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Amlırikan membalarının tahminlerine 
göre teklif edilen sulh şartları 

7 _ Franja Alıaı ve ı·orın Ilı şimali Fransadaki sanayi mıntaka· 
sını Af manyaya terkedecek 

2 - Korsika, Tunu!, Nis ltalgan hakimiyetine tırkedilecek 
3 - ita/yan müstemlekeleri hududlarında tashihler yapılacak 
4 - Fransa, · ita/ya ve Almanya ile bir ittihad vii.cude getire.cek, 

--.. ·--.. --·········-························· .. -···········································-···················--
Hitler • Mussolini mülakatı Veygan orduya 

dört saatten fazla sürdü harbin devam ettiğini 
b h F h.kA 1 b·ı . . k k bl telsizle bildirdi 

Şartlar bU Sa a ra~SIZ U UmBf ne 1 dırılBCB , a ne Mütareke şayia/arından istifade 

toplanarak kabul V8J8 red Cevabi Verecek - eden Almanlar beyaz bayrak çekerek 
''ılc"york 18 (Hususi) - ~nited Press ~~hıı.~iri bUdtriyor: ~ramamn mütareke teklifi kabul edllmiverek, derhal mün - muharebe siz SOn sür' at le ilerliyorlar 
Bugün Mi.inihte yapılan Hıtler • Mu1aolinı mUlakatt d5t ııaat t-erıd sulh .akdetmesi i.stenecektir. 

.. ·· tür Umumi kanaat-.• g8re pek ağr olan sulh 13rtları meyanmda 
ııur~~:~k~t ndicesinde neşredilen çok kısa resmi tobliğden LRş- Alaaı ~ Lorenin Vtt ıimalf Fransadaki aanayi mıntakaeının Alman Yollarda 6.000.000 sivil halk 
it k yılacak hiç bir haber sızmamış olmakla beraber, yaya terki lstenmektedir fil i 
F:a~~:;:u te~~if edl1ecek olan şartlar hakkında Berlin mahfelle- Korsika, Tunus ve Ma balyaya terkedilecek ve ltelyanrn Af- 88 V8 per 'a,D k&Cl,lYOr 
rinde ileri stirülen tahminler şunlar_dı~ ____ -.. _____________ ~ (Devamı 3 iincii sayfada.) 
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ransız o.nanıasının is an 
e i-ı e i o unu or 

/ngtlter•dB bulunan meşhur Franaız generali Oaul• Franaız 
hilktimetlnln mil•l•atl•k•l•rlne celıllerelı har6• devam etmeal 
iazım geldiğini •Ögledl, Fransız asker 11e zabitlerini /nglll•rege 

kaçmıga ve lıe11d!sln• iltihaka davet etti 

f'&'ans&:.ı d.onannu\Sma aid bir &örünüı 

Londra 18 - Fransız yükıek kl.\lllan -ı mak için beyaz bayrak hinıaycsind ·ı l 
danlığı telaizle bildiriyor: mektedlr. e 1 er e-

Fran.11z kumandanlığına buaün aelen Karada, denjzde ve havadaki b .. .. 
bazı malUınata nazaran düıman kollan, ı Fransız ve İngiliz muhariblcrine h 1 l uthn 
muharebe etmeden mühim ilerlemeler yap (Devamı 2 nci sayfa:a,;r atı ~ 
~~ 

Çörçilin dnnkn nutku: 
"Fransa· muharebesi bitmiştir, 
lnuııtere muharebesi başlıyor,, 
İngiliz Başvekili F ransadaki İngiliz kuvvetlerinin 

ve harb malzemesinin mühim bir kısmının 
geri çekildiğini bildirdi -

lngilterede 1,250,000 asker bulunduğunu haber veren Çör,,. ·ı. B 
d.. I k k k l ~1 

• « ef upnan ı.r asının araya çı arı ması 250 vapurla temin Jil" e" ır. 
Donanmamızın bundan haberdar olacağı ve bu gemilerin 

d ·ı kl · Ü h · d parça parça e ı ece erı f p esız irn dedi 



2 Sayfa 

Veygand orduya 
harbin devam ettiğini 

telsizle bildirdi 
<Baştar:ıfı 1 hıci sayfada) 

ki hiç bir mütareke mer'iyette değiJdir. Ve 
si18hlar terkedilmemiştir. Yalnız henÜ2' 
baıJamamış olan müzakereler mutasavver· 
«lir. Binaenaleyh he1kesi11 vazifesi muka -
vemete devamdır. (a a.) 

Ordunun vaziyeti 
Londrn 18 ( Huııusi) - F ransada bu -

günkü pskeri vaziyer şu merkezdedir: 
Fransız ordusun' harbin devam etmekte 

olduğu, mütareke nktedilmediği bildiıil -
rniştir. Dört ordu çarpısmakta ve düşmana 
mukavemet etmektedir. Kıtaat son dt'lcce 
yorgundur. Fakat bulundukları nazjk va -
ziyette cesaretle dövlişüyo?. l\lajino hat -
tındaki kuvvetlere dokur.ulmamıştır. 

lsviçrf'den gelen bir habere göre, Majino 
kuvveti rinden ~00 bin kişi cenubdaki 
Fransız kuvvetlerin~ iltihak etmeğe muvaf
fak olmuştur. 

Ordu, hali hazır icablarınn göıe tensik 
edilmektedir. 

İsviçre hududuna yakın V esul kalesi bu
gün bir Alman motörlü kıt"ası tarafından 
i gal edilmiştir. Fransızlar . .Tura da~lann -
dan İsviçreve giden bir tünel geçidini beT
hava etmi .. lerdir. Burada, düşmana muka
vemet gösterileceği tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan Yakını1arktaki Fransız 
kuvvetleri umum kumandanı general Mit
telhauser bir beyanname nesrederek, mu
hasamatın kara. hava ve dt"nizlerne devam 
ettiföni bildirmişti•. Bu haberi teyid eden 
malumat voktur. 

Alh milyon kişi hicı·et ediyor 
Londra 18 (Hususi} - Fransada bulunan 

<'Cnebi muhabirlere nazaran, halen şimal -
den cenuba hicret etmekte olan sivil halkın 
sayım 6 milyondan fazladır Bunlar, Borde. 
nux'ya r.lden yollar üzerinde perişan bir man 
zara nrzetmekte ve her türlü tehlikeye m=ı
ruz bulunmaktadırlaT. 

Bir çok Fransızlar da İsv"çreye iltica et. -
mekted rler. Bu meyanda 3000 Fransız ruı. 

kerı de isv·Q?e hud~dunu geçmiş ve enterne 
edilmiştir. 

Bu!rlin, Fransız yaralı askerlerile dolu bir 
tren de İsviereye grlmlst'r. 

Fransa dahi1ive nazırının hitabesi 
Bordeaux 18 (Hususi) - Fransız dnhlli. 

ye nazırı Ş:ırl Pomare ibu akşam radyoda bir 
hltnbede bulunarak, halka, bulunduklan 
yerden ayrılmamalarını ve yollarda izdlha. 
ma acbcb yet vermemelerini tavsiye eyl0mlş
tlr. 

Zira, cenuba doğru hicret etmekte olnn 
halk, askC'rl nakliyatı güçlcşt1rmcktcdp-. 

Nazır. hukiimetın her .şev düsünme te ol
duğunu ve lWnı gelen tedbirleri ald 'tını ı_ 
ııı.ve etml$, .Fransa yacıamnktadır ve ".ınşı _ 
yaca'ktır. sözlerile hitabesine nihayet ver -
mlştlr. 

«Fransa yafıyor) 
Bordeaux 18 {A.A.) - Fransız hükiı -

meti, nüfusu 20 binden fazla olan şehir -
lerin açık şehir olduğuna ve binaenaleyh 
bu tehirlerin muhareb..:: ve bombardımanla
Ta karşı masuniyet arzcdeceğine dair bir 
karar ittihaz etmiştir. Bütün memurla, va
zifeleri başında bulunacaklardır. 

Fransız sözcüsü heyanatına şu suretle 
d"'vam etmiştir: Ya~adığımız kederli ve 

mühim saatlerde intiznm Fransanın haya -
tının esas şartıdır. Ben konu urken ordu 
harbetmektedir. Onl ra disiplinli ve sakin 
bir geri temin edelim. Fransa yaşıyor. Fran 
sa ya ıyacaktır. 

Fransa terefııiz hir ııu1h kabul etmiyecek 
Bordeaux •8 (AA.) - Fransız rad -

yosu bugünkü neşriyatında Papanın Fıan
sadaki vekili Valeno' nun Fransız ve hal -
yan hükumetleri arasında mutavassıt va -
z.ifesi göreceğini söylcmış ve bu sebebden 
dolayı yakında vaziyetimizi öğreneceğiz de
miştir. 

FTansız spikeri, bir kere daha, Fransa -
nm ,erefsiz bir sulh kabul etmiyeceğini te -
barüz ettirmiş ve demiştir ki: 

Memleket terefsiz prtlan kabul c.tmeğe, 
veya milJetimizin manevi hürriyetini ter -
kctmeğe veyahud F ransanın ruhunu sat -
mağa kat'iyen razı değildir. 

lztırablan her ne olur~ olsu._ het ıey
den evvel gayri muharibler, sancağın te -
refi için askerlerimizin yaptığı İrr.ıanlık fev
kindeki mücadeleyi düşünmelidirler. 

Franaız radyosunun aynca bildirdiğine 
göre, Franıaz kabinesi bu sabah Mare§al 
Petainin riyasetinde toplanmıştır. 

Silihlar teılim edilmiyecek 
Nevyork 16 (A.A.) -· National Broad

castİng kumpanyası tarafından Fransız hü
klımeti radyosunun mevcesi üzerinden ya
pılan neşriyatta "lpiker, şun lan söylemi tir: 

Fransanın ailahlarını te!lim edeceğini 
söylemek kat'iyen yanlıştır. Fransa Alman
yadan yalnız hangi şartlar dahilinde Fran
aız çocuklarının katliamını dordurmağa 
muvafakat edeceğini sor:mu tur. 

• Almanlann gayeleri 
Nevyork 18 (A.A.) - Columbia Broad 

casting Company'nin Bordeaux mümessili 
muhacirlerle hınc;ahınç dolu olan Bor -
deaux"da gece biT alarm L'l<lret! verildiğini 
bildiriyor. Hava müdafaa toplan faaliyete 
geçmi~tir. 

Gene ayni muhabir şunları ilave ediyor: 
Halkın düşündtiğüne göre, Almanlar 

Fransız.lan iz'aç etmeğc mümkün olduğu 
kadar devam ederek istedikleri gibi bir 

Pariste ıülciınet 

• • 

SON POSTA 

- /spangol sozu 

Abda!ın bütün !hayatında yapabileceği. en ıyı iş Ortaya yeni ve muvaffak bir eser atamayacağını anla-
zekfı ve müvazene sahibinin eserinı tnkliö. etmek- dığın oakika<ia başkasının bulduğu fikri ıslah ederek kul-
tir. lantl'.'ayı düşün. ............................................................................................................................. ·-············· ................................................ . 

soz 
lngi, terede 
Telalz istasyonunda 
Çallşan kızlar 

Royal Air Force tayyareleri Fransa, 
Şimal denizi, Almanya Üzerlerinde uçar

larken, İngiliz umumi karargahı ile dai
mi ibir r.urette temas ha1 ndedirler. E;a-

\ . ,, . ' 
rargah telsiz dairclerı te efoncu, telgraf-

ARASONDA 

Sivil 
seferberlik 

Beş yd evvel neşredilen bir karika
tür Almanyayı şöyle gösteriyordu. Bir 
deri bir kemik haline relmlş bir Al. 
man tank ve top yığınları üzerine o
turmuş, düşünür vaziyette. 

Ka:rlkatürfin altında şöyle bir yazı 
var: 

- cıTeslUıat planı Almanyayı ne 
hale koydu?D 

Hindenburgun iilümündcnberl yeni 
Almanya bütün dünya mlzahcılan 1. 
çln en uhmetslz bir nükte ve kari. 
katür mevzuu olmuştu. Erzaç sioıtenıi 
De istihza eden 7.ekiil.u Almanlanıı 
kömür tozundan tereyafı, at Jruyru. 
tıııula.n sabun çıkarn:ıatc için kafa 
patia.ttıklannı söyJiydrek su şehirle_ 
rinde, kumar salonlarında, at yanş
lannda, pllijlarda can besleyip ıt"Önül 
eflendlren mllyorf.arca balkın tebP..s
sfinılerlnl kahkahaya çevirmeye çalı. 
şıyorla.nlı. 

1~8 f.aHı- erfn zg,fer aihmu .. luk 
arını ırırıldayıp neş'elendlren bu ya. 
zılar, resimler, karikatürler bir bü. 
yük eild tutarak kadar bereketlidir. 

Sitvasi ganetıe ba$xışa. giden hu 
mlzalı edeblvatı ıafer neş'esl'e mesto. 
lan mUyonla.Tca fn!'lanı adeta morfin. 
ledl, uyuşturdu. Alman tanklan Ma. 
jlnonun cephesinden def"ll, gerlslnıl,.n 

Birl~şlk Amerika 
Dahilindeki 
Bolt s maçları 

Birleşik Amerikadaki şchir'crdc spor 
hareketleri içinde boks rnaçJan mühim 
bir yer tutmaktadır. Hiçbır gün geçmez 
ki müteaddid boks maçlar yapılrnc:. -
sın. Bir spbr istatistikç.sınin tetkiklerine 
nazaran Birleşik Amerika arazisi dahi
linde bir gün içinde vasati olarak 2650 
boks maç yapılmaktn imiş. Bu rakam her 
nevi boks rnaçlannı ihtiva etmektedir. 

Birltş."k Amerikada 
ray ve horu rekabeti 

Bir1ıeşik Amerikada döşenmiş olan şi -
mendifer raylarının bir rakibi vardır, o 

Haziran 19 

Sözün kısası 
-····-

Aramak 
E Ekr"•m Talu _J 

Y urdumun asil, temiz, milnener geno
Ierı İzmirde de 11Aramak. adı altında 

kıymetJi bir mecıruın çıkarıyorlar. 
Aramak .. bu gençler neyi arıyorlar? Onu 

de, mecmualarının serlevha.sında izah et • 
miş]er: Güzeli, iyiyi, gerçeği.. 

Cumhuriyeti Ebedi Şefin elinden emanet 
alan Türk gençliğinin umumiyetle amacı e
sasen bu değil midir? Kemalist gençliğin git. 
ıı:clin, iyinin ve gerçeğin ezeli ve ebedi ~ı -
kıdır. Ve böyle olduğu içindir ki bütun blr 
millet, istikbalinin emniyeti bakımından o 
gençliğe güveniyor. cArnmab ı muntaza -
man takib ediyorum. Şımdlye kadar gördü.. 
ğüm münderecatına nazaran mecmuayı çı 

1 karanlar, güddüklerl gayeden nsla inhirn1 • 
etmiş deöUJerdir. Aramakta, Gavslst1"rdcn 
bambaşka, kıymetlerinden emin oldukları i
çin kendi şöhretlerini yabancı şôhreUertn 
enkazı üzerine değil, yepyeni sahalarda kur1 
mak emelini taklb eyleyen seçkin 1stldadl~ 
~~ ; 

Cahid Tanyol, Arlf Nihad Asya, İlhan İ
leri, Kemal Bilbn.şar vs .. ndlnnnı taşıyan bu 
arık istldadlar edebiyatımızın hal.ini lnkfi.r 
ve atisinden .şüphe edenlere canlı ve mil • 
şahhas birer cevabdır. 

Aramak .. güzeli, iyiyi, gerçeği.. ne güzel 
düstur! Hakiki snn'ntn ulaşmak böyle blr 
düsturu lbenlms!yenlertn tabii mükfı.fatadır,. 
İzmirli genç ediblere -çünkü edib vnsfınf 
onlara hakklle izafe edebilirim- bu 'tpükb 
fatı .şimdlden tebşir eylerim. 

Ve her ay bana, kendi ldeolojilerlnden bL 
rer parça n.şılayan mecmualarını okumakla. 
tattığım san'at hazzını bana temin eyledik. 
lerlnden dolayı kendilerine alenen teşekküı 
ederim. 

Tül'kün ebedi İzmlrinde bir avuç deliko.n. 
lı s~iz. sada.~z. reklfı.ınsız, hakiki edebiyat 
uğruna çalışmakta ve muvaffak olmakt\ _ 
dır. 

• Bunu da edebiyat tc.şnelerıne milj de leme .., 
yl, Aramak mecmuasını Türk okuyuculıırın l 
içten tavsiye etmeyi vnzife bilirim. 

t:,, cf..,. •. 1t ~olu ............................................................. 
Bulgar Hariciye 
Nazırının sözleri 

Sof ya 18 {A.A.) - Steforii ajansı bil
diriyor: 

Hariciye nazırı Popov bugün İtalyanın 
Sofya elçisini kabul ederek, samimi bir su
relte görüşmüşttir. Gör şm~ esnnsınCla Po
pov şunları beyan etmi tir: 

Bulgar hükumeti ve bütün millet Duçe· 
nin çok defa beyan ettiği veçhiJe, beynel
milel adalet prensi~İerine müstenit bir Av
rupanın sinesinden doğacak olan dünya va
ziyetinin bugünkü tarihi istihalesini derin 
bir sempati ve hududsuz bir itimadla ta 
kip etmektedirler. 

Kurnaz bir hırsız 
yakalandı 

cı, dinleyici olarak 1200 genç: kız istih
dam etmektedir. Bu kızların vazifclPri 

pek çok mühimdir. Adeta tayyarelerin 
kalbi ve gözü mesabesindedirler. Bu hu
susta 'bir fikir edirunek için yalnız şunu 
söyliyelim ki, bir hafta zarfında uçan tay

yare'er ile teati edilen mesajların sayısı 
500.000 i geçmektedir. Bu 500.000 telgraf 
anuhaberesl hep tayyare'erden verilmek

tedir. İstitraden s<Syllyelim ki, telsiz mu
hnberatından gayri olarak bu hususta gü
vercinlerden de azami derecede istifade 

edilmektedir. Güvercinler tayyarecHer i

için çok kıymetli birer can kUTtaran si

mididirler. Güvercinler sayesinde hayat

lannı kurtarmış olan 1ngihz tayyarecile

rinin sayısı şimdiye kadar 280 i bulmuş
tur. 

yol gösterinclye kadar bu mahmurlu
lım devam ettıfj anlaşılıyor. Fransa 
ve İnıriltere şüphesiz ki artık uyan
mışlardır. Dunkerkten dönen İngiliz. 
lerin ayni !'lahlllerde tekTar görüne. 
cekJe.rl zamana kadar dünya beJcı da. 
ha birçok hadiselere şahld olacaktır. 
Büyük Brltanya bir delil, :)inni yıl 

süren muharebelere alışıktır. Son şö
zü kendi söylemek için bütün varlı. 
tını dökecetine şüphe yok. Yalnır 
hadiselerden henÜ7: harb harici kal. 
mış nıUletler için alınacak denler 
çoktur. Boşuna geçirilen bir !'!aniye. 
nln bre bir milletin hayatında ne 
mühim rol oynadığı anlaşılmıştır. Bir 
kafa, bir el ve bir nıak'>adla çalışmak 
için içtimai •ferberlik ilan etmek 
lazımdır. 

da ıborulardır. Birleşik Amcrikadaki şi - Zabıta dün son günlerde şehrin muh • 
mendifcr raylarının uzunluğu 360,000 ki- telif semtlerindeki hazı dükkSnlarda kur • 
lametredir. Buna karşı boruların uzun • 1 nazca hırsızlıklar ynpan bir snbıkalı yaka • 

• . lamıştır. Jak Ynko adındaki bu sabıkalı 
luğu 181,000 kılometredır. Borular ka - hırsız., çok temi.t giyinmekte, kendisine 
nalizasyonlara aid::iir. Bu boruların cinsi zengin süsü vererek büyük mağaz.alarn mü~ 
üzerine müfredatla,, şudur: Tasfiye edil- teri sıfatile girmekte ve beğenmek Üzere Ö· 

miş petrol nakli için 6000 ki1ı0metre, ham nüne çıkarttığı mall11n bir kolayım bulup 
aşırmaktadır. 

habirleri Alman i§gali altında parisin sü
kunet ve vakannı muhafaza ettiğini ve a -
bideJerin masun olduğunu ve halkın maddi 
biT sıkıntı çekmediğim bildiriyor]ar. Şeh -
rin iaşesi temin ediJmiştİT. Amme hizme-t -
leri yolundadır. 

Vaşington 18 (A.A.) - Fransız tefiri 
Conte de Daint Quentin Ruzveltle yarım 
saat görüşmüştÜT. 

Sefir ziyaretinin maksadını hildirmek -
ten imtina etmiş ve mülakahn kendi ta le
hi üzerine vukubuld\Jğunu s<Jylemekle ikti· 
fa etmiştir. 

Almanlar Şerbarr'a .anlılar 

Londra 18 <Hu.sus!> - Bu akşam neşrec!i
len Fransız tebliğinden anlaşıldığına göre 
Alman pl.fdar kollan Şerburg limanına var
mışlardır. 

Loir ve Dijon üzerinde de Alman ta1yikJ 
fevkalade artmıştır. Fransız kuvvetleri şld -
deUe mukavemet etmektedirler. 

'--23.,J..,. 

Bisikletler ar!tk 
alomingomdan .l/apı ·acak 
Son zamanlarda bisikletlerin imalinde 

çelikten sarfı nazar edilmişt:r. Gerek za
man icabatı olarak, gerekse pratik bakı -
mından takviye edilmiş ve duraluminium 
denilen maddelerden bisiklet imali gün -
den güne rağbet kazanmaktadır. Alo • 
minyomun en büyük faydası sikletin az 
01ırnasındadır. Çelikten bir bisiklet siklet 
itiıbarile alominyom bisikletinden bir bu
çuk. iki misli fazla siklete malik bulun
maktadır. Bu da her halde ehemmiyetli 
bir şeydir. 

1 STER 1 NAN, 1 STER 

petrol için 70,000 kilometre, topraktan ıı::

tihsal edilen tabii gaz için 10:>.000 kilo -
metredir. 

A merlkan mekfeh 'eri 
Amerikan mekteblerinin faaliyet tarzı 

hakkında bazı faydalı ve kısa malUmat 
vereceğiz. 

Amerikan mekteblerinde herhangi bir 
l>eG!ni ceza yoktur. 

Meıktebler \'Ok büyüktür. Bunların i
çinde ferah ferah 8000 talebe a1acak mC'k· 
tebler vardır. Bu muazzam mekteblerde 

yüze yakın l'Ulıf vardır. Bu sınıflara de
vam eden talebelere muallimler aon de
recede alaka g&rtennektedirler. 

Bazı mekteblerde de çocukların isti
dadlarma göre onları mesleklere tevcih 

eden mua!Jimler bulunmaktadır. Yüksek 
şını! talebeleri nöbetle bu derslere devam 
eylemektedirler. 

Gazetelerimizden biri dün sulhün hem şereflı; hem de de
vamlı olal:ıilmesi için ne gibi şartlan ihtiva etmesi icab ede
ceğini yazdı. 

Hırsa d~emek liizım, kin bırakmamak lazım. Mazide ya
pı 'rnı-ş olan hatalardan ders almış olmak lazım. 

ka haklı, makul, nısfetıi bulmuş, mağlüb devlet ise büyük 
bir zulüm telAkki etmiştir. Gerçekten devamlı bır sulh mua· 
heclesi ynpmak ıru istiyıorstµluz? İşi Sierçekten bitaraf bir 
devletin gerçekten hisle hareket etmekten uzak ilim adam-, 

Doğrudur. Fikrin :umumi heyeti üzerinde tamamen muta
bıkı7. Yalnız şüpheli olan nokta herkesin bir kelimeden ay· 
ni manayı çıkarıp çıkarmadığıdır. 

Tnrihe bakmız. Her sulh muahedesini galib devlet mutla-

ları arasından seçilmiş bir heyete bırakınız bu heyetin ve
receği kararı da gene bu şekilde seçilmiş beynelmilel bir 
temylz :mahkemesinin tasdikine arzedini?., istediğiniz netice
ye varabiJirsjniz. Fakat biz !bunun mümkün olabileceğin~ 

inanmıyoruz, ey okuyucu sen: 

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

Dün bu açıkgöz sabıkalı Şi !ide Halas .. 
kargazi caddesinde Abdi Şinasiye aid kır
tasiye ve fotoğraf malzeme depoıuna git • 
miı ıve ayni tarz ve usulde yüz elli Jira 
kıymetinde bir fotoğraf makinesini çalarak 
çıkıp gitmiştir. 

Bir müdde~ sonra i~in .farkına varan ma• 
ğaza sahibi emniyet müdürlüğüne ınüm -
caat ederek meçhul müıterinin eıkalinl 
vermiş ve cereyanı hali anlatmıtbr. 

Bu müracaat karşısında derhal faaliyete 
geçen emniyet müdürlüğü memurları bu 
kibar nıüoterinin kim olduğunu tesbit et
mekte gecikmemişler, bunun sabıkalılardan 
J ak Yako olduğunu anlıyarnk kendisini 
yakalamışlardır. 

Emniyet müdürlüğün:: getirilen t:abıkalı 
suçunu itiraf etmi~. çaldığı fotoğraf makine 
sini Çayııda Bedesten kapısında saatçi ve 
koltukçu Bekire sattıiını söylemiştir. 

Fotoğraf makinesi Bekirden istirdad olu
narak sahibine verilmiştir. . ............................................................ . 
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eulhe muvaffak olmak istemektedirler. 1 

Ban 18 (A.A.) - Xabanc.ı gazete mu- -------------------------------------------------~ 



-.....~1~9 "~az·~·ran~~~=-'•fkU{ u Fransa 
Telgraf~ .... · 11iltere 

Son Dakika: •• 

Alınan . itaıuan ~e~~bı h~nuz 
Fransaua blldırllmedı 

• b h saat 
19 ( Hususı sa a ' 

Borde:aux, · .. t' ke talebine 
8 F muare · .. 
.30) - ransanın. l evabı henuz 
·· ll'k Al an - lta yan c · 

Cevab müsbet olduğu takdirde, müta
eke müzakereleri Madridde cereyan ede

:ektir. Müzakerelerde, ma,reşal Petain biz
zat Fransayı temsil edecektrr. ı:nutea ı ~m . di edilıuemiştır. 

FF~·~~;;;·tih.ükometi lngiltereye mi nakledilecek? 
•) Havas ajansı 

Nevyork, 19 (Hu~usı ~en bir hahere 
tarafından Fransada ış~a b · d vama ka
göre, Fransız hüklımetı har e e 

rar vermiştir. kl d 
Yakında fnoiltereye na e e-

Hükumet, ,., 

cektir. tl · d İn-
h <ieniz kuvve erı e, 

Fransız ava ve 

giliz üslerinden İstifade edeceklerdir. Bu 
haberi teyid eden malumat yoktur. 

Diğer taraftan Marok' daki Fra_nsız u: 
mum valisi general Nogue$, Afnkadakı 
Fransız kıtaatına hitaben neş~etliği bir be
yannamede, harbin dev~m elliğini ve. h~r
kesin vazifesi başında buluı;masını bıldıı
miştir. 

· Macarlar da Trianon muahedesinin 
ortadan kaldmlmasım istiyorlar 

ol o 
(AA) _ Estonyada ve Litvan- Oktiobrsknyn Revolut1ın saffı harb gemisi de 

~o~~r~o~~et ~a~nizonlarının takviyesi ha-· dahil olmak üzere Sovyet harb gemileri Tal. 
~~ a_ ·kmal edilmiş gibi görülmekte ıken, un limanına demirlemiştir. 
D ıs~ızc: 

1 
ajansı Rigada tezahürat oldu~unu Yeni Litvanya kabinesi 

'V~ p~llsln müdahale ettiğini ~aber ~erıyor. Kaunns 18 (A.AJ _ Bay aPelecesn ba~ve-
Polisin istasyon, posta ve emnıyet bınala~~- kaleti deruhte ederek yeni Litvanya kabine_ 

to ıanan halka ateş açması U-
nın onünde .P .. 1d.. e yaralandı. sini teşkil etmLştır. 
zerine birçok ınsan ° ~l v teşekküllerin de Başvekil muavini: Hariciye nazırı Bay 

Kıtaatın, tank .v~n~ırbil~iriyor. «Krov Nikllvlcus», milli müdafaa nazırı ve 
polise yardun cLtığ. ·ğ· :malümata nazarsn ordu kumandanı: General «Nitkokas». 

D. N. B. nin veıdı ı 

Fransız Hindi Çinisi ve Japonya 
(A.A.) _ Hitlere ~apılan bütün siyasi müşahidlerin zannettiklerine 

Tokyo 18 l ·nı·n dog~ urdugu Av- göre Japon hükumeti Holanda Hindistanı 
F 1 b . n.etıce erı d F H d ransız ta e ı hdud nazırlar mec- hususunda olduğu ereced~ ransız in i 

· ti Japon ma " ç· · d d ··k h f k rupa vazıye . 'bar3. alınmış!ır. Bu mecııs, ınism e e statu onun mu a azası ay -
lisinde nazarı ı~ı rı harbıye nazırı, gusundadır. Binaenaleyh Japon hük\ıme -
b k·ı haricıye nazı ' l · · · · b h d' 1 t'k b' t bb" aşve ı • . ( kile aktedi mıştır. tının u ususta ıp oma ı ır eşe us 
bahriye nazı~ındı~Çı~ '.r~ in atisi meselesi git- yapmasının mümkün olduğunu tahmin et -

F H n ı ınısın ·· k d. 1 ransız ı . Domei ajansına gore me te ır er. 
tikçe l""~vzu~ub~a~h:st~ı~r·~:.::,:.:.:::.:.._-:--~~~-------;--~-;~~~--:~~--;~-;-

e r' k ada mecburi askerlik 
Nevyork 18 (Hususi) 

diriyor: . 
Ameri'kadn nıecburı 

kabulüne müteallik bir 
tadır. 

_ United Pres:> tın_ Mecburi askerlik hizmeti erkeklerden 
ada genç kızlara da teşmil edilecektir. 

askerlik hiztnet.inin Hiımıet müddeti 12 ay olacaktır. Maaho.za 
kanun hazırlanmak- hükfımet, talim müddetini tahdid edebile _ 

cektir. 

Son hadiselerin Romanyada akisleri 
) ~ D. N. B. bilcliri-ı Bükrcş 1 8 (A.A.) - Rador ajansı bil-

Bükreş 18 (AA diriyor: 
vor· .. b <matın• Salı sabahı toplanmış olan nazırlar m~c-., · M 1 Peten ın eye · 1. · h d b k·ı T k K 1 Karol, areşa . h k ısı uzurun a, aşve ı atares o son bey-

. ra .b . si ınü~avirlerl<~ vazıyet a - nelmilel hadiselerin doğurduğu umumi va
mütea~ı . sıy~ bulunmuştur. ~~tün nazır-:. ziyet hakkında izahatta bulunmuş ve- bü
kmda ıstışare e 'h zikretmeksızın yazarak tün bu müddet zarfında siyaseti, cenubu 
lar istifalar~nı ta;;, Bu suretle kral arzu. et- şa;k} Avrup.~sınd~'. sulhün i.da_mesini ve 
kr~la vermışl~r;ir kabin·~ teşkil edecektır.. 1 mıllı menafıın r:ıud:ıf.aası~ı ıstı~d~f eden 
tlii anda yenı .. ed k lan kabinenın 1 Romanyanın vazıyetım tayın etmıştır. Mec-

Yeni teşekkul .. ecdece~ hususu pek !is gelecek içtimaım Bukovnianın Cer -
kimlerden terekkup e · nantzide yapacaktır. 

izi' tulmaktadır. 

T 

Kayseride aktif ve 
pasif bir hava korunma 

tecrübesi yapıldı 

Kayseri 18 (A.A.) - Kayseride hava 
taarruzlarına karşı bu sabah saat 9 dan 
l O a kadar devam eden bir aktif ve pasif 
korunma tecrübesi yapılmıştır. Tecrübeler 
tayyare uçuşlan, paraşütlerle iniş gösteri -
leri ve dafi toplarının endaht talimlerile ya
pılmıştır. Pasif korunma ekiplerinin faali -
yeti hakiki bir hücum kar~ısında gösterilen 
alakalar ciddt ve intizamlı olmuştur. 

SON POSTA 
Sayfa 7 

C· s er... az·ye :J 
Almanyanm şimdi derhal lngiltereye· 
taarruz etmesi ıazım geliyor, fakat 

muvaffak olacak mı ? 

........ 

Kanada da bütün kaynaklarını seferber ediyor 
LOndra 18 (Hususi) - Kanada başvekili Makenzi King, Kanadanın da İnglltereye 

imtisalen, bütün insan ve iktısadi kaynaklarını seferber etmek üzere bir kanun hazır. 
l:ı.mış olduğunu ve bu kanunun yakında parlamentoya sevkedllere-k, tasdikinden sonra 
mer'lyete konacağını blldinni.ştir. 

Fransız donanmasının 
isyan ettiği teyia 

. olunuyor 
Nevyork 18 (Hususi) 

Press muhabiri bildiriyor: 
United 

Madridden alınan bir habere göre Fran
sız donanması, hükumetin mütarek~ trılebi 
üzerine isyan etmi~tir. 

Birçok Fransız harb gemilerinin bugün 
Balear adaları açıklarından geçtikleri gö -
rülmüştür. 

Londra 18 (Hususi) - Reynaud kabi
nesinde harbiye müste~arı bulunan Fransız 
generali Gaule, hu akşam Londra radyo -
sundan bir hitabede bulunarak, Mareşal 
Petain hükumeti tarafından yapılan mü -
tareke talebini m<!vzuubahs etmiş ve de -
miştir ki: · 

- Dü,man, sayısız tankları, tayyarele
ri ve taktiği sayesinde bizi gafil avladı. Fa
kat son söz söylenmemiştir, bütün iimid -
ler kaybedilmemiştir. l\lağl\ıbiyet kat"i mi
dir? Hayır! 

Heni.iz her şey kaybolmamııftır. Harbi 
kaybetmemizi intaç eden avamil, bir gün 
tekrar bize harbi kazandırabilirler. 

Fransanın geniş müstemlekeleri vardır. 
Oraya çekilerek yeni baştan teşkilatlanıp, 
İngiltere ile bir blok halinde harbe devam 
edebiliriz. 

Bu harb, Avrupanın zavallı toprnklann
da bitecek değildir. Bu harb bir cihan har-
bidir.ıı 

Hatib, bilahare İngilterede bulunan \'e-

Başv kil 
parti grupunda 

izahat verdi 
Ankara 1 8 - C. H Partisi B. M. 

Meclisi grupu bugün "l 8 / 6 1 194011 
saat 15 te Reis Vekili Seyhan mebu
su Hilmi Uran'ın reisliğinde toplan
dı. 

Celse açılır açılmaz söz alan Baş
vekil Doktor Refik Saydam, büyük 
bir siiratle b;ribirini takib etmekte 
olan d~~y.a si~as~ ~adiseleri karşı _ 
sında hukumetın ıttıhaz ettiği hare _ 
ket tarzını izah etmi~ ve bazı hatib
ler tarafından sorulan suallere de 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ce
vab vermiştir. 

Grup umumi heyeti hükumetin 
harici siyaset hakkındaki hattı ha _ 
reketine yakından bir daha ıttıla 
hasıl etmiş ve onu ınıittefikan t<ısvib 
etmiştir. ( a. a . ) 

ya İngiltereye gdcbilecek olan silahlı ve ~.: 
lahsız bütün FransıL siibay ve erlerini, mU-
hendis ve tekni3yenlen, gelip kendisile gö
rü~meğe davet eylemiş, netice hakkında· 
sarsılmaz imanını tekrarlamıştır. 

Hitlerle Mussolininin verdikleri karar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rika müskmrekt:fcri bududlarmda bazı tashihler yapılacaktır. 
Hülasa f"runsa, düveli muazzama. saflarından çıkarıJıı.rak, 

ikinci sınıf bir devlet haline getirilecekti,-. . 
1 Ji. er bir tahmıno:: göre, Jngiltere tarafından yapılan tcklıfo 

• · gl Alml\nya - [talya - Fransa arasında bir ittihad viic.ude 
ımtısa en, . ' '- . 

· ·1 · ve F ransada Nazi rejiminin kurulması istenec~ktır, gettrı mesı 

Bordcaux' dan bidirildiğine göre Franııız: hükumeti, ( litlerın 

b alır .. [maz derhal toplanarak kabul veya red cevabıııı ceva ını . ... · 
bildirecektir. 

Alman . lıa!yan şartlarının -ancak yarın sabah (bu sabah) 
Fransız hükumecine tevdi edilebileceği <ınlaşıtmaktadır. 

c- ti Beri in v(• Bordeaux' daki ispanya sefirleri vasıta~ile ~ar ar, 
alakadarlara tevdi olunacaktır. 

MUnih mu:a.katt na~ıı oldu? 
Berlin 18 {Hususi) - Hitler - Muas,,lini mülakatı münase -

bet.ile bugün Miınih şehri ve istasyon Alman, İtalyan bayrakla -
rile süslenmiştir. Hitl~r saat on ikide husmıi trenle Münihe gel· 
miş ve halkın şiddetli alkışlarile karşılanmıştır. 

Mussolini de yanında Kont Ciano ve genelkurmay ba~kan ve

kjli olduğu halde, saat l 5 de Münihe gelmi' ve Hitler tanıfın

dan karşılanmıştır. İhtitam klt• asını selamladlktan sonra iki reis 

Prens Şarl sarayın~ gitmişlerdir. 
Von Ribbf:T'l~rop, Kont Ciano, İtalyan genelk~rmay başkan 1 

vekili ve Alman genelkurmay başkanı General Keitle de Hitter 
ve Mussoliniyi takib etmişlerdir. 

Halk Mussolirıiyi de şiddetle alkışlamıştır. 

Saat 16 da Duçe refakatinde Kont Ciano ve von Ribbentrop 
r,Jcluğu halde f'rirıce Charles sarayından hareket ederek Piiice 
Rcıyale· de kiıirı Führerin ikametgahına g\tmiştir. İkametgahın 
kapısında F iihrer tarafından karşılanmıştır. 

Müzakerat, Hitlerin İş odasında b.aşhmı~tır. 
D. N. B. ajansı müzakere hakkında bu akşam 

neşretmiştir: 
ŞU tehliği 

ıd\ılünihteki müzakereleri esnasında, Führcr ve Du \.:' 
çe, rranttıı: 

miitarr.ke ıalehi hakkında, iki müttefik hükumet'ın l .. 
a acagı va -

ziyet hakkında mutabık kalmışlardır. 

Führer ve Duçe müzakereleri bitirmiş olduklarından Münıhi 
terketmiı;lerdir. ·ı 

ispanya da muzakere1ere davet edildi 
Roma 18 ( A.A.) - Stefani ajansı bi1diriyor: 

Almanyam.1 lııpanyayı Fransa ile yapılacak sulh müzakerele
rine iştirake davet ettiği Madridden bildirilmektedir. 
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Veygand orduya 
harbin devam ettiğini 

telsizle bildirdi 

Resimli Dlakale: = lspangol sözü =~bıtasının çok 
:::::.:::.::.::::::=-.:======::....:..----------------~-------:-r:birnıuvaffakiyetl 

A-~~k şehirlere el atan (Baştarafı 1 inci sa.yfada) 

ki hiç brr mütareke m·er'iyette değildir. Ve 
silahlu terk.edilmemiştir. Yalnız henüz 
başlamamış olan müzakereler mutasavver• 
dir. Binaenaleyh herkesin vazifesi muka -
vemete devamdır. (a.a.) 

Ordunun vaziyeti 
Londra 18 ( Hueusi) - F ranı;ada bu -

günkü askeri vaziyet şu merkezdedir: 
Fransız ordusun'\ harbin devam etmekte 

olduğu, mütareke aktedilmediği bildiri} -
miştir. Dört ordu çarpı~nıakt.ı ve düşmana 
mukavemet etmektedir. Kıtaat son derece 
yorgundur. Fakat bulundukları nazik va -
ziyette cesaretle dövıişüyo~. i\Iajino hat -
tındaki kuvvetlere dokurulmamıştu. 

; /· boyok bir eroin kaçakçı 
şebekesi yakalandı 

J yükseldiği 
darına yüzde 

Şebekenin İstanbulda tutulan azası mühim ifşaatta 
bulundular, bu sayede Uluburluda bir fabrika kuruldu 
ğu anlaşıldı, fabrikada 370 kilo beyaz zehir bulundu 

lsviçreden gelen bir habere göre, Majin~ . da mü-
lrnvvetlerinden 500 bin kişi cenubdaki Abdalın bütün !hayatında .e muvaf -
Fransız kuvvetlerin~ iltihak etmeğe muvaf- zeka ve ;rnüvax.ene sahlbini-.m nisbeti -
fok olmuştur. . tir. ô ir. Bu dev-

Ordu, hali hazır icablanna göıe tensık .............................................. ılarda talebe-
edilmek tedir. 

lsviçre hududuna yakın Vesul kalesi bu
gün bir Alman ınotörlü kıt'ası tar~fından 
işgal edilmiştir. Fransızlar .• Tura dn~lann -
dan fsviçreve gidt""n bir tünel geçidini ber
hava etmislerdir. Burada, düşmana muka
vemet gösteTileceği tahmin edilmektedir. 

. erinden mu -

S 
f?"adarlar bu -
(alabalık o1ma
ıe layık olduğu 

:unda bulmaktadır-

Jngi.terede itün bu hususlarda e-
•• ıaktadı r. Yeni imtihan 

Telıiz. iSlgöre talebe bu sene geçen 

Ç / oir imtihana tabi tutulduğun-
8 lŞBf!kiyet niAbeti azalmıştır. Veka-

Diğer taraftan Yakın~arktaki Frnn~ız 
kuvvetleri umum kumandanı general Mıt
telhauser bir beyanname nesrederek, mu
hasamatın kara, hav:rı ve deni;..Jercle devam 
ettiğini bildirmiştir. Bu haberi teyid eden 
malumat yoktur. 

Altı mı1yon ki~i hicı·et ediyor 
Londra 18 <Hususi) - Fransada bulunan 

ecnebl muhabirlere nazaran, halen şimal -
den cenuba hicret ebnekte olan sivil halkın 
sayısı a mllyondan fazladır. BunlP d'D",."'"'-

... ~""""'--ıanları böyle sıkı bir surette yap
.1 maksadı talebenin iyi bir şekilde 
.:sinI temin olduğundan alakadarlar 

.eneki vaziyeti gözönünde bulunduTa -
talebenin önümüzdeki ders yıllarında 

- d .. n evresLı. anx'ya f!iden yollar uze'I'111 e pe,. 1 . .. • _ . .dmam anmış ve 
zara arzetmekte ve d·ı · _ı ~·1d· c k k t ,. e ı mış oegı ır. ere a-
ruz. bulu~m,a~.~mıyarak ve gerekse lise bitir

~ır irntihanlannda bir veya birkaç dersten 
Tnfuuvaffak olamıyarak Eylul devresine ka

lan talebe, Eylulde tekrar imtihana gire -
ı:ek, ve ders yıhmn verim nisbeti ancak bu 

Sovyet gemileri Ege 
denizi seferlerine devam 

ediyorlar 
Akdenizden gelerek limanımızdan tran

Jit suretile Karadeniz limanlarına giden ge
rniler çoğalmaktadır. Evvelki akşam Pire -
den gelen Karpati vapuru dkşam hareket 
edeceği halde limandaki tahmil ve ahliye 
işlerini bitiremediğinden ancak dün akşam 
Köstenceye hareket edebilmiştir. 

Keza Bulgar bandıralı Rudniçar vapuru 
da Akdenizden gelerek dün akşam Yama
ya müteveccihen hareket etmşitir. Bu gemi 
limanda bir teY çıkarmıyarak transit sure
tile geçmiştir. 

Birçok gemilerin Akdenizden döııme -
lerine rağmen Sovyet bandıra1ı Saventia 
\'apunı bugün Pireye gjtmek üzere limanı
mıza gelecektir. Sovyet vapurlarının Ak
deniz seferlerini ve bilh"tssa Ege denizi se
ferlerini tatil etmiyeceklcri söylenmektedir. 

Ticaret Vekili tetkiklerine , 
devam etti 

Ticaret Vekili Nazmi T opçuoğlu dün de 
ihracat ve ithalat birlikleri merkezinde tet-
kiklerine devam etmi~ ve temaslardn bu -
]unmuştur. )ç ticaret umum müdürü Cahid 
de satışlarda toptan ve perakendeciye hı -
rak.ıJacak kar nisbetleri, zaruri havayiç ve 
gıda maddeleri (iat ve stok vaziyetlerini 
tetkı1ce devam etmiştir. 

Fiat mürak.abe komisycuılatının mesaisi
ni kolaylaştıracak olan kiir nisb~tlerinin ta
yininden sonra ihtikar işleri <laha cezri 
şekilde takib edilebilecektir. 

çok çalışması laz1m geldiğini söylemekte -
dirler. Diğer taraftan orta okullarda eleme 
imtihanlannda bir dersten bile muvaffak 
olamıyanların müteakib devrede bütün e -
leme derslerinden imtihana girmek mec -
buriyeti birçok talebe velilerini Maarif Ve
kaleti nezdinde müracaata sevketmism. 
Vekalet bu vaziyeti tetkik etmektedir, 
tetkikler sonunda kat't karar verilecektir. 

Sinob meb'usu ikinci 
konferasını 

Saray sinemasında verdi 
C. H. P. umumi idare heyeti azasından 

Sinob meb'usu Cevdet Kerim İncedayı 
ikinci konferansını dün akşam saat l 8 de 
Beyoğlunda Saray sinemasında vermi tir. 
Bir gün evvelki konferansında olduğu gibi 
bunda da kalabalık bir halk kütlesi bulun
muı.ı, konuşmayı baştan &onuna kadar de -
rin bir alaka ile takib etmiştir. Cevdet Ke-

Tim bu konuşmasında hali hazır dünya 
vaziyetini ve ammenni tahlil etmiş, bu va
ziyet karşısında bizim vaziyetimizi, her 
hangi bir tehlikeye karşı hazır olduğumuzu 
anlatmış, muzır propagandalara aldanma
mak lazım geldiğini hatırlatarak Milli Şe
fin etrafındaki milli birliği tebarüz ettir -
ıniş, ordumuzun kuvvet ve azametini öğ -
müştür. Hatib konferansın arasında ve hi -
tamında uzun uzun alkışlanmıştır. 

Üniversitelil~r bu yıl 
Pendikt~ kamp kuracaklar 

Üniversite talebelerinin birinci devre 

kampı 5 Temmuzda başlıyacak ve 25 Tem
muza kadar dev::ı.m edecektir. Kamplar ge
çen yıl Yedek Sübay okulunda yapıldığı 
halde bu yıl Pendikte çadırlı olarak yapı
lacaktır. İkinci devre kampına 1 Ağustos
ta başlanacak, 20 Ağustosta bitecektir. 

ihracatçılar Ticaret Odasında 
toplandılar 

Romanyaya yapılacak 600 ton tiftik ve 
1150 ton yapağın ihraç paylarını kararlaş_ 

itha1at ve ihracatta 
yeni imkanlar aranıyor 

İstanbul za.brt.a.sı dün vi\:ıı teşkl. 
ıatile muhtelit merkezlerinde faal1.. 
yette bulunan mü.hlm bir beyaz Z(I 

hir kaçakçılık ıebekesini meyda 
çıkarmış, ayni zamanda çat mik 
tarda eroin ve morfin ya.kalamata 

Şebekenin lıtanbulda yakalanan azasından 
HaTbin Ak.denize sirayeti Üzerine gerek muvaf~ak 0~~~~ .. üçü ve beraberlerindeki eroin paketleri 

ithalat ve gerekse ihracat §İmdiye kadar Emniyet Mudurlugu memurları son gün _ tird1ğl ve İstanbul zabıtasının ele geçirdiği 
kaydedilmiyen bir şekilde azalmıştır. Ak- !erde şehrimjZin muhtelif bar ve sefahat il.- beyaz zehir miktarı 46 kiloyu tecavüz et _ 
denizde vapur seferlerinin tatil edilmesi bu lemlerinde çılgınca para ha.rcıyan l:ıir şah_ mektedir. 
yol ile yapılan ihracaıa tesir ettiği gibi Bal- .s~ hareketlerinden şüphe etmişler, hüviye. Diğer taraftan dün mahalli zabıta.sına ya_ 
kanlar ve Karadeniz yolile yapılan nakliya- t~e bu .sayısız paranın meD§elni gizli blı' şe- pılan bir i.ş'ara gelen cevaba nazaran Ulu _ 
ta da müessir olmuştur. kilde arnştırmağa ... ba.ş.l~dır. burludaki fabrika ba.sılmı.ş, burada 370 kilo 

Maamafih dış piyasalardan talebler mü- Muhtelif ihtimaller üzerinde duran zabı- gibi misline dünya kaçakçılık tarihinde t~ .. 
temadiyen devam etm~kt-e, ihracatçılar ye- ta~z kıs.a bir zaman zarfında bu meçıhul sadüf edilmedik miktarda eroin, morfin bu. 
ni imkanlar anyarak vaziyete intibak et - mırasyedinin ınuburlulu Mu.stara adında ıunarak müsadere olunmuştur. 
meğe çalışmakta olduklarından, kısa bir muayyen bir ~ı bulunmıyan bir şahıs oldu- Şebekenin diğer vilayet mel'kezlerinde fa
zama-n sonra yeniden ihraç imkanlarının ğunu tesbit etnılftir. aliyette bulundu.klan anJaşılan azalarının 
temin edileceği, Balkanlar ve orta Av - Beyoğlunda mükellef bir apartıman dai • tevkifierl için 'de alil.kadar makamlara tel· 
;upa Ue İ una ve kara yollaTile mübadele- r~ind~ i~amet eden Mustafanın bilhassa grafla iş'arlarda bulunulmuştur. 
nin canlanacağı muhakkak görülmektedir. iş.sız guçsuz takımından olmasına ra~en bu Sefahat ftlemlerinde hesabsızca para sar. 

Dünkü ihracat faaliyeti Almanyaya 1 72 tarZda para harcamada devam etmesi hak_ feden bir adamın vaziyetini tetkikle ~e ba.ş. 
bin kilo ayçiçeği küspesine ve Jngiltereye kındaki şüpheleri kuvveUendirmiş, bu tti - lıyan ve bu sayede memleket gençl1ğinl ze. 
20 bin kilo ham kete.-ı lifine münhasır kal- barla hakkında.ki takib ve kontrol faaliyet- hirliyen geniş bir şebekeyi çok kısa bir za _ 
mıştır. leri sıkla.ştırılııuştır. manda bütün te.şkil~t ve tesisatile ele geçir-

Gene dün Rumen bandıralı Karpati va- Nihayet evvelki gece Must.e.fa beraberin _ .fneğe muvaffak olan z:ıbıtamızı takdir "de_ 
purile çay, lastik eşya ve çuval, Macar de hemşerilerinden Ahmed olduğu halde geç riz. 
bandıralı Szeged vapurile bakır levha, ateş va.kit bir bardan çıkınışlar, ikamet ettikleri •••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••• .. • 
tuğlası ve toprağı gelmiştir. apartunana uğradıktan sonra ellerinde bü-

Macar vapurlan orta Avrupa ile mü - yük bir paketle kendilerlnı kapıda bekliyen 
nakalatı temin edeceklerdir. lüks taıkslye atlamı.şlardıT. zabıta memurları 

tarafından takib edildiklerinin farkında ol-
T ed birsİzlikle ölüme mıyan Mustafa ile Ahmed otomobille un -

Sebebi.yen veren bir şofo"" r kapanı köprüsünün Azabkapı kısmına gel -
nı.işler, ve bura.da otomobilden inerek bek _ 

hapse mahkum edildi !emeğe başlamışlard~. . 
Asliye 8 inci ceza mahkemesinde görül- Az so.n:a bir iklncı otıo~obil buraya gel -

mekte olan bir kazanın muhakemesi neti _ miş ve ıçınden m~hur eroın kaçakçılarından 
ceye varmıştır. 

Suçlu Hamid, idaresindeki otomobille 
ve süratle Rami civarındaı1 geçerken, di -
reksiyonu iyi idare edemiyerek arabayı de
virmiş ve içinde bulunaı1 Hakkının vefatı -
na sebebiyet vei-nıi,tir, 

Marko çıkmıştır. 

Maarif Vekili Üniversitenin 
diploma tevzii 

merasiminde bulunacak 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel önüm üz

deki hafta içinde Ankaradan tehriınizc ge
lecektir. Vekil 'lehrimizde Hazıran somındıı 
tamamen bitecek. <Xan bütün orta tedıisat 
müesseseleri imtihanları neliceleri etrafın
da. tetkiklerde b:.thınacak ve yeni ders yılı 
hahzırlıklarile meşgul olacaktır. Vekil Üni
versitede 5 T emmuzrl ı bu yıl ilk defa ya -
pılacak diµloma tevzii merasiminde de ha
zır bulunacaktır. 

Asliye 8 inci ceza mahkemesi yapılan 
duruşma sonunda, ehli vukuf raporu ve 
diğer delillerle Hamidin tedbirsiz hare -
ketle, kazaya sebeb olduğunu tesbit et -
mistir. Hamid, tedbirsizlik ve dikkatsizlik
le Ölüme sebeb olmaktan, 8 ay 20 gün 
müddetle hahpse mahkum edilrniştir. 

Sabıkalı kaçakçıyı derhal teşhis eden ve o 
clvarda gizlenmekte bulunan memurlar va_ 
ziyeti anlıyara.k harekete geçmişler ve suç -
lulardan üçünü de yakalam}.'Jlardır. Emniyet 
Müdürlüğüne getirilen .suçluların ellerinde _ 
ki paket açılınca içinde külliyetli miktarda 
morfin bulunduğu görülmüştür. Bu vaziyet Bir öküz sahihini yaraladı 
karşısında tahkik.atı tamik eden 7,abıta bu Büyüıkçekmecenin Çakınakçı köyü h al • 
üç şahsın büyük teşkilfı.tla ve mühim mik _ kından Emin, dün sabah ta;ıasına gitmek 
yasta eroin kaçakçılığı yaptıklarını tesbit üzere ahırdan öküzleri.ni ?.ıkarı;.ken bun:a:
ederek tetkikatını genl.şlet.m~tlr. dan bir tanesi bi.rdenbıre urkmuş ve sahıbı-

Qok kısa bir zaman zatflnda inkişaf e<ıen nln karnına boynuzlarile şiddetli bir darbe 
tahkikata nazaran muhtelif vilftyetıerde a _ vurmu.ştur. Bir Adliye mutemedinin bacağı 

kırıldı ı 
tırmak üzere dün bu madde ihracatçıları U

mumi heyeti Ticaret Odasında toplanmış _ 
'lardır. 

Tarlaıb~ı cadde.sinde 4 sayıda oturan Ad- ı . 

Müddeiumumiliğe davet 
İstanbul Müddeiumumlliğinden: İstanbul

da bulunduğu anlaşılan Derih hakim mua -
vini Adnan Damcının acele memuriyetim! 
ze müracaat!. 

damları bulunan bu şebeke Uluburluda bir Bu vurma neticesinde barsakları dışarı .. 
mer'ada bir eroln fabrikası kurmuş ve bu - ya fırlıyan Emin derhal köye gönderilen sıh_ 
radarı mühim miktarda beyaz zehir tstih - hl imdad otomobilile Cerrahpa.şa hastane • 
sal etmiştir. sine nakledilmiş ve tedavisine baş.lanmış • liye mutemedleTinden Kenan Ertime, eVYel- Toplantıda ellerınde stok bulwrnnların ve 

ki gece geç vakit İstlklfil caddesinden Ka - ötedenberi ihracat yapanların muayyen ka. 
eımpa.şalı Zekinin kullandığı 29 sayılı motn_ li~l:rden muayyen fiatlarla •ihraç nisbet • 
sıklet çarpmıştır. Bu çarpma neticesinde Ke. lerı kararla.ştırılınıştır. 

nan Ertlm vücudünün muhtelif yerlerinden Stoklar en kısa bir zamanda hazırlana -
ağır ve tehlikeli surette yaralanmış, sol ba- caıktır. 

cağı iki yerinden kırılmı.ştır. Piyasada ısrarla söylendiğine göre hayva-
Yaralı Beyoğlu ha.slıanesine· kaldırılmış, nl ve nebati iptidal maddelere geniş tııleb

kaza.yı mütea,kıb kaçan Zeki bir müddet j ıer vardır ve bu hu.susta görü.şmeler yapıL 
.sonra zabıta tarafından yakalanmıştır. maktadır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

~~~-~~~~~~-

Bir çocuk pencereden 
düştü 

sokağa 

Beşiklaşta Nailarsasında 13 sayılı evde 
oturan Nurettin adında küçük bir çocuk dlin 
sabah pencereden sokai?ı seyrederken mü -
vazenesini kaybetmiş, sokağa düşmüştür. 

Bu sukut neticesinde vücudiinün mütead
did yerlerinden tehlikeli surette yaralanan 
Nurettin, baygın bir halde Şişli hastanesi_ 
ne kaldırılmıştır. ................................................................. 

c Küçük haberler ) 
Havagazine zam - Malzeme flatıarı yük -

seldiği için havagazi ücretlerine metre mikft
bı başına 20 para zam yapılması kararlaş _ 

· mış, ve bu kararın tatbikına geçllmi~tir. 

- Hasnn bey. g~ • 
2etelerin birinde bir 
f4kra okudum . .. 

. Muharrir sıcak
Jar<lan şikayet e<len 
yazLSında .•• 

. , Sıcağın en çok 
Beyoığlll cadKlesinıde 

hls.5edildiğin1 yazı • 
yor .. 

Hasan bey ...:._ El -
ıbeLte öyledir, Bey _ 
oğlunda ne görür _ 
len ateş pahasına! 

Bitirme imtihanları - İlk okulların son sı_ 
nıflarında bitirme imtihanına. giren ve mu_ 
vaffak olamıyarak ikmale kalan talebenin 
bütünleme imtihanlarına bu ayın 24 ünde 
başlanacak, imtihanlar "i.iç gün içinde btti -
rilecektir. İlk okulları bitirmeğe muvaffak o_ 
lan talebe adedi bu imtihanlar sonun.da bel. 
li olacaktır. 

Şimdiye kadar bu fabrikanın vücude ge - tır. 

2 BUyUk Film Birden 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

1-MALEK 
ZORAKi HAYDUT 
Baş Rolde: Meşhur Komik 

BUSTER KETEAN 

Fevkalade taklitli ve Türkçe sözlll 
senenin en komik .filmi 

2 - ÇÖL KANUNU 
Baş Rolde: Sevimli BOB BAKER 

BUyOk Sergüzeşt Filmi 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında BAŞLIYOR 

~ ..................... , 

ÇEMBERLiTAŞ 
Sineması 

f stanbulun en serin sinemasıdır. 
BugUn matinelerden itibaren : 

1940 senesi filmlerinin güzellik 
rekormıu kıran ve 

IMPERIO ARJANTINA'nm 
son zaferi 

AYŞE 
Türkçe sözlıı lspanyolca şarkılı 

ve 

Alayın Çocuğu 
JACKlE COOPER larnfından yara

tılmış hissi film. 
Ayrıca: YILDIZLAR DlY ARINDA 

Renkli MlKI MAUS 



ıt Haziraa SON POSTA 

• 
Alman tebliği aDıtku~ . 

P J .. ' 
Führerln umumi kara.rgflbı: 18 (A.A.) -

Alman orduları ba.şkumandanlığının tebli -

Or ği: 

t spanyanın Avrupa harbine karışması f ............. " Fransnnın askeri telüe.ti, durmadan yap-
için ciddi ve hayati bir sebeb var mı- : E. '' tığımız takibin taeyikl flltında genişlemekte 

dır). S H Eı devam ediyor. 
J$panyanın cenubunda, Cebelüttar;k ~ • , ihracına mAni olabil - Cacn ile :'dans arasında bir çok noktR<la 

(yani Tankın dagwı) diye anılan Septe ~o~a i aSon Posta. •· ir. Fakat, haflr tcrhL Orne geçilmiştir. Orleans'ın garbında Ne 
· ıçın ••••••••••••••••••••••••••• ' -

zma hakim büyiik kayanın Is~anya clakkiJ b"' 1 b" h , 200 -veya 25.0 vap•ll'- vers'e kadar ve bu şehrin cenubu ~rklsinde 
milli hisleri daima acıtan bir çıban t b. ya, oy e ır areKetle bir kuvvetin nak- Lolrc'a varılmıştır. 
edildiği muhakkaktır; keza ispanyanın b~~ muharebey~ v~ ?olayısiı. ... ""'manın der _ Ayrı b ir tebl ığle bildirildiği gl-bl, seri kıt_ 
kaç gün evvel a'keri i gal ~Itma alm~~dan masını, s~hıllerını ve denız tı<._ daha alar, Fransız s ilAh endüstrisi merkezi Creu_ 
lunduğu bir Tanen rneselesı var~~ • hu~.e tehlike~~ sokmuı ~lur •. ~nun 1~·~a sot'yu ~gal etmiş, Belfort kalesini almıştır. 

1 11 1-endi Fas vılayetlerı • beluttnrıka hucumdan fımdılik tevakkı c.'11jon knle.sl muharebe<>ı"z dı";., - ..+ -
ıonra spanyo ann -t< •• t . İ ·ı .1 Al l l ' ..,mu'i.ur. 

. b d 1 • Fransa Fasına goz a - mesı ve ngı tere ı e manya - ta ya arn - • . Alman müfrezesin"n cür' tk,.. bl 
nın cenu un aKı .. .. b 1 1 d k" h b' . k" f b ki . zıle ., e ur r çe-
malnrı beklenebilir. Ancak butun un ar a ~ın n ı ar ın ın ışa ını e emesı mııntı- fur • "'"tf netfce~nde Met.z tesıtm ol 
b b J ınanları henüz tüten son fspan- ga elbette daha çok uygundur. • 'ıır Maj1no hattının Thl-
er~ hr, b.u d pek vorgun ve bitkin çıkan Fransımın inhidamı ona Fransız Fnmu Elhasıl fspanyanı ......... v ~ ·· .. -

f1 a ıç alrl ın ennn ın~ksadla olursa olsun, bedava kazandırabileceği gibi Cebelütta - c!aha vakit var gibi görünrnektedir.q -
spanyo ann. •. r b' j k . • k f ·ı 

yeni bir harbe de-rhl\I ntılmaktha kakteşkıt ır rıkı da ~li!bt~ren~n A!manyaya ve ltalyaya vnlt tı ıtse .al ncad b-l~il'l terenin 7.a)'lflnmaııı kı
. · I .. · cekleri de mu a a ır. karşı mag u ıyetı halındc, fRZla bir zah _ sa ıp acı e e ı ır. 
ıstıca gostermıye • Ak 

Jk
. d f zla bir zamandanbeıı, - met çekmeden almak için beldiyebilir. Bu· H. E. Erln1et 
J asır an a k ngfınc k b"J ı 1 ·ı . ... ························----·······-····················· .. d . . Ati Okyanusunn ç.ı an Yo.c ' • na mu a ı spanyanın, ııgı terenın mag • 

emzın as Tk d 1 gı- IAI . t" . t . ·1 . . Al 
k:apısı, Septe boğa7.ına bekçı_ı { en y:nın i':a.İıye ını .edı.7.kve tacb"lıçınw . b~a.'.'?a b'e 
liz Cebelüttank kaleJİ ı:c~15ıb" b~plan. den kya.ya, şıdm ı ı k y~bp~d. ı ecegı uyu ır 
A 1_d · AtJaa sahillerını ır ır erın as erı yar ım yo gı 1 ır. 
t-u. cnız ve " • f ·1 • 
bukmen ayınnaktıtdır. Fakat bun.un 11 ~ İspanyanın fena talihi. memleketin asır-
mahzurunun hakikatte tecelli etn:ed a~ca lardnnberi çekmekte olduğu büyük hıt sta
lspanyanın Jngiltere ile harb halı~. k"" l - lı.klan ve ıztırnblan iyice te~his ederek c
lunması zamanında vukubular:. Çun u .. n- saslı surette tedaviye muktedir olacak kuv-

gilterenin Cebelüttankta aradıgı şey,dBu - ı.etlı bir hükumete bir türlü nail olamama-
·ı H' d" t n arasın a en d ·ı · 1 · · B 1 yük Britanya adası e ın 1$ a. dd . . sın an ı en ge mı tır. ununla beraber s-

k.ıu• ... olu teşkil eden Akdcnız ~ esınıb n panyollann milliyetçilikleri göze çarpacak 
..,... k d' · · · mnıyette u- d "" k k Okyıınuı kapısını en ısı ıçın. c .1 err-.ce yu se ve gururludur. Onlar bunu, 

lundurmaktan ibarettir; yanı tamamı e te- 19 ttncu asrın bidayetinde Napolyon isti -

dafüidir. • lasına karşı, muntazam teşkil olunmuş bir 
Bununla beraber fspanyha"nl;n .h~r ·tuçoSl orduya rnnlik olmadıkl :m halde göstere -

olan ve üstelik ispanya .s~ ı lerını ı ıyt' ~1- biliklcri büyük mukavemetle iz.har etm; ... 
b 1.. k lngılız o masmın mı - 1 d' O k" 1 .,. yaran Ce e uttarı ın · er 1• zaman ı spanyol milli mukave -

. b " İ ayı rah11tsız etınemesı \ e m t v h k . k el liyetçı ır spany . . d d t k e e are etı o a ar tesirli olmu~tur ki 
bu sebeble onun bur~s~nı. ıstı~ a e me Napolyonun idbanna bunun bM sebeb te • 
emellerini beslemcn1esı ıhtımalı hatıra gc- kil ettiği, modern tarih tetkikçiİerinin va~ 
tirilemez. dıklan bir netice olmu tur 

Septe boğazının cenub safhilinin bahtı lkö- Fakat lspanyol hükum~tlerinin kısa gö-
• • a_,1 d fspan,•a asının aş ıca •· ı · A .1 .. 

fesını teşıu e en " )" b d ruş en, Ve Vrupa 1 e dunyanın siyasi iç -
!imanı Tanca (Tanger) ya ge .'.nce. u a timai ve iktısadi şartlannı temdinde~ de-
378 Km. murabbaı tu.~an ve {u\ b;~ ya- ği ~tirnıckte olan inkılab prensiplerini bir 
km yerli ve yabancı n':'fusu .0 ara 0 ay - türlü anlıyamamalan yiıziınden ispanya, 19 
larile birlikte beynelmılel ~~~ -~~nlt~ol b~l - uncu nsnn bidayetinde, Amerikadaki bü • 
tında bulunduruluyor vel uyu af len yük müstemleke imparatorluğunun hemen 
ıonra İngiltere. Fransa, spal nya ved tal ya hehmon bütününü kaybetti· mütebaki ka· 

f d ·· t ek idare o unuyor u. te 1 l d · ' tara ın an muş er l w b k k h b an ar a. aynı asnn sonundl'l Birle ik şi _ 
birkaç gün ev.ve! tarafsız ıgı ıra ara ar mali Amerika devleti ile giri~tiği ve netice-
harici bir vazıyet takınan ispanyanın, mın- d WIAb ld w h bd 1. d k w k k b b" · .. e mag u o ugu ar e e ın en çı mııı _ 
takanın hitaraflıgını o~ma s~ ~w~nı gos- ]ardı. • 
tercrek, Rifli askerlere ışgal ettırdıgı Tanca 
veya Tanger böyle bir yerdir. 

ispanyayı bu harekete ıevkeden hAkiki 
.ebeb şüphe yok ki onun Septe bo~azının 
cenub sahillerine hakim olmak arz.usudur. 
lsp nya, bu hu u ta, Frausanı:ı en zayıf bir 
zam&nile Jngihere!lin her halde ispanya ile 
herhangi bir ihtilaf çıkarmak istcmiyeceği 
bir anı, ınuvahk surette seçmiştir. Fakat 
buna bakarak ispanyanın Cebelüttanka da 
hücum edeceğini zannetmemelidir. Gerçi a
v t pla uçak ve ağır zırhlı arabaların hi
gır 0 

ve' refakatindeki piyadeler Tankın 
nınye k "h . d k kuvvetli kayasını ara cı etın en zap-
ço k "ınkanına mali!ctirler. Fakat İııpan-

Napolyon çağının ıon Yarından zamanı -
mıza kadar, İspanyad:ı birbirini takib ~den 
ihtilalter)n çoğuna hep İspanya saltanatının 
idare iktidarsızlığın!l karşı yükselen milli 
taşkınlıklar sebeb teşkil rtmi~tir. Bütün bu 
illtilillerde daima devletle kilisenin miina
aebetleri, ve milli mai iİıtihııal8t ba~ me -
aeleJeri teŞkil ettiyse de bunların radikal ve 
iyi bir surette halleri hiç bir zaman mü -
yeaser olamamıştır. 

Nihayet 19 36 Ja ispanyada vuku bulan 
bir takım ihtilaller neticesinde çıkan iç mu
harebe ile bunun nıuıyonalistlerin ıefi Ge -
neral Franko tarafından nası! kazanıldığını 

Bir sahtekarlık davası 
neticelendi 

Bir müddettenberi 1 inci ağırceza mah
kemesinde görülmekte olan bir sahtekarlık 
dn"l<ası, ıon safhaya varmışbr. 
H:ıdisede maznun bulunan İbrahim ve 

Sandet, haklarındaki iddiaya göre davacı 
Saidin imzasını tnklıd ederek biri 826, di
ğeri 125 liralık iki sened ynpmı!llnrdır. Bu 
ıenedlerle Said Saadete borçlu, İbrahim de: 
senedlerin tanziminde şahid olarak gcıte -
rilmi tir. Maznunlar srnedleri icrada mua
meleye koyduktan sonra, Said itiraz etmiş 
ve hadise Hukuk mahkemesine intikal et
miştir. Filhakika hukuk mahkemesi davayı 
tetkik ettikten sonra, senedlerdeki imzala
rın sahte olduğu neticesine vararak, bunu 
karar altına almıştır. · 

Böylece hadise de 1 inci ağırcr.za mah -
kemesine intikal etmiştir. Senedlcrdeki irn
znlnr adli tıb kimyahanesınde tetkik olu -
narak; kurşun kalemi!,. başka yerden kop
ya edildiği ve sonra üzerinden mürekkeble 
geçildiği tcsbit olunmuştur. 

Bu karışık dava son safhaya vararak, 
mütaleaıını serdeden nıüddeiumuml O -
beyd, suçu sabit bulmuş ve lbrahim ile 
Saadetin ceza kanıınunur. 342 ve 64 üncü 
maddelerine tevflkan. cezala;ıdmlmala -
nnı istemiştir. 

Duruşma, müdafaa için, başka güne bı
rakılmıştır. 

Vapurdan denize düşen bir genç 
kurtarıldı 

Kt\mll adında blr gene} Şırlı:e ıhayrlye va_ 
purlarından birlle Büyukdereye giderken Ar_ 
navudköyll açıklarında müvar.eneslnl kay -
bederelı: denize düşmüştür. 
Knzayı müteakıb derhal vapur durmuş ve 

Hayri sudan çıkanlm~tır. 
Kazazede <lenizde kaldığı miiddctçe lazln 

su yuttuğundan tedavi edilmek üzere &>y • 
oğlu hastnnesine kaldırılmıştır. 

tetıne -·------==== 
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Modada yenilikler 
Her yaz gibi bu 

Sayfa 7 

C· Askeri vaz·yet ::J 
Almanyamn şimdi derhal lngiltereya 
taarruz etmesi ıazım geliyor, takar 

muvattak olacak mı ? 

...... 

gösteren krohi 
·, 1 ruz etmek niyetinde ise :bu işi vnkft geçir _ 

L l 'lleden yapmak meeburlyetindedlr. BugUn 
'>zu1ı;.~Cı. Fransız ordularını takib için 

•~m•••-•-••••••~-----··•.,L:ar~tık yalnız nz bir kısmı 
ltn" "- ~um.andnnlı_ 

bı 
-ıU!rlü ve mo:. 

C8V8, &:l."Jterek Pas 
- ... l:e 

Okuyucularıma 

B. K. ye: 1 iyiler hakikatte. hayalde olduğu gibi çık
Çalışmayı bilmek te bir aan'attır. Müte- mazlar. Mademki o seni seviyor. Mndemıc, 

gallib değilsen kendine nerede olsa bir İ§ sen onu beğeniyorsun, aileleriniz de izdt
bulursun. Fena insanl:ırla düşüp kalkmaz. vacınıza muvafakat ediyorJnr. Fazla dUi
lyilerle ark.adaş olursun. Hayatını kazanır- ıünmene lüzum yok. Kaza; veriniz ve e~· 
sın. kendi dengin bir kadınla evlenmek su- lcniniz. 

retile bir yuva kurarsın ve rahat rahat ya-
şanınız. 

* R. ye: 
Mektubunu aldım. Senin mes'ud oldu

ğunu duymak benim İçin de bir ecı.adettir. 
Hayatın müd<letince her an mes'ud olma
nı dilerim. 

* 
Samsunda Bayan N. ye: 
Kızım. 
}-lerkes kendi dengile evlendiği takdirde 

rahat eder. insanlar böyledir. Gözleri dai
ma en iyide olur. Fakat hayalin }arattığı en 

* Bay Lutfi: 
Size hakkınız var, diyemiyeccğim. Ma· 

demki ka;ınız sizin ve kendinin ilerde sıkın
tıya düşmemeniz için bu tarzda hareket e
diy • Onun tarzı hareketinden ıikityet et
mek değil, memnun olnınnız icab eder. 

Servet bir insanın sayidir, diyorsunuz., 
Doğru fakat hazan övle anlar olur ki, fn
aan çalıtamaz, veyahud çalı~acak muhil 
~~Ja~az. Taııarruf edilen para böyle anlQJ 
Jçındır. 

TEYZE 
~--------------

~Bunları 
~ biliyor mu 
L idiniz? 

dıı emprime, 
rnz en 
ınodaya tnmnm Nalıleden: Muazr.e~ Tahsin Berkand 

Radyo fabrikalarındaki 
beyaz karmcalar 

hlikım vuaııerde 
iri desenler, daha 
kalın kumaşlarda 
orta ve ufak desen. 
ter nranıyOT. Birln -
cıler fazla bilı.gil -
lii O kadar ki bÜZ· 
riiden de.5enlerl ,seç.. 

k mümkun ol -
me ilik. 
m ııyor Bu yen 

d 
,, .. ıc 

iri desenler en 
hnklı olarak çeı 
ufnk tefek veya 
mnn kadınların • 

..mrayacaktır. 
1" 10e "~ i,stedikle • 
Bu s~ved ddild • 
rl deseni tere 
ı;uz gtyebnecekler, ' 
ne daha ufacık. llne 

1....,8 n g6r n. 
daba __.. 
mlvccekJerdtr. 

orta ve ufak de ~ 
senli eınprtmeler a
rasında geÇen sene
ki gıbi acayiıb ınnn. 

vesntre Earn, yazı 

yok dc~ll. Fil c;. EnlPrimelere umumi 
Biçillller~ .geUnUl · drape modellerin en sn

,etle l:ıiJzgulil. pli,.'.ndekl renklerden birine 
i ayrılmış. ,,ı . k k 

deler ·1;. 1 sü.slenenlerı de pe ~ . 
gygun garn_ı _u_r_e _______ _ -. e davet ediliraeniz .. 

Bır yer ,.; _,. ··t·· - ı 
b 

·ne ne zaman .,,.ç~ go uru e_ 
*Ev sahi esı 

.~ınl blllntz. JI . . 
~ . 1 ızde bir re mınız varsa onu * gcndıv:v ;ıdeye dair söz açıp herkese 

11nutunuz }laf..51zlıklarını hatırıatmayınız. 
ııfak tefek ı:en sözünüzü uzun mecralara * gonuşu~ §eltllde konuşmak suretile 
~eın!Y~ ynrdım ediniz. 
av sabiJ>eslıı sıığınızn ıblraz rahat.sız ve yaşlı * 50frada _,0.ş tse solunuzdaki ne hususi 

k otuu .. 
bir erltC l oınıayınız. 
olarak ıneşgu kCtl .söze pclt atılmayın, pek te * l{onuşur 
geri kalınııY111· 

Haluk kıpkırmızı olmu~u. inkar vo-
luna saptı: . 

- Ne demek i.atediğinia anlamıyo -
rum. 

- Anlamıyor musunuz) Fakat ben 
ne dediğimi biliyorum. Sizı Handanı ö -
perlten yakaladım mı zannediyorsunuz) 
Yanılırsınız... Ben Handanı sizi öper -
len gördüm. Siz Jimdi canınız isterse in 
kar edin, yüz bin yalan uydurarak onun 
ayıbını örtrneğe çabalayın ı 

HalQk müteessir bir sesle: 

- Bunları söylememeliydiniz Zey _ 
nebi dedi. 

. - Maamafih, •Öyledi.ğim İç.İn de pek 
h.iddetlenmediniz. Bazı vaziyetler kar -
~ıında namus ve vicdan vazifeleri bil • 
ıflla eder. Bir feY aöylemeğe kallrnımrı 
ym; hiç bir kuv.et beni aksine ınandı -
ramaz. Sizin namuslu ve yüksek knralc
terli bir adam olduğunuzu bili\-orum ve 
b~nun lıbatını bugiln bir defa daha gör
dum. Bunu söylemekten hemi kimse ve 
hiç bir şey menede.me;.:. 

Zeynebin sözle:-indeki samimiyet ve 
ateş kocasını cidden memnun f"tmisti. 

- Teşekkür ederim... Fakat hi~le -
rimi ne zamandanberi böyle açıkça oku
mağa baıladığınızı lutfen söyler misi -
nid 

- Sizin Y eşilköyde tayyareye biner
ken beni öpmek istemediğiniz dakika -
dan beri. 

- O zaman bunun sebebini sİ7e izah 
etmiştim. Güzel bir fırsatı kaçırdım 1 

- O gün bende bir cazibe bul=nndı
ğınızı iddia etmiştini7~ 

Yüzyüze bakıp ikisi birden nei di bir 
kahkaha kopardılar Biraz sonra Zey -
neb gene ciddiyetini bularak devam et
ti: 

- I ler ne hrıl ise, sizin o giinkü vazi
yetin ize dü~en başka bir erkek beni öp
mekten imtina etmezdi. · 

l laluk dikkatle karısına baktı. 
- Doğru .•. Sizin için «bir erkcii 

kendisine çekecek cazibelerden mah -
rumdur.» denemez. 

Tekrar güldüler ve gene Zeyneb 
mevzua avdet etti: 

- User erkekler için bir busenin e
hemmiyeti yoktur; fakat ııizin bunu çok 
mühim addettiğinizi görüyorum ve bu 
telakkiniz hoşuma gidiyor. 

- Halbuki geçen akşam beni ıize 
kur yapmakla itham etmiştiniz. 

Genç kızın yüzü hrıfifce kızardı. 
- Bazan insa:l olmıyacak şeyler söy

lüyor. aldırmayın 1 

Handanın küstahça h:ueketleri Zey
nebi tarzı hareketini deği,tirmek mec
buriyetinde bırakmı tı. Artık harb salıa
!'lndan uzakta kalmakta devam edemez
di. Mademki HaMka yardımı dokunu
yordu, o halde bundan müsbet bir netice 
ÇJkmalı idi. Şimdiye kanar kocasının ya
nında bulunmak ve aralarındaki muta· 
bakata tevfikan hiçbir müdahale göster
meden yalnız seyirci vaziyetinde kal
makla iktifa etmi<ıtİ. Bundan sonra ovu
na dahil olmak ve Handl\nın hücumla
rına karşı cephe almnk lnzım gdecekti; 
çünkü neticeten Hıtlu!< ta biT insnndı ve 
hisleTine biT dereceye kadar mukavemet 
t'debilird.i. Fettan ve namussuz kadının 
hileleTine ili\.rühaye kar~ı durması bekle
nemezdi. 

Bu-ndan maada, bu vüzJen Zeynebin 
kendi izzetinefsi d~ rencid,. olmnkta idi. 
Kan koca arascındaki hakiki vaziyeti 
bilmiyen Handan, Haluka yaklaşmakta 
devam etmekle Zeynebe de hakaret e
diyor, onu hiçe ıayıyor demekti. Meyda
nı boş bulursa daha çok ta ilerliyebillr 
ve Zeynebi gülünç bir mevkide bırak
tıktan maada Haluku da büsbütün pen
çeleri arasında ezebilirdi. 

Bütün bu düşilncP.lerin sevkile bir gün 
Handanı evinde 7lyaret ederek onunla 
konuşmağa karar verdi. 

Handan Zcyn~bi sahte bir samimi
yetle kabul etti. Onun yalnızca gelmio 
olması genç kadını biraz kuşkulandır-

mışb. Bu sebebden, derhal hücuma geç
ti. 

- Ziyaretinizin sebebini öğrenebilir 
niyim? 

- Garib şey; siz bize gelirsiniz de 
1:>izim iadei ziyaret etmemiz tabii görül
mez mi} 

- Maskeleri indirelim de açık konu
§Blım. 

- Öyle mi? O halde açıkça her şeyi 
söy liyebili rim. 

- Tabii ... Size vaktile bir tezkere 
göndermi~tim. 

-w Erkeğimi elimden alanın cr1teğini 
alacagım demi~tiniz. Sizin çok fena bir 

• hattı hareket takib etmekte olduğunuzu 
haber veriyorum. 

Handan İstihfafla omuz silkti: 
- Ben bu yolu mecburi_,9larak tutu

yorum. 

- Hayır. llİz hodbin ve mütekebbir 
bir kadın gibi huekct ediyorsunuz. 

Handan lı:aşlannı çatb: 
Kıskanıyor musunuz) 

- Hayrr ••. fğreniyorum. 
- Kocanızdan mı iğreniyorııunuz~ 

Beni öptüğü için mi~ 
Bu sözleri söylerken güzel gözlerini 

misafirine dikerek onun üzerinde ynptı
ğı tesiri anlamak istemi,ti. Zeyn~b te-' 
reddüd~üz cevab verdi: 

- Hayrr, ıiz kocamı Öptüğünüz için .. 
Taş yerine vannı,tı. HnManın ya

nakları ve alnı kıpkırmızı oldu. Halu
kun kendisine mukabele etmediğini tek
Tar hatırlamışh. 

• Zeyneb ıakfn bir 8csle c!evam etti: 
- Beni Jinleyiniz Handan: S iz koca

nızı elinizden aldığımı zannederek bana 
ktzıyorsunuz, falcat yanılıyorsunuz. Ha
kikati itirıı.f etmek lazım gelirse, kocnnı 
za karşı hiçbir aempRti bile hissetmedi
ğimi ve hatta hemşirenizin nişan mem
siminin yapılcJığı geceden sonra ondan 
nefret ettiğimi ııöyliyebilirlm . O geceki 
hareketini düşUndükçc içimden hiddet 
ve isyan ta~ıyor. (Arkası var) 

Amerika radyo fabri. 
kaJarında, lbeyaz kann
calar beslenmektedfr. 
Fabrikalar ıbunları sıcak 
memleketlere satmak i
çin yaptıkları radyola. ~ ··~..:~~ 

nn tahtalarını tecrübe için kullanmak .. 
tadırlar. Beyaz karıncalar sıc..,1,.. 
k 1 '"' .. ınernıo 

et erde yaşamakta ve bazı ıııTa 1 " 
'b ek . b ç arı tah .. 

rıı etm tedirler. Radyo fabrı·ı·al 
• arı sıcak' 

mem.JekeUer için yapacaklnn rnd 
1 tahta aksamı içine evvela bu k yo arın 

k k arıncaları 
oyma tadırlar. Karıncalar taht 
'b ı ayı tah .. rı etmez erse radyoyu yapmnkt 

yı tahrih ederlerse radyoyu ya ıı ~~ta~ 
başka nevi tahtalar arayıp bufınak ıçin, 
lar. ma tadır .. 

* 
Körlerin alfabesi 

.a ~ c d e f s h . .. ·: ·. :· :: :. 
i C. L ) 

"ın. mn 0 1> ı .. ,-: . · ..... . 
• • •• 1 . . . . . : 

Q r s j uvwx • • • • • •• •• • •• • • • • 
J 

• • • • • • • •• • 
' •• • •• 

1J \.7, 
•• . . • • •• •• 

A vrupanın birçok yerlerinde k "" 1 . . . or er ı .. 
çın kitablar basılmaktadır. Körler bu ki· 
taıblardaki harfleri el temasıln. k' ~1-.... o umi:U\.-. 
tadırlnr. Yukarıdaki resim Frn 1 . .. nsız arın, 
Fr::ınsadakı korlere mahsus olarak fran-
sızc~~a. kullanılan lfıtin har flerinin mu
kabılı ışarctleri gösteımektcdir. 
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IA AIS 
Gelgclclim yaptığı İşe aksakallı 

kocaların bile akıl erdircmedjği o 
yukarıda .oturan bana da sjzin şu sara • 
kaya aldığınız merakı vermiı. Sanar•
nız ki bir çuval un, iki tulum pck
nıez yesem gene ooymaz. bir a~amım. 
Anlamamışsınız bcnı Ben isterim ki Ö• 
nümde benim gibi on kişiye yetecek ka
dar bol ve çeşidli yemek olsun. Ben on• 
lan görunce npro kırmasının s,.eini duy
muş bir ygır gibi Üzerlerine alı)ayım. 
Fakat biraz soma aC'zinıi anlayıp gÖzle
rimde o vemek1eri:ı hayalilc tatlı Lir uy
kuya dalayım. Bu uzun diskur nasında 
kaybettiği vakti tt:l:ılı için birkaç iri ıok. 
ına daha atıştırdıktaıı eonra: 

- Yattığı yerde rahat uyusun canım 
Sobutny -dedi- b\ı huyı.:mu ne ırüzcl an
lamıştı. Bir kale alıp bir §ehir znptettl 
ıni ilk işi bana miikellef bir ziyafet çek.
.rnek olurdu. 

Ketboğa: 
- Öyle ise yarın akşam hazır ol -de

di- koca yoldaşım, büyük Sr.Lutayıl' na
mına and İçerim ki Samın bütün koyun
larını boğazlatıp sann görülmemiş bir zl· 
yafet çekeceğim. 

- Kaç para eder bugün lazımdı. Hem 
ne kadar çok olun ı olsun koyun eti be
nim içimi tutmn7, dananın lezzeti bllf -
kadır. 

Niküdaroğul §arab t~tisini ileri sü -
rerek: 

- Yemek laf .,dan bıktık artık -drdi
biraz da ~rnb :r.in, kcyfirrlz yerme gel
sin. haydi doldurun bakalım. 

Hepsi kupa]ar1nı doldu1urken Arık· 
boğa geri ç,.kiıd:. 

- Ben iı;:meın. 
- Niçin: sarho, olacağım diye mi 

korkuyorsun}. 
- Yok cıı.nım içtiğiın VRkit her :ıa -

rnankinden daha akıllı oluyorum. 
- Öyle i e hıç durma iç, ne çekini -

j'orsun} 
O arkadaşı!l!ll sırtını ok adı: 
- Artık y,.,,;landık be delikanlı! Bl>y• 

1e zararlı şeylerle ciğerlerimiz.{ yaltıp ka-

Yazan: Ha•an Adnan Giz 
vurmanın ne W1umu var} 

- Bırak be Allah aşkına bi7im gıbl 
insanlara ıçkinin zararı dokunur ınu) 

- Evet Oktay 1 lan da böyle derdi 
amma zannec!erııeın içki yüzünden öbür 
dünyayı boyladı. Sade o değil İnlleri ve 
İnileri oğullarının ölümUne de bu yere 
ııeçelİ içki !l<"bcb olmadı mı} Hiç unut
mam eon zan•nıılarda pek ziyflde artır· 
dığından ha~ttılııjı iddetJenmiştf. Kar -
d~i Çağatuy p•rhız yapmasını sö>·ledık
çe o da ~izfn g:bi içkinin bana ne Zl\Tarı 
dokunur diyo•d•ı. Bir gün sofrada bu • 
lunan Yelo - C~t ııv içki ısıtılan kabı ge
tirterek içk!nin bakırı bile ne hale koy• 
dutunu gö11terdi, ve kabı böyle yaparsa 
midenizi ne yRpnr düşünün derli. Olttay 
Han o zama'l ne zararlı biı zehir kul
landığını a~ladı anımı\ it işten geçmitti, 

Ketbo~a: 
- flıtri git.n.ı be yoldu.,ım -dedi- .-en 

bu öi\jdlori bize değil Naymana vu. 
Ya fU ~anağı devirirsin veyahud bütün 
eslci foyalarını :neydana çıltarııım. Btt 
zamanlar Sobutayın aofraıında sabahla· 
ra kadar i~tiğhdzi ne çabuk unuttun? 

E..ki heubların yoklllnnıa11 koca -
man adamı kızarcmışlıı 

- O zaman toyduk, tecrilb~aizdik 
-diye ba~ını e~dı- arasıra biz de sabah-
lara kadar İçerdi:C sonra baıımıza blr 
derd geldi tövbe ettik. 

- Tövhe mi ettin) 
- T abif, bir kere '.'l'ankinde bir öküz 

gibi içmiştim amma, keyfimd-:n d'!git, 
teessürümden. 

- Teessüründen mi, Nankinde ecnin 
ne ked,.rm vardı iki gözüm: yokta (.in• 
lilerden bir kötü dayak mı yedin) 

- Ne dayağı be canım bırakın ou ü
layları, uz•Jn hikaye •• 

Yavnş yavaş başları dumanlanan Üç 
arkadaş «-ille nnlııt- diye tutturdular. Se. 
nin hikl\yeleıin dalma eğlencelid!r.n 

Arıkboğa gittikçe kızanyor, nlnından 
iri ter damlalan yuvarlanıyordu: 

- Yapmayın be yoldatım bu •Alon• 
celi bir hiklve değil. 

SON POSTA 

- Biz hepsine razıyız, nasıl hıkôyd 
- Üzüntülü bir şey. 
- Bir kavga, bir dövüş ma! lı mı). 
- Yok be canım. 
- Yoksa hak nla aranızda bir hı • 

Tıltı mı çıktı} 
-Aklınıza neler geliyor ynhu. Hiç 

biri değil. 
- Söyle be adam nedir öyle ise) 
Arık boğa nihayet dayanamadı: 
- Bir gönül meseleei -diye girişti

Bir sevda hikayesi bu. 
Üç şakrak kahkaha koptu: 
- Bir sevda hikayesi hal Demek 

sende böyle şeyler de var? 
Arıkboğa hiddetlendi: 
- Tabii beni insan yerine koymuyor 

~u.sunuz. Bir zamanlar biz de gençtik, 
hızım de bakılacak bir yüzümüz vardı. 

- Sana çirkindin demiyoruz yahu 1 
Hayatta yalnız yemeklerı seven bir a -
damın aşık olması bira:ı tuhafıma gitti 
de. 

Buka Timur: 
- Arıkboğayı eiz sahiden ta111mıyor

sunuz -diye haykırdı- O körpe etin her 
şeklini sever. 

Ketboğa: 
-Varol! -diye arkadaşını kucakla -

dı- Muhakkak senin bu hikayeni dinle
mek istiyoruz. 

- Evet, evet bu bugüne kadar din • 
ledlğimiz hikayelerin en güuli olacak. 
Zaten onun da anlatmıya niyeti vardı. 
Kendini biraz daha naza çekerek: 

- Anlatmam, heni alaya alacakeı -
nız -dedi- MUmkün değil anlatmam. 

- Canımızı şeytan al5ın ki aklımız -
dan böyle şey ııeçmiyor. Bizi ıeverıt-n 
anlat. 

O: 
- Bu maceranın uzun bir mukadde • 

meai var -diye söz" ba~ladı- Bir za -
mantar Timoçinln sağlığında ben henüz 
tüysüz bir delikanlı iken Çin akınların
dan birfode çok güzel bir kız. sevmlıı -
tim. Daha ilk görilşte. 

Niküdaroğul atıldı: 
- Fakat acele etme, kiındl bu kız. 

ne idi adı) 
- Adı nene gerek canım. Sade<:e bir 

Çin prensesi. 
- O •. 1 büyükten başladın. 
Ankbo~a ters ters bakıp bıyıklarını 

sıvazladı: 
- Uyık görmed1n mi) Bir zaman -

lar en kUçük nogerlmlzln bile Çin prcn· 
seslerinden iki odalı~ vardı. 

(Arkuı •ar) 

Haziran 19 

1940 iKRAMiYELERi: 
1 aded 2000 llralık .. 2000.- 111' 
s • 1000 • - 8000.- • 
a • 600 • - aooo.- • 

12 • 250 • - 3000.- • 
40 • 100 • - 4000.- • 
'15 • 60 • - 1'150.- • 

210 • 2' • - 6250.- • 

Keşldeler: 1 Şubat, 1 Ma,_, 
1 Afustos, 1 İk.lnclteşrin tarih -
lerinde yapılır. 

Doktor 1. Zati Öget n 
Belediye karşısındaki muayeneha
nesinde öğleden sonra hastalarmı 

kabul eder. 
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19 Haziran 

Almatl tebliği 

Çörçilin dünkü nutku~ ... ~ransa 
muharebesi bitmiştir, lngı ltere 

muharebesi başlıyor,, 
Führerin umumi k rargfı.hı: 18 (A.A.) -

Alman orduları başkumandanhğının tebli -
ği: 

Fransanın a.skcrl felaketi, durmadan yap
tığımız t-nkibin tazyiki ttltında genişlemekte 
devam ediyor. 

hangi bir noktasına ihracına m!\ni olabil - enen ile Mans arasında bir <;ok n<>kUlda 
•eaştan.fı 1 mel sayfada) mek iddiasında değildir. Fakat, barır te"hi- Orne geçilmiştir. Orleans'ın gar,bında Ne 

sız cephesinin Sedan ve Möz de yarıl"2ış zatla beş fırkanın nakil 200 veya 25~ vapur- vers'e kadar ve bu .şehrin cenubu ,arkisinde 
olmasına rağmen Fı-ans~ ba~kumand~nlıgı- la temin olunabilir. Böyle bir kuvvetin mık- Lolre'a varılmıştır. 
11ın şimal ordularını Belçikada~w•g~rı al - Une teşebbüs halinde ıse donanmanın der _ Ayrı bir tcbl ğle bildtrlldiği gibi, seri kıt
malt hususunda tnahhür gösterdıgını kay - hal haberdar olacağı ve vapurların dahn aın;', Fransız silAh cndust.risl m~rkezl Creu_ 
detmi tir. Bu teahhür, on beş vcyd 0;1 81!1 

t hl'veye te~cbbfıs etmeden evvel parça sot yu işgal etmiş, Belfort kalesınt almıştır. 
Fransız fırkasının 7.iynını mucib ol ug~ .&:~ n da edJleceğl şüpheden varestedir. Dljon kalesi muharebe!'.iz dtişmüştür. 
bi oradaki İngiliz kuvvetlerini çle en J rı.;~ pn~örc 1 bundan sonra. mayn tarlalarının Bir Alınan müfrezesin'n cür'etkar bir çe
devrede hareket harici bırakın~ ~ır ... ngı n: fnydaln~ndan bahsetmiştir. virme hareketi netlce<rtnde Metz teslim ol _ 
ordusu ile 120 bin Fransız nderı ln;;ılız dlo- _ Amirallık. dem! tir, veni tstil:\ metod _ mail'n mecbur olmuştur Majino hattının Thl_ 

d D k rkd,. fCurtan - vfil hrf ııanması tarafın an un e - b tarının da neler olablleceğini tetkik etmek _ on e şe nln iki tarafında hftıti muka _ 
mış olmakla beraber ka> bedilmiş olan har tedı'r. vemet eden.. mıntalrnlanna Metz şehrinden 

1 • • . konması haftalara 
ma zemesının yerıne f J "lk Bill\.bare. Corcil. bir havadan lstilfl 1mkft.n- arkadan hı cum edllmı <:tir. 
müte'\iak~ıf bulunuyordu. Bu ha th arıb 1

• ıarın· r <ı~rı lt'bnre almıştır. S:ırrebnık'11n cenubunda Majlno hattı ü-ı 
jki tanesi zarfında ise Fransa mu ak~f esı~ _ R 'iviil< mec;ele şudur· HiUerin hava "r- zerinde açılan gedik, Rhln-Mnme kanalına 
nin mağlubiyetle netıcclenmesine ı aye dusunıı tıra.billr miyiz? İnı?illz tavvare tip_ kadar genfsletilmlştlr. 
etmi tir. k !C'rl diicımı:ın:ı karsı taikl 'etlerini isabet et ;, Yukarı Rhln'de hücum devam etmektedir ' 

Fransız ordu.,utıu:ı kaluaman"n :".u 8 
- mlslerdir İnl!i1terevf müdafnn mevzuubahs Burada Voc;ge,s f.stlkametınde ilerliyoruz. 

vemeti nazarı dikkat"' alınır'm. en. ıyı R~ - olunca. ine:m ler içtn şerait kendi zayiah - eoıı:ıar alınmıştır. 
kerlNden terekküb eden bu yır:nı .he!!. ır- nın fiç mislini Almanlara verdlrmls oldu!!u Diın, 100 binden fazla esir nlınmışt.u. EJ_ 
L •• b' . tarafımıza mdırebıle - d dil 
«anın terazıyı ızım k' h de ounl:rf'rktı>n müsaid ola.ca.ktır. e e en ganalm. mütenddid Fransız tırka-
ceği tahmin edilebilirdı. Halbu ·ı celp eb' Frnn~:ıdJıkl muharebeden .ronrn. Almanla- larının ve müteaddld kalelerin teçhlzatıdır. 

1 .. ,, ·ı· f k k lmışb Bun ar ır 
yanız uç rngı ız ır a!l a · . b - mitı'th'" ov·nt TP..rdiren İngiliz avcı t.ny_ Hava kuvvetlerimiz, "eri çeldlen düşmana · ı f kat iyı har et - '" ~ ., 
çok ıztırab çekmıc: er 'e a varelPr'nin !anlivE'tl nlsbeten -.ırtmıştı. Al • kar.şı hüeumlanna de)1am etmiştir. 

. 1 d" B" kt ı=r oldu;;umuz derece- Lol ını« er ır. ız mu ("( .., . · • mruıların bombardıman tayyareleri kuvvet- re mansabında diişman nakliye gemi -
de süratle techizatlarını ve nakıllerınk t~ - 'eri adNlce fniktlr. Fakat Almanyadaki as - lerl bombardıman edllmtştlr. 9 vapur bat -
min ederek Fran!BY"' kabil .,Jd,u~u a .ı~ keri hedefl"r' durmadan dövmek için kulla- mış. dil.ter mütenddid vapurlar clddt hMara 

4_ •• d d'k Bu noktayı tenkıd etme ı:.-
asxer gon er 1 • z b nacaJhmız çok kuvvetli b&mrordımnn tayya- u.,,. nmıştır. 

habtta muzır olur. _aten unu . 
manaııız ve 1 b zzam relerimiz vardır, HarbP devam etmC'k için 17 Haziran gece.cıi, Ingill~ hava kuvvetleri, 

C · Askeri vaz·yet ::J 
Almanyamn şimdi derhal lngiltereye 
taarruz etmesi tazım geliyor, fakat 

muvattak olacak mı ? 

Q 

... .... 
söylemekten maksadım ya nız u mua k b'l ı:arsümaz kararnnızı istinad ettirdiğlınlz sağ şimali ve garbt Ahruınvanın gayri askeri he
muharl"bede 12 "'eva 14 fırkaY". '!1u 

8 1 
lam ve pratik nrensipler hakkında bazı tnL deflerine karşı hücumlanna yeniden ba.,la. 

d l " lnailiz fırkasının ıştırak P.t- D u'"nku"" L- ı..: ne en ya nız uç .., c;Unt verdim . Teknik müsavirlerimlzln hep _ mıııtır. vaziyeti gö.teren KTOHi 
mi olduğunu anlatmaktır. . . . · • b l' ı • Düşmanın hava ~yf t di" 5 +. 1 

Ç
.. .1 bundan sonrn Jngılız kabınesının '!i u mm er n ta"bikinl tavsiye hususunda a; ı, ın ..,.yyare - f ransanın mütareke dileğine. Almanya \ruz etmek niyetinde ise bu işi vakit geçir. 
orçı kk .. ]" h kkındnki münnkaşalar~ mf\ttefLktlrlr.r dl. Bir Alman ta-vyaresi knvıbdır. henüz cevab vermemiştir. Bu sebeble Al - meden yapmak mecburlyetlndedir. Bugün 

t?J~1 t{!lh" u u e~mi~ ve demi tir ki: Nihni zaf Prl knzanaca~ımıza büyük ürrıld- İtalyan tebliği rnan ordulan dört büyük parçaya ayrılan bozulmuş olan Fransız ordularını tnkıb için 
ı ete uc~ne her iki ml'clisin tam iti - ler. makul ümldler vardır. Bütün dominyon- İtalya.da bir mahal 18 (A.A.) - İtalya'{l u- Fransız ordularını sarmak ve takıb etmek Alman ordularının artık yaln12: az lıir kısmı 

- Bu kah 
1 ı tur Kabine aZl\•ı bir- lan va:zlvet•,('n mufassalnn haberdar ettik VP mumt knrnrgfı.bı bildiriyor: i"ine .. iddetle devam ettiler ve Fransız or - kifayet edeceğinden, Alınan başkumandntüt_ 

rnadına maz ar o mus :. . . v A , 1 .. ttik D " ,.. 
h" . • clerecede ınuzahırdır. Eger - rın <ıl' a m~vere c : ominyonhı.r baş - 16.J7 Haziran gecesi o:Bizert. deniz üssü dularının bozgunluğunıı bir parça daha art- ğının artan zırhlı, hafif ve motörlü ve mo-
v~':('K:z;:'r~"ının muvafalı:ntinP. ~n-~ar o- ve.klUPri bana en heyecanlı UadelerlP me~aj. ile Maltanın a.oıkerl hedefleri ve Korslkanın tmlılar. Wrsüz tümenleri şimdldon geri çekerek Pas 
lurımk bir taraftan memlekf'tlenmızı ıdarc- 13r gönderm'<:ler ve kararnnnn tasvib ebnlıı_ hava Umanlan mllesslr surette bombardı _ Birkaç gün evvel a~ağı Sen bölge&ndc de Calais vilayetinde toplnmağa başlaması ve 

b" t ftan da hlllb yapmıva devam e- lPr. mukadderat•mızı :paylaşma~n hazır bu- man edilmiştir. pek ağır hareket eden Alman zırhlı ve mo- bunların noksanlarını ikmal ederek yeni bfr 
ye. ır ara • lundu'!ı:l::ınnı ve s onuna kndar bizimle Sf'h3t Tahtelbnhirleriı:niz biri büyük tonajda ol- törlü tümenleri son iki günde bir yaydan İng !tere taarruzuna hazırlaması lftzım Sf'l_ 
dece~iz. .. d Şiddetle alkı"lanan bu soz1er?en sonra C'decPklerlnl bevnn etm~ler ir. . mak üzere düşmanın ild petrol gemisini ba- boşalmışçasına ileri fırlıyarak ($erburg) un mektedlr. 
C" .

1 
b husu.,taki müzak~reJ,.rın g,.J,.cek Cörca harbin baslan.,.ıcındanberi asker! tırmıştır. cenub batısında Caen ile Orlean"ın 125 İngiliz adasında 50 milyoha ynkın ınsnn 

p;;c:;mb~ günü hafi cel,ı;eye talik edilm~i- kazan,. ve 7 vla bilO.nçosunu yaparak şun - Şimall Afrikada Blngaz.I hududlanndtı ha- Km. garbindeki Le Mans arasında Orncı bulunmaktadır. ÇorçDe gore şu nnd:ı İngl.}. 
· · ları 'lô.ve etml.c;tlr: reket devam etmektedir. nehrini birkaç yerden geçmişlerdir. terede talim görmüş I,25 milyon asker vnr-

ni tt"klif eylemı tır. . • • . 
B dnn sonra \ enıdcn asken hadıselere « fiitevakkız olmak ve 'kesif «avretler vap_ Şa'r.kl Afrikada blrç-0k hava hareketleri Parisin cenubunda hareket eden Alman dır. Son zamanlarda yazılan gönüllüler bun-

.. ü u~aklf"den Cörçil iki hafta evvel yap - m~k i<~in !!-zel SC'bebltr görüyorum. Fa..~at muvaf!akiyetlP başarümı..~ır. Yukan Bu - kolları Orlean"m garb ve şarkında loire dan hariçtir. 
:,~~ bir ihtnrı tahahttür ettirmiş ve demiş - bunl.,rın h il"hlri p:ınllfP ve ümidsizlli'~e kapıl- dan'ın hava fülerlle a.skeı1 hedeflen bom - nehrine vardılar. Kezalik İngiliz hava ve deniz kuvvetlerini 
tir ki: m 0 1:: !.cin de ıa·r. Alk ıılar. bardıman edilmiştir. Bütün tayyarelerimiz Daha şarkta Bourgon' da Dijon'u rnuha- de hesaba katmak lazımdır. Her ne kadar 

_O vakit Frnnsada her ne olursa olsun Fransada ne olacağını henüz bllmlvorôz dönmüştür. Üç düşman tayyaresi yerde tah- rebesiz alan Alman kolları bunun 80 Km. Fransanın şimalindekl Calals'den İngiliz a-
fngilterenin ve Brita'lya imparatorluğunun 'Mırn.hede ve taahhüdatına tevfikan harbe rib edilimlş, ve blr avcı tayyaresi blr muhn_ cenub batısındaki mühim harb sanayi oehri dasının en cenub limanı olan Dover ancak 
kafi azrı:ıi muharebeye devam etmek ve rlPV'lm Phnedt~i t:ıkdtrde. Fransız hükumeti rebe esnasında düsürülm~tiir. Le Creuzofyu da g ... c;mişlerdir. Ren ve Ma- 40 kilometre varsa da ve bu sureUe Pas de 
icab ederse bu harbi -alnız basımıza sene- ıc:t"trl~l'nt ı~~a' Pdec:ek ve bfiviik şansları ge- D!i!m'lan tayyareleri tnraf:ından )'apılan jino müstablı:em mıntakalarında, hazı mün· Calais bo~azını geçmek için aleHi.de gemiler 
lerce imtidad ettirmektir ı demi !İr. Bu hu- T'lvr tıı.r,.kt1r. İ.sbu taahhüdlerden Fransa- :bazı aJnnlar mDh!m tahribat hu.role !fe+ir _ ferid noktalarda, devam eden Fransız se - iki saatten daha az bfr z:ımnna muhtaç ola. 
sustaki azmimiz hiç bir tebeddüle maruz vı ibra l'tme'k va.,fv('t!nde olmadıltımıza hfik_ ml.ştlr. Bir tayyare alevler lçlndc düşürillmtış bat ve mukavcmetlerile uğra~ılarak bunla- cakl:ırsa da. bir tümeni karşı sahile geçir -

mf't Hı: İnl!·ııw: ve 'P'ran.._c:ız tes."lnüd brvnnna-- tür. nn bir losmı bertaTaf edildiği gibi cenubi mek için 20-25 gemi lflzım olacaktır. Bir tno kalmıyacaktır. • 
Ç

örçil nutkuna ru suretle devam etmış - mcslnl hatırlntnn Cörçll sövle demiştir: Mlltinoda bazı evler ve rahibelere ald bina A lsasta Kolmar da alınmıştır. ttı.men için lcab edecek olnn gemileri bul • 
- Biz. btı ad"lda ve Britanva lmuarator_ hasara utramıştır. alvil, abaliden, iki ölü ve Elhasıl, istisnasız olmak üzere, bütün mak ve bunları sis ve karanlıktan bıllstifade 

tir:_ Bu son günler zarfında Fransa ile o- luihında Fransız milletile arkada.ilik his!~ - birkaç yaralı vardır. cephedeki Fran.az ordulan çözülmüş bir Kale llmanne boğazın cenubundaki diğer 
1 

.. k 1 J] mız üzerinde bulunan r1n1i?:I hiç bir zaman kavbet:mlyecel'Hz Sa. «Ligurl• de tayare dafl bataryaları dört halde olup ya ltuMtılarak esir edilmişler - noktalarda toplamak, sonra bunlan asker}J 
an muna a e yo arı · h l'd Fr ekt'!U ıztırablan çekmekll düşman tavvnresl düsürmt\şlerd"r dir veyahud setbcst bulabildikleri bir İsti- doldurup İngiliz sa.bil topları, İngilı'z "ahU ask,.rlerimizden büyiik bir kısmı, yanı v ar- • . Annsanınl ç ı ti 1 ~ - ı . " 
. r . . d nberi göndermi oldugu - ~lmh: hızım ue irse onun cı>.sare ne er SJl'1Co.;e fn ilizler 600 sir aldılar kametle Tic'at ~tmektedirler. Anlaplıyor muhafaza kıt'aları ve İngiliz hava ve tienia 

hın bıdaye~ın ~. . takribt-n 350 bi:ıi geri "'aVTP~ ed~e~ı't ve e.l!er nlhat ır.afer l!'nvret - g ~ iti Almanlar mütarekeden evvel Loire neh- kuvvetlerinin karşısında karşı sahile çıkar 
muz 400 hın kışınm O t t afı Fransızlnrln lı>t1ml7f mükfı:fatıandırırsa, 1tazan<'.ımıza lıı - Kahire 18 (A.A . ) -- SalShiyf"ttRr biT rine kadar bütün ıimali ve şimal doğu Fran mak, paraşüteülerle adam ntmnk ve llAh 
çekilmiş bulu~~yor. ff k"~etler kazanarak tirak edPrektir. < Alkısları. Evet. hepsi hür- membadan alınan haberlere göre, dün, sayı işgal altına Almak nzmindedirler. Çün- büsbfiUin mümkünsüz ve neticesi muhat _ 
beraber mevzu muvn a ktedirler. rfvPtlerıne Vl'nfden knvusaca'klardır. <Alkış_ Libya da harekatta bulunan müttefik ltı t' a- kü mütareke olsa dahi Alınanlar kat'i mü- ka'k nkamet:e rnahkQm hareketler değılse de 
muharebeye dbevakm et~fek mühimmat ıre- 1nl'1 Hnltlı ohn t'lleblertmıztn hiç blrlnclen lar iki yüzü ltalynn olmak üzere 600 esir salaha anına kadar buralarını işgal altın - herhalde nPk güç teşebbüslerdir. 

B 1 dnn 8~ ~. tu e ' 1 1 d ,_ '-1 d " İ . un .a~ d kuz ay zarfındıı Fr11nsnda vn7gpı-mfvoruı. Cekler Polonvalılar. Norvet'!_ a mı" ar ıT. da bulundurma .. jstiyece.ıı; er ır. Fakat ngUtre baska türlü mağl\ıb edlle-
saıre gıbı son ° b I mesini de lngil - lllPr 'J{n'!ıan~fllıl r. Bekikalılar. dsvalann!ı ltalyan üslt'!rine yapılan hııskınlardn in- fngili~ler dah a şimdiden Almanlann miyece!l;i için Almanyanın pek ynkında bun. 
toplanmı olan.~a~] b~:uz~niite~kib dü man blzJrn.lcllPrlle h rıı>cıtlrınl!; olanlann hepsi hUr giliz tayyareleri yüz tayyare tahrib etmiş - Büyük Britanya adasına yapabilecekleri bir lara mümasil hareketlerde bulunması ı>eJ 
tereye aldık. Çorçı . · ln ... ilterenin ne rlvPtlr.rtn" knvusac:ıklardır. • lCidir. taanuzdan ve b utla karşı alabilece.lderi tabiidir. B. E. F.rkil-• 
· ·1· --u\avemet ıçın "' l 1 · 'b '1 f · ı · M f k b" -k Çfo ısti asına '" . ld v t hlile bfl!!lamış ve Weren~n crFransa muharebesi.. ismini nsan ve ma zemP. ıtı atı e ııgı ız ve ı· tedbirlerden um umi suret te, a at uyu 

"b" k tlerı o ugunu a ~ k h • · d" 1 b h k .ı · 1 1 ·1· gı ı uvve. verd'!H mu =ırebe bltmişt·r. •İnglllzler mu _ sır zayiah pe e f"mmıyel!ı7 ır. b ir ehemmiyet e a setme temr er. ngı ız 

...................................................... -.. .,.. 
Askerlik lılerl: 

demi tir •0.~ r . d ek büyük kuv,•et - harebMİlı başlamak iizeredir. Hiristiyan me- İngiliz tebliği başvekili Çörçilin bu hususta söylediği yeni 
- Bugun e ımız e p b' · n iyi talim deniyetlnln yaşaması onunla beraber bütün . ı:ı. nutuk pek ehemmiyetlidir. 

ler mevcuddu
1
r· .B~n~~; 'v:k-O~lannı bir müesseselerin idamem, bütün İngiliz haya _ Lo

1 
ndra l8 (A.A.) - Hava nezaretı tcbl 6 Bundan anlıyoruz ki, lngilizlerin Belçi- Ruhsatlı erat yoklamay 

görmüş askerb~nm1ı:z: ak gösterebiliriz. Bu tı, imparatorluğun hayatı hep ona bağlıdır. ed yor: r· gn·z av"' tayyareleri Fran- ka ve şimal doğu Fransa muharebeleıine çağınlıyor 
'l 250 ın o ar... · · k H tler bizi bt ad d -~~ürm k hn Geçen gece n 1 '"' .. d d"kl . t'"menleTin çoğunu vaktilcı rn~ yon :ı v ii müdafaa ıçın ay- 1 ' ı a a 0 e veya rbl .. ı .... u ' tı sahili üzerinde iki dftı - gon er 1 en u Sarıyer Aslterlilı: Şubesinden: 

mıktar arasınoa ?.1C:. 1~ler dahil değildir. kaybetme.lt lazım olduğunu bllfyıor. Ona kar_ sanın 9U••a şar ta aresi dOşünnftşler çf'kerek takrib en 25 Fransız tümenile b ir-
dolunmuş olan gonud. ilah teslim ede - şı koymab munffak olursak bütiln Avru. man bombardıman YY - lilc te harbeden lngiliz tümenleri yalnız üç Sarıyer askerlik f\lbeSinde ikayıdl· olup 
Bu sonun.cu ltısm~ . ml ~~bulunuyoruz. ıpa hür olac:nk, dünya yaşıyacak, güneş arz dfr. aded imi,ler. muvazzanık hizmellnl yapmış 332 f1ll 33S 
bileceğimız herkesı ltha ke bir istikbalde üzerinde parlıyacnktır. Düşersek Amerika Ad d fi f O k b Kezalik Fransada istihdam edilmek üzere doğumlu bilümum ruhsatlı eratın Yo1'lama 
Kuvvetlerimizin çok ra ın. ı· ediyoruz da dahil oldu~u halde dünva ve bütün Fev- ana a a m r;t a • tesllh olunan ttbnenler de ancak 12 ~ded lan için verilen müddet bitın!ştir. Meşru nıa: 

.. . t artmaeına •n ızar · . • f . . - 11 r1 İ ilte ._ -d f ıeret dola)'Wle gelme.mi.f olanlann 20 UA 
muhım suret e niden pek çok ;n. dltltruniz veni blr kcrkunc karat;llıklar dev- ko 'syonu esash !>ahvete qeçtl olup mutebak e ng ren111 mu a aasına Haziran asında •• ~ - " 25 
Talim için silah altınn ye Tinin uc ırumlarına ruvuıanacaktır. Belki m\ tahsis olunm\Wardır. Bu 12 tümenin de ça_ ar ~,, .. muracaat etıneıerl 
san celbediyonP· • l dan iki mü· d& b ı karanlıklar, tfsad edilmtş bir fennin Adana (Hususi) - Adana Valisi Faik Ü's. h Fransada İngiliz orduro namına deoo c- 1~~ır. Bu tarlh~n aonra müracaat kalını 

Bundan başka ?odınlon.~t:rede bulun- şlmsekle\fle daha menfur olacaktır. tünün reisliğinde ~ek.kili eden uflnt müra. dilml.ş bulunan alllh ve milhimmat da İngil. edilmı~ret ~elm ~er ha.tkmcla lnı.:nunt 
il.emme! askeri kıt a a n:• ın uıüdafaa - Vasl!e basına v,erPliın "" bflellm Jd dOl'lln lı:abe kom\svonu• üçüncü toplantısını da tereye taşınmıslardır. Bu guret.le ~. in. muam e ~P aca n olunur. 
maktadır. Bunlar ela ~avaŞu~:!lını sarih bir yonhr ve fınnarntorbık bin sene siire~se. be- yapm•ır. Komisyon vekAJetJn son direktifi- gı1tereyl müdafaa edebilecek olan mtıhlm bir * 
ıına iştirak ecleccJ:ler .u . k" mt'!mleketimiz şeriVf"• 'l ısa.atın en parlak saat olduğunu ne göre çalışma programını hazırlamakta • İngiliz 'tara orduınınun bugiln mncud okle- Şubeye davet 
ıurette söylemek ıstenJ.1 ı,d"len fırkalar _ söyli, .. ... "'tir... dır. ğunu söylemek ifte<IW gibi bu ordunun, bil- Yerli Eminini Askertlk Ş11bestnden· 
dahili ic:in teşkil :'e :.-~~lc:tl~rdr harlıet _ Ede nin beyanatı Tahmin edlldlğlnt ~öre, ayın yirmisinden ha..c;sa AmP-rllrndan $!:elecek snllh ve harb mal- Yedek .süvari asteğmen (17959) Env~r nll 
dan başka ecnebı m fırkaını:ı tcslih edil • . sonra ml\rakabe kolları ticarethaneler üze - zemeslle. he~iln artaca.tını hatırlatmı.,tır. 3.12 doğumlu Mehmed Faik tez olarak §l t;x..u 
mek üzere yalnız 12.k el harbin doku - Londra 18 ( A.A . ) - H arbiye nazırı Tinde faaliyete geçect..ktlr. Filhakika e5Pr Hitle.r İngilh: adasına taar- Je gelmesi. 
mit bulunuyor. Bu mı ta.r a t hhüd d _ E.den Avam kamarasında atideki b e.vanatta Son ramanlarda. küciik esnafın u.tışlann-
z:ıuncu a ında fransava ızarnı a~l lUta _ bulunmuştur: • da nic:b~t~izllk alıp yürüm~tü . Adanalılar 

"ktara tnmamı e n ~,.., ı.. 1 d -1-- - L ll ~ m it olduğumuz mı «.;,uan a bna a vet o"'uııu ıı:uvvıetle aür- bu vazivete nihayet ver ece~ıne pek mf'm _ 
bılc tır. . hücum eL atlendirilmiş ve ~on h~ hafta zarfında, se- nundtırlar. 

Bundan sonra Çö~ In il ereye '•"l!l'""'irı nenin ilk dört ayındakinden daha fn:r la k!rr. =================:z 
d-.,"'anın maruz .,.,... ........,. k hn 

-ek ırtıven bir u._.. ve acm•~trr .... ·. ııe as ere a mı h r. » .. 1 · ı · · rı t. 1 ·ı·.ı. h··ku·m t. • t .... ' ,~ ., hın ngı ız mı e ı, ngı ı u e ının e ra-
müşkülfı ı tahlile b.'lSla~~e pek mühim k11v- Cazetelerin mütalealan fında birliktir ve lnKilterenin zafere kad l\r 

- Dilşman deniz tbarınlıart daimi bir harb , L d 18- (A A ) R mücadeleye devam."' ~at'i ııurette azirnkar 
w•tler nakletmek ve u ,_ U tul on ra • • - oyter: h k- . .• d '-
... d t tmak roeeburh'e ind.OO": nu - Mareşal Peten, diin radyodaki nutkun- bulunduğuna dair ü umelin neşrctligi eK 
halin : i :b eder ti bl! de btr tıahr veve ma- da şu sözleri söylemiştir: larasyona tam surette ;§tirak eylemektedir. 
ma~a M:<:.SOlintve. cebetii tank ~aıı~_nn «Kalbim parça;anmı' olarak diyeceğim Ewening Standud diyor ki: 
llkl t mürur hakkı vererek kemal~ tehal•tk- ki !"""uhasarnata nihayet veımek la:mndır. ıı Vazifemiz, ~mdi earih ve basittir: Bu 
serbe.s roa.k ıstedlğl rolü ifa etmesıne mey - lngilterede, imparatorlukta ve ekser bi- memleketi, tek bir kale haline getirmemiz 
le ~~akmakla pek nıes'ud oı:ırdu~ Çünkü taraf memleketlerde halk, mareşalın deıin ]özımdır. Hiçbir ıey ihmal edilmemcbdir. 
~an ~nmızın öcrenmek lstedıCI bır noktn kedl"rine iştirak etmektedir. Her müstahkem nokta, tutulmalıdır. Kul -
ona~. O da. İtnlyanlıınn ~on Harbi Umn - İngiliz matbuatında, lngilterc•nh öhıez lanılmıyan hiçbir kaynak kalmnmalıdır. De 

vardı . d"kl de .. ereleri avni h::ılde mı k:ü. k k d . . l k 
ımi esnasın --n~• d"~i.mür? büyük müttefikine kar ı bir tek acr k J'mf' niz, bizim uvvet ve u retimı.t. o ına ta 

tır Yok<1..'l d::ılıa mı ~ mevcud değildir. O müttefik ki bü 1. a:lt"t devam ediyor. Denizle mahdud hu nda, mu 
pn · ·ı Bfıvülı: B!i•anyartın bugün deniz ta 1 f ·k· t ' k d · d" b k nzzam bir harb gcmi!İ olmalıdır. Öyle bir 

Çorç:ı '"'bula""lt btr 'hücuma mukavemt't ve ma zeme aı ıye ı ar ısın a. ız ı-a çe 
rlklle VUr-•ı ..... ünkii h miş ve ordulannın geri çekilmesini \ e mu- g!"mi ki mükemmel silahlıdır, çok büyük 
için Harbi Umumlye ve ~L~ b~ h'i ~~; hacirJe.rinin, kadın ve çocuklarının beraber- topları vardır ve taıetlcrinden birine do 
ibln ilk aYlarına nazaran a. a . _ ce bomba ve mitralyöz ateşine tabi tutııl· k ıınmağa cesaret edebilecek herhangi bir 
..azl'Yt'tt~ bulundd.unu siivle.ml.ş ve sözlen d w - - .. kimseye karşı müthi, surette öç almağa 

....... ne devam etm cttlt; u~nku gbormuşt.ur.d b L d 1 ·ı · muktedı"rdı'r, Bütün bunlar yapılmalıdır "'e 
ne •u. .,_ .. nmız bes ııltı bin kistnln ger.e ve- ra a t u çetın ar e ııı:al'Jlsın a, ngı ız • 
Donanın · blll ini h ~ milletinin hiçbi r korku alameti yoktur. Bü- çabuk yapıbnalıdır. 

ya sisli bir bavada İngiltere sa er n e. -

Sinob C. müddeiumumiliğinden: 
İhalesl 3/6/940 güniinde • .saat H de \akaırür eden Banob umumi eezacvlndek· 

kibn ve mevıruna.ra 940 mali yılı içinde verilecek 255,000 ili 365.000 aded ekmekı nıah. 
me.ıkürda tallb olmadığından IO 6/ 940 tarihinden itibaren ylrml gün müddetı~e~ 
kapalı ~arf usulile yeniden eksiltmeye çık:ırılmU}tır. 

Yevmiye 700 ilA 1000 ekmek verilecektir. 
Bedeli muhammen 33,3lMI lira olup, teminatı muvakkate 2500 liradır. 

İhale 1/7/ 940 Pnzart.e.sı günü saat 14 de Sinob C. MüddelumumU!ği dairesinde 
pılacaktır. YL 
Şartname tatil giinlerinden maada hergün Sinob C. Mliddelumumiliği kalemind 

rüleblleceği ilAn olunur. (4793) e &ö-

Elektrik Tramvay 
Müdürlüğünden : 

ve Tünel işletmeleri • 
Umum 

1 - Muhammen bedeli 12500 lıra olan 5000 m3. Sultnn çiftlıği kumu pazarlıkla 
nlınacıı.k1.ır. satın 

2 - Bu ~e aid şartnameler Levazım Mudurluğünden parasız tedarik edilebilir. 
3 - Pazarlık 24/ 6 940 Pazartesi günu Metro hanının 5 inci katında arttırma ekslltm 

. komisyonunda yapılacaktır. e 
4 - Muvakkat 'teminat 937 lıradır . 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat ve kanuni belgelerlle mezkur gün ve aaatte to 
mi.syonda bulunmaları ltwımu illuı olunur. (486g) • 
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Bir komprime hayat karşılığıdır 
1111 mbtık •amanda ille en büyük yardımcıdır. 

Kalori. cıda, 1eaet ,.. nefuet batımından tatmin edlol mablyetl ft 

Jillraet eftafı haizdir. 
Merclmet, bezelya, bu1da7 naaır 90rbalıt tomprlmelertm1z1 

her 1Udl bulabWraints. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARA Ti 
il. NURl ÇAPA ltaralaf tarlbl: uu 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden : 
Deniz Lisesi ikinci sınıfına girmeğe latekll okurların milaa.baka sınavları J4IHaG • 

ran 940 Pazartesi günü saat 9 da yapılacaktır. Bu tarihe tadar lkayıd mııa.meJesini 
~ptırmış olan okurlar beraberlerlqde alyah mtlrellrkebli bleıın oeWel minkale perlı:el 
;. lAsttk olduğu halde okula müracaatları. (ta:&) ' ' ' 

Türkiye Cümburiyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul.ut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şilbe ve ajam adldl: 281 

Zira! ve ticari her nm bmıb muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE ZB.800 Lira 
iKRAliYE VERiYOR 

Ziraat Banb11ndA kumbarah n ..,.,_. tuamıt heeablannda en u 50 
J.iruı bulunanlara senede ' dala çeldleoelr: kur'a ile apfıdald plAna ,or. IJı:. 
ramiye datıt&lacaktır. 

4 Adet 1,000 Llrahk 4,000 Lira 
4 " 800 " 2,000 " 4 " 280 " 1,000 " 40 " 100 " .t.,000 " 100 " 80 " 15,000 " 120 " 40 " 4,800 " 160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesablanndaki paraJar bir sene içinde !50 liradan aşalı ctiiı • 
miyenlere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 BtrfncfldD\uı, 1 Man ve 1 Haziran ta
rihlerinde çekilecektir. 

SON POSTA 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun aantlml _ ....................... . 

Birinci .ahil• 400 lnıruı 
ikinci .ahil• 250 )) 

ÜPJ,nca .a1a;ı. 200 )) 

Dördüncii salaile 100 )) 

iç •ahileler 60 )) 

Son •ahil• 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz_ 
le.ca m.1.ttarda ilA.ıı yaptıracaklar 

ayrıca temilltıı t&ritem.laden latlfade 
edeceklerdir. Tam. ya.nm ve oeyrek 
aa.yfa tJ~ 10in a,yrı bir tarUe derplf 
edll.m4Ur 

Son Postanın Ucarl ııanlanna aid 
ifler iOin ıu adreae müracaat edil
melidir. 

Dlnoıbk KoHekUI llrkeU 
.Kalınmamade Baa 

.&nklıın. caddesl 

Haziraa 19 

YURDDAŞLARIMIZIN NAZARI DiKKATiNE: 
Muhtemel ha Ya taarruzlarına kar11 (Pasif Korunm• talimatname

sinin ) tenaip ettiği ıekilde hazırlanan 

Ateşe dayamkh, Kauçuklu ve su geçmez garantili 

.F KO U Ti i E Z 
Ç TA ve S NDIK AR 

CAN LABORA TUARINDA hazırlanarak piyasaya çıkanlllllfbr. 
Resınt hususi bQlUn mnessesatla ev apartıman, mekteb, mahalle, kO)', 
kasaba, nahiye ve kazalarda ısatlık korunma bakımından birer ıandık 
voya çanta bulunmı.ısı b~hemehal lazımdır. Çanta ve sandıkların hacim 
ve tiatı, aile n Qfusuna gOre de~işti~ınden bir kartla Laboratuanmıaa 
aile nüfusunuzu bildirdiğiniz takdir de derhal katalı'g gOnderllecek ve 
tiat hakkında malQmat verıleoekttr. Çanta n SJndıkların Ozerinde (CAN) 

markasını arayınız. U.'1UM1 DEPOSU: 

ÇANTA ve CAN LA BORA TUARJ 
latanbul, Bahçekapı, İt Bankan arkuında No. 5 Tel: 21939 

~----ı. Telgraf Adresi ASIPROCAN 

MUHTEREM HALl\IMIZlN YÜKSEK GÖRÜŞLERiNE : 
BugflnkU piyasa nziyetlne ratmen 

ESKl SATIŞ FlATLARINI MUHAFAZA EDEN M0ES3ESEM1Z ~UBELERlNDE 

H E R E"ki( evE haiz KimüzarM 'i ş L A R 1 
ıfJMBB . aAıirit= tl'a'La0

' Möari:i.&ıiaktP1AZARL&a1 
MOessesesi şubeleri: l.tanbul • Beyoj'la • Kadık6y • Ankara • İzmir • Adana • Meran. 

Ankara borsası 
Açıllf - Kapan14 18/611~40 flat.ları 

ÇEKLER 

LıcıDclN 

lfew-'1"'91 
Ce~ 

Mtna 
SolJ& 
Madı14 
BDdapefte 

B1ltne 
BeJped 
'l'otdwne 
8tok'bolm 

l 8'1rl1n 
IOO Dolar 
ıoo tmv. rr. 
100 Drahmi 
100 Lna 
100 Peçeta 
IOO P9ad 
llO LeJ 

Acılıt.Kapan 
11.24 

130.025 
19.2125 

0.9975 
t.76& 

13.10 
16.37!5 

0.625. 
100 om.. 
IOO 'IWn 
100 ineç ltl'. 

8.42~ 
H&m 
81.005 

Eeham •• tah..UAt 

Türk borcu II P6fln 18.711 
'N* bonN m peolıı la.no 
'rork Tioant Banb.ı nama o. 711 

...... ._... .... ··-·· .. ·········-························ .. 
DOYÇE ORIENT ~NK 
Dr•dner Bank Şubeal 

Merkutı Berlm . 
r..,,.~ ,...,_., 

Galata • l.tanbul - lantr 
Deposu: lst. TO.tllıı Güınrüttı 

* H• .. 'lirli 6anAa lıl * 
_ ......................................................... . 

Son Posta 
--Tereb&t&D. Qa&aıoeeme «>tu. 21 

ISTANBUL 

Guetemizd.e çıkan yazı ve 
rulmlerin bütün ha'klan 
mahfuz ve gazetemize alddir. 

-·-
ABONE FIATLARI 

1 • a 
Sen Ay ... , 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE ı'°° 'l~ '°° YUNANİSTAN 2840 ıno 710 
ECNEBİ 2100 t 800 

Abone bedeli pefindir. Adrei 
deliftirmek • kuın&ftar. 

1 ... , 
Kr. 

150 
270 
800 

a.ı.. .-- • .,., oera... ,,.., ........ .,,~-....... 
C.vab için mellt11blara 10 turu,ıuk 

N illvlli . IAmmdJll. 

Poıta ıcuı.. : '141 ı.tanbuı ,,,.···-·---··-----··· ... ) 
l...;;.:~~ ..... _ ....... 

-····························--·-······--··········-
I 
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A.RLON 
Saatlerinin gayet zengin 

PIRLANTALI ve ELMASLI 
Çeşidleri gelmiştir. 

SON YENi MODELLER ÇOK ZARiFTİR. 
Fiatlan fevkalade uygundur. 

Bir defa görmeniz menf aatıniz icabıdır. 

Z. SAATMAN 
İstanbul, Sultanbamam, Camcıbaşı han, ARLON deposu. 

lstanbul Vaklflar Direktörlüğll illnları 

Açık Eksiltme tıanı 
ı - Meydancıkta Yeni Postane caddeaınde Valide Hanına yeni bir asanaör vaz'ı 

7/ 6/ 940 - tarihlnden 2217/ 940 • tarihine :kadar açık eksiltmeye tonmuttur. 
2 - Bedeli ketfi (4510) liradır. 

3 - Teminatı muvakkate (338 - lira 25 - kuruştur.) 
t - Bksiltme 1'tanbul V&tıtlar Bqm.Qdürlüğttn$)e komisyonda 2217/ 940 Pazartesi gü. 

ııll aaat 14 - de yapılacatıır. 
5 - Bu glbl lolert yapm14 olan milteahhldler bergün ölleden aonra fennl prtname, 

münakasa şartnameal n !p.ukavelenameyt alma.it üzere Va.kıfiar Batmldlrlti -
tünde Bqmimarlıta mftracaatıan. (4668) 

APARTIMAN VE EV SAHtPLER!NEı 
Sıjmaklarınmn kapı ve pencerelerini yapmakta İllical 

ediniz. Tiplerinılzı 
(Tip GM - 1. Demirden). (Tip GH. 1. Yamn Demlrdea), 

(TJi> H - 2. Tahtadan). 
F abrikamı:ıda )'al>ılan yuluuıki tiplerde kapı ve pence

relerin nllmuneleri Vilayet S.fe rberhk MüdUrfTetinde mn • 
ouddur. Gidip 1(6rebilininiz. 

Milracaat maballi: 
MONIP HERSEK 

Galata, Ömerabid Hanı yanında Çanakoılı Han S inci bt 
No. JI - 32. Telefoaı 43739 

Sathaınm kıymetini bllen BayaDlanıı 1&ve Hve kullanacatı en blıtncd 
adet b.,slerldlr. Mlkrobluz, ufat )'Umuşaktır. En lnoe elblleler dulda 
belli olmaz. Her eczanede Te bD,at matazalarda l'BMtı. ve BAQI balmlur. 

lataabul Belediyeıi llinlan 1 
Vall Konalı bodrum lrıMmda ~ tamırU M80 numaralı bnunan • moı 

maddelllWı J) fa:r8ılına WYflkan paar1ıla lr<m.ıdmUftur. lletlf bedeU 1937 Ura• kil • 
?Uf V1 teminatı M0 lira • nrutım. K9ilf W flriname IJıabıt VI Maemtıllt lllıdr • 
Ulltl bleıniDde ~. bıaıe 1111/MO OUma trlntl .... 1" dl Damd Rn •Dll'de 
J&PılM*tır. Ta.llblerin teımln&t mülJas veya mettublan ihale t.arUılnden 1 llD ""1 
J'en illeri M6cl11rlölllne mtreoaa\la alac&ltlan fenni eh1119t ve M> JJ1ın& alll 'l'lcant 
Oduı ıveaikalarlle ihale tln1l muanen aaataı balmt Bnolmende butamnalan. (tlMM) 

. 
8üleymaniyede llvkaf lıltlwdnın altındaki eski KervaDIU&flll tMnJıt MM ~ 

kanunun ~ ınoı madd8ılln1n L Ncruına tevftkan paarlı:tla yaptırılacalttır. ır.tlf be. 
deli 14686 lira 111 k\ll'Uf ..,. teminatı llOI Ura 94 iKur'uftur. Keşif ve şt.rtname Zaıbli ve 

MuamelA.t Mtkiürlottt kaleminde IGrilleoektir. İhale 11/ 6/ 940 Owna &11n1l llU ı• de 
Dalmt EncUmende ya.pılacat.tır. Tallblerin teminat makbuz veya. mektuıblan. lbale gü.. 
nünden 3 gttn evvel Fen 24leri Mlld1lı1qttne mtlracaatıa alacakları fenni ehll19l ft 9'° 
Jllm& a1d Ticaret Odası ftllka1arüe ihale gilnU m11&Y1eıı aaıte D&lml D • mıde 
t>ulwmıalan. tıttel) 


