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Fransa toprakları haricindeki 
Fransızlar harbe devam ediJorlar 

1 

Dün Londrada bir Fransız milli komitesi teşkil edildi, 
General Gaulle radyoda Fransızlari birleşmeğe davet etti 

lngiltere Bordo ' ltaıua da dün ~u~ar~Me 
----------:---=------=~--=--· _____,---~ Merasim yalnız şartların 
Londrada neşredilen deklarasyon tevdiine inhisar etti 

İngiliz hDkQmeti Fransız millf komitesini 
tanıyacak, harbin idamesi hakkındaki 
meseleleri bu komite ile görDşecek 

Fransız heyeti 1 

ti.c Alman 
tayyaresi ile 

Romaya gitti 
Roma 23 - İtalyan mütareke şartları. bu 

arll al p ten du·· n h .. t: a'kşam Fransız delegelerine bildirilmiştir. 1 
\1 13' hı SUAt P. d ki e'bllğ n~edllmlş 

tir: 

k m radyoda Ço··rçile Pazar giinU, saat 19,30 da. İtalyan mur h a şa k b 1 tt• ~ . hasları, Roma cıvannda <bir mevkide, Frnn-

cevab verdi: ~o1 rdo . 8 U e ıgı .~B~~'.:!.~:~::::.·~:::·:v: 
hu""ku"metı• dün ıngı.tereyı mu•• tareke şartları zın Kont Cıano, İtalyan orduları genel kur-may ob~knnı marf)fnl Bndogllo, donanma 

Protesto etti kurmay başkanı amiral Cavagnarl, hava 
Londra 23 - Rcuter bildiriyor: kuvveUerJ kurmay bqkanı general Prloolo 
Salahiyettar membadan haber alındığına göre, Almanya tarafından Fransaya ve ordu genel kurmay başkan muavini gtıne-

d 23 (Husuet) - Fransız genera- teklif olunan ve Petain tarafından heyeti umumiyeei ile kabul edilen mütareke rnl Roatta, Fransa adına da general Hutztn_ 
. Lon G~:ııe bu akşam lnııiliz ra~yoııunda prtlan fU .uretle büllaa edilebilinir: • ger, büyük elçi Noel, general Parlsot, v'lsa 

li De b tta bulumnuf. Franııanın Almanya, Franaanın bütiln ıarb sahillerini ve Tourı ile Cenevre miral Leluc ve hava generali Bergeret ha -
yeni bir er~nalngilterede. bir milli komite h zır iıulunmu.şt.ur. (a.a.) 
müdafad~;dı.~ı.n. Han etmiıtir. General Ga- araıındaki athn ıimalinde kain araziyi iııal altında tutacaktır. Murahbaılar nasıl geldiler ltalyan heyeti reisi Kont Ciano 
tefkil c 1 ıgın_ı Bu itıalla masrafı, Franıaya aid olacaktır. Roma 23 - D.N.B. bildiriyor: lama.it oflzere harbiye nezaretinden iki yu .• 
ul c demiştir t~:kümetinin kabul ettiği mU• Fraıua mllıellib kuTVetleri, ıillhtan tecrid edilerek terhiı olu. Fransız murahhasları Pazar günü saat 15 e sek rütbeli zabitle haticlye nezaretine men_ 

Bordeaux 1~ . ttir Bu teslimiyet vesi- nacaktır. Franıanın, iııal altında olınıyan aksamında küçük bir doğru 3 motörlü, 3 Alman tayyareslle Roma sub Ye şlmdl ihtiyat ubltl bulunan l.k1 me -
tarckeb' .. ~~r tmesuıkmaıvyeeme; vasıtalarımızın tü • b l ha.va meydanına gelmlşlerdir. İikl İtaıvan mur tayyare meydanına 0 elm1alerdl. Bellm. ı. t n kuvvet u undurmaıı caizdir. Fakat bu kuvvetin mürettebatı mik- J.. .. .y -.ası, ~ u evvel imza edi1miıtir ve ıi • l tayyaresinin refakatinde seyretmtş olan ve taşmayı rnüteakib, mUtareke koml&yoınu, 11f 
kenrnesınden elerimizi, gemilerlmlzl, tan Almanya ve talya tarafından tubit edilecektir. Almanya, bü- saat 141,55 de yere inen birinci tayyarede Al. ot.omoblle binerek bir saat sonra İtalya ıı. 
J&hlarımızı. !.~~klere kartı i.ıtimal ede • tün toplann, tanklann, tayyarelerin ve mühimmatın teıl:mini ta- man zablUerlnln refakat ettı.tı tıç Fran.m mütareke müzakerelerinin b~anacalı he • 
altınımızı, ~u a vermektedır. Bu teıll • leb edebilir. (Dev&m1 3 üncü sayfada) zabtti vardı. Tam saat 15 de gelen Uçt\ncfi nüz me9hul bir villaya hareket etmlf\lr. 
cck olan duım~evaını '1 ıruıı u.yfada) tayyareden yiiksek rütbeli bir Fransız zabl- (a.a.) 

................................... ·-···· .. ····················-••••••••••••••••••••••••••••••••••····-·-····· .. ···········---.. ••• ........ ti Ue sefir, B. Noel çıktılar. 'Fransız he.yeti 8 Saat 16 da 

-··-···-""Londra, mareşal Laval Peten :~~=en"":~'::.·;;::.:~-:.~·::~ Roma 23 ~ s.!"f~..ı .. 

peten hükümetinl kJ':~~~~~nue Fener milli küme 

'l.ddetle itham ediyor mre~tcır~.epahu.xuur.y...d2~-Dobrom-~e·::?alyn!~az~~~bL~av;a~~vhe. şampiyonu oldu 
... .. ~ - ıaı Sarı laciverdliler diinkü maçta Beşiktat 2 - 1 

Bordeaux belediye reı.a muavini MaJ4'iet, d"l V f G 1 t 3 O X.}A ld 

V riı .o
••zü tutmama, yalnız, denizler ötesindeki devıet nazın tayin oıunmuştı;r. ca.a.> yen ı er. 6 a a a uaraya - ma2S u O u 

" e en Framm huic:iyeainde 

bütü
.. FransırJar tarafından değil, F ransadaki Bordeau.x 23 <A.A.> - sefaret müsteJarı 

0 • (Devamı 1 üncü .,.ıada) 

kütleleri tarafından da takbıh ~dilmektedir,, 
Fransız 

l;a.t,ıca azal&n: Daf Iuper, AW 
bal Se.nkler 

Bir italyan denizaltısı 
daha batırıldı 

Londra 23 - Bahriye nezaretlnln teb -
liği: 

Şarki Hlndisti.n b9,4kumandanı emrinde 
bulunan İnfUiz hant kuTVetlerl tarafından 
bir İtalyan denizaltısı batırılmı.otır. 

(a.a.) 

Mısır ordusuna 
bildirilen parola 

tnı, lngiltereye kareı harbe de
lmanya emrine koymafa mec- Kahire 23 - Reuterr 
cdlr. Fransız hlikumctinln nit • Banıldığına göre, Mı.sırda bir milli temer. 
'k bir mıntakad• mcvoudlyetlne ttis Jtabtn(lll tefkll olunacaktır, 
olunmaktadır. Fabt bu hUk<1· Milli mMataa nazın, Mısır ordusuna a• 

mile Almanycnuo hük~f ,ı~~a şalıdaki patoıayı blldlrm~ti!': 
acak~ (l)ivama a tüıoil ~ «Allah, vaiıa.n, trab. ca.a.> 

F enerbaı-c. -Bqiktq maçmden heyecanlı bir safha 
(Yazısı 7 indi sayfa_ / 



2 Sayfa 

'rl ntma büyult kararını verdi. Al
~ manya ile Fransa arasında, tcfenü

atı henüz yabançıl:ıra ma]üm olmıyan bir 
mütareke imzalanmış bulunuyor. Ayni 
tarzda bir mütareltenin de F rarua ile İtal
ya arasında imzalanma51 artık gün değil. 
ıaat meselesidir. 

Bu suretle. Fransa, İstemiye istcmiye gir· 
diği bu harbe, kendisi için çok acıklı bir 
netice ile nıhayct vqmiş bulunuyor. Fakat. 
işler şu son günlerdeki inkişaflara girdikten 
sonra, galıba. yapılabilecek bn~ka bir şey 
de yoktu. 

Kararı verenler, politikacılar değildirler. 
Mar~l Petain gibi ihtiyar \"C tecrübeli biı 
a&kCT, kendisine nisbetle daha genç, fakat, 
ayni zamanda ondan daha az tecrübeli ol
mıyan askerlerle birlikte bu karan vermiş 
bulunuyorsa bunun manaşı, bugünkü vazi
yetin tam bir objektif görü le ve realist bir 
ruh ıle tetkik edilmiş bulunduğunıı ifade 

• eder. Politikacılar ekseriyetle objektif ola
mazlar. Onların içlerinde bir takım duygu
lar vardır; bu duygular onların kararları ü
zerinde tesirler yapar. Fakat, askerler daha 
ziyade riyazi düşünmeğe nlı:ımıs olduk1arı 
için, hadiseleri daha soğuk ve daha riyazi 
olarak miıtaleaya meyyaldirler. Bundan 
dolayı, tahmin edebiliriz ki Fransa için şu 
dakikada yapılacak başka bir §ey kalma-
rnıştı. 

* 
Mütarekenin ve onu takib edecek sulhün 

artları henüz müphemiyet içinde bulun
duğu sırada 2ihinleri işgal eden mühim 
meselelerden biri de .acaba, Fransayı bu 
karara sevkeden amiller, strf askeri vazı
yetin riyazi ve objektif bir mütalearından 
doğmu§ bir zaruretten mi ;barettir yoksa, 
mareşal Petain etrafında toplanmış olan 
askeri ve iyasi bir zümre hu kararı ve
Tİ~en, F ransaya yeni bir siyaset i ıika
ımeti venneği de düşünmüşler midir?• 
sualidir. Filhakika, acaba, askeri bir ümid
eizlik içinde beyhude yere kan dökmekten 
çekinerek tamamen pasif bir teslimiyet mi 
göstermek kararı verdi"> Yoksa, Fransada, 
bununla kalmıyarak daha ileri gitmek isti
yen bir zümrenin, imdiye kadar olduğun
dan büsbütün ayrı \>ir İstikamette yeni bir 
siyasete doğru gitmesi hareketi mi vardır? 

fngiliz başvekilinin, Jngilterede harbe 
hazır bir milyon asker bulunduğundan 
bahseden bir nutkunu müteakıb mareşal 
Petain'in Fransada ancak on Jngiliz fırkası 
bulunmasından bahsetmesi ve bu esnadn 
Cihan Harbindeki fngiliz l.uvvetinin sek
sen fırkayı bulmuş olduğunu da zikre)' ]e
mesi, bu memlekette. hiç değilse mareşal 
Petain ve etrafında İngiltereye karşı hü
küm süren bir iğbirarın vücudiint d,.]il o
larak telakki edilebilirdi. Nitekim, bu u
retle de telakki edildiği görüldü. Fakat, 
Fransada böyle bir iğbirar mevcud olsa 
dahi, bunu, galiblerle mağlubun birle:erek 
Jngiltereye kar11 müşterek bir politika ynp
malan neticesine kadar giden bir manaya 
almak mümkün değildir. 

Bugünkü ahvalde olduğu gibi, sinirleri 
tarihin, en son haddine kadar geren büyük 
dakikalarında, çok kuvvetli Teaksiyonlar 
görülmemiş değildir. İngilterenin harbe 
fa2la soğukkanlılıkla iştirakı Fransadn çok 
fena akisler yapabilir. Hatta, bu nevi ak is
lere dair bir takım dedikodular c.a cereyan 
ediyor. Fakat, bütün bunlara rağmen, 
Fraruıanın, birdenbire dönüp, bugİ.ir.e kn
dar güttüğü siyasetin tam aksi olan bir isti
kamete yürümesi ihtimallerini hiç dcgilse 
bugün için, çok a:ı varid telakki cdc•iz. 

Bununla beraber, tarihin öyle bir dev
rinde yaşıyoruz ki onda her şey mümkün
dür; böyle zamanlarda milletlerin ba:!•ar 
ve istikballeri nam ve hesabına gidilmiye-
cek yol ve tutulmıyacak !!iyaset yol.tur. Bü
yük hareketler, daima büyük Teaksiyonlar 
doğurur. Bunun için. Fransız siyaı:etinde 
bu kadar geniş bir değişme olması ihtimal
lerini de büsbütün reddetmek kabil ola
maz. Hüküm vermektense hadiseleri bekle
mek daha doğru olur. 

* 
On gün kadar evvel hu ~ütunlarda yazı

yoıdum ki her rıe olursa olsun, muhakkak 
ve müsbet olan bir şey vardır: Bütün dün
yanın hi iyatı çok derin, bir sene evvel 
tasavvur edilcmiyecek dare::ede derin bir 
i tihale i«iinde, büyük bir değişmeye doğru 
gidiyor. işte, Fransanın birdenbire bir mü
tareke istemesi ve onun ltendi!\İne teklif e
dilen esaslarını çok fazla düşünmeden ka
bul etmesi bu derin istihalenin büyük bir 
değişmeye doğru giden adımlarından biri
ni teşkil eder. Yukarıda, herkesle berabCT, 
kendi kendimize lıad ettiğimiz suallerin ce
vablannı gelecek haftalar ve aylar ne su
retle verirse versin, F ransanın bütün harici 
ve dahili 'siyasetinde bir değişiklik .,)acak 
ve bu da Avrupanın kıt'a hayatı üzerinde 
büyük akisler ve tesir yapacaktır. 

Eğer Fransada değişmiş ve daha da de
ğişecek birçok esaslı şeyler bulunmasaydı 
bu memleket henüz ayakta duran ordulan

ı §İmali Afrikaya çekerek oradan ltnlyan
ar karşı olsun muvaffakiyetle harbetmc 
arıınnı vermekte tereddüd etmezdi. Böy
e ynpmıyan Fransanıl} ruhunda ve hesnb
annda mutlaka bir deği :ne olmu tur. Bu 
cği~menin bütün Avrupanın mukadderatı 

"zerinde tesir yapacağı da muhakkaktır. 
ünkü, Fran~. mağlub bir memleket ol
uğu zaman dahi, her hareketi ile Avru-

SON POSTA 

Görmeği bilmek meselesi = 

Düşmıınını İstihfaf eden insan kendi kendisinin kuvvetini 
yarı vnrıya indirir. 

Kendini büyük, muarızını küçült göreni bekliycn akibet 
mutlak surette hüsrandır. ............................................................................................................................................................. ·-······························ 

sez 
Can.ı hesab 
Makineleri 
İnsan zekası or -

taya bir çok hesab 
makineleri çıkar -
mıştır. Hesab ma -
kinelerinin · nev'i -
ni saymak bile bu
gün imkansız bir 
hal almıştır. Bu 
makineler insan ze 
kasile boy ölçüş -
mektedir ve bir 
çok cephe1ıerde bi
le insanı geride bı
ra:kmaktad1r. 

Fakat bir de «canlı he.sah makinesi> 
dediğimiz insanlar vardır. Geçen sene 
İstanbulda da böyle bir tanesi görülmüş
tü. 

Diyarbakırlı idi, kendisin~ verilen 
müskül hesab meselelerim biraz düşün
dükten oonra hemen halledıveriyordu. 

A vrupada canlı hesab makineleri za -
man zaman ortaya çıkmaktadır. Bunlar 
içinde har"kaJar vardır. İc'erindc en şa -

vanı hayret olanı hiç şüphesiz J:ıcques 
fnaudi adındaki İtalyandır. Bu adam 12 
sıralık lbir rakamı gene 12 sıralık ibir ra
kam ile yalnız 17 saniyede darbeyliye -
b ·ımoktedir. 

Alelade bir adam kurF.un kalem ve 
kağıd ile bu hesabı ancak on beş dakika
da vanabilir. Hem de neticesinden emin 
olrruyarak .. 

İkincisi Fransada Nem.oy le Roy nahi -
yesinde doğmuş olan ve okurrıa yazması 

olmıy<m Henrv Moudeux adında bir ço
bandır. Bu çoban bilhassa cebir ve hen -
dese meselelerini hemen halledivermek -
tedir. Fransa Fen Akademisi onu imtiha
na çekmiş ve muvaffakiyetine bizzat şa
hid olmuştur. 

Üçüncil hesab makinesi Heinbaus a • 
dındaki Almandır. Müsellesatta, en müş-

kül hesablarda fevkalade ustalık göster -
mektedir. En girift mesele1eri beş saniye. 
de halletmektedir. 

6 yaşında 0 1an Noakcs adında bir İn -
giliz çocuğu d'a o yaşta hPsabda ustalığı
nı ortaya ktlrmuştur. 

Hamburgda Zacharie Dase adındaki 
Alman dahi !hayretler verecek derecede 
ustalık göstermekte idi. Yüz haneli he -
.sa'blarda fevkaUde mümaresesi vardı. 

panın mukadderatı üzerinde tesir yapabi
lecek cesamet ve ehemmiyette bir mem
lekettir. 

AR·ASONDA 

Deniz asrı 
AJman orduları Norveç şimatloden 

Ga.<ıkonya körfezine kadar yayıldılar. 
Yarm öbür gün belki Marsilyaya ka
dar inf'rek Akdenizi temaııa edecf'k f!r
dlr. Baltıkla Akdeniz ara.o;ı .ı\vrupa 

coğrafyasının en kalaba! ık parçasıdır. 
Fransa da Napolyon devrinde bu me_ 
ı:areıere hük.metmı ti. Fakat deııi:ı.:e 

gelint'e durdu. Ilattii. onun .Mısır <;efe_ 
rinden kaçışı da askeri hayatının en 
acık'lı tarafıdır. Napolyon bir defa 
Mısırdan, blr de Elheden kacarken 
en büyük korkuru inglllz filosuna ya. 
kalanmaktı. Nihayet korktu;tuna n~

radı. Waterllo\\ 'da kılıcını inıdllz 
ı:enerali WeJJington'a ~ llm etti ve bir 
İnı;1 iz harb gemisi büyük elhang-lri 
bir daha dönmemek üzere SenLElene 
götürdü. 

Ayni ~ km işg-al ahaları bu~ün 
Alman ordnlarına nac;ib O'lmnortnr. Ye 
tıpkı Napolyon (\tdulan ribi Alm:ın ) 
orduları da deni•e gelince istop et _ 
mfc;lf'rdir. Diinkl"rk rna<-erao;ı da deniz 
hakimivf'tlntn m•ıtlalt lfade<:iıflr. 

Şimdi tamamlle icıgal edilmi, bir 
Fran anın Alman ra ne kazandırdı -
tını hesab etmek lmknnı v111.rdır. Fran
sa tınlıı B"' clka ve Dolanda gibi miis
ff!ml,.k"l"'rile eM"l"en M· endü tri 
ınemlekethllr. Pe•r"n yoktur, pamuğu 
yoktur. kro"nı ... o•·tur. kaucnhı vok_ 

'tur. f nrt' C"""s'rl<ıl rniistemlf'l<rJl'~in 
iptidai madd,.J 0 rlle vn .. a.r. Ge..ri kalan 
şarabı VP. mevvacıı ec;:ıcıl'n Almanvııd'l 
ita m"VC'nddur. Fi?"r l'nhndıınırı Illnrl 
deıılılndı-ki 7em::m müsteml•krlerlni, 
Be1cı0mnın Kon.r."'1J'nu. Fnmsanın 

Uzak ~ark ve Afrlk<ı araırMnl eline 
l!'f'Çlrebilc;" bu pek miihim iptidai m:ıd
<ll'f eri bol bol tedR--tk t-debiJirdl. Fa. 
kat büyi;k clb:uıırtrl<>rin önünil kf'.sen 
drnh: Alıntın onltıl<>rmın da k~,...ı•ına 
<"ılcmıc;tır. Ye Alma11v'1 simdi Raltık. 

tan Akdeni7e kaclıtr '""""icı s~l'-ıııfa va_ 
v hruıkla pcıki vııhıl .. tlni ele kavbetmls 
hnlrınuvor. Bu harbin bru ındanherJ 
llı>rl sür';l.,n df'nl7 hakim.lvetl t tc 
~imr;li hiitih1 hasmteilf' kendini ~ös _ 
'tf'rmlc:tlr. l>enl7.I a.o;:ımıyan he,. kuv -
vetJJ\ zaferi tanh'tf' ,anm kaldıtı ırlbl 
bugfm de yanm kalacaktır. 

····························································-
ita/yada bir aşk müzesi açı:d, 

İtalyan turizm dairesi memurlarından 
F. Poggi, İtalyanın en mühim şehirlerin
den biri olan Verone'da bir Romeo - Jül
yet müzesi açmağa memur edilmiştir. Bu 
müzede tarihin en güzide Aşıklanna aid 
hatı~ar teşhir ed.ilocektlr. Aşıkların el
biseleri, rnektub1an, kitabları, hatıraları 
teşhir edileceği gı'bi, onlar hakkında muh
telü memleketlerde çıkarılan eserlere 
dahi yer verilecektir. 

Japon çocuhları nasıl 
Terbiye ediliyor? ••• 

Japonlar, ço -
cuklarının terbi -
yesindc ahlak me -
selesine pek büyük 
bir ehemmiyet at
feylemektedirler. 

Her şeyden ev -
vel Japonlar, ço -
cuklara şikAyetin, 

niyaz ve istirha -
mm yakışmıyacak 

\1eyJer olduğunu öğ 
retmektedirler. Bu esasa göre velevki acı 
duyulsa, velevki müteessir olunsa bun -
lan harice vurmak şerefsizliktir. 

Küçük Japon çocuklannın terbiyesin
de millci menkalbeler, şarkılar, kahraman

lık şar.kılao ve hikayeleri pek büyük bir 
yer tutmaktadır. 

Çocuklar büyümcğe ve akıl'anmağa 
başlar başlamaz onlara Japon şeref ve 
namusu aşılanmaktadır. 

Bu kalırarnanca te11biye sisteminin te
siri altında Japon çocuklarında ağla -

yanlar ya hiç yaktur yahud ki pek en

derdir. 
Ayni zamanda Japon ('()Cuklarına kat

iyen •korku aşılanmaz. Bir Japon çocuğu 

yoktur ki cesareti bulunmasın. 

S11mafrada kaplan avı 
menedildi 

Bu haber belki bir çoklarımızı alaka

d'ar eb'nez: cFclemen~ Hindi Çinisine gi

decek kim? Kaplan avlıyacak kim? diye· 
ceksiniz. Bunun\a beraber haber, üzerin
de durulmağa cidden değer. Kaplan avı 

neden yasa:k edildi? Sebebi basit: Sene-

lerdenberi yerliler olsun, ecnebiler olsun, 

Surn.atrada durmadan kaplan avlamakta 
idiler, bu gidiş ile bu güzel adada kaplan 

naımına bir şey kalmıyacaktı. 
Kaplanıann YQk edilmek üz.ere oldu

ğunu gören Sum.atra yedilen ve zürra

lan, derhal maballt hükfunete ırrllracaat 

ederek bu yi17.den yaban domuzlarının 

feV'kalade bir 3Urette çoğaldığını ve mah

sullerinin gitgide harab edilmek üze!e 

olduğunu bildirmişler ve kaplanların hi
maye edilınesini istemi§lerdir. 

Felemenk hfrkO.meti yerlilerin talebini 
çok haklı bularak Sumatra ve civarında 

kaplan avını şiddetle ıneneylemiJtir. 

r 
IS TER 1 NAN, 1 STER INANM~' 

Tanınmış Amerika gazetecilerinden biri 20 sene evveline dedirler. Klemanso misafirini kapıya dOğru teşyi eder. 0-
aid eski bir hatırasını yazdı. ray~ geldikleri zaman Amerikalı durur: 

Fransaya 1918 zaferini kazandı~ olan ihtiyar Klemanso - EkE~Hins, der, size .Oz verdim. sözü.mil de tutarak po-
o zaman kendisine nankörlük eden siyaset alemine gücen- litikaya asla temas etmedim, işte fimdi gidiyorum, fakat 
rniştı. Büyiık şehirlerden uzak küçük bir iköye çekilmiş, ba- ·kendiliğinizden bir IQtu:f ynpara:k, 20 sene yazı.lmamak pr
sit, mütevazı, kendi halinde bir hayat yaŞlyordu. Harici tile, bana bir kelime öyler misiniz? 
alemle teması tamamen kesmişti. Kendisini gidip görmek Klemanso eğilerek bir gül !lropanr, misafirine uzatır: 
imkansızdı. - 20 sene sonra Almanya Fransayı, tıpkı hu gülü kopar-

Bununla beraber Amerikalı gazeteci ne yapıp yapar, dığım ~ibi, kolaylık1.a koparıp avucuna alacaktır, der.> 
ihtiyar kaplandan politikaya asla temas etmiyeceğ! vadile Amerikalı muharrlri büyük şöhretine rağmen yakından 
bir mülakat alır, gidip !kendisini görilr, bir iki saat edebi - tanımıyoruz, hikayesinin hakikaten muta~ olduğunu ga
yattan, musikiden, çiçekçilikten bahseder. Artık mülakat ranti etmek mümkün değildir, fakat :ister doğnr, ister uy. 
biirn"ştir. Amerikalı gazeteci kendisine verdiği şerclten durulmı.iş olsun, günün vaziyetine uygun göründfiğüne 
dolayı ev sahibine teşekkür ederek ayağa :Y..alkar. Bahçe • inanıyoruz, ey okuyucu sen: 

I S T E R l N A N, 1 S T E R 1 N A N M A l 

J. "· ' . 
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Sözün kısası 
ihtikara dai~·-
~---- E. Ekram Talu _J 
JC İmsenin hatırı kalmasın amma, ih

tikara karşı guya ~çılmış olan mü
cadelenin gidişi alemle oir azJcık alay eder 
gibi oluyor. 

Yiyecek ve giyim maddeleri, erbabının 
elinde, esbabı mucibesi hazırlanarak, kita
ba uydurularak, gitgide pnhalılııpı dursun, 
hala nalıncı çivisile, demirle, limonla oy -
nuyor, boşu boşuna vakit geçiriyoruz. 

Ecza depoları mühim biı ilaç olan en -
sülini saklıyorlar, aldıran yok, diğer taraf
tan kahvenin perakende fıatını uzun uza -
dıya tesbitle uğraşıyoruz. 

Kilosuna 190 kuruş nark tesbit edilen 
çekilmiş kahveyi hanidir 200 kuruşa alıyo
ruz. Bu, o kadar gücümüz~ gitmiyor. Niha
yet kahve İçmekten vaz dahi geçebiliriz. 
Limon yerine sirke kullanır, ıııkıya g< lince 
de üç beş gram asit sitrikle yasak savarız. 
Lakin, yalınaynk, kendimiz çmlçıplnk ge • 
zemeyiz. 

Devletin doğrudan doğruya hükmü al -
tındaki Yerli Mallar Pazaıı müstesna, gi -
yim eşyası satanlar bu memlaro diledikleri 
gibi paha biçiyor, onları tutturabildiklerine 
ve yutturabildiklerine satıyorlar. 

Bakimi, kasab, zerzevatçı, manav, ba • 
lıkçı şehıin başında Tavaifi Müluk ·vaziye• 
tindcdirler. 

Gerçi dünkü gazetelerde ilanım!ıı blT 
haber okuduk: f,.tanbul fiat mürakabe ko
mİ'lyonu bazı gıda maddelerinin fiatlnrını 
-sözüm ona- tesbit etmiş. Meseli:. zcy • 
tinyağını, pirınci, fasulyeyi, perakendeciler, 
toptan fiata yüzde şu kadar zammederek 
satacaklarmış. 

İyi amma, sayın bayım, pirincin toptan 
fiatı ne kadardır, biz ne bilelim de, nasıl 
hcsablıyalım ~ Sonra 33 ı;eşid pirinç vnT: 
Bursa, Tosya, Beypazan.. ilah •.• Kimi 
pilava yarar, kimi lapaya. Kimi de çorbalık 
veya dolmalıktır. Bunlann lezzeti, su kal· 
dırma kabiliyeti, evsafı, fiatı tehalüf eder. 

Ayni şeyler fasulye için de, zeytinyağı 
için de, sabun için de, ve hemen her madde 
için de vakidiT. 

Buna bir çare bulmalı. Her esnaf, müş -
teriye sattığı malın kalitesini ve fiatını gös
terir bir vesika ibraz edebilmelidir. Bu, 
zannolunduğu kadar güç bir iş olmıyacak 
ki, Yunanlılar, burnumuzun dibinde yapı • 
yorlar. 

Hasılı, ihtikarla mücadele i i, halka, hiç 
de iyi başlamış kanaatini vermiyor. 

Alakadarlar, iptidai ve zaruri havayid 
ihmal ederek kal yla uğra tıkça, halkdıı 
da «kalayıı sarfiyatı o nisbette artmakta -
dır. 

Buna neden meydan vermeli, değil mi, 

·C. Ck11•m. ~alu .............................................................• 
Kadın yüzünden bir 

genci sokak ortasında 
ağır surette yaraladılar 

Dün Aksaraydn kadın yüziinden bir vak'a 
olm~. bir adam bir genci sokn.k ortasında 
sustalı çakı ile ağır ve tehlikeli surette ya • 
ralamıştır. 

Samntynda Çakıra~a mahallesinde Cami 
sokağında 18 sayıda oturan ve sıvacılık ya
pan Cemil ıblr milddcttenberi Ltl.tife adında 
bir kadınla. ynşıunakt.ndır. Son günlerde Ce
mille kadın arasında vu1cubulan bir dargın. 
lık neticesinde, Latife Cemilin evini terkcde. 
rek o civarda oturan oğlu 'Hıısnnın yanına 
iltica etmiştir. 
LMlfenın bu ayrılışına fena halde müte .. 

e$lr olnn Cemll dün, Utıfenin otuTduğn e
ve giderken Ordu caddesinde oğlu Hasaua 
rasUamı.ş ve ondan annesini .sormU§tur. 

Hasan, Cemllin bu suali karŞlSlnda chenim 
annemle senin ne altı.kan var?ıı diye onu ba
şından savmak istemişse de Cemll, LAtıre. 
yi görmekte şiddetle ısrar etmı, ve bu yüz_ 
den aralarında kavga ç!J?nıştır. 

Bir müddet devam eden bu dövüş esnasın
da Cemil cebinden çıkardığı sustalı çakı ile 
Ha.sana hücum etml,ş ve delikanlıyı ensesin
den ajtır surette yaralamıştır. 

Vak'a yerine gelen zabıta memurları Ce • 
mnı yakalamışlar, yarası çok a~ır olan Hn
sanı Cemuhpa.şa. h~e.!lne kaldırmışlar_ 

dır. 

····························································-
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Hava muharebeleri Almanlarla Fransızlar 1 

arasında mütarekenin 

Amerikanın Londra 
e:çisinin bir mesajı 

"Büyük Britanya tehlike 
ve ıztırablara maruz,, 

. İngilizler Almanların F ransadaki tayyare meydanlarına 
taarruz ettiler, Maltada bir İtalyan tayyaresi düşürüldü 

• 
ımzası heyecanlı oldu 

M 
.. . · sını ve miizakerahn son safhasını 
utarekenın ımza ·· h d ı · .. .. lan bir zatın muşa e e erı 

gorınuş o 
D 

N D bildiriyor: narak son mühleti saat 19 30 olarak tesbıt 
Compicgne 2 3 - · 1 • • k d' _ etnıi.Ştlr. Bu tebllğat saat 18.30 da vagonda 

F 
1 r arasında a te ı f d zi ı. Almanlarla ransız a. . d imzasını nazır Schmitt tara ın an general Hut ngere 

Jen mütarekenin Compıegne e.. Ü§ olan tevdi edUml.ştlr. Vis amiral Leluc ayağa kaL 
·~ müzakerenin &on .s~fhasını ~r?1 e ~öyle karak hemen tercümanı çağırmıştır. Alman 
bır zat, müııahedelerııu D. N. Y nazın vagondan aytıldıktan sonra sükünet-

Londra 23 {A.A.) - Royff!r: 
Amerika Birleşik devletlerinin Londra 

büyük. elçisi B. Kennedy, radyo ile Ameri
kaya lngiliz Kızılhaçına yardım için bir me 
~j ne~retmiştir ve ezcümle şöyle demiş -
tır: 

Her şey şu zannı veriyor ki lngiltere, in
sanlık tarihinin kaydetmed:ği en büyük bir 
muhnsarııya tabi tutulacaktır. Britanyn ada
ları, Polonyanın, Finlandiyanın, Norveçin, 
Holandnnın, Belçikanın ve F ransanın gör
düğü tehlikelere ve ıztırablara maruz kıı -
lacalttır. 

llnlatmışttr: d" hu"ku·metiyle ıe o"rman kenarında general Keitel'e müHL 
F h ti . ken ı f. B d h k • • ransız eye ~ın, . . . .ki saatin ka 1 ki olara:k emrin Ha edildi~lnl bildirirken, or o u·· Ometının 

telefonla görÜ§ebıl~es~ ~çıF ıkat bu görü~- Fransızlar tercümanın etrafında toplnnmış. 
geleceği tahmin edılmıştı. .h\iyaç hasıl ol- !ardı. V'agonun bir kompartlilllanında kısa k b ı 

. • . . dört saate ı a u ett.ıg\J ı· meyı temın ıçın F sız muhabere bir müzakereden sonra Almanlardan tekrar 
du V d bulunan ran · t 

•w~ond ra 2 3. - Hava nezaretinin bildir -ı Son hava hücumları esnasında balon ba 
dıgıne göre, lngiliz bombardıman tayyare- rajları ıebebile iki düşman bombardıman 
leri, dün, Lille'in garbında l\lerville' de Al- tayyaresi düşürülmü~tür. (a.a.) 
manların işgali altında bulunan bir hava 
meydanına hücum etmişlerdir. Hava dafi Bir ltalyan tayyaresi düıürüldü 
bııtaryalannın ateşine rağmen, hııngarlara Malta 2 3 (A.A.) -- Dün gece Malta ü-
ve yerde bulunan tayyarelere bir seri hü - zerine yapılan bir hava hücumu esnasında 
cum yapılmıştır. bir İtalyan bombardıman tayyaresi düşü -

Dün, İngiliz avcı tayyareleri, bir Mes - rülmüştür. lki İtalyan esir edilmiştir. Tayyıı
serschmidt dü. ürmüşler ve pek muhtemel renin mürettebatından diğer beş kişi öl -
olarak ayrıca altı Messerschmidt'i de tah - müştür. lngilizler tarafından hiçbir kayıb 
rib etmişlerdir. yoktur. 

Alman Sovyet mnnasebatı 
Tassajansı iki memleket münasebatına dair çıkarılan 
şayial:ınn hakikate muvafık olmadığını bildiriyor • .. ago? a. defalar muhabereyı . e- esas kompartımana gelmeleri rlca edildi. İlk 

ıse~vısı şef~ bır ço~ ettiyse de her dııkıka olarak general Keltel girdi. Onu diğer Al - mütareke şartlar 
~anın etmege gayre daki bozukluk do- manlar tnkib ediyordu. Fransız murahhas 1 Moskova 23 <A.A) - Tııss ajansı b!.ldl:i_ yeler!, Almnnya üzerine bir •tıızuik. •·ra 

oursla BordenuX aıasın k 'dl J "" •
1 

h b . kıtaa u'°'ama ta • 1• • heyeti azaları ayni zamanda sağdan glri - (Baştarafı ı hıcl sayfada> yor: etmek değil, Rusyanın bu memleketlerle ak. 
ayısı e mu a ere ın . . r idı - i ı:- ahhaslnn oldukça sınırcı yorlardı. Tekrar on dakikalık bir görüşme ol- Rlçblr Fransız kuvveti, Frnn ız toprağın. Sovyct kıtaat.mm Baltık devleUer ne gir - detrnlş olduğu mütekabil yardım pak ının 

1 
ran8sız murda ordu ba~kumandaeknı I en~t- du. BllA.hare Fransızlar imza etmeğe hazır dan başka bir yere sevkolunamaz. Hicbir mesl üzerine, Alman - Lltvanyn hududu ü. tatbikini garanti etmekt-0n ibarettir. 

er. u sıra d b eınea. e . h ,f'al K 't 
1 
ormanın kenarın .a d 

0 
_ oldu1tlannı beyan ettıler. Saat 18.50 de, Al- barb malzemesi, İngiltereye gönderilemez. zerine, 100 hntta 150 Sovyet fırkasının ta - Sovyet mes'ul mehafılı. ~u manasız şayi. 

idi S e~: 
16 

saat ı 7'yi ge~~yor uf z: • manya ile Fr.ama arasında mütareke lmzn Rlçblr ticaret ı:emisi, Fransız limanlarından şld edildiği şayiaları mebzulen yayılmakta- aların yayılmasını, Alman - Sovyet müna _ 
ın~n ~aziye;i aydınlat~ıı: ;t:r:tm~i:s~ay edildi. ayrılmak sıılf.ılıiyetiııi haiz deltildir. Dışarı_ dır. Bu Sovyet kıt'alnrı tnhşldatının da. AL sebatının bozulması içln güdülen husus.! 
lara telsizle muhabereyd~ld~ Nihayet tele _ Heyecanlı bir sahne da bulunan :o;efaln i:o;e, derhal Fransa.ya davet ınuınlann garıbdeki muva.ffak.l,yeUerinden, maksadlara atfetmektedir. 

1 
• t siye e ı 1• edilecektir. Bütün askeri müesseseler ve Rusyanın gayri memnun kalmasındnn ileri Bu gibi zevat. gizli arzularını, hakikat ola-

ret etme erı av ~ benziyordu. Bu son dereee h 1 bl 1 t fon muhaberesi işleyecege d eyecan ı r an o mu.5 u. stoklar, zarar ıörmemJş bir halde Alman • geldiği, Alman . Sovyet münasebatının cer_ rak göstermek istemektedirler. Yapılan tilr. 
Telefon batın a Her iki heyetin de azaları ayakta imza et - yaya te lim edlecektir. Limanlar 'istihkam- g!nliğini ifade ettiği. Almanya üzerine t.az.. liı tiirlü şayialar veya ficiz propagandnlarla, 

Heyet azaları telefon ~~şıB~r~0:;:;1~;;: tııcr. İlk olarak Fransızlar imza ettiler. Mu _ iar, torsaneler, demir yolları v~ münakale y!k yapmak gayesini güttüğ\ı de söylenmek- ademi tecavüz paktının akdi dolayısile B.Jv_ 

ı d C 
ı Hutzinger ı e 

1 
ahedenln imzasını müteakib general KeitP.l, vasıtaları da ayni ahkama tabidir. tedlr. yetıer ve Almanya arasında teessüs eden iyi 

ar ı. enera . konuşma ba§ amı~tı. •-- · eında heyecanlı bır d mn ihtiyacı olmu _ Alman ve Fransız mütareke komisyonu a - qgal altında bulunm.ıyan Fransız arulsin. Hemen hergiin, Amerikan, Jnpon, Ingl _ ko~uluk müna.~ebatının ihHU edllemlyece-

B dd 
nra yar ı .. f N zalanndan, vatana sadakati her iki tarar_ deki bütün telsiz istasyonları susacaktır. ... liz, Fransız, Türk ve İsveç gazetelerinde, bu ğlnl anlamaktan a.ciz ibulundukları anlnRıl • 

ir mü et &O T l f ahizesini se ir o· " 
b 

• d e e on k k dan hayatlarile ödenyenlere tazim edilme - Fransız hükumeti, Almanya 1·ıe ftalyn a· şayialar, az çok değişikliklerle tekrar edil- maktadır. Zira bu münasebat, konjonktfir -
fil enzıyor u. b' uhabere te rar e-ele verdi. Birden ıreh U:iciye nezareti mü _ !erini rica etmiştir. Bunu bir dakika sükfıt rasında emtia nakliyatını teshil edecektir. mektedir. ler üzerine müstenld geçici sebeblere :Seğıl, 
elim işti. Saat l 6h d~ t :aguna davet edildi. ta'kib etmtştlr. Bll!i.hare İtalyaya hareket et- Bütün Alman harb esirleri derhal tahli _ Tass ajansı. münasebetslzllklPrl kendlli - ve takat, Sovyet _ Almanya devletlerinin ha
ınessili nazır ~ mıtkendisile gc>rüştü. Mü- mek üzere Franaızlar vagonu terk etm~ler - ye edilecek, Fransız esirleri ise sulh mua _ (tinden tebaruz eden bütün bu .şaylnların, yatı men!aaUeri üzerine istlnad etmekte • 
General Hutzınger t olmuc.tu. dlr. hedesinin imzasına kadar esarette kalacak- kat'iyyen hakikate muvarık olmadığını be- dır. 
ıtakere biteli beSoş 9;':nüblet ' Saat 19.06 da general Keltel mütarekenin tır. yan etmcğe mezundur. Fin - Sovyet iktisadi müzakereleri 

t bll atta bulu_ imza edildiğini Führere bildirmiştir. (a.a.) Fransız donanması, Fransır. kara sulan _ Hnkikatte, Baltık memleketlerinde, ne 100 Moskovn 23 (A.A) _ o . N. B. ajnnsı bıL 
General l{eitel, aıınanca e g na davet edilerek, Alman ve ftalyan kon _ ne de 150 Sovyet fırkası vardır. Ancnk, Al - diriyor: 

h 
• 1 • H • • N 1 trolü altında Almanya ve İtalyanın müna • manya - Litvanya hududu boyunca tah~fd Finlandiya ve Sovyetıer arasında 1ktıs:ıdl 

A 
- .kan cu··m urıyet erı arıcıye azır arı sib göreceği limanlarda silahtan tecrid edi- edilmiş olan azami 18 - 20 fırkn mevcud • müzakerata girişmek üzere bugün öğleden 

merı lecektir. Fransız menfaatlerini müstemle _ dur. Mezk11r fırkalar, Baltık cümhurlyetle - sonrn. Finlandiva l'konomlk delf'ga.syonu 

Temmuzun l·ık haftasında toplanıyor'ıar kelerde müdafaa edebilm~k için, Alman ve rlnln muhteur mıntakalarında bulunup, ga. Mo~kovava gelmlstir. 
İtalyan hükumetlerinin tefrik edecekleri bir 

harb sefinesi serbest bırakılacaktır. Londra mareşal Amer·ıkada bu·· ı,·1· n 
Mütareke, F ran~a hükumeti, İtalya hü • \ fn.gton 23 CAA.) - D.NB. ajansı bil.jhen\iz .tesbit edilmemi§ olduğu bildirllmek. 

Vaş , tedir. Içt.imaın mahal ve tarihine gelince, 
'1irlYO~cl e nezareti, ibütün Amerikan cüm - reis Wilson, Nevyorkta 2ô Hazlrandn topln-

kumetile buna müşabih bir itilaf akteder p t h k A t• • b ·ı • k 
etmez mer'iyet mevkiine girecektir. Müta - e en Ü ume ı nı ecne 1 erın parma 
reke, sulh muahedeııinin imzasına kadar roır Y ln yeni l)ir hariciye nazırları nılmnsmı lstem{Jse de, tarih çok yakın ol -

buriyeUerin • ıann1nsınn mütednir davete, duğu için teklif kabul edUmemı.,tir. Aill:ndar 
!konferansı tofmiŞ bulunduklarını ibugün be- mehnflle nazaran, konferansın Temmuzun 

muteberdir. F.akat Fransa hükumeti, bu şı.ddetle ı•tham ed·ıyor ı·zıe • 1 k şeraiti ifa etmezse herhangi hir anda Al - rı a ınaca 
manya tarafından feşholunabilir. (ıı, a.) n.rtık icnbet e ilk haftasında toplanması muhtemeldir. Mez 

ıva.n etmiştir. 
1 

prensip itibarile müsbet kür konferansın ruznamesi henüz neşredil-
Biltün cevab nrkın ahnl ve tarihi lçtlmaın memiştir. 

nlduğu, ve~a:n:ca::._m:__ __ -----::---::-------:-:---:---;--:---:---=----:-

Ameı1kanın müdafaası için fevkalade tahsisat 
kat'l olarak kabul edildi 

) _ Meb'usan ve 4yan cak, bundan bnşka bir çok tank ve diğer as. 
Vaşington 23 CA.A· b' çok projelerle keri levazım da yaptırılacaktır. 

ıneclislerl, adi bütçeye ald ~b etml.§tlr. Diğer taraftan tıyan meclisi, tru;vib ettiği 
bazı fevkalft.de projeleri tas . dolarlık bir kanun projesi ile, dalgalı borçlann aza _ 

bir 111uyar 767 mılyon esini mt haddini, 45 milyardan 49 milyara çıknr-
Kongre, illi ınüdafaa tnhsiSatı proj mıştır. Bu kanun projesi, ayrıea silfthlanmn 

,tevkalade ın bul eıml.§tir. Bu kredi lle, 67 programının tahakkukuna sarfedllmek üzere 
Grat'i surette ka ak 3 bin askeri tay- hükumete, senevi bir milyar dolarlık vergi 
har.b gemis1 inşa oıun:~ ;otörü satın alına.- matrahları göstermckt.edlr. 

1are ve 3 bıiıin~R~o~ıısro:::~ =-=-:---:--;-------..--;:---:--;---~;-

Balkan devletleri . arasında ticari iş birliği 
devıetıerl ara_ lmekte olan hemhudud Balkan devletleri nra 

Balkan -
Atına 28 (A.A.) ;ebetıerin inkişaf lhtl - sında, daha sıkı bir ~rl..kt mesaiyi her z:ı. 

Jllldaki tıcarl tn~1 ııret vekili Nazmı Top- mnnklnden daha fazla lcab ettirdiğini yaz
Jnnlleri ııaklOilda. c aıetesıne yapmış oldu- mnktadırlar. 
Lt~lunun tılr Tkürk nkd~ nıütaıea yürüten dPr~ Bu suretle mezkö.r devleUer harb dolayı_ 
-.. b natı ha ı b ana.tın Oı;- ' 
,.... eya etcleri. mezkur ey halilia sUe kaybettikleri ihracat veya ithalat :>ira-
)a ve Estla gaz l dikten sonra, -
twuA"unu tebarüz ett r ıtın ıstitısalrıll yek- salarını, komşu devletlerde bulmuş olacak _ 
prdaki beyn.eıınııeı ş~nıa~en ıt.mam et-- ıardır. 

pıaerının )in;;n kıt'aları Bordoya girmiyor 
~ue HiUer Ma· ı yan mUtarckesi müzakereleri devam ettiği 

d 23 CA.A.J - şansa b n ken _ müddetçe Alman lc:ıtalarının Bordeaux•a gir. 
Bor ea; 'in bir taıe.btne ceva e ~ _ İt~l mlyeceğini blldirmlşUr. 

teşal Pe n öndererek Frans 

Jlo!n• c~b"iide iki italyan tayyaresi düşürüldü 
1 U w • de dun lmnn tayyare.cıi diişlirülmüştür. Bunlardan bL 

• . . 
23 

(A.A.> _ Cibutl uzerı~ava dafi rlsinin müret~ebatı esir edilmiştir. Cibutiı:le az 
Oıbutı hüeuınıarı esnasında b mbardı zarar vardır. Ik! Avrupalı hafi! yaralanmıştJr. 

rapılan hava 'ki caproni o 

İtalya da dün mütareke 
şartlarını bildirdi 

(B:ıştarafı 1 inci s:ı.yfada) 
.. onra Romaya gelen Fransız mumhhnsla
rı, dün geceyi Münihte geçirmişlerdir. Frıın 
sız murahha:ılarının hava ıneydanına muva
salatlarında yalnız hususi müsaadeyi haiz 
zevat bulunmuştur. Kısa bir selam teati • 
sinden sonra, Fransız murahhasları, evvela 
kendilerine tahsis edilen apartmanlara git
mişlerdir. Bir saat sonra,· !nat 16 da, mü • 
zakerelere başlanmıştır. Müzakerelerin çıı· 
buk bir neticeye varması için lazımgclen 
bütün teknik tertıbat evvelden alınmış bu
lunuyordu. Funsız muranhasları, Bordca -
ux ile telefon ve telsiz muhaberesi yapabil-
mektedir. 

Şartlar nerede bildirildi 
Roma 23 (A.A.J - Salahiyettar bir 

menbadan bildirildiğine göre, Fransız mu -
rahhasları. Via Cassia' da üç muhtelif vil
lada misafir edilmişlerdir. Bu villalardan 
birisi villa Manzonidir. Mütareke şartlar.ı, 
Romadan yirmi kilometre mesafede hır 

halde Fransız murahhaslarına tevdi edil-
ma 1 l d .. mittir. Merasim. ya nız şart arın tev ııne 

inhisar eylemi't:.::.:ir~·--------

Laval Peten kabinesine 
dahil oldu 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

ve hariciye nezaretinde servis şefi olan Paul 
Boncour. pek yakında muhlm bir dlplomatlk 
va?Jfe başına getırilecelctir. Bu vazife için 
icab eden muvafaicat, şimdiden taleb od U • 

m~tir. ----------

Fransadan Portekize 
muhacir akını arth 

ba.taryıııarı t;nrn!ındnn ı • 

F Y t rkedlyor Llzbon 23 (A.A.) - Fraruıadan gelen mu -

Kral Zogo ransa 1 e . hnclrler, Porteklzde gittikçe fazlalaşmakta-
dır. Caldns'da Rainhn pl!Jındnn alınan ha. 

teklze gitmek üzere durmadan Ispanyoı hu_ berlere gorc bu plfı.jda hllen Fransadan ge. 

23 
(A.A.> - Reuter: .. e krnl zo. dudunu geçmektedir. Hududun Fransa ta _ len bir ko.ç' yüz İngiliz vardır. Fransız ve 

Mn~ld da atman bnbcrlere ~or ' ımı.ştır. rafındaki su baskınları hududdan eşya nak. Belçikalı muhacirleri hA.mU yüzlerce oto -
Fransa : n çııcmıık üzere vıze 3 ahudl une mani olmaktadır. Birçok klınscnın, Frnn mobil, İspanya • Portekiz hududunu müte

jO, Fransa :akaınlnrı, halen, ysln~;t Y ver _ sız ;parasını mal ile mübadele ettiği blldıril- madlyen geçmektedir. Van Zeeland da Lfz_ 
Fransız F nsız tebaasına pasa~il i Por- mektedlr. - bona gitmek üzere Climbraya gelml;'tlr. 

esıından ra fih muhacir ta es • 

pıektedi.I'· ~am~ ' a on he_ııeli Berli.nde. Belçika Krahmn çocukları 
B r } p .... ., Madrld 23 CA.A.l - A.B.C. gazete&nfn bil-

i .. l . S to riyasetinde, geçen hl\ita ıtalyayı zıyaret et- dirdl.ğine göre, Bclçıka kralının çocukları, 
B"yuk e çı a 1 · · +- ad "' 1 ~'-tnd . 

23 
(A.t\.) - u . Roınadut. Berline ııe mı§taT. halan ;ı..:spany a ı..ıU urun-. ır. 

Berlın dostluk heyetı, 
miş olan Japon 

(Ba tarafı 1 inci sayfada) 
Sulh şartları hııkkındıı hiç bir işaret yok 

tur. Fııknt şurıısı sarihtir ki ı\lmımya, hu -
günkü merhalede kat'iyen ııulhii müzakere 
etmek niyetinde değildir. Bir kdime ile. 
mütııreke ~artları, Fransanın mutlak tesli
miyetini emretmektedir. 

Petain hükumetinin hariciye nazırı B. 
Bııudouın, bundan birkaç giin evvel, Fran
sanın tezli! edici ve şerefi ıhliıl edici şart· 
lar kabul etmiyeceğini bilcHrmişti. Sartla -
rın dııha ziyade tezlil edici mahiyette olma· 
sı zordur ve Fransız arazisini ve h:ırh mal· 
zeme!ini Fransanın kendisi ile reıımen hiç 
bir münf erid !Ulh imzalamıyacağı bahsinde 
anlaşmış olduğu müttefikine karşı yapılacak 
harbde kullanılmak Ü7ere vermesinden da
ha fazla şerefi ihlal edici bir keyfiyet bul
mak pek güçtür. Bu muahede ve ayni za -
manda Baudouın'in taahhiidü, mareşal Pe
tain hükümeti tarafından ihlal edilmşitir. 
Bu verilen sözü tutmama, yalnız, denizleı 
ötesindeki bütün Fransızlar tarafından de
ğil fakat ayni zamanda Franıadaki F1an . 
sız kütleleri tarafından da acı bir surette 
hissedilmekte ve takbih olunmaktadır.Fran 
ıadaki o Fransız kütleleri ki, hükumetin 
bu hareketi ile, Alman tec1'_vlizünli~ diier 

Vaşington 23 - D N.B. ajansı blldlriyor: 
Amerikan kongresi, Bırle.şik Amerikadn bu 

lunnn bütun ecnebılerin bir listesi çıkarıla
rak parmak izlerinin alınması hakkındaki 
kanun Uıy1hasını k.n.bul etml.ştir. 

lzmir limanında bir kaza 
İzmir 23 (A.A.) - Limanımızda hilküm 

süren şlddeUI blr fırtına esnasında kum yU~ 
kü Ue İzmlre gelmekte olan 3 tonluk Derviş 
ndlı kum atayığı, mendırek önunde batmış.. 
tır. Mürettebat liman idaresinin motörü ta. 
rafından kurtarılınış1'1r. Kayığın hamulr.si. 
nl kurtarmak kabil olamamıştır. 

kurbanlannın verdiği misilli takib t'tmekten 
ve· nihai zafer İçin büyük ümidler gösteren 
şerait altında müşterek düsmana karşı mü
cadeleye devam eylemekten menedihni~ • 
tir. 

Fakat, başvekilin dediği gibi. fngiltere, 
Fransız. milletinin davasını aziz bilecektir 
ve İngilterenin zaferi, Fransanın satvetinin 
ve Fransız milletinin hürriyetinin yeniden 
te isi için yegane ümidi tt'fkil eylemekte 
dir, 

r"""'_A __ n __ k_a_r_a_d_a_y_a_ğ __ m_u_r_v __ e_s __ e __ ı_J 

Dlın Anknraya yaAan şiddet.ıı yağmurlar neticesinde şehrin b!r kısmını, bilhassa Ye. 
nlşchri su b3Stığmı yazmıştık. Anknrn foto muha.blrimizln gönderdiği bu reslm Ankara 
sokaklarının yağmurdan ınütcvellid sellerle ne hale geldiğini göstermektedir. 
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Sehir llaberleri J , 
lstanbul vakıflar idaresi 

üç müdürlüğe ayrıldı 
Bir manav bıçakla bir 
kadını boğazından 
keserek öldürdü 

Dün gece Samatyada çok feci bir cına
yet işlenmiş bir adam elli beş ya~larında 
bir kadını bıçakla boğazmdan kesmek su
retile öldürmüştür. 

imar hareketleri sırasında tarihi eserlerin · ziyaına 
meydan verilmiyecek ve eskiyenler tamir olunacak 

Katil Samatyada manavlık yapan Meh
Belediyenin imar hareketlerile beraber 

yürümek karan vermi~ olan Vakıflar lda -
reai. meydanlar ve yollar açılırken, şehir 
yeni binalarla süslenirken \arihi binalan 
kurtarmağa çalı~aktadır. 

Bizanslılar zamanında ve müteakiben 
Osmanlılar zamanında İstanbulda vücude 
getirilen kıymetli eserlerd:ıı mühim bir 
kısmı kaybolmuş gibidir. Kaybolmağa yüz 
tutmuş bulunan bu eserlerin meydana çı -
karılması ve kıymeti ile :nütenasib bir ha-
le konmat11 için Vakıflar Umum Müdür -
lüğü mesaisine yeni bir nizam vermek mec 
bUTiyetini hissetmiştir. 

Vakıfların çokluğu, lstanbulda üç müs.
takil Vakıflar Müdürlüğünün kurulmasını 

intaç etmiştir. lstanbuldaki Müdürlük Baş
müdürlük ismini ta ımakta ise de Kadıköy 
ve Beyoğlu Müdürlükleri doğrudan doğ -
ruya Umum Müdürlüğe bağlanmış bulun
makta, her üç müdürlük de ayrı ayrı ça -
lışmaktadır. 

Ankara - İstanbul - Adana 1 
tayyare seferleri 

muvakkaten kaldırıldı 
Devlet Havayolları İdaresi, Yeşlllı:öy hava 

meydanındaki inşaat dolayısile bugünden i
tibaren kısa bir müddet için İstanbul - An. 
tara - Adana tayyare .seferlerini kaldırmn~a 
karar vermlıjtlr. 

Bugün son Ankara tayyare yolcusu Yeşil. 
köyden hareket edecektir. İdare bugün tny_ 
yare ile Ankarııya gitmek ısUyen 20 yo1cu
nun naklini temin için iki tayyare tahsis et. 
rnlştir. . . 

Tayyare seferleri, gerek Istnnbul, gerek Iz.. 
mir t:ıyyare meydanlarının 1nµntım müte
akıb bir ay kadaı: .sonra İstanbul, İzmir, 
Ankara, İstanbul hatları arasında daha bü_ 
yilk bir programla yeniden başlıyncnktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
kongresi toplanıyor 

Çocuk E.5irgeme Kurumu umumi kongre. 
81 yarın Ankarada toplanncaktır. Kongreye 
şe.hrtrnlzden iştirak edecek murahhaslar bu
gün Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Kurumun evvelce 585 olan merkez ve şu. 
be adedi 650 ye çıkarılmış, .son 2 sene için. 
de 761,440 çocuk ve çocuklu nnneye yaTdmı 
yq>ılm ıştır. 

Ankaradakl Çocuk Yuva.sına zelzele 1el1'ı
ketzedelerlnden 154 çocuk alınmış, bunlar. 
dan 130 u para.sız ve haric!den müracaat e -
den 90 çocuk da paralı olarak mekteblere 
gönderllın~tir. 

Kurum, yeni ibir varidat membaı olarak 
Kavncıktakl sudan istifade etmeğe karar ver 
mtştlr. 

Yarınki kongrede genel merkez raporile 
hesab müfettişlerinin nıporu okunacak, büt
çe ve idare l"nclimenleri seçilece'k. encümen 
ıerln TIJDOr'arlle teklifleri müzakere oluna -
cak. genel merkez hl'yetı nzalarile yedek n. 
zalar ve murnkıblar ııpı-iml vaoılacaktır. 

H--t::1." ''~li~i Dahi1ive 
VekiJi ile ~örüştü 

Evvelki gece Toros ekspreslle chrimlze 
gelen Hatny valisi Şiıkrü Sökmensüer şeh
rirnizdf' b 1lunmakta olı:m Dahiliye Vekıll 
Fnık ö.,t,.fllr tle görüşmfış ve vıliiyetc ald muh 
w.Jlf ı~·,. .. hakkında Vekilden direktif almış. 
t.ır. ş·;ıtr • St:ıkmensücr buradan vazifesi b:ı. 

.şına g"<'f'Cektir. ------
Bir otobüs kazasında dört ki!İ 

yaralandı 
Mecidivı- köyünde oturan Remzinin ida

resindeki '31 39 sayılı otobiis dün içinde on 
yolcu ile Büyükdereden gelirken, Maslakta 
Suterazisi civarında bir çınar a~acına çarp
mıştır. 

Çok iddetli olan bu müsademe netice -
sinde otobüs yolun kenanndaki hendeğe 
devrilmiıJ ve içindeki yolculardan dördii 
yaTalanmı .. lardır. 

- Hasan bey ren 
neler ke§fediyor ... 

. . Amerikalı goz 
dolttc.ırla.rı ... 

Bostancıdan itibaren Rumelikavağına med oğlu Rüstem adında otuz ya~larında 
kadar uzanan Anadolu sahil boyunda Va- biridir. 
kıflara aid yeni ve eski bir çok binalar Rüstem, dün gece geç vakit Samatyada 
mevcuddur. Şehircilik mütehassısı Prost Küçük efendi ııokağında 1 ) sayılı evde 
Kadıköy ve Üsküdann nazım pJanını !.:ı - oturan 55 yaşlarında Ayşcnin evine gelmif 
zırlnmıı, buraların tafııilath planlarının ha- ve kadınla aralarında cereyan eden kısa 
zırlanmasına geçilmek Üzere bulunulmuş bir münazaayı müteakib bıçakla Ayşeyi 
olması Vakıfların Kadıköydeki Müdürlü - boğazından keserek öldürmüştür. 
ğünü faaliyete geçirmiştir. Üsküdarln Ka - Katil, Ayşcnin boğazını kesmekle de 
dıköyde yollar ve meydanlar açılır, yeni hiddetini yenememiş, onu öldürdükten 
binalar yapılırken tariht binalarla Vakıf - sonra bıçağını vücudünün müteaddid yer
lara aid her türlü binaların ortadan kay - lerine de saplamışhr. 
bolmaması için haritaları meydana getiri - Birkaç gün evvel Anadoludan gelen ve 
lecektir. Kadıköy Vakıflar Müdüılüğü bu- Rumeli Kavağında bir müddet Ayşenin oğ
raların paftalarını belediye imar işleri mü- lu İbrahimin nezdinde misafir kaldığı tesbit 
dürlüğünden istemiştir. Paftalar Kadıköyü- olunan manav Rüstemin bu cinayeti ne 
ne gittikten sonra Vakıflar ~üdürlüğü mi- maksadla yaptığı henüz tayin etmiş değil
marlan kendilerine aid binaları pafta Ü - dir. Cinayeti müteakib kaçan katil bir müd
zerıne işaretliyecek, Prosta verecektir. det sonra zabıta tarafından yakalanmıgtır. 
Prost, tafsilat planlarını hazırlarken bu Bu tüyler ürpertici cinayetin tahkikatile nö
paftnlaTdan istifade edecek, Vakıflara aid betçi müddeiumumisi Tahsin meşgul ol -
binalara dokunmıyacak, tarihi binaların maktadır. 
önlerinin açılmasına çalışacaktır. 

İki kişiyi ölümle tehdid 
eden kafadarlar 
mahkum oldular 

Müteahhid Saidle Şahende adında bir 
kadını evlerine taarruz ed~rek ölümle teh
did eden iki kişi dün verildikleri Asliye 
6 ıncı ceza mahkemesinde nltışar ay hap
se mahkum edilmişlerdir. Cereyan eden 
muhakeme ve karara nazarnıı hadisenin 
mahiyet ve tafsilatı şudur: 

Müteahhid Said namında bir zat Şa -
hende isminde bir kadınla bir müddetten
beri Küçükpazarda Hacıkadın mahallesin
de 1 O sayılı evde oturmaktadı:. 

Şahendeyi evvelden tanıyan Bulgarya 
muhacirlerinden Şükrü ile arkadaşı Ham -
di evvelki gece bir meyhanedt! kafaları 
çektikten sonra geç vakit Şahendenin o -
turduğu evin kapısını çalarak, kadının ken
dilerile beraber gelmesini istemişlerdir. Bu 
teklif karşısında asabiyete kapılan Said 
pencereyi açarak, mütecavizler<! knpıS1nın 
önünden çekilip gihnelerini aksi takdirde 
kendilerini zabıtaya teslim edeceğini aöy -
lem iştir. 

Bu ihtara kulak asmıyan iki kafodar bu 
sefer i:ıi zorbalığa dökerek kapıyı tekme -
!emeğe ve bu arada Saidle Şahendeyi de 
ölümle tehdide başlamışlardır. 

Dünkü duruşma sonunda suçlan sabit 
olan Şükrü ile Hamdi nltışar ay hapse 
mahkum edilerek tevkif olunmı:c:lardır. 

Kuyu ve sarnıç sularını iyi 
su diye sürüyorlarmış 

Belediye Müfettişleri şehirdeki su tevzı 
ve satış şekillerini tetkik etmiş, hazırlamış 
oldukları raporları belediye reisliğine ver· 
mişlerdir. 

Raporlardan anlaşıldığına göre .;bir çok 
yerlerde kuyu ve sarnıç sularını dami"ca -
nalarn dolduran suçular, c?amacamılann 
kapaklarına uydurma birer teneke mühür 
takarak mahallelere tevziat yapmnkıadır
lar. Halkın aldanmaması, her türlü hastn
lıkların. sirayetine meydan verecek hu ha
reketin önlenmesi için sıkı tedbir alınacak
tır. Şehrin her semtine dağılmış olan su -
cular daimi bir kontroldan geçirilmf:k su· 
retile hileye meydan verilmiyecek, evlerin
d<' gizli gizli. clamacanalnra terkoe. kuyu, 
sarnıç suyu dolduranlar yakalanarak ce -
zalnndırılncaktır. lstanbul Vali ve Bdediye 
Reisi Doktor LUıfi Kırdar kazalara gön -
derdiği bir tamimde zabıtanın bu işle ya -
kından m~gul olmasını bildirmişti:-. 

Bu hususta lstanbul Suculnr C e.miyeti 
Reisi şunları söylemektedir. 

- Memba suvu sahiblerine mühür tev
zi eden su mem~rlarının sıkı bir şekilde 
kontrolleri lazımdır. Ta ,~ •lı-n, Hünkar, 
Çırçır suyu gibi kıymdli c;uları ihtiva eden 
damacanaların ağızlarına takılacak mü -
hürlerin. Hamidiye, Sınnnİccş gibi ucu7 su
larla doldurulan damacannlarR da takıl -
dıih görülmektedir. Belediye yeni kontrol
lrrl,., buna da mevdan vermiyecektir. 

Oivor ki: 

. .. Karanlıkta gö -
recck bir gözlük i _ 
mal etını.şler ... 

Hasan bey - Şu 
gözlük İstanıbula bir 
an evvel gelse de he
nuz elektrik takılını 

yan sokaklnrımızc.ta
ki halkımız gece ev. 
lerlne düşmeden gi
debilseler!.. 

Şarap fİfesİle bir adam yaralandı 
Fındıklıda tramvay caddesinde şarapçılık 

yapan Abdullah ile dokumacı İsmail bir pa_ 
ra meselesinden kavga etmı.,ler, İsmail do
lu bir şarap şişesini Abdullahın b~ına vur. 
muş ve tehlikeli bir .surette yaralnmıştır. 
Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Romanyanın yeni Ankara 
elçisi dün şehrimizden 

Ankaraya gitti 

Elçi latasyonda 
Romanyanın Ankara büyük elçisi M. 

Radu Kruçcsku dün sabah Bükreşlen şeh
rimize gelmiş, Sirkeci gnnnda Rumen ba, 
konsolosu, sefaret ve konsolosluk erkanile 
Rumen kolonisi tarafından karşılanmıştır
Rumen sefiri dün şehrimizde bazı gezinti -
ler ynpmış ve akşam ekspresile Ankaraya 
hareket etmiştir. 

M. Rndu Kruçesku dün kendisile görü -
şen gazetecilere şuıtları söylemiştir: 

-· Türkiye Cumhur Reisine itirnad mek 
tubumu takdim etmek ve derhal vazifeye 
başlamak üzere Ankaraya gidiyorum. Ço -
cukluğumdanberi Türkiyeyi tanırım. Bir 
turist sıfatile İstanbulu bir çok defa ziya -
ret ettim, her gelişimde Türklere daha zi -
yade bağlanmı~ olduğumu hissettim. Şim -
di memleketimin mümessili olarak Anka -
rzıda dost ve samimi bir muhit içinde çalı
şacağımdan bilhassa bahtiyarım. İki dost 
memleket arasındaki münasebetleri h~r sa
hada daha ziyade inkişaf ettirmek :mnkea
dile gayret sarfc.tmek benim İçin çok zevk
li bir vazife olacaktır. Bu arada iki ;nille -
tin kültür münasebetlerile de ehemmiyetli 
:mrette meşgul olacağım.» • 

Altın bakkalda 
ev yandı •• uc .. 

Altınbakkalda (;>lçek sokağında Kirko -
ra aid 106 sayılı iki katlı ahşab evden dün 
yangın çıkmış çok kısa bir zamunda ate 
genişliyerek bitişiğindeki 108 ve 1 1 O ayı
lı evlere sirayet etmiştir. Keyfiyetten ha -
berdar edilen itfaiye yangı.ı yerine gelmiş
se de bu üç evi ateşten kurlarmak mümkün 
olamamış üçü de yanmıştır. 

Yangının Kirkorun cvihdc yakılmak is
tenen ot minderlerin biıdenbire baca ku -
rumlarını tutuşturmuş olmıısından hu!'lule 
geldiği anlaşılmı!'tır. Yangın etrafında :za
bıta tahkikat yapmaktadır. 

Türbede bir tramvayla otomobil 
çarpıftı 

Edirne nakllyat ambarına aid ~för Ali -
nin idaresindeki 96 sayılı kamyon dün Tür_ 
beden geçerken, vatman Ahnıedln fdaresin. 
deki 171 sayılı Kurtuluş - Beyazıd tramvavı 
ıle çarpışmıştır. Çok şiddetli olan bu mfısa. _ 
deme neticesinde kamyon ehemmiyetli su _ 
rette hasara uğramış, tramvayın camları 

kırılmLŞtır. 
Knza etrafında 2abıtn tahkikat yapmak • 

tadır. 

Haziran 24 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okullarına talebe 

ı - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun I. II, m. sınıflarına Kırık.ka. • 
lede San'at Gcdlkli Erbaş hazırlama orta okulu ile Ankarada Musiki Gedllkl Erbaş ha.;. 
zırlama orta. okulunun yalnız ı. sınıflanna önümüzdeki Eylillde başlayacak olan 94.0 .. 
941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Turk ırkından olması, kendisinin ve nUesinin kötlı hal ve şöh _ 
ret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sa~lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında 
kazanması şarttır. 

3 - Gedllkl hazırlama orta okullarına alınacak talebenin yaş haddi: 

Gadlkll Orta 

• • 
> > 

Sınır Yaş 

I 
II 

m 

14:17 
15: 18 
16:19 olmak 

.Bu yaşlara ald boy ve ağırlık hadleri ll3kerlik şubelerindeki a.skerl liseler ve orta 
okuUar talimatının 71. maddw özlerine uygun olması lt\zımdır. 

4 - Her üç okulun 1 . .sınıfına istekli olanların beş sınıflı llk okulu bitirmiş olmalan 
şarttır. Orta II ve III. 811lıflara girecek olanlar bu sınıflara terfi ettiklerine dair tahsU 
vesikası veya şahadetname göstereceklerdir. 

n - Hangi sınıfa istekli olursa olsun lkl yıldan fazla tahsili terketmiş olanlo.r ve ev
velce Gedikliden veya askeri okullardan çıkarılanlar alınamazlar. 

6 - Kayseı1de Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun her üç sınıfı ile Kırıkltalede 
Ban'an Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınıflarına köylü istekli, Ankara Musikt 
Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınıfına mu.s1klye hevesli şehirli istekliler alınır. 

7 - Yukandnki şarUarı haiz istekUlet 10 Hazrandan itibaren bulundukları yerln as
kerlik şube.sine müracaat ederek diğer kaydü kabul şarUarlle müracaat yollarını öğ -
renınelerı 11An olunur. (1732> (4351) 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (852) lira (50) kuruş olan muhtelif cins, eb'ad ve miktarda 1230 
aded kuru pil (28.6.1940) Cuma günü saat CI0,45) on kırk beşte Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık ekslltme usullle satın alınacaktır. 

Bu l.şe girmek fstiyenlerln (63) lira '94) kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun ta • 
yin ettiği vesalklc birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracanUarı l!Wmdı~ 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4851) 

Muhammen bedeli (15680) lira olan 3 kalem vagon akümülfıtör prnkları 6/8/1940 
Salı günü saat 15 de ka.palı zarf usulü ile Anknrada İdare blnnsındn satın alınacaktır. 

Bu ~c girmek .istiyenlerın (1176) liralık muvakkat teminat ile knnunun tayin ettiği 

vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 16.7.ım_ 
dır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa.şada tesellüm 

ve sevk şefllt.inden dağıtılacaktır. (5052> 

Askeri Orta okuluna Talebe alııııyor 
ı - Konya asker! orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki Eylwün birlncı gü~ 

ntı b~lıyacnk 940:941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - istekli talebenin Türk ırkından olması, kendlslnln ve ailesinin kötü hal ve şöh

ret .sahibi olmaması sıhhl muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da 
azanması şarttır. 

S - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmüş veya küçültmüş olanlar, kendi 
>kullarının sınıf .seçme sınavlarında ipka veya bütünlemeye kalanlar, yaşları boyları 
ve ağırlıkl:ın tallınattalı:i hadlere uygun olmıyanlar ruıkerl okullara. nlınamazlar. 

4 - İsteklilerin, şlındi oldukları okullarda tahsil}erine devam etmekle beraber 
10/Hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubesinden dlğer ltnydükabul 
şartlarlle müracaat yollarını öğrenmelerini ve buna göre de knydüknbul kfı.ğıdlannı en 
geç 30/Temmuz/940 tarihine kadar tamamlamış olmaları liızımdır. c4350• 

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

T. İŞ. EANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1940 IKRAMJYELERl : 
1 aded 2000 11.ra.lık - 2000.- Uza 
s • 1000 > ... 3000.- • 
8 • 500 • .. 3000.- • 

12 • 250 • - SOOO.- • 
4-0 • 100 • - 4000.- • 
75 • 50 • - 3'150.- a 

210 • 25 :a - 62SO.- ,. 

K.eşideler: 1 Şubat, 1 Mayl!1 

ı Ağw,tos, l İkincıteşrin lar&b -

lerınde yapılır. 



SON POSTA Sayf" 5 

f;";arengiz miilarekelerJ~;~;n~ 1auNoA~ 
hl 1 l e 1 e Kavga ayıran 

U eme ne lce eri Nasrettin Hocanın bir fıkrası vardır: Ve m «Hoca evinde uyuyormuş, ıokakta bir 
gürültü olmuş, Hoca uyanmış, pencereden 

d .. t • • •••••••• _. ........ y Az AN .................... gibi, İngiltereye ıilahlanmak ve hazırlan - bakmış, bir kalabalık var ..• Bağırıgıyorlar, 

A. !manya ile Fransa arasın a. mu :a : E kl' al 1 mak imkanları verebilirler. birbirlerini tokatlıyorlar. Hoca: 
reke müzakereleri 22 Hazıra} a~ i me ı gener • Elhasıl, lngiltereye karşı muvaffaldyet- - Hele bu kavganın asıl ve esası nedir, 

tıt f 8.30 da imzalandı. On saat 1s
0~1ra : _ İ H. Emir Erkıf et le harb edebilmek için, Almanlarla İdil - bir öğreneyim. 

· 1 1 urahhas arı e m : 1 k d d y h •· uz delegelerı, ta yan m ki R maya : Son Posta• nın asker! muharriri J yan ann, yu an a aay ıgımız er uç mu - Diyerek yorganı sırbna almış, ıokağa 
ıakere için beyaz kanadlı uça a . o ! .... :................................................... harebe ve mücadele taTzırıı hep birden ay- çıkmı•, etrafına hakınmı•, bu sırada bir a-

' . b da dahi ımza o - . d -- n fh b"k ' ,. " gittiler. Mütarekenın ura 1 y bildi- niz kuvvetlerinin buıünkü mevki, durum nı zaman a veya 11a.1na sa a tat ı etmek- çıkgöz hocanın aırtındak..i yorganı çekip al-
lunduğu Alman başkumandan ıg~na amaya ve kararları hakkında bir fey bilememek - ten başka çareleri yoktur. Eğer Almanlar mış ve kaçmış. Hoca da evine dönmüş, ka-
rildikten ancak 6 18at sonra mu as teyiz. Mütareke lakırdısı çıktığı gündenbe- ve İtalyanlar, bütün kara, hava ve denu nsı ıonnuş: 
nihayet verilecek. • bl'y• de .«müta - Tİ ehemmiyetine işaret ettiğim, Fransız de- vasıtalarını ortaya koyarak bir yandan İn- - Kavganın a!lll ve esasını öğrenebildin 

F k A esmı te ıgın ' d · h k k l · ') d hl k a at man r . . tni hakkın a nız ve ava ara uvvet erınin ne olacak - gı tere a a11ının a u asını temin ederler, mi) 
reke muahedenamesıbı{1v .nd"lrniyecekıı de- lan meselesi bugün de aydınlanmış değil - diğer cihetten Cebelüttarıkla Suveyşi İn _ Hoca cevab vermiş: 
timdilik hiç bir ey te ıg ~ \in zaman hu- dir,. Herhalde, göri,inü~e göv:. bunlar ya giltereye kuşı kapayabilirler ve nihayet - Öğrendim, kavga bizim yorganın ba-

·ı· A k bu ınemnuıye k ·ı b' k l 1 B" ""k B • d b nı ıyor. nca nda nıütare e tamamı e veya ır ısl'!Tl o arak ngiltere uyu rıtanya a asına, urasını az za _ şına imiş ... Yorgan gitti, kavga da bitti.» 
dudu Fransa ile İtal:>~a aras:ıe :rıi takyid o- deniz ve hava kuvvetlerine iltihak edecek- manda istila edebilecek kadar, büyük kuv Dünkü gazetelerden birinde: 
akdinin hitay tuld~~u ;~:areke ~artları • !erdir veya etmişlerdir. Kezalik bir çok ka- vetler çıkarabilirler ise ln~iltere • mağ]ub «Araya giren yaralandı.> 
lunmuştur? ok saf eti boyuna devam ~ • ra za?itle~inin ve diğer h~rb edebilecek çağ olunur. Onlar da Avrupanın ortasile Af _ Serlevhalı havadisi okuyunca bu fıkrayı 

Denize girmek yaıağı 

f stanbul Belediyesi, plaj mevsiminin 
yaklaşmış olduğunu naznrı dikknte almı~ 
denize girmenin teh1ikeli olduğu sahillere.· 
<<Burada denize girmek tehlikeli ve :yasak· 
tmı levhaları koyduracakmış. 

Plaj olmıyan yerlerde denize girmelC 
tehlikeli olduğuna göre fstanbulun hemen 
bütiin sahillerine bu levhalardan konulacalt 
demektir. 

Plajlarda da sıhhi tertibat, icabında yar
dıma koşacak doktor bulunmadığı için 
plajlardan da denize girmek tehlike!iz de· 
ğildir. ııBurada denize girmek tehlikeli v~ 
yasaktır» levhalarından plajlara da koy
mak İcab eder. 

Diyeceksiniz ki: 
- Peki amma hiç mi de...;..,! girmiyecc. 

ğiz> 
Bu suali ben de kendi kendime sordum, 

Fakat cevabını veremedim. 

* nın sır o~~ası Bey 1 ı~ şimdiden b:linınedı - da bır mık tar F ransızın lngiltereye geçmi, rikanın hemen hemen topunun hakim iye • hatırladım: 
d:c~k. mı~ır ~ k un :rtlarının hafi tutulma • olması ve orada Fransız resmi hükumetin- tini ellerine alırlar. Çünkü Fransa ve ln _ Seyyar 11atıct Kasım, karısı Azizeyi dö- Yükseliyor 

ığı gıbı mbutabr"ede 'ayıkile anla'iılamarnak.,- den ayn olarak milli mücadele lejyonları gilıere mağlu? edildikten ıonra buralarda vüyomıuş. Muhittin isminde biri de gör-
arının se e ı e I 1 dolayısı e kurmaları mümkündür. Nite'-ı'm Leh v• "'I it 1 k d k h" b" mü•- ayımıak için aralanna girmiş, Kasım Muhtekir gazete okuyordu. C:u serlevhn. 

d B ık . k ağır 0 ma an • K .... ,..... manya ve a yaya arşı uraca ıç ır ... °"' 
tFa ır. e ı, pe b' kı~ım dünya efkarı u - Çekoslovak hükumetlerile cephelerde eri - kuvvet kalmamış olur. hu müdahaleye çok kızmı~. bıçağını çek- yı gördü: 
rnnsızların ve ır : h canlanrnaları- yip esir olmıyan Leh ve Çekoslovak kuv _ F k d y miş. Muhittini yaralamış. - Köprü yükseliyor. 

ınumiyesinin birdenbıre . eyj b"leceği gibi vetleri İngiltereye zaten geçmiş bulunu • b"l a at ogu ve cenub doğu Avrupa ile Muhittin herhalde Nasrettin Hocanın - Eyvah, dedi, daha evvelden habe-
na mani olunmak istenmış 0 :k1 

kadar e - yorlar. ı umum Asy8: meselelerinin hallı ancak fıkrasını bilmiyordu. Eğer bilmiş olsaydı, rim olsaydı, ondan da bir miktar alır, nl"' 

timdiden ifşaladrıdc~iz. oldı:~~tiva edebilir. ı O ~alde Lchistanın, Çeko11lovakyanın, ~o~e~ Rus~.a t~. anljşmaG~e~~ .. vurur1h ne Hocanın başına gelenden kötüsünün kendi diycye koyardım. 
hemmiyetli ma e erı ki "ç'ın "im - Norveçın Holandanın B 1 "k · cesın e mum un ° ur. oru uyor 1 e - başına gelecegvı'nı' du'"şu'"nu"'r, kavga edenlen'n ,.--., ./J 
Bunlar nasıl olsa anlaşılaca · arı v,1 ı"u··zum · ' ' e çı anın ve şım- nüz harbin ortasındayız. ve Almanya için • J • L..,. • 

f rmaga dı de Fransanın mağlub ve esir düşmeleri- k 1 arasına girmezdi. ~,,,.. u tıt/6 
d~en üurl~ndeba ~ k~~Mdnn k~~lar fn~lte~d~ m~~ ~ri a~~kr~dç~kr~L ~~=~~=~===~~~~~~~~~=~=======~~~=~~~= 
yoktur. • Alman radyosunun, deleye devam için, yeniden silahlanmak ve H. E. Erkilet 

Şu. kb~dnr v~r 0~~asa da. bu şa~tdları.n Almabnl
1
arlakharbe devam etmek imkanla _ -

8
-:-·-·-·-h 

1
-
1 
··-k···-····-·-····d-

resmı ır tarz a .11 tlcrinin Hen e ı' nnı u aca !ardır. Onun için, bugün Al _ 1 f ma a e a s a 
Fransız ve Alman ~ı e hiyette olmnla • manyanın ve onun Führeri bay Hitlerin vga ın 
birliğini temin .~d.ec~ ~:d~ durulmağa la• kar;ısında dikilip duran muazzam bir me- •k• k" • 
rında~ bahsedıl~şeşı,k~t:rtmekten hali k?kla - sele vardır: lngiltereyi mağlub etmek nn - 1 1 ışı yaralandı 
yık hır mevzu v)Ub ('ttı ten sıl mümkün olacak mesele:!'! .. , f. 1 Fran~ayı mag . ., r 

ırıaz. A )·~ya. ye~iden teşkil ve tanzım Almaclar için İngiltereye kaTJı takib o - Dün Eyü.bde blr mahalle halkını veıvele-
aonra, ga 1 ak onu 1 1ak istiyor) 1 ]~nacak. üç harb 11iııtcmi vardır: Biri, in - ye veren ve 2 kişinin tehlikeli surette yarn- İLK SEVGİ 
ederek ittifa ınha arn arib olmakla beraber gıltereyı hava ve denizalt_ıları vasıtnlıırile lnnmnlarile neticelenen Jrndınlı erkekli bir 

Bu düşünce ay 1 
g b·r şey deg"ildir. nbl k t "k d"Y · ı 1 d . h k bulmamış ı h "k A u a ve azyı : ıgerı, ngi iz adasına as- arbede olmuştur. Bir genç kız okuyucum seviyor, sev iği 

tarı te vu u l htelif Alman u u - kcr çıkararak adayı istila, üçüncüsü, lngi _ genç her bakımdan okuyucum genç kıza 
Mesela, Napo yon mlu806 senesinde Yena- )izlerin Asya ve Afrikadakı· mu··stemlekele - Eyübde Takkeci Çeşme sokağında oturan . 1 ~ 1 k b' 

l .1 ordularını F . d k Rl!ntln karısı Ayşe ve ayni sokakta 3 numa. denktir. iyi bir ai enin çocugu, pıır a ır 
<ınet crı e .b Jlarda Eylan ve ne - rini ·aradan zapt ve işgal ederek onu bu istikbali var, ahlakı temiz .. 
d müteakı >'1 1 k" b 1 k 1 rada oturan Hafü;e. damadı Behçet, Sa.brl, a ve y Ah ettı"kten ~onra na!lı ı un- müstem e e erin ve dominyonların kaynak- Genç kız olruyucum kendi hakkında Ja 
1 d 'd aglu 1 k R Fethiye ve Pcrihanla bir ev meselesinden do. an a m k ittifakına a ara us - lanndan mahrum etmek. malumA at veriyor: Tahsili iyidir. Görgü11ü 
ı_ b·ı·hare ısmen d H" layı evvelki gün kavga etmişlerdir. 
Jarl 1 a v harbde kullan ıysa ıt - Bu Üç türlii mücadelenin birincisi Al - · iyidir. Ahlükı iyidir. 
yaya karşı açt:ıgı akın ve uzak bir gelecek- manlarln ltnlyanlara hiç bir kat'i muvaffa- Bu sebeble biııbirlerlle araları a~ık bulu • Gerek genç kız okuyucumun, gerek o-
lcr de Fransa~ Y k ondan hatta lngiltereye kiyet vadetrnedikten başka harbi uzatarak nan bu komşu!nr, dün tekrar bu mevzuu tn- nun sevdiği genç erkeğin nilelen bu iki gen
de jttifakına ~ ardelelcrinde hile istifade Jngiltcreye biiyük bir ordu ile beraber çok zelemlşler ve yeniden mfinaka.şnyn başlamış_ cin izdivaçlanna taraftartırlar. Hcımen ni
lcarşı ?1d\~~~lir. Zaten, Avrupa ve As- kuvvetli bir hava armadası teşkil etmesi lardır. Sokak ortasında btr mtiddet karşılık- şan merasimini yapacaklar ve evlenmeleri 
etmryı 

1 
u hakim olmak için, Japonlar, için vakit ve imkan verir. ikinci mücadele lı hakaret halinde devam eden bu ağız kav_ için İcab eden hazırlığa baıılıyacaklnr. 

k a arına B k gası az sonra büyük bir ar.bede hnllnt almıcı, dd d •Y• ra ar
1 

Fransızlar arasında üyü ve muharebe tarzı ise gerçi çok mü,..ssir - " Genç kız okuyucumun tere Ü ettıgı 
Al nn ar ve d erkekler ve kndınlar birıblrlerine girerek snÇ-

m 1
8

n Atlas Okyanusuna ka ar u • dir. Mesela Cebelüttarıktan 11onra Alman bir nokta var. 
Okyanusn d k k 1 saça, başbaşa dövüşmeğe başlamışlardır. l b' · b' ittifak ve bir ittiha ·urma yo- ve talyan hava, denizaltı ve motörlii kuv- Bundan birkaç !'lene evve ır yaz mevsı-
zandn b;; Alman tasarı bile vardır. vetlerinin işbirliğile Mısır ve Süvey~ alına· Bu esnada işe sopa ve taş da karışını~. mini İstanbul sayfiyelerindC1n birinde ge
lun Ar an .:. Fransız ve ltalyan - Frırnsız rak lngiltere Akdenizden tamamile çıknrı _ neticede kavgacılardan Ritatıa Behçet ağır çirmişlerdir. Genç kız okuyucum o zaman 

.. ~kelerinin gizli şartları ne ("llursa ol - labilir. Sonra ayni kuvvetler Afrikadaki surette yarulaıunı.şl.ardır. henüz daha pek gençtir. Adeta çocuk deni-
mutar ) Berlin - Roma mihveri dev - bütün fngiliz müııtemlekelcrini karadan Her iki yaralı da Hadeye gayri muktedir lecek bir yaşta. Gene onlar gibi sayfiyeye 

bun arın 1 b d d 1 R bir h ld C h " ta d k tıun, . edecekleri fayda arın a~ın a zaple er er. usya vasıtasile veyahud o n e erra pa.,a .,,as nesine kaldırıl- taşınmış bir ailenin kendi yaşın a i genç 
)etlerıne k ordusile birlikte harb ala- yolla Hind:stana taarruz imkanlan da yok mı.şlnrdır. çocuğunu evvela uzaktan göm1üştür. Bila-
Fransanın. ')ara· ve bu devletleri, fngiltc - değildir; fakat bunlar, çok müessir teşeh - İki klşlnin çok ağır bir surette yaralanma- hare komşu olmak itibarile iki aile görüş
nından çe'kı mcsdı k olan müthiş mücade- büsler olmakla beraber çok çetindirler ve sına sebeb olnn bu htidiSenin tahkikatına müşler, tabii bu ailenin çocuklan da ..• 

·1 d ·ımm e ece 1 · d ff k 1 l f 1 k b h ' re ı e e . bir vechile meşgu ve tacız ayni zaman a, muva a oma an az n za- müddeium,mnt mtıavlnlerlnden Necatı el Mektubla!!mamışlar, aş tan a setmcmış-

lelerinde: hıç. Fakat Fransız hava ve de- mana tevakkuf eder. Onun için, birinci tarz koymuştur. ]er. Fakat birbirlerine sevdiklerini gözlerile, 

·~~~~~ ~ il ~-o·n--P•o•s-•a•ı•>•n-1n--e•d•c•b•i•t•e•fr•i•k•ft•1•1:---5~2-------e----------------------,,;,;..'-',... ........... ----------------. 

~- Güzel bir jile GAIWI IIDR WıDIY Jl ç 
l 

fi enk yün kullanıl -
Bu kolsuz Jllede şu . ç Tnün tızıl veya p:ıs 

"' J aynı yu k mı.ştır: Açık ,ue , ünün yeşi11e n. 
.~ gene ayni Y rengile karış>eı, 

rışık olanı... . b çuk santim kut -
bn"ka bir u nunlnrdnn " d"ğnıe ı~zımdır. 

d 
nJtı tane yuvarlak u run n ., 

H kadın bilınelid!r 
er ibi sıkılmama-

Örgüler alelade çarnı:~r g hllvlu ÖJgÜ-
1 alta yayaıgmız ) 

lıdır. Evve ce k Bakınız na81 • 
arayaea tır. d 

, Ü sıkmanıza y . "d kalacak şekil e 
.. bluz ıçerı e .. 

Havlu ustte. _ s· kıvırdıkça or-
d kıvırınız. ız k 

'kisini bir en k Ne kadar il ı 
ı h )uya çı ar. 
günün ııuyu av dar suyu emer. Bluz 

havlu o ka 
ıararsanız buk kurur. . 
da o kadar ça k kt n sonra düz bır 

Örgüyü böyl(;'rasdatıku:ur. Çabuk ku~-
y11y8rsınız. k b' yerr. koymak d~g-

yere için fazla sı~al ı·ır kunımalıdır. Eser 
ması d" Kendı ıa ıne .. .. nern-
TU değil ır. .. üyorsanız ustune 
•. .. •e lüzum gor . . . 
utuleme} ütülemclısınız. 
li bir bez koyup 

# 

Haluk eğilerek karısının ellerini tut
tu ve yan şaka, yarı ciddi bir tavırla ıu 
sözleri 8Öyledi: 

- Öyle ise şunu unutmayınız: Tua
fımdan sevilmek istiyorsanız ıiz de ııev
meğe hazır olunuz. Şayed ıiz beni cezb 
etmek teşebbüsünde bulunursanız ben 
de sizin kalbinizi elde etmeğc çalııaca
ğım. Razı mısınız) 

Zeyneb gözlerini yerden kaldırma
dan: 

- Ru pazarlığa razıyım, dedi. 
- O halde dikkat edelim, birimiz 

ötekini zayıf düşürüp ıztırab çektirme
sin. 

Karı koca yüz yüze bakışarak gülüş
tüler. ikisi de büyük bir azabdan kurtul
muşlar gibi memnundular. 

* Bir hafta 11onra 7.eynehe Naciyeden 
bir mektub geldi. Bu mektuhdıı Naciye, 
doğduğu gündenberi ablası bildiği Zey
neble aralarında geçen hadi!!r/:ri unut
mak istediğini, ondan af dilediğini yaz
dıktan 11onra haıtalığından bahsediyor 
ve Kandillideki knşktQ bulunduğunu, 
ablasını orada beklediğini ilave ediyor
du. 

Zeyneb bu mektubu alınca evvela 
hiddet ve isyanla kağıdı buru~turdu ve 
evlendiği gündenberi Naciyenin kendi
lsini aramadığı halde ha~ta olduğu için 
yanına çağırdığını düşünerek Kandilliye 
gitmemeğe karar verdi. Fakat saatler 
ğeçtikçe bu karan sarsıldı. Nasıl? Nus
ret beyle Saide hanımın, aslı nesli hilin
miyen zavallı bir yavruyu göğüslerine ba
sarak naz ve naim içinde büyütmüş olan 
0 yüksek kalbli kan kocanın çocuğu ken
disini çağınr da Zeyneb bu davete ica
bet etmez mi? Naciyenin belki kıskanç
lık ve huysuzluk, belki de gurur ve hırs 
saikasile yapmı~ olduğu hareketler ne o
lursa olsun, Zeyneb bu öksüz kıza yar
dıma mecburdu ve bunu bir müddet 
için unutmuş olması bile şayanı affola -
mazdı. Naciye, !(endi kapris1erini tatmin 
iç.in ne yaparsa yapsın, Zeyneb, onun 

Nalıleden: Muaz:r.u Tala.in Berlrand 
anne ve babasının hatıralarınn hürmeten 
bunu hoş gönneğe çalışmalı, henüz ken
diıüne muhtaç olan mektebli bir kızı büs
bütün yalnız bırakmamalı idi. 

Biraz vicdan azabile karışan hu Jü
§Üncdcr genç kızı bütün gece me gul 
etti ve nihayet ertesi sabah Kandilliye 
gitmeğe karar verdi. 

Bu kararı vermek onır iki bakımdan 
memnun etmiıti: Hem hasta Naciyeye 
muavenet edecek, onun yanında buluna
cak, hem de yazı.ı sıcak günlerinde Kan
dillide bir müddet serinliyecekti. Mem
nuniyete üçüncü bir sebeb dl\ha vardı 
amma, bunu kendi kendi!!ine bile itir~f
tan çekiniyordu: Bir müddet için evinin 
havasından dışarıya çıkmak ... 

Filhakika. kocasile son mühim ko
nuşmadan sonra evdeki vaziyeti cidden 
mü kül bir safhaya girmişti. Her ne ka
dar Haluk aralarında hasıl olan muta
bakata dair bi~ imada bulunmuyor, bu
nu hatırlıyormu, ı;ibi görünmüyorsa da, 
o vakte kadar tam iki arkadaş gibi ge
çen sade hayatlarına belirsiz bir çekin
rrenlik arız olmuştu. 
"" Kandillive gitmei?•• karar verdiğini 
kocasına bildirdiqinin ertesi günii bu mu
vakkat ayrılıktan hiç bnhsetmt!den kar
fılıklı kahvaltılarını ettiler ve I fallık ka
nsını iekeleye kadar teşyi etti. 

- Allahaısmsrladık Haluk ..• 
- Cüle güle z~yneb. 
ATalarında bir saniye süren kısa bir 

ıükuttan ıonra genç adamın yarı ciddi, 
yarı müstehzi ve şakacı sesi sordu: 

- Ayrılığın acı tecrübesini kalbime 
tattırmak için mi gidiyorsunuz Zeyneb) 

Bu sözler genç kızın üzerinde fena bir 
tesir yapb. Birdenbire, kocasının lcendi
eile alay etmekte olduğuna zahib oldu 
ve elini onun dinden kurtanp iskeleye 
koşarken sert bir cevab verdi: 

- Ne müna•ebet:> 
Fakat vapura girdikten ıonra kocası

na karşı duyduğu öfkenin artmakta ol
duğunu hissetti. Onun her şeyi şakaya 
bozmak istemesine, herhangi bir vazi -

yetten bir alay mevzuu çıknrmasına hid
det ediyordu. O kadar ki, bundan böyle 
onu Handanın pençeleri ara ına terke
derek onunla meşgu1 olmamağa karar 
verdi. 

* Kandillideki lc;ğ,kü ve Naciye ile da-
dısını tekrar görmek Zeynebin hisleri ü
zerinde .~ü!hi!'I bir .huhran yaratmıştı. 

Kendısını tamamıle mazisine avdet 
etmi~ sanıyor, bütün ömrünii beraber 
geçirdiği insanlar arasında ve sevdiği 
yerlerde ynşamaktan de.in biı zevk du
yuyorctu. Kalbinde Naciyeye knrş1 duy
duğu iğbirar:. onun İnce kollarının boy • 
nunu doladıgını, hasta sesinin: ((Abla!» 
diye çağırdığını duyduğu dakika tama -
mile silinmiş, yerini sıcak b:r şefkat ve 
sevgiye terketmişti. Naciyenin kendisine 
gösterdiği büyük alakanın pek muvak -
kat olduğunu, ilk fırsatta gene iğneli 
sözlere, mağrur tavırlara b~]ıyacağını 
bildiği halde bunu dü~ünmek istemiyqr, 
her !leyi affediyordu. 

Fakat buna mukabil hisleıinde bo ka 
bir değişiklik hasıl olmuştu, Şimdi Halu
ka karsı bir kin ve husum~t duyuyor, o
nun hi\reketlerini şiddetle tenkid ediyor
du. Çok müşkül bir vaziyette bulunduğu 
ııırada onun kendisine el uzatmıs oldu -
ğunu unutarak Haluku böyle gülünç bir 
izdivaç yaptığından dolayı tenkid cdi -
yor, manasız ölüm sözlerile merhameti -
ni tahrik etmiş olmasını, hiç lüzumu yok
ken ortaya bir hastalık çıkaııp kendisi
ni evinde otunnağa mecbur etmesini af
fedemivordu. Genç ve tecrübesiz bir kı
zı miişkül bir vaziyetten kurtarmak için 
Haluk başka bir çare bulamaz mıydı) 
Bu gülünç ve garib bağlantıya ne ihtiyaç 
vardı? Mademki anası <ıandığı kadının 
öliimile beraber astl!!IZ nesihız bir insan 
haline düşen bir kıza yardım etmek is -
tiyordu, onu makul sözlerle teııelli ede • 
rek gene kendi evine dönmeğc mecbur 
etmesi daha mantıki bir hattı hnrekct ol 
maz mıydı) (Arkn ı var) 

tavırlarile hissettirmişler • 
Cenç kız okuyucum, şimdi bu seneler 

evvelki macera dediği bir bakışmadan ile
ri gitrniyen hadiseye ehemmiyet veriyor. 
Çünkü o: «En kuvvetli 11evgı ilk cvgidirn 
denildiğini birçok kere duymu . Evlendiği 
zaman o ilk defa seviyor zannettiği gene.\ 
unutamamaktan korkuyor. 

* Okuyucumla ayni fikirde değilim. Bfo 
kere o birkaç sene evvelki macerayı, bir 
sevgi hatta bir sevgi başlangıcı olarak ta 
kabul etmiyorum. Onun macera dediği ey 
bir çocuk hevesinden başka bir şey değil
dir. Kısa bir müddet birbirlerini gö:-müş
ler, bir daha birbirlerini aramamışlar. BQ.. 
nasıl sevgi olur. Okuyucum bugün o gençle 
karşılaşsa belki de onu tanımıyacnkıır. Ta
msa bile bana yazdığı mektubda bildirdiği 
düşüncelerine kendi de gülecektir. 

Okuyucuma tavsiyem... Böyle çocukça 
düşüncelerden vazgeçmesi, ve kendine ta• 
lib olan sevdiği ve kendini seven gençle bir 
an e"-vel evlenmeleridir. 

TEYZE 

r-;,:::o~a=:J 
L idiniz? 

Tırnak yerine saç, şaç 
yerine tırnak 

Tırnaklar ve 
saçlar ayni mad 
delerden rnu
rekkebdir Ay
nı maddelerden 
mürekkeb ()lan 
ba uzuvlardan 
tırnağın yerin
de saçın, saçın 
yerinde tırnağın 

I 

çıktığını gözönüne getiren ·bir karika
türcü, parmakları saçlı ve başı tırnaklı 
bir insan karikatürü yapmıştır 

* Bir damladan 2.000 damla 
Kadınların tuvale\ 

eşya !arı arasına ko-
1-0nyn serpmek için 
kullandıkları vapari· 
zatör ismi verilen la~
tikli serpme şişeleri 

her damla mayii 
20.000 damlaya kadar taksim etmek sure
tile serper, mnyie karıştırılmış esans bu 
bir damlanın 20.000 de biri olan her dam· 
lada müsavi miktardadır. 

* Çöller nasıl meydana geldi? 
Kum çöllerinin, eski 

denizler olduğunu söy
lerler. l'akat bu iddia 
doğru değildir. Bazı 
çöller vardır ki, hiçbiI 
devirde aralan su kap
lamamışhr. Kum örtülü 

• --- f!'tt' ı 
~·~ 
~~ 
~·11-a ·'' •O..C.. -·· ~- '. ~ 

olmalan, evvelce demz olan çöllerden 
esen rü1.garların kumları oralara tnş1ma
lan ve toprak tab<J'<·ısının riizgfirın taşı
dığı kumlarla örtülmesi neticesidır. 

J 



6 Sayfa SON POSTA I Haziran 24 

(_............... emle et a b er eri J \Tüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörltlğtinden 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdeminln iaşeleriodeo ekmek, toz ve kesme teker 
ve yaş sebze pazarlık suretile satın a ınacaktır. Sivas ilk okullannda çalışmalar ı Kocaelinde yol ve 

köprü inşaah 
2 - 9/ 7/ 940 Salı günü hizalarında.ki saat erde Rektörlük binasındaki müte§ekkil 

komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Sene sonu münasebetile açılan talebe sergileri de 
alaka ile karşılandı, küçüklerin gösterdikleri 

muvaff akiyetler takdir edildi 
Sivas (Hususi) - Şehrimiz ilk okul .. 

ları ders kesimi dolayısile beşinci sınıf im• 
tihanları da yapılacak geçen yıllara nazara.'1 

artan büyük bir muvaffakiyet elde edilmi14 
tir. Küçük yavruların çalışma kabiliyetleri 
de göğüs kabartacak derecede bir randı • 

man•vermiştir. 

ll--

Bu elde edilen nisbet Türk çocuğunud 

ateşli, inkılabcı, çalışkan öğretmenlerinden 

bariz i~tifadeler, ameli, ve nazari bakımlar• 
dan aydınlattığı muhitte iyi tesirler yarat • 

mıştır. 

Diğer taraftan şehrimiz ilk okulları ıene 
sonu münasebetile okul köşelerinde bir yıl .. 
lık faaliyetlerine aid güzel birer el iıi ve 
resim sergisi açtılar. Sergiler çok büyük bir 

itina ile hazırlanmış bulunuyordu. Sergiler 
baştan aşağı bütün halkın zevk ve heye • 
can duygularile karşılanmı~. takdir hisleri.. , 
le doya, doya seyredilmiştir. 

tik okullarımızın pedagoji esaslarına 
dayanarak hazırladıktan bu sergiler her 
yıldan daha artan bir inkişaf ve çalışma 
gösteriyordu. Küçüklerin el birliği ile vil -
cude getirmiş oldukları bu şayanı takdir 
faaliyet her sahada göğüslerimizi kabart • 
Jnaktadır. 

Sivcıs Ziya Gökalp okulu. ve son sınıf 
talebeleri: -Öğretmenlerile beraber .. 

Resim e.l işi sergilerinden bir kö§e 

İzmit (Hususi> - Vilayetimizde yol ve 
köprü inşaatı devam etmektedir. İzmit -
Adapazarı şosesi üzerinde Mahmudiye, Ya
nıkdere ve Kurtköy köprüleri, Bolu-
Hendek a.rasında Yağbasan köprüsü, 
İzmit - Gölcük arasında Kilez köprü-
sü ve Aşağı _ Yukarı Karaçam köp ~ 
rülerl yeni bir şekilde yapılmağa b~lannıış 
ve bir kısmı ikmal edilmLştir. 

Bu arada birçok yol ve şoseler de yeni ve 
çok sağlam bir şekilde inşa edilmiştir. Diğer 
yollarda taş kırma ve hazırlama ve sHindiraj 
iŞ.leri devam etmektedir. İzmitten Karamür
sele kadar da yeni ve muntazam bir şose ya
pılmaktadır. 

Vilayet yol ve köprülerinin bu şekilde ya
pılması halkı pek memnun etmektedir. Vilıi
yetimlz yol iru}aatında faal bir durumdadır. 

Edirne Alipaşa çarşısı tamir 
edildi 

Edirne (Hususi) - Mimar Sinanın gü
zel eserle1'inden biri olan Alipa,a çarşısın
daki tamir işleri sona ermiş bulunuyor. Bu 
suretle çarşı artık harab olmak tı;-hlike -
sinden tamamile kurtulmuş sayılabilir. 

Edirnede sıcaklar 
Edirne {Husustı - Memleketimizin her ta

rafında olduğu gibi Edirnede de sıcaklar şid
detini arttırmış ve üç günde;nberl bu h:tl 
tahamınill edilıniyecek bir .şekil almıştır. 

······························································ 

Savur kavaklarmdan kibrit 
çöpU yapılacak 

(Tokattan küçük haberler) 
Edirnede köy kadm kursu * vilayetimiz nerterdarıık varidat Mü -

k dürlüğüne tayin edilen Yo~ad varidat mü-

Sa vur (Hususi) - Kibrit inhisarlar mü _ 
fetti.şi Ragıp Barkın şehrimize gelerek ka -
ıamız ka vaklarından kibrit çöpü yal)mak 
hususunu tetkik etmiştir. 

Tetklkattan alınan neticeye göre, kazamız 
kavaklarının in hisarın istediği evsafta yetiş_ 
tirilmesi kabil olacağı anlaşılmıştır. O tak • 
dlrde Sa.vur bölgesi kavakları inhi _ 
sar idaresi tarafından satın alınarak kibrit 
çopü yapılacaktır. 

Trakya nalband kursu 

açılaca dürü Mehmed Ilkdemirci yapılan bir apan _ 
Edime (Hususi) _ Maarif Vekilliği disit ameliyatından sonra gelerek ~e başla-

1940-1941 ders yılı başından itibaren ba- mıştır. 
zı vilayetlerde seyyar köy kadın kursları * Valinin çok ciddi bir surette el koydu~u 
açmak üzere hazırlıklara ba~lamış ve bun- iŞ.lerden biri de vesaiti nakliyedir Bu etim -
lar arasında Edirnede de bir kurs açılacağı leden olarak vil!yet dahilindeki bütün mo _ 
haber alınmıştır. törlü nakil vasıtaları ve şehir içindeki binek 

Polonya mültecileri 
Adanadan geçtiler 

Adana (Hu.susl) - Polonyalı kadın çocuk 
ve gençlerden müteşekkil yüz elli ~ilik bir 

ve at arabaları Encümenin kararile takdir 
edilen fiat dahilinde ve sıkı mürakabelerle 
halkın izrar edilmemesi içi!1 gerekli bütün 
tedbirler alınmıştır. Bu !iatlardan fazla pa_ 
ra alan nakil vasıtaları sahibleri şiddetle 
tecziye edileceklerdir. ı 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
Fazla izahat ve şartname almak istey.mlerin enstitü daire müdürlüğüne mira· 
caatlarL (3055) (52301 

Ciruıi Miktarı Beher Kg. Fi. Tutarı 

Toz şeker 
Kesme şeker 
Ekmek 
Yaş sebze 
Semizotu 
Ayşekadın fasulye 
Çalı fasulye 
İç barbunye taze 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Domates 
Taze bamya 
Salatalık hıyar 

Limon ba.şboy 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Patlıcan baş boy 
Sakız kabağı 

Taze soğan 
Taze iç bezelye 
Ayva 
Vişne 

Taze erik 
Taze kayısı 
Çilek 
Elma 
Şertall 

Karpuz 
Kavun 
Üzüm 
Portakal 80 lik 
Taze yaprak 
Kereviz 
Lahana 
Prasa 
Ispanak 
Taze bakla 
Havuç 
Karnabahar 
Sarımsak 

Tatlılık kabak 
Salamura \faprak 
Salça 
Enginar 
Patates Adapazan, 
Kurusoğan 

sa.rı. 

12.000 
5.000 

135.000 

1.000 
7.000 
2.000 
1.000 
1.500 

500 
15 000 

500 
10.000 A. 
20.000 A. 
10.000 D. 
S.000 D. 

500 
20.000 Kg, 

3.000 • 
1.000 
1.000 
1.500 
2.000 
1.50() 
1.500 

500 
1.500 
1.50() 

15 000 
10.000 
15 000 
15.000 aded 

300 
1.000 

15.000 
10.000 
10000 
6.000 
2.000 
1.000 

300 
500 
500 

1.000 
5.000 aded 

15.000 
12.000 

38 
42 
10,5 

8 
12 
10 
15 
12 
10 
8 

00 
4 adedi 
3 adedi 
1 demeti 
1 demeti 
1 demeti 
9 
8 

10 
20 
10 
20 
10 
25 
.25 
20 
~o 

8 
8 

115 
4 

15 
10 

l5 
5 
8 
9 
(f 

115 
20 

5 
20 
25 
10 

6 
6 

5.700 > Saat ll dt 
2.310 ) 

14,145 ) sa.u ı dt 

80 
840 
200 
150 
180 
50 

1200 
100 
400 
600 
10() 
30 

5 
1800 

240. 
100 
200 
150 
4-00 
150 
375 
125 
300 
soo 
900 
600 

2250 
600 
45 

100 
'1'50 
500 
800 
450 
120 
150 

60 
25 

100 
250 

• 500 
I 900 

'720 

17.895 

Saat UD d& 

kafile Toros ekspresile şehrimizden Suriye_ * Tokat Sporblrliği ile Alay İdmanyurdu 
Edirne (Hususi) - Tıakyanın köy ve ye geçı:niştir. arasında yapılan iddialı maç ilk defa LO 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici AskerT kıtaat1 ilanları kasabalarındaki genç nalbantları kurstan Alay İdmanyurdunun galebesile bitmiş ve 

geçirmek, bilgisizliği gidermek ve teknik Edirne liselerinde imtihanlar bunun revanşı olarak yapılan ikinci karşı _ Keşif bedeli 20,019 lira 88 kuruş olan w Beherlr:e tahmin edilen fiatı 950 kuruş <>-
şartlara uygun bir surette yetiştirmek için ıa.şınada da 5-1 gibi açık bir farkla Sporbir- Med anbar bina.sı inşası kapalı zarfla ek _ lan 5000 aded yün battaniye 1/'7/940 Pa -
Ziraat Vekaleti ve Umumi Müfettişlikçe Edirn_e (Husust) - Şehrimiz lis~ ve kız_ liği galib gelmiştir. slltmeye konmU§tUJ". İhalesi 26/6/ 940 Çar. zartesi günü saat 11 de Ankarada M. il. V. 
lstanbulda ~çtınlan Nalband kursunun al- e~kek öğretmen okullarının mezuruyet 1m - * Görülen lüzum üzerine Nüfus Müdili'ü şa.mba günü saat ıo dadır. İlk teminatı 1~15 satınalma komisyonunda kapalı zarfta aa • 
tıncı devresı bu ay sonunda mezunlarını tıhanlarına. devam olunmaktadır. Bu 1mti - M t f Akt ~ kal t 1 1 

t liradır Şartnamesi komisyonda görülür. ıs.. tın alınacaktır. Isteklilerin 3562 lir& 6D tu.. 
verecektir. hanlar ay sonuna kadar devam edecektir. us a a Us ve e emr ne a ınmış ır. teklile~in kanunun emir ettiği belgelerle en ruşluk kat'l teminatlarlle birlikte tekll! 

Eylul ayında da 7 nci devresi açılacak- Bu arada okulların asker! kampları da de. Vekdl~ti maiyet :rıemurlanndan Re~zi Za • az ihale saatinden blr saat evveline kadar mektu:blannı eksiltme saatinden bir aau 
tır. vam edlyor. rakol ıfa edecektır. Ankarada M. M. v. satın alma komisyonuna evveline kadar komisyona vermeleri. 

«Son Posta» nm tarihi tefrikuı: 75 

IAYIAIS 
Hayatını bakir MeryemJe oğlu -

na nezreden bu Türk kadını bu uğurda 
kocasının bütün nüfuzunu harcayarak, 
her gittiği yerde kiliseler, manaıtnlar 
yaptırıyor, ettiği hayırlarla heT tarafa 
yayılan namı hıristiyanlar arasında ha
kiki bir azize gibi anlıyordu. ( 1 ) 
Helaguyu ·«İslam - Türkıı 8.lemi üzerino 
saldırtarak salib seferlerinin acısını çı
kartmak gayesini güden papa ve diğer 
fesadcılar, dindar kraliçenin taassubunu 
mükemmel bir tahrik vasıtası yaparak 
zaman zaman arzularına nail oldular. İl
hanın Bağdad ve Şamı tahribinde bu 
telkinlere kapılan «Dokuz Hatunun» 
mühim tesirleri olmuştur. Şimdi onun 
Suriyeye inişi senelerdenberi oralarda 
mağı'.ib ve mahsur bir vaziyette kalan 
ehli salib döküntülerini büytik ümicilere 
<lüşürmüştü. Fakat bu istiladan en ziya
"de Ermeniler istifade etmişti. Enneniı
tan kralı Hetum bir müddet evvel Kara
kuruma kadar giderek Kaan Menkü
ye ( 2) tazimlerini bildirmiş ve bu tarih
ten sonra Ermenistan krallığı Türklerin 
himayesi altına girmişti. Kral Hetum ar
tık ekser vaktini ilhanın yanında geçiri
yor, Ermeniler imparatorluğun en sadık 
bir tebaası addediliyor<lu. Haçlıların da 
bu vaziyetten istifade etmeleri mümkün 
iken bazılarının şiddetinden daima ab
dallaşan bu haris adamlar ilhanın müsa
mahasından şımararak o kadar ta!<ıkın ha
Teketletde bulundula"ı" ki. yasa ve disip
lini her şeyden Üstün tutan Türk ordu911 
on 'ı rı adamakıllı hırpalamaktan ken
d::ıi alamadı. f şte HelagC:nun Şama gir • 
diği günlerde Suriye ve civar ülkeler bu 
vaziyette bulunuyordu. 

2 
DOKUZ HATUN 

f lhan, bakışlarının sert ve mütehalc.-

(1) Ermeni müverrihi Vartan: aBu de • 
"flrde hırlstiyanlık bütün terakkilerini o ka
.. •ı.a borçludur}) diyor. 

' l Hel!gnnün büyük kardeft 

Ya%an: Haıan Adnan Giz 
kim ifadesini bir an için yumuşatan ha
fif bir tebessümle onları karşıladı. 

- Gel bakalım Ankboğal Sizi he
men dün gece kabul edecektim. Fakat 
bazı i§ler mani oldu. 

Önde Ketboğa, arkada Arıkboğa vo 
Nayman Helagfinun oturduğu yüksek di
vanın önüne kadar giderek dizlerini üç 
kere üç defa yeye vurdular. O birkaç 
kelime ile hepsinin hatırını sorduktan 
ıonra oturmalannı emretti. Oturduğu 
divanın önünde, üstünde şarap ve kımız 
testilerile gümüş kupalar bulunan büyük 
bir masa ve masanın etrafında dört ta
bure vardı. Onlar sıra ile bu arkMız is
kemlelere oturdular. Helagi\ evvelA A
rıkboğaya hitab ed~rek: 

- Anlatın bakalım - dedi - bir hayli 
dolaştınız ve muhakkak işimize yaraya
cak malumat elde ettiniz. Dedem Timu
çin casuslardan kafi malumat almadan 
hiçbir savaşa girişmezdi. Ben de Kaanın 
buyruğunu daha ilerlere götürmek için 
sizden ve öteki arkadaşlannızdan gelen 
haberlere göre hareket edeceğim. 

Arıkboğa, tekrar dizini yere vurup 
yanında getirdiği büyük bir toman ma
sanın üzerine koydu. 

- Hakanımızın bize verdiği vazifeyi 
başarmak İçin bütün gayretimizi sarfet
tik. Gezdiğimiz on bir şehir ve kasaba 
ile altı kalenin e,kal ve müdafaa kabili
yetini içinde bulunan askerin miktannı 
ve halkın ahval ve niyetlerini dikkatle 
inceliyerek tesbit etmiş oluyoruz. 

-Memnun oldum Arıkboğa ! O vesi
kaları Ketboğaya verin, tetlcik etsin. 
Şimdi ben sizden hütün bu dolaşma es
nasında elde ettiğiniz kanaatin zübdesi
ni öğrenmek istiyorum. Evvela nereye 
kadar gittiniz) · 

- Musa vadisine kadar indik. 
- PekalU Biz cenuba doğru yolu-

muza devam etmek istiyoruz. Bu yolda 
bize kaTŞ1 koyacak yeg&ne kuvvet Mııır 
Memlulderidir. Memlô.kler hakkında na
ııl bir kanaat edindiniz. 

- Malumunuzdur ki önümüzden ka- gelmeleri. (24) (4739). (46) (t881) 

çan Harzem ve Kıpçak uruklar dev!!İ • * .. 
ıilmiş binici ve cesur insanlardır. Haçlı- Keşif bedeli 125,964 llra olan benzin tank_ Beher takımına 120 kuruş fiat tahmln L 
lan birçok kere tepeleyen bu ordu bir ları inşaatı kapalı zarfia eksiltmeye kon - dilen 30,000 takım çamaşır sa.tın alınacaktır. 
zamanlar gerçekten hatın sayılır bir kuv- muştur. Eksiltmesi 28/ 6/ 94-0 CUma glinü Beher takımı bir don ve bir gömlekten lba... 
vetti. Fakat son zamanda aralarına saat 11 dedir. İlk teminatı 7548 Ura 20 ku - ret olan bu çamaşırların kapalı zarfla et -
nifak girerek ikiye ayrıldılar. Türe Bay- ruştur. Şartname ve keşif projesi 630 kuruşa slltmesi 1/7/ 940 Pazartesi günii saat 11 de 
bars namındaki meşhur emirleri birçok komisyondan alınır. Taliplerin muayyen va- Ankarada M. M. V. satınalma komisyonunda. 
arkadaşlarile beraber Mısırdan kaçtı. kitten bir saat evveline kadar zarflarını An- yapılacaktır. İsteklilerin 2700 liralık tem! • 
Geride kalanlar orduya eski dGzeni ve- karada M. M. V. satın alma komisyonuna natl9.l'lle birlikte teklif mektublannı ebilt.. 
remediler. Şimdi de sultam değiştirerek vermeleri. (23) (4738) me saatinden behemehal bir saat enellnt * ka.dar mezkür komisyona. vermeleri. l)an.. 
birbirlerile vuruşuyorlar. İyi bir tesadüf Aşağıda yazılı sı~ır etleri kapalı zarna. namesi 180 kur~a komisyondan aımır. 
Musa vadisinde bizi Baybarsla karşılaş- eksiltmeye konmuştur. İhalesi 26161940 Çar~ (46) (48G1) 
tırdı. Bir biçimine getirip ağzmı yokla-

) şa.mba günü saat 11 de ve ayrı ayrı olarak dık. )hanın ordusile Kölemenler arasın-
da bir savaş çıksa kim kazanır dedik. Lüleburgazda tümen satın alma komiSyo • Pülömer teslimi şartlle 50,000 k:Uo sılır e-
«Esiked nolsa Kölemenler galebe çalar- nunda y~pılacaktır. Şartnamesi komisyonda tinin kapalı zarfla eksiltmesi 2/7/940 saıı 
dı, fakat bugün onları idare edecek ku- görUlür. Isteklilerln kanunt ıeldldeki tekIH günü saat 15 de Erzincanda askerl satmal. 
mandan kalmadı. Vaziyetleri bozuktur, mektuplarını ihale saatinden bir saat evve- ma komisyo•unda yapılacaktır. Muhammen 
herhalde yenilirler·» dedi, Llne kadar komisyona vermeleri. (29) (f'165) bedeli 11 000 Ura ilk teminatı 825 linıdır. 

Miktarı Tutan Teminatı Şartname'.sı hergUn komisyonda g6rtllftr, 
Baybarsın tesiri altında konuşan A- Kilo Lira Lira Kr. Teklif mektublarırun eksiltme saatinden t>fr 

nkboğa, onun Mısıra döndüğünü henüz 45.000 15,750 1181 26 
saat evveline kadar Erzincanda lmmlqona 

haber almamıştı. HelagQ: 
54,000 18,900 1417 50 verilmesi. (50) (4901) 

- Demek siz yolumuza devamda bir 186,000 60,100 4505 * 
mahzur görmüyorsunuz - dedi - fikrinizi 350,000 122,500 '13J5 Eskişehir garnizonunda erbaf yatatbaneai 
serbest söyleyiniz. * nln yüzde yirmi harici noksanlannın lkmall 

- Bizim sözlerimiz hakanımızın dü- i5,000 kilo sade yalı kapalı nrna eksilt- kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuftu. 
şüncesi yanında pek ıönlik kalacaktır. meye konmuştur. Tahmin bedeli 15,000 lira Eksiltmesi 27/ 6/940 Perşembe gftnll 1UAı 
Mademki emir buyuruyorsunuz bu fikir- ilk teminatı 1125 liradır. İhale& 5/7/940 Cu. 16 da Eskişehir Kolordu Satınalma komllJO,. 
de olduğumu tekrarlarım. Önümüzden ma günü saat 10 da. Mldyatta aakert satınaL nunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi. m. 
kaçan kuvvetler kendini toplamaya va - ma komisyonunda. yapılacaktır. İsteklilerin misyonda görülür. Keşif bedeli 241,W Ura 11 
kit bulmadan yolumuza. devam etmeli- kanunt veslkalarlle teklif mektublarını ihale kuruş, muvakkat teminatı 1864 liradır. t.... 
yiz. saatinden bir saat evveline kadar komi.Syona teklilerin kanunda yazılı vesaik ve temtna• 

Helagu yerinden kalkarak onların o- vermeleri. Şartnamesi İstanbul Lv . .Amırııtı makbuzlarını havı teklif mektublannı belli 
turduğu masanın ba:Jına geldi. Üç kişi de satınalma komisyonunda görülilr. günde saat 15 şe kadar komisyona ftml!f 
ayağa kalktılar. iıhıı.n elini Ketboğanın {M) (4905) olmaları. (10) (4658) 
omuzuna koyarak: 

- Görüyorum ki ihtiyar - dedi - A
rıkboğanın sözleri de bizim konuştukla
rımızı teyid ediyor. Hakikaten va kit 
kaybetmeden yolumuza devam edelim. 
Yalnız kat'i kararımı vermeden hatunla 
görüşmek istiyornm. 

Böyle mühim işlerde Dokuz Hatuna 
danışmayı adet etmişti. Maamafih bunu 
bir vazife gibi yapıyordu. inisi Menkü 
Kaan onu garb fütuhatına memur ettiği 

·zaman: «Turandan, hana kadar gide-
ceksin Helagu 1 - demİ§tİ - Cenııiz Han 
tütesini Mısıra kadar ilet, fakat her za-
man Dokuz Hatuna danışmakta kusur 

etmel» 
O şimdi karısının fikrini almak~ ayni 

zamanda Kaanııı emrini yerlna getirmlı 
oluyordu. 

(Arkau nr) 

Kapalı zarf usulile Eksiltme ilam 
Tekirdağ Naha Miidilrlttğtlnden: 

Eksiltmeye konulan iş: Talibi çıkmam8.Sllldan dolayı tekrar ilanına lüzum görülen 
Şarköy _ Gölcük yolunun ıııo+300» kilometreleri arasında «I0+300ıı metrelik losmlDJD 
şose esaslı tamiratı ile imalA.tı sınaiye ve blr aded küçük tip ekJıp binası inşaatı. 
Keşif bedeli cı94488• lira d9-. kuruştur. 
2 - Eksiltme a28.6.940n tarihine rastlayan Cuma günü saat «15» te Teklrdaf htıkt -

met binası içinde nafia. müdilrlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf unllle 
yapuacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 0:475» kuruş bedel mutabl .. 
linde nafia müdü.rlüğ{)nden 8.l~billr. 

4 - Eksiltmeye girmek için talihlerin en aşağı c50 bin» liralık bu gibi şooe işleri yap. 
mış olmaları ve 0:5974» lira c4b kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve ihale gfinDD.· 
den en az «8» gün evvel Tekirda~ vall.Il~ne müracaatla ibraz edecekleri belgelere göre 
«Ehliyet vesikası» almaları ve 940 yılına aid ticaret odası vesikası göstermeleri şarttır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını 112» nci maddede yazılı saatten bir saat enell:Da 
tadar komisyon reislijlne makbuz mukablllnde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabUl edUmes. 0:4722» " -1 
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8 Sayfa 

, 

Müferrih ve midevidir. 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebcb olacağı tehlikeler göı önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmalan fayd.alıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her ·eczanede bulunur, 

Kutusu 20 kuruştur. 
~ıhıt Vıı:lc•lrttnin ,.,nıutiuın1 h'"'11t1t .. ~---·e a .. qtıl'.f 

Maden kömürO satışları 
BALIKESiRDE: ETi BANK 

GARB LiNYiTLERi iŞLETMESiNDEN : 
Bundan böyle her kim isterse parası peşin verilmek, sipari.§i asgarl on beş gün 

evvel yapmak ve istihsal merkezinde vagonda teslim edilmek, bir vagondan 94atJ 
sipariş yapmamak şartile aşağıdaki ı:ıatıar üzerinden kömür alabilir. 

SOMADA: 

Parça. 30 ma:metreden büyük 
Ceviz 10 - 30 
Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mürekkeb 
Tozlu Fındık 0/10 
TAVŞANLI VE DEGIRMISAZDA: 

Parça 40 milimetreden büyük 
Ceviz 15 - 40 
Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mürekkeb 
T. Fındık 0/15 

6.75 Lira 
5.75 )) 
6·00 )) 
3.20 )) 

6.75 Lira 
S.75 n 
6·00 )) 
2.30 )) 

Ayda elll tonu mütecaviz temadt eden sipaıi4lerin bir ay evvel 
zımdır. 

bildirilmesi lA _ 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

• 

TüRK TiCARET 'BANKASI A. Ş. 

Anbar İnşaatı 
Toprak mahsulleri Ofisinden -

ı - Kayseri istasyonunda yaıpılacak a.ııbar ve idare blnaslle buna müteferrt lf)er 
götürü olarak kapalı zarf u.sulile eksiltmeye konulmuştur. K~i.f bedeli 
(41615.05) liradır. 

2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlüğünden alına.bilir. 
3 - Eksiltme 117/ 1940 tarihinde saat 15 de Ankarada Ot:Ls binasında yapılacaktır. 

Teklif mektublarını havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin muha.berat ser- · 
vislne teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Sl2U3 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebllmek için ihale tarihin • 

den nihayet iki gün evvel Oflsden alacakları ehliyet vesikasını koyacaklar -
dır. (5180) ~303h 
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inkıbaz, Hazımsızlrk, Mide Bulantı ve Bozukıuğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarında emniyetle kulla:ulıbilir. 

M lDE ve BARSAKLARI temizler alışhrmaz ve yormaz. MAZON islın va HOROS marka~mıa dikkat. 

"Seni 
Seviyorum" 
diye mırıldandı. 

~ 

Şayet bu kolay ve cazib 
güzellik tedbirini kulla-
nırsanız size de aynı 
sözü söyliyeceklerdir 

Her genç .kız, hu kelimelerin 
ahengini duymak hulyasındıtdır. 
Buna da pek yakında nail olabilir • 
siniz. Keşfedilen bu pek basit gÜ -

zellik reçetesi sayesinde ve yalnız 
bir kaç gün zarhn.da sevimlili -
ğinizi yükseltebilir ve cazibenizi 
arttırabilirsiniz. En esmer ve en 
sert bir cildi beyazlatıp yumuşata
cak ve perestişe layrk bir hale ifrağ 
edecektir. Keza, solmuş • ve siyah 
benlerle dolu bir ten to.zeleşecek 

ve saf bir hal alacaktır. 
Bu baptaki mütehassısın bu na

sihatini okuyunuz : «Tasfiye edil -
miş, taze kaymak ve zeytinyağı -
nın cild üzerinde fevkalade yumu
şatıcı bir tesiri vardır. Bu iki unsur, 
halihazırda diğer kuvvetlendirici, 
besleyici ve beyazlatıcı unsurlarla 
beraber beyaz (yağsız) Tokalon 
'kremi terkibine karıştırılmıştır. 3 
gün zarfında T okalon krem• cil -
dinizi, hiç beklemediğiniz bir de • 
recede güzelleştirecek ve yumu • 
şatacaktır.)) 

DOVÇE ORIENT BANIC 
Dresdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlbı 

Tlrlılye ıub.Lırfı 

Galata - İstanbul • !zmtr 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her .. ~rlü banka iıi * 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santlml 

Başlık maktu 
1 ne~ sahile 
2 nci sahil• 
3 ncii •ahile 
4 ncü sahile 
iç sahile 
Son sahile 

Muayyen bir müddet 

500 kuruı 
4()() )) 

250 )) 
200 )) 
100 )) 
60 )) 
40 )) 

ıa.ca miktarda ilAn yaptıracaklar 
ayrıca. tenzilatlı tarifemizden 1Bttı:ade 
edeceklerdir. Tam, ya.nm ve çeyreıı: 

sayfa uanıar için ~ bir ta.ri!e derpl§ 
edilmiştir 

Son Postanın tica.rl lllnla.nn.a a.id 
tşler için şu adrMe müraca.a.t edll
melld.ir. 

İlancılık Koliektif Şirketi 
Kalıra.nıanzade Ban 

Anka:rır. caddesi 

·-·-·---M••M•••••••-• ... •••--·•-••••--eM .... IH ... a., 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selıim Ragıp EtneQ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. EkTem UŞAKLIGlll 

QUINA LAROCHE 
Te.rkibinde Kırm•zı Kınakına, 

Kül Renkli Kınakına 
Sarı Kınakına 

gibi en mükemmel üç Kınakı· 
nanın teksif edilmiş eriyebilen 
bütün unsurlan bulunan nefis 
ve lezzeti hoş bir şarap . 

hülflsasıdır. 

Doktorlar tarafın

dan tavsiye edilen 

Devlet Denizyolları 

MU UrlUQU 

ku\rVlft ve 

sıhhat eksiridir. 

işletme Umum 
ilanları 

o 

24 Hazirandan 1 Temmuza kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalk:acaklan rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Güneysu) ve Pazar 18 da 

Ba.rtm hattına 
İzmit hattına 

Mudanya. ba.ttma. 

(Tarı). Galata rıhtımından. 

- Salı ve Cumartesi 18 de (Antalya>, Sirkeci rıhtımından. 
- Sah, Perşembe ve Pazar '9.30 da (Uğur). Topba.ııe nhtı -

mmdan. 
- Paza.rtesl ıs, Balı 9.50, Qar.şamba., Per§embe, Cuma 111 da ff 

Pazar 8.15 de (Mara.kaz). Ayrıca Cumartesi 14 de ve Pazar 
19 da (Trak). Gala.ta rıhtımından . 

Bandırma hattına - Pa.zutesı. Çaroanıba ve Cuma 8.15 de (Trak). Galata rıh.. 

Karablga. hattına 
:l::mroz hattına 
Ayvalık hattına 

tmundan. Aynca Çarşamba 20 de C Ülgen ) , C,!lDlllltesl 
20 de (Bursa). Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da. (Seyyar) . Tophane rıhtmımd1U1. 
- Pazar 9 da <Tayyar>. Tophane rıhtımından. 
- Ça.qıam.ba 15 de CKemaJ), Cumartesi 15 de <Bartın). Blrkecl 

rıhtımından. 
İzmir sür'at battı ·• - Pazar 11 dtt (Tırhan). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına. - Not: Vaziyeti hazıra dolayısile Mersin hattı seferleri l§'a.rı 

ahire kadar yapılmıyacaktır. 
Not: Vapur seferleri hakkında her tOrlil malfunat. aşağıda. telefon numaralan J'UJb 

Acenteler1mizden öğrenlleblllr. 

1 

Galata bat acentellli - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
~üdürlüğü binası altında 

Galata fube a.centelltl - Galata rıhtımı, Mınta.k.a Liman 
Reisliği blnası altında. 

Sirkeci pbe acentellfl - Slrlfeci, Yolcu Salonu. 
(5223) 

İstanbul· Belediyesi İlanları 

fll!J 
D1H 

1 
Şehir çöplerinin mavnala.rla denize dökülmesi işi Mayıs/941 sonuna kadar deftlll 

edecek müddet için kapalı zarf u.sullle eksiltmeye konulmuştur. Senelik tahmin bedeli 
41000 lira ve ilk teminatı 3075 liradır. Şartname 103 kuruş mukabilinde tem.lzlft itleri 
müdürl~ilnden alınacaktır. İhale 27/6/940 Perşembe günü saat 15 de daiml encftmen.. 
de ytıJ>Jlacaktır. Tall,plerin ilk teminat makbuz veye. mektupları ve 9'i0 yılına aid ttcare& 
odası veslkalarlle 2490 nunı.a.ralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları tetllf 
mektuplarım ihale günü saat 14 de kadar dafnl1 encümene veı:zneıerı lAzımdır. (f'ltl2) 

Talksim gazinosu ve.stıyerinin tevsii ile mutfak bankolarının çinko kaplanması tçiD 2t81 
numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin B fıkrasına tevfikan pazarlıkla ihale edilecektir. 
Tahriıin bedeli 1576 lira 2 kurW} ve teminatı 236 lira. 4-0 kuruştur. Şartname zabıt ~ 
mua.melM müdilrlüğü kaleminde görüleookti:r. İhale 26/ 6/ 94-0 Çarşamba gftnii sa.at 14 dı 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mektuplarile fen uıs.. 
Tl müdürlüğünden alacakları ı:enn1 ehliyet vesikası ve 940 yılına aid ticaret oduı 'feSl
kalarile ihale günü, muayyen saatte daiınt encümende bulunmaları. (51.38) 

•• 
Mezbaha. et nakl.iyatı işinde kullanılmak ıüzere lüzumu olan 14 aded 2 tonluk usun n 

6 aded ı 5 tonluk .kısa me>törlü kamyon §aslsl kapalı za.rf usullle eksiltmeye konulmUL 
tur. Mec~uunun tahmin bedeli 68,200 Ura ve ilk teminatı ~660 liradır. Şa.rtnıı.me 171 
Jruruş mukabilinde Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Ihale 27/ 6/940 Perşembe 
günü saat 15 de Daim! Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk tcmın:at makbuz vey& 
mektublan; 94D yılına aid Ticaret Odası veaikalarile tarifatı kanuniye çeVl'.esinde ha.. 
zırlıyacakları teklif mektublarını thale günü saat (14) e kadar Dalın! Encümene ver. 
meleri, .(4817). 


