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·Fransızlar limanların mütareke 
sartlarını tetkik ediJorlar 
' 

Alman ültimatomu: ''Bu şartları ya 
kabul, gtİ.hud reddediniz!,, 

Fransız heyeti 1918 de Mareşal Foşnn Alman heyetine -
motareke şartlarını· tebliğ ettiği Compiegne ormanına 

uotoroldO ve ayni _şlmendif er vagonunda şartlar bildirildi 
Fransız heyeti şartları· telefonla Bordoya 

bildlrdl, Fransız meclisi toplanıyor 
Tarilıi vagonda Bitler 

ile kumandan ve 
nazırlar ger almışlardı 
Fransız heyeti vagona çağırılınca Orgeneral Huntziger 

en önde ilerledi, vagonun basamaklarını çıkarken 
biran durdu, derin derin düşündü, sonra vagona girdi 

l mütareke ve sulh şartları dün Fnnıız murahhas heyetine bilclirilmiıtir. 

A ,m~nı· A~-rikan Alman Fransız, İtalyan radyo ve ajansları bu tarihi hadise 
ıngı ız, ...... ' ' f 1 · 1 d'- B l l bi h l 

d.. ve diln gece uzun boylu ta si at neıretmış er ır. un an top u r o • 
etrafında un b'ld' . 
d~ apğıda okuyucularımıza ı ırıyoruz: k 1 
26 yıl evvelki tarihi sahne ta rar anıyor 

üt reke istiyen Franr.ız hükumetinden ıartlan tebellüi ve mtizaltere 
Almanlar İi :ıurahhas heyetinin izamını isterlerken bu heyetin nereye gideceğini 

etmek üze.rj d~ Müzakere mahalli düne kadar sıkı bir tekilde mektum tutulmuatu. 
~dirmeın~? ebu. yerin Parise 70 kilometre mesafede Oiııe nehri civannda"'ve demir· 
Nihayet dunAh d Compiegne ormanı olduğu anlaıılmlftıT. 

1 "zerga ın a M 
yo u gu b sını seçmelerinin ıebebi 1916 de aretal F otun Almanlara mil -

ıan 
Berlin 21 - Alman talebleri fU b.Jelleri gütmektedir: 
1 - MücaJel .. in yeniden baflama•ına mani olmak. 
2 - /ngiltere tmalından kendi•ine tahmil edilen harbin deva

mı i,in Almanyaya tam emniyeti vermelı, 
3 - E•aını Alman devletine cebirle yapılan hak•ızlıklann ta

mirini teıkil edecek yeni bir .ulhin te•İai i,in lüzumlu iptidai ıartı 
lrurmak. 

** Londra 21 (Royter) - Alman gera1tini teblii edildikleri gibi aynen kabul 
veya red etmeleri Fransız murahhaslanndan ıica edildiği öğrenilmi§tİr. 

İngiliz radyosu da bu hRberi teyid etmiş, Alman ıadyosunun bu gece ıartlar
dan bahsederke:ı kat'i bir eda ile cıbunlar ya kabul edilir, yahud reddolunur. 
Müzakere yapılmıyacaktır ı dediğini hildlrmi~tir. 

** Londra 21 - Bu akşam Bordodan alınan haberlere göre. Fransı:ı: murah • 
hularına tevdi edilen Alman tartları çok mufasııaldır ve birçok teferrüatı ihtiva 
etmektedir. 

Fransı.:ı: hükumeti tarafından bu ıartlann tetkikinin birkaç gün devam etmesi 
muhtemeldir. ) 

Hükumet, halkı vaziyetten haberdar ~\ 

Alman prtlarını bild:ren General Keitel ·-··········-·-·---··-···-···· ................. ... 
Almanlar 35 bin ton,uk 
iki Fransız zırhhsını 

ele geçirmişler 
Nevyork 21 (Hususi> - OOlwnbıa Brond. 

castlng radyosu blldırl}'or: Bre$t ter.gAh1a • 
rınd::ı. inşa. hal nde ıbulunan cKlemanso. ve 
cRl llö• adındaki 35 b n tonluk Fransız sam 
hnrb gemileri, Brest'ln .Lşgall sır da Alman 
ların llne geçmiştir. 

B h beri teyid eden hlC l>Ir m lumat al n. 
m nftfw. 

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

Amerika müttefiki ere 
sene sonuna 10.000 

tayyare teslim edecek 
Londra 21 (Hususi) - Amerika fob

rilcalan tarafından ııimdiye kadar müttefik· 
lere teılim edilen tayyarelerin sayısı 2500 
dür. 

Bu senenin nihayetine kadar bu :raka
mın on bine çıkacağı tahmin edilmektedir. 
İnsiliz tayyareleri Calaisdeki Alman to'PÇu 

mevzilerini bombardunan ettiler 
Londra 21 CA.A.) - Hava nnaretınln bir 

t&blliinde filoya men.sub d~iz tayyareleri 
tarafından Calals'deki dilfma,n topçu menl
lerine muva.ffaldyetll ıhilcmnlar yapıld.Jılı 
bildirilmektedir. 

Alınanljrın u1;ni yerde bildirmiı olmasıdır. 
tare'ke şart arın; a iki sahne ile bugünkü sahne arasında mevcud mtipbehet yalnız 

Yirmi bet YJ ev"\tadır. Almanlar prtları tebliğ için vaktile Mareşal Fcııun için
bu kadarla ka m~hj nnı kabul edip oartlan bildirdiği vagonu da ormana ıetir -
IJe Alınan rnura as a ahhas heyetini burada kabul etmiılerdir. 

• 1 ve fran81Z mur 

ınMeUzaya kaldırılacak va~o~.. .. .. . 
.. akereler bittikten sonra Berlıne gorurulccek, halka teşhır edilip Al-

Bu vagon muz vveli haurlıyarak bunun mukabelesini yaptıltlan anlatıla-
, · beş sene e 

manlann yır:rn.1• kaldırılacaktır. 
k. rouzeye d 

ca sonra ~ hhaslarının ça ırı 

İngilizler 
Eritreye 
girdiler 

Japonlar, Fransız 
Hindi Çinisine açıkça 
el koymak istiyorlar 

Trablusgarbde bir İtalyan .. . . . Frans.ız rnura h . • ö ı . . . . ... d ı 
.. kerelerinin sa nesını g z crımızın onun e can andırabiliriz. 

Şimdi mlitare1te muzİ Alman • Fransız orduları arasındaki kanlı çarpıımalara 
Henüz birkaç htfta evvek narı ••. Şimendifer hattı üzerinde bir vagon ••• Ve bu vago· 

generali esir düştü Japon mustemleke nazırı, Japonyanın kuvvet ıstimal 
etmesi mi lazım Sleleceğl sualini 90nıyor 

b . rmanın e ik 1 · h • d'l b' sahne olan ır 0 ız murahhaslarının amet enne ta sıa e ı en ır çadır. Alman 
nun az ötesinde Frans h yi anlatırken Fransız murahhaslarının çadırının her türlü 

.. ce bu sa ne d ed 1" .. .. .. ndyosu dun &~, • '"ini söylemeye e n ense uzum gormu~tur. 
• · batı ıhtıva ettıg " IA d W•l d b' 1 f h · esbabı ııtıra . b.. l lup olmadıgı ma um egı sc e ır te e on attıle Bor • 

Çadırın filhakika ~ e ° Fransız heyetimurahhasasının bundan istifade edip Fran· 
doya merbut bulundu debildiği anlaşılmaktadır. 

hükumeti ile teması e. e "nasebetile Compieıne ormanı muhafaza altına alınmıf, 
sız .. akere en mu h f b''l"~ı 'k d'I .. Mütareke muz b' le.ara ve bir ava şere o u5 .. ı ame e ı mııtır. 

etraf ınıı ır 
ayrıca vagonun heyeti geliyor 
Hitler ve Alman . 

.1 k ra deniz, hava orduları ıeflerı, ordu baıkumandanlıgvı 
G .. • g ı e a ' 1 d ~ h 1 Hitler yanında o~ın ve muavini Hesı hu un ugu a de saat 15 i birkaç 

fi hariciye nazırı Rıbbentrop a gelmiş ve tarihi ·vagonda mevki alm..,,tır. 
t• , C iegne ormarın 
Nakika geçe omp 1· çağırıhyor 
Fransız hey~ ı 
- elmiş olan F1nnsız heyetine saat on be~i otuz geçe Hitlerin 

h 1 bu orman:ı g .. 
Da a evve d ~i bildirilm~ıtır. 

\. ndılerini kabul e eceg 1 Huntziger, hava genernli Bergeret, visnmiral Leluc ve bü-,.e h t · Oroenern 
Fran ız eye ı J' ınürekkebdir. 

Kahire 21 (A.A.) - Khartoumdan bil-
diriliyor: 

Umumi karargahın bültenint'! nazaran ln-
giJiz Sudandaki motörize cüzütamları, bü
yük bir muvaffakiyetle arka arkaya bas • 
kınlar yapmıolardır. lngiliz kuvvetleri E. • 
ıitre hududunu geçmişler ve kuvvetli düı
man kıtaatı tccemmüleri teıhis eylemiıler· 
dir. Düşman kuvvetli mitralyöz kuvvetle
rile müdafaa edilmekte olan muhtelif mev· 
zilere yerleşmişe benziyordu. Bir lngiliz 
keşif kolu ltalyan zabiti.erinin idaresinde bir 
düşman piyade taburu ıle karşılaşmıııtır. Bu 

(Ue\<amı ·, ınci sayfada> 

Bulgaristanda Nöyyi 
muahedesinin 

tadili lehinde nümayiş. rük elçi Leon Noel15e~ 3; geçe baıta Orgeneral Huntziger bulunduğu halde vagonun 

Heyet sa~t .uım ... ... , ~ Roma radyosu dün a.t.şamkl neşrıyntındıı. 
Jjnüne gelmışur. ahhasın~ düşüncesi şu ha.beri vermiştir: 

F ansız Başmur . «Bugün SO!yadn 100 kadar Bulgar talebe. 
r b"asamnk\a rken bir an durup dü§ünmU§, son· sı Nöyyi muhedesınin tadili lehinde bir nü. Hindi Çiniden bir manıara: Saygon limruu~ medh ıi 
O nerl\l Huntzig~r vagon:ngiımiı·:ıve an tlyosunun llıanile aöyliyelim, Al- ma}'lf yapmak teşebbüsünde bulwunuşlnr Tokyo 21 - Mootamleke nazırı ~eneralıJ~nm kuvvet tstı.mal etmesı mı li\zım 

rreniı devam otınışd valion 1 seHimla~l~ır. ·~· Ve $()'kakları dolaşmak istemişlerse de zı\bı_ K<>iSO, ibugün, kil.bine toplantısında, FtQ,p • go~elt ıuallnl Jrendl Jse.ndlne sormakta 
Ja >·0 führeri ile kynıan an d~nanlattriak Jazım~~.' (l>evamı '1 lıu>l sayfacla) ta. ıtarafındnn de.#ıtılml41ardır.11 sız Hindlçi.nisl meselesinin halli iOln, Qrtık <Devamı 7 fıcl sa.yfada) 
tnan d istltraden şunu Ai'49'- "e;- -

Bura a ~ 



2 s fa 

r 
Hergün 

Almanya için harbin 
Asıl kat'i safhası 
Şimdi baş.'ıgor 

Muhittin Birgen _J 
ütün dünynnın büyük bir merak 
ve hatta heyecan içinde beklediği 

§Cy, ıu dakikada, Almanların Fransızlara 
biJdirmi§ oJacakJan •ulh şartJandır. Yarına 
'1.id bir hayli muammanın hallini temin ede
cek anahtarları bu §artların arasında bula
cağız. Almanya Frans:ı iJe anlaşabilecek 
mi~ Kabil olduğu takdırde bu anla'imanın 
hududu nerelere kadar uzanacak) 13u iki 
muammanın bugünlerde halJed.ilcceğini 
görmüş ve binaenaleyh bu meraktnn kur -
tulmuş olacağız. 

Ayni zamanda, gene bütün dünyanın 
merakla beklediği ikinci bir mesele vardır 
ki vudur: Almanya ile İtalyn, çoktanberi 
yeni bir şeyden bahs~diyorlar. Avrupanm 
hak ve adalet dairesinde ve her milletin 
refah ve huzurunu temin edecek esaslara 
göre yeniden tanzimi. Avrupada yeni biT 
nizam tesisi gayesini güden bu iddia, or -
taya bugün atılmış değildir; Almanya, 
hnrbden çok evveldenberi daima tekrar 
ettiği Neuordnung sözile bu iddiayı müte
madiyen tazeliyordu. Ayni fikir, daha ya
kın zamanlarda halya matbuatı ve devlet 
adamlan tarafından da birçok defalar tek
rar edildi. Fakat, bu mütemadi iddialar a
rasında yeni Avrupa niz<ımının esaslarına 
dair hiç bir konkret şey söylenilmiş değil
dir. Vukuatın bugünkü inkişafı, artık, bi -
zim bu m~cle hakkındnki rnerakımlZl iza
le edecek zamanın gelmı, olduğunu göste
rir. Fransaya teklif edilecek şartlar, bu ye
ni nizamın bütün unsurlarını meydana koy
mıya kifayet etmese bile, hiç olmazsa dela
let suretile, onun ruhunu bir derec~ye ka -
dar ifşa edecektir. O zaman anlıyncağız: 
Avrupada milletlerin huzur ve refahlarını 
temin edecek ve bir hak ve adalet devri a
çacak olan nizam, hakikaten böyle tanın -
mıya layık bir nizam mıdır, yoksa bütün 
bu husustaki iddialar, daha başka bir si
yaseti gizlemeğe matuf bir gürültüden mi 
ibarettir? 

Halen kontinantal Avrupada cereyan e
den askeri hareketlerin artık manaSl kal
mamıştır. Bundan böy:le. hC'tkesin merakla 
beklediği şey, harb raporlan değildir; bim
di davanın, bütün Avrupa milletlerini ala
kadar eden mühim tarafı, yarınki Avrupayı 
idare etmek istiyen siyasetin hakiki çehre
sidir. Herkes bu çehreyi ş.?Örmek ve ki -
minle, hangi siyasetle karşı karşıya bulun
duğunu anlamak istiyor. Bundan dolayıdır 
ki bir hayli naz ve istiğnada:ı sonra, niha
yet Fnınsaya bildirilecek olan mütareke ve 
sulh şartlarını herkes merakla bekliyor. Bu 
şartlar sade F ransanın değil. hiç olma~a 
ruh itibarile, bütün Avrupnnın yarınki ni
zamının şartlan olacnktır. 

Bu şartlan gördüğümüz zaman ~unu Jıı 
anlıyabileceğiz: Almanya il::, ftalya dünya 
ile kolay ve yakın bir sulhe doğru mu gi -
diyorlar, yoksa, Mihver ile dünyanın diğer 
kuvvetleri arn~ındaki mücadele, türlü türlii 
inkişaflara doğru, devam edip gidecek mi· 
dir) 

* Fransa toprakları üstünde cereyan eden 
büyük aşkeri hailenin son perdesi kapan -
mak üzeredir. Bu sahnede şimdiye kadar 
gördüğümüz şeyler, en cesur bir film mü
elJifinin bile hayalinde kolaylıkla tasavvur 
edemiyeceği bir takım muzaffetiyetlcr se -
risidir. Bununla beraber. şura!ı muhakkak
tır ki, Fransanın n!keri kuvvet olarak orta 
dan külJiyen kaybolması, ~eçen Eylulde 
başlamış olan. muharebenin Almanya ile 
müttefiki tarahndan tamamen kazanılması 
demek değildir. Bu, harbin ancak bir kıs
mının bittiğini ifade eder. Diğer kısmının 
nasıl cereyan edeceğini ve ne gibi nt'tice -
lcre varacağını şimdiden tahmin edemeyız. 
Buna dair yapılabiJecek ilk tahminler, an
cak Fransa ile Almanya arasında cereyan 
etmekte bulunan konuşmaların akihetini 
görrneğe bağlıdır. Ondan evvel hiç bir şey 
aöyl İyem eyiz. 

Bu bakımdan ....- şimdilik ııöylenehilecek 
yegane söz şudur: İngiltere harbe devam 
karan üzerinde musır olduğuna göre, da
ha dünyada görülecek çok şey vardır •. O 
kadar çok şey vardır ki, hattn, f ngiltere a
dası, herhangi bir sebeble teslim dahi olsa, 
lngiliz imparatorluğu harbe devam ede -
bilir ve hu da Mihver için çok büyük müş
külat vücudc getirir. Alman ordusunun eli
nin eriştiği yerde kendisine muhalefet ede
cek kuvvet bulunmadığı bugün ne kadar 
açık bir surette görülüyorsa Alman nskeri 
makinesinin elini yetiştiremediği dün)'n Ja· 
hasındaki vaziyet de Almanya ve İtalya 
İçin. iktihamı o ltadar - ihtiyaten imkansız 
demiyelim - güç, şartlarla doludur. Alman
ya. bugün Fransa ile - her iki taraf icin de 
iyi bir sulh yapamazsa bu giıç Ş<ırtlar, büs
bütün ağırla~caktır. Hatta, cliyebiliriz ki 
Almanya kin harbin asıl kafi safhası şim
di başlıyor 1 

* lngiliz İmparatorluğu denilen şey, ilk ba-
kışta görünebileceği gibi, bir heyulddan 
ibaret değildir. Askeri kudreti, deniz ~s -
tünde yüzen bir donanmadan ibaret olsa 
dahi, fngiliz imparatorluğu, bacılı ba«ma bir 
Alemdir. Bilhassa, harbin bugün taıııdığı ru
hah göre, fngilterenin impa,.atorluk aJe.ni, 
başlı başına bir sistemdir Öyle bir sistem 
ki ona Amerika da pek sıkı, pek kuvvetli 
ba2'1arla bağlı bulunuyor. 

iki kelime ile izah edelim: Almanya ile 
f tnlya, fakirleşen Avrupada kapitaliun de-

SON POSTA 

•akaJe: En zalim tiran 

Haziran 22 

Sözün kısası 
Kendime d~f;-

E. Ekram Talu 

G azetelerde harb havadisi okumak'-
tan bana gına geldi: Fransız Al

man, İngiliz, İtalyan tebliğlerinin yarın na
sıl olacaklarını bu~ünden ezbere biliyor gi
biyim. Zavallı F ransaya içimden acımıyor 
değilim. Şimdi düşman ayaklannın altında 
çiğnenen birçok ,ehirler gözlerimin önün
de. Almanyanın sulh şartlarını da a;ıa~ı 
yukarı tahmin kolay. \' ersay muahedesini 
tersine oku, bir misli şiddetlendir, olur bi
ter. Bize gelince, herhangi bir maceraya 
atılmıyacağımızı en salahiyetli ağızlardan 
tekrar tekrar dinledik •. 

İhtiyarlık zalimlerin en korkuncu, ayni zamanda da en Çocuğun ve gencin eğ~enmesini 'Ç<>k görmeyınız, J...-ullan-
şiddetlisidir: İnsandan ,gençler için mübah olan bütün hak- dıkları kendi haklandır ve bu hak yalnız bir defa kullanıla· 

Onun için, dediğim gibi, alakamı en zi
yade memleketi ilgiliyeıı işler, meseleler 
çekiyor. Mübarek yurdun bir tarafında 
mahsulün bu yıl bereketli olduğunu, fa1an 
yerde çalışkan bir belediyr.! reisinin yeni 
yeni Ümran eserleri vücude getirdiğini, 
gençliğin imtihanlarda büyük nisbette mu
vaffak olduğunu, filanca muhtekirin ense
sine kanun pençesinin yapıştığını duyduk
ça keyifleniyorum .• Dolunun filan yerde e
kinlere zarar verdiğini, hayat pahalılığının 

ları ve bütün zevkleri söküp alır, verdiği emri dinlememek bilir, ~ alnız kendilerine şunu söyleyinız: İfrata giden çahuk 
mümkün değildir. ihtıyarlar ve o zaman haklarını hep bir<len kaybeder. 

··~····················································································································· .. ·············-················· .. ······-·········-········· 

l soz ARASONDA yüzde bilmem ne kadar arttığını, vatan -
daşlardan birinin burnu kanadığını işittik
çe de üzülüyor .• Allah beterinden esirgesin 
diyorum •• 

Amerika 
Plajlarında 

Tahta deniz atları 

Amerikan pJajlannda tahtadan yapıl • 
mış ata binınek pek moda olmuştur. Bu at 
bir nevi sal üzerine vazedilmiştir. İki ta
rafında kalın tahtalar vardJr. Her ıki ta
raftaki delikanlilar kürek çekerek bu de· 
niz atını yürütmektedirler. Atın üzerine 
binecek olan kahramanın güzel bir kız 

o~uğunu söylemeğe hacet yoktur. Çok 
kere bu kahraman kızın akibeti denize 
düşmektir. 

-------
Marie A nfoinette /"imi 

Macar sineıma sansür heyeti b~olü 
meşhur sinema yıldızı Norma Şerer tara
fından 'Yapılmış olan Marie Antoinette 
filmini yasak etmiştir. Film ajansı eserin 
tadili suretile gösterilmesine müsaade e· 
dilmesini taleb eylemiş ise de bu taleb 
reel dedilıniştir. 

niJen kuvvete karşı cihad açmı~ oldukla
rını söylüyorlar. Kapitalizm ise, rı'.ıerkezi 
evvelce Londrada, şimdi de hem Londra, 
hem de New-Yorkta bulunan başl: başına 
varlık sahibi bir sistemdir. Bu sisteıı;ı, ken· 
disini müdafaa için her şeyi yapar. Müsbet 
bir tnzyikle hasmını yere ~cre;rıediği tak -
dirde menfi bir mukavemetle onu çürüt -
meğe ve tüketmcğe doğru götürrneğe ça -
lış1r. Alman bayrağını denizlerde, sulh İçin
de. bir ticaret bayra~ı olarak dolaştırmıy11 
mani olmaktan ibar~t bulunan kuvvı-ti, İn
giliz imparatorluğunu:ı çok mühim ve mü
essir bir silahıdtr. İngiltere, Almanyayı 
ııAvrupa içinde çemberlemeğeı- muvaffak 
olamadı: fakat onu «Avrupa ile birlikte 
dünya icinde çember1ı-""•;;.i •) tecrübe et -
mekten fariğ olacalt değildir. 

Bu bakımdan ciyebiliriz ki, harb, bugürı
ne kadar Avrupa hududları içinde uenter
nasyona]ıı bir mücadel~ oldu. Bundan ııon· 
ra, bunun Enterkontinantal bir şekil alma. 
sı çok mümkündür. Bunan içindir ki mü -
cadelenin asıl mühim devri şimdi başlıyor, 
demekte tereddüd etmivelim. 

Bu devrin nasıl inki~f edeceğini tahmi
ne gelince, bunun için Almanya ile Fransa 
arasındaki ilk konuıımaların ruhunu tanı -
mıya ve hatta neticelerini görmeğe ihtiyar, 

Yenidünya 
• 

nıza.mı 
Hadiseler, şu vazifeleri emrediyor: 
- )Jilletlerf sevk ve idare etmek i

çin yeni nıetod.ardan lstlfade
0 

etmek 
lazım. Xormal ve tarihi nizam ve ka
nunlar büyük hamleleri başarmağa 

kafi gelmiyor. Cemiyeti yekpare kiit
le haline getirmek için bütün fş ~li _ 
belerlnl ve unsurlarmı si temU çalı -
tınnak J:'izımdır. Belediye lş:erinden 

devlet işlerine ka<lar her ileri hare • 
keti hamle haline getirmek için ihta _ 
sas unsurlarını !';eferber etmek zanı -
retl vardır. Dünkü <Umuru devlet) 
zfihnlyetı nihayet lmlmuştur. Bugıin. 

kü devletin karakteri hareket halin -
deki milli vadığı en -ver1m11 şekilde 
Misma.r etmekılr. Gerçi bu sistem 
ferdi bürrh·etıerl ıkı bir ım·ıba <ıo _ 
kaeaktır. Fa.kat bunu ihmal eden <le\'. 
let milli bünyeyi terklb eden kuvvet 
unsurlarını dağıtmı o1ur. 

Sapanclan. parkehlerı ve biitün n -
mumi hb:met teşekkiillerlndrn hat • 
ta kaJerne, fırçaya kadar mllli nrlık 
çerçeve ine giren bütün mncudlan 
fQm1e etmek ve ona bir tek i<:tlkamf't 
çlrmek knb edivor. B'nnun kPlimP ile 
lfadesi vahdet"tlr. Biitiinlük'tür. Göz. 
terimizin önünde dimvanın en kor _ 
kunç hailesi deTam t'<lİVOr. Bu hen • 
g5mede <llıntlik avakta kalm:ık lf'İn 

devleti terklb t:den ferdi ve resmi kuv
vetlerden ırranit kadar !lağlam bir ha
ma ,·apmak lbımrlr-. Büyük mlltvas. 
ta akan ~llere nmkn"remet ancak bıı 
bfıtünlilğü ka7.anmakla mÜmkündiir. 
Sl'<1emle. meto<lla forme ed=!ml<ı lıir 
kütlenin nelf'.rc muktedir olduğu ve 
terkibi arasında. imtizaç kalmamış, 

mi Ji hüvhe'inl ve karnkteriııi kav • 
betmiş eemivetfn ne hallere llüştiif,ü 
J!";; .. ırrimizln önünde taptaze bir mi _ 
sn1'llr. 

Unutmamak lazımdır ki nizam, kn
mın ve nihayet devlet mefihumla"tı ih. 
th·ac ve mecburiyetlere revab Tertr • 
lf'r. Bunları zamana ve lhtivac.'\ göre 
yanmak, tazf'lf'm"k ve kuvvetlendir -
rnek cemiyetin emniyeti için .art ol _ 
mustur. 

~:J ····························································-
Süve.11ş kanalına da :·r 

İtalyanın İngiltereye ve Fransaya baro 
ilan eylemesi ile SüYeyş kanalının ehem
miyeti bir kat daha artmış ~ulunmakta
dtr. Meşhur Fransız mühendisi Ferdinanq 
de Lesseps tnrafından açılmış olan bu 
muazzam kanal 1869 senesinde sefere kü· 
şad edilmiştir. Uzunluğu 173 kilometre; 
genişliği 60 metre, derin1iği 12 metredir. 
Hindistana olan vapur se!erlerini 8000 ki
lometre :kısaltmıştır. 

Kanal bcvnelmilcl bır idnreve ma1ik
lir. Meclisi idaresi rn Fransız, 10 İngiliz, 

. il / m • 1 Felemenk 2 Mısır azasından mürek-
lM uhı'llin U. 'iröll,. kebdir. 

vnrdır. 

iSTER · 1 NAN, 1 STER 

Deniz banyosu 
Meraklılarına 
Lastikten burunluk • 

Deniz banyosu 
meraklılarına mah 
rus olmak üwre 
yeni ibır icadda bu~ 
lunulmuştur. Ban
yo sırAsında burun 
deliklerinden de· 
niz suyunun gir

mesi birçok hastalıklara sebeb olduğun
dan bir Amerikalı doktor bu mahzuru ön
Lemek üzere, resimde görüldüiiü üzere 
Jastikten lbir burunluk yapmıştır. Bu bu· 
runlu'k burun deliklerini kapamaktadır. 
Bu pratik burun mahfazası Ameriknda 
fevkaliıde büyük bir rağbet ile karşılan
mıştlr. Yalnız Mayıs ayı içinde bunları 

imal eden fabrika 1.555.620 aded satmıştır. 

Giinde otuz litre 
!U içen adam 

Hasılı milli hodgamlığım bugünlerde art
tı. lstiyen ayıblasın; meşhur fıkranın kah
ramanı olan bektaşi f ıkarası gibiyim. 

Hani ya, bektaşinin biri, Bağdada giden 
zengin bir tüccar kervanına bedavadan ka
tılmış. Giderken, yolda, kervanı eşkiya 
basmış. Mal ve can kaygısına düııcn tacir
ler hemen ııilaha sarılmışlar, eşkiyayn karşı 
koyadursunlar, baba ere:ıler c!e kendi de
vesinden inmi~. uzakta bir ağacın golgesi
ne sığınmış, lakayd, çubuğunu tüttürürmüş. 

Derken, kavga bitmiş.. Tüccar, hara
mileri püskürtmeğe muvaffak olmu11lar. 
içlerinden biri baba erenlere kızmış, yanı
na gidip çatmış: 

- Be adam 1 Sen ne biçim insansın} 
Yoldaşlık böyle mi olur? Biz o kadar dö
vüşüp vuru§Urkcn, sen yerden bir taş olsun 
alıp atamaz mı idin~ 

Bektaşi kaşlarını çatmı, ve: 
- Yool demiş; yetmi;ı yıldır, fıknralığı

mın zevkini bir bugün sürmek fırsatını bul· 
dum. Çok rica ederim, keyfimi bozma!. 

Bana, bugün ayni zevki tattıran, dünya· 
nın bu herciimerci içerisinde bana sonsu:ıı 
huzur ve emniyet hissi veren hükumetime, 
orduma, milletime yüz bin kere lıamdol
sun I 

Belgrad hastanelerinden birinde şim- -·············································--········ ... 

diye kadar eşine tesadüf edi'miyen bir Kar nisbetleri ve azami 
hasta tedavi edilmektedir. Bu adam su 

içmek hastalığına müpteHidir. Kanmak satış fiatları tayin edildi 
bilmiyen ibu adam günde tam otuz litre 

su içmektedir. İsıni D imitrije Blaseviçtir. 1 Fiat mürakabe komisyonunun bir müd -
Skolje köyündendir. Yirmi yaşındadır dcttenberi alakadar1arla temas ederek ha -
Beş sene evvel yapılan bir köy eğlencesi- :mladığı ve Ticnret Vekilinin de tosvibine 
ne i<:tirak cyliyen Dimitrije bir gün pa· iktiran eden satıcılara bırakılacak muhik 
nayı~da çdk baharlı ve ttızlu bir yemek kar nis.~etleri. ~afiyet k~~etmi~tir. •. • 
yemiş ve evine gelip yatağına yatımş ve Bugunden .ıtıbaren mer ıyet mev~1ıne gı-

. . recek olan rusbetler §unlardır: 7..ahırc, ku-
derın lbır uykuya dalmıştır. Gece yarısı ru sebze ve pirinç toptan satıcılarına yüzde 
müthiş bir susuzluk ile uyanmış, hemen 4. yarı toptancılarına 4, perakendecilere 
mutfağa koşmuş ve üç litre su alan bir 10-12, zeytinyağı toptencılarn 5, yan 
maşrabayı doldurup içmiştir. Bununla toptancılara 1 O: sadeyağ toptan.cılara 5, 
kanmamış,. durmadan içmiştir. fşte 0 gün yarı toptancılara 6, perakendecılere. 15: 

d be · ·· th· b . d .. k'" ·· h 1. sabun yarı toptancılaıcı 5, perakendt:cılerc en rı mu ış ır su uş unu a ıne 
15 

gelmiştir. Onun su içtiğini hayret ve deh· •Bundan başka komisyon limon ,.e kah
şetle seyreden :rnası, babası, kardeşleri, venin azami satış fiatlarını da tcsbit etmiş
hep istavroz çıkarmışlardır. tir. Bu karara göre 490 lık snndıklardaki li-

Patronu onu, günün birinde bir dis- monların beheri 100 para, 420 lik sandık
pansere göndermiş, dispanserin doktoru !ardaki limonlar 11 O paraya satılacaktır. 
onda fevkalade bir hal müşahede eyle- Üç nev" e ayrılan ve toptancılann 14 J, 

141,5, 142 ye satacakları çiy kahve şe -
mcdiğinden evine göndermiştir. hir hududları dahilinde yan toptancılar 

Fakat Pimitrijenin hastalığı günden 145 e, perakendeciler 155 e satacaklar • 
güne artmış. bir günde yirmi beş litre dır. 

su içmeğe 'başlamıştır Bu suretle içtiği su Kavrulmuş ve öğiidülmüş kahvenin aza-
günde 30 litreyi bulmuştur. mi satış fiatı 190 kuruştur. 

Bunu gören patronu onu bizzat hasta- ---
neye götürmek mP.cburiyetinde kalmıştır, Bir hırsız yakalandı 
Hastanede doktor!ar kendisini müşahede Meslhpaşada kapısını kırmak suretile Nu.. 
altına almışlardır. rinin marangoz dükkanına girerek, bir r.n -

Enjeksiyonlar tatbik edilmiş. barsak· kını malzeme çalan Kadri isml.nde biri, ya. 
larında ameliyat y(:\pılımş, nihayet yirmi knlanarak adliyeye verilmiştir: 
dört saatte yalnız bir litre su içmeğe baş~ Suçlu, Sultanahmed ı inci sulh ceza mah. 

kemeslnde sorguya çeklldikt..en oonrn, tcv -
lamıştır. klf edilmiştir. 

Doktorlar onun hastanede kalmasını ............................................................. . 

istemişler ise de o dinlememiş. hastaneyi T A K V M 1 
lerketmiş, işi basına aönmii~tür. Fakat 
hastalıl!ı tekrar nüksetmic:. tekrar hasta
neye girm!.ş, bir amelivat daha yapı1.mış· 
tır. Şimdi şifa<;ını beklemektedir. 

1 NAN M 

-1'\lffil JICUll 

1855 -H•:ııran 
9 

HAZiRAN 

·22 Arabi ıeııo 
1859 

Reımi aeno -Hııı:ır 
1940 48 

Alman murahhasları Fransız murahhnsl:ı~nı t 918 yılında 
mütareke müzakeresinin cereyan ettiği ormanda ve ayni va

gonun içinde kabul etmişler, ve kahramanca dövüşen bir düş

mana ağıı ~art kabul ettirmiyeceklerini söylemişler •. 

- Almnnya Fransaya karşı aklın cılmıyacağı kadar kısa 
bir zaman içinde 7afer kazandı ve bütün dünyayı hnyret içinde 
bıraktı. Fakat dııhc büyük bir hayret uyandıracak kadar mü
him bir siirpriz daha hazırlamak elindedir. Bn ıürpriz ne ola
bilir diye nafile düşünmeyiniz, bulamazsmız. ben söyliyeyim: 

\.Jlıl'tEŞ 

;:,, o. 
4 28 

8 4' 

CUMARTESi. 

c. Evvel iMSAK 

s. D. 

16 :.! 07 

6 28 

Bir mecli~te konuıuluyordu. Bahis bu nokta}a gelince, ha Hiç bir ııey istemeden Fransadan çekilmesi, Fransayı ken -
disine ebedi bir dost yapması.» zır Lulunanlardan biri §Unu söyledi: 

1 STER 1 NAN, iSTER iNANMA! 

-
v. 
E. . 

Ükl~ 

s. D. 
12 11> 

" 81 

ikindi Akşam Yntıı 

s. D. s. l>, s. D, 
16 16 19 4• 21 ,8 

8 82 12 - 2 04 
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Fransızlar Lyon cenubunda 
Almanları geri püskürttüler 

Sayfa 3 

aberleri 
. 

F ransada olup biten son 
hadiselerin içyüzü 

Fransız başkumandanlığının hitabesi ve Reyno ile 
Mareşal Peten ve General Vevgand arasında 

cereyan eden münakaşalar Pransız Harbiye Nezareti sözcüsünün beyanatı 

Y .d n teşkilatlandırılan Alplerdeki Fransız orduları hll~~=r~:~~~:~) vası~1:ı~~e~~u~1e~~~::~ı~aü~~~:·~:d:in b~~;daann k::~~~ ~a~~=a: 
enı e cenubunda Alman ı·lerı· hareketı·nı· durdurdular terin Fransadaki daimi muhabiri yazıyor: manlık, parlak taktikler ve du ·madan ve _ 

L t Objektif Fransız mahfelleri, Fransız or - rilen muharebeler, bunu telafi edememış _ yon un dusunun mağlı'.ıbiyetini ve bunun üzerine tes tir. Bunun üzerine zafere doğru bir ilerleyiş 
F h biyel Yeniden teşkilatlandırılan Jura ve Alp-j sabah Mareşal Petaini zivaret etmiştir. lim olmayı düşünen Fransız hükümet.ınin başladı ve Almanlar kazandılar. Fransızlar 

Londra 21 (A.A} --• .., r;n~~ b a:nat- lerdeki Fransız orduları Alman ileri ha Suriyedoe vaziye1 hareketlerini iki sebebe atfetmektedir: tanktan ve tayyareden ma.hrum oldukları 
nezareti sözcüsü b4gun aşagı a 1 ey reketini Lyon cenubunda durdurmu~lar, Fransız bal}kumandanlİğmın askeri naza- için mağlüb oldular. 
ta bulunmuştur: hatta Alman kıtaatını ric' ate mecbur et - Şa.m 21 ~A .. A.) ·- Suriyede vaziyet la- riyelerı ve hükfunet azası arasındaki ~id - Siya.c;t sahada hükümet merkezini müda, 

Al 
·· · fırkaları Lyon cenu - ınişlerdir. mamıle sakındır. Yakınşark kuvvetleri ku- detli fikir ayrılıkları. faa etmemek kararı, umumi itimada l'i1dl 

man motorıze kt • k d' d G 1 M. lh h lk h' bunda ileri hareketlerin~ devam etme e- Fransız hükfunetl Bordoyu ler et~~e~ ı man anı e~:.ra. ıtte . ause~, a a 1 - Başkumandanlık, tankla:ı;m ve hava kuv - bir darbe vurdu. Hükumet Tours'a taşındı-

d. 1 Londra 2 1 (A.A.) - Fransız hukume- taben neşrettıgı bır mesaJda, nızam ve asa- vetlerinin ehemmiyetini istismar etmiş ve ğı zaman yakında teslim olunacağı hakk•n-
ır ~r... h d lci kıtaat cenuba doğru tinin Bordeaux'yu terkettiği resmen tekzib yişi idame etmeğe ve her türlü kargaşalık bunları yardımcı silahlar olarak telakki ey_ da şayialar dola.'Şmağa başladı. Ruzvelte son 

. aJj;.l ~ttı~. a edilmektedir. çıkarmak teşebbüslerini kat'i surette · kır - !emiştir. Fransız başkumandanlığı, mevzi ve blr hitab yapıldı. Reynaud ve Mandel V6' 

gen çe 1 me te ır. yaklaş _ Mareıal Peten Reyno ile görü~tü mağa azmetmiş bulunduğunu bildirmiştir. fatihk:im harbine güveniyordu. Almanların dl~er bazıları, şerefli bir sulh akdi için Alman 
Bretagnede Almanlar Nante:.ıe Bordeaux 21 (A.A.) - Reynaud bu 1 for tarafta sıkı tedbirler alınmıştır. kullanacağı taktiği evvelce gören de Oaul- rrenerallerine müracaatin faydasızlığı UZI! -

mışlardır. le, Reynaud'nun makine harbi hakkındaki rinde mare.şal Petain ve general Weygand ile ... 1 . sı· hakkında kitabından ilham alarak, seri halinde tank beyhude yere münakaşa ettiler ve H!tJcre Muame e Vergi ve tayyare imalini tavsiye etmi.şti. Halbuki, müracaat ederken bir askere müracaat et _ 

E 
bu başkumandanlığın muhale!etile karşılan_ mekte olmadıklarını söylediler. Fikir ayrı _ 

1 mıştır. lıkları devam ediyordu Kabine 13 Hatlrnn-

M l a v kaA Ietı·nı·n ı·zahnamesı· ~ .............. -...:.:..:..:...=-::::... Almanlar ise, 100 kilometrelik bir cephPıle da Bordo'ya gitti. Bordo'dakl lntl. a iye e iki nizam çarpışırken••• 4000 tank harekete geçirmeğe muvaffak ol_ zamsıöl!ğın yanında T<?\ır<:'daki intizarmnz • 
• dular. Almanlar. meş'um bir hata yiiziin • lık hiç bir şey değildi. Idari tedbirler çıok ip. 

Yazan: Selım Ragıp Emeç den tahrlb edilmiyen köprü üzerinden Me- tldat idi ve nizamsızlık mağliibiyetin pek ya-
21 (AA) _ Maliye Vekille -ı mucibince beyannamelerini vermeleri ve s on günler içinde Alman tayyarele~ usc'ü, büyük miktarda tayyarele.rinin hima- kın olduğu hLc;sini fazlalaştırdı. 

Ankara 
1 

k. d.. . defterlerini tasdik ettİt'meleri icab eder. Bu ri tarafından İngiliz adalarına kar- yesinde, tank kütıelerile geçmeğe muvaffak Müzakereye taraftar şahısları içine almat 
tinden bildiri me te ır · 1 l ki l 1 d t d ı- t 1 k . h ve müteahhid- surete toptancı l arı taayyün eden erin e - şı şimdiye kadar yapılanlardan farklı ve da- oldukları zaman. 9 uncu Fransız ordusu ge- üzere kabine e a i ::ı. yapı ması ararının_ 

Bazı toptancı tıcaret ale vergisi kanunu !erinde 1 Kanunusani 1940 tarihinden ev- ha .şumullü olarak hava taarruzları icraı:;ın:ı. ri çekllme~e mecbur kalmış ve bu suretle a- Bordeaux'da Pazar akşamı toplanan kabine 
lerin 3843 sayılı m.uame e. . girmedik - vel, vergiye tabi 3ınai müesseselerden mü- b~lanmıştır. Alman hava akınlarının .şld- çılan müthiş gedik hiç ,bir zaman dolduru _ ictimaındn alındıih sanılmaktadır. 

'b" mükellefıyete gırıp · b d'l · l · l · ·1 · mucı ınce k uvakkat birincı ayaa e ı mış veya on ara ıma ettın mış detlenmesinin bir sebebi, İngiliz tayyareleri 
leri ve mezkur anubııun mame verip ver- mallardan stoklan varsa, bu stokların dahi tarafından Alman üslerine karQı yapılan ta. 

dd · 'bince eyann kk b dd b .,, ma esı mucı ddüd ettikleri muva at irinci m~ e mucibince eyan- arruzlara bir mukabele oldug-u kadar Fr::ın-
tn. kJ Tİ hususunda tere l b vJ L J ıyece e d'l . · tenvir mak!la - name ere ag anaca~ o an envantere ge - ~a harbinin hitamlle beraber Alıruınyamn 
anlaşıldığından ken ı erı.nı · · . çirilmesi lazımdır. Ingiltereye karşı açacağını bildirdiğı" am:ın-
d 'l v d ki izahat verılmıştır. 

ı e aşagı a . . dd · Yeni kanunla vergiye tabi tutulanlar sız harbin bir mukaddemesi sayılabilir. 
1 Y 

. kanunun yedıncı ma esı mu-- enı • .. 1 d 4 - Yeni kanundan evvel, muamele ver_ Garbi Avrupada Alman _ Fransız ordula-
'b' . , tabi sınaı muessese er en . 

cı mce vergı} e ~ gisinden muaf iken, yeni kanunla vergıye rı arasında muharebeler şiddet peyda ettiği 

. 

lnUiliz tayyareleri tarafından 
• 

bombardıman edilen Italyan 
tayyare- fabrikaları 

veya b~nların filyal. şubİ ~e. 5;tış ~ag~· - tiibl tutulmuş olan sınai müesseselerden nıü- zaman Almanların İngiltereye karşı olan 
zalarından bir takvim yı 1 ıçm e 

0 
uz ın bayaatta bulurunu.ş veya bu müesseselere 1- hareketlerinde bir duraklama mü.şahade e_ 

}jyadan fazla mal mü?aY~.a ede~ler '."e~a- malA.t yaptırmU} olanların 1 Kanunusani dilmeye başlanmıştı. Bu hareketsizlik tabll 
hud vergiye tabi smaı mu?sse1~e ~re ırtı 

1 
- 1940 tarihinden ı Haziran 1940 tarihine ka_ görülmek icab ederdi. Çünkü Almanlar. akı

dai madde vererek otuz hın. ıra hn az a dar olan mübayaat ve imalatı otuz bin lira_ beti bugünkü harbin de neticesini yarı ya_ 
imalat yaptıranlar toptancı tıcarel ane ve yı geçmiş olduğu takdirde bunlar da top - rıya tayin edecek olan müthiş bir muha -
bu şekil miktardakimalat yap~ı~~n ve mli - tancı vaziyetinde ibulunduklarından muvak- rebeye girişmiş bulunuyordu. Gene bu mu. Londra 21 (A.A.) - Reuter ajansı bildiri- dıman tayyaresi, fabrikanın cenub kısmı ü. 
ba aat yapan ve azanç. vergısı ı-.:.anununun kat birinci "'<ı dde mucibince beyanname - harebe sayesindedir ki İngiltereye kar.şı ta- yor: zerine isabetler kaydetmiştir. Sekiz gayet a. 
ıe~zinci maddesi~in bir.inci fıkrasınd~. ya- !erini vererek defterlerini tasdik ettirmeleri savvur ettikleri harekete istinad mevzii teıı- Resmi makamattan alınan malümata gö- ğır bomba. atılmıştır. Bu bombalar yangın. 
zılı olan ınüteahhıdler dt toptancı rn~te - icab eder. kil edecek olan mevkileri ele geçirmeyi i\mid re, İtalya, İngiliz ağır bombardıman tayya - lar çıkarmıştır. 

hh'ddir. Hem mübayaat yapan, hem ıma- 5 - Yuk:ırıkl izahata göre, 1 Kanunusani ediyordu. Fransa harbini kazanınca İngllte- releri tarafından birçok hücumlara maruz Bu büyük fabrika mıntaka.sında, diğer te. 
İat ~·aptıranlar için ot~z bi_n lira

1 
nın hesabı- 1940 tarihinden ı Haziran 1940 tarihine ka_ reye karşı müstakbel hareketlerinde işe ya_ kalmıştır. İtalyanın harbe girdiğinden 24 sisat üzerine de isabetler kaydedilmi$t!r. 

:na mübayaa ve imalat mıktar arının rr.ec- dar olan mübayaat ve im.alitları otuz bin rıyabilecek olan bütün üsleri ele geçirmeye saat sonra, iki çok büyük tayyare ve tayya_ Turin'ln şimalinde mühim bir demiryclu te. 
muu esastır. lirayı bulmıyanlar, birinci muvakkat mPd - muvaffak oldular. Bu üsler, şimdi, garbl ve re motörü fabrikası, biri.5i 4 Cenovada An - şaaub noktasını İngiliz tayyareleri muvaf • 

l Olmadıg~ının de hükmüne girmezler. Binaenaleyh beyan- ~imali Norveçten geçerek ve Manş sahillerini salda, diğeri de Turin'de Fiat fabrikası mu_ faki~·etıe bombardıman etmiştir. 
Bir .. •sesenin toptancı o up b d ğ ~ mue.. • . name verme~e de mec ur e lldirler. Bıın - takLb eyliyerek Fransanın Atlanti~e acılıı.n vaffaklyetıe bombardınıan edllmiştir. 0 'd A ld f b ik . 1 k 

tayını tar ı Kanunusani 1940 tarihinden 1 Haz! - ta Brest limanına kadar imtidad etmekte İngiliz tayyareleri Alp dağlarım geçmeğe ~.nov~ ab nsbaal 0 atılr astının Tşıma 1ıs-. 
l k 

H · 1940 · . . - . . . mı uzerıne om ar a mış ır. ayyare er 
2 _ 3843 sayı ı ·anun a~zıran . rnn 1940 tarihine kadar ve~~ıye tabı sınat dir. . mecbur kalmışlar, ~e. ır~ıfa dola~ısıle hıı.va uzaklaştığı esnada blrbirlnl taklb eden ok 

tarihinde ıner'iyete gi:miş oldl ugudn~dan, hır müesseselerden yaptıkları mu?ayaalara ve. Esasen Ingilizler de Almanların bu hazır- nedreti husule geldığı cıhetle, pilotlar oksi- şiddetli infilaklar husule gelrnl tir. ç 
.. ·n toptancı olup oma ıgının ta· yn onlara yaptırdıkları imalata 1 Haziran hklarının farkında bulundukları içln, slm:ı- jen cihazlarını kullanmağn_ mecbur kalmış_ . . . . . ş 

~u~~s~sen:zara alınacak mübayaat ve ima- 1940 tnrihlnden sonra vergive tabi sınai mü- li Fransa muharebelerinden sonra kıt'avt lardır. Kar fırtınaları dolayısile rüyet kabl. Ingilız tayyarelerıni~ Ualyanın ~alr nok
j!111 TK:~ unusani ! 940 tarihinden itiba - es.ı;esclerden veya bunların filyal. şube ve sn- Avrupada müessir bir mücadele idame etme_ liyeti de çok fena bul!-lnınakta idi. Kanad - talarında yaptıkları hucumlnrda, bırç~k yan 
at, an 1 nlardıt. Ancak sınai mü- tıs mağazalarından yapacakları miibayantın nin slmdilik bir fayda vermiyeceğini di\~ün_ !arın buz tutması da, Ingiliz pilotlarının ma ~ınl~~ ~ıkar.ılmış ve .sentas.angiovanın da .kıl.. 

ren yapı_lmf~l 0 t şube ve satış mağazaları, veya sınai müesseselere yaptıracakları ima- m~ ve bakiye kuvvetlerini süratle İngiliz ruz kaldıkları müşkülatları çoğaltmakta Jdi. ın buy~k btr tayyaıe fabrık9:8ı?da pek şıd .. 
esse.se~erın n~:: 'evvel muamele vergisine lfttın da ilavesi ile otu:ı: bin liralık haddi dol- adalarma çekmişlerdir Bövlece İngiliz ana Fiat fabrikası, ışık fişeklerile kat'i bir su- detll ~ır infilak h.~s~le g_eımıştır. 
yAen.ı anu ı olduğundan buralardan durdukları zaman mükellefiyete girmi~ o - vatanmın müdafaa imkinlarmı azami had- rette teshls edilmiştir. Müthiş tarrakah bir Burın'de pek muhım bır fabrika olan Ca... 
tabı tutulma~l~40 tı=ırihindenberi yapılmış ıurlar. Bu takdirde, yeniden işe baslamış dine çıkarmava çalı.~mışlard1r. infilak husule gelmiştir. İngiliz pilotu bunu poııi fabrikası da muvaffakiyetle bombardı. 
l 
1 
Kanu.~~=;:~lar, otu~ bin liranın ~esab~~~ vazivette olacaklarından . kanunun 37 nci Şimdi vazivct şudur: 1600 metre irtifadan görmüş ve infilak o de- man. edilmiştir. Seftiponente'de kAin bir 

ohan md'l . cektir Kezalik vergıye ta ı maddesi mucibince keyfiyeti, otuz bin li _ Fransaya kabul ettirecekleri şartlar saye- rec~ şiddeti.~ o~uştur ki, pilotun. alevin şid bahri tezgaha. Anon'da bir dökümhane dt 
İt al e ı mıy: mües~eselerden yapılan mü- ravı doldurdukları tarihten itibaren on be~ sinde vahud bu ı;artıarı kabul ett.iremedik:- detınden gozlerı kamaşmıştır. Bır bomhar_ ayni suretle bombardıman edllmiştir. 
olmıyan sınaı b' mleketlcrden ithal e - gün !cinde varidat dairesine bildinnelc·ri , !eri takdirde yapacakları isti!A harekPtile 
bayaalar, ecne ll ıne memleket dahilindeki defterlerini tasdik ettirmeleri ve o tarihteki Fran.c;avı n~kerl bir unsur olmaktan çıakara-
dilmiş olan ma ar, lnın olan mübayaa- k 3 
ticarethanelerd. enl' yapı hehsabına dahil de- <;toklarını anunun 2 nci maddesi mııcl - cak bundan sonra tasarruf edecekleri büyük Romanyada yeni rejim 
lar da otuz bın ıranın bince defterlerine kaydetmeleri iktiza edpr ha~a ve kara kuvvetlerile İnı::ı;iltereve tevec .. 
V'ld' 9 O 6 - Topta.net ticarethane ve müteahhid_ cüh edeceklerdir. Unutmamak lazım gelir Bükreş 21 (A.A.l - Romanyadaki bütün name bu akşam neşredilmiştir. Kararname 
gt ır. . 1 h ı Kanunusani 1 4 ıerle flly~l. şube ve satış mağazalnrı tara _ ki Almanların Norveç ve Holandavı istila et- siyasi gruplar kral Karol'un yüksek idaresi memleketin bu·· t·· . . 1 3 - Bınaena .ey 1940 tarihine kadar. fındnn bir gün içinde yapılan s t l d 11 • d. il , un sıyası un.~ur arını yeni 

ı H zıran ' .. · . a ~ar an meıeri sayesinde e erme son erece m - ve «1nüttehid partiı> namı altında blrleşmı~- parti etrafında to ıı acaktır 
tarihinden . ~abi sınai müesse~elerden doğrudan doğruya mustehlıke yapılanlar i. kemmel deniz ınsaat tezgahları geçmiştir. !erdir M'llt .. P : . .1·ti • 
yalnız vergıye "b yaaların mıktan o- çin kanunun 317 nci maddesi mucibince mfü Bu tezgahlarda, İngitlereve karsı yapat;:ak_ Bu .münasebetle kral Karol yarın saat 21 ola ı kral ndesaı:s ceph esf ınıe ıt hkakı•t etmcmif 
yapmış oldukları mu a d . .. d- ter·ye fatura verilmesi mecb t kıl d ~ 11 k . . b' k rl . n es emır mu a ız ar eş t :ı ı ve mil-

1 r veyahu aynı mu 1 
• ur ınm.a ıgı tarı harekatta .. ku anma. ıçın ırço enı_ de ı-adyo Ue mlllete beyanatta bulunacaktır. li köylü partisi azaları bu suretle yeni mu_ 

tuz bin lirayı geç~n e ~bi sınai miiessesele- cihetle 1bu sat:ııarın aksamları, satış fışle _ zaitılar. seri hucum botları vesaire yapmak Müttehid partinin teşkilini blld'ren k _ li tı . . b kl d 
det zarfında ver~ıyelAt; miktarı otuz bin rinden veya muessesede kullanılan buna mil- ta oldukları muhakkaktır. Kıt'av1 Avrupa - ı arar par ye gırmış ulunaca ar ır. 
re yaptırdıkları ımj a ~eyahud ayni müd- masil sair evrakt.en çıkarılarak ııemtia itha- dan mühim bir deniz kolile ayrılmış ve sa _ • 
lirayı tecavü~.~d;:a;rve imalatları ayrı ay- lfı.t ve ihracat. defterine bir kalem<!e gc~L hillerini gayet kuvvetli bir donanmanın h1- lsviçrege iltica eden Fransız 
det içinde mu a se bile mecmuu o- rümesi caizdir. Ancak sına! müe.c;c;ec;elere ve mayesine tevdi etmis bulunan ve Alman ha_ 

rı otuz bin lirayf g~çrnianlar yeni kanun vahud ticarethanelere yapılan ve fatura ve_ vacılığma karsı o kadar kuvvet ve müec;sirL askerlerı•nı•n SQYlSl gı•ttı•kçe artıyor 
tuz bin liradan az a.t 

0 ·ı olduklarından rilmesi mecburi olan satıslarda, her fatura ette değilse bile herhalde ihmal edilemiye-
müvacehesinde top aı°9c4 0 Pazartesi günü muhteviyatının deftere ayrı ayrı kaydedil _ ~ek bir derece ve vüs'atte hava kuvvetlerine 
bunların 1 Tem~~z. ci muvakkat madde mesi lfi:z;ımdır. sahib olan İn~iltere. simdi son derece mü _ 
akşamına kadar ırın him bir hayat ve memat mücadelesine ip _ 

Son Dakik&: 

Fransız kabin~si Alman 
şartlarını tetkıke başladı 

mış 30 eseri cedid aayfasında sığdırılmış-
H 

.) _ Fransız kabine-
d 22 ( ususı .. •ke 

Lon ra . ·1 Almanyanın mutan: 
si, dün tevdı .edı en k üzere, bu sabah Bor 
ll<lrtlarını tetkık etme 
doda toplannı1ştı\ kkında henüz hiç Lir 

tır. 

Fransız hükumetinin Bordadan ayrılmı
yacağı anlaşılmaktadır. Dahiliye nazırı Po
mare. hükumetin bu kararını radyo ile hal
ka bildirnıiştir. Alınan şartları a 1 . makine ile yazıl-

ıA"fşalat yok~·t;"yy'"~~~leri İngiltere yeni bir akın yaptılar 
ma 

0
.. ece Al • hiç bır hasar ıka edılmemıştır. 

d a 22 (Hususi) - uk.g İngiltere Suflok mıntakasındu bir ev yıkılmış ve 
Lon r l . tarafından şar ı k" 1 . d .. k" . "l .. .. D'V b' t yyare erı d bir çok sa ın erın en uç ışı o muştur. ıger ır 

ma n a k esnasın a h ld d .. k' . l 
11 • d yapılan a ·m b mühim ma a e e, uç ışı yara anmıştır. 
uzenn e lrnakla bera er, 
bombalar atılmış 0 

tidar etmPk üzeredir. Bu mücadele. ya rtün
yada yenveni bir ninmın VP ıctımat ve ik
tısııdi bi,. akioenin hükiimranlı~ım temin ede 
<'Pk. vahud dn eski nizam bütiin P<:ac; ve sa_ 
!il.betile sarsılmaz temPlleriııi muhafaza e _ 
derek bu yiizden ac1lm1c; müc'ldP>lenin hatı
,.,,l~rı miHhis ıbir Jd'ıhııc; tesiri b1rak1p J?:lerl 
tarihe P:C"Prek ortat'lıın kalkacakt•r. Biltün 
cıh-ın siııırli. bu mühim davanın rüyetini ta-
kib edivr11· 

.._C,,ıım. 
······························································ 
Hava tehlikesini haber verecek 
düdüklerin tecrübeleri yapılacak 

Bir tehlike anında çalmak Üzere St"fer
berlik Müdürlüğü tarafından şehrin muh -
telif mahallerine yeniden konulan elektrik· 
le müteharrik sirenlerle el ile çalışan siren
lerin tecrübeleri öni.ımüzdekı Salı .;üni.ı sa
at 11 de yapılacaktır. Düdüklerin çalınma
sı sırf tecrübe mahiyetindedir. Düdüklerin 
'lt.lziyetlerini kontrol için yapılmaktadır. 

Berne 21 (AA.) - Fransada Almanı İsviçre ile Fransa arasındaki münakalat 
ilerlemesi yüzünden tecrid edilmiş olan bir tamamile münkatidir. Posta telgraf ve te. 
çok Fransız asker ve sivil halkı, lsviçre hu- lef on münakalatı da kesilmiş bulunmak • 
dudunu geçrneğe devam ediyorlar. Les Ro- tadır. 
usses Fransız kalesinin garnizo~u, Vaud Halen yalnız bir tek telefon hath vardır 
Kantonu civarında hududu geçmiştir. Gar- ve o da resmi ve diplomatik göıüşmder• 
nizon silô.htan tecrid edilerek kampa yer - tahsis edilmiştir. 
leştirilmiştir. Kış sporlan merkezi olan Bir Fransız generali de iltica etti 
Wengen, Murrin ve Gstaacl tahaşşüt kam - Londra 21 (A.A.) - Gazetelerin bil· 
pı haline getiri~.miştir.. . • dirdiğine göre. Fransız generali D' Arman 

Munakalat keııııldı de Pouydragaım İsviçre hududunu geçmiı 
Cenevre 21 (A.A.) - D. N. B. ve enterne edilmiştir • 

• 
lngiliz - Sovget görüşmeleri 

Londra 21 (AA) - Sovyet sefiri Maisky, bugün hariciye 
hariciye müste~arı Ilutler ile gôrüşmüştür. 

nezaretine giderek. 

Irak Hariciye ve Adliye 
Naz1rlar1 geliyorlar 

Bağdad 2 1 (A.A.) - Irak hükumetinin 
hariciye ve adliye naı.ırlarını Ankaraya 
resmi bir vazife ile göndeıeceği bildiril -
mektedir. 

Romanyada affl umumi 
Bükreş 2 1 (A.A.) - Kral, vatana hi • 

Y~~et ve casusluk ciiri.inıleri hariç, bütün 
dıger suçlara şamil olmak iizere geniş bit 

siyasi affıumumi kararnamesini imzalamıı· 
tır. 



4 Sayfa SON POSTA Haziran 22 

( Rab erleri 1 Dış sularda buluıian 
gemilerimizin vaziyeti Dahiliye Vekili düıi 

sabah Ankaradan geldi 
ı 

Vekil bir muharrimize Vekalet teşkilat kanunu, 
Bekçiler Kanunu layihası ve Vekalete aid diğer 

mevzular etrafında beyanatta bulundu 

Faik Öztrnk gazetecilerle kontıfU1{cen 

D, n sabah Ankara ekspresine ilnve edl • Bekçi ücreUerinl ya mahalle mümessille
len husu.sı vagonla şehrimize gelmiş olan Da- r1 veya bizzat bekçll.er toplamaktadır. Yeni 
hillye Vekili Faık öztrak oğleden evvel Be- kanunda bu şekli mah2urlu görerek kaldır. 
den terbı3esl İstanbul şubesinde bir müd - dık. Çünkü tabsilAt ıüçlülü yüzünden bazı 
det mf!!i!ml olmuş, müteakıben şehrin oazı yerlerde bekçilerin eline nz. bazı. yerlerde 
semtlerinde yollan gezmiştir. Bu esnada çok para geçmektedir. Bekçilere verileeek 
Vckıle İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr ücret ~de mahalle usulü mülgadır. f1ehir 
Lütfi Kırdar, Beden Tel'bıyesi İstanbul şu _ bir bütündür. Şehrin ·her yerindekl bekçile
bc i ikincı re!si Feridun refakat etmişUr. rin eline geçecek para ayni miktarda olma
ö eden sonra beledıyede meşgul olan Faik Jıdır. Bekçi i.lcretıermı hususi idareler tnh
Öztrak g zetecilere 4lJTiları .sOylem!.ştir: sn edecek, mütesavtyen bekçilere dağttacıı.k-

- İstanbulun tetkik edilecek bir çok h _ tır. Emltlk ver.g!sine kesri munzam olarak 
leri vardır. Burndn ta.lacnğım birkaç gOn konacak bu vergi emtrık sahlblerlnden a7lık 
zaxfmd şehre aıd muhtelıf l4J.erle meşgul olarak t.ahsll blnnacnlttır. Emlftk üzerine ko_ 
olacağnn. nacak bu verginin müstecire rücu hakkı 
Dahiliye leka1eti teskilat kanunu vardır. 
Dahıll:ve Vekfıletinin Meclise verd ğl ım _ Bckçller gene polis teşkilatı içinde çalış -

nun lfıyıha lnr:ndan t•n muhım.mi VekfıleUn tınla~ak. adedleri ve maaşları vilayet klare 
teşkilat kanunu lt'tyıhasıdır. Layihayı büt _ heyetleri tarafından tesbit olunacaktır. Ay_ 
~e encümC'n' tetkik etmektedir. Yakında for_ lık ücret 10 lira ne 50 lira arasında tehalüf 
malitesl ıknuıl ve kanun haline ifrağ edile.. gösterecektir. İyi hizmet gören ibekçilerLn bir 
rek ta tb"k t a geçilecektir. Yeni teşkilat ka- kaç senede bir aylıkları artırılacaktır. 
nunu bilhassa küçuk memurların hakkım Nüfus memurları çoğaltılıyor 

· koruyacak, onlara az çok ıblr refah verf'C!"k 
t.n.rzda lınzırlanmUit.ır. Büt~eye konan dört Nüfus nisbctinde nUfus memunı bulun _ 
yüz bin ıra lle vlli etlerdeki nüfus memur- durma esasına doğru gidiyoruz. Şimdilik nü_ 
larının. vilft.yet kalemlerinde çıılışanlar;n, tus memurlarının maaş.mı artıracağız ve bl
tahrirat kfttıblarinm maaşları bir miktar !~hare de ihUyaç nisbetlnde teşkilatı tevsi 
yiikseıtUecek. bundan sonraki münhallere edeceğiz. 
daha kudretliler alınacaktır. Her rneınuri - lstanhulun ahsab binalan 
yeti lcab ettiği dereceye yükselttik. Bazı n1 e- Pasif korunma bakımından ahşab blnala
ınurlar bir derece. bazı memurlar iki ••eya rın vaziyetini tetkik etmek ıcab ediyor. ı~ _ 
ftç derece terfi edeceklerdir. tnnbul bu bakımdan da tetkik mevzuudur. 

Yeni bekciler kanun ' livihas1 Bu hususta henüz ve.rflmiş bir kararımız oL 
Vekftletln hazırladığı di~er bir kanun 1!i_ mamakla beraber etfidler yapmaktayız.~ 

flha.ııı d'l bekçiler kanun llivnıa.sıdır. D::ı hi - Dahiliye Vekili Faik öztra.k Salı günü ak_ 
Uye encümeni J!ylhanın ctüdlerinf dün ik _ samı Anka.raya hareket edecek, Meclisin 
mal etti. D·ğer encümenlerden de geçtikten C:arşamba günk11 toplnntL'lll1da bulunacak -
sonra Meffse arzedllecektlr. tır. 

Dün iki çocuk ağaçtan 
düşüp ağır surette · 

yaralandılar 
Üskudarda Atlasçıkmazında 13 sayıda o. 

luran Tahsinln 8 yaşlarındaki o~lu Şükrli 
evlerinin b:ıhçesindC'kl erik ağacından dtı., -
ınliş, vucudüntin muhtelif yerlerınden nğlr 

rurett.e yaralanmı.,tlr. 
Y.a.rıılı çocuk sıhhi imdad otomoblllle Nü. 

mune hnstanesine kaldırılmıştır. Kadıkoyün 
de Kwltoprak caddesinde 202 sayıda otu,.an 
'ınanifnturacı İbrahlmin hizmetçisi Fatma 
adındaki kuçük kız da duL toplamak uzcrc 
çıktığı ağaçtan muvazenesini kaybederek 
düşrn~. ıbnşl?ldan yaralandıtından tedavi 
edilmek uzere Nümune hastanesine kaldırıl
ı:nışt.ır. 

Bir İ§Çİ iskeleden caddeye dü,tü 

Bir esrar kaçakçısında 
ye:li buçuk kilo 

bulundu 
esrar 

Sabık.ah esrar lcaçakçılanndan Elazığlı 
Ömer, Unkapanı civarınd11 bır şahsa eroin 
satarken cürmii meşhud halinde kendisini 
kollıynn memurlar tnrafındnn yakalanmış
tır. 

Kaçakçının Üstü arandığı zaman kuşa -
ğında sweti mahsusada yerleştir.i]miş iki 
buçuk kilo esrar bulunarak müsadere o -
lunmuştur. Ömerin Tavukpaz.anndaki o -
dasında yapılan araştırma sonunda da beş 
kilo esrar bulunmuştur. 

Saçunu itiraf edr.n sabıkalı dün adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Bir garsona otomobil çarptı 

İstlklfıl caddesin<le bır lokllntada garson
Asmalıme.sçidde Cemal sokağında. 40 S:lyı- luk y:ıp:ın Necib, dün Galatasaraydan ge _ 

da oturan İzak adında bir işçi, dün ayn\ s:>- çerken şoför Celalin idaresindeki 2228 sayılı 
kakta 41 sayılı evin sıvasını yapmak üzere otomobllin çnrpmasHe başından yaralanmı.).. 
'.kurduğu iskeleden caddeye düşmüş, başın - tır. 
dan ağır surette yarıılanmı.ştır. Yaralı hastaneye kaldırılmış, kazaya sc _ 
İzak tedavL-edllmek üzere Beyoğlu hasta - bcb olan ŞQ!ör yakalanarak hakkında ta -

nesine kaldı.nlmLştır. k bata başlanmı.şhr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Demir tüccarı 
iki muhtekir 

I 

Altı ay eTie1 Fransız hükfunetl tarafından Marsllynda, PUi.tin Kıbrısta, Şadan Afrike. 
kiralanan Mete, İnal, Şadan, PlMin ve Tan da. Set limanında, diğer lkl gemi de 'Akde • 

d I • · ı d • gemilerinin vaziyeti Akdenlzdeki son hMt - nizde bir limanda hareket halindedirler. Bun a ıyeye verı 1 seler üzerine bir mesele halini ~tır. Bu lardan iba§ka tamir edilmek Uzere Pirede bUM 
gemilerden b84ka blr sefer için Ma.rsilyaya lunan B:ıkn.rya şllepinln de işi bitmiştir. Bu j 

fstanbul zabıtası taraftndan dün yapılan giden sosyete tilepe ald Demir şileplnln de şilep bir knç güne kadar limanıın:ız:ı. gelccelf.. 
cürmü meşhudlar ııonuneln iki muhtekir ya- Marsllynnın bombardımanı esnnsmda batı- Ur. 1 
kalanmıştır. rıldığı Jınıberl ortaya çıkarılmıştır. Bu hu _ Bombardımanda ıbattığı bildirilen Demir 

Bunlar, Unknpanında Karakol arkasında susla.rda yapt~muz tahkikata göre vaziyet şilepinin batmadığı nllka.darla.r tarafmda.n } 
22 sayıda demir ticareti yapan Garo Meh· şöyledir: bildirilmektedir. Gemi hfilen Mars1Jynda bu- 1 
teıyan ile Küçükpazardn Kiblcçeşıne cad- Şehrimizdeki muhtelif armatorlara aid 5 lunmaktadır. Hükfımetimlzin emri üzerine ı 
desinde 21 sayılı demir mağazası sahibi geminin kuntuntıan en son bir ay '!Oma derhal limanımıza hareket edecektir. İsken
Prodromos Yusufidis adındaki şahıslardır. bitmektedir. Bu itibarla gemll rin kuntur:t def1;1:n~~n hareket eden AttflA. şilepin.ın de 

1 
Haklıırmdaki iddia ve tahkikata nazaran harici olarak seferlerinde gecikmiş oldngu bugun Izmlre .geleceği tahmin edUmektedir. 

iki suçlu da fiatları muayyen olan demir _ söylenemez,. Ancak Akdcnizdeki harb vazı_ Bu gemilerden başka AkdeniZde Türk gemi. 
leri yüksek fiatla satmak suretile ihtikar yeti dolayıslle gemilerimize derhal llnını:ıl:ı. sinin bulunmadığı söylenmektedir. Harcl:et 
yapmışlardır. rmuza dönmeleri için telgrafla emir verfl - halinde bulunan ~emllerimlz lse llmanunızıı 

Du·· 0 kıyafet d V• ıı· l d mi.ştir. Tahmin edilen 80n vaziyete gBre Tan avdet etmişlerdir. 
egış ren memur ara a ay-

ni suretle yüksek fiatla demir satmnğa kal- c J 
kışmışlar ve bu suretle ihtikar yaparlarken K Ü Ç Ü K H A B E R L E R 
suçüstü yakalanmışlardır. ------------------------------------

Amele kıyafetine giren Said ve Reşad Ticaret Vektti - Ticaret Vekili şehrimiz _ Avrup:ıclan gelenler - Harbden evvel !\Ia-
isimlerindeki kaçakçılık bürosu memurları deki tetkik ve tema.slanna dün de devam den Tetkik ve Arama EnsiitüsU h~ ına. 
ilk defo, suçlulardan Yusufidisin dükkanın- etm~Lir. Vekil tiftik, petrol ve takas işleri. Belçlkaya tahsile gitmi.ş olan talebelerımiz. 
da cühnü meşhud yapmışlardır. Yusufidis, le mC§gul olmuf ve alfıkadarla.rlle görüşmfiş_ den Muzaffer Kaçı , Receb Ali Safnoğlu diln 
hadiseyi emniyet müdürlüğüne ihbar eden tür. sabah Almanya yoınc J]Chrimlze gelmışlcr • 
demirci Ali Ubiye 23 kuru~ )'erine. kilosu R il ti ti 1 R hfikA dir. 38 k t d · t k .. .. onınnya e care m z - umen u _ 
k 1 uruş an emır sa arA e_n, ~uç~stu ya - meti tarafından memleketimize verilecek o. Bunlardan başka uzun zamandnnberi Bel-

a a~mıştı~. Memurhr hadıseyı ~ır zabıtla lo.n petrol ve benzln ve di~er mayi mabru - gradda bulunan Fransız mühend·sıerin en 
teabıt ebnışler, bu sırada Yusufıdıs: katı teslimi n..a1.... t milrekkeıb bir heyet de dün sabah gelen t n B bu d • 1 . k·ı t •• n ne ,.,....,..._.,mı.ş ır. 

C 
« - en. . emır enn ·ı osunu uccar Bilmukabele Romanyaya verilecek olan de çıkını.şiardır. Dün sabah şehrimize ac ~r 

arodan 34 ıla 35 ~uruş arasında. satın a- tlft.lk ve yapa.klan tcsllm alacak olan eks - 60 Polonyalı mülteci blr knç gün buruda k :\l 
lıyorum~ Üç kuruş k~rla 38 kuruşa sabyo- perlcrln 'bugünlerde şehrimize muvasalatları dıktan sonra. Suriyeye gideceklerdir. 
rum. Eger ucuz alabılsem, ben de ucuz sa- beklenmektedir. ' 
tardım.» Tütün cııttı ı - Macaristan krallığı mono-

Demi~tir. Bunun üzerine, ayni şekilde bir Kadıköy Ralkevinden - Riyaziye, fizik, poluna Tütün Limlted Şirket\ tarnfından 05 
kimya, tarih, coğrafya, edebiyat ve herhan- bin lira kıymetinde 70 ibln kilo ynprak sa -
gl bir dersten ar.ta ve lise okullı.mnda ikma- tılmıştır. Bu da. dahll oldull-n halde dün ya.. 
le kalanlar i.ç1n kuTslar açılacaktır. Şimdiden puan ihracat miktan 125 bin lirayı bulmuş. 
2 fotoğrafla idare memurluğuna m1lracaat _ tur. 

Muhtekirler adliyeye aevkedilirken 

cürmü meşhud da Garo Mehteryanın dük
kanında ynpılmıı. filhakika Yusufidisin id
diası tahakkuk ede:ek, Caro da suçüstü ya· 
kalanmıştır. 

Her iki muhtekir de milli korunma kn -
nununun 32 ve 59 uncu maddelerine tev -
fikan, geç vakit adliyeye sevkcdilmişler -
dir. Asliye 8 inci ceza mahkemesinde der
hal duruşrnalanna bnşlnnmış, sorguları sı -
rnsıncfa, suçlarını tevile çalışmıflardır. 

Mahkeme, neticede suçluların tevkifine 
karar vererek; demirlerin eb'adının ma -
hallinde tetkiki ve satıi ve fatura defter -
leri üzerinde de tetkiknt yapılması' için, du
ruşmayı talik etmiştir. 

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

Cihangirde bir bakkal 
dükkanı yandı 

Dün gece saat 21. 30 da Anahtar soka
''lnda General Şevkinin Apartmanın altın
da bulunnn Snim isminde hirisine oid bak
kal dükkiinından yangın çıkmıştır. itfaiye 
ate~n genişlemesine meydan vermeden 
yangını söndürmüştü'. Yangının nasıl çık
tığı tahkik edilmektedir. 

Ercümend Ekremin dün 
aksamki konferansı 

' Dün akşam saat 2 l de Siyasal Bilğiler 
Okulu ve Gazi T erb;ye Enistütüsü profö
söılerinden muharrir arkadaşımız Ercü -
mend Ekrem Talu Eminönü ) Ialkevinde 
Milli birlik mevzuund:ı mühim blr konfe -
rans vermıştır. Konferansta kalabalık ve 
gi.iz.ide bir halk kütlesi bulunmuş, ınusaha
beyi derin bir alaka ile takib etmiştir. 

······························································ 
Askerlik işleri: 

ihtiyat erlerin ve 336 doğumluların 
yoklama günleri 

B~ikta.ş Askerllk Şube.sinden: 
ı - 30 Haziran 940 gününde ihtiyat erle

rin ihtiyat yoklamalarile 338 doğumlu era. 
tın ilk yoklamaları sona ennlş olacaktır. 

2 - 321. 331 doğumlu ihtiyat erlerden yok 
lanuılarını yaptırmıyanların haklarında ka. 
11uni muamele yapı1acaktır. 

3 - 332 _ 335 doğumlu ruhsatlı eratla hiç 
ukerllk yapmamı.ş erlerin künyeleri tetkik 
edilmek üzere şubeye müracaatları. 

lan. 
Petrol ve benı.in sevkıyatı - Mersin hat-' 

Beyoflu llalkevinden: 26 Haziran 940 Car_ tlle deniz milnakalo.tının kesilmesi üzerine 
şs.mba saat 17,30 da Ev merkezJnde Evin mu- bu mmtakada ba.şhyan petrol ve b~ln dar
tad senelik umumi toplantısı yapılacaktır. lığını önlemek üzere 10 vagon petrol ve ben. 
Azalarımızın te.şritlerini rica edem. zin gönderilmiştir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
ı - MuharrJk kuvveti lld ibeygiri ve işçi sayısı müessese sahibi ne birlikte beşi geç • 

m1yen ve yalnız bir mtı.,terl hesabı.na imalt\t yapmıyan sınat müesseseler yeni kanun 
mucibince muamele vergisinden muaftır. Binaenaleyh bu mükellefler namına; yeni ka. 
nnn mer'iyet rnevkiine girmeden evvel 1940 mnll yılı için tarbedilını,, olan vergller ter
kin olunacaktır. 

2 - Yukankl fıkrada yazılı şartJarı haiz ol.salar dahi amilinin veya sahibinin mnr -
kasını havi ~. kutu -res::ıir nmbaldj mnddelcrl içinde satı.şa çıkarılan mn.mullcrl ya • 
pan sınat mUcsseseler, trikotaj, mUqevherat, ınstik cşyn, lfi.stik nyakk bı. kundura ka. 
bbı, ökçe, çamaşır mandalı imal eden, her nevi maden kaplaması, boyama. apre, ktı
sarlnına işleri yapan, sun1 veya ta.bll ipek, ipek mensucat, ipek çorap, kese kağıdı, knr
bon kfığıdı, terazi, baskill imal eden smal müesseseler ve debagat müesseseleri yeni 
atanundakl muafiyetten istifade edemez. 

Bunlardan yenl kanunun mer•ıyete glrdiii'l tarihten evvel 3535 sayılı kanunla maktu 
vergiye ta.bı tutulmuş olanlann 1940 mali yılı vcrglleri, yeni kanunun muvakkat be • 
şlnci maddesi mucibince, yine maktu olarnk alınacaktır. Yeni kanunun, 27 inci maddesi 
hilkmüne göre bu milesseseler hakkında ma~tulyet usulü tatbik edflemlyeceğlnden. 1941 
mali yılından itibaren bunların ımalfıt ve muamele defteri tutmaları ve vercllerlni ay_ 
Jık beyannamelerine m11.5teniden ödemelrri lfiz.ımdır. Ve bunun için de 1/Hazlran/1941 
tari~ kadar defterlerJnl tasdik ettirmeleri Jcab eder. 

3 - Yukanti 1 ve 2 No. da yazılı olanı ır l'.ıaıicinde kalıp da muharrik kuvveti beş 
ibeyglri ve 14ÇI sayısı müe.cısesc sahibile birlllrte onu gcçmlyen sınai müesseselerden. yeni 
kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar maktulyet usulünde vergi verenlerin 1940 mnlt 
yılı vergileri kezalik yenl kanunun muvnkkat b~incl madde.si mucibince, yine maktu o
larak alınacn.ktır. Bunlardan 1941 malt rJındn da maktuiyct usulünde vergi vermek ls
t!yenler. yenl kanunun 27 incl maddesi mucibince 31/Kfmunuevvel/1940 tarihine kadar 
bu isteklerini istida. ile Muamele ve İstihlak vergileri merkez şubesi tahakkuk Şefli~ine 

bfldirmck meeburlyetlndedlrler. Mezkilr tnrihe kadar bu isteklerini ibildirenler 1941 ma_ 
ıt yılından itibaren iki sene müddetle maktu vergiye tft..bi tutulurlar. Bu suretle talebde 
bulunanlar tarhedllen vergiyl kabul ederlerse iki y;ıldan evvel tnleblerlnden dönemez -
ler. İki senenin hitamında maktuiyetten çıkmak istlyenler, isteklerini ayni suretle ve 
Udncı mali yılın hulfılünden evvel gelen tnkTim yıl1" başın:ı kadar yapmaları lft.zımdır. 
Yapmazlarsa mütıeakib iki yıl için maktulyeti kabul etmiş sayılırlar. 

31/Kanunuevvel/1940 tarihine kadar maktuiyetı lstedtklerını blldirmlyenler Hazi • 
ran/1941 tarihinden itibaren defter tutmnğa ve her ay yaptıkları muameleleri beyanna
me ne bildirmek suretlle vergileri &!emeğe mecburdurlar. 

4 - Muharrik kuvveti beş beygiri ve tşçl sayısı onu geçmemekle bcrııher şimdiye ka. 
dar beyanname usullle vergiye tAbl olanlar yuknrıkl ikinci fıkrnda yazılı san'atları ynp
mıyorlarsa. bunlar dıı yeni kanun htlkmüno göre maktulyet usulünü istemek hakkını 

haizdirler. Böyle bir talebde bulunmak i!rtlyenler, keyfiyeti 31/Klinunuevvel/1940 ta -
rihine kadar Merkez Tahakkuk Şubesi Refllğine istida ile blldirmelldlrler. Bu suretle 
talebde bulunanlar 19ıM maH yılından itibaren !ki sene müd(letle maktu vergiye tfıbl 
tutulurlar. Bu suretle talebde bulunanlar tarhedllecck maktu vergiyi kabul ederlerse iid 

yıldan evvel taleblcrlnden dönemezler. İki yılın sonunda beyanname usulüne dönmek 
istiyenler, keyfiyeti ikinci mali yılın hulüliinden evvel gelen tnkvün yılı ba.şına kadar 
bildirerek defterlerini tasdik ettirm~c m<'o:burdurlar. 

Bu fıkrada yazılı mükellefler, maktuiyet u.cmlünü istemezlerse şimdiye kadar olduğu 
gibi de!ter tutmak ve her ay beyanname vermek suretlle vergi ödemekte devrun ederler. 
MakLulyet usulfınü Istediklerinl 31/Kanunııevvel/1940 tarihine kadar blldirirlerse 1941 
mali yılından itibaren maktulyet usulüne tAbı olacaklarından o tarihe kadar yine defter 
tutmakta ve beyanname vermekte devam edeceklerdir. 

Alflknlılıırca bilinmek ft1ere iH\n olunur. (51651 

Bugün SUMER Sinemasında 
güzel tilm birden 2 BOyOk ve 

1 - t~tırnbuld"I ilk rtPfa 

KATil BENiM 2 - A.TıaACA. 
Charles Boyor'ln 

Fransızca sözlo LEW1S STONE En gOzel filmi 

Bugün S A R A Y Sinemasında 
2 bfiyiik film birden 

·-

- Ha.san bey bi -
zbn komşunun kızı -
nın halini gordüm 
de pek acıdım. 

.... Ba.şlna şapka 

yerine l>i.r bez sar -
mış. 

. . . Ayağında çora_ 
bı yok... Parmaklan 
dışarıda delik pa • 
puçlar ... Bu ne sefa • 
!et! 

Hasan bey -
sefalet azizim ... 
lük.s giyiniyor! 

4 - 336 doğumlulardan ilk yoklamMını 
Ne yaptırmıyanlar askeri mülteDenyet kanunu
Kız nun 83 üncti maddesi mucibince 10 lira pa. 

ra. cer.asile cezalandırılacaklardır. 

1 - Madam BUTERFL v MARIA CEBOTARI 
2-CASUS iNTiKAMI 

PRESTON FORS TER • L YNN BARI 
Bugün saat 1 de tenzilatlı matine s - Yoklama ve müracaat hergiln sabah

tan öğleye kadar olduğu !lAn olunur. 
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• Hadiseler Karşısında J 

ere u u 
1 

un eri Yasak savmıyallm 

.A. b 
.... d.. b Jki biç bir .......... - ..... YAZAN .................... Almanyamn İngiltcrcye galebe çalması 

vrupa ve utun unya. e : • • 'ki h lı: 
vakit bu derece karaısız ve tercd- 1· Emekli gennal ıçın .• fU. ı are et. ve tcşebb~sten birinin 

d .. dl. .. 1 • . miştir denilebilir. He- • katı hır muvaffakıyete ermcsı l&zımdır: 
m~n uhTçunbf; ~:~11~eve hi~ bir millet için, J H. Emf r Erklf et 1 -.- İngilter~yi hava ve denizaltı va _ 
de~ il uzak istikbali, akın geleceği bile em- ; aSon Postaı nın askerl muharriri • aıta!anle tamamile abluka ederek açlıktan 

• g .. . . ~. l k 'bidir A· .......................................................... teslıme mecbur etuıek. 
;~ğ~l~aYk~:.e~;~e;1, :ne :~ia1lan!~ Aldı":n- 1 harb vasıtalarınca da J 9 ~ 6 da olduğundan 1 2 .-. Alma; kara ordu!arile Jngiliz ada -
la A tasında doğusunda ıı -1 çok daha zayıf bulundugunu zikrebni;J ve aını ıstıla. 
mrıln • ~r~pnn;:ı ~\üste y~ptıkları kuvvetlı bilhassa İngilizlerin 1940 Mayıs ayında Biı:_inci ııkkın Almanlann iktidarında ol-

h 
a 

1
' el n ısı~ da. ud:.ı.kleri müthig darbeler Fransada bulunan askeri kuvvetlerinin sa- madıgı on aylık harb göstermiştir Çünkü 

anı e er ve ın ır ~ . d l O ·· d ·b in ·1t • ki 1 d · • b b.l d .. iyi kötü mevcud, nıza· ece tumen en ı aret olduklarını te - gı e~enın uça ar a ve enızaltılarla ah _ 
se ? ı e b u~yanın, bozulmuştur! Ve bu ni- barüz ettirmiştir. Halbuki 191 7 Mayıs a - lukası ıçin Almanyanın bugün malik oldu
mz ı ışte u.d erecesıl kurulacağı da belli de- yında Fransada harbeden İngiliz tümenle- ğu ~çakların Üç mi~line ve üstelik en az 200 
amın yenı en na . . 65 . · daftızalh · · ı ·k ğildir 1. •• ~ nnın .. s~f'~~ı ~mış. .. • '-'' . g.cmısıne ~a ı bulunması iktıza 

B. k .. vvel mütareke ve musalaha Coruluyor kı geçen Buyük Harb, f ran- e?er. İkıncı kka ı;telmce bu hususta sorula-

d
.1 ır aFç gun e n jn·rilennde, Alman kuv· sada, ancaK iki yüz küsur Fransız ve fngi- bılecek ehemmiyetli bir sual vardır· fngı·l-
ı eyen ransanı ...- 1• ld ı· ·· · • l te d · ')" d·ı · 
ti 

. • hl seri kollan ha a yı ırım ız tumenının yanyana, can a ve başla dört re a ası ıstı a e ı diKi takdirde d h. 
v e en. zır ı ve k1 l .. d' y • Fr d . h a ı 
süratile ilerlemekte ve Fransız topr.a n~~ı yı muÖmj.kı ,Ug~fşmas. neticesi kazanı) - a:ı~ ekız ive lava kuvvetlerilc takvi • 
işgpl etmektedirler. Fransanın şimahlı vbe ı·u- mk ıştı. b~t~ ı f nbg~ktelre. Fransa ve Ameri - ye d ı elce ·ı~ abn kngiliz deniz ve hava ar-

t 
llA d . . h·ıllen· ta Brest ar ı - ·anın utun a rı ıı arının Almanlarınkine mıı ası ngı ız a iyyetis iyüfile K d un ıvıan enızı sa • .. . ana a -manına kadar, Alınnnlarm işgali a~tınn gır: ustun uçak yapmaları ve Almanlıınn hiç yn geçerek Almanlara karşı hnrbe devam 

d ·ı G b' F ns dıı aşağı Loır nt'hn tankları olmamasına mukabil birçok tank cdt"rlerse ve bu suretle Birleşı'k .,- ı· A ı er. ar ı ra . . l I k ' I . . "k d . . ,.ıma ı • 
Mant, Anger ve Tour sehirkn cıvarlLarı~ - a nBy arhı teki~kı el t~eJ),.~ ~cab etmişti. mi erı a evkl;tlennı de harbe sürükliyebilir-
d b d vru ... eçild:. Orta omn u a at erı ngılızlc.>rden ve Fransız- erse o va ıt ne olacak/ ı Bu 1 b. 

an cenu a o ., 
1 

. Ch 1 d d h .. k. b'I k •. l b' · sun e ızce 
k 

... d k. Alman kuvvet erı er suyu- ar an n a ıyı ·ım ı ebilir;> 1 Buna rag" anca şoy e ır cevaı.. verm .. k d .. ) avsı ıçın e ·ı l C F - O h I rJ ..._ ogru o ur· 
B 

'd bnşkıı yerlerden aştı nr. e- men, rnnııanın bu hnrbde geçen hıırb:ı.. n'ı• a de harb çok uzıyacftkt . : nu urg an ve d h. b 1 d h b. • "' " • d'd " ır ve neticeın 
nub doğu Frnnsada Vichy ve Lyon a ı a- et e n n az ır ~uvve.tle Almanyanın kar- şlm ı en belli olamıyacaktır. 
ı. d 

1 
fısınn çıkmakta hır beıs görmemesine ve H E &kil t 

4.ln 1 ar. · d h b. ·ı · 'lkb h · • ' e 111· t k ve ~·lh müznkerelerı a il ır ngı terenın ı a arda ıkrnal etmi .. olaca - ··-·••••••••H••••···-······· 
l\i u arc c O'-& Al ""' ·ı- ..... -..-.ı ········-·--········-··-· 

kaç gün devam edebileceğine gör~ mlln gını ı an ett.ı.gı otuz tümenden yalnız onunu R •• t J b,. • 
koli nnın a ğı Luvıs·dlln Bordo ya ve - Fnınsayn gonderm.e.kle i~tifa etmesine se - UŞVe a an ır poJıs 
Li ondan da Marsilyaya \'lltmaları rı;uh beb acaba ne olabılır;> dıye derin derin dü- • • • 
t y I Almanlann m::ıks dı. anla~dıgına ounmemek :kabil değildir! memuru tevkıf edıldı 
ı:~:~ . Alp dağlanndnkı Fransız ordu unu Bunun sebehleri her halde bir değil, bir Muharrem isminde bir r 
da arkadan 

vurup esir etmek ve Fransada çoktur. Fakat bunlan toplıyarak iki kelı·ıne .. 1 k po ıs memuru 
b k kt ·ı ·r d k rud.vl et. 8

• mn suçundan dün adliyeye teslı'm 
laf söyliyecek bir iktıdıır ıra ·mama. ı~. ı e ı a c etme . lazım gelirse Majino ve ih- e ı mı,ştir. 
Her halde Almanların hu son ,?.ar~ketlerı. ~al demek lazım gelir. Majinonun gerilme- S J 1 h ~ hen.üz teslim olmu~ dcgıldırıı yo - sı ve a ılmaııı güç bir ııed olduguy nu .. t .. u~ u a e:. i~deki iddiaya göre Kara -
«rransa • .h t ek k I b. zanne - gumrukte dukkanının geç vakte kadar a _ 
lundıık:i sözlere kat'i hır nı nye verm me yan ış ı~ şey değildi. Fakat Alman • çık bırakılması için müsaade alm k . t• -
için olsalar gerektir. . lar .bu hattı nıhnyet Holanda ve Belçika ü- yen sütçü Zülfikara: 

8 ıs 1 

F 
ahhasları dün (20 Hazırtın) zerınden dolaşabilirlerdi: nitekim 191 4 t S ransız mur b 

1 
b. kl d b .. I I d JQ e «- ana, bu müsaadeyı alının; ben, 

öğle vakti altları beya?: oyn ı ır uça a de doy e yapmışa: ı. 14 teki Almnnlım ne d .. ersem .• o o.lur.ıı ~iyerek, sütçüden 5 11·-

Hikııyeyi an1atayım ~ 
«Evkaf nezareti hillefasından Mehmed 

bey, mümeyizinin, kızını evlendirdiğini ha
ber almış. Bir hediye göndermek elzem ol
duğunu düşünmfiJ. Mehmcd bey oldukça 
da hasismiş, fazla parayn kıyamRzmıo. Çar-
11ya gitmi , bir tabakcı dükkanına uğramış. 
tabakcıya, hediye olacak iyi bir şey istedi
ğini, fakat ayni zamanda da ucuz olmasını 
söylemis, Tabakcı kumazmış: 

- Size istediğinizden ala bir şey bula
bilirim, bende çok güzel Saksonyn bir çay 
ibriği var. Hem de sudan ucuz. demsi. 

Fiat hnkikatcn ucuzmuş. Rafta duran 
çay ibriği de mükemmel Tabnkcı ibriği raf
tan almak için elini dokununca jbrik dörf 
parçaya ayrılm!f. Mehmcd beyin canı sıkıl
mııı: 

- Bak aksiliğe .• 
Tabakcı gülmüı: 
- Merak etme beyim imdi krrılmış de

ğil, o eskiden kırıktı. 
- Peki amma ben kırık ibriği hediye 

olarak nasıl gönderirim). 
- Ne çıkar beyim yasak savmak de ".ril 

mi .. bekciye verir gönderirsın. Cötürürkc.-n 
bekci yolda kırmış zannederler. 

Mehmed beyin bu işe akL yatmış. Tn
bakcı kırık ibriği· ibrık yolda kırılmıı. his
•İni verecek tarzda bir paket yapmış, Meh
med beye vermiş. Mehmed hey evine ge
lince ertesi sabah ibriği mümeyizin evine 
bekei ile göndermesinı kansına söylemiş. 

- Gerçi ibrik dört parça amma zaran 
yok. O öyle gider. 

Demiş. Gece müsterih yabnıı, ertesi sa
bah uy!lnınca kansına aonnuş: 

- lbriği mümeyizlere gönderdin mi'? 
.. - Hiç göndermez olur muyum koca. 

c.ıgun, hem bekciye de mkı sıkı tembih et
tim, sakın bir yere çarpmıyasın, dedim, za
ten kırılmış dört parça olmuş, bir yere çar
par~an tuzla bu~ olur. Sen de onlara söy
lemn açarken dıkkat etsinler, hemen par
çalar dağılıverir .ı' 

* Diyorlar ki: 
- Sığınak yaptırmak mecburiyeti üze

rine herkes faaliyete geçti. Evlerinin altla
rında yahud da bahçelerinde sığınaklar 
yaptırryorlar. 

Gene diyorlar ki: 
....;... Bazıları bu sığınakları biraz dn yasak 

savmak için yapıyorlar. Aralarında, şu ve
ya bu tehlıkeden korunmak şöyle dursun, 
kendi kendilerine yık1lıverccekler bile var, 

Yapılan sığınakların bir an evvel kon
trolu elzemdir. Kontrol zamanında da kon
lrolla mükellef olanl..u kapıları çuldıklnn 
znmnn, kapıya çıkacak lrndınlard n Meh
med beyin karısı gibi konu nnlnrn dn tesn
d uf edeceklNdir: 

- Hiç sığınak ynpmaz olur muyuz. 
Bahçtye yaptık, amma snkın içine İr yim, 
d me:ı;in, zaten ke::ıdi kendine ç!Sküyor, siz 
de girecek olursanız büısbıitün çöküverir. 

Gene bu iyi, ya kontrol edilmez de bir 
tehlike vukuunda ayni kadın evi h Ikına bu 
sözü söylerse o znmll-"l ne olacnk '? •• 

r::J~fmt?! .lJulfi.r1l 

B d 
'd ' hareket ettiler: fakat nerede ve ur uramıyan Belçika kaleleri onlnrın e _ or o an h .. b lJ° d Y•ıı l'dl d d l v- ra ruşvet ıstemıştır. Zülfikar bu talebi ka-

nclcrin müzakere e4ildıği ~ouz ie hı l~gdJ b~I arkınlı n~ en o ayı 1940 da durdura- bul etmiş göriinerek, parayı hı·ıa~h~rc ve • 

B
. d F nın ftalya ile har o il ın e ı ece erdı) 1 y u ı· e ransa , . .b. J ) rece?ini söylemiş V<! doğruca vaziyetten 

Okuycularıma cevablarım 
e>lduğu aklına sonradan l~helm_ı§. gı ı:. ta ; O halde müttefikler neye giivenivorlar- emnıyet müdürlüğünii haberdar etmi tir. 

Ya"~ mu .. tarake ve müsa a a ıçın murncaa d.ı.) Alman ordularının genr ve ''etı·ş.mem·ıQ B 'hb .. . b 
J u .. b " J " • • u ı ar uzerıne ir cürmii me hud ter-

ettiğini öğreniyoruz. su ay ve komutnnlarla idare olunmaların _ ubı kararlastmlarak. rüşvet olarak verile _ 
Alman uçaklarının bombBardı~arılan.dyü- dan dolday1ı kıyıknet izliğine mi}!. Fakat AJ- c~.k .? li.~~ın numaras· tesbit olunmuştur. 

·u··nden Bordo·yu bırakıp ıyançe gı en man or u arı ıymet ve süratlerinı Lehis- Sutçu Zulfıkar, tayin olunan saatte kara _ 
M l Peten riya•etindeki Fransız hukü- tan seferinde gösterdiler diyeceksiniz! E _ k?la ~.iderek, 5 lirayı Muharreme vermiş; 
m:~e ~~phesiz çok müşkül bir haldedir. 2~ vet amma, Lehistan ordusu küçük ve zayıf hır muddet sonra da aivil memurlar gelip 
yıl evvel zaferin tadkınbı thadlll? bza1vallı ihdt~- bir ordu idil Eğer Alman orduları Fransız numarası tesbit edilen parayı Muharremin 

Bay ccH. D.» a: imam. Vak'anın içinde değilim. Kor~ım .. 
- u Knlbinizd: s~vgi, içinizde ir~Je kuv- dakinin gizli hislerini keşfedemem. r sasen 

veti, kafanızda bılgı .vars~. ter~ddud et.~e- biraz düşünmek için verdiğiniz malumat da 
yiniz. Size saadet getırecegınt! ıman ettıgı - k~ r· d y .1 . . .. ] d. y. k 1 E.~ bu·· a ı egı • 
nızı soy e ıgmz. gen:; ız~ a ~nız.. ger . - * 
tün bunlardan mahrum ısenız., sıze, zcngın 

arc-sale, onun ·a a at ı u unı_:na ıgı ve İng.iliz ordularile karsılnşırlarsa iş degyi- üstünde bulmuşlardır. 
yar m · · d' ....... f • k'b · k 1 1 d h F"ransanın bugüfnflıçın kuştu~! ~cdı .? :.ı etı şle~eb·tı . d!lte) Ü manı akir görmek gaf - Dün adliyeye verilen poli!I Muharrem, 
biraz ol!lun ha i etme vazı esı usuyor. etı una er er ki, bu gafletlerin sonu dai- Sultanahmed 3 üncü sulh ecza mahkeme _ 
F"alcat Fransa şu andll ana topraklarının ya- ma ayni çıkar: Kat'i mağlubiyet ve peri _ sinde yapılan sorgusunda: 
ndıın faır.lasmı kaybetmiş, ordu!'lu tamamile şanlık. 

h d 
· k 1 · · - Ben, bu parayı Zülfikardan rü""et 0 • 

yok of mu • ava ve enız uvvct ennın ne Almanya, 19 39 Eylul ayındanberı· mu·· - l k 1 .. • 
ki b 11

• • •• t l 1_ ] • •• •• arn a madım. Vak.'adan üç gün evvel ken 
oldu arı e ısız ve mus em e ... e en yuzuıı- teaddid ııcfcrler yaptı ve hepsinde "al.ıh d .. d 5 ] 

b
. h ld d. "' ısın en ira ödünç istemiştim. Üç gün 

tü kalmış ır a e ır. geldi. Şimdi de, ye .. d .. serili Fran•ftnın bo- k k 1 1 k 
1 

k b f - sonra ara o a ge ere . parayı bana ge _ 
Mare al Peten mem ,. etinr. u eci nki- ğazına basmaktadır. Bununla beraber Al- tirdi. Ben de borç olarak kabul ettim. Fa-

b t
. ha·•rlıyan bat ubehler olarak. Fransa manya harbi kazanmaktan ve bitirmrkten k t z··ıc·k e ı ... d a • geçen sene u ı ·ann dükkanına ce7 a 

bir kız arayınız. demem. Zira bir erkek için 
en büyük hayaiyetsizlık budur, biraz bek -
leyiniz. bu öylediklerımı elde edinciye ka
dar bekleyiniz. derim. Bununla beraber 
mektubunuzda bir cümle gördüm ki, hiç 
hoşuma gitmedi. 

Cesaretim yok, diyorsunuz, bence en bü
yük kusur budur. Zira bence bilgisi; hatta 
irade kuvveti olmıyan bir adam bile birçok 
şeyler yapabilir. fakat cesnretı iz olandan 
hiç bir şey beklenemez. 

* 

Bayan uB. B.» ye: 
- Üç sene sonra beni hntırlam k, ba -

sit bir tavsi~eden bir lütuf manası çıkar -
mak •• bu ne fazla hatırşınaslık. Size ben te
ş kkür etmeliyim. 

* Bay <cMemiş» e: 
-Dünyada bedbaht olmıya mnhkfım 

bir sınıf halk tanırım. Bunlar kasden ynpıl
mıyan, en basit şeylerden de mana çıkarır
lar, kendi kendilerini üzerler, hasta olur
lar. Bana öyle geliyor ki. siz bunlardan bi-

meydan muharebes.i ba la ığı zaman Fran- henüz çok uzaktır. Çünkü bu harb ancak kestiğim için bana böyle bir iftirada bulun
ıız ordusunun insan sayı~ınbınl l 9 16 yılın.1- Almanyanın lngiltereye veyahud lnsilıe _ du, demiştir. 
daki Fransız ordusuna nı~l.eht e yalnm mı - lreninhAl~ka.n"'!daya g~leb,.sile bitecektir. Bun Hakim Mlinıb, ııorguyu müteakib ıuç -
yon daha az olduğunu, sı a • rna zeme ve arın er ı ısı e çoıı; güçtür. !unun tevkifinc.> karar 'ermi tir. 

Bay ııK. Ş.n a: risiniz. 
- Kafi bir hüküm vermeyi üzerime ala- TEYZE 

lfKADDN: 
yeşil bukletten bir ceket 

{inden önilmÜ4 olan bu 
.Koyu yeşil buklet Y k renk yerleri açık 

şık ve zarif ceketin ~~~ılın1'tır· Biçim esas 
sarı renkte floştnn l eblerln rengi ve du
lt bnrlle bnsıt. Fakat c t Uı rengUe birlcşln
r~u etek kennrıarın:ık ~aratmış. 
ee umuımnctık bir şı -

Her kadın bibnelid:r 
da kan cereyıtnının bo-

Ellerin kıza.nn~sı r Bunun için gene 
zukluğund~n ılerıl gue~:;mi sağlığı yoluna 
her şeyden e~v~ aramalıdır. Mümkünse 
ko)~ına çarelerınl d Her kadının yapabile-

• rapma ı ır. 
egzersız ) el d r· iki eli kremleyip, 

... b. are e u u · b 0
) ki cegı ır ç d başlıyarak ı c ere 

parmak ,?çların k1 Bu basit masajın fay
doğru ogu turm.~ • h. bir aürlüğü yoktur. 

k
b .... kturve ıç .. -:ı k 

dası pe uyu h e ·ıe oğu~turmak ta pe 
AJcool camP r ı 

~yi~ir. .. en fayd11lı bir çare de .şudur: 
Üçiirıcu ve · · biraz farme c1e 

d 
··nr.c u;ıne 

iki eli bir en, 0 
' k sıcak suya. son-

d knnştırılnıııı ço 
moutnr e b tırmalı. 
ra soğuk suya a 

e<Son Postan nın ~debi tefrika11: 

. Başka sebeb .. • Eğer bunlar se
vış:rek evlenmemişlerse bu izdivaç
takı sır ne olabilirdi) Bunu anla-
mak, tahkik etmek gerekti Böyl 
bir silahı ihmal etmek dogyru 0°lam de 
H h ld 

• az ı. 
er a e tımdiden Zeynebin plA nlarını 

boıa çıkarmak çaresıne ha§ vurmak la
zımdı. 

. Bu düşüncelerle hırkaç dakika zihni
n_ı yorduktan sonra ani bir kararla ye
rınden kalkarak telefona doğru yüriidü. 

* Diğer taraftan Zeynebin d d'" .. .. .h . e uşun-
mı:ge ı . tıyacı vardı. Doğrudan doğruya 
evıne gıdecek yerde bir sinemaya girdi. 
A.abını yatıştırmak ve baııka _ I I 

l 1 k ••1_,,_ b . v-Y eı e 
meşgu o ara SU!lunet ulmak istiyo d 

Handanla ko~ufması..; harici aadeliğ~~ 
ne ve manasızıgına ragmen onun .. _ 
rinden büyük bir yük kadırmı..+ı Auzt~-
k ·k · · d d "• · r 

1
" emı ıçın e uyulan sin~i sızılara b -

· · ı· b' h en zıyen ıç ı ır ayat yaşamaktansa oyu-
nunu aç.ıkça oynıyabilecekti. HandRn o
nun evine gelirken nereye gittiğini bile
cek. Zeyneb de ona sahte bir samimiyet 
ve bıkkınlık göstermekten vareste ola
cakt~. Birbirlerine ilanı harb etmiolerdi. 

Sınemadan çıkıp ağır ağır yürüyerek 
eve gelirken biitün bunları kendi kendi
ne tekrarlıyordu. Fakat akfllm yemeğin
de Halukla karşılaşınca Handanı tehdid 
için o gün söylemi~ olduğu sözleri ha
tırlıyarak bilaihtiyar kızardı. 

Haluk sükunetle yemeğini yerken bir
denbire başını kaldırarak kansına baktı. 

- Bugün ne yaptını:ı Zeyneb} Vak
tinizi nasıl ıeçirdiğinizi liitfen söyler mi
siniz) 

Genç kız büyük bir suç iılemiı gibi 
saçlarının dibine kadar kızardığını his
setti, bunu kocasından saklamak için ba
şım tabağına eğdi. Biraz sonra gözlerini 
kaldırdığı vakit Halukun yüzünd~ki 
müstehzi manadan onun bir şeyler bildi
ğini anlayınca birden cesaretini buldu ve 
kaçamaklı yol aramadan sadece ,sordu: 

- Handanı mı gördünüz) 

50 

Nakleden: Muaue:ı Tahnn Berkand 
- Hayır ... Neden öyle hapetle ba- - Demek bana kendinizi sevdirme-

kıyorsunaz? Sözüme inanmıyor musu- ği zihninize koydunuz. 
nuz) Cenç kız kızardı, fakat azimkar ve 

- Böyle bir şey demedim. mağrur ta\•nnı bozmadan cevab verdi: 
- Öyle ise ben size gizli bir şey söy- - Orada böyle bir tehdid savur-

liyeyim: Handan bana telefon etti. muştum. 
- Şimdi anladım. N,. dedi) - Bunda muvaffak olacağınızdan ü-
- Onu ziyarete gittiğinizi. onn kar- midvar mısınız;> 

şı nezaket göstermediğinizi. velhasıl ona - Handan bunu sormuştu. Siz de 
hakaret ettiğinizi anlattı. papağan gibi onun suallerini tekrarla-

- Hakikati hakaret addediyorsa o mayınız. 
ba ka ..• Daha ne dedi? K 

- Birçok <>eyler .• Fakat evvel::. •iz - nçamak yoluna sapmayınız. A-
.. " " çıkça konu~alım. 

neler komıştuğunuzn anlatın bakc1lım. M f 
- Size evvelce söylediklerimi tekrar- ·· 7 uva fak olmamak İçin bir sebt'b 

goruyor musunuz? 
ladım. Yani tarzı harekt'tİnin çirkin ol-
duğunu... ~ - ı:ayır. Hatta hen bunun en makul 

- Geçen günkü hadise esnasında ~~ .. ne~ı:: .. olduğuna bile kaniim ve iyi 
burada olduğunuzu da söylediniz mil uşu~Y•ugu•m zama':llar size acık olabil-

- Buna lüzum yoktu. çünkü o bu ~eklıgı1?. ıçin bütün şartlan haiz oldu-
sahneyi hazırlamış ve bana göstermek gunuzu ıtıraf ediyorum. 
iç.in ne lazımsa yapmı tı. O halde? 

Haluk dikkatle ona baktı: - Fakat size aşık değilim. 
- Allah beni 'ızin t'lini7 e dü<>iirme- - Ben de kendimi size sevdirmeğe 

sin Zeyneb: Çok merhametsizsiniz. ga.)"Tet edeceğim denıi~tim. 
- Merbamet!Iİz değilim, vaziveti ol- Hallı~ ciddi bakışlarla karısını süzdü. 

duğu gibi görüyorum. Onun hoş~na git- - Sız benden yüz defa üstün bir a-
miyen bu mu imi~? dam tarafından sevilmeğe layık bir kız-

d 
sınız. 

- Benim için ne en üzülüyorsunuz 
Zeyneb: beni halime bıraksanıza... - Bu sözleriniz bana cesaret vermi-

- Bana danldınız mı Hali'ık? y~r Ha!i'ık. · · Bir erkeğin bir kadını me-
D 1 '- ... H L"k' b zıyetlerınden dolayı ıevdı.g'?ı g·o· ··1 ·· - arı mail mır ayır... a ın e- ru mutı 

nim hayat ve aşk mücadelerime müda- ıey midir? 
hale etmiyeceğiniz mukarrerdi. - Sizin gibi genç bir insanın ağzın-

- Müdahale et,rnek arzu edersem ne dan b~ sözleri işitmekle hayret ediyo-
olur:> rum. Bırkaç ay İçinde büyüdünuz, tecrü-

Halı'.ik gülümsedi: beli bir kadın oldunuz. 

- Kimse bundan sizi menedemez Siz beni çocuk mu aayıyordunuz) 
amma... Üstiinüzde hala bir çocuk letafeti 

Bir dakika durduktan •oma müsteh- var. 
ziyane ilave etti: . - J?~şündüğünüzü söylemekten çe-

- Benim rahat ve huzurum aleyhine kı?meyınız: Biraz da nbdallık var değil 
bir cidal açtığınızı öğrendim. Bu husus- mı? 
ta izahat verir misiniz">. Yok ·· 1 b. d - canını, oy c ır ~ey emedim. 

- Handan hu izahatı verrni§, daha - O halde izah ediniz. boş yeıc sinir-
ne istiyorsunuz) letiyorsunuz benil 

Haluk bu defa açıkça güldü: (Arkası var) 

rBunları 
< biliyor mu 
L idiniz? 

·Yangın çıkaran 
Amet ikada Brookha

nendc senelerce yangın 
olmamış, itfaiyeye hiç 

itfaiye 

iş çıkmamış. İtfaiye ne
ferleri işsizlikten üzüntü 
içinde imişler. İtfaiye 
kumandanı neferlere bir " 
hareket vermek için bir çare dil ünmüş . 
Bütün itfaiyeyi toplamıı:, demiş ki: 

- Arkadaşlar, bu şehirde ) anqm çık· 
maması bizi atıl bi'r hale koyuyor. Yan
gını .kendimiz yapmaktan başka çar<' yok. 

Kimsenin evini yakacak değiliz. Fakat 

istasyon etrafında muzır otlar var. Bun
ları tutuşturur ve söndürürtiz. 

İtfaiye neferleri memnun olmuşlar, 

hemen o gün otlar tutuşturulmuş. Fakat 
aksiliğe bakın ki. itfaiye otları söndüre
mediği gibi yangın•n istasyona sirayetine 
de mani olamamışlar, istasyon binası d'a 
yanmış! 

* Yıldırım nerelere düşer ? 
Yıldırımın yüksek 

yer1ere indiği. mesela 
kırda boşa düşmeyip 

ağaçlora düştüğü her 
zaman görülm~kte

dir. Son zamanlarda 

bazı alimler yaptıkları tetkiklerde yıldı
rımın ağaçlar arasında tefrik yaparak in
diği neticesine varmışlardır. Yıldırımı en 
çak çeken ağaç rnc<>ed·r. Toprnkl:ır ara-

mnda da kumlu topraklar, killi toprak
lardan fazla yıldırım çekmektedir. · 

Yıldırımın sürati saniyede !10 000 kılo. 
metredir ki ziyanın süratinden altı defa 
daha ziyadedir. 



6 Sayfa SON POSTA 

(Memleket llaber eri) 
• 
I zmitte bir memleket 1 izmitte kanlı bir vak'a 

Bir sarhoş meyhanede iki 
kişiyi ağır surette yaraladı hastanesi gapılıgor İzmit (Hususi> - Dün akşam balık paza
rında balıkçı Mehmedin dükkanında kanlı 
bir vak'a olmuş ve .iki kişi .ağır surette ya
ralanmı.ştır. Hastane yari müstakbel vaziyet hesablanarak 

istimlak edildi, yakında inşaata başlanılacak Yaptığımız tahkikata göre hadise şöyle 

cereyan etmiştir. 
İstasyonda Bur.salı aya;'kkabıcı boyacısı 

İzmit (Hususi) - Şehl'imizde yeni bir ve Kocaeli valili.ki olduğunu söyledim. Bele- Hüseyin !le 16 yaşlarında Sabri isminde bir 
memleket hastanesinin yapılm~ı takarrlir diye reisi sıfatlle de söyliyecek bir sözüm ol- çocuk Mehmedin dükkanında şarap içerler_ 
etmiştir. Hastane yeri istlmlft.k edllmf4 ve madığını il!ve ettim. Pa.ç mezarlığının kaldı- ken Gölcükte taş kırıcısı Süleyman isminde 
yakında l~atı lba.şlı,Yacaktır. Müstakbel rılması keyfiyetine gelince bu Nafıa Vekaleti biri gelmlş,o da içmeğe b3.4}amıştır. Kafalar 
lzmitin vaziyeti dikkate alınarak yapılacak tarafından şehrin imar pUl.nının tasdiki sıra_ biraz dumanlandıktan sonra Süleyman işi 
bu hastane hakkında l::>azı mütalea ve itiraz- sında, yani ·bir buçuk sene evvel emredilmiş azıtarak, yandaki masada oturan Sabri ne 
tar görülmektedir. Bu meyanda burada çı- bir mesele olmak itibarile şahsl arzu ile mu. Hfiseyine söz atmağa 00..,lamıştır. DÜ'kkan 
kan bir gazetede belediye reisine atfen ga_ kayyed i.Şlerden değildir. sahibi Mehmed de Süleymanı kolundan tu
tib bir beyanat çılanıştır. Bu hususta ken - Belediye reisi yeni hastane yerinin muva_ tarak dıştırı at.m~tır. 
disini gordüğüm belediye reisi Kemal öz !ık olup olmadığı sualine de şunları söyle - Fa.kat on beş dakika sonra elinde koca bL 
nynen şunları söyledi: miştır: çakla tekrar içeri giren Süleyman evvela 

ııGeç_en gün bana bir delikanlı filhakika - Yeni hastane yeri benim şahst nokta! Hfiseyini ve sonra Sabriyi sol böğürlerlnden 
llğrach. Hastane yeri ha'kkındak.i mütaleamı nazarıma göre, şehl'ln müstakbel vaziyeti iti. ve muhtelif yerlerinden ağır surette yara
ıordu. Bu işin kanuni mercii Sıhhat Vekrüetl barile en isabetlisidir. lamı.ş ve kaçmak üzere ·iken yeti.~en pollslcr 

lzmitte Rahmi Apak'ın 
konferanc;ı 

İzmrt (Hu.susi) - Te'ldrdnğ meb'usu Rah
mi Apak, Necatibey okulundaki Halkevi sa -
!onunda şehirli ve köylü kalabalık bir va -
tandaş kütlesi karşısında devletin siyaseti 
ile dünya ahvaıı ve vatandaşlara müretteb 
'Vazifeler mevzulu çok mühün bir !konferans 
'Vermiştir. Hatibin heyecanlı bir ifade :ile 
söylediği kıymetli sözler, sık sık alkışlarla 
lı:esilmlştır. 

Konfernnsdn, Vali, Belediye Reisi, Komu
tanlar ve güzide bir halk ıtnbakası da. hazır 
bulunmuştur. 

Kandrada Uç kardeş iki 
kişiyi yaraladılar 

Tokatta yani köyler 
kuruluyor 

tararından yakalanarak merkeze götürüL 
rnüştür. 

Hadise Müddei Umumilik ve zabıta el ko_ 
yarak tahkikata başlamı.,tır. Her iki yaralı 

Memleket ha.~tanesine kaldırılmıştır. Yara_ 
ları tehlikelidir. 

Şeni bir tecavüz 
85 yaşında bir adam 9 

yaşında bir yavruyu kirletti 
İzmit CH\isusi) - Burada. Bahçecik nahi

yesinde şeni bir hlidise olmuştur. 
Tokat (Husus!) Seylô.b ve yer sarsıntısı 85 yaşında Yusuf isimli bir adam, 9 ya • 

dolayısile yeni tip iIU}aata bnşlandı~ını şında Hamlde namında zavallı blr yavruya 
evvelce yazmıştım. Gönderdiğim bu resim. tecavüz ve tasaddi etmekten suçlu olarak 
ler işe fillen başlıyan Vallm1z İzzettin Çağ _ zannaltına alınnıı~tır. 
parı bu törende köylü ne hasbıhaller yapar- Bu azgın ihtiyarın aklından zoru olduğu 
ken gösteriyor. sanılmaktadır. . 

İzmit (Hususi) - Kandıra.da İdris oğlu 

Kadir ve Abdurrahman isminde iki arkad~. Bahkesirde fiat murakabe lzmitte çekirge mücadelesı· 
kırda gezerlerken Receb oğlu İsmail, Adem 
ve Haşim isimli üç kardeşin tecavüzlerine kOmiSyOnU devam 8diy~r 
maruz kalmışlar, Kadir ağır, Abdürrahman Balıkesir <Hwıust> _ Balıkesirde· Vali Re- İzmit <H • _ "' • 
da hafif surette yaralanmı., üç kardeş tev . ' ususıı Vıuı.yettmız mıntaka -
kif d·ı ek ~~hkik ta b 

1 
' t - cai Gtirell, Belediye Reısi Naci Kodanaz, Sıh sında çeklrge mücadelesi hızla devam et 

e ı er . ..,.. a aş anmış ır. h ~ .. ürU s •r t ·· Ti · · -nt M..... a, e Oney ve caret Ortası mektedır. Bu mucndeleyi tanzime Ziraat Ve-
başkll.tibi Ekrem Çavuldur'dan müteşekkil kAletince Bursa ziraat mücadelesi ba.cı tek 

Bursada bisiklet müsabakaları fiat mürakabe komisyonu 13 hazirandan ıtL n~yeni Hamdi Ertan memur edilmiş ve ge = 
baren faaliyete başlam.ı.,tır. !erek işe bnşlnmıştır. 

Bursa (Huswıl> - Geçen Pazar günü 120 Mücadele Kandıra. Karamürsel ve Oehze 
atııometreılk bir biSlklet müsabakası yapıl - o·ıyarbakır Ha 'kavi temsı·ı kolu mıntakaıarınaa yapılmaktadır. 
mış, koşuya iştirak eden dört gençten üçü 
ısıcaktan bunalarak koşuyu tcrketmiştlr. Bur Siverekte Adanada atletizm müsabakaları 
ısamızın her vakit birinciliğini kazanan Hik- Siverek (Husust> - Vukubulan davet ü - Atlana (Hususi) _ Bu Pazar günü Adana 
met dört kilometrelik bir mesafe açtığı halde zerine Diyarbakır HalkeVi temsil kolundan stadında yapılnn atletizm müsabakaları 
mca.ktan yarı.şı terketmeğe mecbur kalmış - 20 kJ4llik blr heyet ~hl'imize gelmiştir. Tem dan çok iyi neticeler alınmıştır. Mü.ı;abak~ _ 
tır. Her şeye mukavemet eden Ha.san Kurd- all kolu şehrimlzde (Himmetin oğlu> piyesl ları kalabalık bir sporsever halk kütlesi t 
makas birinciliği almıştır. ni oynıyacak ve bir de konser verecektir. kib etmiştir. a -ı 

«Son Posta» nın tarihi tefrikası: 14 hıristiyanlık, islamlık gibi üç ayrı dine t 
süluk etmişlerdi. Suriyeyi isti!· eden He
lagu ordusunda da birkaç asırdanberi 
İsa dinini kabul etmiş uNaymamı, 
«Keraytıı ve «Uygurn oruklarından bir 
çok hıristiyan Türkler bulunuyordu ( 2). 
Ayni zamanda orduda İslam Türkler de 
pek çoktu ve başta Helagu olmak ·Üze
re prens ve kumandanların ekserisi hafa 

ııaman dinini muhafaza ediyorlardı. Ti
muçin, oğullanna <lhiçbir dini tercih et

miyerek her dinin salikine ayni muame
leyi yapınızı> demişti amma HelagQ her
kesten fazla hıristiyanlara meylediyor
du. Bu meyle sebcb ne papanın gön
derdiği misyonerlerin telkini idi, ne de 
peşini bıraknuyan papazların teşviki. O, 
sade sevdiği ve saydığı bir kadının hatırı 
İçin hıristiyanlan okşuyordu. Kansı «Do
kuz Hatunn Ketboğa gibi «<Kerayh ka
bilesine mell8Ub ve gayet ıofu bir hıris
tiyandı. • 

BAYI s 
Yaptığım işten utanarak: aBeni af

fet - diye haykırdım - ailene, çocukları
na dön ve istediğin gibi yaşal» O ağlı
yarak gitti, ben de iki gün mütemadiyen 
içtim. Galiba şiddetli bir nöbete tutul
muşum, tam bir haf ta sonra aklım ba
tıma geldi, Sobotay içkiye tövbe ettirdi. 

Ve birden önündekı şarap testisine a• 
tılarak son yudumuna kadar içti. Her
kes Üzerinde boğazından başka bir ıey 
düşünmiyen hissiz. lakayd ve kRba bir 
insan tesiri bırakan dev cüsıeli adam 
şimdi canlanan hatıralarının pençesinde 
pek derin bir yürek acm duyuyordu. 

Arkadaşın.in büyük ıztırabını ııören 
Ketboğa birden )aft değiştirmek istiye
rek: 

- Koca Sobotay - dedi - gene bütilı\ 
azametile gözümün önüne geldi. Ne 
müthi~ adamdı ol Hayatımın en büyilk 
zevkini onun kumandasında dövüıür
ken duydum. 

Bukatimür: 
- Öyle bir adam yeryüzüne gelme

miştir - diye tasdik etti - bir daha gel
mek ihtimali de var mıdır bilmiyorum. 

Şimdi dört arkada, o büyük kuman
danın bir zafer destanından ibaret olan 
şanlı hayatiyetinden bahsetmeye ba~la
mışlardı. Her biri onun yüce meziyetle
rini zikrederek $8yısız menkıbelerinin en 
güzellerini anlatıyordıı ( 1), Bu hama
set hikayeleri bütün hararetile devam e
Clerhn bir zabit müsaade alarak içeri 
girdi ve Arık boğayı selamlıyarak: 

- Noyıin 1 - dedi - hakan şimdi si· 
zinle Naymanı kabul edecektir. 

İhtiyar kurd hemen yerinden fırladı: 
- Şimdi geliyorum, Naymana haber 

verdiniz mi? 
· - Evet Noyanl Dışarıda sizi bekli

yorlar. 
Nayman kapıdaydı. iki arkadaş der

hal atlnnna atlıyarak Helagünün bulun· 
duğu saraya gittiler. 

* Kahmmanlarımıı.ın Şama geldikleri 

Yazan: Haan Adnan Giz 
bugünlerde Suriye kıt' ası geçirdiği buh
ranın en had devresini yaşıyordu. Hcla
günün yedi günlük bir muhıuaradan 
sonra Halebi zaptederek cenuba doğru 
inmeıi Suriyelileri büyük bir dehşete dü
§Ürınilı; bütün ıehirlcr boıalıyor, Halcb 
ahalisi Şama, Şam ahalisi daha cenuba 
kaçıyordu. Artık ta Mısıra kadar Hela. 
güye karşı koyacak hiçbir kuvvet kal
mamışb. Esasen o devirde bu kıt'a bir 
çok küçük ve zayıf hükumetler anııında 
parçalanmıştı. Şimali Suriye, Haleb ve 
Şam şehirleri Melik Nasıra aiddi. Ham• 
ma, Humus ve Habibede Eyyübilerin 
enkazından vücude gelmiş küçük prens
likler vardı. Antakva, Akka, Trablus
şam, Kıııarya gibi bir takım mUhtm ka· 
lelerle diler bazı sllhil ıehirleri de hala 
haçlıların ellnde bulunuyordu. Büyilk 
ist1ll ordusu Halebden cenuba inmeye 
başlayınca Hammalıtar ıehirlerinin a
nahtaTını ııetirip ilhana teslim ettiler. 
Hamma sultanı Mısıra çekildi. Humuı 
hük.lhndan Mansur ile Habibe sultanı 
Said de bizzat yurdlarını tesHm edereli' 
Hellgiiye dehalet ettiler. Sıra kendine ge· 
lince Şam da diğer şehirleri taklid ettf. 
Hükümdar Nasır El'urayşa kaçtı. iç ka
le teslim olmadığından yirmi mancınıkla 
dövülerek yıkıldı. Bu istilil o kadar sÜ• 
ratli olmuştu ki orduya Halebde iltihak 
emrini alan Ankboğ:ı ve Nayman biraz 
teahhürle Şama geldikleri zaman arka
daşlannı orada buldular. Şamın düşme
sinden fevkalade sevinen hırıstiyanlar 
şehirde islamlar aleyhine birçok taşkın
lıklar yapmaya ba~lamışlardı. Mü!'IU· 
manların, kumandan Ketboğaya ılka
yetleri de bir fayda vermemişti. Çünkü' 
Kctboğa da mensub olduğu «Kcraytı> 
kabilesinin ek.er efradı gibl lsa dininde 
bulunuyordu. Helıigüniln Suriyeye gir
me.sile çok milhlm ve garib bir mes~le 
ortaya çıkıyordu: Hıristlyan ve mUslil
man Türkler mücadelesi. 

Romanımınn baoında da kaydettiği• 
miz ıPbi o devirde Türkler de ıamanlıli, 

(Arkaıı var) 
~~~~~--~ 

(1) Şurada mühim bir noktayı işaret 
etmeden geçmek istemiyorum. Kahra_ 
rnanlarımızın bahsettikleri o bii,yiilc ku
mandan yani Sobotay hakikatte değil 
Türk tarihinin, belki cihan tarihinin bile 
en büyük askert dehasıdır. Onunla AnL 
bal, Sezar, Napolyon rlbl bilyi}k 9aptaki 
meşhur kumandanların hiç birini muka. 
ye.<ıe edemeyiz. Hiç mağlOb olmadan, yir_ 
mi beş yaşında girdifl askerlik hayatını 
ebediyete intikal ettiren bu büyük Türk 
onların zaptettlii ülk:elert gölgede bırakan 

.çok geniş kıt'alar fethetmış, onların yen
diği milletlerin hemen birkaç mislini te
pelemiştir. Zaptettlğl memleketlerin sınırı 
Koradan, Breslava kadar uzanan ve ara
larında Çinliler, Ermeniler Güreliler 
Ruslar, Almanlar, Lehler, Ma~arlar olm?lk 
üzere 32 mllletı yenip 6~ meydan muhn_ 
rebesı kazanan Sobotayı ne kadar met
het.cıek gene azdır. 

(2) Tarih, birçok Oğuz kabilelerinin tc;
lA.m olma.dan evvel İsa dinini kabul ettik_ 
!erini ve hıristlyanlığın tfi Tiirklstan !ç. 
lerine kndnr yayıldığını kaydediyor. ML 
lMın seklzlncl ve dokuzuncu n.ınrlarına 
tesadüf eden bu cereyanda, bilhassa Bl
zanstan İran taraflarına kaçan Nasturi
lerln tesir! çok olmuştur. cFund Köprüm, 
Türkiye tarilıl. Bay.ta lif•. 

Haziran 22 

·Devlet damiryolları va limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Memur alınacak 
1 - Devlet demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere müsabaka ile orta 

mekteb mezunlarından hareket memur namzedi ve askerliklerini yapmış ilse mezun
larından işletme ve hareket memuru stajlyeri alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazanan orta meltteb mezunlarına 60, lise mezunlarına 74 lira !ic· 
ret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı lise mezunları için 28. Haziran Cuma ve orta mekteb me _ 
zunları için ı. Temmuz Pazartesi günleri saat 14 de Haydarp~a. Sirkeci, Ankara, Balı. 
kesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapıla • 
caktır. Müracaatlar bu ı.,ıetme müdürlükler! ve istaayon şefilklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır: 
A - Türk olmak. 

B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak. 
C - 18 yaşın bitmi.'j ve otuzu geçmemi~ olmak 1130 yn.ş dahU. 
D - Orta mekteb mezunları için askerliğini yapmamış olanların askerliğini yapması_ 

na, en az bir sene zaman kalmı., ve lise mezunları için de askerliklerini yapm14 olmıık. 
5 - Müsabakada muvaffak olanların bilihare idare doktorları tarafından yçılacalt 

muayenede sıhhi durumları demiryol işlerinde vazife görmeğe elverişli bulunnıat. 
6 - Müracaat jstldnlarına bağlanacak vesikalar şunlardır: Nüfus cüzdanı, dlplmnn 

veya tasdikname, askerl!k vesikası. pol~ten tasdikli iyi huy kA.ğıdı, çiçek 8fl lQıdı, 
evli olanların evlenme ctizdanı 6 aded ve.'1ka.lık fotoğraf. 

7 - Daha fazla malfimat almak isteyenlerin işletme müdürlüklerine veya l.stalJOn 
şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İstidalar lise mezunları için 25 Haziran Salı ve orta mekteb mezunları tçtn de 
21 Haziran Cumnrte.si günü saat 12 ye kadar kabul olunur. cı25541» c448b 

** Muhammen bedell 05680) lira olan 3 .t.alem vagon akümülatör plfı.kları l/Bll94-0 
Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın allD8Ct\ktır, 

Bu işe girmek istiyenlerln (1176) 11ralık muvakkat teminat lle kanunun tayin eWğ1 
vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat a e kadar kom~yon reisliğine vermeleri 
dır. 

Şartnameler parasız olarak Anltarnda Malzeme Dairesinden, Haydaıpa.şada Uısellüm 
ve sevk şenl~inden dağıtılacaktır. (5052) 

1940 iKRAMiYELERi: 
• 

T. iŞ. BANKASI 
1 nded 2000 liralık - 2000.- ıq 
3 1 1000 • - 3000.- • 
8 1 500 1 - 3000.- • 

12 1 250 • - 3000.- • 

1940 Küçük 40 1 100 1 -~.- • 75 1 50 1 - 8'1&0.- • 
210 • 2' 1 -~.-. Cari Hesa pla r Kefldeler: 1 Şukt, ı MaJ1I,. 
1 Atu.stos, 1 Ödııcltepin &aıtb • iKRAMiYE PLANI lerlndo yapılu. 

Istanbul Fiat Mürakabe Komisyo
nundan: 
ı - 3780 numaralı Milli Korunma kanunu ve 13628 numaralı 31/5/l!HO ta.rlhU Jıarar. 

na.meye göre te.,ekkiil eden komisyonumuz aşağıdakJ maddelerin satı..ş tiatlarının t&J1 _ 
nine medar olma.k üzere maliyet fiatlarına gayrı.san kft.r olarak zammını muhit .ar _ 
düğü a:zami yüzdeleri lifin ve teblll eder. 

Zeytin yağı - Toptancı % 5, yarı toptancı % 6, perakendeci % 10, 

Sadeyağı - Toptancı % !). yarı toptancı % 6, perakendeci % 15. 
Sa.bun - İkinci el % 5, perakendeci ~ 15. 
Pirinç - Toptancı % 4, yan toptancı "' 4, perakendeci % 10 _ 12. 
Diğt'r zahire ve kuru sebzeler için ayni nlsbet kabul edilmiştir. 
Eminönü, Beyazıd, Beyoğlu gibi merkez vaziyetinde bulunan perakendeci baö:allar 

için kabul edilen % 10 ka.r n.Lsbetı, nakliye masrafı, piyasa merkezlerine nazaran daha 
yüksek olan ve ciroları az olan semtlerde % 12 ye kadar çıkaıbUlr. 

2 - Beher sandık limonun azami t.optan ve perakende satış kll.r nisbetlerl gös tinüıı
de tutularak 22/Haziran/194-0 tarihinden muteber olmak üzere 490 lık sandıklll1'dan bir 
tek limonun yUz paradan, 420 llk sandıklardan beher limonun 2. 3/4 kuruştan talaya 
sat1lmaması takarrür etmiştir. 

3 - Toptan flatıan Ticaret VeWctt tarafından nevilerhre göre 129, 125.5,· lJO kuruş 
üzerinden tesblt edilen ve 3-0/5/940 tarth ve 3843 numnrnlı kanun mucibince ta.hini il • 
zım gelen muamele vergisinin illiveslle 141, 141.5, 14.a kuruşa baliğ olan kahvenin Is _ 
tnnbul şehl'l hududları dahilindeki perakende azami fiaUarı şunlardır. cı5192a • 

Çiğ' kahve yarı toptancı «Zahireci tarafından 
C(l# kahve eprakIDldeci tarafından 
Knvrulmu§ ve dövülmilf cPera.pkende o laraıc 

Kuruş 

14t\ 
i55 
190 
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EN BiRiNCi 

• 
Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 

Senelerdenberi tanınmış ve çok rağbet görmüş olan, 

Bu kere lNHlSARIN KONTROLÜ AL TINDA fıçıda 
DİNLENDiRiLMİŞ olarak piyasaya çıkarıldığını sayın 

menim aürprizi olarak arzeder. 

uzun müddet 
müşterilerine 

Kumkapı No. 13, 18, 17 • Telefon: 20741 

• 

/ -- .,_ 

ile tedavi edlllrr. 
Ki~'tın en mühim unsuru, kırmiZfl'uvai"· 
ıakcıklardır. Onları dalma çoaaıtmakla 
vücudunuzun mukavemetini artbrmış, 
kansızlı~ı ve zaf1yett gtdermiş olursunuı. 
DESC~IENS$ eurubu: kan/ kuvvet·. 

tştlha ve gençlik temin eder. 
Bütün 1 hastaltkların. nekahat , devrele· 

rinde kemali emnlyetıe kullanıhr.; 

Reçete ile . .. tılır 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaatr ilanları 
500,000 kilo sıihr etinin muhmmen !iııtı 

190,000 lira, ilk teminatı 10,750 llradır. İha _ 
lesi 26/6/940 Çarşamba günü saat 17 de 
Ktrklareli tümen satınalma komiı{yonunda 

kapalı zarrıa yapılacaktır. Tallblerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ctl maddelerinde iste_ 
nllen ves:ı.ikle birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Kırk-
larelinde komisyona vermeleri. U4-4.689) 

* 72 ton sade ya~ı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Muhammen tutarı 92,170 lira, 
11k teminatı 5030 liradır. İhalesi 26/6/940 Çar 
şamba günü saat 18 de Kırklareli Tümen sa_ 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Talib_ 
lerin muayyen gün ve saatten bir saat evve
line kadar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde Mtenilen vesilt'lllarile tekllf 
mektublarını Uk teminatlarUe birlikte Kırk-
Iarelinde komisyona. vermeleri. (15-4690) 

* 220,000 kilo sığır etinin kapalı zarfla ek _ 
slltmesi 28/6/94-0 Cuma gUnll saat l?I de P!r
mncanda Tümen satınalma komisyonunda 
yapdacattır. Muhammen bedell 44,000 llra, 
ilk teminatı 3300 liradır. Şa.rt.nanı881 komla _ 
yonda görülür. Teklif mektublarının eksilt _ 
me saatinden bir saat enelfne tadar ko -
misyona verilmesi. UIUG91> 

* 40,000 kilo toyun eti kapalı zarfla eksilt-
meye konmuştur. İhalesi 29/6/94D Cumartesi 
günil saat 11,30 da. Kırklarelinde Tümen sa_ 
tınalma k<1misyon\Jnda yapıla.calcb.r. Mu -
hammen tutan 21,600 lira, ilk teminatı 1620 
liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda gö_ 
rülür. Tallblerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 c11 maddelerindeltl n.slblarile birlikte 
muayyen günde lhale saatinden bir saat ev_ 
veline kadar teklif mektublarını lrırklarelln-
rle komisyona vermeleri. 08-4693) 

* Beher adedine tahmin edilen fiati 8 lira 
olan 2000 aded sıhhiye ecza sandıtı müteah
bld nam ve hesabına. 24/6/ 940 Pazartesi g{i_ 
ntt saat 11 de Ankarada M. M. v. ntınalma 
komisyonunda. ~ık ekıılltme suretlle satın 
alınacaktır. İ.steklllertn 2'720 l!rallk ilk temL 
natlarlle birlilcte eksiltme gün l't saatinde 
mezltflr kotnl.ıyonda bulunmaları. . (9_4637) 

* 119,000 kllo sı!rır veya teçi eti ta.palı zarf. 
!la eksiltmeye korunuftur. Hangisi ucuz o _ 
hırsa o et ihale edilecektir. Tahmlıı bedeli 
45,990 lira. llk teminatı S449 lira. 16 turuf -
tur. ŞartnQ:ıesi Ankara, f.stanbul LT.· Amir
likleri ve Mara.,ta. askeri satınalma kornis _ 
yonunda görülilr. bıaıeaı 29/ 6/940 Cumartesi 
gUnü saat; 11 de Maratta aakert at.ınalma 
komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin tek
lif mektublarını ihle saatinden bir !aat ev
veline kadar toml.syona vermeleri. 

(35) (4833) 

* İki defada alınacak olan kırk be.fer bin 
kilo askeri evsafta sade ya~ı Kor aa.tınalnıa 
komI.,--yonunca ayrı ayrı paza.rıııa konmuş _ 
tur. İhalesl 28/6/94D Cuma ve 29/ 6/940 cu_ 
marlesi günleri saat 10 da yapılacaktır. Her 
partinin tahmin bedeli 49.~00 lira, teminatı 
7425 liradır. Bir ay zarfında teslimi şart olan 
yaırıar için isteklilerin Dtyarbakı.rda Kor 
sa.tınalma komisyonuna müracaatları. 

(37) (4835) 

* Aşa~ıda miktarları yazııı sade yatları alı. 
nacaktır. Kapalı zarfla eksiltmeaı 2816/940 
Cuma günü Kırklareli İfnecede askeri satın 

r
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• ~a komls~nunda yçda~~~ Şartname 

İstanbul Belediyesi İlinlan 1 'Ve evsafı komisyonda görülür. isteklilerin 
•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•- k~u~v~~alnr~ili~egilnü,i~e~a~

den en geç bir saat evveline kadar tekllf 
mektublarını komisyona vermeleri. 

Haziran 22 

Güzel 
Olmak 

için 
Her ~eyden evvel ah

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgtiıı bir di
de malik olmak lazımdır. 

' 

KREM 
PERTEV 
ıizin de cildinizi p 

zelleıtirir, guddelerlni ba
liyerek canlandırır. 

40 ıenelik bir tecrtlbe mahauln olan KREM PERTEV tertib 
Ye yapılış tarzındaki incelik dolayııile, tenin fada yağlanma
aına mani olur. Y ağıll olarak husuai tüp ve yazolarda 1abhr. 

APARTIMAN VE EV SAHİPLERİNE: 
Sığınak.larınızın kapı ve pencerelerini yapmakta iatical 

ediniz. Tiplerimi~: 
(Tip GM - 1. Demirden), (Tip GH. 1. Yanm Demirden}, 

(Tip H - 2. Tahtadan). 
Fabrikamızda yapılan yuknrıki tiplerde kapı ve pence

relerin nümuneleri Vilayet Seferberlik Müdüriyetinde mn -
cuddur. Gidip görebilirsiniz. 

Mtiracaat mahalli: 
MONIP HERSEK 

Galata, Ömerabid Hanı yanında Çanakçılı Han 5 inci kat 
No. 31 - 3Z. Telefon: 4373'i 

Anbar İnşaatı 
Toprak mahsulleri Ofisinden 

1 - Kayseri Lstıısyonunda yapılacak anbar ve ide.re blnasile buna mftteferrt lf1m 
götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
(41615.05) liradır. 

2 - Eksiltme evrakı 3 lira. mukabilinde Otis Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
3 - Eksiltme 117/1940 tarihinde saat 111 de Anknrada Ofis binasında. ya.pılacalcbr. 

Teklif mektubla.rmı havi zartlar makbuz mukabilinde Ofisin muha.berat ... 
vıs!ne teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 3121.13 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek için ihale ta.rthln • 

den nihayet ~1 gtln evvel Ofl.sden alaca;klan ehliyet vesikasını koyacaklar -
dır. (5180) a3031a 

İTAL YA ve MERKEZi 
Avrupadan Şimendifer ile 

HER NEVi NAKLiYAT 
Tafsillt için : 

K. A. MÜLLER ve Şlıl. 
MINERVA HAN - GALATA. Telefon: 40090 - P. K. 1090 

Maden k6m0r0 satıtları 
BALIKESIRDE: ETi BANK GARB LiNYiTLERi iŞLET· 
MESINDEN: 

Bundan böyle her kim isterse paru pef1n verilmek, slparfşi asgarl on bet sin 
evvel yapmak ve lstllısa.l merkezinde vagonda teslim edilmek, bir vagondaıı 11811 
slpari§ yapma.ma.lt şartile afQiıdakl aaııu ilzeırinden kömür alabilir. 

SOMADA: 
Parça. 30 milimetreden büyük 

. Ceviz 10 - 30 
Rekompoze % 40 parqa. CJr. 60 cevizden mürekkeb 
Tozlu Fındık 0/10 

TAVŞANLI VE DECIRMISAZDA: 

6.75 Lira 
5.75 • 
6.00 • 
3.20 • 

Parça 4.0 milimetreden büyük 6.715 Lira 
Cevız 15 - 40 5.711 • 
Rekompoze % 40 parça 4llı 60 cevflden.mürekkeb 6 .00 • 
T . Fındık 0/ 15 2.80 • 

Ayda elli tonu mütecaviz temadi eden 81,parl.şlerin bir ay evvel 
zımdır. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

blld.lrllmem il _ 

Polis Kolejine talebe alınacaktır. 
ı - Geçen yıllar olduğu gibi ibu yıl da lise derecesindeki Ankara polliı kolleJintn bi

rinci sınıfına talebe alınacaktır. 
2 - Kayıd ve .kabul şartlan her maballin emntyet mUdür voya ft.mirllk1erinde mu. 

çuddur. Talib oıanl:ı.nn bu şartlan öğrenmek ve ona göre müracaatta oulunmu 
üzere keyfiyetten bilgi edinilmeleri DM olunur. c2868» ı.ı:4924D Karaköy köprüsü Eminönü kenar ayatına bitişik kısmının yükseltilmesi ameliyatına 

23 'Jiazıran 940 arıhinde başlanacaktır. O tarihten itibaren: Mlkdarı Tutan Teminatı bıaıe saati c:===============================-=== 
Yııynlıı.r ile motorlü ve motörsUz arabalar muvakkat a~ah köprüden, tramvaylar eski. 

sı gibi asıl kopru ıu,tundcn geçeceklerdir. 
Aşağıdaki nakliye vasıtaları muvakkat koprlden geçmeyjp Gazi köprüsünden geçecek. 

ler(ilr. 
I - On b~ tondan a~ır nakliye vası+nl :.n. 

n - Demir veya yekpare kauçuk tekerlekli kamyonlar. 
m - Silindir ve benzerleri. I 

V:ı..sıtıılarm geçeceli istıknmet seyrUBefer memurla.rı ta.rafından gösterilecektir. (6195) 

Kilo Lira Lira güniı saat 16 da İzmir Lv • .Amirll.ğl satma! - 120,000 kilo sı~ etinin kapalı zartla ek -
7800 9594 720 11 ıma. komisyonunda yapıl caktır. Tahmin be_ siltmesi 1/7/940 Pnznrtc.sl günü saa.t. 16 de 
7800 9594 720 11,30 deli 15.750. ilk teminatı 1182 .liradır. Şartna- Erzlncanda Tümen satmalma komisyonunda 
'7800 0594 720 15 mesl komisyonda görfüur. Isteklllerin 2490 yapılacaktır. Muh:munen bedell 30,000 ıım, 

(38) C4B3G) sayılı ka.nunun 2 ve 8 \ıncü maddelerindeki ilk teminatı 2250 liradır. Şartnnmesl tomla-* vesaik ve .teklif mektublarını iha.le saattnden yonda. görülür. Teklif mektublarının etailt. 
4500 ton kara. nakliyeBt ka,palı zarfla ok _ bir saat evvcııne kadar JcoıııJaJOna verme • me saatinden bir sa.at evveline kadar ko -

slltmeye konml]4tur. İhalesi 28/6/940 cuma leri, (41) C4831ij misyona verilmesl (42) <4840) 


