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Sene 10 No. 3559 ı • 
iman, ltalran ve Fransız ordular 

[ 
surtyeden yiikselen ses: Pra.nsa harbi bitti, ]' 'C'ransa, ı·talga:ga 
Fransız inıpara.torluğunun harbi başlıyor r · 

C'ransa müstemlekeleri müstemlekelerinden 
r ı "' • • arazi terkedigor 
umumı valılerı gene al Fransız-İtalya motarekesi 
Gaulle ile tema a geçtiler dün akşam imzalandı 

İtalya imzayı Almanyaya bildirdi ve altı saat sonr 

Londradaki Fransız komitesi Fransada Fransız-Alman mütarekesi de mer'iyetmevkiine gird" 

h k
" k k Bitler bir beya ame net;retti 

yeni bir Ü umet urmıya ara:r verdi, 
Reyno Amerikadan dönüyor 

Londra 24 (Royter) - Fran-
sız - ltalyan mütarekenamesi im· 
zalanmıı olmakla berabe-, ıart
ları hakkında henüz hiçbir res-

General G:ıulle dün gece: '' 
olmıgacağını gösteren di 

Donanmanın da teslim 
mareler vardır,, dedi 

mi malumat alınmamııtır. 
Ancak, emin kaynaklardan 

elde edilen haberlere göre Fran
a, mü temleke arazi inilen ltal· 

ya lehinde tavizlerde bulunmak 
mecburiyetinde kalmııtır. 

Bo~da hn rımetl, mgilteredeki 
Fransız generalini divam 

harbe mi veriyor ? 
4 (H susi) - Bir taraftan 

Londrn, 2 i F;ansı.z hükumeti mütare
Bordeau1' .dn~mzalarken, di~et ta.raf ton 
:kenamelen . ptıratorlugunun sıvıl ve 

d niznşın ım k h fyansız e l harbe devam etme u-
-askeri maka~ arı. kararlarını tekrnr tekrar 
eusundakl azım. vl c 

d ktedır er. bb .... . 1 Lo 
.ıeyl etme G lle'un t~cıe usu ı e n-

General de al Fransız milli komitesi, 
drada kuru~rı:ıu~ eo 

8~ıılunan bütiin Fransız 
Fransa har!cınd bağlılık mesajları almak
teşekküllerınden 
tadır G il bu akşam beyanatta • 1 de au e 

Genera • tir ki. 
bulunarak. dernıı lisl General Nogues. 

_ Fas umum. ~a um v:ılisi General 
Fransız Hind! Çını k~~ kumandarıı Ge~e -
Catru ve SurıYe ~: telgrafla temas halın -

1 M•ttelhouser ıl ·ye• tamamen ta -
fil • ı p k yakında ıraz.ı • 
'deyım· e k , U 

h edece ·br. 1 1 .... iltercye m te -
vazzu h ·yet er .... b 1 

Mühihm şa sı n yola çıkmış u unu 

ih n fransada kto bulunan Rey -\'ece e ... 1 .,.,.or k · y Halen r"e•.r drayn gelece tır. 
yordard. yakında Lon da teslim olmıya-
nau a, nıasının d 

Fıansız·donarı.ddi emareler vdar ~~~ mn. 
~ .. teren cı . Fransa a 

• cagını gos ıtcnln gayesı. rak miicadele-
Mllli k()111 . hiikUJllet kura • 

lhalde ycnl bır 
etmetUr.ı .. el savfacla) 

~e devam coevaın• ' n . 

. · ha 
Fransız müstemlekelerının J'I 

k 
• ,,a ı 

aran veren umuını I No 
Fas valisi Gene.ra 

Cibuti, Tunu•, Cezayir ve Fa•· 
da mühim stratejik noktaların 
ltalyaya terkedilcliği •Öylenmek
tedir. 

Şayanı dikkattir ki, on günlük 
harb müddetince Franıaya kar
i' hiçbir askeri muvallakiyel 
kaydetmiyen ltalya, Fransız top
raklarını ele geçiriyor. 

İtalyan Fransı.ı: miıtarek sini 
imzalıyanlarclan mareflll Badoılio 

Roma 24 {Hususi) - Bu akşam sant nltı saat sonra - yani Pnz~rte ini Salıya ba 
7.35 te (Yaz saati), Roma civarında bir lıyan gece, sabaha karşı saat l,3S de 
villada, İtalya ile Fransa arasındaki muha- mer·iyet rnevkiine g.İrmiı ve bütün cep • 
samatın d\!rdurulmasırıa müteallik müta - helerde'ki kıtaata ((ateş keBıı emri veril • 
rekenamc, sade merasimle imzalanmııtır. rniştir. 

ltalya namına mareşal Badoglio, Fransa 
namına ise general Hutzinger mütarekeyi 
imzalnmıılardır. İmza keyfiyet, geçen hafta 
Compiengne'de Almnnya ile Fransa ara -
sındn imzalanan mütareke şartnamesi mu
cibince, derhal Berlln hükumetine bildi -
rilmiştir. 

Bu suretle, üç muharib devlet arasında 
mün'akid mütareke, imza anından itibaren 

• 

ltalyan resmi tebliği 
Roma 24 (A.A.) - Sa~t 20,35 de a 

şağıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir: 
İtalya - Fransa mütareke muahedesi bu 

gün 24 Haziran saat 19, 15 de Roma ci 
vnnndn İncisa Olgiatn villasında imza edil 
rnigtir. 

Muahede tnlya namına biıtun ltalya 
(Devamı '1 inci ayfada) 

Fransız kuvvetlerinden Faslı, Hindi Çinili, Sencgallı ve Fransalı askerler yanyana 

Mntareke şartları bngnn lngilizler: "Harbin netices · 
Bordo, Berlin ve Romada 

resmen nan edilecek 
denizde ve havalarda 
belli olacak ,, diyorlar 

Fransa hükumeti bugünün milli matem günü 
olmasına karar verdi 

Bordeaux 24 (Hususi> - Fransız _ İtalynnl Mndde·: 2 - Alman menafiinln emniyeti 
ve Fransız - Alınan mütarekelerlnln bütüıı için aşağıda ynzılı hattın şimal ve gatıbin .. 
şartları, ynrın Bordeaux, Romn ve Berlln _ deki araz! lşgnl altında bulundurulacaktır. 

Bordodaki /ngiliz elçisi dün 
maiyeti ile /ngilterege döndil 

İngiltere Fransaya ihracatı menetti de nyni zamanda n~redileeektir. Bu hat Cenevre, Dole, Saone üzerinde 
Hükümetın ıkararile yarın Fransada mn • aıuı.ıon, Paray Lemonial, Moulu.ls, Bourges, 

tem gumı mm edilmiştir. Vierzon•dnn ve buradan Tours'un 20 kllomet-
M .. t k ti ·d . re gnrblnde geçecektir. Cenubda Angoule _ Londra 24 (A.A.) - istihbarat nezarc-

u are e şar ~~ına aı yenı me'den Mont de Marsan ve St. Jean de Pled tinin parlamento sekreteri Nicolson bu ak-
tafaılat de Port'ya kadar bu arazide henüz işgal e. p.m radyoda söylediği bir nutuktn ezcümle 

Lcindra 24 (A.A.) - Reuter: dilmemiş mıntalmlar, işbu muahedenln nk- demigtir ki: 
ıuıuter ajansı !bildiriyor: dini muteakıb ~al edileceklerdir. <Bu harbin neticesi yalnız: karadn değil, 

.. · ~n hükfunetinln tevdi ettiği mütareke Madde: 3 r 'i§gnl altında bulunan ının _ a) ni zamanda son safhalarında denizde ve 
rı maddelerinin daha kenlş bir hiilfi.. takada, .Almanya, mahalli idareden maada havalarda belli olacaktır. Okyanuslar ıim• 
veriyoruz: şagU devletin butün haklarına snhib oln _ diden bizimdir. Hnvalarda faikiyeti knza -

dde: 1 - Muhnsamatın derhal durma- caktır. Fransa .hükfuneti bu mak8nd lçln llL nncağımız gün ise çok uzak değildir. Kay
uha arada bulunan Fransız kıtantmın zım olan lbütün kola.y1ıkları gösterecektir. nnklarımız düşmanınkinden çok büyük, pi
armın teSllm1. (Devamı "I lnol sa)"fada) lotlanmlliın evsafı çok yUkaektlr. O Kt4n 

znferin gUnU olacnktır.» 
Londra 24 (Hususi) _ İngiliz hükü 

mctl Bordeaux' daki Fransız hükumetini t 
nım maktndı1\ 

... İ?glll~ ~üyilk elçitıi Karnppel, elçilik er 
kanıl bırlikte Bordcaux•yu terketrniıtir. 

Londra 24 (A.A.) - Ticaret neznre 
tarnfından neşredilen bir emirname, Kor 
sika dn dahil olduğu halde Avru ı.da 
Fransız topraklarına her tUrlü mal ~raoı 
merıcıtnektcdir. 



Hergün 
Bu harbden ı 
Alınacak dersler 

- Yazım: Muhittin Blrıen _J 
D ers almak için uyanık duran insan-

lar ve milletler jçin, hayatın ve ha
diselerin her safhasında ve her tezahüründe 
öğrenilecek ve ibretle bir tarafa kaydolu -
nacak çok fey vardır. Bununla beraber, ta
rihin hiç bir devri, kendisini bu kadar bü
yük derslerle dolu olarak göstermiş değil
dir. On ayını doldurmıyan bir harb içinde, 
o kadar şeyler gördük ki bunların hepsi ü
zerinde ayrı ayrı düşünüp hepsinden ayrı 
bir ders kitabı yapmak lazım gdse, kosko
ca bir kütübhane vücud bulurdu. 

, ,....... .... " 

Bir zamandanberi söylediğimiz gibi, 
dünya hayatı büyük bir istihale içinde de
rin bir inkılaba doğru gidiyor. Bu inkılabı 
adım adım takib etmek, bu esnada zihin -
lerimizi yeni bir anlayışa göre ayarlamıya 
çalışmak her ferd için bir vazife olduğu gi
bi kütle halinde her millet ve devlet hu -
günkü hadiselerden bu takım netic·eler çı -
karmak farz haline gelmiştir. 

hmi Ti.irk tarihinde de meşhur olan Fransız knh birinci 
Fransuva düşmanlarına esir düştüğü zaman annesine yaz -
dığı mektubda: 

- .uHer ıeyi kaybettim, şeref müstesna olarak •• '> demişti. 

insanda kudret, kuvvet, servet daima anzidir. Bugün 
vardır, yann yok olabilir. Fakat ima bir müddet içinde telafi 
edilmeleri mümkündür. Bunun için bir tek prt: Şeref ile cesa

retin kaybedilmemesidir. . .................... ····-········································· ............................................................. -·-··········-··---·· .. ····----·----............. . 
Mesela, bunlardan bir lanesini zikre -

delim: 
Görüyoruz ki bugünkü harb, arhk bir 

İn9an harbi değil, bir teknik ve malzeme 
harbidir. Hangi millette teknik kuv.-etli ve 
malzeme bolsa harb meydanlarında hakim 
rol oynamak da onundur. Sulh zamanında 
geniş asken teşkilata malik olan millet de
ğil, nüfus itibarile kalabalık olan milJet de 
değil, sanayi bakımından, malzeme bakı -
mından kudretli olan mi1lettir ki kolay ve 
müessir bir surette harbedebiliyor. 

sez ARASONDA 

hte, bu bir derstir; bunu iyi öğrenmek 
ve miJli kuvvetlerimizi bu der~İn göster
diği istikametlere doğru harekete geçir -
mek de bizim için bir borçtur. 

* 

Alman orduları 
Başkumandanı 
Alınan o;rdula.rı 

başkumandanı ge _ 
neraı 'Brauhiç Prus_ 
yalıdır, ve bir süva
ri generalinin oğlu _ 
dur. Alınanyanın en 
eski ailelerinden bL 
rine mensubdur, ve 
şeceresini 13 üncü 
asra kadar devam et 
tirebilir. Bugü~kü 
kumandanların bir_ 

çoğu giıbt general 
Bra uhiç de ~u -
lukta .ihtisas yap -

Başı ağrıdığı vaki 
midir? değil 

Aleksandr Dümanın eserlerınden 
• birinde şöyle bir cü:nı!e vardı: 

cBtı boşluk içinde yalnız ıztırab 

mevcuddu.> 

Bir münekkid, eser hakkmda yaz
dığı tenkidde bu cümleye temas ede
rek: . 

cBo§luk içinde ıztırab bulunur 

Demişti. Tenkidi Aleksandr Dii-
maya gösterdiler: 

Takla atmakla şöhret 
Bulan bir genç kız 

Amerika.da günün 
an mühim simaların 
dan biri de June 
Rreiser ismindeki 18 
yaşlarında bulunan 
bu genç kızdır. Ho -
llvud sahnelerinin 
en çok alkış toplı _ 

yan genç artisti, ha. 
Tada attığı taklak -
ıa.rııe m~urour. 
Bu.oları ~aparken 
de hiç ellerini kul _ 
la.nmamakta.dır. 

Zelzeleleri eıc:vel elen 
haber veren adam 

Eski bir Türk sözü vardır ki söyle bir 
lıikmet ifade eder: «İlden r,elen öğün ol
maz, o da vaktinde bulunmaz!ıı ·Bu söziin 
ifade ettiği hikmeti herkesin kolaylıkla an
Jıyabilmesine rağmen. birkaç kelime ile o
nun manasını genişletmek faydasız değil -
dir. Bununla atalarımız şu hakikati anlat
mak İstemişlerdir: (ıEğer sen, hcwat mü -
cadelesinde kuvvetli, etrafına ka~şı müs -
takil, kendi kendine ayakta duran, kendi 
kafanla düşünen ve kendi ayaklarmla yü -
rüyen bir İnsan olmak istersen mutlaka, ken 
dine lazım olan şeyleri kendin tedarik ede
bilir vaziyette bulunmalı'lın ! » 

m.ış, uzun müddet erkanı harbiyede çıalış • 
mıştır. Şarki Prusya istihkamları onun ese. 
ridJr. Ordunun motonze kuvvetlerini de ıs

lah eden odur. Münlch buhranının ortala
rına doğru gayet zengin olan kansını boşı

yarak, Sllezyalı bir hAkimin genç ve güzel 
ltızile evlenmiştir. 

- Ne dersin? 

Dediler. Cevab verdi: 
: I 

F erd iÇin çok doğru olan bu söz, millet 
için de ayni derecede ve hatta daha ziya
de doğrudur. Bir millet müstakil olmak is-

- O münekkide söyleyi11, bfliı crğ
rıdığı hiç vaki değıl midir? 

i Peştede oturan Ed. Pederson adında 
~ bir Amerika ccanlı sismograf,, l~kabını 

E almıştır. Bu adam zelzeleleri evvelden 

Garib rekorlar ""·------· ------·; hissey1emek hassasına malik bulunmak-
terse, kendi cirmile müteoaııib olmaııı İcab 
eden bütün kudretleri kendi kendisine ya
ratabihnek mevkiinde bulunmalıdır. Mese- Bu fıkra.mızda dünyada ne kadar rekor 

Boşannıa.?ara karşı 

bir Hind tedbiri 
lA h b b 1 budalası insanlar ıbulunduğunu bir kere da-a, ar , ir ma zeme harbi ise mutlaka bu Boşanmalar her memleketin ictimai yara-

t · b 11 ha ve hakiki olarak lsbat eyllyeeeğiz: ma zemeyı ir mi et kendi elile yapabil - sını t~kll eylemektedir. Boşanma meseleleri 
melidir. Bunun faydası, sade ilden gelecek 1 - Pet:r Miessen adında genç bir Danl - Hind ictimaiy.a.tcılarının dahi dikkat nazaı·
olan silahla harbetmenin fenalığını ortadan markalı dunya~, ayağında yalnız terlik ola. !arını çekmiştir. Hindular, kendilerine has 
kaldınnakta değildir. Bir Pil&hı, bir aleti, ;rak devreylemıye. muvaff~ olm~tu-ı; :3u felsefeye göre buna bir -çare bulm~lardır. 
bir makineyi iyi kullanabilmek için, sade seyaha.tl tam yedı sene_ ve uç. ay. su~uştur. Onlarca, münakaşa beyhude bir şeydır. Çün_ 
bunu baska mlletten satın almak k~fi gel- Bu delıkanlı bu seyahatınl tabıi bır çıft t~rlik kü münaka.şa ile karşı tarafı ikna eylemek 
mez. belki de bir milletin bunları lıizzat lle yapmamıştır. 167 Çift terlik eskitmiştir. hayalden ibaret kalıyor. Münakaşa bilakis 
yapabilme.'li icab eder. Yapmamı bildiği - 2 - Peşte berberlerinden biri bir müsa • kalblert rencide eylemektedir. 
miz bir aleti, bir makineyi iyi kullanamayız. bııkada bir adamı bir dakikada traş etmlye Bunun için, şu çareye tevessül edilmekte_ 
Hele bunlann kütle halinde kullanılması mı.waffak olmu"jtur. Yilzün sabunla.nması, dir: Senede bir gün bütün aile efradı ta 
ic:ab ettiği zaman hiç kullanamayız. Her si- tra.'i ve yiizün yıkanması tam 48 saniye sür- seher vaktinden ftlbaren bir odada toplan -
lah, her alet, her makine, nncak bunları müştür. maktadır. Mi'inaka.ı1alar başgootermekte<iir. 
iyi kullananların ellerinde bir kıvmettir. 3 - Hollywood'da C. Yohn.stone adında bir Bu lctlmalarda bulunanlar, analarını baba
Bunları iyi kullanmak için d~ onlnr;n fenni adam garib bir rekor tesi.<.ı etmiştir. 62 saat !arını, kardeşlerini, kocalarını, zevcele~inl, is
sırlarını iyi tanımak, ynh:HI alelitlak fen 4t2 dakika hiç durmadan c:klet ci~neml';tir. tedi.kleri kadar bağıra bağıra şikayet eyle _ 
sahasında hiç olmaz.'!a ameli ve tecrübi En kavi rakibi ancak 36 saat ciğneml~tir. mektedirler. Onlara ağız dolusu küfürler 
bir takım mük.tesiblere sahih buunmak la- 4 - Kanadada J. Hug.beı; adında bir tP.rzi edilmektedir. Akşam olunca herkes bitab bir 
zım gelir. Bu nevi bilgiler veya melekeler bir saat içinde 276 defa iğne geçlmıeğe mu- halde yerlere serilmektedir. Bittabi yere se_ 
ne mekteblerde, ne de askeri talimler es - vaf!ak olmuştur. rilmeden evvel herkes birbirile barışmakta _ 
nasında hakkile öğrenilemez. Fabrikada a, 5 - Altmış yedi yasında bir Avustralyalı dır. Bunun sırrı şuradadır ki bu Ictimaa Jı:ti
melelik etmi1 bir askerle hiç böyle şeylerle kadın geçenlerde on ikinci defa evlenmiqt!r. rak eyllycn Hindular, ictimaa girmeden ev_ 
mesgul olmamıs diğer bir askerin ayni a- Bu kadın be.'i defa dul kalmıstır. Burıdan vel, kulaklarını mükemmelen tıkamaktadır. 
Jeti kuJlanış tarzlarında büyük bir fark var- maada altı defa da bo.şa:n!mağa muvaffak lar. Akşam olunca tıkaçlar çıkanlmaktadır. 
dır; bir harb kazanmak demke de zaten bu olmu§tur. Bu suretle herkes ferah ferah içini b~aıt -
fark ile ifade edilebilir. 6 - Labrador'da oturan bir eskimo arka maktadır. * arkava olma.k üzere üç lltre balık yağı l.çmış_ 

............................................................... 
TAKVMİ 

tadır. Son elli sene zarfında vukua gelen 

hemen bütün zelzeleleri evvelden haber 
vermişti. Bu şayanı hayret hassası dola

yısiledir ki müthiş San Fransisko zelze
lesinden kurtulabilmiştir. Doktorlar onu 

uzun uzadıya tet!ıdk eylediler. Fevkalade 
hassas olduğundan maada bir şey keşfe· 
demediler. 

23 yaşında iken bu hassasını farket
miştir. O vakit 1891 senesi idi. Japonyada 
müthiş zelzele vukubulmuş, 25.000 kişi 

ölmüştü. Ed'. Pederson o vakit içindeki 
tuhaflığı izah edememiştır. 

4 Nisan 1905 tarihinde vapurla spya
hat ederken bu hisse bir defa daha kapıl

dı. Onu deniz tuttu sandılar. ebemmi~·pt 
vermediler. Fakat o. şu sözleri söylerll: 
cDik:kat ediniz... Çok müthiş bir şey vu

kulbulacak! ... > O akşam Hindistan da 

Kangra felfrketi vukua geldi. Yüz bin

lerce halk ö!dü. 
Ed. Pederson arttk San Fransiskoda 

yerleşti. 18 Nisan 1906 tarihinde bu k<ıca 
şehri baıştanbaşa yıkan hareketi arzdan 

fngiltere ile Fransanın bu harb esnasında tir. Mide~lnde ve barsaklarında hiç bir gayri 
çeltikleri müşkill~tı ~örüyoruz. Ka~ada - ta-billik hisseylememiştir. 
dan, Amerikadan, Avustralyadan malzeme 7 - Durmadan lA.kırdı söylemek rekorunu 
gelmesini beklemek mecburiyetinde bulu- da .Tose t1e Lamlra adında bir Bre:ıilyalı im_ 
nan bu devletler, takrjben üç çeyrek asır - m~tır. BUA. fasıln 48 saat konusmuştur. 
danberi sanayü Almanyaya bırakıp da da- 8 - En ihtiyar kadın tayyarecilerinden M;s 
ha ziyade maliye kazancı ile yaşama yo - Alice Richard -ki seko;en yaşındadır_ geçen
lundan gitmenin ne kadar yanTı., bir şey ol- lerde pilotluk şahadetnameslni alrnıya mu
duğunu şimdi çok güzel anlamı .. lardır. İl - vaffak olmuştur. 

~ 

.uıni aeuo 

HAZlRAN 
Arnbi le•UI 

d birkaç gün evvel ayni şeyleri hissem. 
U Arkadaşlarını tenvir eylemek istedi. 

Kimse sözler:ine inanmadı. Fakat o, der-
1855 25 111.59 l hal cSan Fransikko* şehrini terketti. İki 

gün sonra şehir yıkılmış bulunuy<ırdu. 
- -H~ziraıı Resmi ffD9 Hızır 

12 1940 fil 
1908 senesinde Londrada idi. Yeni bir 

SALI zelzele olacağını hisseyledi, inanmadılar. 

Fakat 28 Kanunuevvel 1908 tarihinde İ

ta1yada meşhur Messina zelzelesi vuku· 

buldu! 

' LJ\EŞ c. Evvel IMSA.( 

Ü s o. ..... 

den gelenin öğün olmadığını ve bilhassa, 9 _ Carlo Riıninl adında yirmi beş vaşında 
bunun vaktinde bulunmadığını en iyi anla- bir İtalyan genci Brezilyada on beş 'kilo ma. 
mış ve en acı hissetmiş olan memleket karnayı bir oturuşta yemlye muvaffak ol _ 
Fransadır. Şimdi görüyoruz ki Fransanın 
A k 

. muştur. 
meri aya vermiş oduğu siparişerden in - ================== 

4 ~9 

b 4 19 ~ 118 - G 2• 
giltere istifade edtıeektir. Eğer Fransa, $On 

muharebeleri daha bol malzeme ile yapmış 
olsaydı belki de işler büsbütün başka ne -
ticelere varabilirdi. 

Hiç unutmam, harb he!liiz Belçikamn 
hududları içine girerken, bir akşam Patis 
Tadyosunun acıklı bir dille Fransız kadın -
]arına hitab ettiğini işittim. Radyo, kadın -
lara diyor ki: «F ransanın şoföre ihtiyacı 
var. Bu işe vakıf olan 1.-.adınlara geri hiz -

normal hayata kavuştuğumuz 2'amna İnşal
lah bu dersi hiç unutmıyalım ve milli ha
yata buna göre bir inkişaf istikameti ve -
relim. 

Üvi ! fı in-ii Alt~""' )acıı 
Ed. Pede:rson ancak bulunduğu şehir 

ve mıntakada vukua gelecek zelzeleleri 
haber vermektedir. 

s. ' u . .... 
V. 12 16 lo 

E. 4 Bl b 

İSTER NAN, 
Bir şoför ~unları söyledi: 
Cl- Memlekette satılan otomobillerin yedek parçaları öte

denberi azdı, fakat son aylar içinde hemen hemen hıç kalma
dı. Bugün bir otomobilin parçasını diğerine uydurmıya balca -

. rak günü gün ediyoruz, pek sıkışınca kınlan parçanın yerlisini 
yaptırtıyoruz, Allaha şükür, son 2 O sene içinde makine sanayii 

bizde iyice terakki etti. Bu gibi ihtiyaçlara pek iyi kar~ı koya -
biliyoruz, yalnız pahalıya maloluyor, hazan da matlub netice-

ı). s. t>. s. 
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L4 Şimdi ona alimler bile itimad ediyor· 

lar 

iNANMA! 
yi vermekten biraz uzak kalıyor. Şimdi bizim için yapılacak 
şey, bu vaziyetten istikbal için ders almaktır. Bundan sonra her 
hangi mnrka bir otomobilin satılmasına müsaade vermek için 
yedek parçalarının kafi miktarda getirtilmesini şart koşmak. 

lazımdır. Bu, kolaylıkla yapılabilir.ıı 
Biz bu şoför okuyucumuzun mütaleasını pek yerinde görü

yoruz, dediği gibl kolaylıkla yapılabileceğine de inanıyoruz. 

Fakat e"/ okuyucu sen: 

r----------......._---=-~ 

1 

s .. .. k. 
1 Gelec~:~:b- ısası 
·'-. E. Ekr ım Talu 

E vvelis.i seneye kadar, kiminle otuo 
rup istikbale dair konuşsam: 

- Gelecek harb yaman olacak 1 diyor• 
du. Fen o kadar ilerledi ki, karşı karşıyı! 
geçecek ordular biribirlerini yenemede~ı 
yıllarca çarpışacaklar. Geçen harb d3rjl 
sene sürdü idi; geleceği en aşağı on yıl do-; 
va medecektir. 

Geç~n Eyliilde zavallı Polonya tecavüzd 
uğr~dığı gün hep bu kanaati ta,ıyordulr, 
Ma)lno hattının önünde yerinde sayan A~ 
man kuvvetleri, haftalarca bu kanaatimfzJ 
takviye ettiler. 

- Fen yaman şeyi dedik. Kan dokül • 
müyor amma, sinirler bozuluyor. Bu harbf, 
sinirleri kuvvetli olanlar kazanacak. Zir~ 
bu vaziyet böylece yıllarla sürüp gidecek• 
tir. 

Meğer kazın ayağı hiç de öyle değilmi§J, 
On beş günde Polonya, bir gecede Dani " 
~~rka, bir ilci günde Holanda, Belçika, bIJ. 
ikı haftada da Norveçle F rama temizlend,k 

Busuretle bütün hesablarımız, tahminle" 
rimiz cılk çıkb. AUah ve:e de, harab ol&ll\ 
memleketlerin kalkınması da bu kadar ~ 
bir zamanda mümkün olsa! Ne oldu ise, a. 
lenlere ve sakat kalanlara oldu. 

Şimdi buna nazaran, gelecek haıbin 
müddet ve şiddetini kolayca kestirebiliriz,; 
İnsanların silahlanma hususundaki bu hız
ları böyle giderse müstakbel harbların bili 
hafta İçerisinde ba.~layıp biteceklerine 
liükmetmek mümkündür. 

Diğer taraftan bu seferki harb biz, İn• 
sanlara bir takım hakikatleri daha teyid' 
etmi~ oldu. Bunlar meyanında milletler için 
fikir birliği, irade birliği, ideal birliı?i zaTU" 
reti en başta geliyor. . 

Bundan sonra, istikbalde zafer, efradı 
arasında hiç ihtilafı olmıyan ve fenne iman 
eden milletlerindirl 

C. e kı•ıUJt. ~n.lM 
·········••..:mı••··········································--

Türk - Rumen ticaret 
anlaşması dün 

Bükreşte imzalandı 
Bükreş 24 (A.A.) - Hususi muhaoırımil" 

blldiriyor: 
Bir müddettenberi büyük elçi Hamdullal1 

Suphi Tanrıöver ile Romanya ticaret nazırı 
Christu'nun riyaset ettikleri iki heyeti mu .. 
rahhasa arasında müzakere edilmekte olan 
Türkiye - Romanya ticaret muahedesi dün 
Türkiye namına büyiık elçimiz ve Roma.nya 
namına da ticaret nazırı tarafından imza 
edilmiştir. 

Türk ve Rumen mehafilinde yaptığım tct. 
kikat, her iki tarafın menafilni himaye e • 
decek" tarzda tanzim edilmiş olan yeni mua_ 
hede D}etninin büyük bir menmuniyetıe kar .. 
şılandığını göstermiştir. Romanya ile o.lan 
ticaret münasebetlerimiz bilhassa son .sene· 
ler zarfında pek ziyade terakki eserleri gös. 
termektedir. Mesela daha bir kaç sene ev • 
vel ticaretimiz bir buçuk mllyon lirayı geç~ 
mezken bugün ayni ticaret yedi milyon lira. 
ya yaklaşmıştır. Bilhassa. Avtupanın son 
vaziyeti neticesi olarak yakın bir ntıde ti_ 
caret mübadelemizin daha ziyade ıırtmaı;ı .. 
na da intizar olunabilir. 

izmird0 ki Aziziy~ 
tüneli yarın açılacak 
İzmir 24 (Hususi) - Münakalat Veki. 

li G~neral Ali Fuad Cebcsoy Çarşamba gü
nü lzmire gelecek ye.ıi yapılan ,\ziziye 
tünelini bir nutukla açacaktı!. Vekil not • 
kunu müteakib ilk trenle tünelden geçecek
tir. Bu suretle Karalmyu hatunda yataklı 
vagonlar ayni gün çalışmıya baılıyacaktır. 

Almanya bir Avrupa· 
ekonomik bloku 

kuracağını tekzib ediyor 
Berlin 24 (A.A.) - O. N. B. ajansı bil

diriyor: 
Nevyork Post ce Sunday Dispatch gazete .. 
leri, Chicago Daily Newus gazetesinin mu
habiri Leeland Dtowe tarafından "·erilen 
bir haberi neşrediyorlar. 

Bu habere göre FühreT Fransa ile mu .. 
tabık kaldıktan sonra. İngiliz - , Amerikan 
ekonomi blokuna karşı koymak üzere bit 
Avrupa ekonomi bloku te~kili için bir Av· 
rupa konferansı içtimaa çağıracaktır. İngll• 
tere ile Sovyetler Birliği bu bloktan harlç 
kalacaktır. 

Bu hususta salahiyetli Alman kaynağın
dan verilen maliimata göre bu haber san • 
sasyonel haris bir Amerikalı gazetecinin 
uydurmasından ba~ka §ey değildir. Ve aşi
kar hedefi Almanyanın Rusya ile ve İspan
yol Amerikası ile olan münasebetlerini boz
maktır. 

Dikilide dört zelzele oldu 
İzmir 24 (Hususi) - Bu sabah Dikili

de birer d<\kika fasılalı olarak dört defi\ 
zelzele olmuştur. Halk korku geçirmiştir. 

lzmir Valisi Ankaradan döndü 

metleri tevdi edeceğiz. Vatana faydalı ol -
rnak istiyen kadınlar filan yere müracaat et
sinl,.rıı. Daha o akşam, bu sözleri isittiğim 
zaman Fransanın müşkül mevkide bulun -
duğunu anlamıştım. Çünkii, harbde sade 
malzeme değil. bu malzemeyi kullanmıya 
kadir mütehassıs unsura da ihtiyaç vardır. 
Kendi kcndi~ine malzemeyi az yapabilen 
Fransada elbet mütehassıs un~ur da nok~ 
san olacaktı. Fransa, harbi bu azlıktan ve 
noksandan kaybetti. 

Türkiyenin hu harbden en çok dikkatle 
alması İcab eden derslerden biri de budur. 
Bugünkü buhran geçip de tekrar Makin ve 

1 STER 1 NAN, STER iNANMAI İzmir 24 (A.A.) - Bir müddettenberı An. 
karada bultınmakta olan Vali Etem Aykuı 
dün akşam ııebr.imize dönmüştür. 
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Londra 25 (Hususi) - Fransız Dahıli
ye Nazırı Pomarct, bu sabah Bordeaux· da 
radyo vasitasile halka hitab ederek ltalya 
ile de mütarekenin imzalandığını ve bütün 
cephelerdeki kıtaata <ateş kcsıı emri veril
diğini bildirmi;ıtir. 

Nazır, vatanın müdafaası uğurunda öl
müş olan Fransız askerlerinin hatırasını ta
ziz etmek üzere, bugiin saat 11 de halkı 
bir dakika sük\ıta davet etmiştir. 

Pomaret, bugün bütün kahve, tiincma ve 
tiyatroların da. mat••m dolayı ill" kapalı 
bulunacaklarını söylemi tir. 

Diğer taraftan hüki'met Bordeaux"yu 
terketmeğe ve orta Fransaya gitmeğe ha
zırlanmaktadır. Çünkiı mütareke şartları 
mucibince Bordeaux, Almanlar tarafından 
işgal edilecektir. 

Bugün marcsal Petain de radyoda bir 
hitabede bulunacaktır. 

Alman tayyareleri ingiltereye ak,nlar yaptılar 
Londra, 25 (Hususi) - Dün gece ln

gilterenin birçok mıntakalannda alarm işa
reti verilmiştir. 

dirilmektedir. Diğer mıntakalarda ise, alt1 
kişi yaralanmıştır. 

Alman tayyareleri, birbirini takib eden 
dalgalar halinde İngiltcrcyc akın etmişler, 
bombalar atmışlardır. 

Cenubu garbi eyaletlerde birçok yangın 
bombaları atılmıştır. 3 kişinin öldüğü bil-

Londrada verilen ala m İşareti üç saat 
sürmüştür. 

İngiliz ha'iP dafi lopları ve avcı l&yya
relcri dü mana karşı faaliyete geçmişlerdir. 
Birkaç Alman tayyare inin düsürülduğü 
tahmin edilmektedir. 

Irak Hariciye ve Adliye 
Nazırları Ankarada 

Misafirler 
Adliye 

istasyonda bir askeri kıt'a, Hariciye 
Vekillerimiz tarafından karşılanchlar 

ve 

ingiltereye giden Leh kuvvetleri 
1 ondra 24 (Husıısı) - Polonya başve

kili General Zogorsk).· bu akşam radyoda 
bir hitabede bulumuak, Fransadaki bütün 
Polonya kuvvetlerinin simdi lngiltereye 

• 

naklolunduklarını bildirmi ve Polonyanın, 
İngılterenin yanıba ında olarak mücadele· 
ye sona kadar de\ am edeceğıni tekrarla 
mı tır. 

(A.A ) _ Royter: nunda, mutareke .şartlannm kabulu kar.ı:n _ 
Nevyork 24 ;azıyor: 11Fransız milleti •"ld duyulan 'kederi ve hayretı blldlnn" • ······························································ Amerikada seçım Mısırın vaziyeti 
N"vıork 'l'imes kenın merhamet.sız :ırtıarı mezllk edememlştır. 

Bir n, muta~e verecektir. Fransız mllle. Nevyork Tımes, makalesini şöyle bitiriyor: 
üzerinde hu~unt~ mücadeleye devam ır·n cBugun muthiş olan vakıa şudur ki Avru. 
tl, c er huk~: veynhud yabancı memle - P nın iki buyük demokrasi milleti, artık 
mus• mlekel<'r bu ıne~·um cezanın herh ide müttefik değUdirlcr.11 
tetıere gıtse 11dı~ğını blrç.ok defa duşun - f ng:liz gazetelerinin neıriyatı 
daha hnfıf o a t tıarını bulacak ı. . . ı Londra 24 CA.A.) - Times gazetesi yazı. 
mek fırsa va bir ı.stıklfıl ızı bırakı - yor: 
Belkı de Fransa. 'bi bir şeydi". 

mıştır. Fakat bu alnY cde~U~~ına. bir Almıın Bordeaux'daki nazırlar mücadeleyi ter -
Fransa bugun. nrzUSU • kıl·:b edeC'ektir kcttıler Fransa meydan muharebesi kaybol

iharb m~kınesi 'haline be;~ber bıldiği oütlın du, demektır. Şimdi yapılacak Okyanuslar 
Fransanın müttef~l ~ı:nacaktır. meydan muharebesi kalmıştır. 
sırlar, düşmana ~ ş il demoJtrasınin yaşama. Inglllz. imparatorluğu sıkı dayanmalıdır 

oeçen hafta ÇörÇ 'hramanlıkla fel!ketJı:re Çünkü dunyanın tek ümldl bundadır. Frnn-
b derece kll . r· k k t l sı içln n ıni!Ietıne karşı şova ores sanın ur u ması için y~l'ı.ne ümidin bunda 

katlanan Fransız etmişti. Fakat hafta so • olduğu muhnkkaktır.11 
bir surette harekeı~t~:_:~-------:ı------------

Arli8rik8 ordusu üç misli 
kuvvetlendiri!iyt"r ~...--=:c~ 

) _ Ordu kuvvetıerıntnf tnsdikıne intizaren Ru.ve1~ aeniz eksperleri 
- va.şıngt-0n 24 (A.A·Unde artırılması 1Qln ne milli müdalaa fA.rtlarına dair bir pUn 
yüzde yet.ıniŞ . ~!e kabul edilen 4 :milyar hazırıanmalımnı emretmiştir.Kongrenin yeni 
meb'usan ınecıısın Ayan meclisi tarafından tahslıat taleb edeceği tahmin olunmaktııdır 
dolarlık :ınasrafın 

T aSVS Anadolu ajanslarının bir tekzibi 
kovaya gitmek niyetinde olduğu hakkında 
şayialar yaymaktadır. ) 

_ Tass ajansı bil

Moskova 24 (A.A. 
diriyor: matbuat, Y"'ni bir 

1 d yabancı kk 
Son gün er e, h .lesinin akdi ha ın-

T .. k mua eo d 
So.,..,et - ur •. ·1 Türkive şrasın a .. , a· li 1 J e • 
da 50 vyetler ır ~ ve bu münasebetle 

Tass ajansı bu ~ayiaların her türlü esas -
tan ari ve tamamile uydurma olduğunu bil
dirmeğe mezundur. 

Anadolu ajansının notu: 
Tass ajansının bu tekzibini Anadolu a -

jansı da teyid eder. .. ü"meler yapıldyıgık.li Sar.tcoğlunun Mos 
~~r H . ·ye e ı 
Tü·kiye arıcı ------------------------
• ---- lngiliz Başvekili bugün bir 

Bü uk bir lngiliz. vapuru nutuk söyliyecek 
Y torpillendı . 

Reuter: Blue Star In- Londra 2 4 ( A.A.) - İngiliz radyosu-
df1l 24 (A.A.) -;d ıı.400 tonluk Wel\ing nun haber verdiğine ~öte, Çörçil. yann bir 

ı..on !11Plnyasınn 11 • ı.stere burnu açıkla- nutuk söyliyecek ve lngilterenin hali hazır 
giliz kU rtftıpurunun Fi~rniştir sağ kalan 17 vaziyeti hakkında noktai nazarını bildire -

ton st~rpuıendiğl .oğrcgı~ektedirler. cektir. 
rına porto ya 
tl31 bugnn 

Alman tayyarelerinin 
ingiltereye yaptıkları 

yeni bir akın 
Londra 24 (A.A.) - H~va nezareti 

bildiri}·or: 
«Ev' elki gece lngilterenin İmal doğusu, 

doğusu ve batısında altı sivilin ölmesi ve 
60 sivilin yaralanması ile neticelenen Al
man baskınları esnasında 1 O düşman tay
yaresi dü~ürülmüştür. ıı 

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

Fransanın vaziyeti 
ve An1erika 

Vaşington 24 (A.A.) - Cordell Hull, 
Bullitin F ransada sefir olarak kalacağını bil 

dirmiştir. 
Nazır, Biddelenin Londraya hareketinin 

Petain hükumetinin .tanınmasına halel ver
miyeceğini söylemiş, Amerikanın Bor -
deaux' da diğer mümessilleri mevcud oldu-

ğunu ilave eylemiştir. 
Geçenlerde Amerikaya dönmüş olan Ko 

penhag elçisi Atherton ila vcten hariciye 
nezaretinde batı Avrupası işlerini deruh -

de edecektir. ··············································· .,........... ' 
Alarm tecrübesi 

Bugün öğleden evvel saat 1 l de 
şehrimizde alarm işarnti verecek olan 
Lütün düdükler çalacaklardır. Düdük
lerin şehrin her tarafından duyulup du
yulmadığı tecrube edileceğinden halkın 
sığınaklara iltica etmesine lüzum olma
dığı gibi telaşa kapılmalarına da mahal 
yoktur. Düdükler üç dakika çalmakta 
devam edeceklc dir. 

Cümhuriyet Partisi 
programını ve namzedini 

tesbit ediyor 

Filııdclfiya 24 (A.A.) - Cumhuriyet par • 
tı.sının kongresi bugün burada a911mıştır .Bu 
kongre gelecek Teşrlnısanldc yapılacnk rcl. 
sicumhur intihabatı için partinin namzedi. 
nı seçeceği gibi partinin memlekete nrzedi -
ıecek politikasını tesbit edecektir. 
Programın esaslı noktaları muhtemel o -

larak şunlar olacaktır: ..... u.a 
A~erikn:t_ı hnl'>b_!! •• ~lr"tir-inmi mudafaa 

kat'ı bir .. ~ .,.v~ı-amı ve mütearrızlara mukavemet e _ 
denlere .beynelmilel hukuk kaideleri çerçe. 
vesi dairesinde olmak şartile• yardım. 

Bundan başka Ruzvelte şiddetle hücum 
edilecek ve kendisi memleketi harbe teşvik 
etmekle itham edilecektir. 

Cümhuriyet partisi namzedinin .şu üç şah. 
siyetten biri olacağı merkezindedir: 

Ohlo senatörü ve eski reislcümhurun oA. 
ıu olan Robert Tat. elektrik şirketleri pat. 
ronlanndan Wendell Wilkie. 

Eski relslcllmhur Hoover. 

Sovyet Rusya 
ve Yugoslavya 
Moskova 24 <AA.) - Tas ajansı Sovyl"tlel' 

BlrllğUe Yugoslavya arasında dıp1oınntik 
munasebetlerin tekrar tesis edildiğınl bildir -

mektedir. 

İngilterenin Mısırdan 
harbe girmesini· istediği 
haberleri tekzib ediliyor 

. ~ahı~e 24 (AA.) - ıılngiliz hükume. 
tı hıç hır zaman Mısınn ltalyaya harb ilan 
etmesini ne yazı ıle, ne de şifahen i~teme
miştir. 

Bugünkü sabah gazetelerine göre, bu be
yanat, Cumartesi günü kral r.,.T·~~· M . • ... .ıceaaaıt ı -
set!nde. Ydlı..aaa:ntarının toplantısında Ali 
Mahir Paşa tarafından yapılmıştır. 

Gazeteler, bu beyanatın Mısırlılan tah
rik etmek maksadile yapılan ınanevralara 
kat"i surette nihayet vermeyi İstihdaf ey• 
lediği fikrindedirler. 

Ali Mahir Pa~ dün istifa etmiş i.e de 
yeni kabinenin teşekkülüne kadar idari ir 
leri idare ctmiye devam edecektir. 

İtalyanın Mısır .efiri 
Kahire 24 (A.A.) - İtalya sefiri Konl 

Mazzolini, ltalyaya gitmek üzere Filiatine 
hareket etmiştir. 

Bugüne kadar 7 İtalyan 
denizaltısı batırıldı 

Londra 24 (A.A.) - Bahriye nezare. 
tinden tebliğ edilmiştir. 

İki memleket arasında ekonomık muzJtke
relerın müsaıd surette ne icelenıne tnden ve 

Süveyş kanalının şarkındaki lngiliz de
niz kuvvetleri bir !talı aç denizaltısını daha 
tahrib etmişlerdir. Bu suretle 1 O Haziranda 
ltalya harbe girdiğindenberi muhakkak su· 
rette batırılan ltalyan denizaltılarının ade 
di yediye baliğ olmaktadır. 

Holanda nazileştiriliyor 11ıa.şmanın musaddak suretıerlnın teaLudn
den sonra, ıkı hükumet normal dlplomns 
munasebeUcrınln tekrar teslsıne mumeı ıl -
ıerlnin tnyınlne karar vermışlerdlr. 

Poltnıkof Vıktor Belgrada ve Mılfı.n Oılv -
rıloviç de Moskovaya elçl tayin edilrtuşleı • 

dlr. 

Londra 24 (A.A) - Royter: 
Alman kontrolü altında bulunan Holan- · 

da radyosunun neşriyatın göre, Holanda 
nasyonalist partisi progrnmında Holanda • 
nın tamamen nazile tirilmesini tasavvur et
mektedir. 
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( ____ , _h_i_r_. _D_a_b_e ...... r~l_e_r_i~l 
inşaatı biten bina ve bahçelerin ri~::!~~!~~V~ıi~;!~ıe 

Samatya cinayetinin para 
ynznnden işlendiği anlaşıldı 

açılış törenleri yapılacak bir toplantı yapıldı Katil kendisin·e para vermek istemiyen halasını 
yedi yerinden bıçakla vurarak öldürdü \ 

Vilayet ve şehir dahili 
yapılması için 

yolları ile bazı 
çalışılıyor 

inşaahn · 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak şehrimizde

ki tetkiklerine dün de devam etmisıir. Ve
kil, öğleden evvel vilaytte va1i mua~ini Ha
luk Pepeyinin odasında yapılan toplantıya 
riyaset etmiştir. Toplantıda vali ve bele -
diye reisi doktor Lütfi l<ırdar, vali ve bele
diye :reis muavinleri, belediy.e ve vilayet 
şube müdürleri. kaymakamlar, altıncı şube 
müdürleri bulunmuşlardır. 

Evvelki gece Samatyada feci bir cinayet 
işlendiğini, otuz yaşlarında Rüstem Adil a
dında bir maııavın Ay,e isminde elli yaş
larında bir kadını bıçakla boğazından kese
rek öldürdüğünü dün yazmıştık.. 

Vilayet hududu dahilindeki bazı yolJa -
nn inşaatına aid ihaleler daimi encümen ta
rafından neticelendirilmiştir. T opkapı Atış 
okulu ile Davudpaşa, Melamiçeşme, Mal -
tepe, Üsküdar, Şile yolJarının, Suadiye iı
kele yolu ve mezbaha yolunun inşasına ya
kında baş!anacaktır. 

Vilayet hududları dahilindeki yollann 
inşaatına devam edildiği gibi, şehir dahi
lindeki bir kısım inı;aatın da sekteye uğra -
masına meydan verilmemektedir. 

Abbasağa merazlığının tanzimi. Vali ko
nağı caddesindeki, Nişanta~ı v ~ Şi hane yo
kuşundaki çocuk bahçelerinin inşaatı, Tak
sim ve Florya gazinolannın ilaveleri ta -

• mam1anmışhr. Vali ve belediye reisi doktor 
Lütfi Kırdar yakında inşaatı biten bahçe ve 
binalann kü ad merasimini yapacakt11'. 

Devlet olgunluk imtihanı 
yeni talimatnameye 

göre yapılıyor 
Cumartesi günü başlan;n devlet olgun

luk imtihanlanna dün de <levam edilmiştir. 
Dün lise edebiyat kolundan mezun olanla
nn edebiyat. fen kofondan mezun olanla -
rın matematik imtihanları yapılmıştır. İm
tihan sualleri Maarif Vekaleti tarafından 
gönderilmiştir. Yarın edebiyat ıkoiunun fel
sefe ve tarih, fen kolunun tabiiye ve fizik 
lmtihanları yapılacaktır. 

Lise edebiyat kolundan mezun olanlar 
timdiye kadar ancak edebiynt grup dersle
rinden olgunluk imtihanı geçirmekte idiler. 
Veni imtihan talimatnamesine göre tale -
beler tabiiye grupu veya matematik gru -
pundan imtihana girmektedirler Keza !en 
kolundan mezun olan talebeler de fen ders 
!erinden başka felsefe grupu veya tarih -
ten imtihana girmek mecburiyetindedirler. 
Olgunluk imtihanlan 28 Haziranda niha -
yet bulacak ve neticeler bir gün sonra iliin 
cdilect-ktir. 

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

Peynirden zehirlenen bir adam 
hastaneye kaldınldı 

Malzeme tedarikinde güçlük çekildiği 
için büyük inşaattan mühim bir kısmının 
geri bıraluld\iı yazdmıştı. Buna ~en 
Dolmabahçe stadının yapılmasına gayret 
gösterilecektir. 

Demir tedariki ile meşgul bulunan bele
diye, ilk fırsatta atadın duvarlarını yüksclt
meğe başlıyacakhr. 

Bundan baska tramvay yollarının asfalta 
çevrilme ameliyetJine başlanılmak üzere -
dir. Harbiye ile Taksim arasındnki tram -
vay yolunun asfalt olaralc inşası mühendis 
ve müteahhid Nebi1e ihale olunmuştur. 
Cadde üzerindeki Sürpagop mezarlığı ar
sasına ayni sırada müteaddid apartımanlar 
yapılacaktır. Şimdilik apartımanların yeTle
ri yeşillik haline konacak. meznrlık arsası
nın yolları tamamlanacaktır. 

Şehre aid muhtelif işler hakkında vali ve 
müdürlerden izahan alan Dahiliye Vekili bu 
hususta lazım gelen direktifleri vermi:ıtir. 

Öğle yemeğini Parkotelcie vali ile bcıa
ber yiyen Dahiliye Vekili, otelde Trakya 
umumi müfettişi General Kazım Dıriği, Ha
tay valisi Şükrü Sökmensiieri kahul etmiş
tir. Vekil bu akşam Ankaraya dönecektir. 

Ticaret Vekili 
tayyare ile 

Ankaraya gitti 

Zabıta ve adliyece yapılan tahkikat ne
tice.'!inde maktul Ay_şenin katilin halası ol -
duğu anlaıılmıftır ve Ane. Samatyada Kü
çükefendi sokağında 11 sayılı evde otur
maktadır. Ayşenin bu civarda iki evi daha 
bulunduğu ve okiukça zengin bir kadın ol
duğu söylenmektedir. 

Katil Rüsteme gelince; o da maktul Ay
şenin erkek kudeşi İnegöllü Mebmedin oğ
ludur ve lnegöld~ Hamidiye mahallesinde 
Sinanbey sokağında 25 sayılı evde otur -
maktadır. 

lnegölde manavlık yapan Rüstemin son 
günlerde isleri bozulmuş ve bu ,Yüzden on 
~ün evvel 1stanbula gelerek Rumelikava -
ğında balıkçılık yapan ve orada oturan 
hala!'lı Ayşenin oğlu lbrahimin yanında 
kalmıştır. Bu kısa müddet zarfında hala -
sinr!an bir hayli para alan Rüstem evvelki 
giin de halasının oturduğu Sarnatyadaki 
1 1 !!ayılı t!Ve gelmiş ve gene kadından pa -

Sekiz çocuk denize 
döküldü, içlerinden biri 

boğuldu 

Bir haftad::ı.nbcri şehrımizde bulunan Ti- Ta istemiştir. 
caret Vekili Nazmi Topçnof:Iu. dün sabah Ayşe Rüsteme. arhlc: parasının lı:alma -
tayyare ile Anlrnraya donmüştur. dığını ve oğlu :tbrahimle birlikte balıkçılık 

Vekil hareketinden evvel şehrlirJ?ilekl tct. yaparak hayatını kazanmasını söylemiş ve 
kiklerinl tamamladığını ve bu meyanda tetkik bu arada bir hayli nasihatlerde bulunmu -

Beylerbeyinde Fırın sokağında oturan mevzuu olan ekmek çeşniSi ış1nln bir koml3- tur. 
boyacı A!i evvelki gün Necati aclında birine yon tarafından tetkik ve kat'i bir karara b:ığ Fakat, sarhoş bir halde bulunan Rüstem 

halasının bu sözlerine birdenbire asabilc -
serek, kadıncağızın üstüne ntılmış ve onu 
dövmeğe ba"lamıştır. Bu taarruz ve teca -
vüz karşısında şaşıran Avse odaclan <lışnn 
fırlıyarak etraftan istimdada başlayınca, 
Rüstem belinden yirmi santim uzunluğun -
daki hıçağını çıkararak olanca kuvvt>tile 

aid sandalı, sahı'binin malumatı olmaksızın lana.cağını soylemi lr. füteakıben Roman_ 
Beylerbeyinde oturan Salih, Hakkı, Ce - yaya tiftik ve yapa"'ı gondermek ve mukıı
mil, Kadri, Mehmed, Bahaett.in, Ali ve Ni- :bilinde de petrol. benzin motorin almak ü
had adlarında sekiz çocuğa kiralamıştır. zere bu memleketle hus~ısi bir anlaşma ya
Beylerbeyi iskelesinden sandalla ihareket e- pıldığını bildiren Ve.kil: 
den küçükler Vaniköyüne kadar gitmişler, -Bundan başka iki tarafın birbirlerine 
fakat alonndan geçerlerken sandal bir - vereceği diğer maddeler üzerine müzakere_ 
denbire devrilmiııtir. lere devrun edılmekted"r. Bugünlerde fam 

Denize dökülen çocukların yedisi etrnf- blr anlaşma ile gor~mele .. ln nihnyct bula_ 
tan yetişenlerin yardımile denizden çıka - cağını ümld ediyorum Roınanyadan almak 

Bir yaralama suçlusu 
dün tevkif e:!ildi ınhnış. J•alruz içlerinden Salih ismindeki lstedlğlntiz die'er mnddPler arasında b''has..<u 

çocuk boğulmuştur. Zabıtd sahibinin nzası kereste, maden ve scllilloz vardır demiş _ 
hilafına a.ndalı çocuklara kiralıvan boyacı tir. Aksarayda işlenen bir yaralama hadisesi. 
Ali bak.landa takibat vapmal-tndır. l3evanatını mahsul vaziy('t'mfr.c \'e dış tı_ dün adliyeye inrika1 etmiştir. 

caretimize intikal ('Uiren Vekıl: Hadise.nin <Suçlusu bulunan Cemil, dün 
Fransız gemileri dört - İhracatımızı normn~· şek lde devam et - de yazdığımız gt'bi bir müddetten beri Hii-

tlrebllmek ç·n IA.zım gelen Wdb rl.er! nla!."n- seyinin anası ile birlikte nikahsız olanı.k ya-

gündenberi lngiliz ğız. demi~ ve İtalya e 0 ~n t care imiz h:ı.k- şamaktadır. Fakat, bu gayri m~nı haynt 
kında da unlan sövıemiştlr: tanını onuruna yediremiyen Hüseyin, Ce -

havragı" çekiyorlar t r1 1 mile anasını terketmcsini söylı-miş, bu se -a. en a ış verış- 1 d k k B 
r . b h l . d b' . • -... lerde 1 buçuk mllvo l Vl ge<; l zaman bebdebn aı:_a ann ka aCvga 51' Hm~.ştır .•. u ~ı-

1 sa a gazete enn en ınsı, ı una- vaziyetin tasf v nl funirdir. Biz de 8 mil- rada ıçagını çe en emı , useyını agır 

kaçarken, merdivende yakaladığı halasi " 
nin boğazına saplamıştır. Bu müthiş darh'd 
ile kadını kanlar içinde yere seren kati\; 
bununla da iktifa etmiyerek bıçağını kadın.o 
cağızın vücudünün müteaddid yerlerine 
vurmuştur. 

Boğanndan ve vücudünün muhtelif yer• 
lerinden yedi ağır yara alan Ayıe derhal öl
müş, katil Rüstem de vak'a yerinden u • 
zaklaşmak isterken zabıta memurları tara .. 
fından yakalanmıştır. 

Hadise, derhal adliyeye de bildirilere1i, 
nöbetçi müddeiumumi muavinı Necati Kü-' 
tükçüoğlu tahhkikata el koymuş, cesedi mlt 
ayene eden adliye tabibi Enver Karan, def..' 
nine ruhsat vermiştir. ' 

Cinayet etrafındaki ilk adli tahkikat düıi 
öğleye kadar neticelenerek, katil saat 15 de 
SuJtanahmed J inci sulh ceza hakiminin 
huzuruna çıkarılmıştır. 

Ufak tefek bir adam olan maznun Rüs
tem Adil, sorgusu sırasında sorulan sualle
re dalgın ve karışık cevablnr Vt"rmiş; ci -1 

nayetini itiraf etmekle beraber, niçfo işle "" 
diğini tamamile anlatamamış. kendini mü
dafaadan aciz kalmıştır. Katil. işlediği t"ÜT

mün tesiri altında o kadar ezilmiş göriil i -
yordu ki, adeta serse.rp.lemi, l'e merarr ını 
anlatamaz olmuştu. 

Katil hüla~aten şunları söylemiştir: 
- On beş gün kadar evvel. Jstnnbula 

geldim. Halam beni istemedi, ar.ık git 
evden, dedi. Ben de ondan sermaye yap
mak için para istedim. Beni atlattı ve para 
vermedi. Artık bu işe tahammüliim katmnJ 
mıştı. Bıçağımı çıkarıp, halamın göğsüne 
saplamağa başladım. Kaç defa sapladım, 
ora'1nı bilemiyorum.n 

Hakim, sorguyu müteakib. katilın tev-
1-ifine karar vermiştir. 

1 Akdenizdeki gemilerimiz 
hakkında malumat alındı 

AkCJenizde bulunan gemilerimizin muh
telif limanlardan ayrılarak memleketimize 
hareket halinde bulundukian dün da • 
kadar mehafilden öğrenilmiştir. Birknr gün 
evvel limanımıza gelen Antaris şilebinden 
sonra bugün de Pireden Platni tilebinin 

da sefer eden ve halen Paşa bahçe önlerin- uon 'ı"?a alacnğımızın •~· r·" .,.1 surette yaralanmı~tır. 
Bakırköyünde Cevizlik mahalle.sinde Hii - de bul 36 t F b d 1 ı • • ... """' ı., ı.,. n muracı_ C .1 d- Sult h d 1 · · ulh c~ 

ı:ım ookağlnda '1 sayıda oturan Ali Re id. unan ane ransız an ıra 1 gaz at etmi, bulunuyoruz. Bo.gunlerde beklee!L emı • un. ana me .ıncı 9 ~-

gelmesi beklenmektedir. Diğer dört F:eml 
daha uzak mesafelerde oldukları için bun
ların Akdenizdeki mutad kontrollnr dola - • 
yısile bir müddet gecikecckleri tahmir e
dilmektedir. Maamafih gemilerimiz hak -
kında alınan maliimat alakadnrlarca mem
nuniyetle karşılanmıştır. Marsilyadan lıa -
reket etmiş olan Demir şilebinin <le l\4altn 
civarında olduğu tahmin edilmekte<li . Ge
milerimizin en geç önümüzdeki lıaftn "O -

nunda limanımızda bulunacakları al" len -
darlarca beyan edilmektedir. 

• . tankının mütarekenin imzalanması üzerine ıırı ... ız mu··m .. ....:ller gr.ld Tri t"'kd"ırd •. za mahkemesınde sorguya ı;;ekıldikten son-
t'lün Istnnbul caddesinde bakkal Ilyadan n.L d h 1 1 .1. b .. kt.ı'kl . • 15....... "-'>.>• ... ıı; " e mu:ı:ıı.,..e_ k'f d"l • · 
d 

ll... i 1 . bi Udd t h" er a ngı ız ayragını çe Ptını yaz - relere ba-•ana ...... kt..... rıı, tev ı e ı mıştır. 
ı6• peyn r yemı.ş, r rn e .sonra ze r- . .. . . .., '-" .. • ----------

lenme aJiümi göstennLştlr. mışb. Hal?ul<l .. bu ~anklar nıuta.r~kenın ı~ 
Ya)!lılan mua enesl neticesinde yediği 'D':!Y :zumdan üç dort gun evvel lngılız bayragı

nlrden zehirlendiği anlaşılan All Re.şld, Le : nı çekmiş bulunuyor~ardı .. B~ husus .. alaka
davl edilmek üzere hastaneye kaldırılmış. clar!ar tarafından teyı.d .edjlmı~ oldugundan 

Den· zciler b~vr?mı · 
programı hazırlandı 

Asht!rltk işl~rl: 

bakkal İlya htı.kkında takibata b~annıış - vazıyet tavazzuh etmı~r. 327 doğumlular çagırıhyor ························-···································· 
hr. 

Rumen vapurltırı 1skenderiye 
seferlerine ba!ladılar 

Tuhanm ilk tecrübe .seferleri 
yapıldı 

Eminönü \'&bancı Askel"lk Şubesinden: r Ku·"çük 
1 Temmuz dC'nizc'l('r bayramı hazırlık - 1 _ Hariç şubeler halkından olup da yu_ \.._ 

larınn devam olunmaktadır. Ba}rnm progra b 
haberler ) 

mını tesbit etmek üzere mıntaka liman hancı Eminönü !5-k §h~~.~~ knyıcllılt ulhUU- Sokaklara ~öp atanlar - Tramvny ve o+o-nnn ve muvazza.uı ızıne..uu yapara ı _ _ . . 
Bir müddet evvel yalnız Pireye kadar sefer Tırhan vapuru ilk tecrübe seferini mnvar_ reisliğinde teşekkul eden komite me aisini t kJ d b"lüm 327 d -umıuı ·ı~ bus blletleıinın durak yerlerındekl sep le• c 

f kı~ tl b ya a na e en ı um og ar l .. n _ _ _ tJ , 
yapan Rumen gemlleri öı:ıümüzdekl hnftn _ a ..,.e e ya;muştrr. Geminin çok mtikrm _ itirmiş ve programı hazırlam tır. h _... 1., .. _ b .. _#t 1 . d ~eh atılmadığı gorulmuş, bunları sepe ere at • 

tarı iııuen w.ınıren ır u.u a çın e u eme-
dan itibaren İskenderıve seferlerine de mel bir halde tamtr edlldlğl yapılnn tecrü - Bayram günü deniz ·rnsıtalan. daire ve hal yabancı Eminönü As. §ubesine mürac:ı mıyanlar hakkında knnunt takibat ynpılm -
başlıyacaklardır. Bu maksaclla tkl Rumen belerden anlaşılm:ıktadır. Bu suret'e gemı_ müessesderi, deniz kurumları gündüz hily- at etmelerı - sı Belc~lye Reıstiğt tarafından kaymakam -
gemisi bu h'ltta tahsis edflm\ştir. Bunlar R"- nln tamir işinin Türk mühendislerinin bil- rnklarla ~ce elektrikle donatılacakbr. 2 _ Bu davete icabet etmlyen 327 doğum_ lardan ıstcnmlşt!r. 
çel Karol V"' D qa gemileridir. Vapurl:ır her hassa <biıyük gayret ve muvaffak yeUeri sa.. Snat 11 de Cümhudyet abidesinde, snat lular As. ceza kanununun muaddel 63 üncü Dil kurları - Unlve.rsltc Ynbnncı Dill<>r 
Cuma guPu 1 manı1?1ıza gelecekler ve Pıreye yeslnde başarılmış olması takdirle karşılan - 11,40 da Be taşta Barbaros t::irbe.,inde !maddesi hukfunlerine gore cczalandınlınak mektebinde yaz devresi yabancı dll kurl~t-

l!ramak suretile Iskenderlyeye gideeeklcr. maktadır. merasim yapılacak, Cümhuriyet abidesi ve !üzere askeri mahkemelere verilecekleri tlnn na 1 Temmuzda ba.şlanacnktır. Kurlar hal -
dlr. _ 1 Tırhan yeniden s1yaha boyanmı tır. Gemi Barbaros türbesine çelenklt>r konulacaktır. olunur. tada 2 gün sa.hah sant 9 dan 12 ye kadar de. 

Dun Pıreden gelen Daçya vapuru aks m İzmir seferlerine tahsis edfiecektir. . T. ksimdeki merasime İlltirak edecek de-! * vam edecektir. Mecburi devanın tô.bl olan. 
Köst.enc"'ve hareket etm 'ltlr. Gemi Pire(ie!'l n·zcıler saat 10,30 da Gnlnta anıv lisesi Malul sübay ve askeri memurlar lmtihanlarn glrmlven veya devamsızlığı bu-
SB kndar volen almış, bıılunuvordu. Limanı - Kalay ihtikarı dl\vasma devam bahçesinde toplanacak ve önlerinde bar.do lunnn talebeden yaz kurlarına devam etmt ... 
mızdan dn b rkaç yoleu alm~tır. Önüm d"Jd" ] ki ld v h Jd çağırılıyor yenler Evlül devresi imtJhanhnna ahnm• -
deki Cuma .günfı de llman•mızn Re,.el Ka _ e l ı ve çe en er 0 u •u a e :muntazam yü - ş ,.. rüyü!llt> Taksime gideceklerdir. Tak!:imde- Be)-0ğlu Yuli Askctlik ubt'Sfnden: yanık doğrudan doğruya sımfta bırakılacak.. 
rdl v nuru ge1eeeltt r Kalay salı:hmak suretile, mtlli korn"'m\\ ki Cümhuriyet meydanında tam ~~at J 

1 
_ıe Tekaüd .şu.besinden gelen bir cetveli dol_ lardır. 

.• • h 'lk Jd kanununa aykırı hareket etmektl'n mam11n "'"' cı durmak üzere ~bcmizde kayıdlı ve yalrıız .;.. ___ • 
Yedıkuleden BainaFıyalfu .. 't~!:'~ı o U Rolreno Po1itinin dtnımna.gna asliye 7 nel bayrak çekme töreni l apılacak ve liman- b ...-1 ikr 1 . .. tah k alt11 üb .uanıu !mtlôa.nları - İlk okul son sınıf ta. 

Y "' d k' b""f" d . . . • d .. 1 e,, ,ye am yesıne mus a m s ay lchelerlnde bT ı tih 1 f 
1or Yaşarın idaresindeki 2440 sayıh otomo- 'M'l~ mahkemesinde diln de devam ednm· - ~ · .. -~ wı enız l.'esaıtı 0.~ ıra. 11 uç se :im ve n.~keri memurların mezkür cetvelden b1- ı:ı 1 nne m 1 an arına muvn • 
b~ Samatvn tramvay ~ ........ ~~• d ... dudugu çalacaklardır. Muteakıben Ciim - ta lmal ıç· •rnbe e gel eler· Tak olıımıynrak ikmnle kalan talebelcrln im-

.,., . ., -.... ..... =ın en geçıer .... en ı.ıı:ahkeme TI..nret """uu h . t b'd.e . 1 ki k 1 k rer ne a arı ın .... y m ı. bö ' "" fü uı ... unye a ı ıne çe en er ·onu ca ve tıhanlan yarın bl.teeektlr. Bu yıl ilk oku nr-
~e~r hm~ekçJ Mehmedln 7 ~ndaki oğ_ fint1nrımn sorulmasına karar vererek, 1ra6a.~ •:.\v1ev1 .. r verilecektir. * dan orta okuUarn geQeCek talebenin hakikl 
u 

1 
e e çarpmış, vücudunun muht.cllf ru~mayı talik etmiştir 1 :ıksmn.ı..._ · · ·· •-·b b" .. Askerlik yapmıyan orta ehliyet- miktarı bu imtihanlardan sonra bellı" o'.a -

yer erinden yaralarunn.~ına sebeb olnlu~ur · den· ... 1 T k . -d .. rro mutea .. ı • utun 
~· . B' b' _ ı .. cı er a sım en tse IKHı~c "'.ı.,__1_ 1_~ 1"1 - 1 ktır .Yaralı ~nk hastaneye kaldırıl~. şofdr ır tramvay ır ç.ocuga Çf'.rph ve Bl\.rbaros türbesi etrafındci 1 '- name t er çagın ıyor ea . 

hakkında takibata ... 1 t yer n acaK- Fat Atik llk ı;ı..b • ..,__ A •- ı h uaş anmış ır. Maçka - Beyazıd hattına lşllyen vatman !ardır. Burada Parti erkanından bir zat bir ·er yu esınon;.u: rma...,r ar eyeti - Armatorlar Birliğine 
Tepebaşında Derviş .sokağında s sayıdl 0_ .Abdullahın idaresindeki 52 sayılı tramvay, ~öylev verecek, Bnrbarosun hatırası leziz Ort stııı,r..t:mı.m ll lise ve da.ha yük.se~t n:e~ub hır heyet Devlet Demlryollarına ald 

turan Mehmed adında ıbır genç de dun is-I dün Taksımden geçerken NU}anta.şında U - edilect·k ve Barbarosun türbesine çelenk- mekteb ~ezunları 1 %mm uz 940 tarihinde kom ur nakliye J.şlcri hakkında a.Uikadar rna_ 
tıklat caddesinden geçerken şoför SalL'llln cüncüayazma sokağlnda 60 sayıda oturan lcr konulacaktır. Yedek Subay o'kulunda btilun~nk llz~e sev kan:ila temaslardtı. bulunmak üzere dün al;. 

idares1ndekı 2664 sayılı otomobilin sadme ı_jFaik o~lu 5 ya.şında Erola çarpmış ve b:ışın- Öğleden sonra saat 14 de vüksek Deniz k~ tabidirler. Bu şartları haız askerlık dt'lc- .şam Ankaraya hareket etmiştir. 
ne u~ramıştır. Jdan yaralanmasına sebcb olmuştur. Ticaret mektebinde diploma -tevzii mera - vıni yapmamış orta ehllyetnamelllerde~ ŞU- ............................................................. . 

Mehmed tedavi altına alınmış, şofor vn _1 Yaralı çocuk tedavi altına ı simi sant 16 da da de 1 t 1' 1 - l bemlze mensub olan1ann muayyE:,n mud1et Doktor SaJı"h Ernezere 
kalanmıştır. • iman hakkında t kib t b a ınmış, vat - • "d"" l .. w •• ve ımanl an ı ~t - içinde sevkedllmek ıızere hemen §Ubeye mü_ ::ti 
~=~~~~====~=====~====~~~;n~;n;a~;a:~:n:m:~=b~~~=~ meum~mmu uru~?~P~rı~~rua-ra~ill~~~MU~ açık teşekku""r teJyderm açıluı merasımı yapılacaktrr. 

Pazrr 01a Has!3.n Bey Diyor ki : Bundan sonra Galata yolcu salonunun * Kızımın uzun senelerdenberl muzta.rib bu-

- Hasan tıer .'ı.. -
nıailların mut.areke 
fart.lannı okudum. 

...,_ • .ı Ver -
S4ly kadar, hatta ..• 

.... Ondan da ağlr 

ııbuldum. Neden 1' -

caba? 

açılıt töreni :icra olunacak, gece Tadyoda 332 : 335 doğumlular yoklamaya iunduğu boğaz ve burnundnn büyük bir ha. 
denizciler bayramı hakkında bir konferans çağırılıyor zakat ve muvnftakiyetıe .:ımcllyatmı fcrn c. 
verilecektir. Gece denizde bir fener alayı Eminönü Yerli A kerttlı: Şubesinden: den Cerrnhpaşn hastanesi kulafc ve burun 
tertıô edilecektir. ü ,_.._ Şlmdlye kadar askerlik yapıp terhis edilmlş m teh:ısslS'l Do~wr Sall~ Ergezcre nlenen 

veyahud n.~kerllk yapmamlŞ ve henilz aske- teşekkur etm~ı blr vazıfe ve borç :t>llirim. 
F"at murakabe komisyonu toplandı re .ııevked.il~emf§ 332 ili 335 doğumlu eratın Son Posta Muha ebe«'ist 

Fiat murakabe komisyonu dünkü toplan yoklama gtinlerı aşağıya çıkarılmJftu'. Yok_ Lemi Gülnıan 
tısında kalay ve nışadır 1şlnJ tetkik e - lamalar saat 9 dan l2 ye kadar yapılacaltt1!'. 
tır. Kalayın ithalAtçılanna yüzde 15 : Bu doğumlu eratın yoklama günlerlnde ika_ 
kendecllerlne yilzdc IO, Dl§adır &atı~annn mh et shaenledi vbeye :ntıtu:ı. c~~~rne blrUkte be. 
knhb mşadırda yüzde 25, tozda üzde 2 eme şu e mura........., ederek yoklama-
hakkı ıbırakml§'tır ;y O kılr tarını yaptırma.lan, ge1miyenler hakkında 

Hasan bey _ Ha · knnunt takibat ya.pılacağı llln olunur 
zırlıksız baııbetmek ~anlf~turnc.ııar da ikomlsyona muhtelit 832 doğumlular 27/6/940 Perfembe · 
lıafifilğlnjn cezuı n un er €OStermlfle.rdlr. .Manifatura Ur 333 doğumlular 28/6/940 Cuma 
da ondan! nlabetıerı Perşembe günkü tq>lantıda karar_ 334 doğumlular 29/6 940 Cumartesi 

laftınlacaktır. 335 doğumlular 117/940 Pazarteaı 

NiKAH 
Temyiz Mahkemesi Reisle inden Bay Cev~d 

Gücün'ün kızı Saliha Gücün ile MıHkiye 
başmüfet~ mütekaidi Bay Hüsnü Tokoı'ün 
o~u Nafıa Vek!üeti yüksek mühendi.Slcrın_ 
den Muhittin Toköz'ü.n nlkfilıları dün Anka. 
ra belediye salonunda yapılmıştır. Tarafey
ne uzun ve me.s'ud bir hayat dileriz. 



SON POSTA Sayfa -.; 
25 Haziran 

( Hadiseler Karşısında ( 

Çörçil. Peten münakaşasından 
ıkan bazı hakikat er 

ALTON VE VAPUR 

ç ..... -............ y A z AN ._ ................ , •nbe< 5 8 lıaı, ·~ ve 4 2 Amen1mn tüm~n; 
Altın kaçakçılığı 

1 
dedim. Ne yapalım yanlı lan 
bize kalıyor. 

Gazetelerin yazdığı, altın kaçakçılığı * 
düzeltmeli 

hadisesini bir doııtam ~ tarzda anlattı: Siyaha boyamak 
- Bir buçuk ay evvel l<stanbula gelen 

Sabatay adlı bir Musevi külliyetli miktar
da altm toplamış. bunlnn Suriyeyc kaçır
mak maksadile trene binmi • Fakat polis 
i in farkın varmış, tren yolda durdurul
muş. Sabntay yakalanmış, kaçırmak i tedi
ği altmhır da lokomotifin b ca mda bulu
narak istirdad edümiş. 

'IUr areşal Peteniıı ba,,bnlığında ~e~ i . i vardı. Bu cf efakı malzeme noksanımız, ın-
ı&T& teşekkül eden Fransız hüklıl:nebl n~ f Emeklı ~eneral i sanca olan maduniyetimizden de fazla idi. 

. . üzerine ngı- •• = H. Em""ı r Erki let "ı: F.ramnz hava. kuvvetleri altıya karşı yalnız 
Hitleıden mütareke ıstemHesı. d Jngiliz b J h b I 
ı . L- k'I" ç- ·ı 18 azıran a : k ı harrul • rr e ar ettı er. 
ız D<ışve ı ı orçı . k -ylemi• ve • cSon P~taıı nın as er mu • I • la r · d bır nutu so ~ : .......................... - ............................. : ngiliz ve Fran~ız başvekillerinin iki gün 

meb us r mec ısın e · · S dancla tama- 1 ki 1 d kl ki d bund , Fransız cephesmın e
1 51 

üzerine «Bu sebeble bugün adamızda mühim ara ı a söy e i eri nutu ar a ortaya koy. 
mile ve kat'i bir surette yan m~ fk or- miktarda askeri kuvvctlerımiz ve hunim duklnrı hakikatler ve rakamlar bir taraftan 

Bel •L • ı· de bulunan rnutte 1 arasında ıy· ı· talim görmücı kıt'alanmız var- Belçika ve Fransa meydan muharebelerin-
çuı;anın ıma ın - nı"le geri çek - " 

dolar grupunu vnktu zama h şkumandanh- dır. Şu anda adamızda silah altında deki mütevali mağrubiyetlerın scbeblerinı 
mediğinden d~la:ı ÇFru.:1nnsku?.zbuataabhür, Çör- 1,250,000 askerimiz mevcuddur. Banlann ve diğer dhetten bugün Almanya için ye
~ · ha tmı~ır h vnnında bir de mahalli korunmalann gönül ni bir mücadele ve muharebe teşkil edecek 
g~rı ıl .. m İ 5 16 Fran51Z tümeninin im! ili; lUleri vardır ki sayıları yarım milyona ba- olan fngiltere adasındaki kuvvetleri gös -
çı e goı::e. -im ki beraber bütün ng k k b' ' ··f k · tennek itibarile büyük bir ehemmiyetı" haı"z. 
sınr mucib o a ~'l'h ba!ılıyan Fransıı liğ olma ·ta ve anca ır ~ısını tii e vc,.aıre 
seferi ordusunun, ~ a ;r~raid~i mümkün _ ile silahlı bulunmaktadırlar. Yakın bir ati- dirler. 
meydan muharebcsıne ş de silahlarımızı arthracağımızı ve mütea • Fransız cephesi Sedanda yarıldıktan aon-
ıuz bir hale komuştu. l T ordusu ve kihen yeni efrad silah alb:ıa çağıracağımızı ra, Belçikada harbeden müttefik ordulaı 

Çöıçil nlauyor:k 1<_ nr5'.·~erkten lngil'z. ümid ediyoruz ilh... grupucun Fransa ile ric"at yolu kesiL-ne -
120,000 Fransız a~ erkurt~ıldılar; fakat Çörçil bu izahattan "Sonra. lngiHerede. mek için onun derhal btiyük kısmiJ,. Arras
donanması vasıtasılt 

1 
kmak şartile.. Fransa.ya çıkarılan, fakat oradaki ahval ü- St. Quentin hattına çekilmesi ve sol cena

bütiin top ve araba arınık ~ır.n bir kar. haf ta zerine betekrar İngiltere ye naklolunan Ka - hile Arra~ ile Şimal deniı.ı arasındaki böl-
B · ı•f" olunma ıçın ' d lı k • 1 b 1 d v bu l · · ı· d O 11 znyıat te a ı h [ l ilk ikisi zar - na a ıt a ar u un ugunu ve narın geyı setretmesı azım i i. ndan "orun bu 
isteıdi. Ancak bud a ta n~:;.ebesi kaybol - şimdi navatanın müdafaasına İştirak ede- ordular grupu Semme nehri geri ine çekile
fında Fıansa mey an mu. · ceklerini de söylemi~ ve nihayet İngiltere bilir '-"e bu nehrin müdafaasını deıuhde e

muştu. Ç" .1 Flandr. Artvn ve 
Ondan sonra orçı , h manca dö-

Dünkerk m~haı~beleri~~eı:t~~l':rdan roüte· 
"''"en 25 tumenın en ıyeiı h" dilmi ol-
·~ le '"kemm tec ız e 
şekki! ve P: ID~ ve bunların Fran a mey
duklarını soylemı.ş d .. ttefikler aleyhine 
dan muharebesın e m~ · · pekalii 

olan kuvvet muvaz.enesını 
bozulmuş, ki .. ·ıave etroiııtir. 
tesis edebılcce ennı ı b 

bu kadar askere malik. iken neden dolayı dch"lirdi. Bu meseleyi daha o zaman günü 
Fransa meydan muharebesine iştiınk et - gününe defalarca yazmış ve \'alandcnnes 
medikleri mukadder sualine cevnb ver - muharebelerinde boşunıi dölülen kanlaıa 
miştir: hayıflanmıstık. 

- T c.5bit etmeliyim ki memlekette teşck- ln~ilterenin F raMaya dokuz ayda gön-

Dinledikten sonra cevnb verdım: 
- Havadisi gazetelerde hen de oku

dum. Adamın adı Snbatay değil, Zcı.i 
Erses. 

Do tum da cevab verdi: 
- K çakçı. Musevi olduwuna göre ismi 

yanl yazılm diye düşündmn e düzdt-
tim. 

- Peki ammıı. albnlar lokomotifin b -
casında buhınmu değı1. 

- Ben havadisi iki rr..uhtelif gazetede 
okudum. Biri, altınlann trrnin ubdr~har.e
eindeki kalorifer borusur.da bulunduğunu, 
diğt"ri de husuııi ııurette y:ıptırılm1,.5 gıu o
caklarının içlerine konulmuş oldu mnu ya
zıyordu. Her ikisinin vasatisini aldım. Lo
komotif bacası, ıekil itibarile bimz g z o
cağınrt, biraz da kalorifer bacasına benze
di"i icin. lokomotifin baca~mda bulunmu~. 

Tamir edilen Tırhan vnpuru siyahn bow 
yamnı!'I, diğCT vapurlar cln siyaha boynnıı.
cakmı~. 

Kendi kendime sordum: 
- Acaba yeni gelen bu beyaz ı;npuT

ları niçin siyaha,. boyuyorlar'? 
Kendi sualime gene kendim cevab ver

dim: 
- Vapurların beyaz olması vapurları 

ısmarlıyanlanc yüzlerini ağartmaya kafi 
olmadığı anlaşıldı da belki onun için bo
yuyorlardır. 

Gene kendi kendime soıdum: 
- Beyaz vapurlan siyaha boyamak l

çin. fazla masıaf olmnz mı~ 
Gene kendi sualime kendim cevab ver

dim: 
- Gerçi fazla masraf olur amm , bu 

i in m naisızcn h ili de mümkündür. Be
yaz vapurlan Kuruçeşmevc çeksinler. Kö
mür depolarmın önünde faz]a değil. yalnız 
üç gün şamandıraya b ğluıımlar. Simsiyah 
olurlar. 

B 
la beraber Ge:ıeral W eygand u 

unun harbetıniştlr. Bu mu· 
2 5 tümen olmfaksızın arkadaşlaril.. birlikte 
h belerde ransız l .. 1 

are b'l 1 ·ı·z kuvvetleri ya nız uç n-

kül ve talinı ve terbiye halinde bulunan derebildiği 1 O tümen, yani cem"an ve en 
fırkalardan ya.lnız 12 tanesi yabancı mem- rok 150 bin muharib tabiidir ki pek azdır. 
lekctle.ıde harbedecek surette teslih ve tec- Halbuki f n~iliz1er, harbin hidayetlerinde, 
hiz celilini bulunuyordu. Fransı2lann hnr- Fransava göndf'rdikleri eferi ordunun kuv
bin dokuzuncu ayında bizden bdı:l'vebilc- vetini ilkbaharda 30 tümene ç arabile • 
cekleri tümen sayısı işte bu rakamdı. Mem- cı-klerini ıınvli erek öv·· mii.cıletd Demek 
lek timizddd kuvvetler haftadan hahnya oluyor ki lngilizler ııöylediklerinı ynpama
şüphesiz artacaklar.Pır. dılar ve dokuz avda ancak 1 O tümer.in tes

cula.rıma ceva.blarım 
d .. .. ı en ngı ı k 
o'VUŞC . d a takriben bu uvvcte T t''menın en vey .... 

gı ız ~ 1 ·ı· k t'alarından ibaret ıoııer. 
dıl ngı ız ı ·· mun d Çörril şunlan aynen soy -

On an sonra ,. 

ledi: B' F aya techiz 'e te I"hleri 
«- ız ran • v k d' .. 1 1 az göndenne~"' mu k ır 

ümkun o ur o m . il _ı k B m • b"'ı-n askerlerı yo aaı . en 
oldu •umuz s~ ~eydan muharebesinde bu
bunlan, Fr:ın b eden l 2-l 4 tümeni neden 
ıunmalan ıca l .. t'" bu • ya nız uç umen -
dolayı gönderrneyıp h . ah . . .. 1 .. 
lundurabildiğimizi ına za ız ıçın S<>Y u -

yoıuı:n.» • d ç·· 
1 tk nun biraz a.şagı tatafmda a, or-

çil F~nn~ayn gönderilmiş olan f ngiliz sef~-
• k vv<'tinin insan sayısını 400,000 olarnK 
;:sb~t ediyor ve bunların 350,000 arledinin 
f ngiltereye dönmü olduklarını ve ancak 
miitebakisinin henüz Frnnsadl) muharebe 
ettiklerini bildiriyor. (Bu mütebaki ı;o bin 
kadar asker yukarıda bahsi geçen üç tü -
menle bunlnrın geri hizmet teşkilutındnn 

ibarettirler.) 
Bundan başka Çörçil, 9 ."'Y?anberi J='.r?n-

d lngilizlcrce depo edılmı;ı olan sıluh, 
sa a 1 . . v d h ve harb ma zemesmın çogunun n 
cep. ane kl dildikleriııi öyliyerdc u 
Jngiltereye n . . 
lan ilave etm_ı_:şt_ır_= ___ =--==== 

örme rob 

. k yüne ilave olarak bir 
lııtediğinu. yenlı teız: 75 santim beyaz 

1 alına sııı .. _ı--

d cun rı . d · kemer ve uç utıl!me. e Y • e bir en 
Ogren. ıDC .. günün muayyen aayı-

gr d'":z. ters or 1· "k .. .. f.tek; u . . .1 geni~ bir astı orgu 
b" (eştırihnCS e 

Bundan sonra Mar~al Petenin 20 Ha - lih. tf'ı:hiz ve talim ve terbiyeııini ikmal e- ç 1 d N R or u a • • ye: 
ziran tarihinde Bordo radyosunda ::ı nptığı debildiler. Ya l rınızın uygun olması. nilelcrinizin 
beyanat vardır ki o. bunlarla billrnssa mü- Sonradan gönderdiklerini bahqettikleri seviyeleri ayni olması. sizin de birbirinizi 
tareke kararını niçin verdiğini izah etmek 3 fırkaya gelince bunl ?Jn kı!men Dün • evmeniz. cvlenmeruz. bir l U\."11 kurmnnız 
İstemi tir. lhtiyar mareşal bu beyanatında kerkkn dönen er ve sübaylarl teşkil o - için mu'\inf k scbeblerdir. Fakat bunl r ki.
mütareke kararını askeri mecburiyrtler do- lundukları nnlasılıyor. fi yı az. Siz hayatınızı kazandınız mı. 
fayısile aldığını ve düşmanın tazyı1d • }tında Jngilteredc half'.n bulıman 8 keri kuv _ onu geçi dırebilecdt m.isin"z} Bu cihetleri 
bir hatta mukavemet imkanı kalmadığını, vetlere gelince ge.rci bunlamı 2 milvon de gözon ne getirin e soma m~yi nılc
mütareke ihtiyacının ayın 13 ündenberi lü- lcer 'raddesinde oldukla~ı Cörcili ifade _ nize a 1 tın. Onlann da muvafakntını alın. 
zumlu olduğunu tebarüz ettirdikte-ı sonra 1 sinden anla.,ılıyorsa da nıııl muharebeye Onların tasile genç kızı ebeveyninden 
Mayıs 191 7 de. Üç yıllık kMlı muhnrebe - muktedir tümenlerin m!ktan her halde he· istetir .niz. 
lere rağmen Fransanın cilah altınd henüı nüz pek azdır. Çünkü lngifü),..,..jn onba - * 
3,280,000 askeri bulunduğunu. halbuki hara kadar hazır edccewi"? dedikleri 30 tü · lzm"rde 1. K. :yn: 
şimdiki Fransa meydan muharebesinin ari- "ll den 1 O tanesi bütün op ve tf'chizatmı Bu oldukça nazik bir m ele. dikkntlı 
fesindcki FranSlZ kuvvetlerinin bu miktar- Fransada Almanlara bı kmı lard , lüt,.- hareket ed rseniz nrzunuzd:ı muvaffak o-
dan yarım milyon eksik olduklarını söyle - baki 20 tümen de hentI7. tesekk l halin - l _ _ı • tab·• h t 

f d 
hırsım z. teui·'nız ey onun a~ -

mi tir. Bundan başka mate•alin i a ..-sin _ı d' O h ld 1 "lt d h 1 ·· b t 
ı r.ıe ır. a e ngı ere e a en e o- kl ası olsaydı, size, kın bunu 

den 1918 Mayıs ayında F ransadnki nı;tı - larak mevcud kuvvetler F ra son tan uz a 
1. ·· 1 · · s· "k 19"0 1\1 ı 1 k d b h 1 • derdım. Fakat s;zin ı t diwiniz ız tumen erının sayısı ., ı ·en, ., n- ı,tün erde geri a ınan '\ e yu arı a si gc yapmayı 
yı ayında Fransada yabız 1 O Jngiliz t<.i · çen epey zed.elenmiş ·· tümenle. yirmi kn· bu olmadığı mektubunuzdaki •znhattan an
meninin mevcud olduğunu öğreniyoruz ki clar natamam tümend n ibarAıtir. Fakat }aşıl yor Birdenbire böyle olmalısın tar-
bu if de Çö,.,.;Jin verdig·i malumata "'""'nk· b 1 h ft d h fta ı kil. •I b' · - L d · .,.. -r- un ar a n nn a a, arını ıtı - z.mda n sikat vermeyiniz ve}'auU cmır 
tadır. rip kuvvetlenebileceklerdic. Onun ic;in Al- • 

M reşal Peten ondan sonra 1918 de Al· mantar fngiltereye taarruzda geç kalırlar a ekimde brr ~y söylemeyiniz. O sizi ve sı-
manlara galebe çalan lcuvvetleri rt"tle partiyi kaybedebilirler. z.in yaptıklarınızı görecektir. Bu arada on 
taT 0 fte devam etmiştir: 1918 c!e bizimle be- H. E. Erkilet kendinizi taklid etmesıni bil" sö leml'.'yiniz. 

l-:Son P"~• n nı"l t"debi tcfrikıuı: 53 1 

Bütün bu düşünceler gun geç'tikçe Zey 
nebin kalbini daha kuvvetle :ıarıyor ve 
kocasına karsı duyduğu kini artıyordu. 

Kandilliye geldikten bir kaç gün on
ra Naciyenin at~i düşmü haııtalığındn
ki .. vahamet ~ail olmu tu, fakat çok zayıf 
duşc.n kızcagw dadısının eline bırakmak 
istemiyen Zeyne~ dzıha bir hafta kadar 
onun yanmda kalmağa knrar verdi 

. Bir .s,:ıbah ;rkenden denize girm~k i -
~n. plu1n do5tru yürürken uzaktan biri
sının kendini "Çağırdığını duyup hnl'Tet
le döndü ve çocukluk aıkadaşı fzzrti ta
nıdı: 

-
1
- Ne büyük ııürprizl Sen bumda mı

sın zzet) 

. - Bir hafta için dayıma misafir gel
dım, yn en'? 

- Ben de bir kaç gün Naciyede ka
lacnğım. 

- Ah r.e .iyil 
Genç ad m banu hakiki bir se -

vinçle söylemişti. 
- Seni gördüğüme ben de çok mem 

nun oldum izzet. Öğleden sonra bize 
gel. ' ciye ile de görüşmüş olursun. 

- Yalnız mwruz'? 
- Evet. 
-O halde mutlak gelirim. 
Delikanlıdan aynlınca Zevneb hafif

ce gjilümsemekten kendini alamadı. O -
nun. ti çocukluk zamanlanndanberi lcen 
disine biraz ôsık olduğunu bilırdi. Bu -
gün, daveti kabul etmeden evvel yalnız 
olup olmadıklannı sorması dıı., Haluku 
kıskandığına delalet ediyôrdu. 

Öğleden aonn eve geldiği zaman da 
f net ilkin çekingen bi ri111k gibi e:z:ilip 
büzülmüş. fakat sonradan tabii tavırla
rını nlmağa muvaffak olmuştu. 

Bir aralık, üı;il de neş' eli kahkaha -
larla gülerken Naciye: 

El 8 

mı 
B 

m 
Nakleden: Af ıazu:s Tahsin Ber and 

Zeyneb bu cinaslı kelimderc aldırmı
yo d Eski gunler onun l.albinde 
çok feci bir aksisada yapmıştı. O za -
man Saide hanım ha} atta ıdi e kendisi 
de doğuşundaki acı ırn bılmivordu. O 
vnk:it her ıey ona kolay ve ııadc görü -
nürdül 

'aciye ablasının dur~n1Mtığının 
farkında alnından sözünde dt:v m etti: 

- O 'a ıt Zeyneb evli de ~ildi! Bir 
tayyareci. gökten .dü erek onun hoyatı -
na henüz g'rrnem~tif ... Bılıyo musun 
abla. Hal"ku ilk defa senin yıldonümü
nün şerefine Neyvire hammı'l tertıb et -
tiği suarede görduğüm zaman ben de 
senin gibi onn birdenbire aşılc ohııuştum • 
Sen de o gece onu ııevmeğC" bnoıladın de,
ğ"I mi'? 

Geveulığinde belki daha uzun müd -
det devam edecekti amma Ze,Ynebin 
sert ve hasin bir sesle: 

- Saçmalama aeiyel 
Demesi kelimeleri boğazına tıkadı, 

öfh ile doğruldu. 
izzet ilci kardeş sandığı arluıda lan -

nın kavga C'lınelerine manı ol k ıçın 
hemen sözü deği titdi ve akşa kndar 
umumi eylerden komışnrak ne ·eli' 
atler geçirdiler. 

O günü takib eden giinleri Zeyneb he
men hemen izzetle geçırdi . .Sabah er -
'kcnden beraber plaja gidıyorlar, öğle -
ye kadar kumlar üzerinde oturup geve -
zelik ediyaılaı. ikindido:ı sonm d be -
rabe.r yürüyüş yapıyorlardı. iki · de baş
başa geçen: bu saatlerden mem ur.dl!l:n: 
fz:zet çocukluk arkadaşını hala se:vdiği 
için, Zeyneb de yalnızlıktan. ke'l<li ha -
yatını öıtcn kiıbustan muvakkaten sıy -
rılabildiği için ..• 

ve manasız bir ömür sürmektP olduğunu 
tahmin ediyordu. 

Bir un, denizde ıken 'lklına tuhaf bir 
şey geldi: 

- Acaba yeni hizmelci H llıkun ıa
fadan )'Umurtalancı iyi pi irmese mu -
vaffuk oluyor mu) 

Bu saçma düşünce ine ev'IO t la giıl -
mek İstedi, fakat buna muv Hak olamı
ynca -;ını anlayınca vücudıın1j ıulann. 
zihnini de düşüncel rfo fantezi ine ter -
ketti. 

- Ac.abn hasta kolunu çok yoruyor 
1;'u? Be_ni arıyor mu? Her gece eve ge
lıvor mu~ Handanı ık sık görüyor mu) 
llh ••. 

Birbi i arkasından beynine hücum c -
den s Ucr keyfini kaçırnu 1. Yüzmek -
ten -vazg~erek pl:ıj döndü ve öğleye 
ki adar dalgın gözl~le etrafın t1eyre_t1i. 
zz.et baş yere onn bika}eler nl hyor, 

onu m~ul etmcğe çal~ord ı. 7.e ne -
bin uz klnrda, çok zak:brd alduğu a· 
şikirdı. Nıhavet dayanamadı., g nler -
denbe i kendisini m gul eden su li sor
du: 

- Zeyneb, bilmdc, anlamıık, emin ol 
mak istn: orum: Haluk senı mes'ud edi -
yor mu? 

O d kikada Knndıllinin, Bn w att hii
kim olan bir köşesinde durrnu lın, yak -
la n " puru seyre dalmı•lardı. Jzzet 
kalbinin uzerinde ağır bir yük gibi du -
ran bu su li sorarken Zeynebin kolnnu 
tutmuş, onu kendisine bakmağn mec -
bur etmi i Genç k12 öfke ve havretlc 
pılTlayar gözlerini muhat bına kaldırdı. 

- B na bu suali niçin !Jôntyorsun? 
- Çünkü senin harekatında bir g y-

Tİ tabiilık görüyorum ..• Belki de bu bir 
vehimdir amma senin hakkında o kadar 
birbirini tatmıyan sözler söyleniyor ki ... 

farda ':. ··lın ·· tür. · ·· 
halinde oru .. uş örgüsü nevinden bır duz 

Korsnj pırınÇ bn altındaıı iki sıra ters 
.. üdür. Ya~ın. Thalinde bele kadar uzan
org.. "k işer çııgı 

- Kendimi eski zamanlarda sRnıyo -
rum, dedi. Üçümüz ne güzel e wlenir, ne 
tatlı zamanlar geçirirdik de~il mi) 

Bu söze, gaz ucile Zeynebe baka -
rak, İzzet cevab verdi: 

Fakat hazan nefes nefeııe bir tepeye 
tırmanırken birdenbire. hic acbehi yok -
ken, Haluku hatırlıvor, ayni sa. tte onun 
ne ile memul olduğunu kendi kendine 
soruyordu. Genç tayya.rednin henüz 
mesleğine avdet edecek kaciu kolunu 
kıpndatamadığını bildiğinden onun boı 

- e gı"bi? .•• Handandan mı bahset
mek istiyorııun? 

- Hayır ..• İşittiğim şeyleri tekrnrln
mak pek kolay değili 

örgu 1 

makrschr. 

- Hakikaten hpk eski günler gıôi ••• (Arkası nr) 

Yalnız hareketlerinizin doğru olduğuna i.
nandırmak cihetini arayınız. Bu da kendi
nizi sevdirmek. kendinizin iyi olduğunuzu. 
iyi bir insanın hnreUtlerinin de fena olmı
yacağıru ona sözden ziyade vnk'al~rl.:ı an
latmakla mümkünd\ir. Sizi sever, sızı tıık.
dir ederse sizin nnulannızı da yerine geti
recektir. Onu istediğiniz hale getiremez.se
niz. kabahau onda değil. kendinizde r -

malısınız. 

* Y. K. A. ya: 
Mes"ud olacağız, diyerek e\ lenmi, fakat 

mes'ud olmamı insanlar bal nduvu gibi, 

mes'ud olmıya ğız dccliklcıı halde en 
mes'ud karı koca olanlar d vardır. 

ln$8nlar e-v ler.ecekleri z m n kendileriw 
nin ve evlenecekleri kim enin v ziyetlerinl 
tetkik ederler ve evlenirler. itekim sen de 
onu kendine münasib bulmuşsun; evleniniz, 
in allnh meıı"ud olursunuz. Faknt yüzde} Ü~ 
mes'ud olacaksınız di}'emem, çünkü boylc 
bir söz söylenemez. 

TEYZE 

Bunları ·~~ 

biliyor mu 
.d. . r,> lD . 

Ceb çakısı ile yapılan oyr..a 
Or andaki bir 

kilısenin dua kür
süsü Mike Ja :ıtli 

1 'mlı bir ha 'k 

nız bir ceb 
sından 

ti. 

-
Üç tc:kcrlek1' tayyareler d'·erı rinden 

ÇQ~ yeru s· temd yapılanlardır. Önde 
bulunan üçiincu tek r ek tayyare J re ı
ncrkcn bilhassa rüzgarlı havalarda ini§i 
daha kolay temin etmekte ve tayyarcdeki 
iniş sarsıntısını izale etmektedir. 

Kahve kömürli 
Brezilya kahve 

memleketidir. Kahve 
bazan o kadar fazla 
olur ki lokomotifler
de bile onu yakar ar. 
1937 senesinde gene 
çok falza olmuştu. Yakıp imha etmek la
zımdı. Fakat bu sefer olduğu gibi J ak
madılar. Kah\ eyi presler altında tazyili 
etmek suretile bir kah" e kömürü istihsal 
ettiler, kahve kö.nürij l k motiflerde J a
kıldığı gfü;, e\ ~rde de sobalarda y;ıkıldı. 

• 



C Arabkir orta okulunun sergisi takdirle karfllandı J 
----~---.:-~ 

Arabkir (Huauai) - Orta okulda avı - zanmıı 3-0 kip de devlet imtihanında mu -
lan ser~i büyük bir raibet ıörmüt ve ta - vaffak olamanuttır. Bu bakıma ıöre A • 
lebelenn meharetle yaptıkları eserler tak- rabkir orta okulunda muvaffakiyet niabeti 
dtrle karıılarunııtır. yüzde ellicllr. 

Bu yıl orta okulun aon • nıfında 68 ta - Resimde orta okulda açılan sergiden bir 
lebeden 1 O kişi imtihana gırme hakkını ka- kö,eyi görüyoraunuz. 

((Son Poıta» nın zabıta romanı: 60 

JJf KEUMENIN 
411E&::>R>AJ;61 

- Şüphesiz. Julide hanım! 
- Uzatmıyalım. ÖldürlildUIU gUnBn 

sabahı beraber kahvaltı ettik. Bana ye
meie de kalmamı rica etti. itizar ettim. 
O kadar çok ısrar etti ki: ııCideyim, sa
at on bire doğru tekrar gelirim» dedim. 
Seniha. o gün çok dalgınd1. Onda bir 
fevkaladelik hiaaettliim için yalnız bı
rakmak istemiyordum. Y emeie kalmak 
davetini de, çok itim olmasına raimen 
bu sebebden kabul etmiftim. 

Ah, aize naaıl aöyliyeyim, Yılmu 
bey 1 Hayatta çok sarih hld-.ler ohı
yor. insan. bunlan hiuettiii halde izah 
edemiyor. O gün, Senihada hayatı sön
meğe bqbyan ve ölümden kaçıp kurtul
mak istiyen bir insan hali sezdim. O, ya· 
n tuunuz bir halde dilsiz. hiuiz kartım
Cla oturuyor, yalnız içi ber zaman parb
yan gözlerile benim söremediiim tilümil 
ı&rerek bir yere aıiınmak iatiyordu ve 
.... belki bir telepati muclzeai de onun 
~ dunulannı kendi dimaiımda bulu
ror. okuyordum. Ölmekten korktuiunu 
tannetmeyiniL Senihıı tuhaf bir kadın
lla. Hiçbir fe)'den ltorkmazdı. Fakat, o, 
.. yatında hen yakında seçeceğini hia
.ttiii mUhim h&diaeyi anlemek iatiyor
Clu. 

Seniha, Saimi cidden ve çok seviyo ... 
Su. Bu kadar senelik dostluiumuza ra~
aıen bana hayattnm bu tarafını açmamı~ 
b. O gUn nedense k.hvaltı ederken ba
na her fe)'İ anlath ve Saimle evli oldu
iunu itiraf etti. 

- Bu adamın ayni zamanda Yarasa 
diye tanılan heynelmilel haydud olduiu
n da söyledi mi) 

.-- Hayır! Size Saimi çok sevdtlinl 
söylemiştim. Ona, en ufak bir fenalık 
aelmesini istemiyordu. Adamın mazisin
den zerre kadar bahsetmedi. Fakat. ben 
ondan çekindiğini. onun tarafından öl
duruleceiinden ,üphelendiğini bir hissi 
bblelvukula anladım. Seniha, çok içli 
·ve ok kederli bir halde bu itiraflarda 
l,ulunduktan eonra dedi ki: J'ulided
llm. Ş.yed bir daha sörütemeuek bu 

"zlerimi unutma. Belki bu itirafım, bir 
• 

Y aan: lh.an Aril 
çok meselelerin halledilmesine yaraya
caktır.» 

- Bu sözlerin manasını neden aor
madmız > 

-Ben onun bu sözlerile sahneden 
aynlarak kocuana avdet edeceğini ima 
etmek istec:liiini zannettim ve aeairni çı
karmadım. Meier, zavalb bana öldürü
lecefini ihaaa ec:liyormUfo 

- Sonra> 
- Sonraaım biliyorsunuz. kocası. 'a-

cnnadan o .-hane icadını öldUrdü. 
- Saiml koridorda sördüğünüz za

man bir tefden fiiphelenmediniz mi? 
- Ha)'lrl ••• Bana t&bit göründü. Ko

DUflllaya geldiifni zannettim. Senihanın 
yanından ilk çıktığım zaman kimseyi 
görmedim. Ataiıya indim. Arkadqunı, 
buafln fevkal&de kederli bıraktıiunı dit· 
ıünarek üzülüyordum. Kendi kendime ı 
•itlerini ne aman ol• s&rüraUn. En zl. 
yade t..elliye muhtaç olduiu bJr za• 
manda Seniha,.. yalnız 1»ınkmu dedim. 
Otelia bpıaına kadar pldiiim laalde 
seri döndüm. 

ZavalL Seniha, henim l>u tereclda. 
düm esnasında kocası tarafından ;tldü• 
rülüyordu. Ben. bunun J,ayle olacaiını 
nereden bilebiliıdim. Y ukan çıktım. Tam 
onun yanına girmek üzere idim ld S.i
min Senihanm odasından çıkblım aBr
düm. Onu biç g8rmemlftim. Fakat der
hal tanıdım. Seniha, k0CU1nın çelik ren• 
sinde gözleri olduiunu aBylemitti. Bu 
adam onun kocuı idi. O dakikada kan 
kocayı yalnız bı~knıak latedim. Onların 
aırlanna kal1flllak iıtemedim. Satkın bir 
halde tekrar geri dandüm. Ataiıya ine
rek arabama. bindim ve buraya aelmek 
üzere hareket ettim. Maslak civannda 
bir araba süratle önilme ıeçti ve birden
bire durdu. Manevra yapınağa vakit 
yoktu. Çarpmamak için ben de durdum. 
Ne olduiunu 8irerunek İsterken Senlha
nın eırarenglz kocasını kaTJımda sgr. 
düm. Çelik renginde s8zl,rl insanı kor
kutacak bir parlaklık içinde idi. Birden 
üzerime abldı. Bir elile ağzımı bbdı. 
Bainamadnn. Benı kucaklayınca L..La-

Yeni Sivas emniyet muduru 
vazifesine başladı 

Şehrimiz Emniyet Müdürlüğüne tayin e
dilen Edime Emniyet MüdiV'u Hadi lrıtcpe 
tehrimize gelmittir. Genç ve çalıskan bir 
idareci olarak temayüz ede" yeni Emnjyet 
Müdürümüz vazifesine batlamıtttr. 

Edirne Halkavi dokumacllık 
kursu 

Bdirne <Husu.si) - Şehrlınlz Balkevlnde 
açılacak dokumacılık Jtıırauna iftirak ede -
cek talebenin kaydına başlanmı.ttır. İktısad 
VekAletince gönderilen tezgAhlar kurulmuş. 
tur. Bugilnlerde tedrlaata bqlanacaktır. 

Adanada 2 nci zehirli gaz 
kursu açlldı 

Adana, (Hususi> - Adanada ikinci b!r 
sebtrll gaz kursu açılmış ve faaliyete geç
miştir. Kursa devam edenlerin adedi yilzil 
qmıştır. 

sına götürdü. Ellerimi, ayaklarımı bağ
lad\. O kadar kuvvetli bir adam idi ki 
çırpınmağa bile vakit bulamadım. Son 
olarak büyük bir mendil ile gözlerimi de 
bağladı. Üzerime bir battaniye örttü. 
Korkudan ve heyecandan bayılmııım. 
Ayıldığım zaman kendimi basık tavanlı 
bir odada buldum. Kenarda bir karyola 
bir küçük masa, bir gardrob vardı. Oda: 
nm dem~r parmaklıkla çevri!miı bir tek 
p~nceresı bulu_?uyo~du. Buradan genit 
hır ova ve daglar ~örünliyordu. Nerede 
olduğumu biT türlü anlıyamadım. 

:Senihanın kocası bergün beni ziyaret 
edıyordu. Kibar ve nazik bir adam old ... . . f u-
gunu ıtıra etmeliyim. Yalnız. tipi ve ba-
kıılan bana korkunç ıreliyordu. 

Neler olduiunu, beni ne açin kaçıra
rak b~ya hapsettiiini bilmiyordum. 
Sordugum zaman acı acı ırülmelde iktifa 
ediyordu. 

M.ahpus buhınduium •yerde, S.lmden 
ve hır de koca kan bir hizmetçiden bat
ka kimaeyi sörmedim. bu- koca bn ye
mekle,rimi ve odamı temizliyor, sonra 
kapıyı tekrar kilidliyerek sidiyordu. Hiç 
konutınuyordu. Suallerimin h9P8ini ce
vabaız bırakmakta emsalsiz bir inadı 
vardı. Günlerim göz yafl, ked• ve kor
ku içinde geçiyordu. Bir sece dalmıt u
yuyordum. Bır aralık burnuma tuhaf tu
haf kokular geldi. Uyandım. Odama du
manlar doluyordu. Y atalımdan fırLya
rak pencerey9\ kottum. Bir de ne s&reyim. 
Kötk yaruyor~u. Pencerede demir hir 
parmaklık vardı. Kapıı kilidli idi. Kaçıp 
kurtulmama imkan yoktu. Qalcikalar ge
c;İJ'OT; ,Y*ll&ln IHiyüyordu. Kimse beni al
maia gelm!yowlu. Artık burada alevler 
arasında yanacafımıı iman etmiştim. Ah. 
o dakikalarda çektiilm ıztırabı bir bi1-
ae1aizl ... Deli sibi kendimi duvardan du
vara atıyordum. 

Nihayet ••• kilidh kap1 müthit bir dar
be ile kınldı ve nitanlımı karf1mda bul
dum. Bu, o dakikada benim .için bir mu
cize idi. Artılı itin mabedini biliyonunuz 
delil mi> 

Yılmaz, ahldı: 
- Hayırl Daha incileri anlatmadı

nız. 

- Evet. eveti Otomobilden kucak
lanarak indirilJiğim zaman, henOz ayıl
maia batlamıtttm. Bu aırada birisinin 
boynumdaki incileri kopardıiım hiaaet· 
tim. Hatt& onlardan bir kaçının yere d8-
kOlcllifüuil cluJ'dum.. 

Hadraa as 

lstanbul Levazım Amirliöind 3!1 Varil an 
Harici Askeri kltaalı ilanları 

f stanbul Komut~nh~ Sahnalma Komisyonu il anlan 

Devlet demlryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi 118nları 

Aydın clvanndalti çıamlık tünelinin inpatı sona ermiş oldulundan, devlet Upl blJt\t 
yolcu ara.balarının Aydın hattı üzerinde de .seyrü.seferlert temin ec:Ulm1ttlr. 

Bu suretle şimdiye kadar 7alnız A184ebjr üzerinden iflemekte olan dolnı AnDıa. h.. 
mir yolcu vagonları ile yataklı Te yemetll vagonlar 23/6/940 tarihinden IUbaren Jııafta. 
da 3 gün Alaşehir üzerinden ve 4J giln Karakuyu - Aydın ıhattı üzerinden f.fleJeeetler 
ve böylece Ankara - Aflıon • Dinar • AJdın - Naellll _ bnır araa-* • .....,..., 
doğru yolcu servısı tesis edllmil olacaktır. 
Doğru vagonların Ankaradan İzmir Buma.haneye :talkıfı: 
Pazar, Salı, Perşembe günleri. 
Basmahaneden Ankaraya kalkışı: 
Pazartesi, Çarfa.Inba, Cuma günlerL 
Ankaradan Alftncata kalbfl: 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi. 
Alsaneaktan Ankaraya kalkıfı: 
Pamrtesl, Ça.rf&mba, Cmna, Cmnartest gt1nler1dir. 
Muhterem yolculara ilA.n olunur. 13076• c5232• 
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25 Haz:ran 

Alman ltalyan ve Fransız ordulan 
dün g~ce "Ateş kes;, emrini aldı lar 

. ) l rahhasları, Romaya 19 kilometrede kA.in 

SON POSTA 

SPOR 
Ankaradan spor 

haberleri 
(Baştarafı l tncı ssyf~ l" Ni.a c~a» daki cRochetta• villA.sınd& bir-

ord usunun kurmay ye:si Mareşal Ba og ıo, «. 
1 

.. 1 .. k. oımu.,lardır Ankara (Hususi) - Mevsimin bitmesi mü-
1 

LJ • ger tara- bırler ne mu "' ı " · ----tn ,, ____ .. h k -
Fransa namına da G_cncta r utzın Saat 19,30 da akdi mukarrer olan bu ~- DA.">CUC e ........ ~ a ~er hakkında _yut_ 
fından imza edilmiıtır. Ci im h kkında bugün aşağıdakJ tafsilat. -el- sek hakem kom.ıtesl, l:ıolge hakem komıtele-

Saat l 9.3S de hariciye nazırı Kont ~;a- t adlla 
1 

tir rlnden kanaaUerini sormuştur. Bölge hakem 
· • · dan habeyaar de e m ş · · k ·ıeı i · ,_1 · ~-- t - b rıo Alman hükumetını ımza İ tim mahalline Uk gelenler, Italyan mu- omı er nın V'M'ecen. en .......,.aa .e gore u 

etmiştir. rısından rahçh:ısl~rı olmuştur k.i utidekl zevattır: hakemlere P;~ı ~hliyetnamde verilecektir. 
Bu suretle muhasa.mat gece ya "h" d n:ın·c1ye nazırı Kılnt Ciano. umumi er - uımt er tehir e ildi 

S H 
1940 tarı ın e "TT- d · h d 1 il aonra, yani 2 azm:ın. dilecektir. kô.nı harbiye reisi mareşal Badoglio, donan- .n.<.>r:a enız avuzım a yapı an tadil tın 

ltalya snatile t.35 de tatıl c ma erknnı harbiye reisi amiral C:ıvagnarl. ikm!il edilmemesi dolaylStle musabakal.'.lr 
Alman tebliği hava erkAnı harbiye reisi general Prlsot<"ı, tehir edilmiştir. Barajda b1r kotra yarışının 

F 
"h · umumi karargahı 24 (A.A.) -. ordu erkanı haıi>iye reis muavini general yapılması duşunfilmektcdir. 
ll rerın k uahedesı halyan _ f ıan ız ınütare "' m Q 2) Poatta. bu zevatın kaffesine maiyetleri z:ı- * 

bugun .. aat 19.15 de imzalaıımıcı ve 1 • _

1

bitJer! refaknt ed!vordu. Rilil klübüni.tn fevklade kon,,-esl 
.:ı Al 

0 
hiikı'.imeti resmen haberdar e Ka"ablne'"ler motosıkletli efradın refakııt Hilal Spor Kliibü Genel Sekrrterliğinden: 

ııf' m n hh · Kl-b- -
d·ı . t" . k ı>trnPktf! oldueu Fransız mura asları, Nıa u umuz 30/61194-0 Pazar günü saat 11 de 

ı mıcı ır. /\ı mlıtare ,. ... -B a binaen Fransu - .nıa.n r.ıt«iq'<fa imnJs oldukları vmruardan saat Eren ... oyun<!e'k:i ltlüb b nasında fevkallde bir 
mua~;desi mer'iyete gi,.mektedır .. 

1 
_ 19 2q ~e gelm"'lerdir. Tesrifat müdürü ile kongre yapacaktır. Bu toplantıya klübde .va_ 

Ordu hn-ıkumandanlığı Fransa 1 e mu.
1 

memurları. vıllanrn methal.in~ Fransız mıı. zılı bütün azanın lütfen şeref vermeleri rica 
ha!<Bmntın 2S Hazira-ı A1m.an Y~7: s:ıatı ~ rah:tıaslarını karsılamıslar ve kendilerini 1c;. olunur. 
1 3S d~ iki taraftan taııl edılme;«Jnı embe~- tiln ssJn11una eötürmüslerdir. Ruzname: Beden terbi)'C6i kanunu bükfım 
n~i~tir. Batıda harb bu suretle nıhavet u ()rıına İt Ivıın ar. Fransıtlan Roma usu _ terine intibak i.şl. 
mu tur. • ıü toııar.nı kaldırmak suretne .selfunlamııı- . * 

Hit1erin beyannamesı . ıardır Fransı" murahhasları masa baSlı1a ıc:tanbul~por ldübünün fevkalade kongTesl 
·n 

24 
(A.A.) _ führer Alrran .m.11: ~rrPr J?rrmez Kon Clano ayah knlkar~k ıstanbulspol- klübü idare heyetinden: 

] .Berlı _ d k" beyannamevi ne'!retmı tır • nuııe'nin E'.mrl mucibince mareşal Bad(('.Ji - 29 6/94-0 Cumarte.~ günü saat 16 da kltib Io
etıAneJ a agı :1

11 
1t. ..ltı hafta· tamam olma - o'mın mütareke şartJannı Fransızlnra tevdi k.nlinde yapılacak olan fevkalade kongreve 

11\ n mı e ı. b' ·· a d kerler batıda k!ilı-ramanca ır muc : edl'!'P2in! beva.n etml~ir Bunun üzerine mn- azanın gelmeleri J>llha.s.5a rica olunur. 
dal ;s ra cesur b"y ha!Illn knrşı ha~bı recal Badoırl'o general Roatta'yı bu şerait + 
b

: .e ~n] 50d~ AskerJcrimizin icral\tı tarıh· okumaea davet etmlstlr. Şeraitin okunması Fentl' Yılmaz klübünün koorı~c!ll 
ıtırmış er ır. 1 b" f . ola _.__ 1 H·.._i b"' _ d virlerin en .. anı ır za en - son':l eum•e genera uı.L nger, Frall.slz mu- Fener Yılmaz spor klfıbü başkanlığından: 

tek u~~~-k ecektir. Alla!ıa lutfiınden dol:ıyı rahhaslarmın bu şeraitten ahzı rnalfımat f"t- KlübiimO.ıün yıllık kongrest ekseriyet olmadı.. 
~=se{koüz; ediyoruz. .. mfş o~uklermı. bunları Fransa hükumet\. ~ından 2_6 Haziran Çarı,amba akşamı ı::-ıat 

Bütün Almanyanın 1 O gun bayraklaı1~ ne tehhlt et'!Pl>llmek arzusunda olduklarını 21 e tehır edilmiştir. Azalarrmızın te.şrtflni 
donatılmasını ve yedi gün çanların çalın ve Fransa hükfımeUnin kararlarını önümiiz. ehemmiyetle dileriz. 
masını emrediyorum. ~eki celsetle bildireceklerini beyan etmiş _ * imza tir. 

Adolf Hitler Fransız murahhasları tekrar otomobille _ 

Fransız - f taly1tn rrü.ı.akereleri nasıl 
başladı? . 

A) İta'yo.n ve Fransız !"lt•-
Roma 24 <A -

r·ne gö ürülmfüılerdlr Kont Clano da Du
ceve maliimat vermek üzere Vcnedilt samvı-
.., ... "'i tm 1 "tir. 

~Mütareke şartlan. bugün Bordo, Berlin 
e Rom da resmen i'.31 edilecek 

(B.~ •arafı ı inci a~·fads) zütamları F.. :ı to">rağını terketmekten 

Altıok Gençler Birliğinin :ıtongnıSf 
Albok Gençler Birliğinden: Beden terbi _ 

vesi nl7.amnamesi hükmüne tevfikan fevka 
Hi.de kongre akdine lüzıım görüldüğünde~ 
27/ 619<00 Perşembe günü akşamı saat a1 ::le 
birliğimize mukayye<l bütün a1.anın klübe 
teşrıneri ehemmiyetle rica olunur. 

·---.. ·-·-·----··-····-····-·-···--
Bir doktorun günlük 

notlarından 
Viicudtfe çıkan 

Çıbanlar 

İl ·ıtere ile muhaSamatın durmasını müte- ~enedilecekle·d r. Hıç bir harb malzemesi 
:~ Al.ma~ya . gnrb sahillerinin işgalini ns- Ingiltereye nakledilmlyecektir. Hiç bir Fran

:nme nd recektlr. FratlSlZ hükumeti hiikiı- sız diğer devletlerin hizmetinde olarak Al_ 
me> merkezını işgal altında bulunmıyan a - manya aleyhinde çalışmıyaeaktır. t.. Bunların b~ıcası kan çıbanlarıdır. 
raz!de intıh:ıb etmekte serbesttir. Arzu e ı. Madde: 11 - Hiçbir Fransız ticaret ge - Knn çıbanlarının amili 1stafilokok deni-
ği takd rde huki'ımf\t merkezini Par! e n:ık- misi limandan dışarı çıknmıyacaktır. Tlearl len bir mikroptur. İltibaıb ve cerahat ya. 
ledeb ıccekUr Bu takdırde iş-ral altında bu. münasebetlerin başlaması Alman ve İtalya:ı par. Cildimizde bu çıbanların sık sık te. 
Junan ve bulunmıyan arazinin Fransız hü- hükumeUerlnln müsaadesine mütevakkırtır. kerrürü kanımıza ı.stafılokok denllen 
tumetı tnrafınd~n Parısten idare edilmesi Pransa haricinde bulunan ticaret gemileri m1krobun karışmasından ileri gelir. Bu 
için Alınan hukumetl icab eden kolnylıklıırı Frnnsnya çağırılacak ve imkftn olmadığı tak- çıbanlar tek tek olursa bile oldukça iz _ 
gösterecektir. dlrde bitaraf limanlara sevkolunacaktır. tırnb verir. Fakat bunlar bazan yanya _ 

de' 
4 

_ inUznmın muhafa:r.ası için l!L. Madde: 12 - Rıç bir Fransız tayyaresi na gelerek birleşirler, büyük bir vüs'at 
Mad · k t at müstesna, Fransız denlv. ve toprağını terketm1yPCektir. Tayyare mey _ kesbederler. O zaman ibunn (Şiripençe) 

rıım olan ıua . tesblt edilecek bir müddet danları Alman ve İtalyan kontn>Iil altındn derler. Şirıpençe her zaman mfıhlm ve 
h va kuvve hı:rı ve sı"lahtan tecrid edilecek- t tehlikeli bir hastalıktır. Gerçi çok eski f nda ter ıs bulundurulacaktır. ga.l altında bulunmı -
zar ~ edilecek kısmın teçhizat ve ehem van bütün mıntakalardaki yabancı tavya _ zamanlara nazaran şimdi kıymetini ve 
Ur ıs_us~anY ve ita!va tarnfından tavın reler Alman nrn.kamlrı.rınn teslim edilecek _ ehemmiyetini kaybetmt.,tır. Fakat gene 
mıvetı i 

1 
rJtındnld arazide bulunan ıerdir. kan zehlrlerune.c;lne ve mevzii kangren -

ednecektır.~hlı ~uvvetl ri. i al nltında bıı - Madde: ıs - İşgal altında bulunan arıu:L leşmeye sebebiyet verebildiği için ba2:ın 
Fransız 1 zive nakledilerek terhis oolle- deki a"kert müesseseler. filetıer ve stoklar i- çok miihllk oln.billr Vucudde böyle de -
ııın.~ı on 

1 
akrıataat s"lf\hlnrını dalla evveldC'n Vi h:ılde teslim edilecektir. Limanlar. dainıl vnmlı surette çıkan çıbanlar bazan şe • 

e tır r b ı nduklıırı yer ker hastalığının en mühim ~azından bi-
c rek n akdi anında u u - lstihk~ml:ır, 'bahtl inşaat tersaneleri tnhnb rini teşkil eder. Ha.klkaten bir çok defa 
m t rm edeceklerdir. edllmiyeeek ve basnra u~ra.tıımıyacaktır. şeker hastalığı böyle devamlı çıkan ve 
lE"rde ee· 

5 
_ iSf;al edilmiV('cek olan nraıL Fran.~ız hükfımeti, halkın işgal altında bu_ bir Uirlü geçmiyen çıbanlar dolayıslle VU-

M dld 
11 

t<lpların. tankların, e.sllha~n, lumnıyım arn'Ziye 'Veya ynba~ı memleket_ kulmlan .şüphe neUcesi yaptırılan 1drar 
de bı~u~I t~ınrının. hizmette bulonan av- lere geçmesine mtı.nı olacalltll". Alman estr_ tahlilinden meydana çıkmıştır. Böyle bir 
tank p·yafle ecl hasının. traktörlertn 'Ve leri serbe.<rt. ibırnkı1acak Fr:ınsada veya P'rnn 'ÇOk va'k:'alar lbilırlm. Bu sebeble vücu -
yare! n. 

1 
n hevei ıımumlye~ınin sa~ıcım anın denız a.şın arazİstndc :tııılunan ve Al dünde küçük büy{ik sık sık çıbanlar çı -

mlih·m.nıa 1 nva amntl olarak _ • - -"''" k b'- d d ıarak te"l mini. Al~l\ · vüs'atı Alın:ınr'1 mnn hukumcti tarafından taleb edilecek r.u- karanların muh ..... "a " efa i rnr tnh-
0 b dt-b lir Fu te~ıımntın tün Alman tebaaları Almanyayıı tesH:n edile. lllt yaptırmalan hftttf\ bn tahlili yap -
tnle r in p<lilecektir. cektir. tırmalan çok muvatıt bir ilştfr. Kan ç1. 
tnrnfın<I jn tav d bul~nmıyac!!lı: ....... n '1\!'ıdae· 6 - tsıral lllt1~:mına mU.<>aade . Milta.reke muahedesi, hemen bir muahede ibanlannın tedau,,. mevz ve umumidir. 

'"'de mc,cud olııP l~lll t1 rJ taraflndnn iltalya bfıkfunetlle akÜ!dlllr edilmez :mer'j _ MevzU tedavi panSJmanlar ve merhem -
nra,, . olan Frnn~ız ,..uvve e !et:e geçıecektir. Btı mırahedenin 'llktedild1iU lerdir Umumi tedavi de lstafilokolt 11.şı _ 
edllmı~ k silahlarla harb levnz1mı Al .. ıtalya hükt\meU taramıdan 'blld"rildlkten 6 sıdır. Bundan miktarı kA.n ıerlt'edillnce 
it ııınnumıvaca t l" altındn depolara çıbanların t.ewr:ürüntin tamamm 5ntı _ 
\ın ,e İ nlvan kon ro u altındald arazide saat sonra muhas!.mat -duracatı::~ır. Muha - ne geçilebilir. Kan çıbanı çıkaranlarla 

r:ı ı ~t ·ıecekUr. işga1 h l nihayet verl. samat1n. durduğu Alman hükfunetı tarafın- çok sık temas etmek ca1s değildir. Bat1 -
~ere unı ımaııne der a dan t.el'i1zle tııldlrllecektir. 
harb ıevaz dir. 

ti 'd Fransız btllnimeti nlSbeten u ehem.mıvc•i 1-----------------1 
ıecek r. . 'l _ isgal al~ındakl arh~ı ~ ~~v- haı~ bazı tadillt teklif ~tmiştı.r. Zannedu ·_ 

:Mııd~~l veva kara müdafaa b~ec ba~~eı tes : dlğlne göre bunlardan bir kısmı kabul edil -
cı1d. .sa. rllr. ı:ı;.-}ilcte ve iv} r nlnn ·ve mlş, bir klsmı da ttddedilmiştlT. ~rait, ~ _ 
tün sıl:ıhln ldır. Bütün 1stihkAm plfı ,.~ .... ıı- sasında. yukarıda oblldlrildiği gi.bi talm.akt.a-
lim -0ıunııca ıarl ve mnyn bar.ı.jlnn .,..,,,, dır. m11 m tıat.1\l"V8 vdl cıunaCl\ktır. ,, _______________ , ... 

U ,a.ımnnvıryıt te hükftmettnln müstt>m-
Madde 8 - Fr!I~ dahD ndeki menafılnt 

1 'ki? ve rrnoarnt= btrtı.kıl!ıcak olan tı.s1 ın 
ıntidaf B cln se 'f'raD."'Z clonantnasl gö-c:tP -

,. te.c:nn oııırnk .... k vP- Atman ve İ-

Ankara borsası 
- ····-
ÇEKLER ınt1s l t~ana.,.. 

r Jecek limanr n d sfiı\htan tecrid f'dl.. r· altın ' ı---------------_JI 
18lvnn kontro u biS oıunncaktır. Alın!ln- Açılı~.Kapan. 

5.20 
149.- 150. 

~'50 
.29.2125 
29490 
0.99 

k :miirettebııtı ter hafazac:ına ve ına~-n Lon .. -a 
ıere 1 sah ı mu uı 

hiikiımf't. U mü..~nn olarak bu New-Yor~ 

rn!l ınzırn ~t'Illt:rolern aıtında limanlarA Paru 
tara k<)n h rlb etle Alman sız donanmnsını, ıı Cencne sur ıan Frttn 
topıanac k 0 ıısusi m ıc.sadlannı temin Brtiksl"l 
e na ındn kendi h cttnde olmadığını l'f'!ilni Atin& 

kuuanınnk n ,.. temlelte menaflln Sotya 
ı n eder '"' rette J)eyı.ın ik ed ıecek kısım mu te~ Madrtd 

dafansı için tefr arından hariç hn- Budapeıtı 
nıu nsı tartı da , t Bük:ret 
n o1aralt Fra scnnelcrl Fransaya e 

t·ıtun barb Belgra.d . 
ınnan Yokohama 
ed leceklerdır. nlerc ve bahrl mudafaa- Stokholm 

dde' 9 - MnY tun haberler Almanya. 
Mnt"allflk eden lbu ku\'Vet.lerl maynlerl 

ıara " u Frnnsız t 

1 Btttlhı 
100 'Dolu 
100 Frank 
100 trnç. r.r 
100 .Belga 
100 Drahm1 
100 Len 
100 Peçet& 
100 Penın 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İ.sveç Kr. 

1.7750 
13 8675 
2G 765 
o 62 
3.4.675 

'35.2250 
30.'l'l 

F..5ham :ve tahvilit 
r ıecek r. ü erJedı c alacak ır. 

yn ve ,, vazlf~ nl -~ hü~mett elinde Esham üzerine muamele ol-"m1 Qtır. 
U>.rama.. O - na•..,.. ~ı b ,. ..... ... 

dde· 1 haSmane biç .., r n.e. 
Ma ){ttı ku""etıerle 'f'.ral\SJJ ordUSu ota • 

rntisel ... ..,rfaeaktıf· 
kette ıt}UH"' 

' 

Ceftb ısttyea elaı}'ucula.rımın posta 
pulu yollamalarım rica ederim. Aksi tak. 
dirde tstekltrl makabelesb kalabilir. 

_. .......................................................... _ 

SELANIK BANKASI 
Tesıs tarihi : 1888 • 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

T iirkiyeJelri · ŞufJeferi : 

tSTANBUL .. Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Biirosu 

Yunanistanclaki Şubeleri : 

SELAN!K - ATİNA 

• 
Her nevi banlta muameleleri 

Kiralık ,kasalar servisi 

Sayfa 7 

İngil iz teb1i~ Üsera kampı Üzerine düş~rek, bir miktar 
Kahire 24 (AA.) - İnailiz resmi teb- Fransız esiri ö ldünnü, ve bir miktar da ya. 

)iği: "' ralamıştır. 

Muha.r1:be tayyare filotillası, ref aJ:atin - ftalyan tebliği 
de birçok düşman bombordıman tayyare - ltalyada bir mahal 24 (AA.) _ hal-
leri, dün Maltaya hücum etmişleıdir. Akına >:~~ umumi karargahının ! 3 numaralı teb
altmıştan fazla ta;-yare iştirak ctmiş~e de, lıgı: · 
hasarat azdır. Beş "ivil yaralanmıştır. Diiş- Alp hududunda 2 1 Haziranda 1 Mont 
manın bir «Mı!cchi 200n tip tayyaresi, tay- Blanc» dan denize kadar k1t'alarımız ta _ 
yarelerimiz tarafından dü~ürülmü8tÜr. Pa - arruza geçmi lerdir. Yükse;_ dağın kayala-
ra ütle İnen bir İtalyan pilotu, den' izden çı- d L' • ·hk~ 1 rın aıu muazzam ıstı ·am ar. ileri hareke-
karılmıştır. t" · k d ımıze mu avemete aznıe ~11 düşmanın pek 

Üç motörlü bir Jıalyan bombardıman şiddeıli olan mukavemeti 'e hava artları _ 
tayyaresi. Malta Üzerinde bir i~~ikşaf uçu- nın fenalığı kıı'alarımızın tecavüzkar ham
ı;;u yapmağa teşebbüs etmi-ı, ve lngiliz mu- lesini zayıflatmamıstır. Kıt'alarımız her ta
harebe f.ayyarelerinin hücumuna uğrıyarak rafta dikkate şayan rnu;affakiyetler elde 
alevler İçinde düşürülmüştür. Yedi kişiden etmişlerdir. Müfrezeleiimiz Lilhassa cür'et
mürd<keb olan mürettebatından birinci ve karane hareketlerile ıcBrinncon , civarında 
ikinci pilot paraşütle indikten sonra deniz- kilin uChanaillet > ve aşa -;ı c Rojaıı da kfün 
den çıkarılmıştır. Mürettebattan diğer mev- uRazet» gibi bazı istihkamlan zaptetmis _ 
cudu kayıbdrr. Macaasa tayyare meydanı lerdir. Cüzütamlarımız, c İsere, Arç, Cuil, 
üzerine de akınlaT yapılmış iki diisman tay- Ubauc. Tinee ve Vesubie vadilerinin ni -
yaresi düşürülmüş ve bir kaçında da yan - hayetine kadar ilerliyerek di.işmanın istih _ 
gın çıkarılmıştır. Muhtelif cephelerde, fai - kam tertibatına girmi,.ler 'e bütiin düsman 
deli neticeler veren istik~af uçu lan yapıl - cephelerini yandan tehdid eden bir vaziyet 
mıştır. almışlardır. Kıt'ala.nmız bütün cephelerde 

Londra 24 (AA) - Hava n~zareti - ilerlemektedirler. 
nin tebliği: Aıµığı «Tyrrhenncıı de bir tahtelbnhir av 

Dün gündüz Holandadn ve AJmanyada cı gemisi bir düşman tahtelhahrinı batır -
demiryolu birleşme no)<t0larile tayyare mışt.ır. 
meydanlan üzerine hücumlar yapılmıştır. Ha\-a şartlarının güçluğünc Tağmen ka-
J'.)ç tayyaremiz dönmemiştir. ra harekatına da iştirak eden hava kuv • 

Gece Almanyada ask~ri hedefler i.ize - vetlerimiz dün d'e ı<Micı:ıbla 11 -Maltı:ı- hava 
rinde hücumlara devam edilerek Meck - limanına ve uBizertıı tersanesine taarruz _ 
lembourg'da, Ruhrda Rhenncn•e de mü - )arına devam etmişlerdir. İki avcı tayyare
himmat fabrikalarile fabrika garları ve de- miz dönmemiştir. 
miryo]1J<odüğüm noktaları bombardıman e- Şimali Afrikada «Materuhn da Mars ve 
dilmisLİr. Buralarda mlihim hasarlar vukua Barrani Sidi üsleri tekrar bombardıman e -
getirilmiştir. Tayyarelerimiz salimen dön - dilmiştir. Ufak ve büyük çapta bombalar-
müşlerdir. la müessir surette bombardıman edilmi•tir. 

Fransız tebliği Bütün tayyarelerimiz ü lcrine d~müş-

Bordeuax 24 (A.A.) - 24 Haziran lerdir. 
Fransız resmi sabah tebliği: Şarki Afrikada Cib"Jti ve Berbe'"a ıle 

G bd h h 
Kenyada <lüşman kıt'aları bombardıman e· 

ar e mü im iç bir hadise olma - dilmiştir. ' 
mıstır. 

Merkezde, St. Etienne civarında şiddetli 'Massua, Asab ve Diıedannan üzerine 
muharebeler olmuştur. düşman tarafından yapılan akınlar netice 

Al l h · d f 1 1 vermemistir. p er cep esın e, ta _van rırın tek:Tar -
ladığı hücumlar ileri kıtaatımız tarafından Dün öğleden sonra dü man c Palermo > 
kırılmıştır. Bu hücumlar hiç bir tarafta mu- şehrini bombardıman etmiş ise de a'<ker1 
kavemet mevzilerimizi yaramamı lardır. hedeflere hasar husule E:etirememi.,tir. Yal
Düşman ciddi zayiata uğramıştır. nız sivil ahaliden y.irmi be.5 ki i ölmüş. 15 3 

kişi yaralanmıştır. J\ ''cı tayyarelerimiz bir 
Alman tebliği düşman tayyaresi dii ürmü!!lerdir. 

Führerin umumi karargahı: 24 (A.A.) -
~~~an orduları başkumandanlığının •eb _ Suriyeden 

Atlantik denizinin sahili Gironde nehrj - k ı 
nin mansabına kadar işgal ediJmişıir. La yü Se e 0 SeS 
Rochelle ve Rochepost alındı. Daha şark-
ta Poitiers'nin şimaline doğru imtidad e - (Baş'arafı 1 inci dada.\ 
den bölgeye varılmıştır. Günden güne ço- General de Gaullt', aynen rndJo v ı;ı -asi-
ğalmakta olan muazzam gannim meyanın- le de fra.n.<ıızca bir hltnbede buhınm ı • Al -
da, bu bölgede büyük bir topçu mühimmat manya ve İtalya ne Fransa arasında · di
deposu Almanların eline geçmiştir~ len mütnrekeler n Fransa lçln hay iv et ten 

Alsace _ Lorraine"de, yeniden dfüımnn ve .şerefsiz olduklarını tcb<ırüz ett"rd kten 
kıtaat parçaları teslim olmuş, ve Majino sonra, bu Je~eyi temizlemek ~Çin but ın Fran 
hattının bazı istihkamatı :rnptc-dilmi~r. sız nsker, subay, denizci, havacı ve muhen-

Lyon 'un cenubunda, kıt. atımız Crenoh- dlsler!n ~endls~ne müracaatla vatanı gur _ 
le ve Chambery istikametinde düşmanın t:ırmak 1ç n vucude get rilecek olan Yelli 
muannidnne ve sıkı mukavemetini kımmk saflo.ra dahli olm:ılarını tavs e ve taleb ey. 
ilerlemektedirler. lem\ştlr. 

24 Haz.İran gecesi, Alman hücumbot _ «Fransa harbi bitti, Fran~ı:ı: İpmaratorluğu-
lan 3500 tonluk silahlı bir Jngiliz ticnTct nun harbi başlıyorn 
gemisi ile diğer beş bin tonluk bir gemi Londra 24 <Huoc;u il Fr nsız m lı komi. 
batlil'mağa muvaffak olınuslardu. Bu iki tesl, Fransız imparatorluğunun her tarafın_ 
gemi Dungeness limanının nçıklarında hu- dnn mil7.aheret ve bnğ1ılı1t mesajları almak-
hınmakta idi. tadır. 

Bir Alman denizaltı g"misi 23 bin ton Suriyedekl Arab knb le reisleri de eneral 
miktarında düşman gemisi batırdığını bil- fıttelhm.ıser•e mürncnatla bütün kudret ve 
dirmektedir. lmlo\nlarını ordunun emrine amade kıldık-

Hava kuvvetlerinin faaliyeti, Şimal de _ lannı bildlmıtşlerdir. 
nizinin cenubu üzerinde istikşaf uçu§ların _ Beyrutta bl= Fransız erkt'ını harb sübayı 
dan ibaret kalmıştır. ııFransa harbı b tti. fakat .şimdi Fransııı: lm

Calais ya.kininde Alman avcı tayyareleri, paratorlui?unun harb{ ba.-.hvon demi"' r. 
iki 1ngiliz muharebe tayyaresi <lü .. ünnii. tür. General de Caulle div nİ harbe mi 

Dün öğleden sonra dokuz İngiliz tayya- verilecdt? 
rem Holandanın üzerinden ııçmağa t eb- Londnı 24 (Husu n - Roma radyosu. S:ın 
büs etmi tir. Fakat bunların nltı:oıı Alman sebastienden aldığı bir habere atfen. gene -
avcı tayyareleri ve hava müdafaa toplan ral de Gaulle'un Bord~ıuıx hükfunetı tara_ 
tarafından d~ürülmüştür. fmdan nıesJekl askeriden tard ,,,. divanı 

Bulutlatdan istifade ederek, yedi f ngi _ harbe tevdiine karar verlldiğlnl bildirmiş • 
liz tayyar "ndcn iki üçü Wcstf1'1i~'yc ka _ tir. _ 
dar sokulmağa muvaffak olmuşlar, ve \'{Tj _ Bu bmm.sta malümatına muracant edilen 
e"'ch,.nhofen kücu-'- mevk"' · k" . d ıreneral. bö~le 'bir sev<ır.n haberdar olmadı. 

· ıt ıının a ının e · 
köylü evlerini bombardıman etmi • ve hal~ !hm ve mares..-ıl PPt-alnden lııç bir tebligat 
ka mı'tralyo"'zl h"' t • • fk· k" . olmadı~ nı .s6vlemtst1r. e ucum ,. mı~tır. ı ·ısı a -
ğır quyette ve dört ki~i dt> hafifçe yanılım- r ------------- - -, 
mıktır. T ı y A T R o L A R ' 

Gecelevin, c~nubi ve garbi A lmanya ü- \. J 
"Zerinde dü,.man uc;uslannn devam t!tmİ!ıtir. 
Birçok verlnde ~ayri askeTİ hedefler ü -
7erinc atılan bnmba far. haAArat yııpmı!I ve 
bire-ok bomba Raltık sal-ıilinrlı• hulunan bir 

R a ld Rıza tiyatrosu 
Bu akşam Bakırköy Miltlyndfde 

H alk Oper.-ti 
Bu aksam Rev1Prbev1nde - Zır d('lller 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden 
İsta~bul ~~ ve tevkif evi için b1r sene z::ı:rfmda açık eksTitme suretne a1m,,.cak 

37~0dd~~,o etın ~~~~~ iç1Etn tayin edilen gund talih nbur etmediğinden ihale on gün 
mu cwC uzaw.uu~ .. 1r. n muluı.mınen bedeli 1875 Ura ve muvakkat teminatı 14-0 lira 
65 'kuruştur. Eksiltme 6/71940 Cumartesi gunıı saat 12 de a.dl ye levazım d ıresinde ya-
pılacaktır. Bu husustnk1 şartname tatil gun erinden maada he.--n me·'-··. • d 

- '"} bfll n' A - .. '6" .c.AUI C1aire C goru e ı r. un ucretı muteabhlde aittir. (5285) 

ATİNA, SELANIK, SOFVA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden tlç nıotı'nln « Deutsche 
Lllfltı ns. • ta ryarelerJ, Alın oya ve 
beynelınılel hava hatları ib muntazam 

irtibatı lenin etmektedir. 
Her tnrlU ız bat ve bileti r için 

H ANS WALTBR FEUSTEL 
TAJYare lbıleUerl sııtışı Umumt 

Telgraf adresi: HAN!:>AFLUG 
' 

ocenıasına müracaat olunmalıdır. 
Gttlata Rıhtımı 45 Telefan: 41178 



F O S F A B S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmm yuvarlacıklan teeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik, din~ verir. Sinirleri canlandırarak Jl58b! buhranlan, uykusuzluğu gldedr. 
Muannid inkıbazlarda, banak tembelliğinde, Tifo, Grip; Zatürrie ., Sıtma nekahatlerinde; Bel ıevşekllif w 

adem\ iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faidf!Jer temin eder. 

FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet fU.l'Ublarından üstilnlüğil DEVAMLI BİR SURETl'E KAN, KUV· 
VET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk lmllananlarda bile tesirini derhal röstermesidir .•• 

Sıhhat V ekiletillin resmi müsaadesini 

• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
misyonundan: 

CUlsi Azı Çoğu Muhammen fls.t M. Teminat 
Ku. Sa. Lt. Ku. 

Elonck 705000 872000 kilo 10 25 '1204 13 

Francelii 31000 44500 tı 15 

Karaman eti 82500 99000 » 

Dağlıç eti 61000 85000 » 11058 '76 

Kuzu eti 8900 15000 > 54 

Sığır eti 68000 ~000 11 

Süt 159000 187000 > 12 1992 '75 

Kase yoğurdu 10500 16000 aded 5 

Kilo yoğurdu 14000 18500 kilo 18 

Mutbah yumurtası 280000 380000 aded 2 1430 63 

Gunlük yumurta 190000 255000 11 4 50 

Sade yağı 29500 38200 kilo 130 3724 50 

Zeytınynğı 18200 25000 , 62 

Zeytin • 5000 7500 , 22 2689 50 

Zeytın 5250 '7300 , 28 

Beyaz sabun 24.400 32500 11 37 

Yeşıl sabun 11550 178Ml , 26 

Tc.rcynğı 4250 5300 o 125 534 38 

kuru kayısı 2300 3350 ,. 90 

Kuru fasulya çalı 25000 30000 D 26 

Kuru fasulya horoz 13400 16700 , 28 

Nohut 25300 32000 , 20 

Pirinç 35000 45000 , 30 

Pirinç 48200 64000 » 32 6921 71 

Yeşil mercimek 14.00 2000 > 22 

KırmL7J mercimek 11050 16400 » 18 

Kuru iızüm 12100 15900 ,. 25 

Kuru barbunya 18600 24600 , 20 

Kuru soğan 35500 49000 • 7 

Patates <Battal) 40000 50000 ' 8 

Pata tes CKnba) 48000 61000 11 9 

Bulgur 42500 48500 , 14 

Soda 19300 24500 11 6 

Doma tcs salçası 2550 3900 • 28 

Tuz 25500 31000 .. 

Toz şeker 64.400 82000 » 

Kesme şeker 4000 6000 , 40 2455 50 

Mnknrna unlu 20000 25000 » 21 

Makarna irmikli '1'500 10000 • 26 

Şehriye unlu 15000 20000 > 21 

Şehriye irmikli 2000 3800 • 26 

Pirinç unu 5150 6550 • 25 1551 GI 

Un 21300 29100 11 18 

Kuskus 700 850 > 26 

tmiik 900 1450 > 25 

Beyaz peynir 8250 11200 > 45 '102 

Kaşar peyniri 4200 54.00 11 80 

Şartname 

bedeli 

480 

'138 

133 

249 

180 

16S 

ve Eksiltme Ko-

Şekli Eksiltme &arihi 

Kapalı 26.6 940 Çar.şamba saat 15 

Kapalı 26.6.94.0 Çarşamba saat 15,30 

Kapalı :28.6.940 Cuma saat 15 

Kapalı 28.6.940 Cuma saat 15,30 

Kapalı 3.7.940 Çarşamba 15 

. 
Kapalı 3.7.940 Çar.şaraba saat 15,30 

Kapalı 3 7.940 Çarşamba saat 16 

Kapalı 5.7.940 Cuma saat 111 

IKn.palı 5.7.940 euma saat 18 

Kapalı ıo.7.940 Çarşamba saat 15 

Kapalı 10.7.940 Çarşamba saat 15,30 

Sıhhi müesseselerin 1940 malt yılı lhtlyaQları olbabdaki şartname ve nümunelert \'COhile eksiltmeye konulım.ı.otur. 
1 Eksiltme Ca~aloğlunda Sıhhat ve İotı.maı Muavenet Müdürlüğü binasında to;ılı:ıan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin §ekli, gün ve saatleri, muhammen liat, muvakkat garanti mlktarl 'rı karşılarında gösterilmiştir, 
3 - Kap:ı.Iı zarnıı yapılacak eollt.meleri için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zadlarını mak

ıbuz mukabilinde komisyona vennelerlIA.zımdır . .Mektublara. da tekllf o1una.n flatıarın hem :yazı hem de rakamla yazılması 
kanuni mecburiyettir. . 

4 - İstekliler umum müesseselerin blltün ihtiyaçları veya bir mil~nin bir vartnaıne dahilinde bulunan l>Utüıı ihtiyaçları 
için teklifte bulunııcaklardır. 

5 - İstekliler 194-0 yılı Ticaret Odııaı veslkasll• 2490 sayılı kanunda :yazılı vesikalar ve muvakkat garanti ma.kbuz veya banka 
mektubları.nı kapalı zarfların içerlslne koymalan lA.zmıdır. (4699) 

H 
PROTEJiN 

j Frengi ve Belsoğuklağu 
1 Afetinden Koruyan yegane ilaçhr. 

,-_,.~ ______ .,.,. Her Eczanede Bulunur 

Tuvaletinizi yrıparkeı 
Pudra albna dalma 

KREM 
PERTEV 

sUrUnUz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve okmasınn maoı olur. Yağlı 

,. ... Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ ve yağsız olan tUp ve 
~ J ~~n~~ 

~> Hakkı Katran Pastilleri de vardır. · ~ ~------" 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira: ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka:;ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik· 
ramiye dağıtılacaktı::-. 

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

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 160 " 20 " 3,200 " 

DİK.KAT: Hcsablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düı -
miyenlere ikramıyc çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyluL 1 Birinciktmun, 1 Man ve 1 Haziran ta· 
ıihlerinde çekilecektir. 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUGU 
işletme 
ilanları 

Umum 

İZMİR ARALIK POSTASI 
25 Hazirb.n 940 Salı günün.den itibaren İstanbulin İzmir arasında. lldve blt anwk 

poota ya.pılacııktır. Bu pos~ya tahsle edllnUş ~an (KONYA) vapuru her Salı saat 19 
da. Tophane rıhtımından Izmire kalkaca.It ve Izmirden Cuma saat 19 da hareketle 
Pazar saat 7 de Tophane rıhtımına dönecektir. 

Bu posta gidiş ve dönüşte GeHbolu TO Çanakk.e;leye uğrayacaktır. (5291) 

•• 31 Mayıs 940 truihine kadar muteber olmak üzere verilmiş olan gerek İ.stanbul tehir 
hatları ve bu vapurlarımızda muteber pasoların ve gerekse muntazam posta vapurla.. 
rımıza da şamil serbest seyahat kartlarmm değiştirilmesine başln.nılmı.ştır. ı Temmus
dan sonra muteber olmayan bu pasoları değiştJrmek içln idaremiz yolcu ve JÜk !*'· 
vis!ne müracaat edllmesl llln olunur. (5289) 

Darülaceze Müdürlüğünden 
Darüliceze müessesesi ve hastanesine 15 kadın hademesi alınacaktır. Bu ffl Jap. 

mağa kendisinde kuvvet ve «udret ıörenl8rln hergiln müesseseye müracaatları . 
.a88· 

İstanbul Asliye 9 uncu Hukuk Blkimllftn
den: Yelene Terenko tarafın.dan Beyollu 
Ayna.lıçeşme Arslan sokak 19 No. da oturan 
Mihali Teretenko aleyhine ma.hkemenln 
39/382 No. su ile açın~ oldulu ihtar davuı.. 
nın yapılan muhakemesinde: Miiddeial&yhln 
15 sene enel evini terk ile semti meçhule 
gittiği tebliğ 11müha.berine verilen metnı
hattan ~ılmış olduğundan burada da
vacı ile birlikte oturan kızı Valeryeye yapı
lan tebligat ta muteber olmadığından mild.. 
deialeyhln esas davaya :karşı 20 gün zarfın
da cevap vermesine ve taranarın 11>17/940 
saat 15 de muhakemeye davet edllmelerine 
ve istida sureti ile davetiyenin mn.hkeme dl. 
vanhanesine talik ve gazetelerle de lllnat 
lcrasınıı karar verilmiş olduğundan olbabdn
ki karar Suı-eti tebliğ makamına kaim olmak 
üzere il.An olunur. 

Son Posta Matbaası 

Ne&riyat Müdürü: Selim Ragıp B?MO 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem VŞAKLIGll. 

Hem inkıbazı ve heın de terkibin· 
deki maddeler sayesinde banakla
rın faaliyetini tanzim ile en muan· 

nid inkıbaz mUpteıaıarını blle 
rahata kavuşturur. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 


