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Fransız-Alman mntarekesi Fransız im~-~~atorıuounda şiddetli akisler uyandırdı 
Sene 10 

.. stemleke vali ve kumandanları 
miitarekeJi ka al etmirorlar 

Fransız generali Gaulle radyoda: "Bu mütareke <f.eğil 
esarettir, Fransızlar m·ücadelege devam edelim,, dedi 

ingilter~ hükilmeti 
sabaha karşı bir 

beyanname neşretti 
" Fransanın tam teslimiyetini ve üslerile 
silahlarından düşmanın istifadesine imkan 
vermesini havsalamıza sığdıramıyoruz ,, 

• 
donanmasının lngilizlere Fransız 

iltihak ettiği şayiaları 
Fransız Yakınşark orduları kumandanı 

" Biz mücadeleye devam ede~eğiz ,, dedi 
d 22 (Husl'si) - Gece yarısını geçmiıı olmakla beraber, Fransız - Alman 

Lon n. . ktedildiğine dair, henüz F ransadan resmi hiç bir malumat alınma -
ınütarekesının a 
mı tır. smi Havas ajansı, mütarekenin saat 18,50 de imzalanmııı olduğunu 

Yalnız, yarı re 

bildirmi tir. k' F sız müstemlekelerinin üç umumi valisi, teslimiyet şartlarını kabul 
Afrıkada 1 

• :hükfunete bildirmi:ılerdir. 
edemiyecekler~ı rier ve askeri kumandanlar da, tecavüze karşı İngilizlerle bjrlikte 

Bazı umu~ı .va ı etmeğe hazır olduklarını Londraya haber vermi§lerdir. 

mGc;d~~;aİ,de Gaulle' ün hitabesi 

(
H ') _ Heynaud kabinesinde harbiye müsteşan bulunan General 

Londrn 22 k ususLondra radyosundan fransızca olarak yeni bir hitabede bulun
de Gaulle, bu a şam 

nu tur: d G ile demiştir ki: 
General e .. ~~ 'ti ,imdi artık mütareke ıartlanna muttali olmuştur. Bu ıartlar 
_ Fransız hu dum_e ve hava silühlarının tesliminden, Fransız topraklarının Alman 

f rnnsanın ~ara.. jnız girmesinden ibarettir. 
ve ltalyan ı gah ~tın~ ~an bir mütareke, yalnız teslimiyet değil, esarettir. 

Bu şartlar altın a ~P~ız esaretı asın kabul etmezler. Çünkü buna üç m(ı.nl vardır: 
Fakat, mıtyonlarca t;,ın ;ı.uıtsek menfaatleri. 

şeref, nklı. selim ve :ldlr; çunkü mütte!iklerımlz olan Lehistan, Çeko_sıovnkya, Nor. 
ŞerefiJl'llZ buna m 

hl' Belçlkn Holanda -------~-~-.-----.~---~ı 
~~· l 
re ingıltereye karş 
nnhhud ve vazıfcle
'imızl tamamen Ha 
Jtmemi.Ş bulunuyo -
ruz 
Aklı selim buna 

manidir, çunktı h:ırb 1 

bitmiş değıldlr. ve 
oyun kaybedilme • 

mtştır. 
Buyük bir kuman~ 

da hatası yapıldı. 
tıükfunet azım gös -
tcremedi. Fnknt ~ -
nutınıynlım ki, bu -
filk bir ımpnrntorlu. 
tumuz vardır, aıtını. 
mız vardır, mUtte -
tiklerimiz vnrdır, A. 
ınerikamn iblze nç ~ 

411ış olduğu namüte • 
tıııhi membalıır var -
dır. 

Biz ıbu hnrbl 6000 
tank ve 5000 tayya. 
reye knrşı kny.bettık. 
varın 20,000 tank 

20 000 ınyynN ne ve . 
tı:ı.rbi kıızanacağız. 
vo.tnnın ylikSek 

menfaatleri 'bunn 
fın!dil', çünkü bu 

futrt> bir Fransız - Al- Alman gamalı baç bayr 
tnı:uı har.bl değil, bir dalgalanıyor 
O!hnn harbidir. H~Üetıer için - velev galib oliı 
ldınSe iStlk?alfn m~ ttefiklerlniD sonuna tadar 
~n bugünkü mu 

tııdır. 

Triomf üzerinde 
erinden) 
~unu bilmez. Alman
caklan da belli de -
' Mi sa7fa4a) 

• 
Alman radyoları, Compiegne ormanındaki vagona 
yerleştirilen bir mikro/on ianesile imza mera5iminin 

bütün ta/ si/atını neşrettiler 

goı ... ona ı ıkr n 
Alman radyoları tarafınd n neıredil -
mi tir. 

Bu netriyat oyle olmu tur: 
Merasime tnknddı.im ed n dak'ka -

lnrda bi.ıtün Alman radyoları birden -
bire programlannın tatbikine fasıla ve
rerek askeri marşı çalmı) a başladılar. 

Her marş bittikçe <ışimdi ize Compi -
egne ormanını vereceğiz. Orada ecre -
yan edecek tarihi hiıdiseye şahid ola -
caksınızıı diyorlardı. 

imza zamanına kadar bu cümle ve 
askeri marı mütemadiyen tekerrür etti. 
Nihayet Compiegne ormanı ile irtibat 
tesis edildi. Spiker «ıimdi tarihi vago -
nun içine koiıulmu' olan mikrofondan 
gelecek se5leri dinliyeceksinizı> dedi. 

Bir kapı gıcırt1111, bir ayak ıscsi ... 
Sonra spiker: «F rımsız murahhas he
yeti geldi» derken sandalye gürültüleri 
duyuldu. Nihayet Fransız baı murah -
hası General Hutz.lngerin seti... Çok 
müteessir. zayıf, her kelimeyi güçlükle 
ııöyliyen bir ses ... Aşağı yukarı, dedi 
ki: 

Fransı.z bafmurahhası General Hutzın.er 

1 
- Fransız hüklimeti mütareke mu- 1 

kavelesini imza etmiye karar verdi. 
Silahın verdiği mecburiyet ör.ünde ka-

rar verdi. Bununla beraber 11ahsan ben 
b muah dC'Jlin çok .., r olduv u söy-

r v ı . F k <U • deri ki Al -
m '1 hü um ti ist'kb ide yapıl k sulh . 
rn zaker le-ri esnasında bu fi d ti ha -
fı etccektir. > 

Ge eral Hutz.İngerin çok guc;lük.le 
ylendiği bınlerce ometre otcdcn 
hi anlaşılabilen b cumlelerindcn 

sonra Fransanın ikinci murahhası kontr· 
amira Le Luc'ün se i duyuldu. Ayni~ 
kilde müteessir, titTek bir ses. O da bu 
mealde birkaç cümle söyledi Derken 
sandalye glirültüleri, kuğıd h ıırtıları, 
ve en sonunda mikrofona pek müp
hem olarak gelen almanca: «Tarihi ... 
Tarihi unutmayınız!» cümleleri. niha -
yet fransızca bir iki kelime: ıcB•.ıraya ••. 
Buraya» kelimeleri. Bir ~ıcırtı, uzun bir 
gıcırtı ••• Sonra galiba bir Alman fran
sızca söyledi: 

- Mağluba hiirmct ,.tmek, galibe 
şeref verir. 

Derken Alman generali Keitelin sw 
işitildi ve nihayet uzaktan boru sesleri, 
gürliyen topların tarrakalan aksetti ve 
nihayet spikerin sesi duyuld ;ı: 

«Tarihi vak'a bu noktada bitmiştir.» 

Miitarekenin imzası 
.&im.an tebliği: ''Şartlar 

hen'ii.z neşredilemez,, 
Fransız murahhasları don 
tayyare ile Almanyadan 
italyaya hareket ettiler 

Fransız -Alman mütarekesi, Fransız- İtalyan 
mütarekesinin imzasından 6 saat sonra 

mer'iyete girerek "Ateş kesi,, emri verilecek Mütarekeyi imzalıyan Alman generali 
Keitel 

.A. l~an - F ıanıız mütar.ekesi d~n saat 18,5 5 de Pa~i~e 70 \etrafında muhtelif membalardan gelen malumat aıağıdadıt. 
kılomelre mesafedekı Compıegne ormanında, tarıhı va- Bordo 22 - Fransız kabinesi cümhurreisi Lebrönün riyaseti 

gon içinde imzalanmııtır. Bu hadi.e ile bu.ııun tevlid ettiii yalıtayl (Devamı 7 nci sayfada) 



2 Sayfa 

............................................ 

Hergün 
Galibler sulhü, 
Milletler sulhü 

'---Yana: Muhittin Birıen _J 
Jll lmanyanın Fransa}'a tevdi ettiği 

.A. mütareke p.rtlamun bazı esaslarına 
dair ak. haberleri aldı\. Fuat, bu prtlu 
hal.kında etrafb bir fikir edinebilmek için 
ortadaki malumlar kafi değildir. Ayni za -
manda F ransanın tefcrrüatı bizce meçhul 
olan mütareke şartlarını kal>ul edip etme -
diğini de dakik da bilm~oruz. Gerek bu 
hususa dair tahilab, gerek c• reyan halinde 
bulunan konupnaların neticelerini öğren -
mdtte ~yeceğ?nıiz için. bir müddet 
daha dişimizi sıkıp sabredebıliriz. 

SO N PO S TA 

---
----------=------==: 
~ 
~ 

Haziran 23 

Sözün kısası 
ihtiyar Ma;~Şaiin 
Tarihi sözleri 
~----- E Ekram Tah y irmi heı yıl evTellci harbde nam 

'Ve ~nmı Fransa tarihinin Myfalnn
na altın yazile kayde muvaffak olan iht.i -
yar Mar~ Pctaiıı, bu seft'r nıa&Jub olan 
mcmJeketinin hallcıoa v~ ayni %amanda 
cihan efkarı umumiyesine bu mağli'ıbıycıin 
sebeblerini -hükumetin reisi sıfatile- hiiln -
saten öyle izah etti: 

Şimdiki halde merak edilecek nokta şu
dur: Almanyanın teklif ettiği mütareke 
şartlan, acaba, Avrupaya lıak ve ndalct te
min edecek bir nizam ermek bakımından 
ne dereceye kadar mü "r ve faydalı prt
lardır. 

Hat8h bir hareketi yapıldıktan .sonra 
barek,.,ti yapmadan evvel ondan bir hata 
&ezmel güçtür. 

görmek kolay. 
doğabileceğini 

Bir yanıışı ıenkid etmelı:te serbestsiniz, fakat munıif olma
nız :için o Janfış i~in hangi §artlar dahilinde yapıldığını gczö

nüne alınanız ıliızımdu. 

- Geçen defaya nisbetle askerimiz z
dı. Müttefikimiz lngiltcrc gene geçen hnrb
de bize yapmış olduğu yarcımın, bu ~fer 
sekizde birini yaptı. Yirmi yıl, askeri tcc
bizatımızı. fennin ica'blanna uydunnnyı 
ihmal ettik. Ve bilhassa, zaferden sonra 
zevke, safaya ve ~cfahatc dRlarak kendimi
zi unuttuk. lıte bütün bu aebeblerden do-
layı. fdalcet bugün bize lebe elmi tir 1. 

Kahraman ihtiyarın bu özleri herkes 
İçin bir ders olmalıdır. Bilhassa, yarnlı 
Fransa. istikbalde bu balhtten nıiiteneb
bih olmalı, son yirmi yıllık ~İımalinin se)) ie
si olan şimdiki vaziyete bir daha dü.,mc • 
menin bugünden çaresine bakın lıdır. 

Eğer, üç gün evvel Compiegne orma -
nında, 918 dekoru içinde cereyan eden 
sahnenin verdi~i ilk inubaa bakııcnk olur -
sak görüriiz ki Almanya. ~u dakikada. ken
disini bir takım co un hisııiyaun tesiri al
tına düşmekten kurtann1ş değı1di~ Hal -
buki İyi bir sulh yapabilmek içi:ı, her şey
den evvel. bunu yapanJann kendilerini bir 
takım hissiyatın tesiri altında Jcalmrı tan 

kurtarmaları lazım olduğu muhakkaktır. A
caba Compiegne dekorunda. bu nevi his -
)erin tesiri altında kalmaktan kurtulama
m olanlar, FransıZlann ellenne verdik -
)eri maddeler listesinde, Av:rupaııJn gele -
cck. ırulhüne, oğuk'kan1a bakabildiler mi) 
Temenni ederiz ki bu merakımızı ıizale ede
cek olan taf ilat. ayni zamanda suale müs
bet ıekilde bir ccvahm da ifadesi olsun. 

r···--···-·-~oi·····---~ .. ·~--~-·~ .. ;···~--~-~-·---... ·--r 
Zafer. ikbal gibi güç hannolunuT, rar

hoSJuğu uzun '\'e tehlikeli bir keyfiyettir. 
İşin içerisine, hde gurur du karıştı mı, o 
zafer, mağlubiyetten hemen hemen fark
sız olur. 

* 

1939 •enes lnde 
Amerllla da en f azla 
Para k azananlar 

Amerikan ma - ---------• 
liyesınin ahi~en 

neşıreylemiş oldu -
ğu bir istatistiğe 

naza:-an 1939 se -
nesi zarfında Bir -
Jeşik Amerika da -
bilinde en çok pa
ra k~ olduk 
lan resmen teSbit 
edilmiş olan şahıs
lar arasında birin -

Hakikaten, Avrupa bir ltiıldü::-. Bu :kıt'a 
Üzerinde yaşıyan milletlerin en büyüklerin
dC'll başlıyarak en küçüğüne dar hiç bir 
mü1et yoktur ki biri diğerinden tamamen 
ayn olan bir hayat YJl~yabil!lin. Bu millet
ler arasında ebedi değilse bile. ttzun miid -
det devam edebilecek bir sulhc ihtiyaç ol -
dQğunu teslim etmiyecek 0 salim bir akıl bu- ciliği meşhur ga -
lunamıyacağı dn muhakkaktır. Bununla zcteci Hearst, ikin
berabcr, böyle lbir su1hün lüzuTI"unu t lim- ciliği ise meşhur sinema san"ntkan Mae 
de kolayca ittifak eden Avrupalılar, onun West almışlardır. Hearstın kazancı res -
§eklini ve rtlannı ıtesbitte "mdiye kadaT men 550 000 ~-1---'!,,.. Ma ... 'Y' t" kaza · ·r k d • b - b "ldn E • u.vL<Uu.... ... " es ın ne. ne ıttı a , ne e ı a et gostere ı J er. - . 

455 ğer Versailles muahedesinin müelliflerine ıse ,000 dolardır. Bu san'atklırın hal5 
sorulsaydı, onlar, telif ettikleri C!'erin A,,_ rağbet görmekte oldtı,;..nu şaşılacak bir ~ey 
rupaya uzun bir sulh devri temin edeceğini gibi gelirse de Amerikan erkekleri Mae 
iddiada en lküçük bir tcrcddüd göstererr.ez- \Vest için büyü:k bir alıika duymaktadır
lerdi. Fakat. arada gördük ki, bu sulh, yir- lar. 
mi sene mütemadiyen i tim üzerinde ya -
şadı ve ondan fazla da yaşıyamadı. :!aten, 
AvTUpanın belalı tanninde hangi sulhe 
ba'ksak, ebediyen devam etmek iddiasile 
akdolunmu fakat, en uzun ömürlü Ü bile 
kırk seneden fazla ya ıyamamıı olduğunu 
görürüz. 

Rivayet ederler ki Vcrsaille.1 muahedesi 
hazırlandığı sıralarda bunun ~rtlarının Al
manya için çok ağır olduğu filcrind~ bt lu
nan bir hayli Fransız devlet ad mı, Jhtiyar 
Kaplanı daha yumu k bir ilUH1e te;vik c -
derlermiş. Bu tarzdaki akilane ikazlı•nn te
siri altında kalan cıemenceau. son dakika
da bir tereddüd -devri gcçirmi Son n -
manlarda bir gün. Clemenceau. bu rr.ua
hedcn.in hazırlanmasında oıi ca am:ııe:r
den biri olan Tardicu've sormu : 

- TardiC'U, senin fikrince, iy: bir sulh 
muahedesi ne kadar ya r~ 

Tardieu cevab venni : 
- On bCJ, yirmi sene. 
- Ya fena bir muahedd 
- On, on beş sene 1 
Bu ccvablan alan ihtiyar ba!lvekil bir 

müddet düşünmü~ ısonrn kararını •.rermiş: 
- Pe'ltfilu. ben de kötü bir sıılh muahe

desi yapacağım 1 

Nevyork sergis;nden 
ueni lıabtr!tr 

Meşhur Nevyork :sergisi bugünlerde ya 
açıldı ya açılmak üzeredir. Geçen sene 
pek fazla d ğil, adeta hıç kfır bırakma
mış olan serginin bu sene dünyanın için
de bulund !!'il vaziyet do1ayısile daha 
faz.la d:emokrat1,andırılmnsı kararlaştınl
mıştır. 

Evvclemirde dühuliye pek ucuzlatıl
mıştır. Paramızla otuz kuruşa indirı1nüş
tir. Haftada üç gün 10 kuruş olacaktır. 

Fazla miktarda sı.:ak sosis ve çilek 
dondurması satılacaktır. 

Bu sene sergiye otuz dl"\~Jet iştiralt ev-
1rmelrtoo·ır. Sergi müdürlüğü Amerikan 
köylülerini sergivi görmei{e sürü!<leme~ 
ar7.U'flllndad1r. Sürüklem~ tabirini kul
lanıyoruz. Çünkü Amerikan kövlüsü ko

lav 'kolay kövünü brrakıp şehre inme
mektedir. Serın bu senr> muvnffakivetint 
kövlüler ta'bakasından beklemektedir. 

Serginin 'başlıca hususiyeti serginin i
çltıden gececek olan ve bir buçuk kUo
metre uzunluğunda bulunan karls pisttir. 
Bu ikann erimemesi için tedbirler alın-
mıstır. 

etmeğe de. maal C9Cf. 

ist er, istemez! 
Harb mağliib olan ta.raf için felaket

tir. Fakat ~ için de afet olmadığını 
kim lnkir eder. Dt!e bugünün ma • 
teryell lle yapılan :harbin gaJlbl ile 
mağluba ayni insan s:ıyiah ile ayni 
maddi zara.n pa.:y'laşrrlar. Galib için 
mağlubun malından, mülkünden 1 ·ti_ 
iade etmek te bir zaman içindir. Şu-
rurla ve morali kuvveUI bir mağlÜb kin 
nrarlannı az zamanda kar.a kapat. 
mak imkanı dalma mcvcuddur. 

Harbin ibn tehlikesi bugün henüz 
harbden mak bbnlan, çok U>mkinli 
olıruya sevltediyor. Atlantlklerin öte_ 
sindeki mes'ud Amerika bile endü tri 
1P•zarını aıtma ga.rkeden Anupa h11r_ 
bine karışmaktan çekiniyor. Avnıpa

nm küçük devle~ri de 
cehennem :arasında kalınış ann'ICT 
J:İbJ hanp yolu tutacaklannı sasırmı~-

lar. Çünkü cennetin anahtarının he
nüz hangi elde olduj!'u meçhuldür. 

Bütün bn teredclüdlere, temkinli 
hıırekctlere rağmen bn at kenıl"ıı

den u1.ak kalariları kendine c:ekPcek 
!;'lbl görunüyor. Çünkü kuvvetler ara_ 
sında müvazene bozulmuyor. :\Iütte_ 
ilkler kefesinden ehDen Fransayı 
Amerikanın istihlaf edecei!'ini gos1e
ren nJametler kuvvetlidir. Dil:'er bazı 
mıntakalarda da ,·eni thtlliitlar d'a _ 

cağını gösteren izler vardır. narNn 
si'<P.t merkezi Fran anın istniic;ınilnn 
onra ba'ika tstikameUere intikal ede. 

bUlr. Henüz oıöz c;öylememi silalllar 
vardır ki müdahale ettikleri cephenin 
vulyeUni aertıal de~ireblJirler. 

Butün bunlar llıtlma1 de.tn. emri 
nkl olmalan bek1"1en tstim Ü:tf'rind .. 
infilak madd < millr. Öyle görünüyor 
ki harbden mrak lrnlmak ı.,tivenler Ml~ 
1 emive istemlye bn ate'jtf'n naslhle_ 
rini alacaklar. Harman bir nman df'
•am edecek ve ~e~n barbde o1<1ni:ıl 

gibi mula:ttmd kudreU fazla olan 
taraf on özü oıöyJlyeeek, 

~ .. /..,. 
.............................................................. 

B ir sene içinde y umurta 
yumurtlamak rekorunu 

kıran tafJ,,uk 

i stilaya uğrayan 
Fransız eyaletler inden 
Br~tagne 

Fransanın en mamur vilfıyetlerinden 

biri olan cBretagne> da niha~et Alman -

ların eline diişm~tür. Türk aslından ve 

!Kelt ırkmdan olduktan tar.hen müsllet 
bulunan bura halkı ccdbeced denizcidir -

ler. Resmimiz :Bretagne köylülerim milli 

kıyafetlerile göstermektedir. Hatırlarda 

olsa gerektir. Bundan birkaç sene evvel 
Br tagnede bir müstakil idare kurulması 

için bir hayli propagandalar yapılmıştı. 

Bretagne sakinlerine Brt.tcm 

tedir. 
denilmek 

Beuaz perderıin gedik li 
nrl ·sileri k:"m!~rdir ? 

Bugün Hollywoodda film çe'Vi.nnckte 

Fransa, ibugün, yirmi yıl evvel dalını• 
olduğu zafer sarho luğundnn. çok acı bir 
tarzda uyanıyor. Milletlerin talihinde böy
le vartalar olmaz değildir. Hüner. bcnlar
dan azami derece iibret almak, bunların 
scbeblerini araştınp Üzerlerinde durmak 
ve o sebeblerin bir daha tekerrür etmeme
· ne titiz bir itina göstermektir. 

Marqal Petain"in elediği gibi. muzaffer 
Framranın, zaf~r iklillerinden yapılmış 
muazzam bir sedir üzerinde yirmi yıl mes
ti gurur, bir gaflet uykusu uyuduğu, u~rn
dığı muazzam lıeziinetten tamamile belli 
oluyor. 

Fransayı mağlub eden, düşman kuv~ et
lerinden ziyade. son senelerin tereddüdl .. ri, 
rejim krımrsız.lığı, parti ka' gahm ve millet 
ferdleri arasındaki tesanüdsüzlüktür. Şinıdi, 
bir Blum tecrübesinin lkendiJ,..rine neye 
malolduğunu acı ac1 düsünen FTBn!llZ dost· 
larımız. milli birliğin yenilmez bir kuv• et 
olduğunu idrak ediyorlar nmma, he) hat. 
bade harabil Fransa! 

C. Ckl!ı~ ~aLu 
... ·-····-········--·········-·····-······ ... ·-······· 

Bir Macar heyeti 
Belgrada gidiyor 

Belgrad 22 (A.A.) - Macaristan .:.t • 

raat nazırı Varl'·' ile Budapeşte belf'c!iye 
reisi Karafia' nın Belgradn gelmeleri bek -
lenmektedir. Macar misafirler Belgrad'dn 
üç gün kalacaklardır. 

Romanyanın Ankara 
elçisi Sofyada kaldı 

olan san'atkarar içinde bu işi yirmi beş Romanyanın Ankara büyük elçiliğine tn ~ 
... . yın edilen eski Berlin biıyf.ik elçisi Radu 

senedenbcri devam eıtiren oldugunu hı- erutzesco. dün Sofyaya gelmiştir. Elçinin es~ 
liyor mu idiniz? kiden Sofyada memleketini temsilen bulun-

Sizj bu hususta biraz tenvir edelim· mnsı dolnyısfie Sofynda bır müddet kalaca_ 
· <ğı tahmin edilmektedir. Manmafıh bir iki 

Char'\ie Chaplin smema hayatına 1913 güne kndar istanbula hnrcket edece i de 
senesinde ahlmıştır. Lionel Barryn\ore, blldlrilmektedlr. Buyuk elçi şehrimm'ie bır
Jean Hersolt, w. c. Fields 1915 senesin· kaç gün kaldıktan sonra itlmadnamesini ver 

denberi rol yapmaktadırlar. 

Cary Grant. Richard Bartheleme.ss, 

Jcan Arthur 1916 sınıfına :mensubdurlar. 

mek üzere Ankaray.a hareket edecektir. 

Limanımıza gelen ve giden 
ecneb i vapurları 

Wallacc Berry ilk filmini 1918 senesin- Dün sabah Köstenceden limanımıza ge • 

de çev.irmişttr. len Rumen bandıralı Daçya v.a.puru aksam 
. _ .. _ Pireye hareket etmLştlr. Vapur limanımıza 

Daıma genç ve taze gorunen guzel ve pet az yük getirmiş ve Yunanistan için hiç 
şirin Norma Serer 199..0 senesinde film yük almamıştır. Rumen vapurlann1n Plre 

· eğ "-..... 1.,_,,'ib seferlerine lba.Şlaması pi~mızda ıyı kar - ; 
çev.ırm c "''''·~"'""~ r. ııanmışUr. Bu sureUe Yunnni5'tl\na den~ yo 

William Poweli, .Tohn Bareymore da ıne yapllacak Ibm~tm inkıtaa u~aımya • 
Bir sene içinde en faz.la yumurta veren 

1920 liktirlcr. · cağı bildirılme'ktedir. 
tavu:k nihayet tesbit edilmiştir. Legorn Akdeniz se!crlerlnin inkıtan draması do. 

Ver~ailles muahedesi, tam varlığı ıle on 
sene dahi ya ıyamadı. Tatbik edilmeğe 
ba lndığı tarihten bir müddet sonra. yava 
yavaş, madde madde dümıe~e ba Jadı. fyi 
bir zafer kazanmış olan Clemencı-au kötün 
bir muahede yapmamış olsaydı, belki de 
ayni neslin iki büyük muharebe gönnesi gi
bir felaketten fU mu::rtıuib Avrupa marun 
kalaln1irdil 

* 

namadığımılJ itiraf 
mecburuz! 

cinsinden olan bu tavuk senede tam 365 Metro Golılwyn Mayer stüdyosu ~e ıayıslle Umanımıza yalnre Karadenizden va.. 
I yumurta yumurtlamıştır. Bu tavuk Ja- :mukavelenamesini tazeliyen Greta Gar- pur gelmektedir. Bn meyanda llmnrumıza en 

tJf Hhilfin. c:J3i1011# ponyada tavUkçuluk cemiyetinin malıdır. bo 19'26 senesinde işe atılmıştı. çok #len .Macar gemileridir. Yalnız Ma=u 
Bütün muharebelerde, bütün .siyaset ta

rihinde milletler, daima ilti nevi sulh fikri 
arasında sallanıp durmuşlardır: Biri galib
lerin verdikleri sulh, diğeri de rııilletlerin 
muhtaç olduklan sulh. Tarihin bugüne ka
dar kaydettiği hadiselere bakarsak unu 
görürüz !ki galibler, daima kcrtdi Jstedik -
leri aulhü yapmı lar ve, snde mağlublar de
ğil, bütün milletler de kendi muhtac olduk
lan sulhu beklemi§lerdir. 

"';;;::;::=;;;;:;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;;::;;:;;:;;:;;:;;:;::;:::;:::;;;;=:;;:;::::;;;;;::;::;;:;;:;;::;:::;::::;::::;::::;:::;;;;;;;:::;::;::::=::::::::;::::::=:::;:;;;:~ ~ilerine Akdenize çıkmak müsaadesi ve. 

r-:: """ rll.mediğinden bu gemiler en son seferlerlnf 

Acaba, yeni Avrupa nizamı denilen şey 
de, bundan evvelkiler gıbi, ~aliblerin mağ
lublara kabul ettirmek istedikleri ııartlann 
sulhu mü olacak, yoksa. milletler, bu defa 
muhtac olduklan umumi bir Avrupa ni -
zamma kavu§abilecekler mi? Hiç değilse, 
bun do"'ru yürümenin ilk "ldımları olsun 

0~ dr.fa atılabilt-cck mi? Eğer tarihteki mi
sallere b ~ c!'J< olursak, yeni Avrupa niza
mının eski 'nde'!l çok farklı olabi!eceiji_ne 
inanmakta güçl k ç .. kmemiz lbımdır. Fn- ı 
kat, b lkı, insanlar bu ün bir z dııhn akıl
lanmı,lardır? Belki de Avrup mn millet -
lcri birbirlerine çök sıkı bağlarla. h";;l mıŞ 

1

. 
olan bugünkü hayatı, insanlaıı ve bu arada 
bilhassa galiblen, dünkülerden daha ivl ve 
d aha makul dilşünmeje icbar edec ktir? 

Belki ... fakat, içimizde duydı..ıj.tumuz bu 
m üphem Umlde katamızla bir lüı lü ba&la-

1 S T E R 1 N A N J 1 S T E ~ 1 N A N M A t 1 İstanbula atadar yapmaktadırlar. Dün akşaDl 
~ limanımızda bulunan Szeget ve Tissa i'iim.. 

Alman taarruzu Haziranın 5 inci günü başladı, 12 inci 
günü aksamı mutlak bir muvaffalriyetle neticelendi, biz -
zat muhterem Fran&lz mareşalinin Fransız milleti ile rad
yoda yaptığı hasbıha1<len anlıyoruz ki, bu 7 günlük harbin 
sonunda Fransanın mütareke istemesi çekinilmez bir mec
buriyet haline gelmişti. Fransızlar bu muhnrebcde hayat
larını istihkar ederek ne kadar kahramanca dövüştülersc, 
resmi tebliğlerinde hakikati söylemekte de o derece dürüst 
!ıareket ettiler. 

Muharebenfo nasıl inkişaf ettiğini sabah akşam günde 
iki defa, adım adım takLb ettik. Fakat 'bu noktayı kaydet • 
tikten sonra şim<li de eğer atmadınızsa bir defa da eski ga
zetelerinizin ilk sayfalarına bir göz atınız. 
Ayın 6 mcı günü: 
- Alman taarruzunun başladığını haber verdı!.cr 
Ayın 7 inci günü: 
.- Alman tnarttızu inkişaf edemiyor, dediler. 

- Muazzam bir Alınan taarruzunun ikinci müdafaa hat
larında tahd!d edildiğini söylediler. 
Ayın 9 uncu günü: 
- Almanların 5 günlük lbir taarruzda 400 bin asker, 1000 

tank lrnybettiğini ve ibütün :ihtiyaUannı ateşe sürdüklerıni 
yazdılar. 

-yın 1 O ıuncu günü: 
- Alman tazyikinin arttığını. 
Ayın 11 inci günü: 
- Harbin Marn cenubu ile Sen kıyılarına intikal ettiğini. 
Ayın 12 inci günü: 
- Parisin müdafaasına başlandığını, yekd"ğeri arknS"..na 

sıraladılar. 

Halbuki 'bu müddet zarfında gazetelerin iç sayfalann:ı 
geçen Fransız tebliğinde hakikat olduğu gibi söyleniyordu. 
Biz buna bakarak Haziran ayının ilk iki haftası içinde Çl -

kan gazetelerimizin ibir müddet sonra ibretle okunacak bir 
tarih teşkil edece.klerine inanıyoruz, :fakat ey okuyucu sen: Ayın 8 inci günü: 
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Romanyada totaliter idare te~ekkül 
ederken Macar matbuatı 

Romanyanın hatalarını sayıyor 
P L d azetesi: "Romanya klasik bir siyasi 
eşter oy g . · · t" d" . ti memleketi halıne gırmış ır,, ıyor 
cınaye er 

· nsı bildiri - terken gösterdiği sükunet, en açık tarihi va
Bükreş 22 (A.A.) - Rador aJa kıalara make.s bir mana vermek hususunda 
Yor: • .. sans cephesi» bir kısım Rumen matbuatının yaptığı gü -

Bir kararname ıı:m~ı r~~e irca ediyor. rü1tülti ve ihti10.lci gayretlerle garib bir te -
n1 totaliter bir .partı . hda ~eulunacak olan zad teşkil etmektedir. Bütün bu cümlelerl:ı 
Kralın yüksek . ıdaresı~ll et artisi» olmuş- arkasında, Trianon sisteminin artık tame

bu tek partinin. ısml «:~ne d:Vletinin ve mil men maziye karı.<ıması korkusunu görmek 
tur. «Mlllet partısb Ru vi h atını idare e - güç bir ııey de~ildir. 
J r . dd" ve mane ay e ının, ma 1 a e t~ekkülü olacaktır. Macaristan 20 senedir Almanya ile blrlik-
dece~~ ve hukuku . ~ olduğu bir raporda, te Trianon diktasmm ağırlığı altında ıztı • 

A~lı~_e vekili, ;e~~~ yüksek komitesın_in, rab çekti, fakat Romanya bütün bu devre 
mlllı ronesans ~ P 

1 
bir politik disiplinıne zarfında Versail1es sistemini muhafaza et -

Rumen milletim~ ye~ Hizumunu tebarüz et- mek istiyen devletlerin yanı başında sar -
doğru tevdh ed ~esı sılmaz blr surette kaldı. Bugün, Avrupa mlL 
tirdığini bildirn:!.Ş ~inde icraatında azamı Jetlerinin müşterek hayatını zehirliyen bu 

Bu parti yenı ş!s·ne vasıl oıınak için, m:ı. sL<;temin kat'i surette <;Öktüğünü herkes a -
faydalı olm!~ dgay vı e tecrübelere istinaden cık bir surette görmektedir. 
:zlnin verdlı;ı ers 
tecelli etmiş bir tstibaleden ibarettir. _ .. 

0 
Rumen matbuatında bazı sesler Rıınıen 

B .. t.. b!dematı amme memurları. butu hududlarınm geni~le'ilmesini lsttyecek ka _ 
ln .. ~t~~lbler. namze<iler, bütün husust ve dar ilerliyorlar. Halbuki Rumen siyaseti bü-

um
u . mu .. es.~eseler meclisi idare azaları par tün dellllerile mihver devletlerini övmckte-
umı . 

tinin azası olacaktır. • • dir. I-Iarbden biraz evvel Ingiltere ve Fran _ 
B5r emirname neşre~aldı .. !n 

1 
sa ile aktedllmlş olan garanti muahedeleri_ 

Bii.kreş 22 (A.A.J - Yeni n:.ıııı paı tı~ k - nin Rumen hududlarının tevsii hakkında 
darcslndeki siyasi nlzamıh mudafaası a - vfıdlerl ihtiva edip etmediği ve Romanyaılm 

redilrniştir. Bu e_ h d 1 kında bir emirname ne~ . 
1 

bu mu::ı e e ere gizlice sarılmasının bund::ın 
... ·ırn"me hu"kümlerine gore, devletınts yahse- müLevelJld olup olmadığı merak edilmef'7e 
l1l " • til r aleyh ar a- .., tine karşı vapılacak her r u !f\vık bir seydir. Bu takdirde inkisarının se_ 

· ' e kadar hapis ceza- b' 1 bil"rt Zi reket 3 seneden 5 seney kdl be mi an ıva ı z. ra, Alman zaferi Ru. 
sına 'ç::ı.rptırılacak. suçlulardan ayrıca na men hud udlannın Tiz.sa nehrine kadar ge_ 
ceza da alınacaktır. A ib" nislemesi ümidini suya düşürmektedir. 

• • • uınİ kalı ı . Tek partanın um .i aviri Urda- Bundan başka Romanya klasik bir s;yas1 
Bükreş 22 (A.A.l ~ Kr~lı~ :.::ek partinin rlnayet1er memleketi haline girmiştir. Maca-

rianu «millet partlsıD tsmı~_1e ~ tir ristanın, Hltler ve Mussolininin kararlarına 
ıımıımi katlbli.ğfne tayin e 1 nlm ş b.. Pc;ac; teşktı edecek olan hak ve adalete tam 

Macar ma•buatının Ruı;e er::miu~~m~u itimadı vardır. Rumen matbuatı tarafından 
Budapec;te 22 (A.A.) - arı r r " • 

re~te bildiriliyor: 
u I l d gnzetesl aRomanvanın hata. 
Pe~ter • oy ' . . 

tarın başlıı?ı altında ne•rev!rdı_ğı ba~makale-
nyanın battı hareketıle lştıgal et -

de Roma 
tnektcdlr. 

ortaya atılan şayialar, Romanyanın yer"'a
illes sisteminin parça pa~a edileceği hak -
kındaki korkusunu ifade etmektedir. 

Hiçbir yanlış matbuat delili, eski Avrupa
nın harabeleri üzerinde yeni Avrupayı kur. 
mak üzere olan adaletin yürümesini durdu. 

0 ,.,ete dlvor ki: .. 
Macarıst::ının vazivetının inkisafını bek • ramaz. 

t Oiliz dominy"onıarında 
bi ıerce pilot yetiştiriliyor 

d 
2

2 (A.A.) - Britanya devle -ı etmiş ve bunlardan be~ bini ihzari antren-
. !--0 n. rıı f tirıne programı bugünkü manlara başlamak üzere davet edilmiştir. 
tının pılo~ ~: ış hayati bir ehemmiyet kes- Avustralyada 84 bin gönüllü kaydedil -
harbde gıt~ı çe miştir. Bunların 14 bini hava kuvvetlerin-
betmektedır.6 

7 
trenman mektebi, 40 bin de, 70 bini de kara ordusunda istihdam 

~.a.nadada I anmahsus mekteoleri ihtiva edilmeyi taleb etmi,;tir. Kara ordurnna 
kışılık persofi/ h le getirilmesi mukarrer 3360 ı kabul edilmi~ ve bunların üçte ikisi 
eden ve fa~ ır kkülden B) adedi faali - vazifeye başlamıştır. 
bulunan 1 1 at~;:dır. Bakiye ka~a.o 3 o A le - '(eni z~ı~nda. ~a hava. '\n.trenmanı İçin 
yette bulunm f r te geçmesi ıçın lazım taknben 4 bın kışı kaydedılmı.ş ve bunların 
vekkülün d.e aa JYeınıştır. 1100 ü kabul edilmi~tir. 1940 senesi niha
gele~ t~dbırled a ı~5 bin Kanadalı Kana - yetinde bu dominyon senede 900 pilot ye-

Şımdıye kal'f a~a d bürolarına müracaat tiştirecek vaziyette olacaktır. 
danın nıuh~t~e~ı~:::Y1:._ ______________________________ ~---:-

70 İngiliz tayyaresi Milô.no 
civarını bombardıman etti 

ter: lerini muvaffakiyetle bombardıman etmiştir. 
Zürih 22 (A.AJ - Reu lınan haberlere gö .. Müttefik bombardıman tayyarelerinin vene 
İtalyan hudud~nd~~ ~aharesi, Milano el- dik civarın~a büyük benzin depolarını tahrib 

re dün yetmiş ın;aııeda endüstri merkez- etmiş oldugu da ayrıca bildirilmektedir. 
va'rında' Lec:cco~v:e:_:=--------~----:--:--:-------
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___ ~e , An aranın bir kısmını 
......... Am ..... rri-ka ..... dan-m-ec-ed- sular istili etti 

umulurken .. 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

A, merika~ın son zamanda almıya 
.. başladıgı bazı kararlardan yeni 

-Dün yağan yağmurlardan Emniyet meydanında s~ların 
yüksekliği tir metreyi buldu, elektrik cereyanına 
kapılan· bir vatandaş öldü, bir eve yıldırım isabet etti dunyanın eski dünya işlerine fiili bir mii _ 

dahaleye hazırlandığı manasını çıkaranlar 
çoktur. Denize düşenin kıyılarda eline ge _ Ankara 22 (Hususi) - Bugün şehri -r reye isabeti 20 ila 25 kiloğranu bulmuştur. 
çece_k her nebat parçasına sarılışı gibi A _ mize ~idd~etli ve devamlı yağmuılar >:_ağ - Bu arada bir ~.e feci elektrik kazası ol -
merıkanın, kanaatimizce, şimdilik ve mün- mıştır. Ögleden sonra başlıyan yagmur muş ve Ataturk bulvarında Yenişehir 
hasıran kendi müdafaasını takviyeyi istih • fasılasız iki saat devam etmiş ve bilhas!la Palas oteli önünde elektriic diıeğine lam • 
daf eden ~azı tedbirlerin1cn de bugünden Yenişehir kısmında birçok t.ıhribat yap - hadan ceryan geçtiğinden direğe dayanan 
yarına İngıltere ve Fransa hesabına bir ha-' rnıştır. Çankayadan inen suiar Emni}'et Ömer isimli bir vatandaş CC!reyana kapıla
reket yapılacağı manasını istıhrac etmek meydanında toplanmış ve sular civardaki rak müşkülatla kurtarılmı~. hastahaneye 
doğru olamaz. evlerin bazılarının bodrum katlarını istila kaldırılmıştır. 

s.on zam~nd~. Amerika Cümhurreisi, A- ettiği gibi bahçeleri de tahrib etmi:;tır. Ömer az zaman sonra vefat etmiştir. ö-
merıka kab_ınesınde iki mühim değişiklik Emniyet meydanında birıke;ı suyun yük- mer Yenişehirde Muhlis Apartmanının ka-
yaptı. Bahrıye nezaretine fa~izm ve ·nasyo- sekliği bir metreyi bulmuştur. Bazı otomo- pıcısıdır ve Şebinkarahisarlıdır. 
nal sosya~!zme ~arşı olan aleyhtarlığı ile biller de bu civardaki sokaklarda sular al - Altındağ mahallesinde •35 ı1Umaralı eve 
m~ş~ur cumhunyetci Knoks'u, hahriye iş _ tında kalmıstır. yıldınm isabet etmiş, insanca zayiat olma-
lerının ba"ına da g ·· h . .1 I Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik mıştır. ' ene cunı urıyetcı ne en 
ve Hoover kabin · · k' h . . Rendanın evinin alt katı da ~u istiltısına uğ- Şehrin bütün teşkilatı seferLer hale ge-. , esının ~3 ı ancıye nazırı 
Stımson u getird· A ·ı 1 raınıştır. çerek su İstilasına ug~ rıvan evlerin ve daire -

ı. men,;anın par manter J 

an'aneleri hilafına olarak valnız demokrat- Bugiin yağan yağmurun beher santimet- !erin yardımına ko muşlardır. 
lardan mürekkeb ve dem~kratların ekseri
yetine dayanan bir kabineye mııhcılif fırka 
mensubl~rından bazı zevatın getirilmesi ilk 
defa vakı oluyor. Bu bakımdan hadisenin 
yeniliği ve fevkaladeliği bedihidir. Fakat 
bundan cesaret alarak Amerikanın Avru -
pa harbine karışacağına hükmetmek her 
şeyden evvel hayal genisli~i manasına ve 
kalblerde yanan bazı arzuları hakikat san -
mak saflığına atfetmek lazım gelir. 

Avnıpada çarpışan kuvvetlerin geniş si
yasi ve iktisadi iddialan bulunduğu kadar 
birbirine tamamen zıd ıki ideolojinin da -
vacıları oldukları da muhakkaktır. 

it lyan tayyareleri lskenderiyenin 
muhteı;t mahallerini bombaladılar 

İskenderiye 22 ~ Saat 1 3.05 de giinün 1 akın yapmıştır. Hücumdan !lonra, büyük 
dördüncü alarm işareti verilmiştir. askeri tesisatın üzerine kesif bir duman ta-

Dün geceki akın esnasında Abukır üze
rine dokuz bomba atılmıştır. fsJ...endc.>riyenin 
muhtelif mahallerine on bomba atılmıştır. 
Pek az hasarat vardır. 1 O cam kırılmıştır. 

İtalyan tayyareleri taraiından yapılan 
dört akın esnasında 2 kişi ölmii' ve 2 3 kişi 
yaralanmıştır. Bunlardan iki3İ f talynndır. 

İngiliz tayyarelerinin mukabelesi 
Kahire 22 (AA) - lngiliz h..ıva kuv -

vetleri umumi karargahı ışağıdaki tebliği 
neş:retmiştir: 

İngiliz hava kuvvetlerinin faaliyeti dün 
aksam T obruk üzerinde tekasüf etmiştir. 
Fecirle, Blenheim tipindeki tayyareler bir 

bakası yayıldığı görülmü~tür. 
T obruk limanı üzerinde yapılmakta olan 

bir keşif uçuşu esnasında, bir muharebe 
tayyaremiz düşmanın beş muharebe tayya
resinin hücumuna maruz kalmıştır. Tayya -
remiz bir düşman tayyaresi düşürmüş ve 
bir diğerini ciddi ha:-;ara uğratmıştır. Bütün 
tayyarelerimiz üslerine dönmiJ.o:tiir. 

Kahire 22 (A.A.) - ~1uharebeoin bi
dayetindenberi, ilk defa olarak Kahirede 
alarm işareti verilmiştir. Düşman tayyare -
leri bomba atmamıştır. Alarm 3 saat de -
vam ehniştir. Hava müdafaa toplarının bir 
obüsü 4 ki~i yaralamı~tır. 

Fransızlar Alplerde taarruza 
İtalyanları 

geçen 
püskürttüler 

Londra 22 (Hu.susil - Bu akşamki Fransız tebliğinden anlaşıldığına göre Alp cep _ 
besindeki İtalyan kuvvetleri tbugün Mont Blanc'dan Akdenize kadar uznndn mıntııka .. 
da faaliyete geçmişlerdir. ' 
Fransız kuvvetleri, bütün İtalyan taarruzlarını muvo.ffakiyet1e püskürtmiışlerdlr. 

Bir İtalyan denizaltısı bir İngiliz bahkçı 
gemisine teslim o!du 

Demokratik rejimlerin en mi.imtaz bir i
fadesi sayılan Amerikanın bu sebeble ve 
b~r. çok karşılıklı mali alakalar dolayısile ln
gılız • Fransız cephesine kar!lı her suretle 
incizab duyması tabiidir. Ha~ta İngiltereyi 
mağlub edecek bir nasyonal sosyalizmin, 
bu yüzden alacağı şöhret ve kuvvetle A -
merikada da bir takım vazifeler ifa etme • 
ğe kendini memur addedeceği beklenmek 
lazımdır. Fakat uzakşarkta vaziyeti bir 
muamma halinde duran bir Japonya var -
dır ki kendisini her suretle Amerikanın va
riııi ve rakibi saymaktadır. Japon devleti, 
kuvvetlerinin bütün zindeJi;;.i ile ayakta du
rurken Amerikanın Avrupacla ciddi bir te
ııebbüse ve bir maceraya atılması kolaylık· 
la kabul edilebilir bir ihtimal değildir. Kal
dı ki Amerika Rirleşik devlr•t:ni teşkil e -
den biitün içtimai sınıflar, geni'! ev"elce bu 
sütunlarda izah edildiği vechile karlı bir 
sulh hayatı ya•amak dururken akibrti meş
kuk bir harb sergüzeştinden her suretle ic
tinab etmek lazım geldiğ;nde ınüttefikdiT -
ler. Bütün bu sebeblerden öeürü Amerikayı 
bugünden yarına değilse bile az çok yakın 
bir atide Avrupalıların kıwgahmna knrışa
calc gibi göstermek, kendı kendini avutmak Londra 22 - Bahriye nezareti tebllğ edl-ı Denizaltı btitiın vasıta! rlle, yeni torpil -
değilse dahi bazı kaynakhrdnn sadır olan yor: !erile, 3 pusluk 2 ve daha ufak çaptaki top. 
her ııözii ayni hakikat sayan bir tr.kım eaf ~üyük bir İtalyan denizaltısı Aden kör - larile bnlıkçı gemisine hucum etmlştlr. Ge. 
memleketler efkarı umum;yeleri'li aldat - fezınde keşif ~eyrl yapmakta olan Moonsto. . 4 . i d ki Iı ·1· b 1 k . 1 lim mı pusluk topu ile ve Leroıs mitralybz 11& 
mak olur Amerika dün olJı·ğu gibi bugün ne ısm 11 e ıgı ız a ı çı gemıs ne tes k b 1 d b 1 • . , 1 t D ln ı bi d iz . mu a e e e u unmuş ve denizaltıya, 4 pus .. 
de yarın da nakil vasıtasını kr.ndileri te - o muş ur. a 1ış o an r en altı perıs - . .. 
mi~ edrn müsterilere her t:irlü mal salma- c~pe'u gören balıkçı gemisi derhal bombnlarla l~ık bır ~bus lsab~t ettirmiştir. Bunun üze _ 
va amadedi• Fakat kendi~i i.:-in ani bir teh- hucuma geçmiş ve düşman gemisini deni _ rıne denızaıtı teslım olmuş ve harb gıınime-
didi ihth a etmiyen bir dur~mun atecleri zin sathına çıkmağa mecbur etmiştir. ti olarak Adene getirilmiştir. 
ara!lına kan<ımak istiveceRİnİ sanmak lwv
hudediı. Unutmamak lazımdır ki Arrlin
Roma mihveri avni istikamt'tte imtidad e
den bir hat değildir. Bu hattın inhina ı:?ÖS -

teren bir diğer par~ası da uzaharka kadar 
mümted olan kısımdır ki müntehasında 
Tokyo vaTdır '\'e Amerika. bu ha1<ikatten 
bazıları gibi gafil d,.crildir. O. rea liAt Lir 
memlekettir ve realistli~;ri, bugünkü bü -
vük varlığını kurabilm'ekle ishat etmiş -

tir. 

İngiliz tayyareleri 
Almanların Scharnhorst 
zırhhsına hücum ettiler 

Londra 22 - İngiliz bahriye ve hava 
nezaretlerinden resmen tebliğ edilm~itir: 

Almanyanın 2 6 bin tonluk Sı.:harnhorst 
zırhlısı deniz ve hava kuvvetlerimizin hü -
cumu neticesinde mühim hasarata maruz _ ............................................................ . • · ı • f • • 1 kalmı~tı-. Btr Alman torpido muhribine 

ınnı iZ se ırı genera torpil İsabet etmiştir. Denizaltı gemileri -

Fransız 
ordusunun 

vaziyeti 
Almanlar yarım milyonluk 

bir ordunun teslim 
olduğunu bildiriyorlar 

Aıierika 200 harb gemisi inşa ediyor 
~ mizden biri Scharnhorst'ı Trondheim fiyo- Diğer bir habere göre de Lofre 

(H
ususi) - Amerikan ihtiva eden 200 harb gemisi İnşa edilecek- Franko ,·ıe go··ru··şıu·· rundan hareketinden biraz sonra görmüo - mıntakasındaki kuvvetlerin yüz. 

Londra 22 .. b .. yeni bahriye in - tir. Bu rakam bir rekordur türl. Zırhlının, 13 Haziranda lngiliz tayya- de sekseni Almanlara esir 
h' clısı ugun, İnşaat için dört milyar dolar taf;.sis edil- re erinin taarruzları esnasında ağır bom -

me usan ıne •ttifakla kabul etmiştir. miştir. Madrid 22 (A.A.) - Royter: lngiliz balardan en az birinin isabet etmesi üzeri- olmaktan kurtuldular 
§aat programını 1 sefiri Hoare bugün General Franko ile gö- ne maruz kaldı;;ı hasaratı tamir ettirmek Nevyork 22 (Hususi) Columbia 

·b·ınce muhtelif smıflan Program ayao meclisine sevkedilmiştir. h 1 H h " Bu program ınucı • rüşmüştür. Da a evve oare ariciye na- için bir limana müteveccihen yola çıkhğı Broadcasting radyosu bildiriyor: 
zm Atienza'1 birkaç dakika görmüştü. in- anlasılmaktadır Scharnhorst' k ti" b' Fransada bulunan bir Amerikalı gazete-

Ame-rı· kanın vaziyeti Yugoslav Başvekı.lı"nı"n giliz sefaretinde ekseriya geç vakte kadar muh~faza filos~ refakat ~tm:kte:.ı~di~ De ı~ cinin müşahedelerine göre. halen Loire 
1 çalışılm~kt_a_d_ı_r.________ nizaltı Scharnhorst'a hücum ederek bir mıntakasında tutunmakta olan Fransız 

Japonları Alman a1"ansına '1161sır kabı·nesı· !lır!~1 !~~:;:zetıt~~!!tiha~au s:~~tku~::ter~ ~~;:ıe;~~rik~~~:n8~u:;uCı1:~;;,ara esir 
LYJ ı len kumandanlığı dü~manla teması mu - Maneviyatlan çok yüksek 1>lan hu kuv-

k 1 d Or beyanatı • ~ ./ • hafaza için tayyareler göndermişti.r. Biraz vetler, dümdar muharebeleıi yapmak au-
kUŞ u an i rı y Is t iı a et f l sonra deniz, hava kuvvetlerinin bomhar - retile muntazaman ric'at etmektedirler • 

.B jansı bildiriyor: Belgrad 22 (A.A.) _ D.N.B. bildiriyor: dıman tayyareleri hücumu geçmiş bulu - Bunlar, günde vasati 50 kilometre yol al-
TokYO 22 - D. N · a_kada Stimson ve Ba.şvekll Zwetkovitch D.N.B. nin Belgrnd Londra 22 (Hususi) - Kahiredeki in- nuyordu. Hasara uğramış olan 7.ırhlı üze - maktadırlar. . · 
Jnpon gnzetelerl ~:~ıUmelerinin filonun daki muhabirini ka·bul ederek beyanatta bu~ giliz sefiri bugün, Kral Corc 'un bir cevabi rine hiç bir darbe kaydedilmemiş, fakat Eski atılganlık ve hararetlerini kaybet-

Knoks'un n~zır tayı!duğunu ve amerikanın ıunmuştur. .. . . . mesajını kral Faruka tevdi etmiştir. zırhlıyı himaye eden torpido muhriblerin- miş olan Alman tayyareleri, ric'at halinda 
tevsii ne nlakadnr ~zerine tazyikini artır _ zwetkov!ch şu sozlerı ıl~ve etmıştir: Diğer taraftan başvekil Ali Mahir Paşa den birine torpil isabet etmiştir. Tayyare - bulunan bu kuvvetleri hırpalamaktan aciz 
J.stikbnlde Japonya deceğinl yazıyorlar. «Avrupada harb patladıgı zaman, şefi bu- da kabinenin istifasını krala vermiştir. İsti- lerimizden ikisi dönmemiştir. kalıyorlar. 
rnasını beklemek ıcab e etesi Amerika • ıunduğum hükumet artık an'ane halini al- fanın kabul edilip, edilmediği henüz belli Bir saat sonra fngiliz sahil hava kuv - * 

TOklO Asahl şımbun tfa~areketlnin hiç • mış olan milli hayatımızın bütün sahaların_ değildir. vetleri kumandanlığının tayyareleri üç tay- Führerin umumi karargahı. 22 (A.A.) -
nın Jnponyaya karşı ha ~ ırını bunun Ja • da en kat'i bitaraflık siyaseti çerçevesini ----------- yaremizin ziyaına sebeb olan şiddetli mu- Ordu yüksek kumandanlığı bildiriyor: 
bir veçııııe dostu ne oırn.a ~"'ttı 'hareketi mü- muhafaza edeceğin! beyan etmişti, Yugos - Fransanm Moskova elçisi knvemete rn~en Scharnhorst'a hücum Alsace Lorraine' de muhasara ahında bu-
ponyanıll uzak doğuda.kı k1 n malfUn olıın ıavyanın bu suretle sarih ve açık hareketi, etmişlerdir. İki düşman a"cı tayyaresi a - lunan Fransız orduları teslim olmuşlardır. 
vacehesindekl d~11111\n:r~ girmesile sa. kıt'amızm bu kısmında sulhün idamesine İtimadnam0Sİnİ Yerdi levler içinde düşürülmüştür. lngiliz donan- Yarım milyon Fransız askeri Alman kıtaa -
Knox ve Stimson un kab. Y mües'>lr olarak yardım etmiştir. Yugoslavya masına mensub gemiler Alman deniz kuv- tına teslim olmuştur. Aşağı Alsace Lonai -
bit o1duğtU1U bildirmektedır. erikanın Japonlıle Reich arasındaki iş.birliği ve dostluk git- Moskova 22 (AA.) - Fransanın :yeni vcılerini yakalamak üzere :ıcele gönderil _ ne' de Majino hattının bazı kı~nnlarında va 

No.şi Şirnbun gazetesi •. ~ d h:ı. v:ızih bir tikçe kuvvetlenerek bilhassa iktısadl sahada Moskova büyük elçisi B. Lahonne, dün mişse de sü-ratle çöken karanlılC temasın te- Vosgeslerde bulunan irtibatı kt-silmi~ müf-
nleyhtarı hattı hare~etının ati~dedlr. tezah!lr etıni.ştir. Kalinin' e itimadnamesini vennİ§tir. sisine mani olmuştur. rezeler hala mukavemet etmektedirler. 

. • • _ .... n,.fr7. ettfğı kana --------------------------------~--~--~-~~------_;,;;_ _____ ---------~~-------~--
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( Haberleri 
Kokun tonu 

21 liraya satılacak 1 Harice yapılan satışlar iç 
piyasalara çok iyi tesir yaptı 
Ticaret Vekili Romanyaya yapılan tiftik ve yapak 

sabşlan hakkında beyanatta bulundu 

Etibank hesabına şehrimizin kömür va -
ziyetlni tetkike memur edilen Rasim tet -
kiklerini bltirml.ş, raporunu hazırlamıştır. 
Yanına Belediye İktısad İşleri Müdürü Sat. 

Yanlış rivayetler - İlk günün tesiri - Dinlemek ve 
kavramak kabiliyeti - Temas edenlerde intıba 

fetı alan Rasinı Kadıköy ve Kuruçe~mede- Sultan Re,ad hakkında, veliahdliğinde 
ki kömür depolarını gezrnlŞ, Etlbanlun te.q • baılıyarak, saltanatı esnasında ırtihaline 
bit ettil;i kömür fiatlannı belediyeye bildir- kadar, hatta irtihaiind~n ıonra bile devam 
mfştlr. d h k k Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Ti- pağılardan mer'i standardizasyon nizamna - . _ .. e en a i ate mugayır birçok rivayetler 

~nret vekili Nazmi Topçuoğlu dün de Ve • mesi hükümleri da.hillnde işletecek v~ bu SU- Etıbank bıri KadıTı:oyunde, diğeri Kuruce!J- deveran etmiştir. Kendisini istihfaf t-decek 
u.ıete bağlı teşekldil ve müesseselerde meş_ retle hnzırlanacnk malları ZU'aat Bankasına mede ohnak üzere iki mnumı depo açnmkt:'.1- olan biraderinden kuşkulanan Abdülha
ıul olmakta devam etmiş, bu arada tiftik ve tesllm edecektir. dır. Umumi depolarda Sömlkok ve Karabuk mid zamanında bu neviden rivayetlerin 
,.apak ihracatçılarıru:lan mürekkob bir he_ Banka yapağılar için şimdiye kadar te.sblt koku karıştırılmış olarak tonu 21 llrayn sa- nasıl membalardan çıktığını, ne neviden 
retı kabul etml.§tlr olunan f'iatlan ödlyecek tiftikler! de ser • tılacaktır. Bunlardan başka şehrin muhte - maksadlarla itaa edildiğini tahmin etmek 

• . . . bcst memleketler içln ~bit edilmiş olan lif semtlerinde 15 kadar tali depo vücude ge- zor değildir. Ve bir kere veliahd Rc..,ad 
Heyet, Vekile yapak ve tı~~:rımı:et m;~i asgari ihraç fiatlanndan devir alaca.ktır. tirrıecektir. Taif depolarda ton başına aza • efendi hakkında bu yolda bir fikir yn~ıl

ıeçl"'"~uhnakk lhusl usklundda Vde 1 e ı~" gkosküer et.. Romanyaya yapılmış olan bu satışuı teslim mi 150 kuruş nakllyc maMafı Uiive edilmek mış olunca makamı saltanata geçen Sul -
l ı:&AA ve o ayı ar an o ayı ...... e r '•' l Eyl"' . l d kft" .. ltirllm' 1 - suretrıe satış yapılacaktır. t R d • . . f k ın~ir. l\ffiteakıben Vekil gazetecilere şu be- "'Per w ıp 1 asına ..uar u tŞ o a. an eşa ıçın aynı i rin istismar edilme-
rıı.nııtta bulunm~ur· caktır. sine tabii nazarile bakmak icab eder. 

. - Yeni rekoltenin ilk günlerinde vukut-ıulan Lı·mon ı·hıı·ka" rı Bu zat öyle İnsanlardan biri idi ki layı-
- Romanyada yapılan ticaret muzake - bu ...,t•• bllh"ppft ahvali ha .... rn dola~p'le za- k ·ı 1 1 k ti d ğ .,.. ..,, ~ ... " :J,_ 1 e an aşı ma ve ufakıc!ek kusurları be-

relerinin müsbet bir ne ccye var 
1 ı yınnmış bulunan iç p1yasa1arun12a çok !yl davasına bakıldı şeriyetin zaruri nakisclerinc hamledildik-

~ bu suretle takriben SOOO ton yapağı ile tesir ebniş ve daha şimdiden Anadolııdakl ten sonra meziyetleri takdir edilebilmek 
!a,000 balye kadar tiftiğin bu memlekete sa- müstahsiller ellerindeki U.ftik.lere münıuüb için yakından tanı!mağa ve uzun bir za-
tıımış bulunduğu malümdur. rtatJar ödlyen müşteriler bulmağa başlamış- Limon ihtikarı yapmaktan maznun Yeml'i- man içinde muhtc?if vesilelerle tecrübeden 

Alıi:kalı birlik umumi heyeti üç gündenbe- tardır. te limon taciri İlya Karakaşm duruşmuına geçirilerek mü~hede altında tutulmağa 
ri yaptığı müteaddid toplantılarda bu işin Elimizde kalan mütebaki tiftikler için ib_ asliye 4 üncü ceza mahkemesinde, dün, de_ muhtaçtır. Uzaktan hakılınca, pek yaşlan-
teferrüatını tesbit etmiş bulunuyor. raç ve sarf yerleri aranması hususunda me- vam ed ilmi.şllr. mış ve müddeti medide mah~uriyet haya-
Satı.şın bcyett umumJyes:ı stok ve fhracııt. saiye devam olunmaktadır. Bu satışların Dünkü celsede, limon piyasası etrafında tında lapalaşmış olan bu yeni hünkar, her-

~ılık vasıfları müteşekkll birllk azası arasın- sevkıyatı müle:ıkıb daha yeni bir takım iş_ izahat alınmak üzere, Ticaret. Müdürlüğüne kesin nazarında belki genç ve dinç bir hü
da mütenasiben taltshn edilmiş ve herkes lerin başarılmruıı beklenmektedir.11 yazılan miizckkereye Terilen cevnb okun • kümdar tesirini yapmaktan uzak kalaLiJir
hLoıseslne düşen kısmı taahhüd etmiştir. Vekil, bir kaç gün daha aehrimlzdc krua.. muş; fakat, lddla makamı bu cevabı kafl d-i. Cülusu öyle bir znmırna mü~adif oldu 

Her ihracatoı taahhüd etti~! tiftik ve ya_ rak çalışmalarına d~vnm cdeeckUr. görmed iğinden, tahkikatın tevsii talP.binde ki her şeyde bir değişikli~c. l>ir yeniliğe, 
bulunmuştur. bütün memleketin hayatında bir tazeliğe 

Kağıd ithalab için 
hükumetçe müsbet 

tedbirler alındı 

Sokakta karısını döven 
bir adam müdahale eden 

bir ge:-ci yarala1ı 

Mahkeme, taleb veçbile, Hal Müdirlyctin_ intizar olunuyordu; hu tcceddüd ümidleri
den bu husw;ta .salahiye.ttnr bir zatın i.sml. nin, emellerinin timsali kabilinden addedi
nln sorulması, Ticaret Müdiirltiğü müşaviri lec.ek olan yeni padişahın şahsı onların ta
Necmettin Metenln mahkemeye celbile ken- hakkukuna güzle göriincn bir va· d olma
disinden 1zahat alınması ve iki maruf li _ lıydı. O, yalnız uzaktan görülünce gayri 

Hükfunetçe memleket dahiUnde bir ki\ğıd Fatihte Kırkçeşme caddesinde 40 sayılı ev- , mon tacirinin ehli vukuf sı!atlle dinlenme _ müsaid rivayetlerin devamına bir hail kal-
atoku vücude getirilmek gerek resmi daire_ de oturan Kasını adında bir seyyar satıcı leri lçin, duru,mayı talik etmiştir. madıktan ha.,.ka, bilakis, onların revacma 
lerln ve gerekse matbuatın muhtaç olduPı dün sokak ortasında karısı A7Jzeyl dövml'ğe - - - -- -- bir sebeb vücude gelmiş oldu. 
kAğıdı ithal edebilmek üzere ibazı tedbirler başlamış, bu sırada oradan geçmekte olan e· k d 'IJ Ba~abcynci ile ha~lcatih de yeni vazi-
alınm~tır. Bu işle Ziraat B:ınkası meşgul Muhittin adında bir genç, Kasımın Azizeyi ır a rn çocuaunu felerini aldıkJan ilk günde hünkarın yanın-
Dlacak ve 300 bln lira mütedavil sermaye t:ıh dövmesine m!ni olmak istemiştir. Bu yütden dan o ıivayetleri tekzib ve tashih edecek 
&1s edilecek.Ur. Diğer tnraftan S1ovakyıv:lan Knsımla delikanlı ~r~~ınd~ münazaa rıka- arsaya bıraktı bir intıba ile çıkmış olmadılar. Fakat sonnt, 
gelen iki lthalll.t ve ihracatçı firmanın miL rak bu serer ikisi dovuşmege bacılam1"Jrp·d1r. • yavaş yavaş, herı::üniin, h~r hadisenin g~-
ınessili memleketimizden mal almak ve mu- Bir müddet devam eden bu kavga sonun. .. _ rirdiği tesirler zevahirin altından hakikati 
kabilinde her nevi emtia ve bu meyanda ti- da Knsım bıcağını cckerek dellknnlıva ı>al- Dim'!ciı En.bsı.h ve aftotıım gazetelerinden ba- göstermcğe ha!<ladıkça o ilk intıhaa kaim 
tın vermek teklifinde bulunmaktadırlar. ım dırmış ve mfıteaddid yerlerinden vurnrak z:la"ı Nl! .. nt.nc:ında otııı::ın Sürnr ndı_nda bir olan hfüıbütün başka bir kanaat doğmnlcta 
m~cınıer 4ehrimlzde temaslarda bulunduk- yaralamıştır. IIftdise yerine eelen :z3bıta me- kadının ga"'1rnesnı mum:ı~ebnt netıcesfnde gecikmedi. 
tan sonra tekliflerini mllsbet sahaya \nti - murları suçlu Kasım1 bıçağlle yaknl<>mll}lar, bundan 2 ay evvel doğmduğn Fikn ismin - l lele :a.aman geçtikçe. cal~i olduğu tah-
kal ettirmek üzere ~bbüslere giri.şccel yaralı Muhit.tini de tedavi altına almışlar - deki çoc·ı~unu boğmak suretfJc öldürduğiinfi tın sahibi ve mutasamn olduğuna kanaati 
dlr. dır. yazmışlardı. Emnjyet Müdfırlüğü ve Adlive teeyyüd ettikçe, nasıl yt-ni yapılmıı bir el-

n!'zdinô(! vantıbmz tahkikata göre boğı;l_ bise tedricen üzerine geçtiği vücud He İnh-
Sahcılar takibattan ihtilas suçlusu bir tahsildar m".!.k sure<nP öldürülrlü1'ü razılan Fikri öl- bak eder. birinin biçimi diğerinin ç.İzgilcri-

mcmı~. an ""~ nT'a 1nd<ın Knsımna ada ha- le imtizaç eyler ise, hergün eski hali yeni 
kurtulmak için yeni bir 5 sene 10 av hapse u bir arsaya terkedfldl!tl lçln zabıta tnra - sıfatının icabatı önünde siline siline onu ta-

b 
fındnn sağ olarak Darülô.cezeyc te~lim olun- mamile zamanın ihtiyacına uygun yapmış-

çareye aş vurdular mahkum edildi mnştur. tı: bu son kayıdda hususi bir dikltatlc te-

Flat mürakabe komisyonu yarın toplana • İhtilas suçundan 1 inci ağırccza mahlı:P- _ _Cocuğunu bir arsaya bırakarak kacan ana vakkuf olunduktan sonra ilave edilebilir ki 
rak nı~adır ve kalay satıcılarını dlnllyecek- meslnde tahtı muhakemeye alınan Ksrtnl dun bu sucundıın dolavı Bey~lu meshud bu uvgunluk onu, hergün başka bir ıenkte 
tir. belediyesi tahslldnrlarından Kft.mll Oralın lsııçlar hftk imllğine ~crilmfştlr. Sürur yapı - tecelli eden, bugünü düne ve yanna oiç 

K lsy b h ft . 1 d lf t n Oralın duruşması dün neticeye ''arnııştır. lan sorguc;unda fakrıı zarureti dolayısUe Ç{l- benzemiyen zaman ile beraber 1üyl'tinde 
.om on u a n ıç n e man a ura, z - • cıığuna bakııMıvir.ağını dii.şünerck bu iı,ıl ve temayülünde rle değişikliklere de sevk 

cacıye, hırdavat eşya, çuval ve kanaviçe, nı- Maznun. hakkındaki iddiaya na.,:ıran Knr- vantığını sövJ<>mf ti.r. etmemiş değildi. 
fadır ve kalay satışlarındaki meşru kar Dls. takla dertcı Şevki Lmı.lnde birinden Vt'r~i Bu batrralan sırasile takib edenler gör-
bet.ıerini tesbit ve il~n edecektir. tahsil etmiş. dip koçanına noksan mıktar e· l d d d .. müşferdir lci onu yazanın vicdanında bir 
Dlğer taraftan komisyon ıbazı finnal:ırın yazmak suretile, paranın blr kısmını ihtllAs . lT ame e am an UŞfÜ çok şükran borçları vardır. Şükran deynini 

Vitrinlerinde mal teşhir ederek alıcılara mev eylcml.§tlr. SaracharıPbasında Yeslltekke sokağında 11 ifa etmek maksadiJe hakikate karşı olan 
cud kalmadığını söyleme~ ve takib:ıt yapıl- Atm"ccza mahkemesi, yapılan duruşma so_ sııvıda oturan ve Pa.,abahce 1-~irto !abrikn- borcu unutmak elbette dahn ziyade itabı 
dığı takdirde de malı gızlemedlklerlnl ve nunda. suçu delıllerle sabit görerek, taruın- smdn ı;aJ•can amelelerden Mu.sLafa, dün !ab. davet edecek bir hareket olur. Ben Sultan 
teşhir ~t~klerlni ileri sürmek .surctlle konn- dar K!imill 5 sene 10 ay müddetle hapis ce. rilc"da ~nm tamtratı vapark<'n· müvazenesl- Re~ddan bahsederken bu iki borcu telife 
nl me.s ulıyetten kurtulmak yoluna .saptJJt - zasına mahküm etmiştir. nı JravbP<'PrC'k 8 metre yükseklikten yere çalışmaktan hali kalmamak azminde bu-
~a-rı;:ığ~bi\ ebnlştlr. ~ıntakn Ticaret Mü- düsmfiştür. lundum. ve bu azme sadık kalmak için bir 
~r u u ususta ma me~cud olmadığını Randevuculuk yapan üç kİfİ Bu sukut neticesinde basından ağır suret. mani de görmedim: zira hakikati aövlerken 

soylemcnln ihtlkft.r telfı.kkl edıleceğlni ve mil. yakalandı te yaralanan Mustafa, sıhhi Jmdad otomo_ minneti untıtturacak bir sebeb yok: ondan 
:n,~;ırun~:k ka~unu hükümleri dahi~inde bu bllile Nümııne hastanesine kaldınlmL~tır. bahsederk~n bu ilci §eyin tearuz edeceğine 

1 er a ın n takibat.a glrl.şlleccglnl bil_ Son günlerde fuhu.,la mücadelesini artı _ .......................... - .................... - ....... - ... kail değilim. 
'dlrmektedır. ran ahlllk zabıtası memurlan dfin şehrimi. r Ben bu ııatırları yazarken onun irtı1ıa

zın muhtelit lkl semtinde rımdevucnluk yap_ l Küçük haberler I !inden yirmi seneyi müteeavi7.. bir zaman 
Bir İfÇİ ICız kolu'\u mak:' neye tıklannı tcsblt ettiği üç şahsı yaltalam~ 'e . J geçti. bugün onu bu uzun mesafenin beri 

kaptırdı kendilerini adHyeye vermiştir. Dahiliye Velıillnln tetkikleri _ Şehrimizde tarafından görüyorum ve ona aid ufakte-
Fencrde Köprübaşı caddc.~ndekl 16 sayılı Bunlar. S:ımııtyada Etyemez Tren clkma- bulunan_ Dnhlllye Vekili Faik özt.rat tetkik. fek şeyleri yığınlarla taba"1isat izdihammm 

.ti1id fabrikasında çalışan işçilerden Mukac!_ zında 5 sayılı evde gizli fuhu., yaptıran Ko- !erine d~n de devı:m e~mif, Vllftyet, Po.rti arasından ayıklıyorum. 
der isminde genç bir kız dün çalışırken ko- ço ve karısı Marika ile Beyoğlunda Ağaha - ve Emnryet Dlrektorlü~unde meşgul olmuş_ Sultan Reşad tahsil görmüş, rüyet ufku· 
lunu makineye kaptırmış, ve parmakları kc- mamında Hncıbedlr apartımanında zemin tur. nu geni~letec:ek malumat edinmiş. memle

ketin muhtelif kıt' alan hakkında tetkikat 
silmiştir. katmda oturan Nertmandır. Be"edivt- "'ıhbive tf>.şkilatı - Belediye Sıh- yapmış, tarihi aleme dair' tet~bbüatta bu-
Yaralı i~l tedavi albna alınını.,, taza et- Suçluları adliyeye teslim eden zabıta, dfm hiye Müdürlüğii kazalardaki sıhhat teşkilfı.. !unmuş, siyaseti hariciyeye miiteallik içri-

rnfındn tahkfkntn başlanmıştır. bu evleri ka.pntmıştır. tını :ı.slah etmiş, kaza doktorlarmm vazife - hadlara vasıl olmu~ bir zat değildi elbette: 
lerfnJ :fklye ayırmıştır. Kazalarda sıhhf ref-

( __ M_ü_v_a_k_ka_t_ta_h_t_a_k_ö_p_r_ü_ta_m __ a_m_ı_a_n_d_ı _ _,) 
hanedandan hiç biri öyle değildi ki o böyle 

ti.şat. hasta ve cenauı i&leri olmak üzere l!d- olsun: falat onda eöyJenenleri dinlemelt, 
şer şube ibdas olunmaktadır. 

bilmediğinden bahqetmcmek ve ıttılaı dai-
Teftiş he1etı nlsi ·- :Mnarif Vekfıletı tef • 

tlş heyetl rci.sl Cevad dün saıbah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Btr Jıömür töccan ce-zatımdırrldı - Beledi
ye İkb.snd İ~eri Müdürü Saffetle Beşiktaş 
kaymakamı Knrnç~e kömfir depolarını ter 
tiş etmiş, nnrktan yukan ttömur satan bir 

1 

tüccarı cezal:ındırmışlardır. 

Yenl ya.pıla.cak yollar - Belediyenin yeni 
sene yol inşaatına talih çıkmamıştır. İnşa_ 
at kL51mlara bölünmek smeti?e tekrar lha. 

lleye çıkarılacaktır. 

resine getirilen malumatı telakki etmek i
çin bir kabiliyet vardı. Huzuruna gir".!n 
sadrazamlarla, nazırlarla, siyasiyata men
sub zevat ile, valilerle, Jstanbula uğnyan 
yahud lstanbuldan ayrılacn~ olan Türk se
firlerile uzun uzun konuııuidu; daha doğ
rusu onlara karşı bilgisizlik p:östermemek 
İçin ıusaralıc dinlerdi; onun haklttndfl uzak
tan yanlı§ hükümelre vaıııl olanlann fikrine 
mugayir olarak kendi5ine söylenen şeyleri 
kavramak zekasına malik olan ve bilme
diğinin inadına saplnnlll kalınıyan bu 'lat 
ile ~örüsenlerden hiç birine tesadüf r.tme-

dik ki nezdinden fena bir inbba ile ayrılmı§ 
olsun. 

Malumatın fıkdanını tazmin edecek bir 
haasa vardır ki ona fazlasiJe malikti: Sus
mak ve dinlemek. Bizden olanlar için hu 
hassa kifayet ederdi. O sayededır ki huzura 
kabul edilenler hep oradan memnun, mut
main ve mutayyeb çıkarlardı. Elbette bu
nun diğer mühim bir sebebi vardı: Resmi
yete ve zarafete pek ziyade itina edetı, her 
şeyden ziyade nazik olmağa chemmiyetı 
veren, ve konuşurken düzgün, hatta r.1US• 

talah söyliyen bu zat muhatabını cezbet
mek için başka bir vasıtaya ~uhtaç decildi. 

Huzura kabul edilenleı yalnız biz Türk
lerden ibaret olsaydı hiç endişeye mahai 
kalmazdı: Fakat ecncbılcr?.. İtiraf etmeli
dir ki ne zaman ecnebı1crlc bir temas mec
buriyeti hasıl olsa b!zi biı endişe istila eder
di. Ondan Avrupa hükümdarları gibi bil 
vukuf, bir mümarese beklenemez.dit hattl 
rivayetlexe itimad edilirse, zaman ile, rnuh· 
telif tecrübclerile, ahval ve vukuata vakın
dan ıtbla' ve istinas ile bu hususta ,p~ me
fıaret sahibi olan Abdülhamid kadar bıı: 
kabiliyet ümid edilemezdi: yetişiıdi ki vir 
hata olmasın. Vakıa ecnebi sefirlerle ve za
irlerle mülakat hep bir tercüman vasıtn ilq 
cereyan ederdi; ya hariciye nazırı, ye teş• 
rifat rnüdiri umumisi, yahud başmabe) nci 
hazır ve na2.1r bulunurdu; ve mükiilc:ne 
tercemeden geçerken matlub olan kisvey{ 
giymiş bulunurdu. 

Onu böyle takdirlerde mükerreren gör
dük ve hiçbir znm:ın etrafın mahcubiyclİ• 
ne bais olabilecek bir vak'a hudusuna vii.
luf olmadık. Pek naz.ı"k ol<uı bu tcrccmc 
vazifesini başmabeynci LUtfı Simavi ifa e- 1 

derken öyle bir dirayet ve fetanet gösterir-
di ki bundan hünkaı da, huzura kabul edi
len de pek memnun, yalnız kendisi yorul
muş, terlemiş ve oldukça bunalmış çıkardı. 

Bu mülakatlardan birinı talınttür ediyo
rum: 

Bir tarihte Londranın me§hur Daily Mail 
gazetesinin İstanbul muhbirliğinde bulunan 
Mr. William Stad huzura kabul t"dildi ve 
pek ziyade iltifat gördü, hatta kendisine 
murassa bir sigara kutusu hediye edilJi. 
İngiliz muhbiri bu mülakattan o derece 
miite.şekkir kaldı ki bilahare gene mez.kiir 
g~etc.nin Berlin muhbirliğiue geçince Türk 
dostluğuna sadık kaldı. lstnnbula bir 1kind 
gelişinde tekrar hünknn görmek istedi V«!! 

hakkında aitnyişle dolu ynzılar yazdı. 
lngilterenin pek meşhur ricali siyasiye 

sinden olan bu zat Amerikaya seyahat e 
derken Titnnic lı:aznsında kurban olan!~ 
arasmda bulundu. 

Gayri resmi bir seyahate çıkm13 ofnn f nc 
giliz dahiliye nazırı Mr. Churchill refikasilo 
beraber bir Cuma selamlığında hazır bu
lunmu~ idi. Edilen istizan üzerine hünkar 
kendisini ve Ydikll!lnı kabul etti ve onlar· 
la, pek usul dairesinde müsafahadnn sonra 
mütebessimane birkaç nnz.iknne cümle ile 
iltifat ederek pek iyi tesir bııalrn. 

Huzura kabul edilen ecnebiler meyanın
da Port Arthur :muzafferiyetini kaz.anan 
Marcdml Nogı - de zikre şayandır. Hünka. 
nn hu Japon knhranıani\e mü lak.atı iki ce
şid tercemeden geçerek mümkün olab;ldi. 
Hiçbir ecnebi lisanına wkıf olmıynn Mart!· 
chal yanında almanca bi!en bir bahriye :za
bitile gelmişti. Almancayı da pek miıkem• 
mel söyliyen L.Utfi Bey tercümanLk va7ıfe· 
sini, bu Japon zabitinin vasıta:sile yapml'lU 
üzere hazır bulunmnmış olsaydı hünkör!a 
görüşmele imkanı hisıl olamıyacaktı. 

Hünkar Rus ve Japon muharebesinin 
tafsilatına vakıf mıvdı. mükuleme esnasın
da bundan bahsPdildi mi, hlmiyorum, heT· 
halde aTada LGtfj Simavi bulununca bahse
dilmiş olsavdı hil~. Nogi-nin huzurdan Jıelı? 
memnun çıkmr~ olmasına bakılmcn. müka. 
leme herlıalde pek iyi eert')'an etmi, olncıık. 

Bu 7erninde kayded:lecek birkaç haııra 
daha var. , 

Halid Ziya t Jnşklıgil 
--------

Bir }rük araba~ı bir çocuia çarptı 
Unkapanında De~en sokafmda 14 nu

marada omran Hakkı adında bir çocuk, <'ün 
Küçülmazar caddesinden geçerken. Cemalill 
idaresindeki 1317 sayılı yük arabasmm ::ad. 
mesine uğramıştır. 

Bo ~arpına neticesinde arabanın nltrna 
düşen Hakkı vücudünün müteaddid yerle • 
rlnden tehlikeli surette yarnlanmıştır. Yn _ 
ralı, tedn vi altına alınmış, ka.J:aya sebeb o. 
lan arabacı hakkında takibata baıılanmış -
tır. 

Armatorla.r blrll!t - A;matorlar birliği 
Devlet Demlryollarına aid kömfir nakUyatı. 
nın temini hll.illSlarını görüşmek Uure An
karnya bir beyct gönderilmesini kararlaş _ 
tırnuştır. Bu heyetin Pazartesi günü Anka_ 
raya hareket ederek ornda alakadar makanı. 
lnrla bu hususta temaslarda bulnnma.<;ı mu
vafık görfilmüştfir. Devlet Demlryollannın 
nakledrlecek kömürü 420 bin ton kadar tut
maktadır. 

Aylardan, Hnrtalardnnberl :ı;inemn Aleminin en yılmRZ 
film dOnyasının en parlak bir meşheri olan 

L A L E 
kahrnmnnı 

Emlnönfindelı:f mnvak.knt tahta köprünün kD vMıtalan tramvay caddesini takiben 
inşaatı tamamlanmış, bu sabahtan itibaren Bahçekapıya çıkmakta, İ.slanbul cihetinden 
nakil vasıtalaxına açılmıştır. Kö.prünfin E ~ ~ 
mlnönü cihetinden yalnız trrunvaylar CC~ : kopruye giden ruı.k1l. Va31lalan Reşadiye ca.d-

mctte, halk ve mikil vnsıtalan tahta köprfi- desinden geçmektedir. Resmimiz muvakkat 
den glcllp gelınektedir. Köprüden geçen na- köprüyü ıöstermettedir. 

( ___ r_ı_v_A_T_R_O_L _A_R--..J) 
Raşid Rıza tiyatr«>!>ıı 

Bu ak.§am Gedlkpa.§a _ Azat bahçesinde 
Velinin çocuğu • Vodv11 8 perde 

Bugün şaheserler dizisinden iki illm hirden gösteriyor. 

1- BROKLIN KABBAMANI 
Albn sesli 

DICK POWEL 
Amerıkanın Sarışın GOneşi 

PRISCILLA LAN E'nin 
Şarkı.... MOzik.... Zevkle işledikleri bjr hnrika 

Z - ÇELiK KAFES 
fstırnbın kııynağı... Gangst9rlcrin dehşet Ealdığı bfiytlk A vantnr 

ve heyecan filmi. BogOn saat 11 de tenzilatlı matine ~:••Sllll" 



23 Haziran SON POSTA 
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Bütün tahminleri altüst 
gelecek 

[ Hadiseler Kar~ısında 1 

SANKÜ 
eden hadiseler ve 

• n D aııı sarfctmekten hoşlanmıyan bir . • . Sanki uyandığım znman ikindi ol ,. 
adnm, herhangi bir şeyi almnk muştu. Yavaş yavaş iskeleye indim. Va

istese, elini cebine sokar, alacnğı şeye pur da ne kadar tenha. Kırk dakikn son
toka'bül edecek irndar para çıkarır; bu ra İstanbuldayım. 1939 yılında idik. Ne Alman - .Leh ~e 

ne de Alman - Müttefikler harbı be':1uz 
başlamamıştı. Fakat müttefiklerle Lehlıler 
arasında tedafüi bir ittifak akdolunmuştu. 
Buna göre, eğer Almanlar Leblilcre teca -
"üz ederler ve' bunlar silahla mukab~e j -
derlerse, İngiltere ile Fransanın dah~ A -

d kı · t amıle antnanyaya harb ilan e ece en am 

:••••••••••••••••••• YAZAN •••••••••••••••••••ı:. . . 

•

'=.=.= Emekli general 

1
: 

H. Emir Erkilet 
: ıSon Posta. nın askeri muharriri ! .......................................................... 

sı mümkün görünmüyordu. Sovyet Rusya 
ile Almanya arasındaki anlaşma biı ademi 
tecavüz paktından ibaret olduğu için Sov
yct Ru!rya Almanyaya askerle yard:m et -
miyecekti. ltalyanın da fiili ve askeri yar _ 
dımı birçok sebeblerJe vnrid gÖrİJnınüyor -
du. O halde lngiltere ve F ransaya karşı Al
manya yalnız başına harbed~ekti. Hem 
de. müthiş ve sıkı bir abluka fdttları nltın-

kadar sıkı bir askeri ve siyasi kontrol al -
tında bulundurmak istemelen askeri ha -
kımdan da tabii '1e zaruri telakki olunmak 
jktiza eder. 

Demek oluyor ki, şimdiye kadarki hadi-
seler birçok kimseler gibi bizi de haklı çı -
ka~madılar: Bu harbin Almanya i~.in pek 
çclın olacngını ve onun küçük bir dunanma 
ve ancak be yıllık bir ordu ve :.>İr hava 
kuvvetile ve ağır abluka 'jartları altında 

paray.ı öbür ccbıne 1royar: • · · Daha valdt erken, Beyoğlunda bir 
- Sanki yedim. eğlence yerine gide'bilirdim. İçkili, çal • 
Dermiş. Adamın, sanki yedim, diye - gılı, güzel varyete numaralan olan bir 

rek bir cebinden öteki cebine aktardığı lokan~aya girdim. Tarifeye göz gezdir -
para arttıkça artmış ve nihayet bu pnra diın. Içkf\er UC'UZ, mezeler ucuz, tertc -
ile bir cami yaptırılmış. camiye de cSan- miz garson, tertemiz kaplar içinde içki 

Jaşılmıştı. Diğer cihetten mütt~fıkl~rl~ ~tk 
yctler Birliği arasında da yenı bır ıttı a 

Fransa ve İngiltcreye galebe çalmak ihti. 
mallerinin ancak pek zayıf olacağını de -
foatla yazmış ve Almanya}ı Lehlilere te
cavüzden çekinmeğe davet emıi .. ıik. 

ki yedim camisi> a<lı verilmiş. ve yiyecek getirdi. 
Pazar günlerinde cSanki yedim, sis - Bilmem ilave etmeğc ihtiyaç vnr mı? mÜ?akeresi oluyordu. . 

İşte böye bir zamanda, Alma.nl_ımn hır 
Leh seferinden içtinab edeceklerını umu -
Yorduk. Buna delil olarak da, Almanları~ 
böyle bir sefer yüzünden :;ıkabil:ce~ yen~ 
h . A h b. · kaybetmek ıhtımallerı 

ır vnıpa ar ını . • .. .. . O za-
da. Evet simdiye kadarki hadıselcr hep b;zi 

yalanladılar. Küçük donanma, beş yıJlık 
ordu v~ beş. y.ıllık hava armadası her yer
de vazıfe1f!rını yıldırım giOi yaptılar ve 
galebe çaldılar. Evet, i te koca Fransa 
yardımsız ve çare!IİZ yerde yatıyor. Fakat 
bundan sonraki hadiselerin de hi:zi ya _ 
fa.ncı çıkaracakları henüz. pek süoheJ:dir. 
Bız l 939 da, bir Alman - Müttefikler har-

temile gezip eğlenmek bilhassa İstan - Bütün bunlar da sanki. 
bullular için çok faydnlı olacak. . .. Oradan çıkınca sanki bir taksiye 

.+, bindim ve evime döndüm. 
Pazar snbahlan düşünebiliriz: .• . Sanki güzel b ir Pazar geçirmiş , 

olduğu nazariyesini ılerı suruyo~duk. F 
rnan diyorduk ki. Almanya, lng_ılthe,bi r~:= 
sa ve Sovyct Rusyaya ~ar •1 hı~. ar . 
zanmak için yüzde yetmış bıle grJdvedne~)ıld~ -

•. . . . k • mevcu t>gı ır. 
cegı hır vazıyet ve ım an . . h d 
Bu sebeble Almanya harbden ıçtına . e e
cek ve Lehlilerle olan ihtilaflannı nıhny~t 

.. k ·ıe halletmerın 
gene barışla ve muza ere 1 •ol bu 
bir yolunu bulacaktır. Makul ofan 3 

yoldu. k . 
Fakat Avrupanın doğusunda, her esı 

şaşırtan bir harika oldu: Alman - Rus uz -
1 . . O n Sovyet Rusya-
aşması mucızesı. zama • . k 
nın i timni ve siyasi akide]erındc "'~ u -
b ı ç kt lan derin değişikliklere dıkkat 
uma a o . • k • 

k h t'ne hıç· bir kımıoe gnme ıs-etme za me 1 d .. 
t . d Birbirinin zıddı ve uşmanı o-
emıyor u. .. l · L• J 

1 N . Bolsevik TeJım en rııç uz a5a -
an azı ve ' ) b. 
b·ı· 1 • ) 1 Barutla ateş yım yana gt: e ı-

ı ır er mı. • 1 ı J V 
lir fakat Bolşevikle Nazı e e e veremez .. e ')h .b. h rkesin alıştığı rnoda olmuş mu
ı 1"· t ı, d tmek pek kolaydır. Güç olan 
ta ea Sr serti e Birliğinin bünyesinde ve 
şey, A ov~e er senelerde husul bulan 
mcfkuresınde _son d''-k t edip eski hedik 
b.. ··k t havvullere ı" 8 • uyu a k .d. 
kanaatleri değiştirme 1 ı. 

G
.. I b şeyi Almanlar yaptılar. 
uç o an u . ·-· d '-' h • 1· h 

Onl S ti 1 Bırfıgın eıu n "a ı er -
ar ovye e 1 d Fil k. ,_ d h . · kavramış ar ı. ı va ı re -

11:esten a a ıyı • . ft n bir Rusyanın, :-.:vızyon a -
vızyon tara " • 1 b d k 
1 hd 1 ki Pek sanh o an gar emo -
ey ar ı an . d '- .. 11 d' . d I tl rinden :zıya c tanavvu er ı
rası ev e e · b' · k 
1 A vrupaye yenı ır nı7.am verme 
eyen ve d h k 1 . . Al anya He uyuşması a a o RY ve 
ıstıyen m ı.. '- ·k • Al 1 
d h b •. di iste bu naıo atı man ar 

a a ta uy • ~ d • · 'f _ı 
rabuk kavran:ıışlar ve on an azamı ıstı nue 
edebilmişlerdı. 

Al anyanın Sovyetler Birli.ğile, doğu 
Balıı[ı;ı cenuh ve şimal sahillerile Lehistan 
toprakları üzerinde ııüratle anlnşarak bir de 

d mi tecavüz paktı akdetmesi göskr:İyor 
:i Sovyet Rusyada bu hu:usta tam bir fı -
._. ı.. fıg"ı vardı. Her ne ıse, Alman - Rus 
ıı:ır nazır • :ı.. b .• 

k A rupada bır ·uom a te m yapması-
pa tı v d d · l .. gene Almanyanın, ış enı7. ere, 
~a ·d°~m;~ddelere, dünyanın servetlerine 
ıptı ~! milvcnlarla müstemleke halkına 
ve ~z I 1 iliz ve Fransız impnrntorluk
malık ko an ng vaffakiyetli bir harb yapma-
larına ·arşı mu -

[KADB~: 
Erkek kazağı modelı 

Erkek kazakla • 
ıında da hemen he
men kadın örgü eş
yası kadar tene.v .. : 
viı yapıldı. Turlu 
türlü örgü ve gar • 
nitüre baş vuruldu 
FakRt en güzellen 
-her zaman so:rl~ • 
diğimiz gibi- .daı • 
tna en sadc'len ol • 
~il. • 

j ıe tamamile sa: 
de kaldığı halde b> 
ı.ı• kendı taızın?a 
b :klenmedik yenı . • 
lil:ler getiıen .bıt 
model. Örg~. las k uzun kol c1kek ka -
ıil · örgü ... Dık ya. a~ k Ancak sağ 

- ı· tik §eklı oeme • 
zagının as . . • . 1_a ]dı bjr .cebi var 

.. - .. de mınnnını, ,. pa togsun . 
~i derhal gözümüzü çeıcıyor. 

Emprime i~nblı modd 
Emprime elbi -

selerde sadelik e -
sastır. Arada ufak 
b r değişiklik ya • 
pı1abilir. göze ?~~
maz bir garnıtur 

kuUnnılabi1ır. Fa -
kat biçim ve renk
lPr umumiyetle· kn 
nşlk olmaktan u -
zak kalmalıdır. 
Sık sık giymek '\ 

için modası çabu • 
cak geçmiyecek ve 
ne kadar göriilıse 
göze çarpmıyacalc 
bir model istiyen. -

J . te güzel bır . Belde "re ış .. .. de aJ•ı tane plı. 
:ı: k Eteğin onun , 1 
vme . F ve korsaj düz. Ya 
d .. b' ı .... .v.er J{ıolln 

uz ır "'""'" . 
nız ya.'ka değ~şik. ·• 

Sovyet ~~synnın Almanynya çok seyler 
".eremıy~ce?ı ~e Almanyanın benzinsiz, ç~ 
lık ve demırsız ve iaşesiz kalmak yüzün -
den harbe devam edemiyeceği türlü hesab 
ve istatistiklerle ishat olunuyordu. Eğer 
bütün bunlar doğru ise Almanyanın Le -
hi<ıtana ve dolayısile garb demokrasi dev
l~tlerine hnrb açması bir intihnrdan başka 
bır şey olamazdı. bini pnrça parça değil. topyekun rniitalea 

ederek Almanya için çıkar bir vnlu olma -
dığını dü~nüyor ve bu -.ebeblc Alman • 
yanın böy)e bir harbdr-n ıiçtinab ede~ni 
umuyorduk. Ayni sebeble, Leh harbinden 
sonra da. müsalaha olma ını c:ok i&temiş 
ve Avrupanın bugün içine tlüştüğü ve ya
rın daha çok dü~cceği beter vazivetten 
kurtulmasını perin İstMni tik. Fakat düsün-

- Sanki ş·mdi evden çıktım. Tenha tim. 
bir tramvaya bindim, Köprüye indim. Gülece:ksiniz: 
Vapur hazır. Üst ıkafa çıktım. R\izgar pü- - Sanki 'bu da güzel Pazar geçirmek 
für püfür <>-Siyor. mi, eğlenmek mi, sabnhtan akşama ka 

•• . Vapur Adnya yanaşb. İskelede - dar evinde otur düşün. 
yim_ Yavaş yavaş yürüdüm. Çamlıkta bir Cevab vereyim: 
tur yaptım. Orada bir lokanta var. Lo - - Siz gittiniz, gezdiniz, eğlence yer _ 
kanta fevkalıide temiz. yemekler sud:ın lerine girdiniz de sanki eğlenebildiniz 
ucuz. Sanki oraya gi:Cfim. Sanki karnı - mi? Fakat her şeye rağmen Almanyanın Le-

histana harb açtığını ve lngilizlerle Fra _ 
1 h h .1• I nsız 
n~~ .. ar .. 1 ?.n arını .ağukkanlılıkla telakki 
ettıgını gorduk. Lehistan seferi ha d'· d"-- .. b. .. l ş on u 
rucu ır sur.at e olup bitti ve Lehistan Sov-
yet Rusya ıfe Almanya araııında hi b' 
'dd. 'h ·ı·f k · ç ır cı ı ı tı a çı madan, taksim olundu. Bu 

c.snada s.ovyet Rusya do. Baltık dt vletle -
nnden bırçok deniz ve hava füılerini İsgal 
etmek ~ak kını aldı. Sonra Ruslarla Fir ler 
harbettıler ve neticede Sovy•tl F. 1• d' 

d 1, , ._ er ln an ı-

yn an r..arcli berzahile Ladoga göl" - b'·-.. h'll . . l unun u 
tu.n sa ı e.n.nı a dılar. Nihayet Almanlar. 9 
Nısandan ıtıbarcn Danimarka, Norv!"ç, Ho
landa. Belçika ve Fransa !'!er; !'lefoı ]rrine 
baefndılar ve hepsini muvaffokiyetle hitir _ 
diler. Su anda teslimden ba ka ç 4ue göre
miycn Fransa ile Almanya arasında mü _ 
tarcke ve barış ön müzakereleri olmaktK -
dır. 

Alman şartlarının tef errüat itibarile ne 
olduklarını böJemivoruz; fakat Fransanın 
mütareke ve müsalaha dilediği gündl' yaz -
dığımız gibi şimdi de tekrar ederiz ki, hir 
mağ)üb İçin şerefli mütareke veya euJh 
şartlan be~lemek abestir. Bahu~U'5 22 yıl 
evvel Frans1zlann ayni vaziyette yapbk -
lnnnı Almanların unutmalarına imkan yok
tur. Onların 22 yıl evvelki intikamı <ı.z çok 
alacak1arı muhakkaktı. 

Almanlar askeri bakımdan henüz mu -
7.affer olmut ve harbi bitirmiş ııayılanıazlar. 
Onlar asıl güç ve kafi harbe ancak "'imdi 
baflıyacaldardır. Bu harb fııgiltere harbi -
dir. Bu sebeble Almanlar, tclı:nl? diı ilecek 
ve fngiltere ile mücadeleleri eıma~nnda ken
dilerini arkadan vurabilecek bir Fran._c;:anın 
mevcudiyetine müsaade edemezler. Onun 
'için Fransayı 'kara, hava ve deniz ııitMıla -
•ınr1nn t,.rrı'l.:: edt>n ve Fransavı kat'i sulhe 

(<Son Po• .. ,. ıı n•n ~rJebi tefrikaaı: 

düklerimİ7. ve istediklerimız çıkmadı ve ol· 
madı. Harb de işte 10 aydanben Avru -
panın doğusunu, şimalini ve bl\tısını kana 
hovadı. Bu semtler harabe 'liC mezarlar]a 
doldu. Yüz binlerce aile ocağı s(;ndü. Fakat 
harbin ımnu, kanaatimize göre, henüz ~k 
urnktır. 

mı bir güzel doynırdum. . . . Sanki 4bu benim düsündüklerimin 
... Çamlıkta çmnJarın n'tmn uznn - hnngi birini görebildiniz ki! 

dım. Hava temiz, çam kf\kuları içinde u
yumak da ne iyi oluyor_ sanki uyudCım. 

Yaşamak mı bu? 
Bunca harikalara ve f,.rfakfı .. f•klara nğ

men Almanlar heniiz kat'i bi r nt>tice et- Okuyuculanmdan bir ~enç kadın haya - Bu dakikada tıpkı bu mektubun anlatbğl. 
de rdememislerdir. Onlar için netice o'Dcnk tından memnun değil. Bana ynzdığı uzun na benr.er bir vaziyet münasebetlle beş alU 
fn,..ilı,.renin ma(!Jr,bivrtindcn sonra dü~ii - mcttubdan anlıyorum ki, severek evlenmış.. sene evvel bu siitunlara nakletmiş olduğum 
nülebilir. Fakat ln~iltere harbi e nasında Ur. Alll\h bağışlasın bir de çocuk sahibidir. b1r hitA.yeyf hatırlıyorum. 
ve daha sonra da ovle hfıdisele: olabilir ki Ei'an da sevmektedır. Fakat işte irtikbal. dL Bu hlkflye Taksim civarında oturan bir 
her ııey altüst olabilir. Onua için geçmiş ha doğrusu istikbalin safh~ umduklan gibi tren\: kadınının hiklyeslydi, sabahleyin ko
huı-liseler bi?i yalancı cıkarnıalda beraber c;ıkm:ımıştır. Günün blrlnde meydanda olan cası ve çocukları uytuda iken sokab çıtı _ 
s::elecek hadi:ııe}erİn lasOİk etmİyeceJderi h!'ıdiselerl de ftste gelince, biralt darlık fle J'()r, pazara gidiyor, ihtiyaç gördüğu madde_ 
henüz be1li değ:ldir. Bizim İ!tediğimi7. Av-/karşılaşılmıştır. Üç odalı tüçuk bir aparb - leri en iyl 'Ye en ucuz fekilde alıyor. Evin~ 
nıpanın iyi veya kötii rnüvaz,.nes1ııiı\ kö- ,manda oturuyorlar. Evin lıütun işlerini biz- dönerek kahvaltı sofrasını h&?;l?'lıyor ve ko_ 
künden bozulmamasıydı. Çünkü böv!e bir zat genç kadın yap:yor. çocuğa ihtunam cası çoc~e beraber kalktığı zaman evi hı>. 1 

bozsrnnun kjm)er idn ivi ve \imin irin fe- göste!'nlek de lcab ettiği .için lşi başarın$ tı bir surü hb:m~tçi tarafından hamlanın-: 
na olacağı evvelden anla ılamnz. · • güç yetişiyor, akşam kocası geldl~i zaman gıbi buluyordu. Öğle ve akşam yemekleri d• 

H E E kit t kndın artık ttunamen yorgundur ve bana bu şekilde devam ediyordu ve evin erkeği öğ. 
.......................................... : .... : ... ~ .. !!.._ butün bu hılrayelert nrilattıktan sonra: leden sonra kansı ve çocuğu ne soknğa çıkr 

_ Yasamak mı ibu? diye soruyor. Oka.va - mak imki.nmı da buluyordu. El'an kulağım, 
Atçı dükkanından akan yangın "um belki ha-, sukutuna uğ!"llyncak. :fakat dadır, bana bunu anlatan derdli: 

söndürüldü ~endi.sine asıJ'-;.yatın bu olduğu cevabını - Ben hlr sürü hizmetçi ne ayni intizam\ 
Kocamustafapa.şada 369 sayılı aşçı Hasa.. verec~lm. Okuyucum bana anlattığı ~lerln temin edemiyorum, demişti. 

nın dıikkinından dün yangın Çlkml§Sa da hepsinl yapm:ılıdır. üstelik yorgun da dilş - Bütün mesele ynpmasını bilmekt~ ve ce .. 
itfaiyenin vaktinde müdahale.sile genişleme- memelidir Eğer yorgun düşüyorsa kendls1 sarcti kaybetmemektedir. E1bette geniş, fe
sine meydan verilmeden söndUr.ülmüştür. icin tanzim eWğl ev ve iş programında bir nıJı gtlnler de gelecektir ve o zaman bugü -. 
Yangının ne sureUe çıkt!ğı zabıta taralm - ekstklik. bir yanlışlık, bir intizamsızlık var, niin nlsbl yorgunluğu tntlı bir hatıra gib~ 
dan araştmlmaktadı.r. demektir. kalaca1ctır. TF.YZE 
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~~Bunları 

GARİB IİIR IZDIVAC • 

< biliyor mu 
L idiniz? 

Yumurtladığı için yakılan 
sihirbaz horoz 

- Ha~~ın~ı.da ne düşündüğümii öğ
renmek mı ıstıyorsunuz? Ben sadece siz
de gördüğüm tezadlan kendi kendime 
.izah etmeğe çahşacağım: Bir akşam size 
aramızdaki gayri tabii vaziyete 'bir niha: 
yet vermek için birbirimize aşık olmak
ta~ .daha jyi ~re olam•yacağıru söyle
mıştım. O vakıt hu teklifimi gijlünç ve 
manasız bulmuştunuz. Halbuki bugün 
ayni teklifi siz yapıyorsunuz. Size ne ce
vab vereyim) Sözlerini ciddi telakki e-· 
deyim mi~ 

- T.abii ... Derhal buna teşebbüs et
mcğc karar verdim. 

- Nasıl) Çabucak darıldığınız İçin 
sizi incitmeden benim de ne '!llretlc ha
reket edeceğimi öğrctini7_ 

- Benimle alay etmeyiniz Haluk. 
Herhalde kollarımı boynunuza dolayıp 
sizi öpece'k değilim. 

Genç adam gene :müstchzb'Bne gü
lümsedi: 

- Belki de İ~ buradan baılamanız 
müreccah olurdu. 

- Zannetı~?:o~m. Sizin benim böy
le haTcket ettıgımı uttu -etmediğiniz~ 
lı:aniim. 

- Ne acayib kızsınız Zeyneb 1 Par
malc lcadar hoyunuzJa ın~ICT d~nüyor
.sımuzl O halde "Plinmız nedir) 

- Daha lcat"i bir planım yok ... Bir 
defa tecrübe edeceğimi söyledim. 

Bu sözlerden sonra asabiyetle gü)rlü: 
- Beni :sinirletiyorsunuz, ne söyle

d iğimi pek bilmiyorum. Fakat vaziycti
min pek müş'kül olduğunu anlamanız İ
cab ederdi. 

Genç -kızın son kelimeleri sö~erken 
yüzüne çöken teessür Haluka -dokun-
muştu. 

_Böyle ~öyliyerek beni müteessir e
diyorsunuz Zeyneb. Burada bedbaht bir 
ömür mü sürüyor,unuz? 

_Bedbaht mı1 Hayır. Siz bana kar• 
harikulade bir ali<'.ena'hlı'k gösteriyor'1 uz. Hatti. bu g!lrib ve gülünç izdi-

sun b .. l k. 
vaca kabul ettiğim zaman oy e sa ın ve 

Nalrfeden: M• auf!~ T,abain Bf!r.hand 
mes'ud günler yaşayacağımı tahmin bile 
etmt!miştim. 

Aralannda uzun bir ıaükut oldu. İltisi 
de sessizce kahvelerini içiyorlardı. Niha
yet Halük yeniden söze ba~adı: 

- Düşündüm. Teklifiniz cidden ma
kuldür Zeyneb ve bunc1an böyle MZJ 

başka gözlerle görmeğ•· gayret edece
ğim; fakat bir fal'tla ..• 

- Şart mı lcoşuyorsunuz? • 
- Tabii ... Aşk mütekabil olmalıdır. 
Zeyneb fincanını masaya bırakarak 

yerinden fırladı: 
- Ne söylüyorrunuz? 
- ikinci bir defa daha ümidsiz bir 

a ka süriikleneceğimi zannediyor muy
.dunuz? Bunu yapmaktansa kendimi bir 
:uçurumdan aşağı fırlatmak bin kat ba
yırlı olur. 
Z~m~b safiyane bir eda ile ceva:b ver

di: 
- Me!e1eyi bu ccph~den hiç muha

:keme etmemiştim. 
- Size soruyorum Zeyneb: Aramız

<Ia hiisnü niyetle bir tecrübeye gimcce
ğiz. Sayed bundan iyi netice alır ve 
mcs·\Ja olabileceğimiz kanaatine varır
~ak Handan yüzünden bu saartet ümi
dini reddeder misiniz) 

Genç kız mütereddid ve çekingen bir 
eesle: 

- Bilmiyorum... dedi. insan bir 
lalbde birinci olmağı tercih eder unı-
:rım. 

Masum blı Jtalbin if adesj olan bu 
aöı:ler Haluka dokunmuştu. 

- Hakkmıı. var ve .iz bunft lıiyılcsı
:nı7. Zeyneh. O ıhalde beni Teddcdecdtsi
:niz demektir. 

Genç kız başını sallıyuak cevab •er
di: 

- Zannetmiyorum. Şayed bir gün 
11evebilirsem hu gıbi mülahazalan .zih
:nimden 'tızaklaşhraca~m1 ümid ~derim. 

Haluk hu defa nğır1aşan ve ciddilqen 
:naurlannı kansına kaldırmıştı: 

- O haide bir gün everscniz bu eev
gi bıiyük 'hİT ib6ras olacak öyle mi~ 

- Seversem bütün varlığımla seve
ceğimi zannediyorum. 

- Göreyorsunuz ya Zeyneb, tıi:te bir 
gün bu izdivacımıza linet edeceğinizi 
söylememiş miydim! 

- Hayu Halük. böyle bir ~y <lü ün
meldiğime imkin yoktur. Bilakis. her ne 
olursa olsun, .ize karşı ebediyen minnet
tar kalacağımı tclcrar ediyorum. 

Haluk asabiyetle yerinden kalktı. 
Hem odada dolaşıyor, hem konusmakta 
devam ediyordu. 

. - Ah, lı:cndi .lcen~imi döveceğim gc
lıyor. Nasıl oldu da S1%e bu izdivacı tek
lif edebildim 1 Haydi 'Siz genç. tecriibesiz 
masum Lir kızdınız. Ya ben~ Hayabnd~ 
bunca tcc:ıriibe sahibi olan bir. adam 111-
fatile ölüm projesi suya diiştiiğü takdir
de gelecek müş\.ülitb derpiş edemez miy
dim? Fa\at merak -etmeyiniz Zeyneb, 
size aöz veriyorum. Şftyed bir gün :biri
sini 9C'\.'ersen'iz 9İzi bu mÜ Jcü) vaziyetten 
kurtartnftmn çaresini bulacağım. 

Genç adamın sadası c;ok derin Ye 

mahzun hir ahen1c nlm1ş, gevezelikle bn~
lıyen m\Jkilcme cıddi' bir ~afhav:a ıgrr
m~i. Z-eyncb de heyecanl: bir sesle ee
vab verdi: 

- Siz çok asil nılılu b1r adamsınız 
Haluk, ömrümün sonuna kadar !!İ~ ınin
neltar kalacağımı telcnır ediyorum. 

Haluk buna cevıtb vermedi. 'kendi 
düşüncelerine gömülmü, gıoi idi. Neler
den sonra başını lcalaırarak 'kansına M
tah etti: 

- Size yaloız bir §ey söyliyebilirim 
Zeyneb: Şayed bir gün beni 'bir kfıbus 
gibi saran şu es'ki hatırnlardnn sıyrılıp 
tekrar sevebilirsem bu sefer, bütün ncı 
tecrübelerc1en 'kök a1aca'k ohm sevdam 
çok daha derjn ve insani bir his olncalc 
ve 'bütün bayatımc kalbimde ~cmya
caktır. Bu 11öz1crimden sonra, bana ken
dinizi sevdirmek tecrübesini ynpacalc 
mısınız? 

Genç kız titrek bir ~esle: 
- Evet ••• de<li. (~r'kast Tar) 

İsviçreck! Bal'da 
1474 Sbnesindc bir ho
roz :bir ağaca bağlnn· 
mış ve diri diri yakıl- ı 

mıştı. Bu horozun bu 
suretle yakılma-ına 

sebeb bir yumurta 
yumurtlamış olmn:., 
\ 'C' hnlkın onu horoz 
şekline gi~ bir sihirbaz 
ıdi. 

addetmcled 

. * Çıfte çalgı çalan adam 

.şilragolu ımusi1dşinas Louis Perlman 
ayni zamnnda keman ve piyano çalmak ... 
tadır. 

Sahil koku ~una derler 
Kokulu bir mad 

de ile dolu bir !kab 

Mısır ikrah Tutun 

mezannda bulun
muş, mezar 3300 

senelik olduğu 

halde, .kaptaki 

madde kokusunu 

muhafaza etmiştir. 
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Çankırıda mahsul ·bu "yıl 

göriilmemiş derecede bereketli 
Vilayetin birçok yerlerinde ve bilhassa Kızılırmak 
havzasında insan boyu başaklar var. Köylü bu 

mahsulü nasıl kaldıracağını düşünüyor 

Çankın (Hususi) - Bu yıl Çankınnın 
baharı bütün bir yağışla ~cçti. Yaz mev -
ıimi de yağışla başladı. Bu r.ormal yaiış -
far vilayetin bütün çevresinde köylüyü ıe -
\•indiriyordu. Çünkü mahsul bu hali tabii -
ıinde yağan yağmurlardan ziyadesile müs
tefid oluyordu. Köylü b1.1 yılın büyük bir 
bereket ve bolluk yılı olacağını seziyor, 
>1izü gülüyordu. 

Aylar bu suretle geçip mahsulat boy 
:verdi, yükseldi, ekin başakları dirildi. 
Yemyeşil ekin tarlalarile dolan 9valarda 
nrpa tarlala{ı bölüm l>ölüm saıardı ve bu-

• cün kemalini buldu. 
Köylü tırpanını omuzlıyarak tarlasına 

"oştu. Fakat buğdaylar hula yükselmek -
te ve başaklarını büyütmektedir. 

Kızılırmak havzası bu yıl bilhassa gö -
rülmemiş bir şekilde bolluk içindedir. 

Irmaklı bir köylü şöyle söyledi: 

mak, çabucak anbara atmak yolunda bir 
kaç «harman» makinesi temin edilmeli -
dır. 

Eğer bunu alakadar makamlar temin 
ediverirlerse hem köylüye nümune olu -
nur. hem de köylünün mahsulü yerde kal-
maz. 

. Diyarbakır kız san 'al 
mektebinin sergisi 

Diyarbakır (Hususi) - Sene geytikçe ta_ 
lebe mevcudu artan ve büyük bir rağbet ka
zanan şehrimiz kız sa.n'at okulu, geçen ders 
yılında talebelerin yaptığı el işlerinin mııh. 

telit mevzularından güzel bir sergi açmış -
tır. 

Sergi, geçen gün valimiz Mltat Altıokun 
kısa blr nutkil& seçkin ıblr da vetıı huzurun
da açılmış ve genç kızlarımızın yaptıkları 

nadide eserler zevkle tet.klk edllm!ştlr. 

SON POSTA 

Kastamonuda köınür 
madeni .bulundu 

Çankırı {Hususi) - Öğrendiğime göre, 
Kastamonunun Küre kazasının Söğüdözü 
mevkiinde kıymetli bir Kitmüı madeni bu
lunmuştur. 

Bu madenin işletilmesıne başlanılması 
hususunda son tetkikler yapılmak üzere Ma 
den Tetkik ve Arama Enstitüsü mütehassıs 
mühendislerinden bir gn.ıp buradan geçe
rek Kürenin Söğüdözü mcvkiine gitmi§ler
clir. 

Sivas ilkbahar at yarışlar1 çok 
heyecanlı oldu 

Sivas {Hususi) - Yüksek Yarış ve Is
lah Encümeninin her yıl !iChrimizde tertib 
ettiği at yarışlarının birınci hnftası dün bü
yük bir kalabalık önünde yapıldı . 

Birinci kosu Sivas vil.1yeti dahilinde 
doğmuş üç ya!ıındaki yarını kan arab t&y
lar nrasında idi. Birinciliği Binbaşı Osman 
Gürgenin Nergisi. ikinciliği Cevdet Mara -
şarın Sevimi, üçüncülüğü Ali Kangalın Gü
zeli kazandı. 

Jkinci koşu: Dört ve daha yuknn yaşda 
ve hiç koşu kazanmamış yatım kan arnb at 
ve kısraklanna mahsusdu. Birinciliği Mev
lud Fıratın Yıldırımı. ikinciliği Reşad Ak
soyun Alın, üçüncülüğü Hayri Bilgierin Sa
nalı kazandı. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha yukarı yaş-- Bu seneki mahsulü naı!ll anbara bo
taltacağımızı düşünüyoruz. Sürüp, savur -
masına yetişemiyeceğiz doğrusu ••• 

Konya mu .. ddeiumumili'g-i daki at ve kısraklar arasında handiknp ko-
~usu idi. Buna 5 hayvan i~lirak etti. Kan -

Yalnız bu vaziyet karşısında dü~ünce -
lerimiz bir nokta üzerine saplaNyor. Bu 
da; Kızılırmak havzasında cidden söylen
diği kadar mahsul varsa bunları kaldır -

Edirne (Hususi) - Vilayetimiz Ciim - ber Kolağın Heyyulası birinci, Hiiseyin 
huriyet Müddeiumumisi Edib Beyazitoğ - Atlının Baykalı ikinci, Nüzhet Çubukçu -
lunun Konya Cümhuriyet Miiddeiumumi - nun Gümüşü üçüncü geldı. 
liğine tayin edilmiştir. Dördüncü koşu: Son koşuya üç hayvan 

-----------------------------------~ iştirakcltL 2400mette~anm~nkninb~ 

( Tokatta ilk okullar sergisi açıldı ) rincisi Adanalı Hüseyin Atlının Sezgini ol-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ du. Kerim Göktenin Payaza~ ikinciliğ~ ~e 

şad Aksoyun Alırı üçüncülüğü kazandı. 
Y i\rışlar büyük bir intizam İçerisinde ic

ra edilmiş, çok heyecanlı olmuştur. 

1 zmit Halkevi spor şubesi 
kamp kuruyor 

İzmit (Hususi> - Halkevi spor şubesi ba~
kanı, ağır ceza mahkemesi reisi Nall Tör, 
İzmltin meşhur Kel tepesinde bir kamp kur-

• mak üzere tcşcbbüsl~re başlnmıştır. 
Bu kampa, şehrimizin sporcu gençleri fle 

bır çok aileleri de iştirak edecektir. 
su sporlan faaliyeti de bu hafta başhyn

caktır. 

Kırklarelinde ilk arpa mahsulü 
Kırklareli (Hususi) - İlk arpa mahsulün

den 300 kiloluk bir parti Taşağıl köyünden 
Tokat CHususiJ - İlkokula:rın ders yılının Ali Rıza Artunkal'ın huzurlarile daluı. bir çok Eyüb oğlu İbrahim tarafından idrak ed\le_ 
na ermesi dolayısile merkeze bağlı sekiz davetJller de olduğu halde Cümhuriyet mek_ rek borsaya getirilmiş ve bu vesile ile bOr _ 

mektebin her sınıfından alınmış ve çok mu- teblnde açıldı. Gönderdiğim resim sergide sada mera.sim yapılmıştır. Borsa idaresi bu 
vaffak olunmuş bir serginin bugün Vall İz. Vali, Korkomutan ile davetll ve öğretmen - çalışkan çiftçiye bir pulluk değerinde para 
zettın Çağpar lle buraya gelen Korgeneral lerl göstermektedir. mükO.rntı verm~tlr. 

«Son Postan nu:ı zabıta romanı: 59 

KELiMENi 
E&:>QAR, 1 

Bu akşamki mücadelenin kahramanı o
lan bu gencin başucunda bir genç kız 
vardı ve onun göğsündeki yarasını sar
.mağa uğra~ıyordu. YılmftZ, Hulkiye doi
Tu koştu. 

Hulki dostum nasılsın) 
İyiyim, sen burada mısın Yılma-

zım) 
Buradayım. Aradığını buldun de

mek. 
Hulki, yaralı halinr. rağmen büyük 

bir enerji sarfedcrck yerinden doğruldu 
ve gazetecinin ellerine sarıl rak onu 
başucunda duran genç ve güzel kıza tak
dim etti: 

- Sana bahsettiğim kahraman ve 
fedakar arkadaşım ga:leteci Yılmaz. 

Sonra Yılmaza döndü: 
- Ni~nlım Julidef 
Yılmaz, ilerliyerck genç kızın etini 

sıktı: 
- Artık memnunsunuz ya! Büyük 

bir felakete maruz kaldınız. Şükür ki si
zi sağ olarak kurtarabildik. Aıtık üzül
meyiniz. 

J ulide, gazeteciye derin derin baktı. 
Bu bakışlarda minnet ve şükran hisleri 
açıkça okunuyordu. Çünkü onu kurta
ran o, idi. Birdenbire ileri doğru yürü
Clü ve yabancıların hayret dolu nazaıla-
11 önünde Yılmau kucaklıyarak Öptü: 

- Mer~il 
Bu hareket, Yılmazı çok scvindirmi~ 

ti. Çünkü, uzun ve tehlikeli macerasının 
mükafatını, bir gene; ve afif kızın hakir 
dudaklarından alıyordu. 

Hulki, uzandığı yerden onları mes'ud 
nazarlarla seyredi}•ordu. 

- Yılmaz! Nişanlımı kurtardım. 
Dünyada benden mes·ud kimse yoktur. 
Fakat seni bulam:ıyınrn beynimden vu
rulmuşa döndüm. Eğer. fnzla yaralı ol
masaydım, tekrar köske girecektim. Biz 
senin alevler ara'5ınd'l bir köıede kaldı
ğını zannediyorduk. 

- Acı patlıcana lCırağ. çalmaz. 
Peki, nerede idin bu zamana ka-

·. 

Yazan: lhaan Arif 
Senihanın katilinin peşinde idim. 

Julide atıldı: 
- Yakaladınız mı) 
- Yakalamı~tık. Fakat, bu dakika-

da elimizde değildir. 
- Demek kaçırdınız. 
- Kaçırmadık. Öldü ..• Zavallı ... 
Üçü birden sustu. Bir ölü karşısında 

gösterilen tabii ve acı süküt, üç genci 
bir an için tesiri altına almıştı. 

Yılmaz, ni~anlılara döndü: 
- Ben bir telefoıı edip gele~eğim. 

Beni bekleyin. 
Maksadı, Julidenin bulunduğunu ga

zetesine haber vermekti. Birk;ıç adım at
mı~tı ki telaşla koşan bir polisle burun 
buruna geldi. 

- Memur efendi! İşleriniz kolaylaştı 
ya) 

- Alay mı ediyorsun. Ben hayatım
da böyle arab saçı görmedim. Ne olu
yor, hala anlıyamadım. Kim kimden da
vacı, kim kime taarruz etmiş bilmiyo
TUm. Bu gidişle işin içinden çıkamıyaca
ğım. 

- fşi esaslı bir surette takib etmez
sen kıyamete kadar içinden çıkamazsın. 

- Peki amma, bunlar kim, sen kim
sin) 

Yılmaz, hüviyet varakasını gösterdi: 
- Sunlar benim arkadaşlarımdır. 

Bu ev, bir çetenin karargfıhı idi. ~u yer
de yatanlar, poli~in avlardl\n. bl"lki se
nelerdenberi aradığı haydudlardan bir 
kaçıdır. Onla;dan bir tanesini kaçırırsa
nız hnpı yuttuğunuz gündür. Şu kenar
da yatan Arab yok mu? Onun hakkın
daki tahkikat kısmına iki defa katle te
şebbüs cürmün\i ilave etmeyi unutma
yınız. Ben hadiseyi polis müdiriyetine 
haber verdim. Şimdilik size b\I kadarı 
yeter. 

Yılmaz, bu sözlerden sonra tekrar o
tomobile atladı ve r.azctı-.sile, polis mü
diriyetine telefon etmek üzere Cndde
bostanının yolunu tuttu. 

-35-
Buğclay kralı Atu, Boğaziçinin mavi 

sularına, ye§.il tepelerine knr§ı olan ge-

niş yatak odasında, şahane yatağında u
zanmıştı. Ağzındaki kocaman püroyu 
neş" eli neş' eli çekİ!ıtiriyordu. Knr{ısında 
biricik kızı Julide, müstakbAl clamndı 
Hulki ve aile dostları içinde l"n başa ge
çen Yılmaz vardı. ihtiyar milyoner, bu 
üç genci saadet dolu bakışlarile seyredi
yordu. 

Kızı bulunduktan sonra birdenbire de
ğişmişti. Son felaketin ağırlığı altında 
birdenbire çöken adam adeta gençleş
miş, dirilmişti. Yüzü gerilmiş, renk dol
muş, gözlerine gençliğe mahsus bir par
laklık gelmişti. Yüzünde ıztırahın yarat
tığı çizgiler, şimdi mes'ud tebessümler 
arasında kayboluyordu. 

Yılmaz, milyonerin dilber kızı ile ha- · 
raretli bir mübahaseye dalmıştı. 

- Julide hanım, belki ~imden sonra 
sizin müsnid zamanınızı bularak bu ka
dar uzun g'"ôrüşemem. 

- Bu da ne demek? Siz bizim en iyi 
dostumuzsunuz. Hatta bizim hala~karı
mızsınız. Evimiz siz~ ,her zaman açıktır. 

- İltifatınıza teşekkür ederim. Fakat, 
uzun ve acı şartlar dahilinde vukubulan 
bir ayrılıktan sonra birleşen iki sevimli 
nişanlıyı sık sık rahatsız etmiyccek kadar 
nezaketim vardır. 

- Aman, neler söylüyorsunuz ku-
zum 1 Başka şeyler konuşalım. • 

- O halde müsaade ederseniz Yara
sanın çetesinden ola:-ı güzel Feridenin si
zin inci gerdanlığınızı na'Jıl aşırıp sattı
ğını öğrenmek istiyorum. 

- Ben bu kadını hiç görmedim. Fa
kat. sizi t~nvir edecek bazı malumat ve
rebilirim. Jşin biraz daha evvelinden an
latmağa başlasam bie mahzur var mı~ 

tabii! 

Bilıikis, minnettar kalırım. 
Vak

0

anın evveliyatını biliyorsunuz 

Kısmen! 

Ben Seniha ile çok iyi ahbabdım. 
Zavallı Senihapk. Hatırlayınca yüreğim 
kanıyor ... Ne ise ... Onu Avrupada ta
nıdım. Söylemek doğru değil amma, ba
bamla onu himaye ettik. Arkada~ olun
ca ona dnha birçok yardımlarım dokun
du. Birbirimizi çok severdik. O benden 
hiçbir şey saklamazdı. Ben de ona sırla
rımt söylerdim. Bir nrtistti. Fakat hiçbir 
zaman şeref ve iffetini sokaklarn diişür
momişti. Yaradılışı itibarile çok .temiz bir 
kadındı. Hayat, onu l!temediği halde bir 
çok maceralam sevketmi' olabilir. Bu 
hal birçok kadınların başındnn gcçmi~tir. 

(Arkası var) 

Haziran 23 

Devlet demiryolJarı va limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Memur alınacak 
ı - Devlet demlryolları istasyon sınıfında istihdam edllmek üzere müsabaka ne orta 

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

2 - Müsabakada kazanan orta mekteb mezunlarına 60, lise Jl1CZunlarına 74 lira !ic-
ret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı lise mezunları için 28. Haziran Cuma ve orta mekteb me _ 
:ı:unları için ı. Temmuz Pazarte.s1 günleri saat 14 de Haydarpaşa, Sirkeci. Ankan, Balı_ 
kesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapıla • 
caktır. Müracaatlar bu işletme müdürliıklerJ ve istasyon şefliklerince kabul olunur. 

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

B - Ecnebi bir klmse ile evli olmamak. 
C - 18 yaşın bitmiş ve otuzu geçmemiş olmak 130 ya., dahlh 
D - Orta mekteb mezunları için askerliğini yapmamış olanların askerliğini yapması. 

na, en az bir sene zaman kalın~ ve lise mezunları fçln de askerliklerini yapmlf olmak. 
5 - Müsabakada muvaffak olanların bılahare idare doktorları tarafından yapılacak 

muayenede sıhhi durumları demlryol işlerinde vazife görmeğe elverişli bulunmak. 
6 - Müracaat istldalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: Nüfus cüzdanı, dlplon\a 

veya tasdikname, askerlik vesikası, polisten tasdikli iyi huy kil.ğıdı, çiçek a.şı "ğıdı, 
evıı olanların evlenme cüzdanı 6 nded vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha !azla m"alfımat almak isteyenlerin işletme müdürlüklerine veya Lnasyon 
şefliklerine blzzat müracaat etmelidirler • 

8 - İstidalar lise mezunları için 25 Haziran Salı ve orta mekteb mezunlan ı~ do 
21 Haziran Cumartesi günü saat 12 ye kadar kabul olunur. cı2554.• •448h 

Muhammen bedeli (1350) lira olan bir aded elektrik motörlü demirci ocağı vanWAtllrU, 
blr nded elektrik motörlü çırt ~ı zımpara tezgfl.hı, bir nded ayak kısmından kaylı 

transmtsyonlu makkap tezglibı 00.7.1940) Çarşamba günü saat (15) on beşte Haydar
paşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından knp:ılı zart usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (101) lira (25) kuruşluk muvakkat temln::ıt, kanunun tayin 
ettiği vesikalarla tekliflerl.n1 muhtevi zarf!:ınnı nynJ gün sa.at (14) on db'rde kadar ko_ 
misyon reWiğlne vermeleri lA.zımdır. 

Bu ~e nid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5206) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaah ilanları 

1,270',000 kilo sığır eti ayrı ayrı ihalesi ya- 3,360,000 kilo kuru ot kapalı za.rfla ek -
pılmak üzere parçalanarak kapalı zarfla ek- slltmeye konm\Ujtur. Muhammen fıata 
siltmeye konmu.ştur. Her partinin muvakkat 193,200 lira, ilk teminatı 11.910 liradır. İha_ 
teminatı 2875 ve 2888 llra arasındadır. Ek _ lesi 27/~/940 .. Perşembe günü saat 15 de 
sntme "nleri ikl ve ü Temmuz 940 Salı ve Kırklarelınde tumen. satınalma komisyonun. 

gu .. • ç da yapılacaktır. Şeraıt ve evsafı komisyonda 
Çarşamba gunlerı saat ıo dan 17 ye kadar_ görülür. Tallblerln 2490 sayılı kanunun 2 ve 
dır. Bu etlere talib olacaklar mezkur gün ve 3 cU m.addelerindeki vesikalarlle 'birlikte 
santıerden blr saat evvel tckut mektublannı teklif mektublarını gününde ve sa tinden 
komisyona vermeleri liizımdır. Şartnameler bir saat evveline kadar mezkfu' koml.Syona 
hcrgün Vizede askeri satınnlma komlsyonun_ vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul edll
da görülür. İsteklilerin Vizede askeri satın. mez. Evsaf ve şartları Ankara ve İstanbul 
alma komisyonuna müracaatları. Lv. A. Satınalma komisyonlarında da gö -

(48) (4864) rfilür. (21-4730) 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
Deniz Lisesi ikinci sınıfına glrmeğe istekli okı.trların anil3:ıbaka ısınavla.rı 2l/Bazl

ran/94.0 Pazartesi günü saat 9 da yapüaeaktır. Bu tarihe kadar kayıd muamele.'rtni 
yaptırmış olan okurln.r beraberlerinde siyah mürekkebll kalem, cetvel, minkale, perkel 
ve lrtstik olduğu halde okula müracaatları. (4932) 

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

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 
ı nded 2000 liralık r= 2000.- Uıt 
8 ı 1000 ı - SOOO.- • 
6 • 500 • - sooo.- • 

12 • 250 J> - 3000.- • 
40 • 100 • ... 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 il 25 • ""' 6250.- • 

Ke~tdeler: 1 Şubat, 1 May~ 
ı Ağustos, 1 İklnciteşrin tarih -
lerinde yapılır. 



SON POSTA Sayfa 7 
23 Haziran 

Fransız müstemıe.ke vali ve k~mandan- -f;t:,~7°Ç;;; 
• 

111 
C • hiiJdimeti Japon müracaatına kabul ede'fek larl mu .. tarekeyı klJbul etmıyorlar Chuna-ldna 22 (A.A.) - Hindi Çini 

csaşCaral• 1 inci -.,fada) ';t:;Ji VÇi~i .7oıç.ile {·~·.lan nakliya~ dur - Franus tebliii ber Yermektedir. Diğer bir denizaltı O'emJtl 
i1 terettilb etm.eJı:tedlr: Harbe denm etmek. uakugu IÇl~'-..ı md ardıcıhyale nazırı odranabız Bordeaux 22 (A.A.) - Fransız tebliği: tapiben 11 bin tonluk Ettrlch İngiliz nalt • 

...., l h b-uı. ... FnnsJZlan bir nz· e ' 'ftt· bütün Fransızları orga m amab n~in e er prote•t • u- u- geml.sln· t ill ıı..... ff k -•-.nınaena ey U•uaa ef vazife&ni yüklenmek ,.. ıyen_ .. • lunmuttur. Loire'ın cenubunda ezcümle Montcont.our, MJe ı orp eme.,., muTa a uu.ulJl-
Ben, general de Oaulle, bu şer d niz kuvvetlerine mensub subay ve erat bana mura. Japoe'Jar F111119D ~ ...,. Ligeuil ve Chatillon..Sur-İndre'de ve ayni tur. DJter bir denizaltı gemJsi biiyiik bir İn.. 

Bize etmeğe hazıruıt. Kara, hava, e e7dana koyalım. ı--c...aı--:....: __ ... _,__ zamanda Salnt Etienne ve Roanne'de mev- gillz nakliye kafilesine muvaffak.iyetıe bil • 
oa ··ı.. imkanlarımızı nı .__,_....._ ..-uı:uuar - cum etmiftlr 

at et.slnler. Bu un .mistatll J'rlns&.• Canton 22 (A.A.) - 6 Japon cüzüta- ~ çarpışmalar olmuştur. • . ' 
Yaşasın Frana8, hiir ve ldU ? mı bugün Poaon mıntakaaında ihraç hare- Rhone fu.erinde Andance'da bir sipıthi 21-22 Haziran gecesl, düşman tayyareleri 

Fransız donanması ne o keti a ılını tı'f. müfrezesi, bir tabur piyade Ye tanklardan ştınali ve garbi ~a~ya -~nde uçaraıc • _.:_::.:_:::.:.:~:.::~:...::..--::--;-.-;:~~=~ d b"ld. · • Y P ş . ii - . d tl bl Uk defa olarak Berlın cıvarma hucumlar yap - f b" B adcaatiug .ra yosu ı ırıyor. Cb.anghai Telgrafuını Fransız bozgunun- m rekkeb duşman unsurlarını, ftd e i r . . 
N k 22 {Hususi) - Co om ıa ro b. h bere göre Franstz donanması, Ak- d b . J 1 H k ·ı Ch çarpışmadan sonra piskürtülmüttür. mışlardır. Hep §lmdıye kadar olduğu gıbl 

evyor . . k aklardan abnan ır a . d an en apon ann, ong ong 1 e ung- · ' bombalar gayri askeri hedeflere az hasal1ı* 
Vaıingtondakı emuı ayn la ... na iltihak etmıı bulunmakta ır. King arasındaki münakale yoHannı iha _ Alplerde Italyanlar, bazı mevzii hücumla- F kat bl lkt ·vn öl _ 

d . "k k" ı "liz donanma .. Af .k da .. F üst t b" . d ffak 1 yapmıştır. a r m ar sı muş ft enız 'Ve Atlantı te ı rngı k ti ri de peyderpey rı a .ltı ransız m em- ta için istical e41ıekte olduklarını bildir - ra eşeb us etmışlerse e muva o ama -
D. v f F ız hava uvve e ' . -•e' d yaralanmtftır. 

ıger tara tan rans . I mek.tedir. .......,.ar ır. L-il"• teb\ia: 
lekelerine iltica etmektedır er. . . 1 ya hududundan geçerek, Kata1onya üzerin- ç l l b Alman tebliği Kahire ~2 (A~ _ İngitt~ umumi 

B .. 1 00 Franaı& tayyaresınırı apan • • • • .. 2 (A A ) karar. 
ugun l .. .. - ın f er 1n ır Führerin um\ıml karargı:ı.hı 2 . . - gihından tebliğ edilmi.stır : 

den Fasa gittikleri görü "?u~tar. dusunun kararı - Abnan orduları başkumandanlığmın tebll - Kenyanın şimal hududunda devriye vazı.. 
Yakınşarktakı Fransız or M uva"-'ak ·yeti ği: . fesJ gören kuvvetlerimiz faaijyetlerlne dı'" -

B" ftan Fransız _ Alman mütareke müzakereleri ce- / J ~ l Bretagne'de mühim Umanlaı- olan Saınt vam etmişlerdir. Bu kuvvetler mevkileri Na.. 
Londra 22 (Hususi) - dır tara htelif Fransız kolonileri harbe devam edilmesi Çungking 22 (A.A.) _ Çekiai ajansı Malo ve I'Orient zaptedilmiştir. Atalı Loire trobl'den bildirilen büyük düşman tahaşşüd-

--' k d ' v taraftan a mu bı.ldı.rı·yor.· üzerinde köprü başları cenişletllmiftlr. Tho- lerlne tesadüf etm1'lerdir. Askerlerimizden reyan eoer en, ıger tnwktedirler. 'd V 
taleb · d b ı nmıya devam e k 1 .1 . d b .. d S · V . t. .. _. . k • .. .. nars işgal edilmiştir. Lorraine e Te O&lfE"B- mürekkeb küçük bir kol bir İtalyan hudud 

ın e u u L d d ki Fransız o onı enn en sonra, ugun e urıye, az~!e ı goz .. en .geçıren a~ er.~ . sozcu dekl hücumlarımızın neticesi olarak çevrilr karakoluna hücum ederek düşmanın muka-
Cezayir, Tunus. Fas v_e on ra a Mısırdaki koloniler, cümhurreisi Lebrön, Mareşal H.up.eh ın batısındaki muhtelıf bolgelerde mlş olan diğer düşman kıtaatı dalltılmış _ vemetini kırmış ve karakolu işgal etmiştir. 

Lübnan, Madagaskar, Singspur ~ l Oarlana çektikleri telgraflarla harbin, müttefik Çınlile~ tarafmd~n yap~l~n ~aarruzla?D mu· tır. Gerardmer aptedi1mlştir. Son günlerde Kıt'alarımız mühim laııe ve mühimmat ih-
Petain, General Weygandlave :~;:mesinİ istemekte ve bu uğurda türlü maddi ve vaHakıyetle nebcelendıgı, Jchang cıvann - bu bölgede alman esirlerin mlktan 200 '!>mi ti ti .hti ed ı"t 1 k 

1 1 ın · ıt · ıba•ında o ra. • 1 ld" kted' )er d L b 1 . d •V• • T va annı ı va en ayan ış a arının 
gı erenın yan .. ld ki rını bi ırrne ır · a munare e enn evam ettıgını. ang - ......,,..ı .. tir Bunlar meyanında "'-e'•ca tam tahrlb 1 • 1 !km 1 ed k d - . d • f d kA 1 v hazır o u a lg K" K" 1. , . .....,. •.• ...,. · ~ şın a er en, uşman cıvar a; 

ınanevı e a ar ıga . . . kendisine çektiği bir te rafa cevab veren yakın - yan~, uıgmen. ıng ıng ve Şu~ ~ fi~. - bir sipahi Uvası mevcuddur. Diğer bölgeler_ 1htlvat bulundurduğu daha mühim kıt'alar 
Mımdaki Fransız kolon;::'" General Mittelhauser, mütareke müzakerelerinin detli muhareb~lerden sonra Çw~lerm d~': de de üsera adedi mütemadlven c:ıolalmak _ ve zırhlı arabalarla mukabil hücumda bu • 

tark Fransız ordulan kuy kanı k fransmordusunun mücadeleye devam edeceğini manın v bu ,elurler arasında munakaleauıı tadır. Bu esirler meyanında şimal deniz kuv lunmustur. Kıtaatımızın küçük bir müfr<>ze. 
neticesi ne olursa olsun. a ınşar k~smege muvaffak old~~lan~ kaycle?'le - vetıeri kuınandanile diğer amiraller, bir or- si dü.şmanı yaklaştırmamış ve bu suretle t_ 
bildirmiştir. • • beyannamesi dikten aonra cenub Çinmdekı harekattan general ve müteaddid generaller büyüt si - t.alyan karakollarının tahribini tamamlamıı 

lngiliz hükOmebnın babs~ylemiş ve töyle. demiş~: . . • llh ve her tüırlü harb mal?.emest ganaimin_ tır. 
• B sabah Londra radyosu başvekil Çörçilin bir beyanna- Du~anı~ K~t~n un ~~gu-şımal isti : den maada. bir çok tayyare meydanının İŞ- Hedefine •bu suretle varan küçük kıt'nmız. 

Londra 23 .<~usus~) il b beyannamesinde ezcümle diyor ki: kametindeki ta2!ikı kend~n~ ~000 r.ayı- galini müteakı.b 260 tayyare elimize düşmfış- bu İt.alyan karakolunu dumanlar içinde bir 
nıesini neşretmıttır .. Çör:~eti, Bordodaki FranS1Z bükfunetinin Almanlarla bir ata ~al olarak ~ayetle~ştır. tiir. harabe halinde bırakarak çekilmiştir. Asker • 
. :<- lngiliz k~~et acJ duyarak hayretle_ muttali. old~ l~iz bü~~eti F ransan~~ Ç~n. ~u~etlen l .3 H~randa T •ungpua Bombardıman tayyarelerile pike şeklinde terimiz arasında biri alır olmak üzere yal. 

mutareke akdel!ı~ daf eden böyle bir mutarek.erun mustak.il ve hu:- bw Fransız hu- şehnnı ~ırdat etmişlerdır. hficumlar yapan bo~ardnnan tayyareleri- nız 4 yaralı vardır. Düsmanın zayiatı belll 
t-:m te.slimiyetinı ıstibabul edilrni" hulunm .. asın• .. havsalasına. sığdıram. ama·k· tadır. Ayni 1 . . . . mlz Strasbourg'un cenubunda, Wissenbur - deHldir . 
kümetı tarafınd~n k üddett;..beri müttefiki bulunan hır devletın muşterek düş - ki Amenkalı gazetecının gun cenubu şarkislnde ve Loire'in cenubun_ ............................................................. . 

lngiliz hükumeti, uzun ın pacağı t.1arruzlarda Fransız endüstrisi ile Fransız kara, hava Al d da düşman müstahkem mevtnerlnl kıtaat ( Yeni neşriyat ) 
mana, Jngiltereye ~arşı. i-fade imkanını bahşetmiş omasını da havsalasına sığdırama- manya an tahşidatmı ve nakliye kollannı bombardı - ' 
ve deniz silahların an ıs 1 Çlkanlmastrun sebebleri man etmiştir. Gironde ve Loire nehirlerinin Köye doğru - Memleketimizde köycülük 
maktadır. ıs n İngiliz hükümeti harbe devam et.mek azminden kat'iyyen a#zmda 8000 tonluk btr tftccar gembi batı. mevzularından bahseden yegAne mecmua -

Maahaza, ne oıursa 0 i~ safer baldruıdati imanı hiç blr zaman zlfa utramam1ştır. Nevyork 2 2 (AA.) - Gazeteci Barnes '!'1.lınış, 4000 tonluk diğer bir gemi hasara u!!- dır. ikinci sayısı da intişar etmiştir. 
inhiraf etmemt.ttir ~ n tngiltere müttefiki bulunan diğer milletlerin istikl!llerinl temin ve Hill Almonyadan dıpnya çıkanlmqtır. ratılmış ve fkt deniz tayyaresi imha edil _ Sesimiz - Adana kız lisesi talebeleri ta .. 

Bu zafer anı gelillce da maruz kalacağı haksızlıkları tamir edecektir. Netice olarak Barnes'.in çıkanlnuunna eebcb, Wilhelms - mlştir. rafından çıkarılmakta olan bir mekteb mec. 
edeceği gibi Fransa~fuZU haricinde kalan Fransızlara h!tab ediyorum ve bunlardan traase'nin Baltık devletlerinin Sovyetler ta- İngilterenin ~ıic sahlllnde askert bP.def - muasıdır. 
Bordo hüttüıne~nın dn~k olan İngiltereye tam bir müzaharet istiyorum.n rafından İtgalinden dolayı infial duyduiu- lere karşı ve bilhassa BilUngham sUAh fab - Ankara Spor - Ankarada çıkarılmakta o. 
nihai zaferi temın e e mı yazmıı olmaadrr. Hitler buuu hiç bir Tllı:BSı Wrine tam muvaffaklyetli bombar- lan bu spor mecmuaaının 9 uncu sayısı çık,. 

k e e vak.it unutmıyacaktır. dmıanlar yapılmıştır. mıttır. 

M •• tare enın ımzası Öfleden sonra Holanda adalannın eiva - llaymdirhk 1'leri Derıfsl _ 12 inci Mayıa u lmparatorİNI Zita Lizltonda !111da kısa bir bava muhal"ebestnı müteaktb sııvısı ~kmıştır. 
yv v dü.mıan tayyaresinden 3 ii düşüriilmii~ ,,. r--------------.... 

(Baştarafı 1 inci ııayfada) 
I d baha karşı 1 de toplanarak Almanların mütareke şartlannı tetkik etmiştir. J° ~n a • üçe kadar Sürmüştür. Sabah 8,30 da tekrar toplanılmıştır. 

çtıTma lasaa~lar esnasında mü~eaddid defalar Fransız murahhas heyeti ile telefonla te-
op n b .. 

eçmek ica etmıştır. 
masa g b .. k . • 1 • k _ L L h • bil-Neticede ka ine mutare eyı ı.nzaya x.arar vermış ve arar muraonaa eyetine 

diriAiİ:an resmi tebliGi 
im resmi tebliii imzayı töyle bildirmektedir: 

:.:
0 

• ıımami /ıaTfırgaln 2Z ( A.A·) - tcAlıw - FIWllSa miifareleri 

b - ~ 1850 J11 Coırapi.epe onnanınd11 apıiuldi .-oat lanılınJan .,..,. -
imza eJ:lmiftir: F-"'!L-- _,ı .....::1..-&. im .,,,.,,,-L;:. 

Almanya 1_.,..J,,,. anrcr oe oma ra-- ~---.• na1111na 
_, ., ..!•#Jl .. F,.,._ taralUlllan, Franau lııiilmnteti ......... •eneral 

genttrm Acı&&' ı 

Hu;:g:;_.;,. ....... ,..,,..,,,,,.,.,, tl11Jwı fi;sawlililı I• umn el
iil~_,ı• 11.ıe-rud ltal7911 - Frt111aa .aitareh -'-'aiııia alı-

memeıueull'· .. • ,. _ _ı __ ,ı .- 1__ -1r:sea.. ......__.ı_ı_~ 
eJ'IJ"". Jtalyan laiJıiıadi nmuınuClft .rıum1111 ya~ ......,..._...na 

~ltbı ~·u·~en f Mal_,.,.. draaı:alıtu. •iıtarel. ....Weaiıtia mel-
ı ar euacı f//lll. • ,_u:~ _ _ı~ı_ 
• halJıınd. /tllfliis ~ .. 7 f1CV&&5 tıa11811es.» 

"

1 Murahhasların ltalyaya hareketi 

Madrid 22 (A.A.) - Otto de Hab.ı - mtltebaki 3 ü de geri d6nmeğe iobar edilmi~-
burg ile Zita bu aabah Portekiz hududunu tir. \ Ankara borsası 
aşarak Lizbona gitmişlerdir. İ~liz bombardıman ve torpil at.an tay • - ... _ 

ya.releri bir Alman saffı harb gemi.sine mu_ Açılış - Kapanış 22 Hazirarı 940 fiatıarı 

Sovyetleril Sofya elçisi ÇEKLER 
ftffaktyetslS blcmnlar yapmı.81archr. ~mi. 
nln hava müdafaa toplan 8 düaman tayya_ 

Moa'kova 22 (AA) - Sovyetlec Birli- ftllllnl düşürm~. Bu muharebeye iftl"'llk .----------------11 
ği yük.ek Sovyeti riyaset diV'llJlı, Solya el- eden Alınan aveı tayyareleri de aynca yedi 1 Londra AçılJf_K&pa.qJt 
çiliğioe l..avl'içev"i tayin etıaiotir. dtlısman tavn.rest dii.şftrmflstür. 21 Haziran 1 sterlln 5.24 5.20 

tarihinde düşmanın havadaki zayiatı cf"mırn Hew-Yor'k 180 Dolar 150.- 150.-
00Ç8D1 doktor Yavıaun dUa 25 tayyareye balif olmuştur. Bir Alman Cenen• Jto t.mc. l'r. 29.2725 29.13~ 

k k. k fera tQı.varest ek.siktir. DUA.hare trelen maltlmata AUDa 100 Drabml 0.9975 0.99 a şam 1 Oft nsı maran, 4 Hazirandan 00 Hazirana kadar !lofya. lOO LHa 1·8075 1.792~ 
Dün akşam saat 9 da Eminönü Halkeri a. enelce zlkrolunanlardan maada 63 dilşman lbdrid 100 Peoe&a 13.10 13.-

lonunda Üniversite Hukuk Fakültesi doçent.. tayyaresi lmh9 edilml$tr. Bu suretle bu mftd Budapeete ıoo Pensi 27.22 27.0121 
terinden Dr. Ya\'111 .ADadan tarafından bir det zarfında dilşmanm zayiat yetanu '165 Btlkret lOO ~7 0.825 0.62 
konferans verilm.ift1r. Çok kalabalık bir din. tayyareye balll olmaktadır. Garb taarruzu.. Belera4 lOO l>ID&r 3.5125 3.54 
leyicl kütJesinin buır bulundulu bu tonfe._ nun bldayetlndenberi 15 Hazirana kadar h'l- Yokoh&ma ıoo Ya 36.0425 35.76'15 
ra.nsta Dr. Yavus dünya hAdiaeleri lı:arpmı- Ta miidafaa toplan tarafından imha Pdilm!4 .-s_ıo_ltho1m ____ ıoo_ts_,.e_ç_Kr_. _a_1._00_7_5_3_o_.oo_• 
da Türkiyenin vasl,fetinıden b&Ueiaüf, mil- olan d8şman tanarelerfntn adedi 85+ I! nr- Esham ve tahvilat 
li birliğimizi tebarb eWrmişUr. Konferarua mıttır. 
Devlet Konservatunn talebesinden Renan Almanvaya avdet eden· bir denizaltı ge _ Esham üzerine muamele olmamıştır. 

Türkarmarun kDnseri ve im piyes tatlb et- mllı=~i~42~6~82~d~üşm~~a~n~to~n~il~A~tos~u~n~un~z~iy~a~ı~nı~h:a;;-~==::::::=::=::::=::::=::=:=:~ 
mi§tlr. -
-············································--··---·--
Asker/Ilı l1l11rl: 

AJıpan malômata pre F raımz - Alman miitareltelinin imzamu m\i. fh • _._ • 336 .1~-lulann 
Londra 22 - rabhas heyeti ltalyan lıük6meti ile mütareke ve müzakerelere baş- üyat cncnD W UVSQUI 

teakib Fransız mu w il balyaya hareket etrniftir. yoklama günleri 
lamak üzere hava yo e Betlktat .A8kerl1t Şubesinden: 

ı J_ k ı ./. f l ı - 18 Baman MO günilnde ihtiyat erle-

P anam e Tİ IC. On onJerA~nsı. op anıyor ~ı: :~~ =":~~ 
2 (H •) -Avıupa.da cere- tüa .lit111 AmeriJDa cümhuriyetleri tarafna- ı _ m uı &Jlum]u th:tfyat el'lerdeıı 70k 

Londra 2 ususı _ _.id · ti da L-'-ul ~:1-=-=- • 
d 

had" )erden mit~ -vaz.ıy~ n &.- eoutı~· laJnalanm yaıptnmıyanlarm haklannda ka. 
yan e en a ıse · bir panamen - mml amele pdaeaktır 
müzakere etmek üzere.!:::., iGiıı \'aıing- K-oıaleramuı topı... tarila ve _.ili ya- mm ..,.

5
ya.....__h. ~ eratta b1 

'- L __ l aDSHHD toP•-- _Ll:C bü-• ol..---'- !IJ!>_ ed'L---'-..:.. 1- • • ., ""5.....,... Ç 
&.an ~u:er . tarafından ,apa1aa teıua. a.w - ,........._, askerlik yapmaml§ erlerin kihıyeleri tetkik 
ton hükumetı edilmek tizere 11Jbe1e miiracaatlan. 

l . ol fJanurlarının kontrolü ~ - 1111 dol1Jmhıh.Tdan flk yoklamasını span!J r raptınnıya:rılar uk'ert miltenef!yet kanunu-
.. •• mm 83 ineli rnadl!eSi mudbtnce 11 lh'a pa_ 

Tanca 22 (A.Aa) - ·~~-membadan alınan bir habere göre dündenberi İngiliz ra eaulle eealandınla-caklanhr. 
Alcez.ira' da itirna~.a ~ durdurmakta ve koatrol edihnek ~zere bu vapurlan 5 - Yoklama W miracaat hergün aabah-

vapurlan İspanyol yuk !'~-~:-ı tan öileJe kadaT olduğu llln olunur. 
Cehelüttarıka eevketıne.acuu er. 

Kıymetli bir gazetecimiz evlendi 

. le . __ huzun1e icnı edilmiftİT. Arkadll1ftl'ızın kur
CümhuriYet Tefakimizin ya~ı'~ 1eS: _ duğu yeni aileye ebedi saadet dileTU. • 

d .... F ·dun Osman Menteşogdu .. ır_:-- Resmimiz Feridan 0-w J?efteSie hir-
uru en . kidleri un ı;.nunO- 'llil • &adı 

yan Bedriye Şeteflinın .. a tarafların ak - likte merasimden ~ em e ' ata -
nü evlenme memur1u~n:k uteber zevat 91nda ıöıtermektedır. 
nba -.-e dottlan ve bır ç m 

ilin Tarifemiz 
Tek ritun aanttmı -·--------maktu 

sahile 
2 nci aahile 
J ncii .,/aile 
4 neii mmle 
iç sahile 
Son aahile 

Muayyen bir müddet 

500 lmnq 
400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

•> 
)) ,, 
)) 

I&ca miktarda ilAn yaptıracaklar 
ayr.ıca. ten&ilitlı tarl.femhıden ~ade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve c;eyret 
aa.yta ilD.nlar .için a,yrı bir ta.rife derpif 
ecjllmifU.r 

Son Ptl61mmı tiCal1 1llnlanna ald 
işler için fU adreae miiracaat edll.. 
melidir. 

tlwıJık KoBektll ŞirluıU 
~ .. 

Alllmıra eaclllesl 

Şarabı IG'Yf/I 
iyi bir mukawidir. 

Deposu: Galata, Gii•rUk ıok. No. 36 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BÜKREŞTEN 
Harel<et eden nç motörHl c Deutsche 
Lnrthaııs'\ • tavyareleri Alın mya ve 
beynelmilel hava hatlar; ila munta~am 

irlıb'\tı le ııin ctmektedır. , 
Her tnrın ızahat ve bıletbr için 

HANS WAL TER FEUSTEL 
Ta1yare biletleri sahşı Umumt acentıısı~a mtıraeaat olunmahclır. 

Telgral adresi: HANSAFWG, Galata Rıhtımı 4S Telefan; 41178 
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Pirinç unu - Mercimek - Bezelya • Yulaf, 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA 
M. Nuri ÇAPA 

MÜSTAHZARATI 
Kuruluı tarihi 191S 

SON POSTA 

Bir haftahk radyo. 
programı 
PAZAR 2316/1910 

12.30: Program ve Memleket saat ıı.yarı, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri , 12.50: 
Müzik. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cev
det Kozan. Okuyan: Muzaffer İlkar. 13 30 -
14.30: Müzik: Küçük Orkestra (Şef: Necib 
Aşkın.) 18: Program, ve Memleket saat a -
yarı. 18.05: Müzik: Cazb:.rnd (Pl.) 18.30: MiL 
zlk: Operetler (Pl.l 18.50: Muzik: Radyo caz 
orkestrası (Şef: İbrahim Özgür.) 19.25: Ko_ 
nuşma. 19 4.5: Memleket saat ayarı. Ajans 
haberleri. 20: Milzlk: seçilmiş eserler. Ca -
lanlar: Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Vı>cihe. 
Okuyan: Nuri Hnlll Povraz. 20.45: Konuşma 
!Tarihten sayfalar.) 21: Miizık: Snz eserle -
ı·i. Çahnlar: Cevdet Kozan, Vecihe, Rııııen 

Kam. 21.15: MüzJk: Okuyan: Nebile Raif. 
21.30: Konuşma (Radyo gazetesi.) 21 45: Mü 
zlk: Oda müziği rpu 22.30: Memleket saat 
ayarı ve Ajans haberleri. 22.45: Ajans spor 
servisi. 23: Müzik: Cazband IPl.l 23.25.23.30: 
Yarınki proğram, ve kapanış . 

• PAZARTESİ 24/6/1940 
12;30: Program ve Memleket saat ayarı. 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50: 
Müzik: Muhtelif şarkılar <Pl.l 13 .30 - 14: 
Müzik: Karışık hafif müzik (Pi ) 18: Pro~ -
rnm, ve memleket saat aynrı. 18.05: Müzik: 
Koro eserleri <Pl ) 18 SO: Miizlk: Radyo caz 
orkestrası (Şef: ibrahım ÖZ.,aiir.) 19.10: Mü
zik. Çalanlar: Cevdet Çağla. Fahri Kopuz, 
Kemal Niyazı Seyhun. 19.45: Memleket saat 
ayarı, ve Ajans haberleri. 20: Müzik: Fasıl 
Heyeti. 20.30: Konuşma (Umumt Terıbiye ve 
Beden Terbiye.~!.) 20 45: Müzik: Zeybek h:ı

vnları. Çalanlar: Hakkı Derman, Hamdi Tok
ay, Hasan Gür, Şerif İçli. 21: Müzik: Okuyan 
Safiye Tokyay. 2110 Serıbest saat. 21 30 Ko_ 
nu.şmn (Radyo gazete.sn 21.45 Konser tnkdi
ml: Hnlll Bedii Yönetken ve Müzik: Radyo or 
kestrası (Şef: Dr. E. Praetoriu.~.) 22.30: Mem 
leket saat ayarı, Ajans haberleri; Ziraat,, 
Esham _ Tahvilft.t, Kambiyo _ Nukut borsa_ 
sı <fiat.) 22.50: Milzik: Cazband <PU 
23.25 _ 23.30: Yarınki proğrıım, ve Kapanış. 

~~----mmınım .................................... .., * 
SALI 2516(19:10 

Haziraa 23 

SÜMER BANK·--.. , 

BURSA MERİNOS 1 

FABRİKALARI 
BEBE YÜNLE·Ri 
Toptan Paketi 44 
Perakende çilesi 55 

ve 

Kuruşa 

" 
FESANE FABRİKASININ 

YER 
• 

MÜESSESESİ 
lstanbul Şubesi: Tarafmdan Satışa Çtkarıln11ştlr. 

'YURDDAŞLARIMIZIN NAZARI DiKKATiNE: 
12.30: Program ve Memleket saat ayarı, ,--------------------------------

Muhtemel hava taarruzlarına karıı (Pasif Korunm•. talimatname
sinin ) tenıip ettiği tekilde hazırlanan 

Ateşe dayamkh, Kauçuklu ve su geçmez yani gaz geçirmez 

PASiF KORUNMA TIBBi ECZ 
ÇANTA v SANDIKLA 1 

CAN LABORA TUARINDA hanrlanarak piyaıaya çıkarılmıfbr. 
Resmt husust blHU.n mUesaesatla ev apartıman, mekteb, mahalle, kOy, 
kasaba, ve kazalarda sağlık korunma bakımından birer sandık voya 
çanta bulunmıısı behemehal ıa.zımdır. Çanta ve sandıkların hacim ve 
fiatı, aile nU.fusunn gOre deitlştlğinden taleb vukuunda izahat verilir. 

Çanta ve sandıkların üzerinde (CAN) markasını arayınız. 

UMUMI DEPOSU: 
CAN LABORATUARI 

lıtanbul, Bahçekapı, it Bankaaı arkasında No. 5 Tel: 21939 
~-----.-.Telgraf Adre.ti ASİPROCAN 

12.35: Ajans ve MeteoroloJi haberleri, 12.50: 
Müzik. Çnlarilar: Cevdet Çağla, Fahri 'Ko • 
puz, Refik Fcrsa.n, Kemal N. Seyhun. Okıı
yan: Radife Erten. 13.15: Müzik: Hnlk tür -
külert. Aziz Şenses ve San Receb. 13.30-14: 
Milzlk: Karışık müzik (Pl > 18: Program, ve 
memleket sant ayarı. 18.05: Müzik: Caz -
band (Pl.) 18.30: Çocuk'santl.. 19: Müzik: Fa. 
sıı Heyet1. 19 45: Memleket saat ayarı ve a. 
jans haberleri. 20: K<;muşma (Çiftçinin saa._ 
tı.) 20.15: :Müzik: Ankara Radyosu Küme 
Ses ve Saz Heyeti. İdare eden: Mes'utl Ce _ 
nıll. 21: Konuşma (İktlsa.d ve Hukuk saati.) 
2120: Serbest saat. 21.30: Konuşma. CRadyo 
Gazetesi.) 21.45: Miizfk: Küçük Orkestra. 
fŞef: Necib Aşkın.) Soprano Bedriye Tüzü -
nün tştirakile. 2.2.30: Memleket saat nynrı, 

Al a.ns ihaıberlerl, Ziraat, Es hanı - Tahvll&t, 
Kambiyo - Nukut borsası (Fiat.) 22.45: Mü
zik: Küçük orkestra proğ'ramının devamı. 

23: Müzik: Cazband (Pl.) 23.25 _ 23.30: Ya_ 
rmkl proğram, ve Kapanış. 

* ÇARŞA1\IBA %6/6/1940 
12.30: Proğra.m ve Memleket saat ayarı, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50: 
Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 18.30 _ 14: 

~-•••••••••••••••••••••••••••••il~ Müzik: Küçük Orkestra (Şef: Necib Aşkın.) 
18: Pro~ram, ve Memleket saat ayan. 18.05: 

The Ever Ready Co fabrikasının 

İNGILIZ MAMULATI OLAN 

Bateri Anod Telefon ve Cep pillerl 

Pek yakında memleketimize gelecektir. 

Müzlk: Cazband (Pi.) 18.30: Müzik: Fasıl 

Heyeti. 19: Konuşma <Dış politika hft.disele_ 
rU 19.20: Miizik. Çalanlar: Ruşen Kam, Ve. 
clhe, CeV'det Kozan. Okuyan: Muzaffer İl -
kar. 19.45: Memleket saat ayarı ve AJaruı ha
berleri. 20: Müzik: Geçld Konseri (8 okuyu
cu sıra ile.) 20.35: Türk Müzik Birliği Karo
sunun Konseri CŞef: Ahmed Adnan.) Garb 
ve Türk BestekA.rlarının Eserleri ve Armo _ 
nize edilmiş halk türkfilerl. 21.30: Konuşma 
(Radyo Gazete.si.) 21.45: .Müzik: Riyaseti _ 
cumhur Bandosu (Şef: İhsan Künçer.) 22.30: 
Memleket saat ayarı, AJans haberleri, Zira_ 
at, E.9hnm _ Tahvilat, Kambiyo _ Nukut Bor
sası (Fiat.) 22.50: Müzik: Cazbnnd <Pl.) 
23.25 - 23 30: Yannk! proğrnm, ve Kapanış. 

* PERŞOIBE 27/ 611940 
12.30: Proğram ve Memleket saat ayarı, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50: 
Müzik. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cev
det Kozan. Okuyan: semahat Özden.-ıes. 
13.10: Müzik: Diil$ün türküleri. Kadın oku -
yucular ve Sadi Yaver Ataman. 13.30 _ 14: 

~--••••••••••••••••••••••••••••~ Müzik: Karıııık hafif müzik CPU 18: Proğ. 

Sa21ığının kıymetini bilen Bayanların seve seve kullanacagı en birinci 
adet bezleridir. Mtkropauz, Ufak, Yumuşftktır. En ince elbiseler altında 
belli olmaı. Her Eczanede ve bllytılc mağazalarda Femll ve bağı bulunur. 

r..-•---· Bir B i S 1 K L E T gezintisi 
Bir manzara tubiti ! 

B 1 S I K L E TL E R 6 AY T A K S 1 T L E 
TURF FotoOraf makineleri (1:3,5) 6 ay taksitle -SAATLAR - 6 ay taksitle 
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:ram, ve Memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: 
Solistler <Pl.) 18.30: Müzik: Radyo Caz Or _ 
kestrası (Şef: İbrahim Ö7.gür.l Soprano Bed 
riye T,üzlinün lştlrakile. 19.10: Müzik: Ca _ 
!anlar: Cevdet Çağla, Kemal N. 8eyhun. Fah 
ri Kopuz. Okuvan: Nebile Raif: 19.SO: Mü _ 
zil<: Halk Türküleri ve ka.şık havaları. Sarı 
Receb ve Ali Eroba.ş. 19.45: Memleket saat n_ 
yarı ve Ajans haberleri. 2-0: Müzik: Çalan _ 
ıar: Fahire Fersan. Renk Fersan, Fahri Ko
puz. Okuyan: Necmi Rı7.a Ahıskan . 20.30: Ko 
nuşma. 20.45: Müzik: Fasıl Heyeti. 21.10: Ko
nuşma CSıhhat saati.) 21.25: Serbest saat. 
21.30: Konuşma (Radyo Gazetesi.) 21.45: 
Müzik: Rndvo Orkestrası CŞef: H. Ferid AL 
nar.) 22 30: Memleket saat ayarı, A3ans ha _ 
berlerl, Ziraat, Esham - Tahvilat, Kambl _ 
yo _ Nukut Borsası CFiatJ 22.50: Müzik: Gaz_ 
band (Pl.) 23.25 - 23.30: Yarınki proğram. 
ve Kapanış. (Arkası var) 
···s;,~p;;;b;··P.i;t,;;;···-···· ...... --........ 

Neıriyat Müdürü: Setim Ragıp Eme~ 

SAHİPLERİ: s. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem U$AJCLIG1I; 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şu be ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticııri her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarındn en u 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 " 4 " 250 ,, 1,000 " 40 " 100 " 4,000 " 100 " 50 " 5,000 " 

120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dtıf -
miyenlere ikram.ıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey!Ql, 1 BirincikAnun, 1 Mart ve 1 Haziran ta· 
rihlerinde çekilecektir. 

Sinob C. müddeiumumiliğinden: 
İhalesi 316/940 gunünde saat 14 de takarrür eden Sinob umumi cezaevindekl mali,, 

tüm ve mcvkuflara 940 mail yılı içinde verilecek 255,000 illi 365,000 aded ekmek 7ennl 
mezkürda tallb olmadığından 10/6/940 tarihinden itibaren Ytrmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye çıkarılını.ştır. 

Yevmiye 700 illi 1000 ekmek verilecektir. 
Bedeli muhammen 3S,306 lira olup, teminatı muvakkate 2500 liradır. 

İhale 1/7/940 Pazartesi günü saat 14 de Sinob o. MUddelumumlliğl · dalreslnda Ja-

pılaeaktır. .. , .. 
şartname ta.Ul günlerinden maad& herg\Ul Sınob C. Muddelumumiliğl t.alem.lDde ~ 

rnlebllecetı ilft.n olunur. (4793) 


