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Gayri muharibllk 
vaziyetini 

mu haf aza ediyoruz 
Başvekil ~Ü~ 

Mecliste muhım . 
beyanatta bulundu 

İngiliz kara, hava ve deniz 
kuvvetlerinin diln Alman 

sahillerine yaptıkları baskın 
• 

Bu teşebbüs Almanların lngilteregi istifli - ... 
"Bir taraftan askerı 

h 1 klanmıza devam 
azır ı d."" 

etmekle beraber . ıger 
lıazırlzklarznı öğrenmek · maksadına at/ edilig 

taraftan her zamankınden 
fazla uyanık dur~ak 
mecburiyetindeyız u 

Korvecten ispanyaya kadar sahilin blr~ok noktalarına as 
cıkarıldı, bunlar .&.iman kıt'a.la.rlle temasa gecerek carpı,tıl 

Ba vekil Mecliste 'beyanatta bulunurkeıı 
1 ı6 (A.A.) - B. M. Meclisinin 

Ankara k'l . · . . ıoda müsta ı grup re.ıs ve-
b .. klı ıçtıma 

ugun .ı. T han tarafından verilen a-
k T Ali Rana ar 

ı ı k' al tabiri okunmuştur: 
g"ıda 1 SU • h"'-A 

şa • • hadiseler üzenne, u~u • 

Eden'in nutku : 
'.'Alman hücumlarını 
sukotla karştlamak 
tabiatimize uymazı,, 
Hindistanda mecburi 

askerlik usulu 

/ngllterenln Fransı2 
ftlo•u11a me&ajı , •...................................................... , 

1 ltalyanlCJJ' lngiltereyi istila içinı 
l Almanlara yardım edeceklerini 

söylüyorlar 
\.._... ......... ..__... ....... __ ......... ___ ... .-/ 

Londra 26 (A.A.) - Royter: 
Haber verildiğine göre, müttefik kuv -

vetler, düıman sahilinde bazı noktalara ih
raç edilmiştir. Bu kuvvetler, Alman kıt'a· 
ları ile temasa geçmiştir. Düşmanın insanca 
zayiab vardır. 

Londra 26 (AA.) - Royter: 

--Son ıııyası T- k. 
. . h ·ci siyaseti hakkında ur ıye 

metimızın arı . al h-

• Londradan haber verildiğine ~öre müt
tefik deniz ve kara kuvvetleri, lngiUz ha
va kuvvetlerile işbirliği halinde düımanın 
muhtelif sahil nııntakalannda muvaffaki -
yetli keşifler yapmıtlardır. Birçok nokta -
)ara asker ihraç edilmi, ve Alman kıt'aları 
ile temaaa geçilmiştir. Düşmana iruanca za
yiat verduiJmİftİT, bazı ölüler miltteflk.le
rin elinde kalmıttır. Bu taarruz ketfi esna
sında birçok müfid malümat elde edilmiı
tir. Müttefik kuvvetler hiç bir kayıp lcay -
aeylememiştir. 

fnııiliz tayyar~ bir Alman hava Umanına yçhk. ..rı turna ..,. ...... 

M 1. • 1• tenvır buyurm arııu mu -·-------------···--·----·· ................................................................................................................ . 
:B M. ec ısın • . 

• kilden nca ederıtn. 
terem Başve I BaQvekil doktor Refik. 

K'' ··ye ge en ~ 
ursu "d k. beyanatta bulunmuıtur: 

Saydam. aşagı a ı d l 
arka aş anm, 

"Muhteremd Rana Tarhan hükume· 
S arka aıırn K 
ayın . kk d malUınat isityor. en• 

l . asetı ha ın a 
t n sıy b veriyorum: 

·ı . "" ceva ı hAd' dı erane ,,- b . mesi üzerine a ıı o-
l l har e gır • f'l 
ta yanın .. h i et hükfunetı etra ı e 

. eti cum ur y .. .. .. 
lan vazıy .. I" ınuahedenin cuzu mu-
tetkik etmif ve uç u lı protokol hükmil-

• • 1 2 numara 1· 
femmımı o an k ·cab eden teb ı -

.k k rar verere ı . 1· 

ln~liz ukeri mütehasıısları ne diyorlar? 
Londra 2'6 (A.A.) - Royter ajansının 

askeri muhabid yaztyor: 
Müttefikler tarafından düşman tarafın -

dan i~gal edilmekte olan sahil boyunca 
muhtelif noktalara yapılan ihraçlar ve Al

(Devamı '1 ncl sayfada) 

General d6 
Gol Peten'i 

itham ediyor 
Fransız milli komitesinin 

başına Reynounun 
gelmesi muhtemel 

nü tatbı a a ran Türkıye ha ı 

• Buna naza . . ================ gab yııp~ıştır. uhariblik vaziyetını ınu • Londra 26 (Huıuıi) - İngilterede bir 
hazırdaki gayrı ~ İngiliz teşebbüsünün Fransız milli komiteei kurmuş olan Ce -
hafaza etmektedır. • ti ve müdafaası neral de Caulle, bu akşam tekrar radyo-

• . in emnıye k eti h b d b 1 k M 1 P Memleketımız k • hazırlıklarımıza de- mana ve ıym da bir ita e e u unara • are,a e -
, ftan as erı h tainin dünkü nutkuna cevab vermiş ve ez-

ir.in bir tara b dı·g""' er taraftan er ·••••••••••••••• .. •• y AZ AN ..................... ) • . k. 
y ' ki bera er. 1 cümle demııtar ı: 
vaın etme e k durmak mecbu- Emekli ... eneral • - Mösyö Mareşal, denizaşın bir ülke-

kinden /azla uyanı . e 1 il h 
:zaman • Bravo seslen). . H. Emfr Erkilat den radyo vasıtas· e ıize itab eden, bir 
ılyetindeyız ( .k • tinab eden bu dık- 1 Fransız askeridir. 

Her türlü ta~~· ten ıç leketlmiz için ol - .eon Posta. nın askerl muharrlrl Dün akşam Fransız mmetine hitllb et -

kat
li vaziyetimızın me~. de sulhün mu - :......................................................... tiğiniz sıra.da, çok iyi tanıdığım sesinizi 

fırnız ıçın <Yn.,ını 1 inci sayfamızda bulacaksınız) iıittim. Almanya ve ltalya il~ nkdetmiş ol-
~uğu kadarh;~~ olacağını umid etmekte- duğunuz mütarekeden bahsediyordunuz. 
)ı.afazasına l • ..rekli alkışlar.) ll Bidayette, ancak franaanın askeri ve mil-
)'iz. (Bravo ses en. ~u • it terefile mütenas.ib bir mütareke aktede-

s t Rusyada neşredılen beyanname ceğinizi vadeylemiştiniz. Halbuki dün, im-

e zaladıı'tınız mütareke neticesinde Fransız ovy • • milletinin büyük müşküllere katlanacaiını, 

t F ransanın yarısından fazlasının İşgal edil-

-

Büyükada yangın 
Dün Adalılar büyük bir lehli 
atlattılar, 12 ev, 11 dükkan ·yan 

2 it/ aige ne/ eri yaralandı 

i ·ı n m es a 1 sa a 1 rniı olduğunu ve halkın çok çetin günler 

A m e en yaşamak mecburiyetinde ~ul~nduğunu ıöy-
lediniz. (Devamı a uneu sayfada) 

k r 11 Yor • Yangın yerinde toplanan halk 

8 e ÇI a 1 y 1 1 Dün saat 14,45 de Büyükada<la 12 evle itlaiyesi yangın mahalline yetişti 

6 dan en ra n 1 f dükkanın yanmasilc neticelenen büyük iki dükkanla, mücavir bir evi tama 
b' n ı olmu~ıur mış bulmuştur. Bu vaziyet karşıtı 

---;- . mperyalist harb mahreki içine k b• 1 . "~:.:.:: Ada ;.k~leoinin yamndaki "h· hal Heybeliada hfalyesi ile 

Beyannamede: ,, lkıncı e yarısından fazlasını almışhr. a ınes ~:<l: sr:a~~=r!ı~~;~I eı1;nı~0cfük'~a::~da~ ~=n~:fai!l;~iy;:~~~nı h::ı~;ec:kri~: 
. . d" ya balkının h 1 bilmek için kuv- Tahran 26 CAA.) - Pars ajansı bildirl • ki ocaktan sıçnyan bir kıvılcımın Balıkcıl mı_ş, halkın da yardımile atesin 

Jlmdtden UO .• • tiban\ara azır O a . . yor: caddesine nazır 5 6 sayılı Hristonun kahve- vesııü etmesine mani olmağa 
b t}e bÜiUO un ak cburİyetindeyİz,, denılıyor Doktor Matın Daftari sıhhi aebcblerden sini yekdiğerinden aynan tahta bölmeyi tu- Biraz ıonra Heybeli, 45 dakika 
ırıer s~r~ . l brın ıne ' dolayı ls~ifa ~tmiş ve_ Şehi~h tarafından tuşt~rması s.~be~ olmuştur. o .~ırada şid - lstinye deniz itfaiye grupu yeti 
1ııt.etler1mlZl fazla aŞ - 1. ' ~ lara bütün aendika aza • yeni kabıncnm teşkiline endustrl nazırı B. dellı esen ıuzgarın yangının auratle tevea- İtfaiyenin cansiparane gayreti, 
..,.. il 1 ~ıyen ere meıuUT ' d11-• ı· y ı k b' .... .. • • b •k• L k t d .. A ~ s·· "'- d ansı b - n L~.:.b ııit..b anname neşretmiıtir. Ali Mansur memur e u..uuŞ ır. en o. ıne suunu ıntaç etmıt. u ı ı 1011.a or asın a sen nız.gara tagmen uyuKa ayı 

u k 26 (AA.) - Ta19 aJ 91na ');' .eTı e~ şöylo aenillyor: bu akşam saat l9 da Şebinşaba takdim e - bulunan ev ve dükkanlardan milrekkeb A- don yangını önlemeie muvaffak 
1vıoa ova ' meTkezi Bu. -rann t ael sarfada). dDm14tir: <Devama 1 iinci ...,ıac1a> da derhal alevler iQerisinde kalmııtır. Ada <O.vuu a ün.cii 

~rtyon . . dikaları tek-
Sovyetler Bırllii ıen uAeıac.iisler., 

fionse,J. büdin ameleye Ol 



Hergün 
-L-····-

Fransız dramının sonu 
~""-- Yaum: Muhittin Birgen _J 

B azan devlet tıdamlan için çok ağır 
mes'uliyet halleri geliyor. Yirmi 

cnedenberi Fr nsayı idare etmiş olan dev
let damlan da bugiin bu rncs\'ıliyetin hiç 
olma.1.sa manevi yiikü altında, mü~tercken 
ezjlmi~ bir vaziyettedirler. Bundan iki ay 
evvel, Avnıpanın ve dünyanın büyült icara 
ve deniz kuvvetlerinden biri olan Fransa, 
bugün hiçbir kuvvet ifade etmiyen iynsi 
ve askeri bir naaş hıılind~ yerde yııtıvonm 
bunun mea'ulü elbet Fransız milleti de~il 
belki ?e ~u milleti &endercc idme etmi§ 
olan sıynsı, mali, iktıaadi ve askeri zümre
dir. F r.nnsanın hib olduğu o muazzam 
oğrenmc, bilme, nnlama \asıtal.ırım çok 
fen kullanmış bulunan bu zümre, memle
keti gaflet ve daliılet içinde, hazır olmadı
ğı bir harbe cvketmı ler ve bu harb, bü
:~n sıkleti ile Franııanın üzerine yüklendi
gı z man, onun altında en C\'\•el kendileri 
ezilmişll"rdir. Bununla bl"raber bu onlar 
için, daha ziyade manevi bir :zilm~ oldu: 
maddeten ezilen Fransadır: Srrvetilc, yur
du ve ocağiJc. evi ve barkile hülasa butün 
halkile... / ' 

Hiç şüpheııiz. şimdi bütün Fransız mil
leti bu ağır ve feci çöküntünün tesiri altın
da bulunuyor. ihtiyar mnre lın, çok haklı 
olatnk dedıği gibi, Fr nsa son yirmi seneyi 
daha ziyade zevk '\"C safa' ile ceçinni.,tir. 
Ne hnrh için kafi derce-de düşünmüş ve 
haznlanmı • ne de milleti, büyük zaman
lnnn gelmesi ihtimallel"İnc kar ı uyanık tut· 
mn§tur. F:,ransayı çeyrek aııır idnre etmi 
olan 7.Ümre, bir kelime ile. hu müddd zar
fında ht'm uyumuş, hem de uyutmustur. 

Bundan 24 Rnc evvel Verdunda 
400,000 Atman cesedinin yerlere ııeTİ!miş 
olduğunu gören ihtiyar mareşal, bugün 
F ransanın askeri ve !oiyasi naaşı iistiindc si
Jüh omuzda, te1mır nöbet beklerle.en, ~eç
mi İn bütün hatalarını birkaç b it cümle 
ile jfnde etti. O cümlelerin içinde bütün bir 
tarihin hakikııtleri yaşadığı muh klcaktır. .... 

Olan olmu tur: eğer bir taraftan bu
~ünkü ve yannki ı\hvnle de göz ntmak is
lersl"k evvela şunu tesbit edebiliriz: 

Fran a, it hnımanca h rbcttikten sonra, 
her teYin çöktüğünü göriince harbe nihayet 
verme karannı da efendice vermiş ve avni 
ruh içinde tatbik etmiş cörünüvor. Beki -
nilen lngiliz yardımlammı dai~a teahhür 
f"tmcsinden dolayı Frnn.sanın içindı- derin 
bir iğbirarın yer tutmuş olduğunu imdi an
lıyoruz. Buna raqmen, F rnnsa nıütnreke is
temezden evvel Jnı:r·lterc ile konuşmuş, onu 
tnsavvurlanndan habcı d r etmi~ ve krn
di ini mazur görme ini i•temi~. O günlerde. 
fngiltere de Frnmanın artık !lkeri bir kud
ret olmaktan çıktıv nı r,ördiivü icin buna 
muhalefl"t etmt-mi- fa'k t. Fr mnz donan
mruının Alm nya el"ne düşmrsi tehlik ~n
dcn l:orktu'hı için hu don nmnnın c nrtnet 
olarak kendi,jne t .. }imi t ) .. binde bul n
mu Fakat, Framı bunu k h 1 t>tmr · • 
Hiçbir mıllet. kendi linddci ı·hını lıacık" 
bir millete verme~i kabul edcma; F ıısa 
bundn haklıdır. Bunu.ı1n ~rnbC"r. Fr nsa 
bu ailahı Almnnv v dn tt:-slim Ptmi •or. 
Teslim ı-ttiği takdirde F rnnsa, bu donanma 
mukabilinde Almanyadan çok şey olabilir
di. Bun rağmen, Frnn a, erdinr ~adık 
kalmayı her ~ye tercih etm · tir. Mütareke 
maddelerinin Almany tanıfı1ldıuı hazır
lanmış olması bu vaziyette bir şey dt>ği Lir
mez; çünkü Fransa, bu ün bu <lonanmayı 
Almanyay verse - ~i bu hakkı haiz 'lldu
iunda fUphe yoktur • onun mukabilinde 
her ıeyi alabilir. Fransa hunu yapmıyor ve 
yapmamakl gö tefiyor ki harbe nıunu b~ 
lası ginni • harbi kahr manca ve cercfile 
yapmış ve nih yet onu erefle bitirmistir. 

Fransaya bu erefl6ri tanımak bütün 
dünyanın borcudur. 

* Bütün büyüle rsıntılar, bütün milletler 
içinde daima büyük ak;sler ve büvük değiş.. 
meler ynp~tır. Frnnıı nın ba ardığı dram 
ise bu ne,•i sarsıntıların en büvüklerinden 
biri ile neticelendi. Fnınııız milleti. ~mdi}·e 
k dar bu nevi vukuatı tanımrunı değildir. 
Fransa bu yükün altından da kalkar. Fa
kat, ıura ı muhakkaktır ki Fransadnki bu 
büyük samntı bu mılletin bütün hayatında 
derin akisler yapacak ve Franııanın tarihin
de yeni bir devir ha lıyacaktır. Fikirlerinde 
ve duygulannda derin bir t hnV\-ÜI husule 
den Fransı2 milleti, gccm~n umumi bir 

tasfiyeJ!ine girişmc'kte gecikmiyeccktir. 
Meydanda bugün genç bir Gambcttn 

görülmüyor. Bir aralıit onun hcvf"cnnını 
temsı1 eder gibi gelen Reyn ud. Paristen 
bnlonlıı uçup Fransayı yeniden canlandıra
cak kuvveti gö teremcdi. Fakat. ihtiynı 
marcplın etrafında toplnnmı olan askeri 
Fransa, bütün ihtiyar v• tecrübeli cnerjile
rile Fnmsada yeni bir devrin hazırlanma
sına aid kararları vermiş görümiyorla . Y -
kın bir atide Framıanın mı,.ıl bir dnhili vo 
harid siyaset inkılfıbına doğru yol alacağı
nı göreceğiz. 

Benim tanıdığım Fransa. blıcı aiın tel
lerine dokununca küsüveren kılıç balığı gibi 
pa i' Tuhlu bir memleket değ-1clir. Tarihin 
k~disine kurduğu nğın İçine sırf dikkat .. iz
lilc neticesi olarak dümıü olan Fransn, bu
günkü b > gınlı.ktan çabul: uynruıcak ve ye
niden Avrupanın ktif bir unsuru olaraktır. 
O. bu faaliyetine ne zaman ba lıyncak. bir 
tu ftan kırılmış Jı:uvvetlerini toplarken ö
tcdrn bu kuvvetleri hangı bir gayeye doğ
ru cvkedccek} 

Bunlan y kında a-örcceğiz. 

dlu/,itlin cJ3il!<Jt!ıı. 

• • 

SON POSTA 

Zaferin sonu 

Eski Yun.ın trajedisinin babası sayılan Eschıl mı!Bddan Tarıh ıbuyük vak'a yaratan milletlerin ve o milletlere 
b(Ş asır evvel yazdığı bir şiirde: başlık etmiş olanlann ekseriyetle zaferi müteakıb sarhoş 

- Gurur zafenn çocuğudur, fakat affedilmez bir kabahatı olmuş okluklarını kaydeder, kendilerini bu sarhoşluğun 
yarciır. babasını öldürür, demişti. akıbetınden korumuş olanlar hemen yok gibidir. ............................................................................................................................... -...... _,,,.,_, .... _ .......................... -·-········· 

Ağzında dişi olmıgan 

ihtiyarlara pipo 
Amerikanın Vir 

jinya eyaleti da • 
bilinde Bluefield 
~ehrindc demir -
yollarında çalışan 

Edgar M. Stecle is

mindeki bir ihti -
yar ağzında hiç di

şi olmruiığı halde 
pipo içebilmenin 

bir kolayını bul -

muştur. 

Resimde de gö -
rüldüğü üzere ihtiyar boynuna ve çeneye 
bağlı yumuşak telden ufak bir tasma 
kullanmakta ve pipoyu buna istinad et
tirerek mükemmelen içmektedir. Bu su
r~tle dişsiz pipo tiryakileıi artık pipo 
içebı1ccekleri için memnun olmaktadır -
lar. 

Yo 'cıısuz bir otobüs kum-
pa1qasın1n bu 'du~u çare 
Amerikada Teksa..'ıta büyük bir otobüs 

kumpanyası.. müşterilerin ragbcti ka
zanmak üzere şu çareye baş vurmuştur. 
Şofor olarak hep hokkabaz. cambaz ve 
komikleri olmaktadır. 

Ayni zamanda otobüslerin iı:ine ve is· 
tasyonlarn ~ ilfuu talik ettirntiştir: 

elçinde bulunduğumuz müşkül anları 
dü · nm yiniz. Dalına n~' li olunuz. Hoş 
sözler işit.m€k ister iseniz şoförlcr:.mizc 

müracaat edınız. Herhalde sizi güldüre
ceklerdir., 

Mü kül bir mall vaziyet içinde bulu
nan bu otobüs .kumpanyası şimdi adama
kıllı kar yapmağa başlamıştır. 

En pahalı öpücük 

OND.A 

Garib !jl8Y 
lyasi ha.dlselerln kafalan durdu • 

racak kadar ağdalaştığı gunJerdeylz. 
Ilıidfsclerin en faal dimatlan re-ıce 
utı'atacak kadar, ağırdır. Bu a dalı 
mevzudan uzak lr "'lak için gazete 
sayfalarını kanştırll'ken şu havndis 
gözume çarptı: 

cl'ıı.ldr hastalara vcrt'en bazı Ua~. 
far pahalı oldufu için ~tehr yaptı. 
nlınadan kalı. or. Bunun için yapılan 
lkfıyete el ko3 an belediye lnından 

böyle f:ıltf~lerc ucuz lliç yazılmasını 
ta iye etmiştir.• 

Pek k.-ıvrnyamadım. İlaç denUen 
nesnenin ucuz ve pahalı diye iJdye av. 
rılmasına fenn n imkan TIU'Sa hasta. 
lığı da zenginlere, f:ıltlrlcre, mali kud. 
~etlt'rinc göre tak im edecek bir idari 
kuvvet Tar demektir. Belediye nrgl 
re im tarh eder ırlbi hastalıkları d~ 
herke 'n laJ haline gorc t.a.ks.im etmek 
kuclretınde f e \'erdiği emir çok yerin
dedir. Fakat fakire bir n pirlnle iyi 
olacak hafJf baş a~'rl '· zcnıln de 
ancak mp:ınva ile ifa bulacak bir 
kan bozuklu u t Hih etmh·e mukte. 
dlr değil e verdiği emir giHunçtiır. 
'ok e "r ayni ha!ctalık için bir ut'ııı 

bir de :pahalı il.iç varsa ne olursa ol-
un Cha ta) tein uenzu ile paha ısı 

değil en fa, dnlısı t:ırnvc edlle1'illl'. 
Hayatta h:ı:ı:ı 1 r rilır ki olunma 

ballnahil"riz. 1 rla asfalt vol vnp. 
mıva paramız çıkı ma:ı:, adi Ş-0 e yapa. 
rJ2. Beton bina y:ıpmıya kuılretlrniz 
yetmez ah ab vap:ırız. Balık ~umurht. 
sı yemfı.:e ke emlz ~lvPnnez. tavuk ''ll. 
mu~ ı 'erh:. Bütün bunlar mümkün. 
dür. rnknt p:ıhnh ilirla M olat'ak 
lhaı;ta ı uruz ilicıa tvf ed<'mcl'iz. o 
füicın herhalde bir bn_c;ka tc- iri, basım 
ır sı olarak. terkibinde <lnluı kuvveUI 
madde~r bulunacak ki pahalıılır. na-
1.l doktorlara atledilc-n, hasUının evine. 
nn:ırbm:luın.'l, e a ıruı, otomobtllnc 
"'"rP n rn lc:tf'nıek u<;ııJü hasta:vn :vazı. 
1 cak reçetelere de 1C!Şmil etllll;oMm 
di.)ecefim yok! 

HAZRAN 

Viski düşkünQ bir 
Amerikalı muharriri 

Amerikalı rornancıllll'o.1n .Ernest He -
mingway, !ngiliz okurlarının pek iyi ta
nıd1ğı ve sevdiği bir cdibdir. Hikfiyelcri 
harkulad'e güzeldir. Daha ziyade sol te -
mayüllerle tanınmış olan muharrir, İs -
panya hanbinde Mııdridde bulunarak, A
merikan gazetelerine harb röportajları 

gönd rmiş, ve bu sırada edindiği intı -
batarı, b"r piyes hahnde toplamıştır. Pi -
y ino beşinci ol ismi ve.ren muharrir 
müthiş viski tiryakisidir. Bardakla içme
ğe doyamaz, şişeyi ağzına diker. Hele bir 
ara, İspanynnın en müthiş soğuklarını ye
diği bir sırada yüzünü viski ile yıkayı~ı 
meşhurdur. 

Holivudun öpücükcübaşısı 
Hollvud sinema fUeıninde blrlbirlnden ganb 

san'atlar vardır. Bunlardan biri de öpüeuk
cüb:ışılıktır. liollvudun öpucükçü.başJSlllln 

lsmt Lyonel Majolles'tir. Bu adam hlç bir 
film kumpanyasına men.sub de~Ildir. Butfiıı 

lilm kumpanyaları ile alAkadardır. rümlerdc 
gördiığümüz ve lblrçoklnnmızın bOyük blr 
zevk ile scyreyledlğimiz öpllşm.e sahııelerı o 
hazır bulunmadıkça çevrilmez. vazıresı de 
bununla knlmıyur. Lyonel MnJolles, ayni za. 
manda san'ntklırlara opüşme dersleri ver _ 
mekledir. 
Meşhur yıldız cGreta Garbo .. nua •Ladanı 

O Kamelya. fllmlndekl ateşli busele?inl o 
idare eylemiştir. 

Filmlerde öpüşme sn.lmelerinl ~asit san. 
mayınız. Bu öpüşmeler ayni "Zamanda bir ih

racat mctaıdır. Film kumpanyaları bu nok. 
t.ayı goz önünde bulundurmak mecburiyetin.. 
dedirler. Her memleketin kendisine göre bir 
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ı Sözün kısası -····-Fit oldular 
\. E. Ekrem Trılu 

B izim matbuat aleminin ilk tcsi t _ 
rihi itı"barile ağa babası, fnk t son 

defo intişara başladığı tarihe nazaran da 
Bünyarnfoi olan ağır bD lı. muhafazak 11 

ıırkadaşımız « T asvjri Efkıir 1) geçen gün, 
hadiaelerin beyecanile mi, yoksa ihtiyarlığı
nın eseri olarak mı nedir, Bulgaristanın Ö• 
len Mosko ... ·a elçisini diri telakki ederek, 
hakkında yapılan cenaze merasimini mu
tantan bir teşyi rasimesi §eklinde göster
mi~ti, 

Böyle fırsatları hiç kaçırmıyan Haber. 
refikimiz. Tasvirin bu gnflrtinı yakalar yn
kalamaz hemen o gün, birinci yf ııındıı 
kocamnri harfü başlıklarla teshir etti. 

Halbuki gazetecilik nle.'llinde böyle zü
huller arada sırada olur. Nitekim dün nk
şamki Haberde de fÖyle bir havadis '\ardı: 

<ıSümerbank eski umumi müdürü ıle 
mt-clisi idue azasından fil1nca haklarında, 
falan mese1e dolayısile Ank ra rmıddeiu
mumiliğince açılmış olan ilk tahkik t de
vam etmektedir. Gene bu ıne.selcdcn dola· 
yı eski idare meclisi .ıza9ından Asım Tur· 
gud d sorgu hakimliğince isticvab edil· 
miştir.)) 

Sümerhank eski idare mecli.si auısındaı 
Bny Aııım T urgud, eski hariciye nn2ırı vt 
Stokholm elçisi olan uzun sakallı mc huı, 
Asım Beydi. Bir, bir buçuk sene evvel, K 4 

dıköyündcki evinde Allahın rnhmetine ka
vuştu. Anla~ılan, sorgu hakimliği, ahiret
teki mahkemei kübra v sıtn.silc ve istinabe 
yolile merhumun ifadesini aldırmış. Yoksa, 
ba kaSJnın gözündeki çöpü kendi gözün
den kaçırmıyacnk kadar müdekkik olnn a .. 
ziz refjkimiz bu mühim havadi$İ karilerine 
vermezdi. 

Ayni havadis Hab~en önce çıkan 
1 «Akşam» dn da aynen int~r ettiği için, 

kah hat heyeti tahririyeden muhteıem 
Makas efendinin olsa ~erektir. 1 

Her ne i.sc.. Tasviri E.fkfır ve Hnber rc
fik.lerimiz bu suretle fit oldular sayılır. Her 
iikisine de geçmiş olrun 1 

c. cl.we11ı, ~tılu .................................. -........................ .. 
Eminönü ile Unkapanı 

arasındaki 

sahada imar faaliyeti 
Eminönü ile Unkapanı nr sındaki saha • 

nın yeni tanzim plii:ılan tasdikten gelmiş, 
tafailUt pliinlan hazırlanmıştır. Be1ediye, bu 
sahadaki imar faaliyetinin tatbikatına ge -
çileccğinden Dahiliye Vekaletini haberdar 
elmittir. 

Jstanbulun ticaret sahaSJna teıkil edecek 
bir nııntakanın yeni şekli hazırlanırken çok 
dikkatli hareket edilmiştir. Yeni pi; ndn şim 
diki Y emi!I i kdesile Hal binaları arn ın -
daki deniz kıyısına gtni~ bir rıhtım yapıla
cnktır. Yeni rıhtım, orndaki ticarethanele
rin ihtiyacına tl'knb:.il edece~ büyuklukte 
yapıl cakhr. Rıhtımın, hal tarafınd ki kô· 
şcsine otomobil parkı İn!la olun rak, ti -
cnrethnnclerin otomobillerı, yolları kapat· 
mamak için bu parkta ,bulundurulacaktır. 

Otomobil albnda kalan 
bir adam 

ağır surette yaralandı 
Eminönünde bir lcişınin ağır surette ya

rnlanmasile neticelenen bir otomobil kn -
zası olmuştur. 

Fatihte oturan Cemal isminde biri, Ar
pacılar caddesinden geçerken, oför Ya
.. ann idare.sindeki 1925 numnmlı taksi o -
tomobili kendisine çarpmış ve yere yuvaT
larnıştır. Ani ve şiddetli çarpma neticesin
de Cemal başından çok nğır urette ya • 
ralnnarnk, derhal cankurtaranla Ccrrnh -
pnm h stnnesine kaldırılmıştır. 

Suçlu şoför vakalanmış ve kaza etrafın 
da zabıtaca tahkikata başlanmı~tır. 

En pahalı öpucük Mayıs ayında Ame
rikada Los Angeles'tc yapılan .güzel du
daklar> müsabakasında verilmiş ve alın
mıştır. Öpücüğü veren güzel kızın JSmi 
mis cElvira 7...ontek, t!r. 15 Mayıs 1940 
tarihinde yapılan bu müsabakada bir 
zengin Amerikalı bu kızı fevkaHide be
ğenmiş ve ilk defa olarak onu öpmek ıs
temiştir. Buntm için istenilen parayı ve
receğini bildinniştir. Fakir bir daktilo 
olan iıs cElvira> paranın miktarının ken 
dince evvelden :malfun olmamak kaydile 
buna nnıvafakat eylcmistir. Bunun üze
ı-ine zengin Amerikalı defterinden ibir 
çek kopararak yazmış ve onu bir zarf i
çinde Mis Elviraya tevdi eylemiştir. Bun
dan sonra kızın dudak1arından hararetle 
öpmüştür. Ertesi gün ktz zarlı açm1ş ve 
içinden 20 000 dolarlık yani 26.000 liralık 
bir çek çıkmıştır. 

Rumi ııcııc 
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1 6püşmc tarzı vnnhr. İşte bunun için filmin 
tlcart kıymeti bakımından öpüşme aahne • Halkevinde cebir ve hendese 
ıerı büyiik bir ehemmiyeti hnlıdlrlcr. dersleri -Hıtır Rumi aeıwı Öpiişmclcr, miitehn.<;SIS Lyoneı Majolles ta_ Beyoğlu Halkcvinden: Ortamektebln son 

1940 63 rafından üç kı..mın ayrılmıştır.: sınıfında bütünlcmeğe knlan talebeler lçia 

PERŞf:MBE 
ı - Beynelmllel öpüşme. Bu yüzde vüz cebir ve hendese dersleri vcrlleccktlr. Arzu 

klMik ôpfişrnedir. Devamı yalnız beş sanı _ edenlerin derhal Evimize müracaat ederek 

GÜNEŞ C. Evvel •M A< yedir. Aı çok kalb1 olmalıdır. knydolanınalan.. 

.... s. ı>. 

4 

8 

LJ 

20 21 :ı: \18 

6 24 

2 - Amerikanvari öpüşme: Yedl santrc 
sürer Bu tarz öpüşmeler sarbest fikirli mem. 
Jeketlcre göredir. 

(Jh : 1 ın-ii Ah .. n '· 1 

3 - Şnrk öpüşmesi: Bu tarz öpüşme Uz:ık 
şark memleketleri içindir. Yalnız iki ,aniye 

1 STER 

v. 
E. 

s. 
l2 

4 

i NAN, 

"· "· 15 ııı 

11 ı .. 

Dün muhıercm nrkııdac:larımızdan birind• Ank rndan nlın
mış bir telgraf çıktı. Aynen şöyleydi: 

Ankara. 25 (Hususi) - Sürtıerbank C!!ki Umum Mlidüıü 
Bay Nurullah Esad ile C!lki idare mecli İ "zncından Bay Hn im 
Can haklarında. Kütahya kiremid ve tuğla tabrikasının ıamir 
ve t('vsii 1 lerinde yolsuz aarfi} at yapıldığı iddiasile Ankara 
Cümhuriyet Mudddumumiliği tarafından aÇJlmış olan ilk tah

kiknl devam etmektedir. 

1 STER i NAN, 

• 

IJ. S. 
17 19 
li!.. u 

l>, s. 
44 "1 

2 

STER 

o. 
48 
1.4 

devam cde,r. Adeti\. dudıı:klnrın çok hafit bir 
teması halindedir. 

İ.şte Lyoneı MaJolics bu nizamları tatbık 
Ue milkeller bulunmaktadır. 

iNANMAI 
Ayni mMe1ederı dolayı bankanın eski idare meclisj reisi Bny 

Sa(a Apaydın ile azadan Bay Asım Turı;:ud da sorgu hfıkimli
ı;ınce ticvab olunmuş) rdır. » 

Bu te-!grafın ikinci fıkrasında jsticvab edildiği hnber verilen 
Bay Asım Turgııd voktile Sıokholm sefiriınizdi, bir aralık harici
ye nazırlığı da > apmıştı ve •. bir buçuk sene evvel AUahın rah-

, mcrine intiknl etm~ti. Anla lan isticvabı öbür dünyaya istina
be c~rakı söntlermek surctile yapılmıştır. 

STER iNANMAI 

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

İstanbul 
Defterdarhğından 
tebliğ olunmuştur : 
ı Hazlrnn 1940 tarihinde mer'iyet 

mevkılne girmiş bulunnn 3&43 sayılı mu
nmele vergisi kanununun bnzı hükümle. 
ri karşısında tereddüde du.şülmektc ol -
da~u alCıkadarlnnn t~vall eden mfira • 
canUnrındnn nnlnşılmaktadır. 

Herhangi yanlış bır tclftkki ııe hare -
ket t'ducrek ilerde kanun1 blr muamele 
tnr.şısuıda kııhnmamak l~ln nlCıkndar -
lann, Galata Balıkpazarınaa Munme -
le ve İslihl" k Vergileri Mudürlüğune ve. 
ynhud İstanbulda Denerdarlık bina -
sında ihdas edllınlş olan Büroya mürn.. 
cnat ederek iktiza eden mnlümnt ve 
iznhat.ı almo.ları lüzumu rica olunur. 

(5395) 
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Küçük memurların 
ter/ ilıini istilıdaf eden 

kanun kabul edildi 
Meclisin dünkü toplantısında Dahiliye ve Maliye 

Vekilleri sorulan suallere cevablar verdiler 
.Ankara 26 (A.A.) - Büyi.ik l\'lillet 

Meclisi bugün Şemsettin Günaltayın baş -
kanlığında birbirini takiben iki celse .. akde.t
miştir. Birinci celsenin açılışını muteakıb 
devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
taadülüne dair kanuna bağlı bir numaralı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka -
nun )ayihaııının müzakeresine geçilmiştir. 

Bu münasebetle söz alan Refik Şevket 
(lVfonisa) mevzuu müzakere kanun la~~ -
hasile bir numaralı cetvelde yapılan degı -
§iklikler üzerinde durmu", bunlardan o~ -
Jıiliye Vekaletine aid değişikliklerle Malıy~ 
Vekaleti merkez muhasebe kadrosund~ 
ilavelerin bütçede yapılması lüz~m~ tas:_ı~ 
ed:Jmis olan tasarruf ile telif edılmıyecegı
ııi ileri sürmüş ve bunların tayyını istemiı -
tir. 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 

Teklif edil,.n tadillerin esbabı etrafında 
bütçe enciimeni tarafın~.an v;ril.e.n iz~hat -
\an sonra söz alan Dahılıye \ ekıli Faık Öz
hak, Dahiliye Vekaletine aid cedvelde~i 
deği~ikliğin esasuıtn şimdiye ~a.dar bu

tün diğer vekaletlerin tal4r~ teşkı}aıJ~rı ta
dil edilmiş olmasına nrnkabıl vekaletın .taş: 
ra teşkilatına dolrnnulmamı~ olması netıcesı 
buradaki küçük memurları~ terfihi.~~. i:,n -
kan bulunamadığını. üıerındc goruşulen 
me~elenin ~.sasını bu sınıf memurların. te~
fihini istihdaf eylediğini tebarüz ettirmı~ 
:ve sözlerini bitirirken de demistir ki: 

Arkadaşlar, hergün devlet vazifesi mü-

temadiyen ziyadeleşmektedir. Burada çı -
kardığımız kanunların kısmı azamı idare 
memurlannın vazifelerini arttırmaktadır. 
Teşkilat yerinde durur. maas yerinde du
rur, fakat vazife mütemadiven artarsa ve 
ben bu vazifelerin iyi görüldüğünü söyler
sem elbette siz inanmazsınız. Onun için çok 
rica ediyorum ve 7annediyorum ki bu iza
hatım yüksek heyetinizi latmin etmiştir, bu 
küçük memurların maaşlarına yapılmış o
lan küçük zamlara ilismiyelim. Bu ııuretle 
zaten bunları diğer de\ let leşkilittında ça -
lışan memurların vaziyetine yaklnctırmış o
luyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Çok 
doğru sesleri). 

DahJUye Vekilini takiben kürsüye gelen 
Maliye Vekili Fuad Ağralı, Vekô.let Merkez 
Muhasebesi kadrosuna yapılan ilaveler\ ıcab 
ettiren Iüzum ve zaruretleri izah eylemiş+ r. 

Bu tznhatı ınüteaklb diğer maddelerin mii-
7.akere.~ine gecilmlş ve kanun heyeti umu _ 
mlyeslnln ikinci müzakeresi yapılmıştır. 

Bundan sonra devlet demiryolları istim _ 
lfl.k kanununa müzevvel kanuna bir madde 
eklenmesine ald lfı.yihanın lkincl müzakere. 
si yapılmış ve celseye nihayet verflmiştlr. 

Mecfüin ikinci celı;esı açıldı~ı zanrnn Cum
huriyet Hrılk Parti~! meclis miıstakU grupu 
reisi Ali Rftna Tarhan uınumt vaziyet hak _ 
kındakl sual takrlrlne Başvekil Doktor "Reflk 
Saydam cevab vennh ve sürekU alkışların 
k:ırsılanan bu beyanattan sonra ruznameye 
geÇ!lerek cezaevleri inı.ıasına aid kanunun 
birinci miizakeresl yapılmıştır. 

Ankara - izmir hattında modern vagonlardan 
murekkeb trenler işlemiye başladı 

İzmir 26 (Hıısusil - Münakalat Vekili A_ keb komJ.?Ozı.<>yonl:ır işlemeğe brı şlamıştır. 
li çetinkny:ı devlete blr milyon 400 bin lira- Ankara - Istanbul arasında şUndllilt elek -
1a muı olan Azıziye tiiQellnl küş.ad meraR1 - trikli tren i.şi mevzuu~ahs değildir: Deniz 
ımını yaptıktan sonra bugiin şehrillıize gel _ nakliyatının şimdilik Izınire k:ıdnr ıcrası 
miştır. Veltll beyanatında şunları söylemiş - tensıb e<HlmLiflr. 
ttr: Ankara. İstanbul hnva .;;e!erlcrl meydanın~ 

Ankaradnn Aydın hattı .ıstikametını takib rın asfaltlanması yilzıinden muvakkaten ta
ederek İzmlre modern vagonlardan mürck - tll edi!mlştır. 

General dö Gol Peten'i 
itham ediyor 

Eski •Başvekil Reynaud' komite reisli. 
ğlne tayin edilmesi kuor:etle muhtemel sa • 

(Ba~tarafı ı inci sayfada) 

SON POSTA Sayfa 3 

Ve Radyo Daberleri 

Bulgaristanda neler 
. oluyor? 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

Bir müddettenbeıi Bulgaristandan 
alınmakta olan habeıler Balkanla

rın sükunet ve emniyeti içinde rnevcud hu
zuru sektedaı: edecek bir mahiyet ar:t.<·t
mektedirlcr. Buna ne kadar teessüf e-dilse 
yeridir, Biiyük Harbden sonra bir takım 
haksızlıklara maruz bırakıldığını iddia e-

den Bulgaristan, o zamandanberi, eski va
ziyetin iadesi uğrunda gayı et sarf ediyor 
ve fakat bu vadide sulh ve müsalemet 'YO

iundan ayrılmıyacağmı her vesileden isti
fade ederek tekrar edip duruyordu. Gnrbi 
Avrupa hadisatının son .11ldı~ı veçhe ve is-

Japon harb gemileri 
Fransız Hindi Çinisinde 

Tokyo 26 (A.A.) - Hariciye nezareti na - tamlnr gönderilmesi meselesi hakkında aynı 
mına söz sôylemeğe salfıhıyettar bir zat bu. zat bu hususta Fransız sefiri ile tam b r 
gün beyanatta bul.uruı.rak Japon hükClmeti - dostluk havası içinde muzakereler cue ıı 
nln Pctnin kabine.sın! Fransanın yegftne meş_ Y 
ru hlıkümetı addeLtiğini söylemiştir. ettiğini ve Fransanın Hniphong'n Japon hnrb 
Fransız Hindi Çinisine bir kontrol komisyo- gemilerinin gönderilmesine hiç lıir vechUe 

nu ile Japon donanma.sına mensub ci.izü - iUrnz etmediğini söylemiştir. 

Romanyanın parolası: "Bir Kral, 
bir memleket, bir millet,, 

tikametten ııonra bu tarzı harekette bariz Bükreş 26 CA.A.) - Rndor ajansı bildiri •

1 

Kral Karol, nazırlar heyeti 1·etsine teşek _ 
bir değişiklik hissedilmeye bRşladı. Evvela yor: kür ettikten sonra şu beyanatta bulunmuş. 
Macarisıan, onu takibe,'\ de Bul.,.ariııtan Yuksek idaresi altında millet pnrt1slnl vil. tur: 
Triyanon ve Nöyyi muahc.'delerinin"' tadili cude geUrdiği için Krnl Karol Salı günti t.abt Memleketin röne.snns işınln bu safhası, 
lüzumundan bahsetmey~ başladılar. Fakat salonunda bükümetin tebrikii.tını kabul et _ kat.'i safhasını te.şkll etmektedir Romanya 
bu hu~usta kullanılan 1· '"I .. 1.. 1 k- mıştir. bugun yeni bir ~iyas.~ pl!\n uzerinde bulun • 

k ~.sn;:ı 0 ç~ u. 0 ma mnkt.adır. Bu plan yuk.sek maneviyat ve tnın 
tan .uza. t! v~. mc~cud ııukunetı ıhlal etmek B. Tataresko, Kralın millete bahşetml§ Ol- bir mlliJyetçlliktlr. . 
tehlıkesını gosterıyordu. duğu .c;ıyasl ve ruhl isHihnt kadrosunun ar - K k -im d H . ısa eseceı; , arzum şu ur: erkes ne-

Bulgamıtan T urk Cümhum·etfoin bir tık ikmnl edilmiş bulunduğunu müşahede e~ reden gelml§ olursa olsun, müşterek bh- ça. 
komşusudur. Bu bakımdan Trakya hudud- derek bu vaziyetin hillfısasmı şu parola lle Jışma, m!lşterek bır iman, müşterek hır ruh 
larımızın yakınında cereyan edebilecek her izah cdıyor: (\Bir Kral, b r memleket, bir dairesinde birlesmelidir. 
hareket ve faaliyetin bizi yakından nldka- millet..» Allah yardımcımız olsun.» 
dar etme~i kadar tabii bir ey yoktur. Bunn 
ilaveten Bulgaristanın ahiren ııivil aeferher-
lik ilan etmeye lüzum görmesi, yakınlnrı
mızda olan bitene karşı beslcm<!kte haklı 
olduğumuz alakayı, elbeu~ ki artırmı tır. 
Filvaki Bulgar hükumeti, sivil •eferbcılik 
esbabı mucibesi olarak bir takım amele 
hareketlerinden bahsetmekte ve Paı.nr ta-
tili yapmakta ısrar eden bir kı~ım nmelı-vi 
tatil günü de çalı"tnabilmek için hükum~
tin sivil seferberlik ilan etmekten başka 
baş vuracak bir çare bulamamış olduğu 
zikredilme'k tedir. 

Bugünkü ahvalin nezakeLi içinde bu gibi 
basit görünen tedbirlcrl.: bazı a keri hazır-
lıkların alaka!lı bulunabileceğı tabiatilc ha
tıraları ok<ıuyor. Fa.kat şu noktaya dn i~-
ret etmek lazımdır ki Bulgaristanın tt•k ba
şına Balkanlann sulh ha\'asını bozmaya 
kuvveti kafi değildir. Almarıyava gelince; 

birçok hususatta ilk maddelerinden istifade 
ettiği bir mıntnkanın hiçbir lüzum yokken 
sükünetten ayrılmasında fay<l • göreceği sa
nılmaz. ltalya için de aynı mülahazayı 
serdctmekte bir beis yoktup. O halde kom
su Bulgaristana hangi mülahaza hu gaıib 
isteri buhranını geçirtiyor? Bu cihetin bir 
an evvel anla ılması umumi huzur bakı
mından elbette çok fayda! "e lazımdır. 

5el/11ı. l!l2o!lııı- E11ıeç .............................................................. 
Yeni iran kabinesi 

(B:ıştarafı 1 inci sayfada) 

Avam Kamarasında Tanca meselesi 
hakkındaki suale cevab 

Londra 26 (A.A.) -- Avam amara
sında Tanca meselesi hakkında sorulan bir 
suale ceı;ab veren hariciye müsteşarı Buth
ler, Tancada idare servislerinin norma) bir 
şekilde cereyan etmekte olduğunu bildir
miştir. 

Müsteşar, İspanyanın Tanca hitaranıR• 
na riayet edeceği hakkındaki beyanatını 

hatırlatmış ve ilave etmiştir: 

lngiliz lıükümeti, fspanyol hı.ikümctinin 
namuskarane beyanatın: kabul eylemiştir. 

Ford İngiltere için tayyare motörü 
yapmayı red mi _etmiş? 

Va~ington 26 (A.A.) - Amerika milli 
müdafaa komisyonunun beyanatta bulurı
mağa memur mümessili bugün :yaptığı be
yanatta, Fordun fngiltcrc ve Amerika için 
tayyare motörü imal etmesi hakkında ya
pılan muzakerelerin aldm kalmasının Ame
rika için müstakbel siparişle:- imkanını mü
teessir etmediğini bildirmiştir. 

Bu mümessil meseleyi söyle izah etmi~
tir: 

nai menfaatlerinin hükumetin vesayeti al 
tıııa alınmasını Avam Kamarasından iste 
mistir. 

Coldwell, demiştir ki: 
F ordun Büyük Britanya için tayyare mo

toru imalinden imtina ettiğı doğru ise, hu
kumetin F ord otomobillerfoin Kanada da 
satılmasını menetmesi icab eder. 

r I 1 .. 1r. •d'nize ra<>men ~erefsiz bir mü u asa, va ı .. k w ı · 
k 

w 121 itiraf edere·, mag u -
yılınnktadır. Mansur: Başvckıl ve endibLri nazm, Mu • 

Tayyare motörü için derpj: edılen sipa
riş Jngiltere ile Amerika arasında taksim 
edilecektir. Bunun üçte ikisi f ngiltcrcye aid 
olduğu için müzakereler neticelenmt-miı -
tir. F ordun lngiltereye aid motörleri red
detmesi üzerine geri kalan miktar seri ha
linde insaat için kafi değildi. 

f ngiltere kendini müdafaadan acİzmİJ 
Londra 26 (Hususi) - Amerika sc -

nato meclisinin hariciye encümeni relSI 
Pittman, bir gazeteciye verdiği beyanatta, 
Jngilterenin kendi kendi,inı dnhi müda • 
faadan aciz olduğunu ve Amerika tarafın· 
dan yapılacak olan heThangi bir yudımın 
bo§a gideceğini söylemiştir. tare e yapttgın h d" k"' 

b . . b b'ıni milletin sefa at uş un -
ıyetın se e .. kl . · 

) 
•• w.. la' kavdisine yu etlınız. 
ugııne ve l h d h" 

F k 
.. .. mareşa asının an ıç 

a ·nt, n1osyo ' d 
. .

1 
a w 1 kalmıyan Fransız oı uııu 

hır veçhı e aş g. h kadar kahraman-
F kerı asmı 

ve ransız as l ' h ı. tı·w 1• halde ancak 
hkl t e arue ıg • 

.. a ve şeca~) ı tayyareleıi ve zırhlı 
Öuşmanın tan adr' vı•b oldu. 
kıt'aları karşısın a mag u . 

.. .. ar 1 siz ki J 918 sencsınden-
~fo~?'o mk eşak~ri siırada bulundunuz. 

berı yuksc as d 1935 de de 
1932 d b kuman an ve 

. e aş . edildiniz. acaba ordu-
harbıye ~a.zır:n~J:f' aa sistemimizin tanzimi 
nun tensıki. . b "ki hakkında herhan-
ve yeni usullerın tat ı ) 

. . bbüsde bulundunuz mu 
gı hır teıe . . d b" "k bir ihmal 

H 1 Bu vazıf enız e uyu • 
ayı~ . V b gün gerek F ransayı, 

gösterdınız. .e. u t' altına koyan bir 
k b . t sızı esare 

gere ızz~ 
1 

.- , milleti ve inıpa -
mütare~e dı?.'za ıy=~~lim ettiniz. Hem ne 
ntorlugu u~man 

'b' b' dü•manl kd' · · gı ı ır ,. f . b" mütarekenin a ı ıçın, 
B.. l .. ere sız ır "h . 

oy e .. Verdun kahramanına ı tıyacı 
Franıanın, b . b'r adam da yapa -
yoktu. Bunu her angı ı 

'bilirdi. I • memleketi Alman 
Mu O mareşa ' SIZ J d 

o~Y. ltal an iskarpininin a tın a 
~izmeeının ve y 'ileti sükuna. çalıfJTla· 
bıraktıktan sonr;· d~vet etmektesiniz. Fa
la ve kalkınma~a 1 1 " 

l " N vasıta ara' 
fıat nası r e I t Fransa kalkına -

Mösyö mareşa ' eve krar hür ve ser -
eaktır. kurtulacaktır. ~e nu yapacak olan 
hest olacaktır,. fa~:ıt ~lkelerde. Fransız 
kuvvetler den1zaıı b d - İngiltere-

} k 1 . de ve ura a 
rnüste.m e .e erınd·t ek ve silahlarını iyice 
, ganıze e ı ec _._ 
(le- or a '•atanı kurtaracıuı.tıT.YI 
biledikten sonr 'teJ·yonu teşkii ediliyor 

n· Fransız ır ususi) _ General de Of. -
Londrn 26 <H.wi millt komite, bnşvekll 

\Jlle'ıın t~is e:t1~1UkUnıetinln muvafnkatllc 
Çörçil ve ıngüız -ız lejyonu teşkil etıne
İngiJterede bir Frnn.s 

~e b::ı"In~ışt~r. bulunan oUtün Fraru1z 
Hfı.len Ingılterede .. d:" ve 1dmYl186rler1 . n :muhen .., 

Jüb:ıy, tekniSYe • akt.a.du:lar. 
l>u lejyonn kaydol~ k ınite azalarının lls-

Diğer taraftnn ~ ekt~dir. !{oıniteye gtre_ 
~esi de tanzim ed~ eri henilz gizli tutul -
cek olan eşhasın iSunl 
ınaktadır. 

· * zafrer Alam: hariciye, Rcza Goll Hru;revl: 
. . 1 mnllye, halen Kabıl elçisi olan Soheyli: cta-

Bordo 26 'A.A.) - Hav~ ajonsı b ldırıyor · hUıye, doktor Sncaddi; Münaka11\t, İsmail 
Nazırlar heyeti dun saoah saat 10.30 dan Meral.: Manrif, İbrahim .Aınm P. T . T ., oe. 

13,15, e kadar. toplanmıştır. GeneıaJ Wey - neral Ahmed Nahçevau: Vekaleten hnrblye, 
gand ı:ı teklifı üzerine general de G«u:ıe, Sndck Vasillı: Vek~leten ticaret, Mohnmmcd 
evvclsı a~am Londra radyosunda söyledi~i Soruri· Vekhleten adliye, Ahmed Ram: zı _ 
nutuk dolayıslle azledılmıştir. Mezkur ezil rant ~umı müd(lru. 
keyflyetl sabık general hakkında bllfıhnrf' ······························································ nlınabılccek tedbirleri be:taraf e memekt~ _ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
dlr. : 
Fran. ız hi•kümetı Ro-do'vu terk mi ediv'lr" 

Mndrid 26 tAA.) - i'>panvol nians.ınıı; 
Fransız hududundan aldu?;ı malümata naza. 
ran Petaln hukfımetl hükiımet merkezini bu 
hafta sonuna doğru Clermont _ Ferrand•a 
nnkledecektlr. 

Fransanın l.ondra sefiri 
Bordo 26 (A.A.) - Havas aJnnsmın bildir

diğine göre. harlclve nazın Baudouin Fran 
sanın Londra bUvük elçisi Corbın'tn° ı.~tif~ 
etmiş oldui?unu söylemiştir. 

EM! Fransız ba~vekilleri inıı:llterede 
Londra 26 f A.A.) - İn~iliz gazeteleri sa

bık l"ran.cıız b114veklllerinden Blum, H~rriot 
ve Paul - Boncour'un İngUterede bulundu 
ğtınu bildirmektedir. -

Büyükada yangını 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Maalesef itfaiye yangının daha fazla bii
yümemesi için sarfettiği gayret esnasında 
iki de yaralı vermiştir. itfaiye neferlerin -
den birinin kolu kırılmış, diğerinin de yü
zil yanmıştır. 

Yeni zabıta romanımız 

Baranofun 
esrarı 

Ottawa 26 (AA) - Commonwealth 
kooperatif federasyonu azasından Cold -
well, Hemi Fordun Kanndadakf bütün 111-

Senatör Pittmanın bu beyanatı f ngilte -
rede infialle karş1İann1111tır. Edenin bu ak
şamki nutku Pittmana kafi bir cevab sa -
yılmaktadır. 

Bir Alman vilayeti baştan haşa İngiliz 
tayyarelerİ1'İn taarruzuna uğradı 

BerÜn 26 (A.A.) - D. N. B. ajansı bi1-J bu hücumlar inkişaf halinde iken durdu ' 
diriyor: rulmuştur. 

Salı gecesi Weser - Ems vilayeti hemen Bir sivil ölmüş, bir romorkör hasara uğ-
hemen ba§l&J'\ başa düşman tanarelerl - ramış, bir samanlık tahrib edilmiştir. Di
nin taarruzuna uğramışhr. ğer yerlerde maddi basarat cüz'idir. Ölen 

Düşman tayyareleri askeri olmıyan he - yoktur. 
defler üzerine gelişi güzel tahrib ve yangın Çarşamba gecesi Breme tekrar bombar· 
bombaları atmışlardır. Askert hedeflere dıman edilmişse de ekseri abvıılde bom -
taarruz teşebbüsünde bulunulan yerlerııie balar kırlara düş~;ıtür. 

Alman tayyareleri İngiltere Üzerinde 
Londra 26 (Hususi) - Bu hafta dör -

-lüncü defa olarak Alman tayyareleri bu 
1 ~ece tekrar İngiltere üzerine akın yapmı1o 
fakat bomba atmamışlardır. 

Alman tayyareleri, lskoçya ve cenubi 

lngiltere eyaletleri üzerinde bir müddet uç

tuktan •onra uzaklaııtırılmışlardır. 

Panama kanahnın iki ucuna maynler döküldü 
Panama 26 CAA.) - Amerika Birleşik Dev_ kanal mıntakası genel kurmay başkanı ge • 

Yangın saat 19 da 12 ev, 11 dükkan 
yandığı halde tamamen s&ndürülmilıtür. 
Yangının zuhuT ve zarar ika ettiği kısım A
danın lcenar mahallelerinden birini teıkil 
ettiği cihetle, burada büyük evler yoktur. 
Bir kısmını çarıı, diğer kısmını da nlabeten 
küçüle evler teıkn etmektedir. 

ıetıeri ordusu., Panama kanalının iki ucunu neral Jaoop Devers askeri h k tle in L 
• • • maynlenıiŞ ve Atlantik sahiline ağır top~u • nre e r ya 

Romanımızın resimlerınden: Nıkola bataryaları getl.rmiştir. Bütun Panamn ka _ ruz manevra mahiyetını taşıdığını ibildlmıiş, 

Biltnn evler ve dükkanlar ahıah o1duAu, 
civa~ da bUyUk yağlı :Lt köıkleT bu -
lunduğu için yangın bir a bütUn Adayı 
tehcfüt latldadını g5stermlıtlr. Bu yllsden 
halk bir hayli tell,a aUtmtlı ve hCl1908n 
geçlnnlttfr. 

Zahıta tahJdkata devam etmektedir. 

Marukin güvercinliğin yanında ne.11 nuntakasında büyük bir teyakkuz ha _ fakat maynlerın ıısahlci1> olduğu u ve ma _ 
öldürülmiittü vası esmektedir. nevralardan sonra belki de kaldırılmıyaca _ 

Son senelerde okuduğunuz Rcuter muhabirinin 6Ua.llerlne cevaben. f,'lnı kabul etmiştir. ' 

en güzel zabıta Nafia, Sıhhiye, inhisarlar İtalyada nazırlar 
romanlarından biri Vekilleri şehrimizde 6 Temmuzda toplanıyorlar 

Yakında bqlıyoruz Ankara 26 (Huıuat) - Nafia, Gümrük 
ve İnhisarlar ve Sıhhiye Vekilleri bu ak -
P:Dl latanbula hareket etmişlerdir. 

Roma 26 (A.A.) - Naı.ırlar meclisi 6 
Temmuz Cumartesi 6Ürıü saat 1 O da içti _ 
maa davet edilmiştir. 



SON POSTA 

( Şehir Haberleri ) 
Sert buğdaydan yapılan ekmek 
matluba muvafık uoroımoyor 
Rengi sarı olan ve kabarmadığı anlaşılan sert 
buğdaydan yapılan ekmek nümuneleri gıdai 

kıymeti tesbit olunmak üzere tahlil edilecek 
lırtanbul ekmeğinin sert buğdaydan 

İmali için etüdler yapıldığı yazılmı tı. Be -
lediye.. aert buidayda:ı yapılan nümune elt
me.lderi F.:yübdekj bir fırında pişirtmiştir. 
R engi, mısıt ekmeği kadar sarı olan bu 
ekmeğin kabarmadığı görülmü tür. Daimi 
'encümen tarafından gözden geçirilen sert 
buğday ekmekleri .tahlil ecWmek ve gıdai 
kıymeti anlaşılmak üzere kimyahaneye 
gönderilecektir. 

lstanbulun sert buğday ekmeği, cenub 
vilayetlerinden getirilecek sert buğdaylar· 
dan imal olunaa\ktır. Halbuki lJcnizyolları 
idareııi Mersin seferlerini tatil etmiş oldu
ğu için Mersinden vapurln lstanbula getiri
lemiyen mallann oimendifcr yolu tercih o
lunarak gctirilme~i lazımdır. 

Nakliye murafı fazla olduğu içfo cenub 
vilayetleri sert buğdaylarının kara yolu ıle 
şehrimize kadar getirilmesi biraz guçtür. 

Ticaret Vekaleti, Denizyollan ,·apurları 
ile lstanbula Akdenizden sert buğday ge
tiremediği takdirde şehrin ekmeği bugün

.kü gibi sert ve yumu~ak. buğdayı karışhr
mak suretile yapılacaktır. Ekmeğin için -
deki sert buğday mıktan Anadoludan ge -

tirilecek buğdaylara ıöre tehalüf göstere -
cektir. 

Sert buğday unu çavdarla kanştırıldığı 
takdirde rengi ve lezzeti değişmemekte ol
duğundan bu ıebeble ekmek, münhasıran 
seTt buğdaydan yapıldığı takdirde hilenin 
önüne geçmek güçleşecektir. Mersin va -
pur postalan yeniden ihdas edilmerlikçe 
buğdayları ucuz nakliye rna:ıırafı ile J~ıan -
bula getirmek kabi] olarnıyacağı için Ti -
caret Vekaleti, bu hususta Münakalat Ve
kaleti ile temasa geçmiştir. Ticaret Veka
letinin, Münakalat Vekaleti ile yapn,akta 
olduğu temasları ne netice verirse ona göre 
hareket olunacaktır. 

Diğer taraftan buğday fiatlan miitema -
diyen düşmekte serbest piyasa ile toprak 
mahsulleri ofisinin değirmencilere verdiği 
buğday fiatları arıuındaki fark azalmakta
dır. Bu fark evvelce 35-40 para iken eon 
günlerde 1O-12 paraya inmİ$tİr. Bu vazi -
yet karşııımda kı~ biT müddet ııonra de -
ğirmenlcrin piyasadan buğday miibayaa e
deTek normal şartlar alhnda un 
yapmaları ve şehrin ekmek işinin kendili -
~inden halli imkanları mevcuddur. 

Romanyaya yapılacak 
ihracat 8 milyonu 

bulacak 
Romanya ~ yapılan ve karşılıklı ihraç 

edilecek emtianın cins ve miktar, kalite ve 
fiat1arını tesbite matuf anlaıımanın tefer -
rüatına aid bazı malumat ö~renilmiştir. 

T esbit edilen emtia miktarlarına göre 
memleketimizle Romanya arasındaki tica
ret hacmi mütekabilen 1-1 ,5 mi)yon arasın
da tehalüf etmekte iken yeni kontenjanlar 
bunu 7-8 milyona kadar yükseltecektir. 
Memleketimizden 3000 ton yapak, J 800 
ton tiftikten başka, 1 O bin balye de pamuk 
ihraç edileceği anla~ılmaktadır. 

Yarın mü:z&kereleıde bulunan heyetimiz 
ve mÜ!lavirlerin ve bunlarla birlikte Rwnen 
mübayaa heyetinin de geleceği söylenmek
tedir. 

Heyetimizle birJikte Bükreşe gitmiş olan 
tiftik ve yapak ihracat birliğinden Bahri 
Kınacı şehrimize dörımüştür. Heyetle bir
likte Adana pamuk ihrl\cat birliğinden de 
bir murahhas bulunmaktadır. 

Türkkuşu tayyareleri 
T rakyada paraşütle atlama 

gösterileri yapacaklar 
Türkkuşu tayyareleri Trakyanın muhte

lif mıntakalannda paraşütle atlama göste
rilr.ri yapacaklardır. Bu gösteriler ayın 2 7 
nci Perşembe güni.i, yani bugün yapılacak
tır. 

H aziran 27 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okullarına talebe 

1 - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun I. Il, III. sıru!lanna Kırıkka -
lede San'at Oediklı Erbaş hazırlama. orta. okulu ile Ankarada Musiki Gedilkl Erbaş ha. 
zırlama orta okulunun yalnız ı. sınıflnnna önümüzdeki Eylülde başlayacak olan 940. 
941 ders yılı fçin talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve aUes.inin kötlı hal ve şöh _ 
ret sahibi Olmama.sl, slhhl muayenede sağlam çıkması ve yapılacak. seçme sınavında. 
kazanması şarttrr. 

1 - Gcdllkl hazırlama orta. otuııarına alınacak talebenin yaş haddi: 
Sınıf Yaş 

Gadikll Orta ı 14:17 
• • n ıs:ıa 
• .. m 16:19 olmak 

Bu yaşlara &ld boy ve ağırlık hadleri a.ııkerllk şubelerindeki askeri liseler ve orta 
0 kuJlar talimatının 71. maddesi özlerine uygun olması lazımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına istekli olanların be§ sınıtlı Ilk okulu bltinnlf olmaları 
~arttır. Orta II ve nı .mııflara girecek olanlar bu smınara terfi ettıklerine dair tabsll 
vesikası veya şahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi 8Dllfa istekli olursa olsun iki yıldan fazla tah$ili terketmiş olanlar ve ev
velce Gedikliden veya askeri okullardan çıkarılanlar alınamazlar. 

6 - Kayserlde Gedikli Erba., hazırlama orta okulunun her üç sınıfı ile Kırık.kalede 
San'an Gedikli hazırlama orta okulunun L sımflanna köylü istekli, Ankara Musikl 
OcdJklJ lıazırıama orta okulunun I . sınıfına musikiye hevesli şehirli istekliler alınır. 

7 - Yııkandaki şarUarı haiz istekliler 10 Hazrandan itibaren bulundukları yerin as
kerlik şubesine müracaat ederek diğer kaydü kabul şartlarile müracaat yollarını öğ -
renmclerı illin olunur. (1732) (f351) 

Devlet damiryolları va liman_ları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (1350) lira olan blr aded elektrik motörlü demirci ocağı vantn5.tön1, 
bir aded elektrik motörıü çift taşlı zımpara tezglfüı, bir aded ayak kısmından kn) ış 
traıı.smlsyonlu makka.p te~hı Cl0.7.1940) Çaqamba günü saat (15) on beşte Hayda -
paşa gar binası dahillndeki komisyon tarafından kapalı zarf usuıue satın alınacakt r. 

Bu işe girmek i.stiyenlerin (101) Ura <25J kur~uk muvakkat teminat, kanunun ta) n 
'ettiği vesikalarla teklifierln1 muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar ko. 
misyon relsllğine vermeleri lft.zımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5206) 
Bir kadın kira ihtikan 

yaphğı iddiasile 
muhakeme edildi 

Hastabakıcı hemşirelere Bir dükkandan eşya çalan 
yarın merasimle dört kadın adliyeye verildi f · lstanbul Belediyesi llinları 1 

d• 1 l "} k OOn~~~~~n~~~~~~~ '---------------------------------• 
Kasımpaşada Münevver i~minde b ir ka

dın, iddia edildiğine göre kiracısı kasab çı
rağı H ayime kiraladığı odanın bedelini altı 
lirad an dokuz liraya çıkarmak snretile kira 
ihtikarı yapmı§tır. Adliycy~ verilen Mü -
nev•erin duruşmasına asliye altınca ceza 
m ahkemesinde dün bakılmı,, kendisi bu 
iddianın vaki olmadığını söylemictt}r. 

Müddeiumumi ise 3uçu !lahit ı?ÖTerek mil 
)i korunma kanununun 30 ve 58 inci mad
d elerine göre ceza istem~tir. Dava karar" 
kalmıştır. 

Demir ihtikin da vasma devam edildi 
Demir ihtikan yapmaktan r:naznun Garo 

M ehteryan ile Y usufidi!in dükkanlannda 
dün asliye 8 inci ceza hakim i Cemil ve 
müddeiumumt muavini Kemalin huwıla -
rile ehlivuku f tetkikatı yapılmı~ ve her iki 
tüccann defterleri tetkik edilmi~tir. T etki
kahn neticesini muhtevi rapor mahkemeye 
gelecek celsede arzedilecektir. 

Denizde hüvi1reti meçhul 
bir cesed bulundu 

Dün sabah saat 6.30 da Haliçte Yemi~in 
Çardak iskP.leslnde sandalcılar denizde bir 
insan cesedi görmü.şlerdlr. Hadise, zabıtaya 
haber verllm!ş ve cesed denizden çıkarıla _ 
rak, 50 ynşlarında, ~snar kıyn.fetll btr ada
ma aıd olduğu göriilmüş, fakat hüviyetini 
anlamak mümkün olmamıştır. Hadisetlcn 
adliyede haberdar edilerr:k, nobetçl murlcle... 
ıumuml tahkikata el koynıuşlın. 

Cesedi muayene eden adllve tabibi S'lllh 
B.3.şim, denizde çok az bir zamas kaldığını 
&eSblt et.m~ Ve harlci başka bir emal'P\'e 
t.esadfif e.fememlştlr. 

lp pma an VeTJ ece sızhk vak'ası olmuş, hadise derhal zabıta ve Bakırköy _ Kazlıç~me yolunun esaslı asfalt tamiratı açık ek.sllt.meye konulmuştur. 
Abaraydaki Kızılay hastabakıcı hem$İ- adliyeye intikal etmiştir. Keşif bedell 7787 lira 67 kuruş ve ilk temlnatı 584. lira ~ kurll§tur. Keşif ve §artname 

reler okulunun yeni mezunlanna diploma Oldukça iyi bir aileye mensub oldukları Zabıt ve Muamel~t Müdürlüğü kaleminde görülecekUr. Ihale 117/940 Pazartesi gunu 
tevzi merasimi yann snat 16 da okul bfoa- anla.şılan, kılık ve kıyafetleri temiz ilci ka _ saat 14 de Daiml Encfimende yapılacaktır. Tallblerin ilk teminat makbuz veya melı:_ 
eında yapılacaktır. MeTasime istiklal mar- dınla. i-ki gene kız Balrnköyünde Madam tııblan, ihale tarihinden 8 gün enel Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni 
şile ba!llanacak, direktörr vekili doktor Kokonl ve Kirkorun müstereken işlettiklE'rt ehliyet ve 948 yılına aid Ttcaret Odas:ı vesikalarile ihale günü muayyen saatta Daimi 
Kutsi Halkacı ve talebeler tarafından söy- tuhafiye mağazasına girmişlerdir. Alış veriş Encümende bulunmaları. (4956) 
levler verilecek. muhtelif müzik parçalan edeceklerini söyliyerek birçok eşya istemişler 
çalınacakbr. Müteakiben mezunlara mek - Madam Kokoni bu şık bayanları memnun et 
teb müdürü tarafından diplomaları ve o- mek için bütün güzel ve kıymetli malla _ 
kul iğneleri dağıtı lacaktır. Bu ııene okul - rını önlerine çıkarmıştır. Kadınlardan bir 
dan 17 bayan mezu~ olmak.tadır. Yeni me- kısmı alış verişi uzatarak mağaza sahibini 
%unlu tunlardır: Behime Temer, Emine A- lata tutmuslar, ötekiler de bu sırada kald•r_ 
ııilkan, Fahriye Ergin, Fethiye Sezgin, Fik- macılık .surctlle blr hayli trtal a.,ırdıktan son
riye Kapadan, Gülnaz Tezel, Hikmt-t Öz- ra firar etmislerdlr. 
ötlc.ün. İfakat Taylı. Kaniye Ö2can, Mak - Dükk!n sahlblerı bir müddet sonra işin 
bule Özgizep, Necile Tükd, Nezihe Eve - farkına ~arar:ık derhal po11.se haber verm\ş
Test, Saadet Birsen, Sıd ıka Atasır, Sıdıka ler. şık b:ıyantar icıtan'bula 'kaçmak için, Ba 
Güngör, Şahıene Gökgör, Zahide Turan. kırköyünden otobwe binerlerken yakalan _ 

Yüksek fiatla çivi satan 
nalbur hakkında tahkikat 
Zindankapısında çivi ihtikin yapan Ab

dullah isminde bir nalbur hakkında tah -
kikat yapıldığını yazmıttık. 

Abdullah, bu çivileri yüksek fiatla ki -

mışlardır. 

Dün geç vakit adllyeye verilen mauıun 
kadınlar, Sultanabmed ı inci sulh ceza mah
keme.11ıne sevkedilmlşlerdir. 

••••••••••-•••••••••••••••••••e-••--ııl•M••••••--•••••••••••-•• 

r 
\. Küçük haberler ) 

Mezbaha et nakliyatı JŞlertnde kollanılnıak üzere lüzumu olan 14 aded uzun ve 6 arlPd 
:tı.sa kamyon taroserısı kapalı zar! usulile ek.5ilt.meye konulmuştur. Mecmuunun tah. 
min bedeli 19,000 lira ve ilk teminatı 1425 liradır. Şartname 48 kuruş mukabilinde Fen 
İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. İhale 1/7/940 Pazartesi günü saat 15 de Daimi En .. 
cümende yapılaea.ktır. Tallblerln ilk teminat makbwı veya mektubları, 940 yılına ald 
Ticaret Odası vesikalar.ile 2400 numaralı kanunun tari!atı çevre.sinde hazırlıyacakları 

teklif mektublannı ihale 1fÜ.DÜ saat H de kadar Daimi Encümen~ vemıelerl lf1zımdır. 
(4818) 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
ı - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki Eylfilün birinci gil

nil b~lıyacak 940:941 del'3 yılı için talebe alınacaktır. 
2 - İstekli talebenin Türk ırltmdan olması, kendi&inin ve ailesinin kötü hal ve ~öh

ret sahibi otmamaın sıhbt muayenede sağlam çıkması ve yapllacak seçme .!Ula nnda da 
kazanması §Uttlr. 

a - Bir sene tahsili terltedenler, yaşını büyültmU., veya kilçültmüş olanlar, kendi 
okullarının sınrf seçme aınavlannda lpka veya bUtünlemeye kalanlar, ya.,ları boyları 
ve ağırlıkları talbnattatı hadlere nygun olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 - İ.steklllerin, şimdi oldukları okullarda . tahsillerine devam etmekle beraber 
10/Haziranda.n itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubesinden diğer kaydilkabut 
ıartlarile müracaat yollarını öğrenmelerini ve buna göre de kaydükabu! kağıdlarını en 

!osunu 32 kuruştan lı:endi sırasında nalbur Askeri kampar - Liselerin 9 ve 10 ııncıı 
Yako Bah~rdan aldığını ve bundan dolayı .,-ınıflannda 20 gfin evvel başlıyan asker! 
35 e sattığını söylemiştir. iki giindenberl a- kam.plar bugün bitecektir. Ll'le son sınıf ta_ 
ranmakta olan maznun Yako Bahar ela, dün !ebelerinin askeri kampları 1 Temmuz Pa _ 
yakalanmı' ve emniyet müclürliiğiine götü - zartesi günil başlıyacakt.ır. Son sınır ask~rl 
rillmü~ü~ kam~arınn 2500 kadnr genç ~tkak edecek _ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tahkikatın ikmaüni müteakib. maznun - tir. Son Sllllf kampları 20 Temmuzda bite~ Kayseri Belediye Riyasetinden: 

geç 30/ Temmaz/94-0 tarihine kadar tamamlamış olmaları lAzımdır. .4.350:t 

lar adliyeye teslim edileeeklerdir. cektlr. 

Bir yaralama suçlusu 40 gün 

hapse mahkiim edildi 

Murakabe komisyonu - Fiat Mürııkabe 

komisyonu dün toplanmış zücaciye ve tu _ 

hafiye satı.Jiannda satıcılara bırakılacak ltAr 

Kayseri şehrinin hali hazır haritaaının ikmal 1şi yapılan teklif haddi lf4yık gorüldu-

Cesedin hüvlvetlni ve vak'anın sureti cerc_ 
yanını tesbıt için, tahkikata devam olun • 
maktadır. 

Taht.aka.lede, .sinemaya gitmek teklifini nlsbetJerinl tesbıtle meşgul olmuştur. 

reddettiğinden dolayı dostu Zeynebi bıçakla Komisyon dün ikJ Jlınon tüccarını da din
yaralıyan Kemal isminde bir genç, Snltnn - !emiştir. 
abmed ı inci sulh cezada muhakeme edıle _ 

~ takdirde 1416/940 Cuma günü saat 14 de knpalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş 
ıse de t.a.lib zuhur etmediğinden arttırma eksiltme ve ihale kanununun 40 ıncı maddesi 
mucibince bitiş wlhlnden itibaren bir ay mfiddetle pazarlığa konulmasına karar ve
rildiğinden taı1blertn 14/"7/940 tarlhlne kadar belediye encümenine müracaatları ve 
şartnameyi İstanbul Belediyesi Fen heyeti ve Ankara Belediyesi imar heyeti ren ı:et_ 
liğinde görebilecekleri 1lAn olunur. (5256) 

Limanımtza s,..f.p... vapan ecnebi rek. 40 gün müddetle hapse ma.hkıim cdıl _ Bütünleme imtihanları - İlk okul son sı~ 
l{emileri m~tlr. nıf talebelerinden bütünlemeye kalan tal~ _ 

Ask~rlllı işleri: lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaatı lla.nları 

Yarın li,.,.,nnnnıza geJE'C.ek olan Rumen bclerlıı lmtihnnları dün bitınLştir. Bu ımu _ 
bandmılı Feoel Kuoı vapuru bir. eün. limn- Bir handa çıkan yangın ıönd ·· ··ıd .. han neticeleri bugün talebelere bildirilecek Harb malulü sübay ve memurlar 
nımızda ı.. ıctıktan snnra PJre vol 1lP. Tslrı>n. .. uru u . . 
dPrivevP lıo:ırekPt enec.,ktlr. cumartesi gU _ Dün sant 9,30 sularında, Ernlnönünde, Ce- ve bu ders yılı sonunda ılk okulları bıtlrcn 
nü Umanımı.,.:ı. ,qelme~i muhtemel olan B\ıl_ zaytrli hanının kaplamaları tutuşarak, ye _ ve. orta ta~Ue devanı edecek olan talebenın 

· çağırılı yor 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

tı:ır bandıralı Ferdlııand vapurunun ~ele _ tlşen itfaiye tarafından ı:;öndürülmiiştür. mıkları bellı olncaktır. 
terri hnk.Jcm-'ıı alA.kadarlarda bir malürnnt Yapılan tahkikatta ateşin Develi hamncia ----------------

1 _ Şubede kayıdlı harb malUlü sübay ve l ,270,0?0 kilo sığır eti ayrı ayrı ihnlesı ya. 
memurlar bizzat kendileri tararından tmlfı p.ıımak üzere parçalanarak kapalı zarfla ek-

ınevcud dc•;ı;ilcllr. Alınan son tedbirler iizf'rL kuştüyil !abrikruımın bacasından sıçrayan TEŞEKKÜR 
ne Bulgar hfıkt\metınin Karadenl7,d"n ba<;ka kıvıkunlar testrlle zuhur ettiği anlaşılmış _ 

k .. kl ... ._..;, d 11 ~-... 1 sıltmeye konmuştur. Her partlnln muvakkat ediline uzere eme ı o ..... uz u ar ş.....,es n -
den namlarına matbu cedveller gelmiştir. teminatı 2875 ve 2888 lira arasındadır. Ek _ 

limanlara serer yapılmasına müsaade e~me-
diklerı sövlenmekte 1"e de Rus ve Rumen Kadıköy Ha lkev:nin kongresi 
rapurlannm P1rt' ve İskenderiye .seferlerin _ Ka~ık~y Halkevınden: 28 Haziran 94-0 cu_ 
den sonra Bulgarların da bu hatıara vanur ma gunu saat 18 rte Ev merkezinde Evin m•J
gönöerettkleri al.Akadar1arca tahmin edil - tad senelik umumi toplantısı Y8*>ılacaktır. 
mrktedlr. .Azalarımızın teşrlfleri.nt .rlca ederiz. 

PazA.r 

Hasan Bey, say_ 
fiyelere bu aene ba_ 
riz bir tehacüm var
ken. .. 

01~ Hasan Bey Diyor ki: 

.. l"nlnız Buyuk -
ada~ a rağbe;, göste_ 
rilmiyorm uş. 

Buna sebeb de 
her şeyın ateş pa - ' 
.hasma olması imiş. 

Hasan Bey _ Dün 
kü yangının sebe _ 
bl şimdi anla.şı..!ı • 
yor. Yaka.ca.ıc ins.:ın 

bulunnuyan Ada nl 
.hayet kendi kendi : 
sini yaktı ha ı 

Aziz validemiz Mısırlıoğlu Şevket Bey 2 - Mezkfu cedvelleri kendi el yazıları ile slıtme günleri n..; ve üç Temmuz 940 Salı ve 
haremi Bayan Refikanın vefat! dolayısile ~azmaları lizım geldiği bildirilmiştir. Çarşamba günleri saat 10 dan 17 ye kadar_ 

3 - Mezkur cedvelle.ri alıp pek yakın za _ dır. Bu etlere t.alib olacaklar mezkür gijn vo 
mektub, telgrafla, bizzat gelerek taziyede manda imla ve acele tekaüd şubem.ne gön - saatlerden bir saat evvel teklif mektııblarmı 
bulunan akraba, do5tlara ayrı ayrı teşek- derilecektir. Hasta olup ta şubeye gelmlye - komisyona vermeleri Iazmıdır. Şartnameler 
küre teessürümüz mani olduğundan r.ıuh- cek olanlar bir vekil tayin ederek şubeye miL hergün Vizede askeri satınalma komlsyonun
terem gazetenizin tavassutlarını rica ederiz. racaat etmeleri lbımdır. da görülür. İsteklilerin Vizede askeri .satın. 

Bedia Fon Ştatser Fuad! MısD'lı ;;;······················· ...... ... ....... ... ..... .. ..... , alma komisyonuna müracaat::~· (
4864

) 

\.. TiYATROLAR .,1 

Barb l lblmil 
Harb sahasında altnmıJ 

hakiki f otoğraftar 
~uıaa14 aabrf mitelıanlMlvımmqı &la,..._..•• :rarm Jıd·bafalıf 

46'bceJert, taıımıeJat, 

i111ir
1

İesi~aııı,,· t ~ 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Bu akşam 
KADIKÖY Siinyya Bahçesinde 

cKarmakarışıkl) 

Vodvtı c3~ perde 

Ltanbul ilOnd iflas memurluğundan : 

Müflis Dilber Mehmed Esin masasına ge

len alacaklı hazinenin istediği 361 lira 1 O 

kuruşun 5 inci sıraya kabulüne iflas idare

since karar verilmiş olduğu ve sıranın bu 

suretle tashih edildiği ilan olunur. 

(27600) 

E}1 Üb Sulh Hlıku.k Haklnt ikinden: 
Pakize tarafından; müddaleyb kocası Hıı

liç Fenerlnde Apti Subaşı mahallesinde, So
ğuk tulumba sokağında, ıo sayılı evde mukim 
iken hfilen ilıAmetgA.hı meçhul bulunnn tes _ 
viyeci Mustafa oğlu Mustafa Salarkayak hak_ 
kındn açılan nafaka davasının 24 5 940 ta
rihinde gıyaben yapılan muhakemesi sonun_ 
da: Davacı Pakize için ayda sekiz lirn ve ye_ 
tişmLş kızı Nezahat için de ayda yedi ki ccmnn 
15 lira na!akarun 31/10 939 t.arlhinden ıtı_ 
baren miiddaleyh Musta!adnn tahsiline ve 
fazla talebin reddine mahkemece karnr VP
rilmlş olduğundan sekiz giln zarfında temyizi 
dava edilmediği tak.dlrde hiikmiin kesbi 
kat'ıyet edeceğini bildirir 1~bu başkiitlb ih
lbarnnmesi tebli~ ınnkamınn kaim olm.tk: 
üzerıı bir ay müddetle gazete IJ~n olunur. 

.. 940 27. A l;I. 

• 



Haziran SON POSTA 

J3pon ar tarafından işgal 
edilmek istenen Fransız 
Hin<;li Çinisi ve Siyam 

-----·-· YAZAN ·---·------
fEmekli ge~era.l B. Emir Erkilet ~ 
~ ''Son Posta,, nın a!k~ri muharriri ~ 
= : i_ ........................ ....,_... .... ._ .......... -. .......... _____ .... _ ............................................... : 

~ :ransanın mağlubiyet_ı üzeri~e, ~ -
~ nun bir müstemlckesı olan Çın ~ın

dinin, cenubi Çindeki Jap~~ kuvvetlen ta
rafındnn, ı 7 Hazirandan ıtıbaren, ışgnle 
b ~!andığını öğreniyoruz. Japonların ~a • 
hanesi, miJli Çin hükumetine ö.~ede11~erı bu 
yoldan j);,h ve mühimmat gonderılrnekt~ 
olmn ıdır. Onun için Japonlar buna manı 
olmak istiyorlar. . , . 

Fnkat Japonyayı Fransız Çın 1-fındın • 
den bir daha kim çıkarncakhr~. Duranın 
asıl ahibi olan yerliler 7aten uzun boylu 
bir esarete 1ı~mışlardır ve Japon kU\•vet· 
lerini bu feyjz}j topraklan işgalden mene • 
d bilecek kuvveti haiz değildirler. F rnnsn 
i : buranın i.'Tldadına yeti emıyecck kadar 
vurulmu§ ve bitkindir. lngiltcre de. §U an· 
da. bütun ku~·vetlerini ada•ının .muhafaz~SJ 
. • t 1 bulundurmak mecburıyetındedır. 
açın opu • rfl . b•t 
Amcrikaya gelince, o da gcrçı a a J ı .• 

• v• • nı·bayet ani r vibi olarak gcnı,. 
mıyecegını 0 l · · 
b. d "z tcslihatı programı knbu etmı tır. 

ır enı v b·ı kaç 
Fakat onun yeniden yapaca1:ı ' . ."1e~ . 
yüz harb gemisi dcniz)e!de ~ş gor~bılcce~ 
bir hale gelmek için yedı yıl ıstermışl Hal 
buki Japonynnın 45 bin. to~lu~ h~rb ~c : 

'1 • • oktanberi demze ındırdıklen te 
mı crının • • 
min olunuyor. 

Eğer lngiltere mağlub olursa. ~a~ony~ • 
Uzakdoğuda asıl gunu doga· 

nın o zaman ·ı·k ,_ •1 . • --'- ç·· k.. 'iponu şimdı ı çog ı en gıt-
ıı;;.wı;;tır. un u b. . .d I 

k k. d·ren ve onu ıraz. ıh a e sev-
me ten çe ın 1 b p ·ı·k 

~ amil batı ve ccnu lUU 1 -

keten . .regan;.merikan menfaatlerinin birle
te ~gı ız ve lmalandır. Bu menfa t birliği 
ecbılme tc o ı . . de bir gün u -

ı d · kuvvet ennı 
on ann enız l yh·ınCle birleştire • 

kd v d J pooya a e 
~. ~gu a. t 1935 yılmdanberi Avrupııd~ 
bılirdı. Fakıı I b. ~ru" sı·yasi ve nsl:eıı 

ı 1 k o an ır su , . 
o a~e me tH b 'stan ve l•pany~ harblerı 
hadıseler. . ad~· Avrupa haıbi lngiliz do· 
ve nihnyet şım ı 1 

rulanna 0 derece bnğla· 
nanm~sı.nı Ahlru~~un Uzsıkdoğudnki nüfuz 
mış .:ıdıfler 1 : hep ihtilal ve sarınntılar 

n ant erı M . 
ve ?11e e w e ba<lndıhır. Japonların ı avıır -
gcçırm g hayda. Hong-Kongda ''e nihn
m kt~, Şa~C d fngiliz hıub g milcrine. ln
yct Tıycn~Jn. e ve f ngiliz siyasi ve iktıııadi 
giliz asker .ermhcr fırsatta darbeler indir -
menfaatleııne d fnz)fl çekinecek bir tn
meleri tngiltere end d d v n an ır. 
rafları kaim~ 1,r,.nıpadR mağlubiyeti onun 

f ngilterenın A da Afrikada. Uı.akdo-d ya • v 
a ni znma.n ~ _ kara ,.e denizleıde mag-

da. yanı butun -

l ı K --D D N 1; 
1- asıl giyinmeli? · -

. : . 

Hindi Çini ve Siyamı gösterir harita 
Jübiycti demek ol.acağı için Çinde ve Çin 1 nubuhda tamamile müstakil olan yegane 
denizinde her nesı varsa topunun Japon • Asya devlrtidir. 
yanın eline düşeceği aıi~lhd'.r. . . . . . FrnnsR, Japonyanın Çini istilnya baıla -

Japonların Fransız Çuı Hındını ışgnl ıc;ın, ma ındanbcri Çin Hindi müstemlekeııin -
Çin başbuğu Çong-~ay-Şeke ~u:adan s:l<ih den dolayı endişeye düşmü;,tü. Siyamın da 
gönderilmek~e oldugu b_~h~nesını ortaya nt- bu Fransız mii~tcmlekesine müteveccih is -
maları filva~ı y~n!•' de~ı~dır .. Japonlar., bü- tek 'e alakası artıyordu. Siyarnlılar Knm -
tün Çin sahıllerını, İngılız.lerın Hong-Kon· bocn ın Çin Hindine ilhakının acısını unut
gu müstesna. İ gal etmi.:lcr ve bu ~uretle mnmışlardır. Siyam Japonya ile siyasi ve 
Çini tecride ~alı.~n:ııılardı. Hong-Kon.ı:!n iktısndi iyi tem slıu beslediğinden Fran -
Çin araaında hır ırtıbat bırakmadıkları ıçm ızlar Çin Hindinin bunlar tarafınran kıs -
de bu fngiliz malikinC3indcn Çine eilnh idw kac alınnuısındnn korkup dururlardı. 
haline imkan kalmamıştı. Fakat milli Cine Siyam ln.nı1•2 v F - t ı k · 

· d · · 'k' d h d • .,. e ransız mus em e e ım-
hnrıçten yar ım ıçm 1 1• v~ya a a ogru- paratorluklan arasında müşkül v~ tehli -
su, üç kapı. ?çık k~l~ıştı kı. hunlar Sovyet keli bir vaziyette olmasına rnğmen i tikla
Ru ya, İngÜız. Hı~d~taru (Burma) ve lini müdafaaya azmetmi~ ve melhu1 tehli -
Fransızların Çın .Hındı ,.hudu~larıdır • fş.~c kelere karşı iyi silahlanmıştır. Son yıllarda 
Japonyanın ımdı ynptıgı, gen kalan bu uç memleketin varidatının yüzde '.30 miktarı 
kııpıdan Lirini daha ~apatmak.tır. milli müdafaaya (ordu ve donanmaya) 

Fakat Japonyanın hakikatte yapmnk is- sarfolunmakta idi. Memleketin imarına da 
tccliği §CY şimal, orta ve cenub Çin eya • büyük bir aı.im ile çalt~ılmaktadır. Su yol
letle.ri gibi, şimdi de Fran,ıının uğrrıdığı 1 n ııl h edilmekte ve bendl~r inşnsile ııu 
müthit mağlubiyetten istifade ederek, Çin kuvvetlerinden istifade edilmektedir. Bü
Hindini de kabilse ilelebed z pt ve i;ıgnl yiik ölçüde bir yol projesinin tatbikine de 
etmektir. başlanmıştı. Onun pek g~.n;, pirinç zcriyntı 

Çin Hindi Avrupa devletlerinin Uzak- yanında c.hemmiyetli bir mevkii olnn lı:ıılny 
doi:"llda malik bulundukları büyük müııtem· istih lah d yeni ocaklar açm k ve mev
lekelerden Japonyııya en yakm olanıdır. cudlan tevsi olunmak suretile nrttınlmış • 
Burası lngilizlerin Burmasından Siyam v • tır. 
ıntnııile nvnlır. Siyam Himalay mn ce - (Den.mı 7 lnd sayfada) 

1--;"Son Po~•an nm edebi tefrikası: 55 

1 Hadiseler Karşısında 

Çinde harb oluyormu§. 
Aman birader sus. 
Neye, ıöylemek yasak mı? 
Yasak değil amma, bizim mutfağa 

döoemek için birkaç tane çini m' alacağım. 
Taşçı duyarsa çini ta§ının fiatını bir misli 
artırır da ..• 

* - Limon küfü renginde hiı kumaş gör-
rnüıtüm. 

Vitrinden çıknrayım bayan. 
işte bu... Kaça) 

Metresi on lira. 
Evvelki gün beş lira 
Hakkınız var bayan, 

de.mi tiniz. 
fakat ltalyn 

harbe girdikten sonra limonun fiatı bir 
misli arttı. Biz de bu kumaşın fiatını ortır
mnk mecburiyetinde kaldık. 

- Bu kumaşla limonun ne lakıısı var 

kil 
- Alfıkası olmaz olur mu havan, gör

müyor musunuz) •• Kumaş limon kiifü ren

ginde. 

* Mercimeğin kilosu kaça) 
Yirmi beş kuruş. 
Çok pahalı. 
Pahalı değj.I, bilakis ucuz.. Siz de bi

linıiniz ki mercimekte ç·ok mikt rda demir 

Bir • 
gencın 

Bay «E. Ş.»: 
- Mektubunuzun ııonund ııbnna takib 

edilecek hattı hareketi göstermenizi ric e
derim» diyorsunuz. benzer vaziyetle bulu
nan birçok gençlere bu ıütunl rd birçok 
def lar söyledim: 

Yüksek tahsilli hatta son devresi dahi 
temin dilmi~ bir istikbalin ınukaddemes:i 
sayılmaz, biraz daha ileri gidelim. Yüksek 
tahsilin bittiğini gö-teren diplom dahi 
müııtnkbel muvaffakiyctin gııra11ti şehadet
Mmcsi değildir. Tahsilini bitiren her genç 
hayat miicadelesi için kendisine lazım olnn 
silahı ı•dinmi~ olmak vaziyetindedir. Fakat 
henüz ate' hatbna girmemi tir, elindeki si
lahın ne derece i,e yamdığını tecrübe t· 
memiştir. Bilmek başkl\, bilineni tatbik e
debilmek gene ba~kndır. 

Siz bugun tahsili bitirmi~ d ... ğiJ iniz. o~ 
tasına gt!lmiş te sayılmazsınız. üniversitede 
d h en sağı iki üç seneniz bulunduğunu 
tahmin ediyorum. bugün vaz.ifcniz. &ıdece 
tahsili bitirmeye çallJIIlııktan ibarettir. 1 e 
t k:ı edeceğiniz hareket yolu 1 

Vücud uf ak tefek, kalçalar Nalıleden: Muaz~:a Taluin Berlr.anJ 

dar, göğüs dolgun 
. • Kalçalarınız dar. goğ-

Uiıık tef eksınız. 
- .• pek dolgun· 
ıunuz . . . ve yapmıx: .• 

Şunları gıyınız . ksek bir kuvafur 
Yuk n tarannıış. yu 1 hemen dai-

n. 1 n ohın ann 
(çünkii göğsü do gu 

ı kısadır.) b. l a boyun nn 1t sarnn el ıse er. 
b. Omuzlan alkı ı ıya 
c. Sıkı knlçnlar. ~-ı 

U düz ete~ er. 
d. zun, • . . ne de vapınız: 

1 e gıyınız. , • 
Şun nn n uzun saçlar. 
a. Enseyi ~rten, ıklığı. (Sivri dekol-

Ceni hır yakıı aç 
b. ) 

teden şa"'m )ınız.. (Rnglnn kol en iyi-
K bank kollar. c. 8 

"dir.) 
d. Kıcn. geni~ etek. 

Saç tuvaleti 
anınr yu -

Dar Y tyc 
~arıya, önler ge!r. 
tarnlt. Iklsi de g ·~ 
birer dnlgn gibi b~s 
ııyor 'c geniş b 
1:>11k.le ile bıt yor. 

,Arkn dumdfü:. Ur.-
1 r tçe kıvrık. Ufak 
bir tordelfi bütun 

tısını -bir mek-
bU sa 
tebll kız !):ışının d~ 
d llği ne- n 
ıoplul'or· Bu tm:ı -
f\ırli en ziyade genç 
tızJ:ırn. genç kn • 
dınıarn tavsiye ede. 

ynşlan.mıya •;111ı 

~tmut b r ]Uıdın ba 
~ındn çocukltı~n b t 
özeniş gibi gorüne -

.,. 

bnır. . file ne bıı saçlar hem 
e yaz gUnJcrı 

Bnhı\r v ö ··nur . 
düzgun. hem ~ık g ru . 

Hnndnna meydan okum k için c ko
cam kendimi scvdireceğimlıı dedii'.;ri 
h ide kurduğu tuzağa kendi düşmüştü! 
Hnndan bunu bil,e kim bilir bu saf kız
ı ne kadar al y ederdi! 

- Seviyorum •• seviyorum.. aevjyo
rum. 

Zihninden geçen bu kelimelere rdn
knt etmek İçin kalbi bir davul gibi sert 
sert çarpıyordu. Bu teli\_7 ve hcyrcan i
çinde çırpınırken Halukun s~..sini duydu 
ve onun gcni'I elinin kendisine dofrıu u
zandığını gördü. 

- Nn1!1l1ınız Zeyneb"! 
Nasıl mı) Bir mucize karşıııındn knlıın 

hir İnsana böyle bir ııual sorulur muydu) 
Sc inin heyeC"antnı belli clmcmeğe çıılı
şarıık: 

- T cşekkür ederim, iyiyim... dedi. 
Sustu] r. Haluk ncş'e ile tebessüm e

diyordu. 
- Bir iııiniz yoksa, i5terseniz sizinle 

rasadh ne yoluna doğru bir yürüyüş ya
p lım. H va pek güzel. 

Zeyneb de giilüm!lerneğc çalı~ıvordu 
amma tcrcddüd ettiği nşikardı. Hnlük 
teknır ordu: 

- Serbest değil misiniz? Hemen eve 
dönmeP.e mecbur mU<ıunuz) 

- Hayır. Nac:iyeye bir haber y.:ıll -
dıktnn sonrtı sizinle gezebilirim. 

- Ala ..• Kol kola. iki m~ktr-bli gibi 
dni'Hnrn tırmanınz. olmaz mı? 

Zeyneb helecandan boğulan bir seııle: 
- Olur ..• cevabını verdi. Lfikin ne 

kadar aklrunnğa çalışsa, halinCleki gay
ri tabülik kocMının nazanndıın lrnçmı
yordu. 

- Yoksa yorgun musunuz Zeyneb2 
1 Bann açıkça eöyleyiniz. 

- Yorgun değilim ..• Fnknt ... 
- Fakat nd 
- Hiçi 
Bu dakikada yalnız knlnıak ihtiyacın

da olduğunu, kendisini dinliyerek hisle
rini intiznma sokmak istediğini 1 lnlCık 
nnsıl itiraf eclebilirdD Birdenbire sordu: 

- Kandilliye niçin geldiniz? 

Ccnç adam bu 5U le b 
ile mukabele etti: 

şka bir ıoıgu - T bii memnun oldum Haluk ... 

- Sizi görmd::. arzu unu duymak k -
fi bir acbeb olamaz mı> 

- Hayır; baıka bir eebcb olm lı ... 
- Belki de yalnız evimde aıkıldım, 

izin eksiğinizi duydum. 
Bunun da imkanı yok. 

- Öyle mn o halde oen de oimdi 
kendi kendime bu ziya:-eıia sebebini -
rnstırm ğn ba'llıyorum. 

Mühim lıir meseleyi halletmek ıstı
yormuo gibi düşünceli bir tavır takındı 
ve Lir iki saniye ııonra şeytani bir ba
kı in knrısını süzerek tekrar §U sözleri 
söyledi: . 

- Başka bir sebeb d h olabilir: Siz 
bir tecrübe yapmağa k rar vermi~ değil 
miydiniz? 

- Evet. 
- Siz Kandillide. ben Cihangirde 

kaldıkça ize naaıl a§lk olabilirim Zey· 
ncb) Bunu niçin besaba katmıyorsunuz) 

Genç kız bu müstehzi sözlere hiddet 
etmiıti: 

- Böyle mana51z §eyler aöy]emeyiniz 
Halük. 

Kocası gülerek ona doğru bir adım 
attı: 

Hem tıısavvurunu7dan daha çokl 
Genç adam kolunu kanaının kolunun 

nltın sokarak ona yaklaştı, neş' eli se i
le: 

- Öyle İse lıer şey yolunda .•• d di. 
Haydi gczmeğe gidelim. K ndilliye ni
çin gc.ldiğimi şimdi anladım: Niyetim 
r dhaneyi ziyaret etmekti .•. 

Şen bir kahkaha ile yol düziildüleT. 
Zevneb bu gü.zcl saatlerin hatıra ını öm
riinün .sonuna kadar kalbinin c•n sıcak 
köı,esinde ısaklıyacağını hissediyordu. 

_ikisi de en, iki!li de mcs'uddular. 
C h kol kola, g8h cleb tepelere çıkı
yorl r, nğ clıklar rrunnda durup Emirw 
glin, RumcJihisan ve B bek sırtlannın 
ihti mını seyre dalıyor! r. onr tckr r 
yollarına devnm ediyor} r ve bu giizel 
onların zevkini bozmam k i in pek nz 
konuşuyorlardı. 

Bir ara genişçe bir hendekten ntla
mnk icab etti. Zeyneb çok epor yapmış 
olmasına rağmen kar ı lartıfa ntlıynmı
yncağını anladığından hendeğin başınd 
durmnğn mecbur kaldı. 

- Sizinle §aka 
mcnedemiyorum. 

- Size yardım edeceğim 7cyneb. c-
etmekten kendimi Jini:zi bana Veriniz Ve korkmnyınız. ficn 

Genç kızın kaşlarını çat rnk su uğu
nu göriince, ciddi bir tavırla sordu: 

- Beni görmekle memnun oldunuz 
mu Zeyneb} 

Memnun mu) Haluku birdenbire kar
oısında gördüğü zaman hissettiği öldü
rücü helecana aevinç dcncbair miydi? 
Hayır. bu hie bir i kcnccden başka bir 
şey olamazdı. Ömründe ilk defa k lbi 
böyle çarpmış. nefesi dnralmış. boğul -
cağım zannetmi~i. Acaba bu, o vakte 
kad r tntmndığı yeni bir zevk nıi idi? 
istikbalde çekeceği azab ne derece olur
st\ olsun bu harikulade dakikanın tadını 
cloyn doya hissetmek arzusu bir alev gi
bi onu ııardı ve saadetle parlıyan gÖ1:le-

• tini kocasına kaldırarak cevab verdi: 

sizi tutarım. 

Genç kız korkmuyordu ve çevik bir 
hareketle karşı taraf atlamnğa muvnf
fıık oldu amma Halukun bir demir kıs
knç gibi parmaklarını sıkan eli onu bil:t
ihtiynr haykırmağa mecbur etmioti. 

e oldu} Ayağınızı mı incittiniz 
Zeyneb) 

- Hayır, elimi çok sıktınız. Pnrmak
larımı bir daha kullanamıy ca 'hm snnı-
yorum. 

Haluk onun hafifçe momr. n 
tekrar eli arasına alıp ok adı: 

lini 

- Vah yavrucuk! Ben de ammn kn-
bn ndnmmışım; parmnklarınızı ılnru-
ğımı na ıl clü:ıünemedim, 

(Arltası var) 

Sayf ; 

' 
vardır. Hnrb baobyalıberi b riçten demit 
gelnüyor. 

* - Bnkır kaptn Pitmi, yemekten z hir· 
lenmioler. 

Ne bahtiyar insanlar. 
- Zehirlendikleri İçin mi) 

- Hayır. bakırın fiatı çok f z.1 arttığı 
bir zamanda evlerinde balen k b bulunu• 
yor da ... 

* Gazetede okuyorClu: 

- tt T crmos muhtekiri nıılhkiım oldu. 
Etrafında hulunnnlara sordu: 
- Termosun türkç~si nedir) 
Y nşlı bir ~at c.dvnb verdi: 
- Dış kapının dış mandalı. 

* 
Bekıi Mustafa snğ olsaydı. tüccarın toP-

Ju olduğu bir yerde hnğırncaktı: 
- Hn bre muhtekirler. 
Tüccnr, hep birden hiddetle Bekriye hü-

cum edeceklerdi: 

- Sen kime muhtekir, dedm. 
Bekri cevab verecekti: 

- Siz neye üzerinize alınıyorsunuz. He. 
piniz muhtekir misiniz de ••• 

rJ ..r 11ıet .J.luLUJ/. 

ilk vazifesi 
Bayan S. A. ya: 
- Sizin yaşınızda bab ettiğiniz tccrÜ• 

belerin yüzlerce.,ini geçirmiıı elanlar da bu
lunabilir. Fakat anormaldirlcr. Ben ise 
•M zhar Osman» lık etmek daiyesi:ıde de
ğilim. Hem yazınızın ciddiyetine de inan-
madım. Vaktin.izi biraz dnhn faydalı şey• 
lere haaret&eniz daha ıiyi olur. Hem posta 
para ını da israf etmemiş olursunuz. 

* Bayan «B. N.» ye: 
- Size fen bir hakikati öyliyeyim: 

Erkek k dını w-meçhub gördüğü müddetçe 

ıever. Meçhulü malum yapmamaya bnkmız. 

* Bayan M. Y.: 
NipnLlık müddetinin UZAtılm sın ta• 

nftar değilim. n ve rcam: evlenme 
merasjmJeıi arasında uzun zaman ayrılığı 

olmamalıdır. Mecburi nh 1 müstcsn . 

TEYZE 

Bunları~..-.. 

biliyor mu 
idiniz? 

Ayağı beş metre gelen hayvan 
Tarihten evvel. 

ki devirlerde ya 
şayan ve ayak iz. 
ler.i bulunmuş hay 
vanlnr arasında. a. 
yak izi en büyük 
hayvan iganadan 
dır, Milyonlarco 
sene evvel yaşa 

mı olan bu hay 
vanm bir tek par. 
mağının izi 85 san 
tim gelmektedir ki, 
bütün bir ayağınısıı 
uzunluğu beş metredir. 

Denizaltllarm ceddi 

~..:;~ "-' ,_. 
~~ _., ,~;.,, 

~---:_~....,,.;:~~.~~ 
İlk denizaltı geınısı bir torpil §eklıncl& 

yapılmıştı. Bu g minin AUantik denizin! 
28 saatte geçebileceği tnhmln cdilmi§U. 

Otomobilde 450 kilometre sürat 
Frnnkfortlu bir 

mühendis 600 bey
gir kuvvetinde ·12 
silindırJi bir oto
mobil yapmıştır. 
Otomobilin sürati 
santte 450 .kilomet l 

redir. İlk tecrübede otomobilin tekerlek· 
lennin yerden kesi\dıği gorülrnuştilr. 
Tecrübede bulunanlar bu sürnttc bir t(). 
mobilin sürat yüzünden ym ı sıkl~tinı 
kaybettiğini teshil etmışlcrdir. A~ni &u· 
ı·atte bir otomobil yapılme.sı için şimdi 
başka tecrübelere başlanmıştır. 

1 
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6 Sayfa 

Buğday, nohud, mercimek ve fasulya kalite bakımından 
. olduğu gibi rekolte bakımından da yüksektir 

SON POSTA 

&ylıau ( Husu.si ) - Çukurovada. hasat gibi, ya.kında da. buğday ve yulaf mab.sııla.. Kızıl~ahan~am <~us~i> - Kazamı:a_ b~ğlı 
~evsimi başlamış bulun.maktadır. Bölgede tının biçilmesine başlanacaktır. Çeıt_lkçı nahıy~. Oun~y ~ar~y koyw1oe:n 
.,-er yeı· arpa mah.sulüııün biçilerek barınan Gerek: hububat mahsulünün meydana ge- Hatıb Musta~a oglu Ibralıım_ ıs~~1ınde on se"kız 
ırapılm:ısına ha.xaretıe devam edilmektedir. tirilınesl ve gerek pamuk çapa ameliyesinde yaşlarında hı.: delikanlı aynı k:oyden otuı beş 
~co.k birkaç gun fasılalı olarak yağan yağ_ çal1şmak üzere hergün trenle Ceyhan ve y~şlar~_da. ~oy ı:ıuhtarı O~-nı:ının ~ar~eş~. All 
mul'lar bölgenin bazı yerlerinde hasat faali- Adanaya yüzlerce Hataylı a.mele gelmekte _ og_!u .:ıtuseyı~i bır ~an ma~zerile ~ldur -
fetinln bir iki gün müddetle tatiline sebe- dir. mlUltur. Vak anın ceıeyan şeklı şudur· 
biyel, vermiştir. Maamafih, bu yağmurlardan Bu yıl hububat mahsulünün Çukurovııda Bir ınüddettenberi İbrahimin babası knyün 
çiftçiler çok memnundur. Zira. henüz yetiş- geçen senelerden dahn. bereketli olac:ığı hatibi Mustafa ile köyün muhtarı Osnıanın 
mek üzere bulunan bu~day, yulaf, nohut, unıulmaktadır. Bu arada piyasanın daha arası hatiblik rekabetinden do1ayı açıkltr. 

mercL•nek. fasulya mabSulfı.tımn kalite bakL ~~~~ı, ~ütün Çukurova müstahsilinin B~lhassa Hüseyin kardeşi ·-~~htar Osmanın 
ınından olduğu .glbi rekolte bakımından da yuzilnu guldurecektlr. Keza bu yıl pamuk koye hatib olamaması yuzunden bunlara 
Jyi olacağı ve umulan randımanın elde edile. sahaları d~ geçen senlerden Ç<ık. fazladır. karşı derıı1 bir kin beslemektedir. Ve nerede 
ceği ve :bu arada henüz çnpa ameliyesine baŞ- . _zıraat .Bank~ııı para ver_ıyor kar:şılaşırlars:a. hatib Mustafanın o~lu İbralıi-
ıan:ın pıımu.k mahsulii.tına da keza yağan Bilh~a faa!ıyet :eunlerinde Zırııat Ba_nka_ mi rencide edecek ağrr sözler sarfetmektenl' 

~ .. . sının mustah.sUe yardımda bulunmam belge- .. 
)'agmurların faydalı olacağı soyleumektedir. mız çiftçllerın· çok sevindirmiştir. Öğrenil _ ~ed durmamaktarlır. Nihayet geçen gun 

Bir :.araftan arpa mall.Sulü harman haline diğine göre, b~nka, geçen senelerde kl'cdi IbrahJm evine giderken Hüseyin arkasına 
:getirllırken, diğer taraftan da. patozıa.rın bir açtıran ve borçlarını vaktinde ödeyen mü.s- diişmüş 'Ve evinin önüne kadar gitmiş. belin_ 
nn erel faaliyete geçerek çalı.şmaia başla- taruıillere yeniden ikrazaLta bulunmuştur. Bn den tabancasile bıça~ıru çıkarar::ı.k eline :ıL 
ınası hususunda patoz sahibleri soıı gayret_ arada yeniden kredJ açtırmak Jstiyen çiftçi- mış ve İbrahime: «Ulan kahbenin oğlu. Evin
le çalmmı.ktadırlar. Bugi.iulerde patoz har - !erin de bu babtaki müracaatlaxının is'afı den senl dışarı çıkarmıyacağım. Şu tabanca 
lllan maklnelerlnin derhal faaliyete geçeceği cihetine gldıldiği haber alının~tır. ile seni geberteceğim.• diyerek ba~ınnağa 

Kızılcahamamda yaz yağmurları 
fasılasız olarak devam ediyor 

Adanada 4 buyuk pamuk 
deposu yapıhyor 

ba~Ianuştır. Hü.seyinin kapısının önüne lcadar 
gelerek bu suretle bağırdığını işlden İbrahim 
bu sözlere tahammül edem1yerek a.<ıılı bulu
nan Alman nmvzerlnl kapınca Hü.seyine ateş 

Kızılcahamam (Hususi) - Kazamızda bu Adana, (Huı;usi> - Adana pamuk üretme ctmiŞ ve çıkan kurşun Hiiseyinln göğsünün 
sene yaz yağmurları iki aydanberi bazan şid- müe.s.sesesi ~.atından raı:raat; Vekfil.etinin sağ tarafıııdan girerek sol böğrünün altınJa.n 
detU ve bazan da hatif olarak bil~. lnklta de_ eınrile dört büyük pamuk deposu i~ ediL çıkmVjtır. Hü.seyln derhal ölmüştür. HA.di.seyi 
vam etmekte ve havalarda henuz :ısınma mektedir. _ 
ru;arı gönilememekted!r. Binaenaleyh bıı be. muteakl~. kat_ıı soğukkanlılığım muhafaza 
rekctıı yağn1ur1al'dan dolayı mabsuıattakı Havsada biçki ve dikis, yurdu ederek koyıerıne pek yakın olan çeıtıkçi na_ 
olgunluk güıı geçtlkçe kendisini göstermek - hlyesi merkezine gitmiş ve orada sllô.hile be-
tedir. Yttğmurlann böyle devamlı yağı.şı ber Havsa (HU.<ı)JSil - Trakya Umuml Mi.i!et. raber kendisini teslim etmiştir. 
&ene bu mev;;imde az çok görülen orman tışllği tarafından Pehlivan köy.ünde açı!:.ı.n 

yangınlarının dn 'VUku ve zuhuruna m~nı dikiş ve biçki yurdunun köylümüz tarafın - Kızılcahamamda bir 
tılınnkta şimdiye kndar en ufak blr kısunda dan büyük faydası görülmüş olınasını nazan 
yangın görillmeınektedir. dikkate alan Umumi Mü!ettl§lik bu kere ÇOban dereden 

(Havsal da da böyle bir yurd açtırmıştır. 

Ad d t 1 b k 1 1 Köylümüze, dik~ ve biçkl öğretmek ve bu geçerken boğuldu 
803 8 3 0 9 amp 8rl IÇJ IJOr suretle köylünün giyeceğini kendi eme mey_ Kızılcahamam (Hususi) _ Kazamıza bağlı 

Adana (Husu3l) - Geçen seneki gibi bu dana getirmek hususunda bu kurslara büyük Pazar nahiyesinin Başöreb köyünden on iki 
~ dn Bürücek yaylasmda Adana çocukları bir alfi.ka göstermektedir. yaşlarında Dur Ali oğlu çoban .Muhlttln ya. 
için hır kamp kurulacaktır. Bu kampa çıka- ğan yağmurlardan deredeki suyun fazlalaş-
tılacak talebeıer smıne.rını iyi derecede geç- Trakyada yeni yıl koza mahsulü mış olduğunun farkına vamuynraıı: karşı ta-
meğe muvaffak olmuş zo.yıf bünyeli çocuk _ rafa geçmek &ere dereye girmiş, fakat ken-
lar(lır Kampa muallimler de iştirak edebi _ Edirne <Hususi) - Y~ni yıl koza marum - disini şiddetli akmakta. olan sulara kaptıra. 
leceklerdir. lün.fuı idrakine ba.şlandı. İlk olarak yetişti - rak boğulmu.ştur. Bir tki saat sonra sular 
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Emniyet Umum Müdü lüğiinden: 
Ankara Polis Enstitüsü ve İstanbul Polis mektebine 

talebe alınacak 
I - Bu yıl Ankara Polis Enstitüsü ilk tahsil kısmı ile İstanbul Polis Mekteliılne asker. 

liğlıU bitil'miş orta mckteb mezunlarından polis stajyer! alınacaktır. 
2 - Tahsil müddet! ıı. aydır. Talebe meccanen iaşe ve fi.bas edilir. Kendllerine .ııer 

ay için ayrıca harçlık verllir. Ve ta.bsillerlııi ikmal eder etmez 20 lira asl1 nıaaşlı. polis 
ınemurluklarma tayiu olunurlar. 

3 - Tedrisata 1.Eylül.1940 tarihinde başlanacağından tallb ole.cakların hem müracaat 
şekillerini ve hem de kabul şartlarını öğrenmek üzere ilan tarihinden itibaren nihnyct 
lO güıı zarlında bulundukları mahalli Enmiyet Müdurlük veya amirliklerine müracaat. 
ları llft.n olunur. 113148• «53101> 

MADEN KOMORO SOBALARI 
İstanbul, Edirne ve Kırklareli vilayetlerinde mahrukat kanunu • 
nun şümulüne giren devair, müessesat vesair binaların 

NAZARI DİKKATİNE: 
Maden kömürü sobası ihtiyaçları geçen sene olduğu gibi Etihank 
Mahrukat bürosu tarafından imal ettirilen 

DETA ve NUPA 
Tipi sobalarla temin olunacakhr. 

940-941 kışı soba ihtiyacı iç.in lazım gelen siparitin 15-7-940 ta • 
ribine kadar atideki adrese mektubla bildirilmesi rica olunur. it
bu tarihe kadar ihtiyaçlarını bildirmiyen veya sipariş mektubu 
vermiyen binaların bilahare vaki olacak taleblerinin nazarı itiba
re alınmıyacağmı ve bu hususta mes'uliyet. kabul edilmiyeceğini 
20 Haziran 1940 tarihli l 180 sayılı Etibank Mahrukat Bürosu • 

tamimine istinaden anederim. 

Eti 
M. EMiN ÖZLER 

Bank Mahrukat Bürosu lstanbul, Edirne 
Kırklareli. soba satış ajanhgı 

Galata, Rıhhm, Kefeli Hüseyin han kat 4 No. 30 
Telefon: 4)448 - Telgraf adreıi: ÖZLER, İstanbul 

ve 

İT ALYA ve MERKEZİ 
Avrupadan Şimendifer ile 

HER NEVi NAKLiYAT Burada talebelere, seviyelerine uygun rilen bu kozalardan bir ınlktar borsaya ge_ ce.sedlni yirmi metre kadar uzaklıkta bir ke. 
spor! r yaptll'ılac:ık, dersler verilecektir. Mü. tirilmi.Ştir. Bir haflayn kadar külliyetli mik- nara atmış oldu~undan köyliller tarafından 1 
zlk beden terbiyesi hareketJerJ, aritmetik ve t8rda koza borsaya gelmeğe b:ışlıyacaktır. crörülerek haber vcrllmı.şttr. Cesedin murtye
geonıetrı. oyunlarile çokça meşgul olunacak Edirne kozalarının fiatı Bursa borsasına t~- nesi hük(lmet doktoru tarafından ya.pılılllŞ 
ve hcrgun yurd bilgi.si, coğrafya, tarih mil - bi bulundn~undan şehrimiz bor.~ası Bursa ve boğularak öldüğü anlaşıldığından defnine 
sahabeleri yapılacaktır. !laLlanru tablt olarak taklb edecektir. ruhsat verilml.ştir. 

Tafsilat iç.in : 

K. A. MÜLLER ve Şkt .. 
ı MlNERVA HAN· GALATA. Telefon: 40090 • P. K. 1090 

ccSon Posta» nın zabıta romanı: 61 

Gözlerim bağlı, ağzım tıkalı idi. Kor
kudan bitkin bir halde idim. Henüz iyi
den iyiye kendime gelememiştim. Hiç 
&es çıkaramadım. Herhalde bahııettiği-· 
niz kadın incilerimi almış ve kmire gö
türerek satmış olacak ..• >> 

Julide, sözlerini bitirince oturduğu 
koltuktan kalktı, Yılmaza patmağını 
tehdid makamında uzatarak ve giilere~ 
dedi ki: 

- Gazeteci bey[ Beni iııtediğin.i:ıı gi
bi söylettiniz. Şimdi sua benim. Ben do 
ı;izi imtihan edeceğim. 

- Hazmm J ulide hamm 1 
Ata da atıldı: 
- K mmın hakkı var. Biz de sizden 

bazı şeyler öğrenmek istiyoruz~ 
- Buyurun! 

- Saimin katil olduğunu nuıl ke~-
fettiniz? 

- Ben size her ;ıeyin doğrusunu söy
Üyeceğim. Ben ilk defa köşkünüze gel
diğim zaman re.mlt tahkikah yapan po
lis amiri Haşmet ve müddeiumumi gibl 
Julide hanımdan şüphe ediyordum. Çün
kü hadiseler tamamen kendisinin aley
hinde idi. ÜsteHk ortadan kaybolmustu. 
Fakat, Maslak yolunda arabası boş ola
rak bulununca bu şüpheme yer kaJmadı. 
Aldanıyorduk. Halbuki polisler hala eıı
'lci noktai nazarlarında ısrar ediyodnrdı. 
Bu doğru bir mütale3 olamazdı. Kaça
ı:ak bir adam arabasııu Maslak yolunda 
bnakmaz. Oradan nereye gidebilir~ 
Gerdanlık iııi meydaoa çıkınca bıı ~üp
heierin asılsızlığına biraz daha kanaat 
getirdim. Bu. poüsi şa~ırtmak için hazrr
lanmış bir tertib gibi ı:?eldi bana 1 Ben 
büsbütün başka izler üzerinde viirüdüm. 
Bana en çok yardım eden şu barları iş
leten Leman oldu. Benim iyi ahbabımdı. 
_s ... .,jhanın bütün mazisini anlath. Kadı
f'~n şah .. iyp,tini de*iştirdiğini, n;ı.Tllt müs
tearla yaşadığını söylt!di. Genç kadının 
asli şahsiyetini gizlemesinin, çok genç 
iken Avrupaya lcııçmasının sebeblerini 
bildiği kadar iı.ah etti. O zaman düşün
düm ve buldum. Bu kadın bir erkekten 
kaçıyor ve ona izini belli etmek istemi
yordu. Bir kadın bir erkekten niçin ka
çari Bu muammayı çözmek için ~iinler
ce uğraştım ve aklıma şu ihtimal geldi: 

Seniha, birisile evlenmiştir. Belki hu 

Yazan: lhuın Aril 
izdivaç bir n~kın mahsulüdür. Fakat so
nunda kadın bedbaht olmuştur. f.rkek 
İse güzel kadına hal:\ bağlıdır. Onu çıl
dıras1ya sevmektedir. Hassu ruhlu ka
dın, bu adamla zehir olmağa başlıyan 
hayahnı kurtarmak için başka çare bu
lamayınca kaçmış ve kendisini gizleme
ğe başlamıştır. 

Bu ihtimal kafama çivilenince Seni
hanın doğduğu yeri buldum. Oranın nü
fusunda tetkikat yaptım. Onun asıl İ§
minin Ayşe olduğunu şüphesiz biliyor
sunırz. Evet, Ayşenin nüfus kütüğünü 
buldum. gördüm ki, hll kadın vaktile, 
Saim isminde birisile evlenmiştir. lzdivaç 
tarihini tesbit ettikten sonra boşanma 
kayıdlanııı araşbrdım. Boşandıklanna 
dair h.içbir şerh yoktu. Demek ki güzel 
Seniha bir adamla evU idi. Halbuki, 
dünya onu bekar biliyordu. Bu hakikati 
meydana çıkardıktan sonra, Lemana 
gittim. Vaziyeti anlattım. O, böyle bir 
adam tanımıyordu. Bundan sonra Ayşe
nin Avrupaya firar tarihini bulmak iste
dim. Bunu bulmak ta pek müırkül olma
dı. Bu tarih, onlann izdivaçlarından bir 
ay sonraya tesadüf ediyotdu. 

lz üzerinde yorulmadan, usanmadan 
yürüdüm. Hergün bir ufak şey daha öğ
reniyordum. Yakacıktaki otelde papye
hi.lvar üzerinde yarasa resmini görünce, 
katilin bu haydud olması şüpheleri u
yandı. Bıçağın bu otelden çalınmış ol
ması şüphelerimi kuvvetlendirdi. F"ılha
kika. Yarasa, beynelmilel bir serseri iee 
de şimdiye kadar elini kana bulaştrrd1ğı 
görülmemişti. Fakat ani bir cinnet insa
na her şeyi yaptırabilirdi. Yansayı böy
le: bir buhrana sevkedeo sebeb ne ola
bilirdi? Sakın, Yarasa. Senihvnın kocası 
Saim olmaSlnl Bu ihtimal kafar.ıa do
ğunca harekete geçtim. 

Senihanın ölürken dudaklarından dö
külen üç kelimenin manasını biraz dl\ 
şansımın yardım.ile hallederek Cadde
bostanındaki Doğan köşkünd~ buldum. 
Bu köşkün sahibinin Saim bey isminde 
bir mirasyedi olduğunu öğrenince de 
mesele kalmadı. ATtık. şüpheye filan 
mahal yoktu. Tam, hedef üurinde idim. 

Katil, benim izi iizerinde olduğumu 
hissetti. İki defa beni öldürtmek istedi. 
BunlaTdan muoizt kabilinden kurtul-

du1?. İşi evvela polise haber vermek iı
te~~m. Fakat, bizim ukala poli<J hf"r şeyi 
alt~sl eder, benim de bu kadar emek
lerım heba olurdu. Kimseye bir şey söy
lemeden çahşmayı tercih ettim. 

Julide hanımın, Yaraııa Saim tarafın
d~.n ~~çirılclığından şüphem kalmamıştı. 
Çunku, kendisini Senihanın dairesinde 
yalnız o görmü.,tü. Binaenaleyh, onun 
ortadan kalkması lazundı. İcab ederse 
JuJide hanımı da öldürecekti. Bundan 
emindim. Yarasa Saim. esirini nerede 
saklamı;ıtl? Bunu da meydana çıkarmak 
istiyordum. Bir gece yansı köşkü taras~ 
sud ederken, üst katta bir lambanın u
zun müddet yanıp söndüğiinü gördüm 
ve bunun bir nevi muhabere old•ığunu 
zanned~rek İşaretleri kaydettim ve tel
graf moırsn ile halletmeğe çalı~mm. Fa
kat hiçbir netice çıkaramadım. O za-
0:.an, .. Julide han~m.ın. lam~alnn yakıp 
sondurerek kendı bulundugu yeti haber 
verm~k istediğini anladtm. En mühim 
meseleyi de halletmiştim. Yarasa, esirini 
kendi karargahında saklıyordu. JuUde 
hanımı vakit geçirmeden kurtarmak la
zımdı. Çünkü, hAyah tehlikede idi. 

Bundan sonra, sizinle beraber bizim 
meşhur mangayı hazırladık ve hücuma 
geçtik. Bütün korkum, Saimin yakala
nacağını a~J~r anlamaz sizi öldürmeye 
kalkışması ıdı. Bereket verııin, böyle bir 
şey olmadı. Onları ant olarak bastırdık 
ve ikinci bir cinayete meydan vermedik. 

Saim, yakalanacağı sırada salondaki 
lambalan söndürerek kaçmak istedi ve 
köşkü ateşe verdi. Maksadı, hayatmın 
esrarını meydana çıkaracak bütün vesi
kaları imha etmekti. İtfaiyenin vaktinde 
yetismesi onun bu t~ebbii!lünü de akim 
bıraktırdı ve bu roacera da böylece bitti. 

Yılmaz sustu. Dalgtn nazarlaTt, güne
şin yaldızlan altında pırıldayan denize 
tak.ıldı. Genç kız, eJlerini çırptı: 

- Korkulu bir ruya görmüş gibiyim. 
Hulki bir kahkaha attı: 
- Ben de heyecanlı bir roman oku -

muş gibiyim. Bu romanın son sayfasını 
da bitirdik. Artık onu bırakalım dn işi
mize bakalım. 

Ve güzel nişanlısının koluna giTdl. iki 
genç, tam bir S3adet içinde koşa koşa 
odadan çıktılar. Baba1 yatağında. onla
rın gidişini iftihar, gurur ve sevinç dolu 
bakıslarile seyrediyordu: 

- Gazetenize yeni bir havadis daha! 
Diye söylendi. Yılmaz, n1ilyonere tn-

accüble baktı: 
- Anlıyamadım. 
Ata. tatlı tatlı gülüyordu: 
- Onların evlenme havadisini sizfn 

gazetenizde okumak istiyorum. 
S O N 

o 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 
Carı Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 
1 aded 2.000 liralık ,,,. 2000.- ıııa 

s • 1000 > = 3000.- • 
G .t 600 » = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 iP 50 • ·- 3750.- ' 

210 1 2t5 • ... 6250.- • 

K.eşidelerı 1 Şubat, 1 Ma,._. 
ı ,Alustos, 1 İkinciteşrlıı tarih • 
lel'inde yapılır, 
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in i iz, ara, hava ve deniz kuvvetlerinin 
dün ·man sahilleri e yaptıkları baskm 

CBa.,.Ca.rafı 1 ınci sayfada) !eri dii.şmanın Holandada ve şlmal _ batı M. 
.tnan kıt'aları ile tesis edilen temııslar isbat rrıanyasınd&ki tayyare ıneydanlarile muna -
etmektedir ki, Almanlar şimal hun:ıundan kale yollarını ~ diğer askeri bedefled.nl 
Fransız - lspanyol hududuna kadar bütün bombardıman etmiştir. Arnbem, Borkum ve 
.kıt'a sahilini tutmağa tesebbüs etmekle ge- Llng-cn tayyare meydanları üzerine ağ-ır tn. 
ni~ bir mes'uliyet deruhde etmişlerdir. Bu nrru1Jar yo.pılmı.ş ve demiryolu tahrib e<lll _ 
mıntakn Norveç. Danimarka, . ~~ny~, miştir. Hnmm demiryolu iltisak noktasında 
Holanda. Belçika ve Fransa pbıllendır kı, hasnrnt ve Ruhr'un şimalinde Dorsten de -
Almanlar bu geniş sahili müttefik donan - mfryolu boyunca yangınlar vulrua getiril • 
rnalarjlc yapılan muharebeler e5flnsında miştir. 
zayıflıynn deniz kuvvetlerilc tutmağa yel- Dü-.ürülen Alman tanarelerJ 
tenm~lerdir. Bu genis sahil hattı bo~unc~ Londrn 26 <AA } - Alınan son malflm •a 
muhtelif noktalnrdıı ve bilhassa ı;ımalı ~öre. bu sabah safakla İn.!!!.ltere üzerinde 
Fransa sahillerinde mü. tahkem tesiQat ve vaoılıı.n hava hüf"uml:ırı e"na.<rıncla ıı~A rf 5 
nef-.j limon te is tlan Alman i galındcn d0"1Tl<tn b w1'ıırdımnn tn:vya PSI dii.,ürfl _ 
evvel müttf'fikler tarafından tahrib edil - P'fıttir Bnnlnrdnn 3 tane~ İsltocvnda v"re 
mişt r Almanlar yalnız miidafaa hatiarırıın incllr lrnlstir. 
bu 2avıf noktalarını takvi)r değil, ayni za- Dii<ımrın h"r f'll'ıırtn hir colc avc.ı t.ı.ı.vvıHP. 
mand~ hakim lngiliz deniz kuvvetfoıinin terinin hfıcın·,,lnttna ufrnm•!: ve ezriimle İs. 
yapabilecekleri bnskr:ı tehlike1erinİ k<4fŞl· !re>CV d~ bir l"O'k hava diıP]loJart OllllllStUr 
lamak için binlerce kHonıetrn uzan:ııı sa - <1Pnr. İskn"v~"'" ~n,gın bnmh:ılnrınrlıın iki 
bilin bütlin uzunluğuncıı. mühim mikt<nda binnrla nte~ CLlrmııı..<ıa da eabuk söndürill _ 
kıtnat bulundurmak mecburiyetinde kala- mncıtiir. 
caklardır. Lrııı('frıı 26 ( A.A} - n.-.h n PmniyPt np7., -

Amerikalılar ne diyorlar? ret! ıllman .,...., mnJl\nııtta "'Ö"P.. Almanl'lttn 
Ncvyork 26 (Husu i} - As ociatecl bıı P:" e vnn 1-ın havıı hit,.ıımu e~:ı.sınd::ı 

Press bildirh•or: .. '\ kicr"nf'l ölcH•l'iiinfi ve 20 klo;lnin ya ralnndı ~ 
fngili7. hava, deniz ve kara kuvvetlen i;ını h lclirmt'ktedir. 

tarafından Almnnyanın i.-:ga]i altında bu - İtaJrııı<ar da fnırfıtPr:e:ve taarruz 
lunan sahillere karşı yapılan har,.ket, ge - f'dtt.ekl"l".mk' 
niş mikyasta bir te~ebbüs olmakla berhber.: "Ro-nıı 26 (AA) - o:Gi-Ornale d'İtalfaıı ga _ 

ı d k zete<:f vrtıl\.'Or' · • 
ngiheıenin müdafaa.,ı bakımın an ço mu . . 

him telakki edilmektedir. dnl!'lltere Tmnnrat.-0rI~ğuna karın a.clln.n 
Alman i!lgali altındaki !ahillere çıkanla11 hnr?ln. son safhasında Itaıvanm mühim bir 

fngiliz kuvvetleri. düşnıanın buralardaki ~.a v:m(P~ı vıırrl•: . Cilnltii İtalva yalnız Alman 
:zırlıklarınn vuku( peydtt ettikten ba<>ka, vu- k-ırvupfTm-1!" 1'ırhlct.e f.,.,.qf~ anasına ksırsı rlo/:! 
cude getirilen bnzı tesisatı da tahribe mu- rudıın cloıTrnva vnmh\cak laarnrnn ic:tırnlt et 

f( 
,_ 

1 1 
d mnkl~ .lr:ılmıvncnk nvnf :>:amand" "'1"' k va ili( o muş ar ır. , ' ·• ,, o:llll 

in iliz kuv\•etleri tarafından ku ııuret~e hır hnlr'e her ~nrnrta bulunan İn1?il!? İmna-

l
g k 

1 
kınlar Alrnanlann lngı- •·:l~11rlu~unun kuvvetlerine knrnt da durMft,_ 

:rapı aca o an R • 1 t '" cu.-

li d 1 
• t"lt: <.'trnek üzeıe yaptık arı ur.ı1 z a a arını ıs ı n 

hazırlıklara mani olabilecektir. J 1 
Edenin nutku ~pon ;Jr tar,fıntfan i~n~f 

Londrn 26 (A.A.J - Harbiye nazın d"J k • f F • • 
Eden bu ak aın radyoda bir nutıık söy1e - e ' me ıs enen ransız Hrndı 
rniştir. . . • Çinisi ve Siyam 

NaZJr demı tır kı: .. 
8 - -" B ;tnnva. dii .. mana fena dakı - (Ba tarafı 5 inci sayfada) 

« uvul( r ı·d k d ı· b" ç· H' d' · lalar ya"atacnk olan fevka ~ e u r~t ı ır .. ın ın ının 24 ve Siyamın 13 milyon 
bava kuvvetine maliktir. Du~m:ın, hılm ve nufusu vardır. <;:in .. Hin?i bilhassa pirinç, 
•likıint"tle oturmanın _ve nı_uk!'b~f~ eh?'e - 1?.'~!T, kauçu~. komur, bıber, ıeker kamı~ı. 
den boınb rdımnn edılmenın ln,;nnz mille - tutun, sert agaç, kalay, tutya ve fosfat ih -
tinin tah7ati iktıv.ı.sından nlmacLguıı ,pek ya- raç ed":.r. iki yıl evvel, talç.riben 10,000 Km. 
kında öğrent'cektir.. .. . . u.zu.nlugunda çok mükemmel bir yol şebe • 

D .. n yakında hurrıvetın baı;Iıca ka- kesınc malikti M~leketı'n il k 1'9-t u ınanı 
1 

d , h d · ~... m na a i<1 şe-
lclerine yapaca~! hücum ar an t>a se en hekt!sİn~n _amudu fıkarisini 1 700 Km, bo -
Eden demiştir kı: . . yundakı Saygon - Hanoi demiryolu teşkH 

B hu-cuınlnr defedılccektır. Bunn eder. Hnnoi bu"'tü"n ç· Hi d" · "d - u k d' l '- · ın n mın ı are mer-
-uk b 1 b" ehi manı ·en' ı mem eıı:etınde k~zidir Buradan da Çı' d y "k" d • ~· a ı ız. ı_ • ne ogru ı ı emrr-
d .. I c. r hava taarruzıan.ı:ıa mnruz yolıı gider· 800 Km lı'k H . . . ... vam ı ve a,... d f d'J -· · • anoı - yunnan ve 
bulunduracağız. düşnınnın e e ecegıne Hanoi - Langeon demiryolları. 
itana timiz "ardır. · . . Fr nsızl nn icardi bir müstemlekesi 0 • 

D k k
. tnh)juesİ esnasında lngılız tay lan Kunng Çu-V n"da Fran••~ ç· H' d' un ·er ın .. ; Af · .. . ...-... ın ın ı 

Y 1 
. . b" günde 70 man ravyaresı mustemlelcesıne aiddir 

are erının ır . '-~":- tay Çin H" d' · • • düşü d .. w . u hntırl tıı.n naz T lDglllL - m ının Sİngaporo:Ien Hong-Kong 
yare:il:ri~~ kendi göklerinde harbe~.eıken ve Knnton'n giden deniz yolu üzerinde bu-
hu d d hn iyisini ,•apacaklnrını so~le: - lunması ve cenubf Çin denfainin ortasına 
mi n .. j rine u uretl" devam <'ı.mı,~ti~. doğru ileri çıkık coğrafi clu:rumile bu 

ş ve ~~.z ~ ti muhnfnza ve tekrar tesıs denize hiikmctmesi dolayısile Uzakdoğu • 
-d h urrıye da hu hiirriyetin hududllatını daki sevkulceY§İ ehemmiyeti btiyüktür 

'Ve n n sonra b 1 le er' F b d 'k · t • l k için yalnız u unma n.,ı - ransn un an ı i &ene evvel burasımn 

1;v~ı ey e~e I ğtı için bir imtiyazdır. üç hnfif knıvuörden ibaret deniz kuvvet-
ız Fm~h.rn ~r u ir tekerlekleri üzerinden ge- lerini ve 25,000 adam tutan kam ordusu. 

8k1•1 ırı I e~ 'dlerini zaferimize bağlı - nu kuvveılendimıeğe ve Haifong ile Gam-
ı;;en ım e er umı • w· R h • b" h b 1· . or) 9· bunda ktıSUT etmıyecegı%. . . a n 1 ırer ar ımanı baÜne getirmeği 
Y ~· ız z:ı. atılma!{ zamanı gelıncı.: kamrlaştırrnı tı. işte Japonyanın şimdi bu-

Ş 1 t:-7 lcyiz Sadece bu adalar u- rad karş1laşacağı başlıca ask.eri kuvvet _ 
ye _kaddarh.. ır t n defetmek kafi değil_dir. lex takriben bunlardan ibaret olsa gerektir. 
zerın e ucum ıı -d faa vazıye- H. E. Erkil 
Hi bir muharebe sadece mu a ff k' - et 
. h ttti sadece muva a ı 
tın1~.e ka~rb; lı~cu:,1ar :--apar:ık kazanııa- Irak sefaretinde ziyafet 
ye ı mu ·n ı 1 sa 0 ] .. un düşmana 
maz. Harbi neredt> o ur . da·-· za _ Ankara 26 <Husus1> - Şehr..mlme bulunan 
kansı sevkedecdimlı: dakı~ g b:O bü _ Irak ha.ric(ye ve adlıye vekilleri 4erefinc dfin 
man _ ki muhnkknk geleeek_:ıı - d min gece Irak elçisi tara.:tından vmlen ziyafette 
tün kuvv~t lerimizle. ''a~acagı;.17 l'lnm ebas- başvekil, vekiller, İngiliz, Efgan, MJSJr elçi _ 
0JabiJircıjni2. flaha !ltmdıden "'u}nyaTI d - eri Ve harlclye crkfuu hazır bUlunmnf}ar • 
Jca kıcımT.arınd:ı tanrnı7. harekat arın akmak. dır. 
vaftitkiverler eldi'! ffii.voruz. Yai1kh1~~r e~e~ ..... ,.. •• -:: .. 1·=-··N·=··--.. =···-=·K·::--'"4:'::"""";.;..:1··:.:.:•F.:.:.···:.:.:;:.:.:··A::.::··:::·-:.::··:.:::~z.::.~·::::n:=•·::.::.:······· 
,_ 1 • · · 'h h•r suretl~ """ 11>UV'\'et erımııı sarı · · d i~ik-
ruh bu ta~-rnn:· nıhudur. Bu vazıye 
bal için falihavırdır. . 

Hindistanda mecburi Mkerlik 
26 (AA ) - Hindistan :nazırı 

Londrn · · b natta bu-
Amery. Avam Ka!"arnsında eya lıallerde 
lunarak askeri ihl'ıyaç.!Rr- ve bazı 

Miraton Grenleri 

SON POSTA 

İngiliz teşebbüsünün 
mana ve kıymeti 
.----YAZAN---~ 

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
cBo'l Poeta.nın askeri mubarrtrı 

AJmanJar Fransada ııon muhare
beleri verirken ve mütart>keden ıon
ra, İngiliz uçak fi1oları Almanvanın 
mu?telif yerlerini bombalam~ktan 
gerı durmamışlardır. lngilizlerin an
lattı~larına göre, uçak filoları Alman 
~enzın \'e mühimmat depolarını, fab
nkalarım, deniz ve hava üslerini 
b~mb~lamakta ve Almanlara her _ 
gun bırçok ziyanlar vennekted' 1 
Ş .. h k ır er. 

up e yo lci Alman uçak filola-
rı da JngÜlereyi ziya.retten geri kal
mnmaktadırJu. Bu gibi mütekııbil 
hava baskmlan bir taraftan ha.sının 
~uv~e.t kaynaklannı tahribe yarndı
gı gıbı ısinirlerini de. az çok zafu .. -

t . • f ug ra ır, o~un ıçm ay_dahduli\T. 
Aynı zamanda lngiliz meınbala -

rındnn öğreniyoruz ki, Büyük Bri _ 
tanya?ın hava, kara ve deniz kuv
teılerı, kendi tabirlerince Norveçten 

panyaya kadar, Alman İşgali altın
da bulunan binlerce Km. lik sahilin 
bazı noktnlanna karşı lteşif ihraç te
şebbüsleri yapmışlar ve hatta bazı 
noktalarda hasmın zayıf sahil i~gal 
kuvvctlerile de karşılaşarak ça~ış
n;ıışlardır. Bizim bazı gazetelerimi -
7.ın «muazzam taarruz» dire tavsife 
ka1kıştıkJarı bu münferid lngiliz ih
raç te~ehbüslcrinin mevki, mahiyet 
ve netıceleri hakkında, her türlü ma
lumat merkud olduğundan esaslı bir 
şey ıöylemek lcabil değildir. Bunun
la beraber ne olursa olsun bu te • 
şebbüslerin gayelerı keşif ve bas
kından faıda bir şey ifade edemez
Iar. 

• Yukanda yudığımız gibi. hasmı 
kah. ~urada ve kah burada baskın 
şeklınde ve ona daima ziyan verdi
rerek ainirlerini bozmak beyhude de
ğil, bilakis faydalıdır. 

lngilizlerin muhtelif sahi) noktala
rına yaptıklannı hildird:kleri bu ih
raç hareketlerinde her halde ehem -
miyetli ve daimi bir karakter mev
cud olmayıp karaya çıkan kuvvet -
ler aradıkları maksadı yapar yap -
ma.z kendiliklerinden gemilere binip 
çekilmiş olacaklardn. Onun için bu 
gibi teşebbüslere <ımuazzam tanr -
ruz» adıııı vermek okuyucuları bir 
kaç saat sonra hayal inkisarına dü -
§Ünnekten ba§ka bir şeye yaramaz. 

f ngilizler, ha gibi teşebbüslerle. 
":!~~nlnrı sah.illerin muhafauısı için 
buyuk kuvvetler tahsisine mecbur c
decelderini düşünebilirler. Kezalik 
FTnnsanın ikiye aynlmak istidadını 
gösterdiği bu sırada lngilterenln 
henüz dipdiri olduğunu üade etmi~ 
lü7.um gönnUş olmalan da kabjldir. 
Elhasıl bu gibi baskın teşebbüsle -
rl karadan ve havadan daima ola
bildiği gibi denizden vaki olmalan 
da pek tabiidir. Ancak bilmeli ki 
bunlar ne hakiki taarruzlardır ve ne 
de faydalı olmakla beraber kat'f 
nt!ticeye bizyiik. tesir icra edebilecek 
hareketlerdir. 

Sayfa 7 

Sovyet Rusyada 
neşredilen beyanname 

(~rafı 1 inci a fada} ç n ı 

Y 
J 1 

• sosya ist devlet için, milletin tyıl!~i 1 
eni dünya harbi. k~pitalist dünyasını Çm çalışmaktadır. " 

~a.nıyo:• l~nci ~peryalist harb, mahreki Sonvyel merkez sendikaları heyctl, iş gü 
ıc;ıne şurıdıden dunya halkınm yarısından nünun 8 saate iblağı ve yedi günlilk hart • 
fazJ:ısını almı~~ı .. A'•nıpada, Asyada, A - nın altı .günlük haftaya lrcnı, ve memu a. "' 
mer!kada, Ahik.ada. Avustralyada, bütün amelelerm l21n.siz mtiesseselerinl terk t r ve 
k~pıtalist dünyasında endüstri, nakliyat ve mel:ri h~ndaki teklifleri Sovyct ~u~n: : 
zıraat. tamamile harb menfaatlerine tabi metıne ve Y~ksek . Sovyet nıe<:Iis.I riya.set df _ 
t~.tulmşutur. Kapitalist isti~man üe, amele, vanınn tevdı .etmıştl.r. Hükumet ve yuksck 
gunde, on, on iki ~aat, hatta dalın fazla Sovyct mecllsı riyaset divanı bu lckliflctl 
çal!şmaktadır ve Pazar ve bayram giinleri kabul et.nıı,tir. 
tatılleri kaldınlmış bu]unmaktndır. Böyle ~-···-·-··~-···-··-··--·-·-·····--
topyekun bir a!!kerileştirrne yolu ile. cm -
peryalist de\'letler ekonomi ı. her nevi 
sıluh istihsalini muazzam surette aıtlır -
mışhr. 

Bu suretle harb tehlikt:si, memleketimiz 
.için de artmıı1tu. Eı .... ernasyonal v<ıziyet, bir 
çok nfünemullerle doludur. Bu crnitle, 
memleketimiz, .sulh siya~,.tine ıındık olarak, 
Sovyetler Birliği milletlerinin menfaatleri 
icnbı. müdafaa kuv~etini ve.ekonomik kuv
vetini dnha ziyade arttımak zaruretindedir. 

Memleketimiz. ıo;i)ah ve dii?er lüzumlu ezya 
İ tihsalinde, kapitalist memleketlerden da
ha az hazırLklı olamaz. Hn uretle bıiHin 
imtihanlara hazır olabilmek için, kll\ vctlc
rimi7Jh fazlalaşhrmak mecburiyetindeyiz. 

Gerek ekooomJ ve gerek nskerlık bakımın
dan dnba çok kuvvetli bir mem1cket olmn _ 
mız lAzımdır. Vazifemiz, memleketin mlida -

fnasmı dahıı ziyade knvvetıendinnek, Kml 
orduyu, donanmayı ve hava fılo.sıınu kuv _ 
vetlendlrmck, Kızıl ordııya ll'lzım. olan her 
~yi veren 8tUyal.lst endüstrisini kuvvetlen • 

dirmektir. Blltü.n kuvvetlerimizi, t?ndfü;trlnin 
durmııdan inkişafına ve devletimizin takvi

ye.sine tahsis et.meliyiz. Bize daha zlyadE' ma
den, komür ve petrol. daha ziyade tayyare, 

tank, top ve mermi. daha zivade lokomotif, 
vn.gon. makine, otomo'bU. mllll ekonominin 
her sahada daha fazla lstlhsnll lCı.zımdır. 
Vntnnın mt\dntaa kuvvetinin dtı.ha z yade 

fnzlala.şnıası için, SovyeUer Blrl !U amele 
sınırının, lilzuınlu fedakrtrlıklarn knUanmn-
aı lı\7.undır. Sovyeller B'rliği, nd1kıılıırı 
merkezi kon.c;eyi şu fikirdedir ki. mne.ssesc -
lerlmlzde hrı.len mevcud altı na yedı saatlik 
iş günü, Sovyet meml~ketlne dil.şen vaz te -
lcrln yapılına.sı için bugün gayri kft.fidlr. E_ 

ter kapitalist memlekeUe.rde, rımele bnrju -
vazı için güdde 10 ila 12 saat çalışma~n mec 

bur bulunuyorsa, bizim 80\ryet amelem·ı. 

bugünkünden daha faz.la, a.o;gnrt sekiz sn t 
çalışabilir. Ve çalışmalıdır. Çünki.i kencıfsl 

Son Postn 1atl·aası 

Nejrıynt Mudürü: Selim Ragıp Emeı; 

• S. Ragıp EMEÇ 
SAIDPLERI: A. Ekrem UŞAKtIGfL 

Führerin 
-Alman 
tebliği: 

Alman tebliği 
umumi kararg.'lhı 
orduları b:ışkum 

26 (A.A.) 
nd, nılığının 

Gabda kayda değer hir hadise olma • 
mı tır. 

2 ~ l~aziran ge.ce_.si, boml.mıdımnn tnyya
relerımız merkezı lngiltC?re üzerinde ıny _ 
yare meydanlarına ve fa) yare cndü t • • 
t · h '" d nsı esısntına ucum e erek bomb ılar atmııı • 
tır. 

Şimdi haber alındığına göre. 24 Haz.i • 
ran. ge.cesi Bayon?e açıklnrında. takriben 
Y_edı hın tonluk bır düşman nakli} e gemi • 
ıne hiicum edilmiştir. Atılan bombalar id

d~tli_ infilaklar V§ yangınlar husule getir • 
mı tır. 

lrlandanın cenubu garbisindc bir Alman 
denizalu gemisi 12 bin tonluk silahlı Sn -
ranak isminde bir lngili'- gcmisile di(ie'r 
•ilahlı iki ti.iccar gemisinı torpillemiştir. 

Stavanger-Sol'l tayyare me:-rdanındn hü· 
cum etmek teşebbüsiinde bulunan Bristol
Bl~nheim tipinde 3 İngiliz tayyaresinin iki 
tıınesirıi Alman avcıları düsürmüştür. Ü -
çuncü tayyare hücumunu yapm. dan l.ay .. 
bolrnuştur. 

İngiliz tayyarelerinin 2 6 Haziran J? ccsi 
Almanyanın imal ve garbına atmı olduk
ları bombalar, askeri hedt>fl~rc isabet et -
meyib gayet hafif zararlar vermi tir. Şim
diye kadar haber alınabildiğine nazaran 4 
kişi ölmüqtür. 

İtalyan tebliği 
halyada bir mahal 26 (AA.) - hnl

yan umumi karargahının 14 numarnlı teb -
]iği: 

Avrnpn ve Şimali Afrika cephelerinde 
kaycla değer bit şey yoktur. Şarki Afrik:ı~ 
da İngilizler «Diredaua ve Asmarıı ı yı 
bombardıman etmek ist~mişler e de mu -
vaffnk olamamışlardır. iki dü ınan tayya
resi diı ürülmü. tür. Napolı üzerine :> npıl -
nmk jstenilen bir akın a\cı tayyar lerimiz 
\'e tayyare dafi bataıyal rımız tarafınd n 
geri pÜ kürtülmüıı ve diı mnn u2akl mak 
mecburiyetinde kalrnı"tır. 

ATINA, SE ANIK, SOFYA ve BÜ KREŞTEN 
Haroket eden llç motöJlll a Deutsclıe 
U\fthatıB'l 11 tnyyarele.ri, Alın ıny ve 
beynelmilel hava hatları ile mu11tn1.t11u 

· irtibıılı lemin etmektedir. 
Her lUrltl iztthat ve bil~tl r iı;in 

WALTER FEUSTEL HANS 
Ta yare biletleri srıtı:;.t Umumi ııcentasına mllr11caat olunmalıdır. 

Telgraf adresi: HANSAFLUG, Galata Rıbtı:ın 45 Telef an: 41178 

Türkiye COmhuriyet Merkez Ban ası 

AKTiF: 

Kasa: 
Altın: S&ft kilogram 71."lll.362 TL. 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
TÜrk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

22 - Haziran - 1940 Vaziyeti 
PASİF 

Lira 
100.881.833,62 
10.344 9411,00 

1.898.622,18 ll3.126.396,8Q 

441585,73 f.ll.685,73 

Sermaye: 
İhtiyat Akçeıi: 

Adl ve tevkalA.de 
Hususi 

., oA .. 
Tedavüldeki Banknotla: 

Lira . 
~.000.000,00 

I'L. 6.188.666,15 
6.000.000,00 12.188.666,15 

158.748.563,00 

de sınai ihtiyadar için l lindi~t~~d;ı :~ ... ~ 
huri ruıkcrliJı:: hizmetinin Jcabulııne ı 

b . karamamrnin pek yakmda ncş· 

hem inkıbazı ve hem de 
terkibindeki madc.eler 

sayesinde baraaklann fa
a:iyetini tanzim ile en 
muannid inkıbaz müpte-
1 .ılannı bile rahata ka-

Altın: sıın kllognm 6.691.89<1 TL. 
Altına tahvll1 kabil serbest. 

UJ.2.678,10 

SS.233,08 

Denıhte edJien evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 tnd maddeleri 
ne tevfikan hazlne tarafından 
vW tediyat 19.310.190,00 

veren ır 
redileceğini bildirmiştir. 1• AmeTY her ihtimale- karşı ve mese .. a 

1
. a·· ··k. Britanva ır.ıasında mu-

H . _ı· tnn a uyu • • li 
ına • •V' takdirde umuroı va ve aa-

nakale kes•ldıı:ı. 'k lfiviha~ı te,•di et -
lahivet \'eren hır anun 

rniştir. d vet F an-cı·ı dn.,anınas1111 a 
r ·ı Bu nk-:am radyo 

Loııdr:ı 26 <Hııs~c:ı anmasınn hitaben !'lir 
vasıtnslle Frnnq•7 on 

mesaj ne~llmi~ır. tahmil edilen müta -
BU mesaj. Frnnsaya . 'h.fs.. 

refstz bir akld olduğundan .oa 
~ek;:~~ ~mdıden H"ndi Çiniv:_ :ıtar~ı i~;ı 
te
e bb~üne girisildi~ini tcbaruz ettirıne e 

e ü " tamlnnnı emin Umanlara 
ve donnnmR c z 
eımeğe davet etıneıttedır. 

g Ta,rv:ırclerfn taarrıızlan 

26 A
A Bnva nt>zaretinin teb-

ı.ondr. 

lf~· bah erkend,..n bombardımıın tavvnre-
Bn sa h .. ikmal e.d!ıml~ olan Ber 

1 l 1 ::ısı enu~ 
er m z. ı . oen tn:v:vare mevdanı"a 

gen ciVıırınd kı 00 . büyük ha -
hül'um ııtınic;tir . Tıwyarelerım~z .. lerine dön 
JıtlTat ımsııle getınnLş ve bepsı us -

lnüştiiı'. u !'! tebliiU: 
t d "6 (A !ı) - nflV ;;;, ~k;m İngil1r. ~ombarctunan tayyıı.re-

vaşturur. 

Her eczanede bulunur. 

~. 

DÖvlzler 
Diğer dövtzler ft Borçlu kllrtng 
ba.kiyelerl 

Hazine T abvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karıüı#ı 
Kanunun fi - 8 ıncı maddele -
rine tevf1ltan ha.zine tarafından 
vlkl tediya t 

Senedat Cüzdanı: 
Ticart seneda.t 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
CDeruhte edilen evrakı nak., 

A - (diyenin karşılığı F.sbam ve 
<Tahv:llM Cltlbarl kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvUM 

Avanslar: 
Haz neye kls:ı v!l.deli avııruı 

Altın ve Döviz üzerine 
Tahvllı\t ilzertne 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

21.484 767,93 30.s~.m.ıı 

158. 748.5i>3 .oo 

19.310.lPG, 00 139 4.38.367 ,00 

25.2.151 844.78 252.151.844,78 

48.241.858,93 
8 265 882,28 56 513.741,21 

8.547 000,00 
8.620,18 

'1 808.722, 00 16.364.34.2,18 
4 500.000,00 

20.472 611, 73 

Yekiin 633.!>43.568, 54 

Deruhte edllen evrakı nakdiye 
batıyeal 

Kar.şılığı tamamen altın olarnt 
U1veten tedavüle va:s'edllen 
Reeskont mukablli lll'lvetcu teda. 
vazed. 

Türk lirası mevduah 
Altın: S. Klg, 55.541.930 

Döviz T aahhüdatı: 
Altına tahvill kabil dövl.ılcr 

Diğer dovlzler ve alacaklı kllring 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

. 

139 438.367 ,00 

17.000.000,CıO 

195.500.000,00 351938 367,00 

32.537 .678,50 
78.1241.167.90 110.66 l.846,40 

3.298,46 

29.714;935,31 29.718.234,77 
114 43U54,16 

YekUn 633.943 f>68,54 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lali:ont h dd' ot .. • 0 a ı 104 Altın uzerıne o/o 3 



8 Sayfa SON POSTA 

"" . Avacım en haıır tıareReııne rnoıôrtın ~~ 
kuvvetle cevap vermesınl hıs»etmek... e 
•natc;ı ve sebatsız değil, kolaylıkla itaat eden • 
ahenktar ve oaıcna uygun bir makineye- ·Sahip 
olmak ... 
eoton bu zevkleu ~ncak e 1 A N.K l motosiklet• 
ıerı temın ~er, 

SATIŞ YERLERi ı 

• 

BOURLA IRADERLER - i•tenbuf7Ank6r .fimır 
o o o N M A ~Az Ası' - letlkhH•Ceddesl 48/1 
.JAK GRDNB RG HALEFLERi • MUGO ve LE.ON 
G R ON BE R G - Sultan Hamafl\ ,tlamdlbey Geçidi 2CI kat 48/66 
TEKNOFON MAQAZASI - Galata". "Heıoren ~deal No. 84 
OTTAŞ OTOMOBiL. TICARE"n T. A. - fatlkl Caddesi 118 

Ôônlef, 
il 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından, a!ınm~sı s-ayet" 
kolay müessir bir müstahzardır. 

ars k Solu nların 
karşı gayet tesirlidir.· Barsak solucanlarmm büyük~erde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan. hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

ekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur,I . - . 

kuruştu·r. 

Memleketin en yOksek: okuyucusu 

Bayan M U A L L A 
ve kemani SADi Her PAZAR 
ÇUBUKLU Kazinosundadır 

Ayrıca : Hafız BÜRHAN riyasetindeki mOkemmel SAZ heyeti ve okuyucu 
bayanlardan NEVZAD ALTINOK, BELKJS ALTINOK, SAADET ve 

arkadaştan iştirak edeceklerdir. 

Haziran 27 

• 
1 rı 

ETi BANK EREGLi KÖMüR iŞLETMELERi 
MüESSESESiNDEN: 

• 2/12889 No. lu Heyet.ı VekUe kararile tnsdik edilen 5 No. ıu Koordln:ısyon !Jeyctl 
kararı mucibince kok kömürü f.şlcrinln tanzimi mfiessesemlze tevdı edilmiş oldnğun
dan, Ankara, İstanbul, İzmir ve dlğer şehirler için tesbit edUen s t11 fiııtlarllc umu
mi sat~ şeraiti aşaıtıda bildirilmiştir. 

a) 

b) 

1 - FİA'l'LAR (Karabük, Gazbnne Sömikok :için aynı fiat Tonu 

ANKARA 
Asgari bir vngon, hamule senedi üzerindeki D. D. Yollan tartısı 

mucibince olmak üzere müessesemizin veya müessesemiz şeraı. 

tinde çalışacak olup Belediyece gösternecek tali depoların satış 

flatı. 

- Müessesemizin merkezi depolarlle yukarıda tavzih edilen şekil-

deki tali depolarda mU.,terinın vcsaitıne teslim satUJ flatı (Gaz. 
hane deposu merkez! depomuz mahiyetindedir). 

ISTANBUL 

Müessesemizin ve gene mfiesse.!Cllllz şeraltlnde çall§acnk olup 
ıkcza. Belediyece g&terllecek tan depo sahiblerlnlıı depolarındil 

T. L. 

23.30 

24.-

~e gazbanelcrde m~terının vesaltfne teslim. 21.-
c) IZMIR 

.Alsancakta Belediye Ga.zhanMindc mfrşterfnln vesaıtıne tc.ııllm 

(İzmir kok satış işleri İzmir Belediyesine verilmiştir). 24.-
d) Diğer §ehirler 

Bu şehirlere banka tarafından ant.Jt-lar ancak (fob) yapüabllece -
gınden fiatıar şöyledir: 

Sömikok Karabtlk 

Fob 7..onguZdak 
Fob KarabÜk 
NOT: -

16.10 U.GO 
18 

-Bu fehirlerde kok rumak istlyen sntıcıtar, eğer o şehir belediyesi Etlbanka bir bayt 
göstermemişse kendi nrunlarına. serbestçe eip:ı.rlş verebilirler. Ankara, İstanbul. İs -
m1r haricindeki askeri makamlar Yeya sanayi muesseseleri ihtiyacı için kok kfimQ
rü almak istlyenler Ankara.ya Etibanka ınUracnat ederler. Bu şehlrlerdekl te.mın 
koku satış fiatı yuknrıdakl fob ftnta nakliye ve ton başına munyyen bir kArın IIAve. 
sile mahalli belediyelerce tesbit edilecektir. 
Yukarıda menuubahs nskcrt makamların ve kıtaatın taıeblert mliteahhJdlere mu

kaveleleri muhteviyatına göre teslim cdlllr. 

İstanbul, İzmir ve Ankaradn Et.lb:.mk merkezi depolarile, gnzhnneler ve EUbank 
şcraltinde çalışacak, yanı onunla ayni flattnn satış yapacak -Olup Belediyece göııt.e_ 
rllccck taU depolar haricinde kalacak sernt depoları keza belediyelerce göstcrııtr. 
Ve bunlnrın satış fiatları mnhalU belediyelerce tayin olunur. 

2 - l\ltffiACAAT l."ERLERİ: Telefon: No. 

Al'lı'KARA: Etibank Umum Müdürlü ti Ticaret Şub l 8006 

İSTA.1''BUL: EREÖLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ KOK SER. 

VİSİ (Tophane İs.kele caddeJl No. 28 ft76'7 

ZONGULDAK: Ereğli Kömürleri İşletmesi Kok servisi 145 
. 

Dil;ER ŞEHiRLER: EtJbant Umum Müdürlüğü Ticaret 

Şubesi - Ankara 

- TALI DEPOLABı TQl1 depo odreslcrı IBeledzyeler taratın.. 
dan llll.n edilecektir. 

c - TEDİYAT: Kolı: bedeller! tamamen Potin olaraJt tediye odllo

ı:ektir. 

1 - TESLİMAT: 

Resmt devair ve mttessesatın derhal bağlnntılannı yapmaları ve ihtiyaçlarım ua
ml 81.10.1940 tarihlne kadar tesellüm etmeleri mecburidir. Aksl to.kdlrd ~ 
tı:ileblorinin vakti za.manll ta'at edilmemesinden mes'ul buluıunıyacaktır. 

Ankarn ve İstnnbulda taıortfer tesisatı bulunan husust bina sahlblerl lhU)'ZOla _ 
rını mahalli t>eledlyeler vasıtaslle en geç 15.7.940 tarihine tndıır müessesemize bildi
recektir. 

O - KOK. Cİ. 'SLERt: 

Ankara, Istanbul, İzmir 19'.n her cln.s kok kömürü fçin tek satış flatı tabut odll.. 
m1ş olduğundan bunların sureti temi hnkkında. tanzim edilınl§ tallmntnam mucl _ 
hince tevziat y~ılacaktır. Hususi tonı prUan Bfaiıde. gösterilm1ştir: 
- :Kolortferı olan res:mt devair ve mllcssesat, a.partıman vesair binalar Kara ve 
bir kısmı gazhane koku kullnnacat, mntcbaki gn:ııhane koklan gazhanenin bal u. 
~u semtin lhtiy:ıcına t:"ıihsfs edllml§tir. 

- Sömikok, taleb edildiği TG stok YUZlyeU müsald olduğu takdirde. sobada. yakılmak 
üzere mfibayaa edeceklere verilecetttr. 

7 - STOK: -Ankara, İstanbul vo İzmtrde talebleri karşılıyacak miktarda stoklar tasla edllmlş 
olduğundan ihUynçlann sıra.sile kal11lnnmıısı için alft.ka.darlann yukarıdnkt 11.dre.5 -
!ere müracaatları . 

lstanbul Valiliğinden : 
Arna.vutköyünde tramvay caddc.c;ind Anierlkan koleJI ittisallnae ve Amerikan :toleJlne 

nid bulunan MiSUri konatı namile maruf iblna muştemllft.tlle birlikte ve 20 bin liıa. 
bedelle ilk okula tahsis edilmek üzere 1295 tarihli karnrnıımeye tevfikan isLfmlflk olun_ 
mnktadır. Usulen truik muamelesi de yapılmış olan bu yere takdir edilen bedel hattında 
mnl sahlblcrlnin bir diyecekler! varsa sekiz gün zarfında dilekçe ile blldtrmeıerı 1U'm 
olunur. (5397) 

Y ozgad Memleket Hastahanesi Baştabibiiğinden : 
ı - Hastanemize 30 zar Ura aylık ücretli ikl hast!ıb:ıkıcı. 

Saz, Ses, Manzara, Hava ve Su gibi beş hususiyeti bir araya toplıyan bu mo tesna mesirenin 
bOtOn inceliklerinin zevkini muhterem halkımızın takdirine nrzedllir. 

2 _ 50 ııra aylık ücretli nmellynthane l)J1erlnden nnlıyan bonservisli bir hastabakıcı. 
3 _ 40 lira aylık ücreUI bir aşçıbaşı alına.caktır. Aşçıbaşının yanında bir tklnci ~çı 

ve bir de bulaşıkçı vardır. 
41 _ Evsaf ve şeruıu haiz olanların bonservis ve husnühnl klığıdlnnnı lstldalarınn 

rnptederek baştabibliğe mürncaa.tıa.rı ilan olunur. (5389) 

inkıbaz Hazımsızhk Mide Bulantı ve Bozuklug\J unda, Barsak 
' ' Tembelliğinde, Mide Ekşi·lik ve Yanmalarında emoiyeUe kullınılablilr. 

MlDE •• BARSA.KLARI temizler aııvtırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS mark411aa dikt • 

TUZU 
Müferrih ve midevidlr. 


