııl'* bir trwrus maa"t'ln ~ı ba.
ıumata mll"f&ttd olmuıttm'· 

19.-
19.-

19.-
19;_. 

r 
Bir doktorun günlük 

notlarından 
Şişman.ıh 

He.r yaşta muzır ola.n bir vaziyettir. 
Şi.ŞIIl.8.nlık birçok hast.alıklnra adeta ze. 
m~n hazırlnr. Ba§ta gelen teker hutah
ğıdır. ÇünJdl umumiyetle şl.şmanlar 
-kendi iddialarına ra.jpnen.. çok yemek 
yerler. Oldukça oburdurlar. Bu fazla ye_ 
mek nihayet karaciğeri tazın yorar. Kn
rn.ciğerln fazla yorguuluğu vazl!eyt ve 
uzvi tagayyüratı ve ihtlltıtatı mucib olur 
ve şeker hastalıll da ba.§layıverir. Şiş -
ma:nlılk muhtelit azamıma kwn ve tA§ 

teressübatına ve teşekkfilltına amil olan 
sehehlerden en ba4Jıcasıd.ır. Karaciğer ve 
safra taşları, böbrek taşlan, me.cıane taş
ları bu meyanda aayılablllr. Bundan 
maada şl.şrnanlık gut denilen nl.krı., has
talığının tc.şekküll.lnü 'kolayl.a.ştıt.ır. ŞIŞ
manlık nihayet blb adalesinin lstlhale_ 
sine yani yal istihale.sine 8ebeb olur. 
Adale! t;albiye yavaş yavao tesemmftm eL 
mlyc başlar. Kalb yağla.nır. Bittabi bu.. 
nun çok mühim ve mühlft olan ımt>et
lerlle karşılaşılır. Şişmanlık vaktinden 
evvel damar katıl.ığı meydana. getirir. 
Böbreklerin ç:ı.buk bozulmasına aebeb 
olur. Nihayet ~tşmanlık ndınla.rdn Te er
keklerde tena.stıll lmlVlarm faaliyeti 
üzerine müessir olur. Bazan dcamett bne 
ıntac edecek dereceyi bulur. 

şı.,manlığın bunca fec1 KtbetJerlnden 
hastalann kurtulması mürntilndür. Fa
kat bi.rÇ<>k ahvalde şi.fmanlar derd ya _ 
narlten evveli!. nndllerlnl: eonra da dok.. 
torlarını ve muhit.ini aldatırlar. Şüphes!Jı 
bu bir kastı mab.<ıus ne deRlldlr; fa.kat 
vakidir. ŞLşmanlann yemek lhtJyacı faz_ 
ıa iStihaları ltabUI lzahtır. Ve kendfierl 
lbunda masnrdurlar: fa.'kat buna .rağmen 
yemek ~ttrahat nolttal nazarından biraz 
fazla arzularma d~ndürler. 

Cefth lsttyen elnıyul'ula.nmna peısta 
pulu yollarnalannl riea ederim. Aksi &ak
dinle istekleri mabklesb kalallOtr. 

Adanada gö!IDHU hastabakıcdar 
kursu açıldı 

Adana (Huauai) - Adana kız lisesi 
kursundan ba,ka askeri hastanede de bir 
•Gönüllü bastabakıcılar kuTıuD açılmış -
trr. Bu kurs Cumartesi Pazar &ünlerinden 
başka her gün 1 7 den 19 a kadar faali -
yette bulunmaktadJT. Adananın birçok 
münevver bayanlan hu kursa devam ot -
mektedirler. ---------

Hend3kta pehlivan güreşleri 
Hendek (Hususi> - Hendlılt Halk P'ırka.'11 

tarafından fa.brlka b hçeslnde pehl1va.n 
gür~t tertlib edtlmilUr. 

Bu ctke'8 ~ nam.tar pebllvan. 
!arından MIDJ.Ytm, H'tl.seyin. Davud, Yıldınm 
Ali 1.§tlr* etmifUr. Otlretler pü llUlft.Uül. 
JeW M lMrJecanb olm.uotv. 

Sayfa 7 

İngiliz tayyareleri dün de İt~lyan 
hava üslerini bombaladılar 

halyadaki askeri üslerin bombardımanında birçok 
kişi öldü, Habeş çeteleri Fransız hatlarına geçiyorlar 

Kahire 17 (A.A.) -"Yakın~rktnki in- tahliye edilnı1ş olması oradaki askerlerin bf. 
giliz hava kuvvetleri umumi karargahı lıal- zim kıtaatı beklemeğl nrzu et.mediklerlnJ g_& 
yanın Tobruk hava üslerin,. karşı çok mu- tcrmektcdlr. Yerli kıtaatta bulunan Müslft. 
vaflakiyetli akınlar yapıldığını bildiriyor. man askerler, İtalyanların ölüleri gömme -

lngiliz tayyareleri, diişman hava mücla - den bıraktıklarını görerek büyük infial duy. 
fnn toplannın §iddetli ateşlerine re ğmen hü muşlardır. / 

cumlarına devam etmi !erdir. Benzin ve İtalyan tebliği 
mühimmat depolarına ciddi ha:;arat yapıl: İtalyada bir mahal 17 (AA.) - İtalyan 
mıştır. Birçok infilaklar olmuştur. Aynı orduları umumi karargfı.hından: 6 numaralı 
mıntakada E.laden ve Elgulbi üzerine de tebliğ: 
muvaffakiyetli akınlar yapılmıştır. Bom - Tayyarelerimiz dün Malta, Kors"kn ve Tu.
bardıman tayyareleri yeniden Dredaova ve nustakl deniz üslerilc .. ftV1.Yare sahnlarını bo"" 
Macnuvayı bombardıman etmiştir. Vaki 0 - bardıman et.ml.şlerdlr. ......... .. .. 
lan isabeıler neticesi büyük hangarlarda Bir hava düellosu esnasında bir İnglllz a.v. 
yangınlar çıkmıştır. Bir ltalyan bombardı - cı tayyaresi düşürillmftştür. 
man tayyaresi alevler içinde yerde parça - ~an tayyareleri bazı akınlar ynpmış.. 
lannuştır. Bir İngiliz tayyaresini av_lam:ık !ardır. Bu akınlar münferid tayyareler tara
:Stiyen bir İtalyan muharebe tnyyaresınc ısa fındnn yapılrnl.'$ ve bu tnyynreler bllhns.sa 
bet vaki olml.l§tur. Arkasmdrın d~~nnl.~~ geceleyin şehirlere ve kırlara bombuar at. 
brrakarak büyük bir süratle basaşagı ındıgı. m~laroır. 
görülen bu tayyarenin düştüğü tahmin e - Snvone'de bir k1.şl ölmfui birkaç k"şi de ya_ 
dilmektedir. ra1'anmı.şt.ır. 

Bütün ta}tyarclerimiz üslerine dön?1üş - Cagllar1'de düşmanın bir alkmı tayvnre sa. 
tür. Cenubi Afrika hava kuvvetlen ta - hası hangarlarından bazılarında hasnrata 
rafından şarkt Afrikada yapılan hücumla! sebebiyet vermlstir. Hava kuvvetlerine men_ 
esnasında 8 düpnan tayyaresi düşüıülmüş- sub altı n"efe.r ölmiiş ve otuz kadar nefer de 
tür. yaralamm.ştır. 

Miga' da askeri kamplara, düşman tay • Palermo'da avcı tayynrelerimiz havalanır 
yarelerine hücum yapılmıştır, birçok İsa - havalanmaz düsman tayyare grupları her 
betler kaydedilmiştir. türlü taarruzdan vnzgec;erck kaçmışlardır. 

Diğer kamplar bombardıman edilmiş ve A1p1er üzerindeki keşif faaliyetlerimiz m~ 
bir hava mlidafaa topu bataryası iskat edil· temadlyen artmakU:ı.dır. Şlmaıt Afrtkada İn
mi~tir. 

ltalyan Moyale'sinde zırh!ı \'8!ııtalar ve 
kamyonlar imha edilmiş ve birçok kıtaat 
dağıtılmışhr. Burada bir hava müdafan bı-

giliz kuvvetlerine karşı yapılmakta olan ka. 
ra, hnvu ve deniz hnrek~tlerl milsa d neti , 
celer vermek sureUle gitg"de inkişaf etmek• 
ted.lr. 
Şnrkt Afrtkada Sudan vr Kenyanın hava taryası iııkat edilmiştir. 

Bütün tayyarelerimiz salimen 
tnr. 

dönmüş ve deniz fislerine karşı mühim hava f ıall • 
yetleri yapılmış ve dikkate şayan netıcele:r 

Cenubi Afn1'a tebliği elde cdilml.ştlr. Yerde buJunı:ın bir kaç tay_ 
NnlrobL 17 (A.A.) _ Resın1 tebllğlcr: ynre tnhrlb ed'f1mı,tır Ve a kcrl te at ha. 
Cuma günü zarfında Bnr<lıra tayyare mey snra uğratılmıştır. 

danının askeri hedefleri tızerlne, cenubt Af- Dfişman tarnf.ından yanılm• ohn ba:ı:ı a
rf.kn tayyare ırnvvetJe.ri muvtıffakiyetll hava kınlar Dlredoua demJrvol ı tec;ısa•ını pek nı 
hücumları yapmıştır. Kat1 Lsabetler olmu.ş hasara uğratmıştır. 
ve büyük luı.sarnt vukun gelmiştir. Cenubi Maltanm bombl\ .. dımanı 
Somnllde .k~lf uçuşları yapan tayyareler, hlç Londra 17 (A.A.) - Reut,er: 
btr düşman hareketi kaydetmeml.ştlr. Düı;man, Salı s:ıbahınd'lnber Ma ta u7.e-
Dil.şman faaliyeti, Wjar ve İmoynle exn - rine 25 kadar hava akını vapmışhr Dti ya.. 

letl üzerinde bombardnnnnlar yapmakla ik. pılan iki hücum esnasındrı. birkaç k a p r_ 
Ufa etmiştir. Telefat ve hasarnt yoktur. ça.c;mı dfuimesl üzerine bl Ml olmü'I, u~ sı. 
Wja.r ü.zcrindekt bo.mb:ırd'Ullanm neticesi tet vll yaralanmı.ştır Maddi hasar yoktur 
kik edildlğınde '10 hektolitrelik benzin za3J Malta umwnl vali munv nl radvod soy. 
olduğu anlaşılmıştır. !ediği bir nutukta, halkı~ cesnretlnı 'H' o, 
Cumayı CUmart~ıne lbağlıyan gGCe zar.- (:ukkıı.nlılığını övmO tür. 

fmda lIJngs Afrlcan Rlfli3 atıtaatı _yerli kı- Habeıistan hududund:ı 
t&attır. İtnlyan Moyale'sine akınlar yaJY.! - Cibuti 17 (A A.l - Frıınsıı kıt'a 
rak, 6 İtalyan !karakoluna girerek, dfin ıtere_ birl.lğt yapmak uzere 4 Bnbe, şefi 
ki bombardnrum netJeeeı ölmftş olmalıırı ile beraber, buraya 'gelml ... tir. Bu~J 
mWıtemel bulunan 3 yerlJ a.s~er bulmuşlar - rasında, sabık tmpnrııtor1u'k hass:ı 
dır. Bu karakolların hep.si düşman taratın_ fi Kagnas Maç Mokaya dı var<tır. 
dan tahliye edllrnt., ve 1çerlerlnde blrÇQk .sl- Fransız ike.'}lf kollan H h Is 
IA.h ve teçhizat bulunmuştur. Kara.koUann ü7.erfnde düsmanh tem.as ~"~ir>d:~~r 'hud -'u 

Fra~sada dünkü 
askeri vaziyet 

<Ba.ttaralı 1 inci sayfada) 
rmın cenub ric"at hatları kesilo.ekle kra -
her bunlar fİmalden, garbden ve ıark.ta~ 
tiddetli bir surette tazyik edilmekterurler. 

Bilhassa Parisin §İmame Marn ve Sen 
muharebelcrile fazla oyalandıklan ve ne -
ticede tamamile bozuldukları anlaıılan 
merkez Fransız ordulan dn. motöılü ve 
motörsüz Alman kotları tarafından takib e
cliJerek geçilmit ve önlenmi7 olduklarından 
bir Alman zırhlı kolu mukavemetsiz Or -
leanı işgal etmiı ve burada Loire nehrini ce 
nub istikametinde geçmiştir. 

Bu suretle Fransa için, ordularını şimal 
meydan muharebesinden Loire ~eriaine çe
k.erek burada yeni bir müdnha ve muka
vemet hattı tC§kil etmekten ibaret olan son 
ümid de kaybolmuştur. 

Bundan başka Fransa yollannın muha 
cir kafilelerile dolu olması F ransanrn 11ek 
müşkül ve pek tehlikelı durumum. bir kat 
daha nazikleştirmektedir. Bütün bunlar, 
Fransanm yeni hükUrrıet kabinesini Alman
yadan ıerefli bir mütareke ve şerefli :..ir 
ıullı dilemeie icbar etmiıtir. 

Bay Hitlerin Bay MuHolini ile görüt -
meden eVTe) Fransız mütareke talebine ce
•ab vermemesi onun F ransanın mütareke 
iat9eceğini ~elden dü§iinüp buna bazır
lanmamıı olc:luiunu gösterir. 

Bay Hitler Bay Mussolini ile ı 6 Hazi -
randa görüştükten sonra Fransanın müta
reke talebine cevab verecek ve rartlarını 
bildirecektir. Mütareke ve sulh şartlarını 
takib ederken Almanyanın, bilhassa İngil-

tere ile devam edecek ve belki d 
·· k ı ·· ~ uıun surece o an mucadeleleri esnasında F 

"d ·ıahl ' ran-sanın yeru en sı a anıp kuvvetlenm . 
d b·ı esınc mey an vere ı ecek bütün imldinla b 

t f tmek . . - · k n er • ara e ıstiyecegı pe aşiktırdır B 
b bJ v b ' U l'IC-e e eger ceva sadece kayıdsız ve ~~rt 
b• •• L d • ~0 SU! 
ır mutarelle en ıbaret olmazsa 0 h ld 

bildirilecek §ftrtlann baısınf!n her hnld ak e e a-
ra, hava ve deniz kuvvetlerinin bütün ·ıah 

1 1. . F sı a ve vasıta arının tes rmı, ransanın Ycnid 
·1~LJ • . . 1c en 

ıı an anmamasını tcmın ıçın ontrol v • · ı· F 1 1 · • azı ve şıma ı ranaa eya et erının Alman İş J' 
altında kalması gibi maddelerin bull gn 

1 

_ ı_ ld"" ın -ması pe.ıı; mcmu ur. 

İngilterenin barbe devam edece;".i l 
h N. k" ç·· ·ı· b .., an il· şı yor. ıte ım orc;ı ın ugünkü ( dü kü) 

kısa beyanatı bunu göstermektedir. O nhal-
de Fransa ile :A.lmanya - ltsılya ar d 

.. k '-d" _ ._.. l asın a mutare e aıı; ı mumlllun o ursa Alman 
İtalya yalnız lngiltere ile uğraımak ~ka"~ 
nını bulacaklardır. Bu takdirde Fran d 

sız o-
nanmasının durumunun ne olabilecev · 
b hn gı ve 

unu sa eden çıkarıp çekmenin Al 
ı 1 . . --L·· manya Ye ta ya JÇın muınAun olup 'Olmı v 

meselesi büyük bir ehemmiyet ikazanY•cagı 
)u mıı o-r. 

H. E. Erir~ 

Camllerbı et.rafı ta.ıı.ztnı edilecek _ Bel 
diye Fatih, Sultan Selim, Süleymanıye ca e -
!erinin etrafını tanzim etnıcğe tarar v mı_ 
~ır. Camilerin etrafına verilecelk: yenler -
kil Imar İşleri Müdürlüğü tarafından t.es~~ 
edilmektedir. 

ATINA, SOFYA ve BÜ KREŞTEN 

-
HANS 

Hareket eden nç motOrl!l • Deutsche 
Lllfthaııs'l • tayynrelerl, Almanya ve 
beynelmilel hevs hatları ile muntazam 

irtibatı temin etmektedir. 
Her tnrın izahat ve biletler içln 

W AL TER FEUSTEL 
Tayyare bUeUeri satışı Umumi acenıasına mllraeaat olunmalıdır. 

Telgrar adresi: HANSAFLUG,. Galata Rıblı:nı 'S Telefan: 41178 



SON POSTA 

F O S F A B S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan taıeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik, din~k verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. 
Muannid inkıbazlarda, barsak tenıbelliğindt!, 1'ifo, Grip; Zatürrie ., Sıtma nckahatlerinde; Bel gevşekllif " 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

F O S F A R S O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndnn üstünlüğü DE\1 Al\ILI BİR SURETl'E KAN, KUV
VET, İŞTİllA TEMİN ETMESİ ve ilk lmllananlarda bile tesirini derhal ıösterruesidir .•• 

Sıhhat Vekaletilıin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Bilumum Pasif Korunma 
MALZEMELER FABRİKASI 

Yangın söndürme 
aletleri 

Sıhhiye 
ıandıkları 

Canavar 
düdükleri 

YH11gın söndOrme ve Sıhbf yardım malzemeleri. Enknz kaldırmıt ve can 
kurtarma malzemesi, Teknik Onarma ve sair biltlmum pasif korunma 
malzemelerini Sağlam, Ucuz ve Teminatlı olarak yegane bulacağınız yer 

lstanbul Levazım Amirli· 
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaatı llAnları 
3,360,000 kilo kuru ot kapalı zarna ek -

sllt.meye konmuştur. Muhammen fintı 

198,200 lira, ilk teminatı 11,910 liradır. İha. 
lesi 27/61940 Perşembe günü saat 15 de 
Ktrklarelinde tümen satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Şerait ve evsafı komisyonda 
görülür. Taliblcrin 2490 aayılı kanunun 2 ve 
3 eli maddelerindeki veslkala.rlle birlikte 
teklif mektublarını günUnde ve &aa.tlnden 
bir saat evveline kadar mezkftr komisyona 
vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Evsaf ve şartları Ankaril ve İstanbul 
Lv . .A.. Satınalma komisyonlarında da gö -
rülür. (21-4736) 

A. Samurkaş Fabrikasıdır 140.ooo kilo aı~ et:ın knp:ılı zarna ek_ 

İdarehane: Galata, Perşembe Pazar No. 50 İstanbul. Telefon: 41862. sllt.m&ıSi 20/ 6/940 Perşembe günl1 88.at 16 da 
Esklşehlrde Kor satın alına koınJsyonunda 

Telgraf: Samurmaz • 1.tanbul yapılacaktır. Şartnameııı komisyonda görl\ _ 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı~.~mmb~cl13~~oıka mu~k~tt~ 
mmatı 2887 lira 150 kuruştur. İstek1ller ka -

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor nunda yazılı vesaik ve teminat makbuzlarını 
havt teklif mektuplarını belli günde saat 

1 - Konya askeri orta okulunun her ü9 sınıfına da önümüzdeki EyUUün bJ.rinol gü. Hl şe kadar koml.!yon ~.ne verml.I buluna. 
nü başlıyacak 940:941 der.s yılı ıçln ta.lehe alınacaktır. caklardır. (1740) (4527) 

2 - İstekli talebenin Tül'k ırkından olmaaı, kend.Lslnln ve alle.smln lı:ötü hal ,.. töh- * 
ret sahibi olmamuı sıhht muayenede satlam çıkma.u ve yapılacak seçme sınavında da 1,270,000 kilo sığır eti ayrı ayn lhalesl ye.-
kazanması şarttır. pılmak üzere parçalanarak kapalı zarna et.. 

sutmeye konmuştur. Her partlnln muvakkat 
3 - Bir sene tahsili terkedenler, ya.oını büyilltmiif veya kUçWtmiif olanlar, kendi temınatı 3875 ve 2888 lira arasındadır. Ek _ 

okullarının sınıf seçme aınavlarında ipka veya bütünlemeye kalanlar, yatıa.rı boyları slltme gtinleri iki ve üç Tenunuı.. 940 Salı ve 
ve ağırlıkları talimattaki hadlere UYIUn olmıyanlar askeri okullara. alınamazlar. Çarşamba günleri saat 10 dan 17 ye kadar_ 

4 - İst~klllerln, ş!mdl olduklan okullarda tah.!ıillerlne devam etmekle beraber dır. Bu etlere talih olacaklar meıı:Jror gtın ve 
10/Hazirandan itibaren bulundukları 7arlerdek1 askerlik şube.sinden dl#er kaydo.ta.bul saatlerden bir Mat evvel teklif mektublarını 
ıartıarlle müracaat yollarını öğrenmelerini 'Ve buna göre de k.aydUkabul kA.ğıdlannı en komisyona vemneleri lA.zundır. Şartnameler 
geç 30/Temmuz/94-0 tarihine kadar tamanılamı.ş olmaları IAzınıdır. c4350a hergiln Vl:!ede askert satmaıma komisyonun_ 

da görülür. i'!tcklllerin Vizede askert satın. 
alına komisyonuna müracaatları. 

(48) (4864) 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BE~GIEVelEKL14iNlt 

ıtabletlerl her eczanede bulunur 
ıPolta kutusu l2SS) Galata, latanbul 

Reçete ile satılır 

-1 
Gedikli Erbaş Hazırlama orta 

alınıyor okullarına talebe 
t - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun I. II, m. sınınanna KırıUa • 

lede San'at G001klJ. Erbaş hazırlama orta okulu ile Anka.rada Muslki Gedllkl Erbaf ha. 
zırlama orta okulunun yalnız ı. smıtıanna önümflldekf EylCUde baflayacak olan 940. 
941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin kötfı hal ve ~ _ 
ret sahibi olmaması, sıhht muayenede sağlam çıkması Te yapılacak: .seçme aıııannda 
kazanması şarttır. 

3 - Gedllki hazırlama orta okullarına alınacak talebenin yaş haddi: 
Sınıf Yaş 

Gadikl1 Orta I 14:17 • 
• • II 15:18 

• • m 16:19 olmak 
Bu ya,olara ald boy ve atırlık hadl~ aakerllk şubelerindeki asker! liseler ve orta 

okullar talimatının 71. maddesi özlerine uygun olması lflzımdır. 
4 - Her üç okulun 1. sınıfına istelcll olanların beş sınıflı ilk okulu bltirmlf olmaları 

şarttır. Orta n ve III. smınara girecek olanlar bu smınara terfi ettiklerine dair taM1l 
vesikuı veya şahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun 1k1 yıldan !azla tahsili terket~ olanlar ve eT
veloe Gedikliden veya askerl okullardan çıkarılanlar alınamazlar. 

6 - Kayserlde Gedikli Erba.o hazırlama orta okulunun her üç sınıfı ile Kınttalede 
San'an Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınıflarına. köylü istekli, Ankara Mtı.!ikl 
Oedlkll hazırlama orta okulunun I. sınıfına musikiye hevesli ~hlrll .18tekliler alımr. 

7 - Yukandakl şartlan haiz 1steklller 10 Hnzrandan itibaren bulunduklan Ycrtn as
kerllk: şubesine müracaat ederek diğer kaydiı kabul şartlarfle müracaat yollarını öl -
renmelcri fltm olunur. 0732> (4351) Anbar inşaatı * Beherlne tahmin edilen fiatl 310 lira olan 111•••••••••••••••••••••1••••••••-.. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1 - Fakılı istasyonunda yapılacak anbarlar, idare binaıile 

buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 73983.50 «yetmif üç bin dokuz yüz 
seksen üç lira elli kuruıtur.» 

2 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofis Umum Müdür· 
lüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 25/6/1940 tarihinde ıaat 15 de Ankarada Ons 
binasında yapılacaktır. Teklif mektublannı havi zarflar makbuz 
mukabilinde Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat temirtat miktarı 4949.17 liradır. 
5 - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek 

için ihale tarihinden nihayet lki giln evel Ofisten alacakları eh· 
liyet vesikasını koyacaklardır. ((2891» «4997» 

PROTEiN 
Frengi ve Belsotaklata 

Afetinden Koruyan yegane ilaçbr. 
Her Eczanede Bulunur 

İstanbul Belediyesi, lstanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
Ald oldu~ l.Ş Zartıann atıtm. J:bll.tme tetıı 

gtın(l aaat1 1 t.a . _. ...,,. . ~ .. , ~ 
159 aded Ampermetre ) 
37 » Voltmetre ) 29/7/940 li Kapalı mektubla tekllt 

4 • yazıcı voltmetre ) 
2 » Makisgraf yazıcısı ) 

105 aded cereyan red11ktörl1 ) 
5 » ıtevetttir tran&.. ) 26/7/IHO ıı 

forma törü ) 
1 - İhaleler yukarıda yaaıiı gün " aaa'ııılerda Metro ha.nınm 6 mo1 katında toplana.

tak ko~nda. yapılacaltta. 
2 - Her iki ite ald taz:t;nam.eııer l#tUUJ1 M6dGrıQ11inden pa.ruuı oı&rak tedıutk edi

lebilir. 
3 - Tekllfier zarfların aoılma gtıntlM kadar kiarembı Levazım d&inetne t.ndt edil-

melidir. c486lb 

ITAL YA ve MERKEZi 
Avrupadan Şimendifer ile 

HER NEVi NAKLiYAT 
T afailAt için ı 

K. A. MÜLLER 1111 Şlll. 
MINERVA HAN - GALATA. Telefon: 40090 • P. K. 1090 

Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünden : 
Kuleli ve Maltepe nskerl liselerinin ikinci ve üçüncü suunarına gimıeğe istekli ve bil. 

tün girme şartlarını ha,tz olan namzedlerln seçme sınavları 21..22-24/Haziran/940 gllıı_ 

lerı Kuleli ve Maltepe liselerinde yaıplaca~. Namzedlertn en ıeo 11/6/94-0 etınil saat 
1eldzde tabu liselerde bulunmaları. (81) <'942> 

. 

ıoo tane hasta nakliye arabası ~2/6/940 ou_ 
martcsi günü saat 11 de Ankarada M. M. v. 
satınalmo. koıtrlsyonunda pazarlıkla satın 
alınacaktır. İstcklllerın 4650 liralık kat'l te
mlnatıarlle birlikte mezkfir komisyonda bu
lunmaları. Şartnamesi 155 kuruşa komisyon-
dan alınır. (47) (4863) 

BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

•• 
İdare Merkezi ı İSTANBUL (GALATA)' 

Tiirkiyedeki Şubeleri: 

tST.AN.BUL .Galata ve Yenicam.l) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yanani•tandald Şubeleri ı 

BELAN'tK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Ktralık kualar servili 

Doktorl • Zati Oget 
Belediye karpsındaki muayeneha· 
neeinde 6fleden .onra haatalanm 

kabul eder. 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun santimi ---- .. -.. 

Birinci .alrile 400 hnıt 
IMncl .altll• ıso • 
Vpmcl ealdl• ıoo a 
DlJrdilncil .alril• 100 ,. 
11 Mlıileln '6 tt 
Son -1HI• 40 ;, 

Muayyen bir IDOdde' artında faz,. 
ıau. mlkta.r.d& ün Y111*racaklu 
.,.ncı. tensilA.tlı tutfemı.dc ı.tlfade 

~· 'l'a.m. 7ILrlll1 ... çqr"ek 
UJfa UAnlar 1Qin &1?1 bir tarUe derplf 
edilmJtt1r • 

Son Postanın tıcarl illnlanna aid 
141er ioln fU adı'9le m üraeaat edil
melidir. 

iliaoılıll KoHeldil Şirketi 
K&bramanzade Ban 

Ankaira cadcleU 

Son Posta Matbaası 

Nefl'iyat Müdürü: Sel&m Ragtp Ef1Mf 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. EJaem UŞAK.LlGll. 

1940 iKRAMiYELERi ı 

T. İŞ. BANKASI 
1 aded 2000 l1ralıt - IOOO.- Uıa 
1 • 1000 • - IOOO.- • • • IOO • - IOOO.- • 
ıt • -• - aooo- • 

1940 Küçük 
.. . 100 • 

_...__. 
.,. . • • -,,...._ . 

210 • • • _..__ . 
Cart Hesaplar Kefiielerı 1 =- 1 ...,.. 

iKRAMiYE PLANI 
1 ...... 1 lldnci &adla • 
lerlnd• J&!Jlhr. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı _ Kurumumuzda münhal 80 lira llcretll muha.lebe memurluğu lotn 20/6/MO Per

şembe günü .sabah saat 10 da mü.sa.bata imtihanı ya,pılaoaktır. 
2 - Talihlerin asgart orta me.kteb veya buna. muadil bir mektebden mezun olma -

ları şarttır. • 
3 - İsteklilerin 19/6/940 aqa.mına tadar evrakı müsbitelerlle birlikte Rektörllt bal-

kA.tlbllğlne müracaatları llAn olunur. (2765) (nM) 

,.. Ôksür~nlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
\... Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 


