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Va$.ingtonda Berlin, Romanın miiıterek 
sulh teklifinde bulunmaları bekleniyor 
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Başvekilin 

•• ~oma hukumelı bır. mühim hitabesi 
ulfımafom verecekmı, "Harici siyasetimiz vatanımızın 

Mft ttelikler teklili selameti için en isabetli yoldur,, 
kabal etmezlerse 

italya harbe girecek 
Londra radyosu: ''/talga müzakereye yanaşmaz ve 
harbi tercih ederse /ngiltere buna hazırdır,, diyor 

Kont Cianonun gazetesinin müdürü İtalyanın harb gayelerini sayıyor , 
l.ondrıı ınd)-·oıu gece son frımaızca n~riyatında Akdenizdaki 

yazıv tten J..ı a bahııetmiş ve şunlan a~ylemi~tirı 
< lns·hcre lfe ha1ya arasında müzakere yolile halli mUmkUn 

olmıyan bir mesele yoktur. F knt İtalya müz kereyo yanaımaz 
ye hn bı tcrcıh ederse lngiltere buna haıı:ırdır.ıı 

Ncvyork 2 - <ıAssoclated Proa1111 nıuhııbir\ne nazaran. Va
cirıgtonıın ıyi haber alan mehafili, Flandra muhnrebf'1erinln bit
mesini :nüteakib Almanya ve İtalya tarafından ml1fterek bir ıulb 

t klifi yapllmaııına intizar etmektedir. Bu teklif ile beraber gün • 

derilecek bir ltalyan iiltimntömu sulh, mhttcfikler t rafından kn
b~ edilmedifji takdirde İtalyanın harbe girece~ini bıldirecektir. 

Ayni muhabir, İmlyanın müttefiklere Almanya namına bir 
sulh teklifi nrzedeceğinl ve bu teklifin Hltler ve Mussolinıye gö
rl'I müttefiklerin tam mağlubiyeti manas.nı tnzftmmun edeceğini 
de bildırmektodir. İtalyan metnlibatı da bu teklife dercoluna -
caktır. (Devamı 7 inci sa7fada.) 

Fransada Almanların 1 

yakında büyük bir 
t rruzu bekleniyor 

Bir İtalyan 
gazetesinin 
yalan habe~i 

Türkiye, Yunan 
adalarına asker 
çıkarmak istemiş 

Thorttotl 
o 

Tamamile uydurma olan 
bu haber kat'iyetle 

tekzib edildi 

B~vekll diyor ldı"Rarb harioiyiz 
ve öyle kalmak isteriz. Fakat ... ,, 

Baıvekil radyoda beyanatta bulunurken 

Ankara 2 - Başvekil Dr. Refık Sny - ..-------
dam, buııün saat 20 de Tlirkiye uı.dyolan Başvekı· ı ,· n 
ile nooredilen aşağıdaki hitabeyi irad ey - ___ _. t---.... 
lernişlordir: r- tk d ""' 

Sayın vatanda§lıı.rım, n U Un an 
Bugün g~ne size hitab etmek bahtiya1' -

lığını duyuyorum. Türkiye Büyük Mıllet 
Meclisi aylardanbcri üzerinde çalıııtığı dev-
let bütçelerinin münakaşa ve müzakerele -
rini dün sabah tamamle.dı. Bunlaıdan biri 
daimi, diğari fevkalade olmak ilzere ye -
kunu 3 3 7 milyon l ürk lırasını geçen caas 
bütçeler, diğerlorı de gene yekunları 87 
milyon Türk lirasını bulan malhnk bütçe -
]erdir. Bütün kalbimizle temenni cttiAimiı 
Türk milletinin rcfnh ve saadetine ve yük-ı 
.aelmesine matuf olan çalı~malardn devlet ~ 
dairelerinin muvaffak olmalarıdır. Bu, 
biltçelorin denk ve sağlam olarak tahak -
kuku için, bundan evvel de bahsetmiş ol - ı. 

Vatan müdafaası için silaha 
sarılmak mecburiyeti bir an ha
tırınızdan çıkmamalıdır. içeri -
den dııarıdan gelen uyutucu tel
kinleri sert bir çehre ile reddet
melisiniz· Bugünün selamet vası
tası birliktedi:'I'. Vatan müdafa -
ası için nihayete kadar azimli 
olduğumuz hususunda haricde 
kimsenin tereddüdü olmamah • 
dır. 

duğum bir takım v~ f dakarlıklarını, '--------------~ 
milletimizin ne kadar tabii bulduğunu ve bize de tesir "lmemesh- imkan yoktur. 
millet vekillerimizin, mükellef \atandaşın Hükumetfoiz aylardanb ri bu in'iklisın ço
tediye kabiliyetin,. uygun olması hususun- idli gÖsteriler"nı önlemek için çalışıyor. 

Roma 2 (A.A.) - Alman istih • da lgös!erldiklekribal~kal.a~ınıb~ubr da min - Milli korunma kanununun muhtelif saha 

b b.ld' • nete suy eme· enım ıçın ır orçlur. lnrdnki tatbikinden elde ettiğimiz netice -
arat bürom ı ırıyor: · Buhr b' ı--' 1 1 E ı _ı ı J"ıu 

" 

R • ~ d amn ıze _,r • ]erden memnunuz. vvc ce oc söy e ı~ım 
Popolo i oma gazeteft CJfagı a- Dünyanın içinde çalkandıAı buhıanm <Devıa.nu 7 nol sayfada) 

iti Atina haberini neırediyorı 
TBrkiye hükumetinin ıarki Ege 

d•nizindeki Yunan adalarına aakeri 
kıt'alar gıluumak i~ Yunan hüka
m.tlnin mü.aadeıini taleb ettiği git
tilıge teeyyiid etmektedir. 

(Deva.mı 1 ncl sayfada) 

Bomayagöre 
Bükreşin 

va iye 

Galatasaraylıların pil Avı 

O. Sa\eyhlnrdan bir P'lU> mekteb bnhçeııinde 
<. Y uı:tı 4 üncü sayfada) 

ne .. 

er 
t 

ele 
nin 
ri 



5 
2 Sayfa 

r 
Her gün 

Derin inkıl<ib 
~-- Yazan: Muhittin Birgen _J 

1J' ~tan h~l~anla seyircisi oldu -
. . . ~m~z buy~k vukuat, diinyayı 
derın bu ınkılaba dogru götürüyor. 914 le 
940 arasında geçen yımıi altı sene mede
niyetin._ karoını, yeni bir dünyanın' hayata 
gdmege müheyya yeni bir varlığı ile dol -
durmu~. Gün 2eçtikçe bunu daha iyi anlı
yoruz ve görüyoruz ki medeniyet yeni bir 
devir doğuruyor. Şahidi ıztuablı focia, bu 
d?ğumun t~.bii. olan buhranlnrından başka 
hır ~?' de~ldır. Her doğum, bir ağrı ve 
sancı ıle muterafık olur. Bugün, garbi Av
rup~nın har~bcler içinde kıvranan hayatı 
da ışt~ bu a~ ve '1\ncıyı temsil ediyor. 

SON POSTA 

esimli Baka.le : 

Jyi tahsil go:müş, seviyesi yüksek, akli kuv"letleri müteva-
7jn bir rdamın hareketine daima mantık ve muhakeme rehber 
olur, cahili •ahrik eden amil ise daima histir. 

§ His ve muhakeme 

' 

l !issiz olım:, makineden farkın kalma;ı.. fak.ıt nıaııtıit ile mu
hakemeyi de hiç ihmal etme: Şehirden akıl ha~\anesınc giden 
yolun ~öprütiinü otlamış olursun. 

Dogan nedır) Henü.ı seıncılar içiI?,Ja ı .... _ 

ranan medeniyetin karnından meydana çı
kacak olan ... ~t.liilc :rn11ıl bir ~ev olaC<\k) 
L.ebe olan yirminci asır, bize salim bün -
yeli bir ~o<.~ , .... aıet ıuhile çırpı
na çırpına hayata n lan gurbüz bir mede
niyet devri mi getirecek, yoksa, bunun ye-
rin~ bütüo m("den·yeti korkunç dislcrile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••·•••••••••••••••••·······························•••••••••••••••••••••••••••••••••· .... - •• - ................... . 

parçalamıya müheyya bir canavar mı) He
nüz bu suallere cevab verecek halde de -
ğjliZ. 

Eğer tarihe bakacak olursak, muhtelif 
medeniyet devirlerinin akibetlerine b.ıka -

ARASDNDA 
rak llmidsizliğe düşebiliriz. :Bizi ümide sev
keden yegane unsur bugünkü insanların 
dünkü,lere nisbetle daha şuurlu oldukları 
ve medeniyet denilen güzel şeyin artık bü
tün d:ipyaya mal edilebilir bir eser haline 
gelmi~ bulunduğudur. 

* Doğacak fCY ne olursa olsun, bugün, 

Amerikaııın 

En iff'elli 
Kızı bulundu 
Amerikanm meş 

bur rahiblerinden 
çok muhakkak bir lıadısc olarak gözümü
zün önünde duran hakikat, dünyanın bü _ Hcnderson Jnrdi • 
yük bir inkılab devrine girmiş olduğudur. ne büyük bir içti-
T arih bir dönüm noktasırdadır. • f·ı h ı 

B · k ı·b ·ıı · ı maı ı m az.ıra -u ın ı u ın amı c.-rı o arak evvela mad-
denin hareketlerini görüyoruz. Modern maktadır. Vakti -
teknik dediğimiz ~ey, motörü, benzini, kim-ı !<' sabık İngiltere 
~!ı: fabrikayı -ve:aire vesaireyi ... - elbir- kralmı evlendir -
ligı ıle çalıştırn~k msnnlnrı yeni tarz~a bir I miş olan bu rnhib 
muherebe devnne sokmuştur. Askerlık ve . :-
harb haU.ında ıimdiy~ kadar bilinen ~y- bu filmde baş ro u yapacak olan kı -
lerin pek çoğunu deği~t:rmek iktıza ediyor. zm her cihetten yüzde yüz iffet ve is • 
Bundan böyle kııla ile fabrika birbirinin met sahibesi olması hususunda arzu iz
içine girmeğe mec~~~.ola.~ak ve bu iki var- har eylem!iş. bunun üzerine bu filmde 
hk arasındaki elbırlıgı dunyanın mücadele bo ı- k ı k h' tüf' 
ve müdafaa sisteminde büyük bir iııkılab ş. ro u yapaca ? an . ~zın ıç un 

1 ........................................................ ,, 

Hergun bir fıkra ~ 
--------------- . 

Tedavi edilen dalgın 
Meşhur da.lgıntardan biri, bir doktora 

gitmiş: 

- Doktor, demişti, ben ~ok dalgınım. 
herşeyi unl!tuya:um, teda.vl edilemez mL 
yiın? 

Doktor dalgına şu cevabı vermişti: 
- Hu çok kolay bir iştir. Ecn sizi üç 

ay içinde tedavi ederim. 
Dalgın, üç n.y cloktonm venJlği iliı:lıı

rı almış, tavsiyelerine riayet etmişti. l'ç 
ay sonra. da doktora: 

- Doktor, demişti D:ılgınlığ'lm biraz 
geçti. Bunun için size teşekkiCe gel _ 
diın. 

- Birn:z mı geçti, biraz demekle, 
kasded ıror:su ıı ıız? 

ne 

- Eskiden birşeyi unutursam tam:ı.mL 
re unuturdum. Şimdi birşeyi uııuturs:un, 
unuttuğıımu lhatr.rl ·onım. Fakat ııe) ı ! 
unuttuğumu hatırhyamıyorunı. • 

vücude getirecektir. Diz bu mühim mede -- içmıyen, dans ctIIllyen, kılıseye munta -
niyet hi<:lisesini aade muhaıebc sahnsında 1 zaman giden birisi olması şart koşulmuş 
görmüyoruz. Zaten orı: keşfetmek için bu-' ve ta'harriyata başlanmış ve nihayet bu 
günü be~lemeğe de ~üzu~ yoktu. ,Şimdiye kız bulumnuş. Genç kızın adı Ethel Bur· 
kndar dıkkat etmemız lazım gelen teknik t 'd 19 d d ...... ______ r· 
t u·ı h h d k' llil .1 b on ur. yasın a ır. ------·-·-··' era ı er, er aa a a ı tece en e :.ınu ., . . . - c..• 
bize cö,teriyordu. Fakat. bi7. insanlar, dai- Bu fıımn ınasarıfın·~ medar olmak u- u ir ron1arı 
ma bugünü dünkü bılgiye göre mütaleaya 1 zere bir dini Amerikan ~pu 25.000 İn- Y, 
alışbğımız için, moderr: tek!ti;.in diinyR hn- giliz lirası teb"'rrll eylemiştir. Başkaca 8Zlnah İÇin 
yo.tı?da yaptığı büyiik i!tihalcyi olanca nza- para toplanmaktadır. .f;! a (O Saf t ll u "811 '' iZ 
meb ile anlıyamıyorduk. Bunu görmemiz /..;/ n it 

Bir mi(gor altın pnra ile 
b:r milZJar kağıd paranın 

s "k 'eli nedir ? .. . 

için. bu fevkalade lıarb hadiselerinin ka -
falanmızı sarsması İcab ediyormu, ki, §İm
di, bomba tarrnkalarının gürültüleri ara -
ııında kafalarımız sarsılıyor ve modern 
tekniğin yaptığı ~eyleri iyi anlıyoruz. Me -
sela, Cihan Harbinde bir çocuk veya bir 
oyuncak olan tayyarenin bugünkü harb - Bir milyar miktarında altın paranın 
lerde oynadığı rolü, yahud, Cihan Harbin- siklM.i 382.580 kilodur. Dunu ta;;ımsk için 
de lngilizler tarafındcm icad edilen tankın• ve 100 k 'lo itibaril.e 3.825 adam ister. 
bug\ln ifa ettiği vazifeyi görmek, yirmi .se-ı B' ·ı 1 k k kd' d t k 
ne içirıdc dünyada ne büyük değismeler . ır mı yar ~ cvra ı ~a ıy~ • e a -
vukun geldiğfoi anlnmıya kttficlir. Dünkü lnben 11.580 kilo tutmak.adır. I•akat bu· 
yirmi sene içinde bu kadar büyük bir de - nu 100 liralık evrakı nnkdıye olarak he
ğişme olursa yarınkı on sene içinde acaba sab etmek lazımdır. 

23 yaşlarında 

çok zengin bır İn· 
giliz kızı , Ga"de 
eski bir şatoyu ge
zerken derhal ka • 
rarını verPrek şa

toyu satın v1ma -
ğa talih olmuş, üç 
saat ıç:ind·-.•icub c -
den muamclcleı 

yapılarak, bu eme

line kavuşmuştur. Bundan böyle genç 

Kzrmzzz balıklar kralı 
kız, şato an'ancsi mucibince, ve şatonun 

ismine uyularak cKardigan Kraliçcsh dı
Dünyada çelik kralı, pc>trol kralı, de- ye anılacaktır. Genç kız, esas va!{'ası bu 

mir kralı gibi bir de kırmızı bn1ık1ar kra-

30 aenedenberl 
Hergün iki çiy 
Yumurt'1 içen J,omlk 

~).ı 
·-\t 

)~ 

İngiliz komik -
lerlnden Gimmy 
Durante, otuz se -
nedcnberi her gün 
iki çiy yumurta iç 
mektedir. Aktör bu 
suretle, ömründe 
mide hastalığı ne -
dir bilmediğini, as
la nezle olmadığı • 
m, üstelik de bir 
kere olsun barsak· 

lnnndan iztırab çekmediğini söylemek -
tedir. 

124 senelik b:"r ceza 
Bu başlığı görüp te bunu a!clarlc bir 

ceza sanmayınız. Bu, İngilizlerin an'ane
lerinc ne kadar bağlı kaldıklarına bir mi-

saldir. Meseleyi anlatalım: Bundan tam 
124 sene sene evvel İngifü 12 inci Il\lZ· 

raklı süvari alayı İspanyada bu1.unuyor-

du. Günün birinde bu alaya mcnsub ef
rad ibulunduklan şehrin ~rap ve içki 
depolarını yağma ederler. Bunu haber 
alan İngiliz başkumandanı alayı teftışc 
gelir ve şu cezayı verir: Alay ~aldığı şi-

şclerin adedi kadar senelik ceznya çnrpı
lacaktır. Çalınan içki şişe'eri 124 Ü bul
duğundan alay 124 sene ceza yer. Ceza da 
şudur: Her akşam 12 inci mızraklı alayı 

karargahında bir geçid resmi ynpacak ve 
rnızıkn sırasile İspanyol, Rus ve diğer bir 

marş çalacak, bu h:;;valardan sonra İngi· 
liz milli marşı çalınacak ve asker selfım 
verecek. 

Bu 124 senelik ceza ancak geçenlerde 
hitama ermiştir. Bu münasebetle büyük 
bir ziyafet veri\miştir. 

Haziran 3 

Sözün kısası 
Binin yans;···--

\, E. Ekrem Talu 

A nkaradaki bizim meşhur crHa " 
vuzlu kıraathane>,, bu sıcakta sa~ 

bahtanberi çalışmaktan bunalan orta ve 
küçük memurlar için öğleyin bir saat nefea 
alacak, su başında, serin serin bir fincan 
kahve içecek biricik yerdir. 
. ~~k sık ben de oraya uğrar, garsonun, 

çınılı havuzun tertemiz içine oturttuğu nar"' 
gile ile efkar dağıtınm. 

Etrafımda, on en beş kadar tavlanın şa .. 
mata etmesine kulaklarım alışmıştır; o ka
dar ki bu hayühuy arnsınd.1 nargilemin ağır 
başlı tokurtusunu bile duymama o ~amata 
mani olmaz. Böylece, sağımda ve solumda 
oturanların konuştuklarından, hazan ku 
lağıma birkaç kelime de akseder. 

Geçen gün gene orada oturuyordum. 
Yanı~aşımdaki masava ij:i kişi gelip otqı
du. Bırer çay getirttiler ve ince belli c asta• 
kan» lan dolduran akik rengi çayı, havuz· 
da cünbüşlenen balıklan seyrede ede iç , 
meğe koyuldular. 

Bir aralık, bunlardan bir tanes.i dii ün ... 
~eye daldı. Elindeki kadeh, ynnlanmı çayı 
ıle havada kalakaldı. adamcağızın bakı.,la
n havuzun içinde ayni noktaya dikilmiş du
ruyordu. Birdenbire. aklına kim bilir ne 
gelivermişti) 

Arkadaşı bunun farkında •ıldu. Kena , 
rından, yıpranmış bir ucuz gömlek kolu ta
şan ceketinin yeninden tutup. çd:ti. 

- Ne o) dedi. Ne düşünüyorsun? Binin 
yarısı beş yüz .. o da sende yok. Bu dün• 
yaaın satıver anasını 11 

Tam o esnada, kıraathanenin -:-aclyosu 
son harb. haberlerini ne§re başlamıştı. 

İçimden: 
- Ne bahtiyar İn!:ia•1I dedim. Halıat ya· 

şamak için işte böyle bu zamanda dün 
yanın anasını satal.•.&~ kadar kavj sinir sa 
hibi olmalı. 

Ve şu fı!\.rayı hatırladım .. 
Bilmem hangi Moskot tanrruzunda, Os

manlı padişahı sarayda bir 'lle~eret mcc: 
lisi toplamış. Orada, devletin en miihim 
:ricali meyanında kızlarağası da varmış. 
Rey beyanı sırası kendisine gelince, ağa 
haz.ıruna çıkışmış: . 

- Ne telaş ediyorsunuz) Şevketli efen
<limiz bir kızarsa, alimallah o Moskof gno1 
vurunu tutar da, tacını hnmud gibi boy ~ 

nuna geçirir 1 
Bunun İİ7erine, mecliıote hnzır bulunan 

Keçeciz.ade izzet Mo11a dayanamamış; elı. 
lerini kaldırıp: 

--- Yarabbi! demiş: hnnr. şu Arahın ak< 
lını bir gececik ver de. rahat bir uyku uyu 
yayım!. 

Ah, haniya o nimcn 1 

C. Cktuun rCa.lu ............................................................. 
Çinl:Ier sulh haberleriWJİ 

tekzib ediyor 
Çung-King 2 (A.A.) - Çin ile Japon• 

ya arasında ,ulh aktedildiğine dair dola • 
şan şayialar re mi Çın mnhfellerinde kat 
iyetle tekz.ib edilmektedir. Ayni mahfıllero 
de, harbin ayni şiddetle devam edeceği ila· 
ve olunmaktadır. 

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

Erg9ne suyunda bir çocuk 
boğuldu 

Muradlı (Hususi) - Murndlının Yukarı 
Sevindikli köyünde oturan Bulgnrlstan göç • 
menlerinden İbrahim oğlu 12 yaşında Emlıı 
Çetinknya köy kenarından geç:me!rt~ ola.ll 
Ergene suyundn yıkanırken suların <'ereyn. 
nına kapılmış, kurtulamıyarnk boğulmuş • 
tur. 

neler olmıyacak) insan kafa!lının hayretle 
durması için. kendi kendisine yalnız bu' 
suali irad etmesi kiif;dir. Bundan dolayıdır 
ki. madde aahnsındaki modem hsreketle
rin bizi derin bir dünya inkılabına götür -
düğüne muhakkak ol rnk inanmamız İcab 
rdiyor. 

* 
lı vaniır. Bu payeye sahih bulunan zat şatoda geçen bir roman yazacağım söy -

!emektedir. 
Murnta adında bir Japondur, bu adam •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Harb ci.'velerind~n biri daha Frans::ıda tehlike işaretleri 

Madde sahasındak: bu cleğişm,. hareketi 
böylece yürüyüp giderken cemiyet enhnS"ln
<la da seri bir istihale devrine girmiş bulu -
nuyoruz. 

Gene bu harbin verdiği misallerle anlı -
yoruz ki, mesela. dünyada ayrı ayn cemi
yet muhitleri ve milli sahalar kalmamıştır. 
Cemiyetler ve milli varlıklar birbirlerine 
çözülmesi imkanı olmıyan bağlarla bağlan
mış bulunuyorlar. Radyoların milletler a -
yasındaki münasebt"ılerde oynnffıkları rol -
lerin ehemmiyetini bilhassa bu harb esna -
ında bütün vuzuhile gördük. Radyo, mil

letlerin rnuharib ve gayri muhıııib olarak 
nynlmalanna artık imkan bırakmıyor. Va
kıa dövüşenler mahdud milh'!tlerdir. Fakat 
harbin uyandırdığı ihtiras umumidir ve her 
tarafta hakimdir. Ayni zamanda, milletle
rin birbirlerine ne kadar çözülmn iktısndi 
bağlarla bağlı olduklarını da gene bu harb 
sayesinde gördük. Yahud da, zaten gÖLÖ

nünde durmn•ı İcab eden bu hakikati far
kctmemiz için bu harb bir vesile oldu. 

Bunlar birer misaldir. Fakat, dünyanın 
daha büyük bir inkıJ;.ba doğru gittiğini gös
teren daha derin ve daha kuvvetli misal -
ler de .vardır: İngiltereclc, asırların yadi -
giın olan bir içtimei ve eiyasi sistem, bir
kaç saat içinde ortadan knlkıvercli. Hnrb 
bittiği zaman, o eski sistemin, bütün an'a
nelerile f ngiltereye tekrar geJip oturacağını 
zaıvıedenler hata ederler; buna imkii~ yok
tur; bizzat İngiltere de içtimai bir istihale 
içine girmiştir. Sade o değil, Lütün clünya, 
mahiyetini ve manasını bugünden tesbit et
meğe ve hatta aczrneğe bile imkan olmıynn 
içtimai bir istihale hareketi içincledir. Dün
ya kazanının içinde insan cemiyeti, taTİ -
hi bir tahammür har~ketinin en keskin dev
rint • bulunuyor. 

Garbdeki muharebe bir tezahüı<len bat-

salonlnrda aquariumda veya havuzlar 
içinde bulunan ve herkesin takdirlerini 
kazanan her cins ve boyda kırmızı balık
lan üretmektedir. Mu.ata bilhnssa muh
telif cins balıklan çiftlcşt!rmekte mu -
vaffak olmaktadır. Geçenlerde a:; 1an baji· 
lı bir balık ortaya çıkarmıştır. Bu adam 
kırmızı balıklan sayesinde muazzam de
necek ycktında paralar kazat'ınaktadır: 
Bundan dolayı ona cKırmızı balıklar kra
lı> ünvaru verilmiştir. Bilhassa Ameri • 
kada pek büyük -bir şöhreti vardır. 

ka bir şey değildir. Hakikatte medeniyet 
dünyası yeni bir devrin knlıbına dökülmek 
üzere eskiyi eritmekle meşguldür. Bugün, 
rr.üsbet olarak ancak bu kadarını görebi -
liriz. 
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1 NAN, 1 STER 

Vak'a hakikattir. Fransız gazetelerin· 
den nakledilmiştir: Sedan mıntakasında 
vukubuJan Alman ileri hareketi esn&~ın
da bir Fransız askeri mensub bulundu -

ğu kıt'ayı kaybetmiştir. Birdenbire kar
şısında bir Alman tankı görmüş, Alman
lar Fransız askerim yakalamışlar ve der 
hal tanka sokmuş1a1·dır. İyi Almanca bi

len ibu Fransız askeri Almanlarla ahbab 
olmuştur. Bir iki saat sonra Alınan tan
kı vaz:Icsini ifa eyledikten sonra avdet 

ederken Fransız hatları ynkininde Fran
sız askerini serbest bırakmışlardır. 

Fransız salimen siperine avdet etmiş
tir. Bu vak'ayı anlatırken rüya gbrüp 
görmediğine hala emin olmadığını güle
rek anlatmaktadır. 

INA'\JMA' 1 STER 
Pariste çıkım Paris - Soir gazetesi Almanyanın ı1 Ş•:ytnni bir 

icnd.11 Ja bulunduğunu yazıyor. 

devlet rtisi sinyor Mussolininin çok zaman evvel söylemiş ol

duğu bir cümleyi hahtırladık: 

Bu cşeytani lcad> bir düdüklü bomba veya bu düdüklü 

torpHdir. 
11
Gayet sert bir karton üzerine tesbit olunan düdük knrto-

nile birlikte bombaya bağlanmıştır. Bomba dü~erkcn rüzg~uın 
tesirile düdük de feryada baılamakta ve bomba yere vurun
cıya kadar çıkardığı gürültü ile panik yaratmakta ve bilahnre 

tesiri daha fozlc hissolunmaktadır.ı> 
ltalya 

- Harb terakkinin kaynağıdır, demişti. Otômobilcle, tank

di' veya tayyarede binbir çeııid icada sebeb olduğu cihetle 

ltalya lı:ışvekilini iddiasında haklı bulmamak kabil değilJir. 
Fakat otomobilin, tİınhm veya tayyarenin S'Jlh zamnnında dn 

işe yımyacak olmalarına mukabil bu düdüklü bombnclan, yn

hud düdüklü torpilden ileride istifade cdilebileceğint! biz inan-

mıyoruz. ey okuyucu sen: Biz Fransız gnzeteainin yazdığı bu satırları okurken 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

~,----------~------------------------------------' 

Paris 2 (A.A.) - Bu sabah Fransanın 
cenubu şarki havai isinde saat 7. 1 O dan 
7.52 ye kadar devam eden bir tehlike işa
reti verilmiştir. Ayni havalide saat 8.35 de 
gene bir ikinci tehlike işareti daha vcnlmi~ 
tir. Rhone vadisinde de saat 8.40 da ayni 
işaretle tayyarelerin geldiği ahaliye bildi •· 
rilmiştir. ~ 

Bir Norveç gazetesi kapatıldı 
Sıokholm 2 (A.A.) - Dagbladet Nol" 

veç gazetesi. Belçiknlılımn teslimi haldtın
daki başmakalesile büyük sCl'levhalan. 
Almanların hoşuna gitmedi~i için bir haf ... 
ta müddetle kapatılmıştır. Yenideıı inti " 
şara başladığı zaman bu gaz.ete makalele .. 
rini neşretmeden sansüre gösıenneğe icbar 
edilmiştir. 

Kavgacı bir sarho§ kendisini teskine 
çalııan bir adamı yaraladı 

Gedlkpaşa caddesınde 27 sayılı e;•de otu
.. nn Tevfık adında bın evvelki gece sarhoş 
bır halde o civarda bulunan &<ııı.dın kahve. 
~ıne gitmiş ve burnda sağa sola kfifürler sn
vunnağa başlamıştır. Tevfik, bır müddet bu 
küfürlerine devam ettikten sonra bu serer 
ôe sıvacı Artın adındn bırine tecavüz et -
mek ı.stc.ml.ştır. 

Bu esnada Receb adında bır müşteri araya 
v,irerek azılı sarhoşu teskin· etmek isterken, 
Tevtlk bu müdahaleye kızarak ant bir ha .. 
reketJe cebinden tabancnsını çıknrmış ve 
Recebe bır el ateş etmiştir. 
Çıkan kurşun Recebin bacağına isabet e

derek yaralanmnmnn sebeb olmuştur. 
Yaralı derhal hastaneye kaldırılmış, suçlu 

Tevfık yaka.ıa.na.ralt ha kında talnbnta bat-
larııruştır. 



3 Hziran 
SO N P O~S~T~A-:---~----;:-----------~-------~-a-y~f~a 3·-----

Telgra:f, TeleWon Ve Radyo Da.berleri 

Müstakbel harekô.t 
hakkında Fransız 

.matbuatının tahminleri 
1t ~aris 2 - Şimal muharebes~nin. a_ki~~ti 
. ~t 1 bir surette tebeyyün etmJş g\bı go -
tundüğü şu sırada a~keri muharrirler, Al
~anların gelecek darbelerini nerelere in. -
,:lıreceğini tetkik ile nıe~guldürler. Matm 
&azetesinde Jean Tabry, Paris bölge&ile, a
tağı Seine ve Marne bölgelerinin tehdid al
~ında bulunmakta olduğunu tebarüz ettir -
hektedir. Binaenaleyh bu mıntakalarda 

arbe hazırlanmak lazımdır. 
Le Journal gazetesinde Givet diyor ki: 
Almanların mutad olan tarzı haıeketle

tİni nazarı itibara alacak olursak, Alman -
lar, Somme ve Aisne hattımuım iki cena -
hını delmeğe çalışacaklardır. Bu. takdirde, 
çok muhtemeldir ki Almanlar hır taraftan 
Anıiens, diğer taraftan Rethel bölgele:~n -
den harekete geçeceklerdır. Fakat dut -
rnanlanmız bundan çok başka bir la.ız~~ 
hareket de edebilirler. Mesela, merkeZJmızı 
delmeğe çalışabilecekJeri gibi, meTkeze .Y~
ltın ve Soiseon istikametinde cephem~l'ı 
herhangi bir noktasına da tazyik edebılir
~er. Her ihtimal derpiş edilmek icab eder. 

Roterdamdakl petrol ve yağ depolan 
tekrar bombardıman edildi 

man şehirlerinde açhk 
Almanya hududu 2 (A.A.) - Havas 

istihbar ediyor: 
Alman şehirlerinde açlık gün geçtikçfl 

İ:ehdid edici bir şekil almaktadır. Ahali ge
çen umumi harbin son senesinde olduğu 

Amerikanın 
kruvazörü 

35 bin 
denize 

tonluk ilk 
indirildi 

. ) _ Liege meb'usu 
Lımoges 2 (A.A· d dan Belçika .. 1~ T ff t Lon ra lnu aııım ru au • . 1 f aöndere -
b• ı· · hır te gra • 

ıne usan mec ısı~e h" neti dolayislle hl .. 
Jok kral Leopold ~n ıya d mlftİr ki: 
8ettiği nefreti bi}dırmi~ Vlt e le • k" f 

den bu ço çtr ın s -
Belçika cephesin b arkadaşlarım • 

Vaşington 2 (A.A.) - Dün nVaıing
ton» zırhlısının denize indirilmesi münase
betile in§aata müteallik sırlann meydana 
çıkmaması için lhımge1en tedbiılerin alın

dığı bildirilmektedir. Bu gemi Ameıikan 
tersaneleri tarafından 19 senedenberi in~a 
edilen ilk 21rhlıdır. 1 3 Haziranda bir zırh
lı daha indirilecektir. Halen. 6 zırhlı daha 
inşa edilmektedir. 

llh teslimini müteaklb aıı 

Sovyetler isveçten tank ve tayy.arel~re karşı 
kullanılmak üzere top ıstedı 

1' , , Sovyet hükumeti 
l Moskova 2 (A.A.J ] kt olan ticad 
~ne İsveç arasında yapı _mab. a t rzda iler -

.. k 1 ld k'"" alı(ır ır a .. tnaza ere er o u ...- ·-· .. Sovyet hu-
lemektedir, Söylenildıgıne gore tayyarelere 
kunıcti İsveçten, tanklara v~ temiştir. Hal
karşı kullanılmak iızedre lto~ ~Ise İsveç teh -
.._ k · t 0 ayısı · • 
PU i umumi vazıyt" - dan bu talebe 

vagon ve dingilleri istediği ve bu babla 
koyduiu şeraitin lsveç fabrikalarının hem 
imal kudretini. hem itmam kudretini, hem 
de teslim kudretini tecavüz eylediği anla -
şılmaktadır. Buna mukabil başka bütün 
memleketlerle münakalatı keııilmiş olan ln
veç de Rusyadan en aşağı 150 bin ton pet
rol koparmağa çaL~maktadır. Eğer İsveç 
buna muvaffak olamaz: ise, mim müda -
faa tertibatı müıkül vaziyetlere düşecek -

likeli bir }lalde bulundug.u; .. çtür. Ayni 
mu \ afakat etmesi fevkala c. ngeu neli fer mü-
.. S [' s'-·anın şıı .ı;anıanda ovyet "u ' ·-· · ve ezcümle tir. 
teha rrik alatını taleb ettıgını 

Mısırda pa~~~.~!?~1!~~11.~.~~~~. ı~~~~~~~,~ k•~,I~~~'~: 
Kahire 2 (A.A.) h ti parsıütıstlere karıı alınan tedabir hakkında dik.katlı 

D ·- ftan nazırlar eye , 
ıger tara 

tetkikatta bulunmu~tur. 

Balkanlılar 
arasında 

iktısadi işbirliği 

İngiliz Başvekili yarın 
beyanatta bulunacak 
Londra 2 - Reuter ajansının paıla -

mento muharriri yazıyor: 
Ba~velcil Salı günü Avam Kamaıasında 

harbin sevk ve idaresi hakkında beyanal
ta bulunacaktır. 

Başvekilin müttefik kuvvetlerin Flan -
dres'den ric'ati ve geçen Cuma günü top
lanan yüksek harb meclisi hakkında tna 
lfunat vereceği ümid edilmektedir. 

(a a.) -----
Yunan Veliahdi -in 

bir erkek çocuğu 
dunyaya gddi 

Atina 2 (A.A.) - Saat 1 7.45 de Ve
liahd Prens Pol'ün .'evcesi Prenses Fredri
que'in bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş -
tir. Çocuk ve validesi eıbhattedirler. Rad
yo ile bildirilen bu haberi halk büyük bir 
sevinçle karşılamıştır. 

Londrada tevk if edilen 
Amerikalı 

Londra 2 (AA.) - Birleşik Amerika sefi_ 
rinin müdahalesi üzerine dahiliye nezareti
nin em.rlle tev.kif edilmiş olan Amerikalı 
Tyler Kent'in son zamanlara kadar AmerL 
kanın Londra sefaretinde memur olarak ça_ 
lıştığı zannedilmektedir. 

Londra 2 (A.A.) - Dün, dahiliye ne
zaretinin emri üzctine tevkif edilmiı olan 
Tiler Kent'in evvelce Amerikanın Mosko
va sefareti memurlarından olduğu anlaşıl
mıştır, 

Gafenko mühim bir 
vazifeye tayin edilecek 
Bükreş 2 (AA.) - Rador ajansı, sa -

bık hariciye nazın bay Gafenko'nun, mü -
him bir diplomatik vazife alacağını bildir
mektedir. 

Belçika salıillerinde 
üç Alman 

torpitosu batırıldı 
Londra 2 (A.A.) - Nakliye gemilerine ta.- ri keşfetmışlerdlr. Torpitolar 6 bomba atmış 

arruz etmek ümidile Belçika sahili açığında olan bir tayyareye karşı ateş açmışlardır . 
dolaşan üç nazı torpitosu dün tayyarelerin İnfllaktan bir dakika sonra pilotlardan bırl 
taarruzu neticesinde batırılnıı,ştır. Kara ku- torpitolardan ikisinin durduğunu görmüş -
mandanlığı tle teşriki mesai eden hava ve de tür. Bu gemtlerd'en 1kim eıteşi kesm..i.ş ve 
nU cüzütamları torpltoların bulunduklar ye. üçüncfuı11 de kaybolmuştur. 

Sovyetlerin bOtçesi 
Moskova 2 (A.A.) - Ta.ss ajansı bildiriyor: 
Rusya Federatif Sosyalist Sovyet cumhuriyeti üç\lncü. içtima devre.sinin 1 Haziran ta-

rihli celse.sinde 1940 seneslnın devlet bütçesi ittifakla kabul edllm~tır. Varidat 
25.453.260.000, sarfiyat 25.438.955.000 ruble olarak tesblt edılm.ıştir. 

Yüksek meclis bundan başka. muhtar sosyallıst Sovyet cü.mhuTlyetçilerlnln bütçele -
rint de kabul etnuştlr. 

Moskova şehrinin bütçesl 2.270 mllyon rubleyi geçmektedir. Leningrad şehrinin büt • 
çe.si ise 1.180 miyon rubleyi bulmaktadır. 

Sovyetlerin Baltık memleketlerinde faaliyetleri 
Helsinki 2 (AA.) - Havas: Baltık memleketlerindeki Sovyet faaliyeti, Finlandlya -

mn nazarı dikkatini celbetmektedır. Bu faaliyetin hedefı, Sovyetlertn ileri JStıhkAmla.. 
rının daha. seri bır surette tahkhn edilmesidir. Rusya ile bu memleketler arasında müş.. 
terek yardım apktlarmın derpiş ettiği Ba.ltık hükfunetlerinin himayesi, Rusyayı bu 
tedbirleri almağa mecbur kılmaktadır. 

Arab ve Yahudi gönüllüler Fransaya gönderiliyor 
Kudüs 2 (A. A.) - 1 favas bildiriyor: 
Matbuat mümessilleri Arab ve Yahudilerden mürekkeb gönüllü kıtaatma men -

sub yüzlerce askeı tarafından yapılan talimlerde hazır bulunmu~lardır. 
Gazeteciler, yakında Fransaya gönderilecek olan bu askerlerin rr.u•;tazam hareka

tından ve antrenmanlarından pek mütehassis olmuşlardır. 
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Fransız tebliği: 
Pari.s 2 (A.A.) - 2 Haziran tarihli ::;:ı -

bah tebliği: 
Dunkerque mıntakıı.sında dü.şınanın mü 

temadi taarruzlarına takdire layıK bir 
şiddetle mukavemet eden kıt'alarıınız AL 
manların bütün gayretlerini akamete uğ 
ratmışlardır. Hava ve topçu kuvvetleri -
nin bombardımanlarına rağmen tahliye 
ameliyatına dün, gündüz ve gece hara _ 
retle devam edllmişitir 

Somme'de düşmanın birka9 baskın 
hareketi netice vermemiştir. Cephe!.1ın 
diğer kısımlarında muhtelif noktalarda 
topçu faaliyeti olmuştur. 

Alman tebliği 
Führerin umumi karargahı 2 CA.A.) -

Ordu yüksek kumandanlığı bıldırıyor: 
İngılızler tarafından da müdafaa edı

lcn Dunkerque her iki tarafındaki sahil 
cephesi çetin bir muharebe esnasında 
şarktan bir kere daha yarılmıştır. Nleu
port ile bu şehrin şimnli garbisindeki 
sahil Almanların eline düşmüştür. Fnr -
nes'ln garbinde kftin Adinkerk ile Dun. 
kerque'in 10 kilometre şarkında kfı.in 

, Ghvvel de zaptedilmlştir. 
: Esir adedlle ganaim miktarı dün mü_ 
• him miktarda artmıştır. Yalnız bir ordu 
: •• muhtelif çaplarda 200 top iğtinam et -

miştir. 

: Ccnub cephesinde kayde değer bir hL 
: diSe olmamıştır. Evvelce de blldirildl~l 

gibi hava kuvvetlerimiz 1 Haziranda 
mağliıb İngiliz seferi kuvvetlen bakiye_ 
sinin Dnnkerque Iımanında buluna~ ıı;e

milere kaçmak ıçın yaptığı teşebbüslere 

karşı mücadeleye gm.5mıştır. Pike Pden 
bombardıman, muharebe, tahrib ve av_ 
cı hava fllolanm:nm muıvaffakzyetlerl 

evvelce bıldırılen rakamlara nısbetle mü_ 
him miktarda artmıstır. 

Dt!nh1erde 
Cem'an 54,000 tonluk 4 harb gemisi, 

11 nakliye vapuru batırılmış, 14 harb 
gemisi ve bu meyanda !kıncı sınır iki 
kruvazör, hava müdafaa tertibatıle mü
cehhez bır kruvazör, 6 torpido, 2 muh -
rib, bir seri motör ve cem'an 160.000 
tonluk as ticaret vapuru bombalarla h:ı. 

! sara uğratılmıştır. Birçok vapurlar, mo
: törler ve romorkörlere mermi ~~bet et-i miş veya batmıstır. Dunkerque sahilin_ 
: l de toplanan düşman kıt'aları bomb:ır 
! dıman edılmışt\r. 
I Seri Alman motörlerinin henüz dli~ 
r rnanın elinde bulunan sahilin Belçika 

Pran.sız kısmına knrşı yaptıkları veni bir 
taarruz neticesinde bu motörlerden biri 
1'lr torpllle 4000 tonluk eok yükHi bir 
nakliye vapurunu batınuağa muvnffak 

! olmuştur. 
i İlk defa olarak muharebe tayyarele_ 

J 
rinde11 mü.rekkeb gruplar Marsllya liın:ı
nına taamız ederek bombalarlle 2 bil -

! 'yük ticaret vapurunda yangın çıkarma. 

ğa muvaffn.k olmuşlardır. Parls _ Lyon 
demir yolunun muhtelif• noktaları bom
balarla hasaı-a uğratılmL~tır. 

ı Haziranda düşmanın hava zayiatı 58 
tayyareyi bulmuştur. Bunların 42 si ha
va muharebeleri esnasında düşürülmüş, 
8 i tayyare dafi bataryaları tarafından 

indirilmiş, ü.st tarafı da yerde tahrib e_ 
dilmiştir. 15 Alman tayyaresi kayıbdır. 

Trondheim'ln şimalinde faalivette • 
bulunan dağ kıt'alarımız 1 Haziranda 
Bodö'yi zaptelınişler ve bir İngiliz ba -
tary:ısı da dahil olduğu halde bir mik_ 
tar harb malzeme.cıi iğtinam etmişlerdir. 

Ak,am tebliği 
PariS 2 fA.A .) - Akşnın tebliği: 

Sa!nt-Omer'de Arras civarında Valan -
ciennes ve Coutral'de Belç~ka ordusuna ıs1 tinnd eden Fran<>ız ve Inglllz kıt'aları I 
Dunkerque'e doğru ric'at emrini aldık
ları zamandanberl teslim olacaklarını ü_ ! 
mid eden düşman ile mütemadiyen çe - i 
tin ve siddetli muharebeler yapmakta - : 
dırlar. Bu kıt'alar evvela Bassee kanalı i 
Scarpe hattı. sonra Grnve, Llnes, Cas. i 
sel. Ypres, Nieuport tarafından tr.şkil i 
edilen kemeri nihavet kı!;men sular ouın.: 
da kalan müstnhk~m ordug~bı işgal et _ ! 
mto:lerdir. Bu hareketlerin her b!r!rıde ! 
topçu kuvvetlerıının, tayvarelerin ve i 
tankların atesi altında intlzamla hare - ! 
ket ederek mi.iteadd!d ve şiddetli mııka_ i 
bil taarruzlarla düşmanı kendılerıne ! 
yaklaştırmam1şlardLr. Her taraftan tnz.. 
yik edılen 20 gündenberi her türltl Istt
rahntten mahrum olan ve Kral Leo _ 
pold'un teslim olmasile birdenbire sol 
cenahı açık kalan bu kıtaların yaptığı 
bu ric'at Fransız ve İn~il1z ordularının 
tarihinde bir metanet ve kahramanlık 
timo:all olarak kalacaktır. Şimal kıt'ala

rının kahramanlı~ı ve sarsılmaz enerji
si <ıave$inde düRmanın arazı kazanmak 
suretile elde ettlitt muvaffakiyetler Al _ 
manlann pek mühnn olan insanca zayi
atne telflfl edılmıştır. 

Alman kuvvetleri 1V1Ce hırpalanmıştır. I 
Maneviyatı her zamankinden yüksek o_ 
lan ordularımız 18e yeniden muharebe _ 
ye hazırd!.r. Sahile doğru çekilen l{ıt'a _ ! 
ların büytık bir kuımı henüz mukavemP.t • 
eden Dunkerque'den vapurfara blndhil_ il 
ml!>tlr Fransa. senerile, a.<ıkerlerile ve 
kahraman şimal ordusile ırtıhar edebı_ 
lir 

2 Hazira nrla Sommc cephesinde A1s 

1 
nP.'de ve sn rkta az miktard:ı topçu raa:: 
llvetı olmu.-ı ve Re'-hel mıntakasında o
t-0matlk cıllfı.hlarla bazı atıslar yapllmıs_ 1 
tır. 112 Hazıran gecesi tavyarelerımiz ııi
n:aldekl kıt'aları ia~eve devam etmlşler_ 1. 
dır. Treves mıntakasmda ve Karap' _ 
manın cenubunda derlnll§;lne btr cok 
kesıf uçusları yapılmıııtır. Dün. düs~a- ! 
nın cenuba yaut1!h hava akını kendLı:ıi : 
ne slmdiye kadar sayılabılen 12 tayya: i 
reye mal olmuştur. ! . . 

'······························-·······....----·······-···················· .. · .. -· ...... 1 ................................... 
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Hasmn 3 -SPOR 
Galatas~raylıların pilavı 

' Dün bütün mezunlar mektebte toplanarak G. Saraylılar 
~gününü kutlulachlar, eski habraları anarak eğlendiler 

Dün Galatasaraylıla_ 

rın meşhur plllv ırün -
lerlydl. Bu esti ilim o. 
cağında yeU.şenler bir 
kere daha. o kapıdan 
girdiler, bir kere daha 

eski arkadqtarile mek
teb bahçesinde buluş -
tu.Ja.r. Uzun sen.eler ı:;e-

rlslnde kalan çocuklnk 
lhatınııannı andılar, 
canlandırdılar. .E<;k1 

günlere donen her yaş. 
ta Galatasaraylı, koş _ 
tular, oynadılar, birbir. 
lerlle şakalaştılar. 

İhtiyar Ahmed Ağa_ 
nın tnnburunun sesi sa 
at 11 de neş'eli bir ka
~abalık arasında bdr 
kere daha duyuldu. 
Mektebin konferans sa-
tonuna davet edilmlş _ 
tik. Salonda Oala.tasn. 
raylıla.r Cemiyeti reisi 
Saim Fethi klsa bir hl. 
ıabede bulundu. Ve her 
sene Haziranın ilk Yqlı C. Saraylılardan bir gl'Up; mekteb 
Pazar gunünün Ga • hatıralaruu anıyorlar 

latasarayhlar günü olmasına. karar ve. ~ki Galatasaraylılar, talebe iken yemek 
rlldi. Saim Fethlden sonra kür~üye ge. yedikleri masada yanyana oturdular. Ve 
len en yaşlı mezun Muhtar Is!endi - n~·e içinde yemeklerını yedıler. Maarıf Ve. 
fal', eskJ Galatasarayı anlattL En genç me- kllimiz Basan Alt Yücel de evvelden muaııı.. 
zun Yavuz da bir söylev verdı. Geçen sene mı olduğu Galata.sarayın pildv masasında. 
J>ilAvında çekilen film cösterıldı ve pUAva J_ eski talebesi ve muallimler arasında yer al-
blldl. mıştı. 

Evvelki gece çalınan 
otomobll dün akşam 
Tophanede bulundu 

İngiltereye gönderilen 
32 talebenin dönmeleri 

bildirildi 

Yedibela David, 
Salamon isminde 

bir hamah bıçakladı 
Dün Sirkecide sokak ortasında kanlı 

bir vak'a olmuş. Yedibela naınile maruf 
yarı meczub bir sabıkalı bir adamı vücu
dünün muhtelif yerlerinden bıçakla ağıı 
surette yaralamıştı;. 

Sirkecide Darüssaadr. caddesinde 20 
numarada oturan Salamon adında bir ha
mal bu civarda bir evden yük taşırken 
k&Tşısına Tahtakalede Telefon sokağındıt 
29 numarada hamallık yapan ve 't edibela 
nam.ile maruf David çıkmış: 

(<- Bana bak bu civarda benden başkn 
kimse yük taşıyamaz, indir sırtından yük • 
leri yoksa seni köpek gibi gebertirim » de
miştir. 

Bu tehdid karııısmda şatııran Salamorı 
sırtından yükleri indirmiş ve bu arada da 
Davide: 

Dün yapılan milli küme maçları 

Mnhaf ızonco Vefayı 3 - ı, 
Beşiktaş G. Birliğini 2 -O yendt 

«- Buraları haraca kesmek istiyorsun 
amma memlekette kanun vnr şimdi eeni 
polise teslim ederim ,, cevabını vermiştir. 

Bu mukabeleye fena halde içerliyen Da- " ~ ·-~~-
vid derhal Salamonun lizerine hücum et -
miş ve bıçağını çekerek zavallıya saplama- Vefa - Muhafızgücü oyuncuları birinci devre sonunda 
ğa başlamıştır. Muhtelif yerlerinden ağır Mllli küme maç!anna. dün Şeref salınsın. güzel bir frikikle ikincl golü de yapmağn mu 
yaralar alan Salamonun feryadına yetişen da devam edildi. Ilk maçı Muhafızla, Vefa vaffak oldu. Gençlerbırlığının hft.kimtyetind 
zabıta memurları azılı sabıkalıyı bıçağile talmnları yaptılar. ge~en Uk devre 2-0 Beşiktaşın lehinde blttl. 
yakalamışlar ve yaralıyı Balat hastanesine Kuvvetlice esen rüzgAn lehine alan Mu - Iklnci devrede Beşlktn§ kısa bir v.aman 
kaldınnışlnrdır. hafızlılar oyunda büyük bır M.klınlyet te - istisna edilirse tamamıle hA.klm oynadı. Hü-

Hadiseye müddeiumumi muavinlerin - sis ettikleri halde netice alacak kadar mü - cum hattının bır ahenk temin edememesl 
den Yakub Şekib el koymu:ı ve suçlu Da - essir oynıyamıyorlardı, Zaman zaman hucum yüzünden bu devrede hiç sayı yapamadılar. 
vidin sorgusunu y~pmı~tır. fn·satı bulan Vefa da yakaladığı fırsaUar - Cidden hdklm, blr oyuna rnğmen Beşlkta~ 

Müteaddid cerh vak" alnrından sabıkalı dan istifade edecek bır şekılde hareket ede_ maçı ancak 2...0 galibiyete bitlrdt. 
olduğu tesbit olunan Davidin ayni zaman· miyor ve bDhassa bırblrlerlnin oyunlarını Ömr.r Besim 
da meczub olduğu da öğrenilmiştir. bozuyorlardı. Sonlara doğru bu hfıklmiyeti o·· y pıl n hususi maçlar 

Müddeiumumilik ve zabıt~ tahkikata de fazlalaştıran Muhafız 42 nci dakikada Rı - " un a a 
vam etmektecfü. zanın şütile ı gol yaptı. ı;>un_ Taksim sa.hasında Oalatasarayla Ş1'. 

Devre 1-0 Vefanın mağlıiblyetile bitti. llnın uç takımı arasında yapılan genç. ta • 

Belgrad ormanları 
halkın istifade edebile
ceği bir hale getirilecek 

İkinci devre karşılıklı hücumlarla cerc _ kımlar maçını 2-1 Galatasaray kazanmış " 
yan ederken Muhafız 15 inci dakikada Celfı. tır. 
un şütlle tkıncı ve 19 uncu dakikada gene B takımları arasındaki oyun sıfır sıfıra 
CelA.lln aya~ile üçüncü golü yaptı. Muşkfıl bitmiştir. 
vaziyette kalım Vefa kendini topladığı bir Galatasaray - Şişli ara.sındakl maçın il}( 
sırada Necibin güzel bır şütıle 28 :inci dakL devresini 5-1 knzanan Galata.-raray maçı 6-1 
kada ilk golü yapmağa muvaffak oldu. lehinde blttrmlştır. 

Devrenin sonlarına doğru olan kısmı tn _ D ün yapılan serbest güreşler 
Evvelki gece Beyoğlunda garib bir otom0- Denlzyollan İdaresi tarafından gemi in _ Belgrad ormanı işletme müdürlüğü Bü- mamen Muhafızın hıUd.mlyeti altında idl Büvük bir .kalabalığın toplandığı serbes~ 

bil hırsızlığı vak'ası olmuştur. Hasan Boz- şalye mühendisllğt tahsılı ıçın bir müddet yükdere Orman Fakültesi Deknnlığını mu- Netice değişmeden 3-1 ,Muhafızın lehinde bit_ güreşler dün Taksım sahnsındn yapıldı. 
lrurd adında bir şahsa ald bulunan 2422 :ıu_ evvel İngUtereye gönderilen 32 talebenin vaffakiyetle yapmakta ola_n profe!Ör l\la:z- ti. Üç çift genç pehlivan arasındaki müsa. 
m l t k.si to bil" T b d k1 La 1 ştmdiUk ta.hsıl yapmalarından vazgeçilmiş har Dikere verilmi!} olduğu duyulmu§tur. Becı'kta• 2 - Gençlerbı'rlı'g"'ı· O bakalnrdan .sonra B11ı,gar Penof ı"le Karaca. 

ara 1 a 0 mo 1 epe aşın a ia b - ve talebelere telgrafla memlekete dönmeleri Mazhar Diker uzun senelerdenberı birçok :. Y 

raluıneslne bir müşteri bırakmıştı. Bu ara. bUdırılmiştlr. Bu talebeler harbden sonra yerlerde istifadeli teşkilat vücude getirmiş Hüsnü ve Şerefle takımını takviye eden Be beyll İbrahhn karşılaştı. Çok güzel olan 
!ık lüzum üzenne otombobllden uzaklaşan İngiltereye gönderılecektlr. biri olduğu için Ziraat Vekaleti Belgrad şiktaş bu kuvveuı şekllle oyuna derhal 'ha- ~u ~üsab:ı.kada 'İbrahim kof sarmasile sa 

J • J t ··d · r·w .. ·· k d" kim olarak başladı. ZOl"lU bir mfidafaaya uncu dakikada gallb geldi. 
Basan Bozkurd avdet ettiği zaman otomobl. ~rman arı?ıt~ ış e mc mu ur ugu:ıu en 1 - mecbur kalan Gençlerbirllğt ovunun 4 üncü Bulgar Feristanof ile güreşecek Dinarlı 
Un yerinde yeller estiğini hayretle görmüş. T a r la y üzünden ik i ki!i birbirle rini ııne vermııt •r: . . • daklkasında İbrahlmm sıkı bır şütıle ılk gelmedlğt için bu müsabaka yapılamadı. 
tür. Derhal zabıta hfldiseden haberdar e _ Yi\raladılar .. Maı:har Dıke.r orn~anı?. ıslahatı ı~ın . hı.r golü yedı Beşıkt.aş sayı adedını yükselt.er.ek Bu vazıyet ü1erlne Mlilfıylm Bulgar Fe .. 
den Hasan Bozkurdun otomobili dün ak _ . Paşabahçe csddeslnde 18 sayıda oturan muddet evvel hır ,ı;>t?.Je .. ~~c~.de getı~ı~tı. kadar iyi oynarken. Gençlerbirll~i de gilzel rlştnnof ile karşıla.ştı. 
§am geç vakit Tophanede bulunmuştur. Za- ~an, evve!k.1 gün aynı yer sakinlerinden Orman Umum M~dt'.rlugunu~ ?e tasvıbın- bir müdafaa tle bütün bu korkunç hücum- Sıkı bir mücadeleden sonra Mül!iylm rn • 

Suleymanlıı. 'b!r tarla mesele.sindenl d<>layı den. ge_çen bu proıenın tatbıkıne yakında ları karşılıyordu. Tazyiki gittikçe büyüten klb1nl 19 uncu dakikada yenerek güzel bır 
bıta bu otomobU meraitlm hırsızı aramak_ kavga etmişlerdir. geçılmış olacaktır. Beşiktaş 36 ncı dakikada Hakkının çektilh galibiyet ka1andı. 
tadır. B u esnada İsmail bıçağını çekerek Süley. Halk, tatil günleri şehrin giirültülü ha - ~~ 

B ir kız pirzolada n zelirle ndi 
mamn üstüne hücum etmiş ve vücudünün yatından uzaklaşmnk için tehir haricine, D 1 11 • • ti ı• •• b k 1 
~~:~%1:ır~erlerine TUrarak ağır surette ya_ ~i~~!r:;a~·:ı;;~n~::ı~sd;~::.~:~:ke~~~ = ün yapı an ıncı a e ızm musa a a arı 

Kadıköyünde Kuşdili caddesinde 29 nu - Bu kanlı tecaviiı karşı.c;mda Süleymanın hatta bu nokta gözönunde tutulncak, or - 11 senedenberi muvaffakiyetle yapılan İs. j 1500 metre - 1 - Rıza Maksud 4.19.8/10, 
maralı ev-lede oturan Melfıhnt adında 19 yaş. yaralarının ağırlığına rağmen eline geçir _ man dahilinde muhtelif yollar, kahveler, tanbul atıeUzm bayramı bu yıl da dün Fe. 2 _ Mnfidls 4.30.1/10, S _ Kemal. 
larında bir genç kız dün yedlği pirzoladan dığı bır balta ile hasmının üzerlne atılmış, av merkezJeri Avrupad3 olduğu gibi av ~a ner stadında aynl mükemmeliyette netice - 400 metre - 1 ~ Gören 51.6/ 10, 2 - Znre 35., 
zehirlenmış, tedavi edılmek 'U2ero Nümune o da İ.cımaUI balta ile tehlikeli surette başın_ haları vücude getirilecektir. lenmiştir. 3 - Ahmed. 

d Ormanın bugünkü halinden hile istifade 200 metre - 1 - Muzaffer 23.2110, 2 - za. 
ha.stanesıne kaldırılmıştır. an .,Yaralamıştır. etmesini bilen cchir hnlkı güzel havalı Pa _ SOOO den fazla seyircinin hazır bulunduğu 1 Her 1kl :yarnlı da Nümune ha.stnnesine tal ~ müsabakalar büyük bir intizam ıçınde cerc- ven 25• 3 - Hayr · 

zehirlenme hft.disesl etrafında zabıta tah- dırılmışlardır. Hô.dise etrafında zabıta tah: zar günlerinde otomobillerle burasını dol- yan etmı.,, 5 muhtelif rekor kırılmış, müsa- Gülle atma - ı - Arat 14.2, 2.Ateş 13.90.5. 
utat yapmaktadır. durmakta, ormandnn istifade etmektedir. 3 ş r 

ldknt yapmaktadır. bakalar sonunda başhakem ünvan ve at - - ere · 

Tütün satış lan için yeni hazı rlı klar 
Tek alıcı karşısında fiatlar düşüyor, yeni teşkil ed;Ien 
firma Ege mıntakasındaki tüt ünleri mübayaa edecek 

Bol mikt:ırd?. !,'ağan yağmurların tesiri-ı sadan on milyon liralık tütün alocak olan 
le bu sene~•? ~utun mah~~~~ öte~i seneler- büyük Türk firması ayrıca bir tütün şlrke
den daha ıyJdır. Fakat tutun pıy:ı.sasında ti vücude getirmiştir. Şirket, bu firma he _ 
tek aJıcı vaziyetini muhafau eden inhisar- sabına Ege mıntaknsındaki tütünleri m ·· _ 
lar idaresine bağlı tütün Limited Şirketi ile bayaa ede~ktir. u 
maruf bir finnanın gelecek senenin muh - B · h ı ·· .. 

1 k 1 . •. . .. h. t . u senenın ma su undea uç buçuk mil-
su re o tesı uzerıne mu ım esn yapaca - ı· ı k ··b ~ 
" d k k 1 ' d " ·ı·· t h ·ıı k yon ıra ı mu aynada bulunacak Fransız -
gın an or u maKta ır. ıv us a sı er te 1 1 ·ı )' l k ··b 
alıcı karşısında tütiinlerine fiaı istıyeınıye - ~r 8

' ı· on.1 .m1ı Y.onl :~a bı ldmu bay~al Y
1
npacak 

k 1 h" 1 1 h f f o an ngı ız erın !lwın u a u ış eı e meş-
ce w: r" t ıs:r br t t u kanı b ırı:na~_ınd;eı:~ - gu) olmak üzere teşkilat vücudc gelircce -
el egıklıa dı a u e me · mec unyc ın - ği haber alınmıştır. Her iki tıo..şkılat piva -
aca ar ır. ' · 

f sa mızı · · · k d ··" · 1 Fransa ve ngiltereyc satılacak on üç v n vazıyetını ya ·ın an ogrenmış o a-
milyon liralık tütün piyasasına tütün tüc - cagından gelecek senelerdeki tütün satış -
carlarının da iştirak ettirilme:!İ jçin Duzce- lan normal şekle ifrağ olunab/ccektir. 
li müstahsillerden mürckkeb bir heyet eh Haziraı\ln onunda yapılması kararlıısan 
rimize gelmiştir. H<!yet, şehrimizdeki te - tütüncüler birli~i umumi heyetinin kongre
maslannı bitirdikte.ı sonra Ciimrük ve in- si çok hararetli olacaktır. Bu toplantıda 
hisarlar Vekaleti ile temas etmek üzere hirlik idare hey.:tinin yenılenerek yeni, e • 
Ankaraya gideceklerdir saslı bir şekilde faaliyet sahasına geçilmesi 

Tütün Limited şirketi ile beraber piya • de muhtemeldir. 

Pazar 

- Hasan bey a. 
yakkabı :fiatıarının 

yüksekliğine dikka' 
ediyor musun? 

O la Has a n Bey D iyor ki : 

Alakadarlara . .. Deri ve yüz bu-
'baka.r7J.n.. · lunmuyoırm~ da 

lbundan ddlay~ IUı.t 
vükseliYormuş. 

Hasan bey - Pe. 
ki bizim yüzülen de
J"ilerimlz yetmiyor 
mu? 

Maarif ve Maliye 
Vekilleri şehrimizde 

Maarif Vekili Hasan Ali '\ Ücel ve Ma -
)iye Vekili Fuad Ağralı dün sabah Anka
radan şehrimize gelmişlerdir. Vekıller 
Haydarpaşa garında parti, mnlıye ve ma -
arif erkanı tarafından karşılanmışlardır. 

Maarif Vekili llasa:ı Ali Yücel dün kcn 
disile görü en gnzetcciiere şun lan söyle -
miştir: 

«- Seyahatim tamamen husu~i rnnhi -
yettedir. Burada birkaç gün knl.uak din -
leneceğim. Yeni tedris usulüniin neticeleri 
şüphesiz imtihanlar bittikten sonra nnlaşı -
lacaktır. Neticclf'r anlaşıldıktan sonra ona 
göre hareket ~dileccktir. Şimdilık veıilnıiş 
yeni hiçbir kararımız yoktur. Şu sırada 
imtihanlaıda muvaffakiyetsizlik nisbeti "faz 
lndır denemez. Bu ancak imtihanlar bittik
ten sonra anlaşılabilir. Ben yeni tedris u -
sulünün çok iyi neticeler vereceğine kaııi
im.» 

Hasan Ali Yücel dün C. Saraylıların 
toplantısında hazır bulunmuştur. 

Maarif Vekili bu sçyahatinden h·ıifade 
eelerek şehrimizde baı.ı tetkiklerde bulu -
nacaktır. Vekil bu arndn yeni yıl maarif 
ihtiyacları hakkınd-ı alakadarlardan izahat 
alart\tır. 

Hasan Ali Yücelin yeni taliınatn göre 
ilk defa yapılmakta olan orta okul ve 1ise 
imtihanlarında dl\ bizzat buluna::cJğı tah -
min olunmaktadır. 

Maliye Vekili f~nd A'ğnılı dn k.abul e -
dilen yeni vergi ve zamların tatbikatı et -
rafında bugündf'n itibaren tetkiklerde bu
lunacaktır. 

Sıhhiye Vekili Ankaraya döndü 

Evvelki gün şehrimize gelen Sıhhat ve 
1çtimai Muavenet Vekili Doktor Hulusi 
Alnta~ dün akşamki trenle Ankaraya dön
müştür. 

Vekil Haydarpaşa garında eıhhi mües
seseler erkanı ve dostları tnrafından uğur
lanmıştır . 

• 

Sınklıı atlama - l _ Viçaropulos 3 30, 2 • 
ıetızın federasyonu reisi Dr. Adnan tarn:Cın. Buttertield 3, 3 _ Sudi. 
dan gahblere madalyalar verılmlştlr. Uc: adım at.ama _ l _ Ömer 14.27.5, 2 • 
Alınan neUceler şunlardır: Yavru 14.06 . 
. ııo manialı - ı - Faik 15, 2 _ Vasfi 16.1/ 10. 

3 _ Hrlsatopulos. 

800 metre - l _ Rızn Maksud 1.59.5110, 2 _ 
Receb 2.1 8, 3 _ Gallb. 

ıoo metre - ı - Muzaffer 10.9/ 10, 2 - Cev,mi 
11.1/10, 3 - Zaven. 

3000 metre - 1 _ Mustafa 9.5.1/ 10, 2 • Ar
tan 9.25.5 10, 3 - İbrahim. 

Disk atma - 1 - Arat 38.95, 2 • Yavru 31.l'r, 
3 - Melih. 

Yük ek a.Uama - 1 _ Faik 1.80, 2 _ Sürey
ya 1.'76, 3 _ Arnt. 

Cirid atma - 1 ~ Melih 54.34ı, 2 - Kemal 
53.55, 3 - Ferid. 

111.un atlama - ı _ Ömer 6.62, 2 - ,Süroyya. 
6.51.5. 

B sabah Maslak yo unda 
b·r otomobil p rçalandı 

içinde bulunan dört erkek ve iki kad ın muhtelif 
yerlerinden ağır suret~e yaralandılar 

Ahmed, Zeki, Tahsin ve Sami isminde 
dört arkadaş dün gece Tarlabaşında 135 
numaralı evde içkili bir eğlenti tertib et -
mişler ve yanlarıı.da birkaç da kadın ol -
duğu halde bu eğlentiyi sabaha kadar de
vam ettirmişlerdir. 

Bu sabah saat aluda dört arkadaş yan
larına bu kadınlardan Şake ve Sofyayı d11 
alarak Sarıyere doğru otomobille Lir ge
zinti yapmağa karar vennişleı, Tahsinin 
lzmit 1 plaka nuınaraiı otomobilile evden 
hareket etmişlerdir. 

Otomobil asfalt yola çıkınca T nh~in 
sürati arttınnı, ve içinde altı kişi bulunan 
araba yolda baş döndürücü bir hııla iler -
lemeğe başlamıştır. 

Fakat bütün ~ece devam eden eğlenti
nin verdiği yorgunluk ve içkinin tesirile di-
1eksiyonda bulunan Tnh:ı1in otomobili Cül
tepe civarında yo1un kenarındaki bir çı -
nar ağacına büyük bir hızln çarptırmış, mü
sademenin ~iddetılc otomobil hurdahaş ol
muştur. 

Bunun neticesi olarnk l:zmitli Ahmed ve 

Zeki başlarından çok ağır, AhınbnkkaidE§ 
oturan bakkal Sanıi de keza başından a • 
ğırca, şoför Tahsin ile Sofiyn ve Şake d6 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. 

Hadise maballi jandarma kumandnn ~ 

lığına bildirilmiş ve yaralıların altısı da 
derhal Şişli çocuk hastane!İnc kaldırılmı~ 
!ardır. 

7...abıta ve adlıyc vak'aya el koymu~ v~ 
tahkikata başlamışlardır. Zeki ve Ahme • 
din sıhhi vaziyetleri tehlikelidir. 

Esrar yutan bir sabıkalı hastaneye 
kaldırıldı 

Dün hapi:ıhancJen çıkım 1 layrettin is 
minde bir sabıkalı esrar içerken zabıta m~ 
murları tarafından yakalar.acağını anlamıı 

ve elindeki esra11 yutmuştur. Bir müddet 
sonra şiddetli sancılar içinde kıvrnnmağa 
başlı yan l layrettiııin zehirlendiği an !aşıl • 
mış, Beyoğlu hastnnesine kaldırılarak mi -
<lesinden yuttugu esrar çıkarılmıştır. 



..J.._Hziran SO,N P(>S_T.A. 

İtalyanın harbe girmesi 
İspanyanın Cebelüttarık 

yükselen sesi • 
ıçın 
• 

ve 

gireceğini gösteren deliller 
bil/ iil harbe iştirak 

• 
ita/yanın harbe 

zamanda onun 

• 
aynı 

. ~. . 
etmıgecegını de ifadeye hizmet edigorlaı 

" :............... Y A Z A N ............... : hükUmetinin tasvibi olmadan ne İspanyol 

o talya harbe gireçek mi girmiyecek i HE. mE.emkliirgE~nrekrialel t lil basınının ve ne de l\fadrid üniversiteli -
ıni, V€ girerse ne olur? İşte bütün }erinin bu g~bi, nazik ve beynelmilel mü. 

dünyada, şimdi hararetle sorulan sual - nasebetlere tesir edebilecek, gösterilerde 
l~r! Fakat bunlara kat'iyet!c cevab ve - bulunmalan bahis mevzu.u olmamak ge • 
tebiJecek bir kahin var mıdır?! '' Son Posta ,, nın rektir. 

Bir çok kimseler, İt<tlyanın mutlak o- askeri muharriri İ Görülüyor ki Avrupanın garbında ve 
larak harbe gireceğine kanidirler; bun · ......................................................... : dolayısile batı Akdenizde yakın istikba-
lc:ıra göre, İtalya için bagün sadece hS.:· l fayda melhuz bulu narı eski bir sual var - 1 le aid ufuklar tamam ile karanlıktır. Bu 
~ girmek zamaı\ınm doğru olarak seçıl- dır ki o da, eğer İtalya hakikaten harbe sebeble oralarda ne olup biteceğini vak • 
lltesi bahis rncvzuucur. Bu ifadeye mu · girecek ise onvun bu maksad ve ni~eti~i tinden evvel seçmek kabil değil gibidir. 
kabil, İtalyanın bugün yaptıklarının, bu d~rece açı~a vur~rak Fransa ve Ingıl- Bununla beraber İspanyanın Fransaya 
lhahza büyi.ık Fransız ve ingilız kar~ ve tere~ı .m~kabıl tcd~ırlere. se':'ketmekte Pirene dağlan üzerinden bir tecavüzü 
deniz kuvvet'ıerini Atplarda, Akdenızde ne gı'bı hır menfa:ıtı olabıleceğı sorgu • bahis mevzuu olmasa da İngilterenln ve 

Ve Yakındoğuda tutarak müttefiki. ~ - sudur. .. .. .. . İngiliz donanmasının fena bir vaziyette 
ll"ıanyaya kan dökmeksızir-, azamı hlZ - Elhasıl goruluyor kı İtalyamn harb~ bulunacağı bir andan istifade ederek Ce 
mette bulunmak ve bu iyili~e kariı bü . gireceğini gösteren deli11er ayni zaman - belüttanka karadan taarrm: etmesi mftm
tün emellerine harbsız varmak için ol - da onun ~ilfiil harbe girmiyece~i:1i de i- künsüz değildil". Bunun gibi İtalyanın da 
tlukJannı iddia edenler de vardır. fad'eye hızmet edfyorlar. Fakat, Italya - Fransaya karadan taarruzu beklenebilir. 

Yoksa I·talya ne k:::ıdar patırdı etse o • nıp alışı'an seslerine bugün yeni bir ses A k b t - nca unun zamanı, talya için, her -
ha: cİst~diğin Kor3ikayı, Maltayı. Nisi daha ilave olunmuştur ki, 0 da İspanya - halde Almanlann yeni Fransız mildafaa 
tre ilh ... işte veriyoruz, tek . ..us ve :rahat nın sesid'ir. Bir iki g:ın evvel bir fspan - haUarına tevcih edecPkleri yeni büyük 
dur!> diven olmıyacagı aşikardır. Bunu yol garetes.i CebelUttarıkm İspan~·aya taarruzun muvaffakiyC'tlc inkişafından 
hiç bir Fransız ve Jngili:z hükumeti ya · terki lüzumundan bahsC'tti~i gibi Röyter evvel gelmiş olmıyacaktır. 
Pamaz. O halde İtalya, emellerine ya ajansının bir Haziran tarihinde Madrid- 0 halde mfrttefiklPrin. pek yakında 
F'ransanın en müşkül bir anında haı:bc den haber verdiğine göre bir çok üniver- Fransada vukuu muhtemel yeni bilyük 
girerek bunları bi?.zat kendi harb kuv . site talebesi sabahleyin İngiliz elçiliği Ö· Alman taarruzlal"ına karcıı gösterecekleri 
\>etile, yani az veya çok kan dökerek'. a- nünde gösterilerde bulunmuşlar ve so - kat'i ve muvaffakiyetli mukavemetin bir 
lacak veyahud Almanyanın galebcsme. kaklardan geçerlerken cCebe'!.üttarık İs- favdası da İtalva ve İc:panyayı yeniden 
harbsiz yardım ed!'bileceği kadar ederek panvoldur!~ ıliye ba~mmş'ar. sükı1nete irca etmek olacaktır. 
Ve sulh müzakerelerinde dokunulmamış Madrid üniversitelile.rinin bu gösteri 
h b k H. E. ETkilet 
arb kuvvetleri sayesinde ağır asara • alavı anlaşılan İngilterenin yeni Mad - .__. ... _,_·----·-·· .. -·· .. -·-·-

1 HAcU.eler Karpsında 1 

Başka da var mı ? 
Meraklı geleli. 
- Merak ettim. 
Dedi, sordum: 
- Gene neyi merak ettin") 

- Ekmekçiler meselesini. 
- Meseleyi ben de gazetelerde 

dum, 
oku -

- Ekmekçiler cemiyetinin, bazı fuın -
lan, kiralarını fazlasile sahiblerine ödemek 
~uretile kapatmaktan maksadı, başka ferd
lere kazançtan hisse ayırmamak için olsa 
gerek değil mi? 

- Zannederim. 
- Cemiyete mensub fırıncılar birbirle

rine rekabet etmedikleri için de, istedikleri 
çeşnide ekmek çıkarabilirler değil mi? 

- Ki mbilir belki. 
- Fmnlan kapatmak için verdikler\ ki-

ra da avuç dolusu para tutuyormu~. 
- Diyorlar. 
- Demek çok kazanıyorlar ki, bu işe 

çok para ayırabiliyorlaT? 
- Belki. 
- Merak ettim. Onlar kazanıyor1at am-

ma. halk zarar etmiyor mu? 
- Belki. 
- Bu vaziyette belediye niçin bu işe 

müdahale etmiyor?. 

1 

- G azetelerde okumadın mı ? . . Mü • 
dahale edecekmiş amma, hukukt hüküm ııı 
ler buna müeaid değilmi'l. 

- Merak ettim. 
- Merak ettiğini anladık. Şimdi Cleı 

neye müdahale edemiyormuı? Neden mff• 
clahale edemiyormuş? Niçin müdahale e ., 
demiyormuş~ diye lafı uzatma. 

- Merak ettiğim bu değil. 
-Ya ne? 
- Yağcılar, peynirciler. kaııablar, bak• 

kallar, velhasıl bütün esnaf neye birer ce• 
miyet kurmuyorlar?. 

- Belki on1arın da cemiyeti vardır. 
- Öyleyse ne diye, etin, peynirin, ba .. 

lığın, yağın iyisini ucuza satan dükkanlaıl 
kiralarını vermek suretilc kapayıp, fazla 
kazanmayı düşünmüyorlar? 

- Olur mu böyle ~ey'> 
- Niçin olmaıım, mademki belediye C!e 

müdahale edemiyecek. 
-nnn 
- Hem böyle olmadığı ne malum. 
- 1111111 
- Ekmekçiler cemiyetinin senelerden • 

beri takib ettiği usulü yeni öğrendik. Daha 
bizim bilmediğimiz neler yoktur ki!.. 

. ·r:J flM•' JJulilı1I 

Okuyucularıma ceva.blarım 

Ni X-d d y o we• doğru fikrin birini kabul etmek mecburiye... 
ıaee« •• -..,. t fd ımı. 

Niçin ayıb sayıyorsun, evlenecek çağdaki tinde kalacağız. Ben erkek ara ın an ~ ,
6 b" erkeğin kendı.slne denk bir ~enç kızı sev_ yacağlIIl. genç kıza, hak veriyorum; çünl:, 

m~l ve onunla. evlenmek istemesi hlc; a.yıb şu nokta var: Erke~in yaşı tam 1zd1va~ çağı.. 
d ğildir. Bilhaasa lı:ızı babasından istemek dır. Bu y~a olan btrçok erkekler bugun ev. 
g:yet tabii görülmelidl:r. Sen doğrudan doğ- lldirler, çocuk sahibidirler. 
ruya yahud da büyüklerin va.sıtruılle kızı ba- Böyle olunca. okuyucum. erkeğin tereddü • 
basından iste, ya.llud istetirs.in; o da herhal. düne gene mahal yoktur. İyi veyahud fena 
muvafık ceva.b verecektir. Icab eden re.s- şerait her zaman için mevzuubahs olabilir, 
mı mnameleyl yaptırır ve evlenirsiniz. Okuyucumun yaşında olan diğer evli erkek-* ter ve onların eşleri vaziyetini nasıl karşıla.-

Yukardakl cevabı yaroıktan sonra bir baş_ yorlarsa erkek okuyucum da ve "Onunla evle. 
ka mektub okudum. Bu Udncl mektubu ya- necek genç kız da ayni tarzda karşılarlar: 
zan yukarıda cevab verdiğim mektubu yaza- Evlenmelerine taratdarnn. 
nın tA kendisi idi. Bana akrabasından b1r1nin ... 
evinde bir gençı kız tanıdığından bu genç 

rnaksadlarma sulh müzakereleri esmısın- rid büyük elçisi Sir Samoel Hoare'in 
da nail olacaktır. İşte bu iki şıktan biri - Madride varacağı gün ve saatine tesadaf 
sine ancak bizzat bay Mussolini karar ettirilmek istenmiş, ancak elçi İspanya -

kızla. seviştikerinden fakat genç kızın nişanlı Ankara.da Bayan cK. J.» ye: 
Büyükc::ekmece ile Bakırköy ara- olduğundan: kızın nişanlısından ayrılıp ken- - 11Mektubla cevab istiyor• diyorsunuz. 

dlsile evlenmek ı.stedlğinden bahsediyor. Mektub red ve inkan kabil olmıyan blr ve. 

vermek mevkiindc olduğundan, o da bu 
kararını kimseye ifşa etmiyeceğinden, 
cereyan eden bir çok hadise1ere ve gö -

rünen bir çok alametlere rağmen, İtal · 
yanın harbe girip girmiyeceğini ve gire
cekse ne zaman gireceğini şimdilik bil • 
mek ve hatta kcst;rmek kabil değildir. 

Bu hususta yalnız şunu söylemek ka
bil olur ki, İtalyanın harbe gireceğini 
gc)st.eren alametler srın günlerde artmış
tır: İngiltere ile yapı 1makta olan rnüza -
kcn:>lerde prensip üzerinde anla~mışken 
konuşmaların İtalya tarafm~an birden · 
bire ve sebebsiz kF.silmelen, İtalyanın 
harbe girmesi halinde, müttefik de:ıet -
!erin Romadaki sdaretlerinin Vatıkana 
giderek orada kalmakta devam edip e -
demiycceklerinin Papalık tarafından Ro
ına hüki'ımctine sorulması, on bin yedek 
...;;b ·a n si'fıh altına alınması, "" ayın yenı e 
İtalyan veliahdinin başkum~ndanı bu -
lunduğu şimal mıntakasına hareket et -

. ,. · M cknnsen tarafın-
trıış ve Alman scrırı a ' . . . 
dan Roma istasyonunda teşyı cdılmış bu-

hınması, ilh ve ilh. 
B b bd daha bir ~ok deliller ser::li u a a .. l de 

kabildir Mesela, İtalyanın son gun er . 
· ~ teminat vermcsı Yunan;stana Y"ntrıen . 

gibi. Hatta denilcbi1ir ki, Italyanı~ har • 
be girmesi halinde Balkanlard·:ı' b~-~raf • 
b ~ .. k. etin devamı vazıfesını, Al-
gın ve su. un karar ve tert.ibleri 
tıanya ve Italyanın 
d . . d S yet Ht'S)'3 üzerine almak 
aıresın .e, ov .. k'" Alman· 

için hazırlanmaktadır. Çun u ne 1 ra ve ne de İtalya, batıda harble ~esgn 
·ı · 'c vanı Baltlduklan bir sırada gerı e-rıno .l 

L . b. harb vukuatııım 
Mınlarda hcrhangı ır : Onlar•n si-
hıhurunu istemerMktcdırlcr. · . k 

· ··ıhcm olma 
tasi ve askeri lüzumdan mu 

.. ,... ,3t Rusyanın da 
bu arzulan bugun ;:::ıovy-

. tl . 1 , u v11un -
siyasi ve askeri mcnfaa erıı " · ,, 
dur. . 

. . ek yakında harbe gı-
Fakat Italyanın P .. bütün bu 

tcceğini gösterdikler! soyl.enen h be 
da Italyanın ar 

alametler, ayni wnıan · . . . d ı·· zum-
. ·· .. mesı ıcın e :u 

gıreceloniş gibi goru_n İ 
1 

· tamamile 'u işaretlerdir. Yanı ta ya, d·ı 
b • . ibi hareket etme ı t -
arbe gırecekmış g ·· termedik-

te ve bütün alametlerv ~un~ goslmazdı ,_,e 
~ onun harbe girccegınf! ınam . t 

e de !ngıl tere -
o zaman, ne Fransa ve n . de ve ya • 
1 1 d Akdenız a yan hududların a, .. .. k kuvvetler 
kındoğuda bu derece buy~ 
ı... ·· e71Ndı. 
•utınağa lüzum gorm - c:orulınasında 

---~..-:Gene bu husu~ta tekrar ... 

nın merkezine sabah leyin geleceği yerde 
Öğleden sonra ge!miş oldu~u i~in nUma -
yişi görememiş fakat elbette hikayesini 
dinlemiştir. 

Gerçi bu İspanyol tezahürlerinde hiç 
bir resmi vasıf yoktur. fakat general 
Frankonun şimdiki İsp:ınyasında onun ve 

•Son edebi tefrikası: 3 1 

- Handan geliyor ... Cabuk bana 
söyleyiniz. Yürümekte dev~ı:ıı edelim mi 
yoksa dönüp otomobile guelim mi? Siz 
nasıl İsterseniz onu yapacağım. Hemen 
karar veriniz. 

Genç kızın sesinde telaş vardı. Haluk 
ahenksiz bir sesle sordu: 

- Sizin fikriniz nedir? 
- Bence onlardan korkmak mana-

sızdır. Bahusus ki amca çocukları oldu
ğunuzdan nasıl olsa bir gün kar~ılaşa
caksınız. 

Hakkınız var. 
O halde yürüyelim. 
Nasıl isterseniz ..• 

Sizin kendisinden kaçtığınızı zan
netmesini istemiyorum. Bilakis ona e
hemmiyet vermiyor gibi görünmelisiniz. 

- Siz çok cesur ve iradeli bir ka-
dınsınız Zeyneb 1 

Bu sözleri söylerken Haluk kamının 
koluna girmi.,ti. Ağır adımlarla yolları
na devam ettiler. 

iki çift karşılaştığı vakit hayret ve te
laş eden biri varsa o da Handandı. Zey
neb çok sakin ve lakayd görünüyordu, 
HalUka gelince, amcasının kızile kocası
nı çok tabii bir tavırla selAmladı. 

- Nasılsın Handan? Merhaba Tur
han ... Ne nefis hava değil mi? 

Handanın dudakları cevab verirken 
gözleri hayret ve füphe ile Zeynebe ba
kıyordu. 

- Sizi çoktanberi görememi§tim 
Zeyneb .•• Nasılsınız] 

- Teşekkür ederim. 
Onun gözlerindeki müstehzi manayı 

anladığı için kesik ve kat'i bir mukabe
lede bulunmuştu amma biliihtiyar Ha
luka bakmaktan da kendisini menede
medi. 

Genç tayyaTeei onun bakJşlarmda giz
lenen arzuyu okuyabilmi:1ti. Amcasının 
kızına bakarak meraırirıı.li 'H eiddi bir 
sesle şu sözleri söyledi: 

- Handan, sana kanını takdim et
.... .lc.liğime müsaade eder misin"). Zey• 

sında tayyare atı§lan yapılıyoT Ben birinci mektubu dürüst bir karUn, ma_ sikadır. Sözün ise 1sbat edilmesi güçtür. Si. 
Liman reisli!zi bütün denizcilere bir ta - kul bir dilet! olarak kabul ettiğim için o ze ihtiyatlı olunuz, derJm. Cevab vermez, 

mım yaparak Büyükçekmece lle Bakırköy a- mektuba ikinci mektubu okumadan verdiğim görüşeceğiniz zamanı bekler, o zaman da 
rasında.kl sahılden denıze doğru 15 mll me_ cevabı olduğu gibi bırakıyorum. İkinci mek. maksadı iyi anlatamamaktan korktu~unuz 
sa!eye hava kuvvetıerımıze mensub tayya _ tuba gelince, blrJnciyi doğru olarak kabul için karşı karşıya anlaşmayı tercih ettiğl -
reler tarafından bomba atışları yapılacağı ettiğime göre ikinci doğru olmıyacaktır. nl.zi söylersiniz. ~a gellnce, itiraz edecek 
ve bu sahadan 3 gün deniz vasıtalannın * bir nokta var mıdır, yok mudur onu tayin 
geçmemesını bıldırmiştir. Dün başlıyan atış_ Okuyuculanmdan «Al Te l'tle.,,ye: edemlyeceğim, verdiğiniz tatsllM hakiki bt. 
lar Çarşamba gününe kadar devam edecek.. Şimdi üçümüz birllkte düşünelim. Her ikl- fikir edirunekliğime Ufl gelmedi. 
tir. niZiil de fikU:leri doğru olablllr. Fakat bu iki 

Nakleden : Muaz%ff Talı.in Berkancl 
neble evlendiğimizi henüz haber aJma
mış olacaksın ••• 

iV 
Ötedenberi kendisine çılgınca aşık 

zannettiği amcazadeo;inin bu sözleri kıs
kanç ve fena kalhli Handanı fena !\alde 
sarmıştı. Hiç hazırlanmadığı bu haber 
karşısında şaşkınlığını gizJemeğe mu
vaffak olamıyarak iki gence baktı. 

- Evlendiniz mi? Ne vakit? 
- iki gün evvel ... 
Handan inanmak istemiyordu. Bu de

fa doğrudan doğruya Zeyneb!! hitab 
etti: 

- Haluk şaka ediyor değil mi? 
- Böyle şaka olur mu canım? inan-

mıyorsanız parmağımızdaki yüzüklere 
bakın ... 

Handanın aklı başına gelmşiti. Zey
nebin inceden inceye kendisile alay et
tiğini anladı. Buna tah!lmmül etmesine 
imkan yoktu. Onun istihzasına zehirli 
okla karşılık vermekten başka çare bu
lamadı: 

- Affedersiniz ... Fakat bu havadis 
bana birdenbire pek garfü gibi göründü. 
Bilhassa benim için • . • Daha birkaç gün 
evvel. .• 

Bu son kelimeler üzerinde ısrar et
mişti. Zeyneb anlamıyor görünmeği ter
cih etti. 

- T abil... Bu haber sizin için bi.iyÜk 
bir sürpriz oldu. 

O da son kelimeler üzerinde ısrar 
etmişti. 

Güzel Hand~n için, bir defa kendi a
ğına takılan bir erkeğin böyle kolayca 
sıyrılıp kendini kurtarması büyük bir 
küstahlıktan başka bir '.?CY olmadığı gibi 
senelerce kendisini sevmiş olan Halil
kım böyle alelacele teselli bu]maııı da 
şayanı kabul bir ihtimal olamazdı 1 Bun
dan maada, böyle apaçık bir hakarete 
~e izzetinefis yarasına :la tahammül e
Cilemezdil 

Derhal zihninde bir plan hazırladı. 
- Ne kadar memnun olduğumu bi

lemezsiniz. Mutlaka bir gün yemeğe bi-

ze gelmelisiniz Haluk. Size yeni adresi
mizi verelim. Turhancığım bir kart ve
rir mjsİn) 

Ve kocasının uzattığı kartdöviziti 
Zeynebe uzatarak: 

- Bu hafta içinde sizi beklerim. Ge-
leceğiniz günü bana telefonla bildirir
siniz değil mi? dedi. 

- Teşekkür ederiz, fakat şimdilik. 

yani Halükun kolu tamamile (?eçinceye 
kadar bir yere çıkmak istemiyoruz. On-

dan sonra davetinize memnuniyetle ica
bet ederiz. 

Bu sözleri miiteakib, tayyarecinin ge 
çirdiği kaza hakkında resmi birkaç sö 
teati edildi ve Handan amcasının oğlil 
kansından şu sözlerle ayrıldı. 

- O halde müsaadenizle sizi ziyarete 
ben gelirim. 

- Tabii ... Gelecek hafta içinde bi 
gün !lizi beklerim. 

Tekrar otomobile bindikleri vakit 
Zeyneb, bir şey söylemeden suratı asık 
duran kocasına sordu: 

- Bebeğe gitmek istiyor musunuz) 
yoksa dönelim mi) 

Genç adam sadece: 
- Dönelim •.. Dedikten sonra ta eve 

gelinceye kadar ağzını .açmadı; fakat sa
lona girdikleri zaman kınk bir sesle: 

- Ne fena tesadüfi Bunun neticesin
den korkuyorum; dedi. 

Söylerken kansına bakmıyordu amma 
neyi kastettiği belli idi. Genç kız süku · 
netle cevab verdi: 

- Her halde benim için değil... 
Haluk kendi hislerini açığa vurmaktan 

vahşi bir zevk duyuyormu' gibi öfke ile: 
- Kendim iç.in •.. dedi. 
- Olabilir, ancak bu ilk tesadüften 

büyük bir zaferle çıkabildiniz ve manen 
ne kadar azab içinde olduğunuzu kimse 
keşfedemedi. 

- Sizden maada ... 
- Evet amma l>er, ~ \i!Lf1'fli{ttlll. 

l At-lcası var) 

TEYZE 

rBunla.rı 
< biliy or mu 
L idiniz? 

Dört boynuzlu koyun 
Dört boynuz!~ 

koyun Amerikada 
Uthada, Harold ;s, 
mind~ birmin sÜ· 

rusu arasındadır 

Haroldun dört boy 
nuzl:ı koyünu di
ğer koyunlarmdan 
fazla süt vermc;>kte 

olduğundan bu cin 
.si üretmek istemiş
tir. Fakat muvaf
fak olamamıştıı·. 

* 1884 tenberi yanan maden 
Ohioda bir kömür madeni 1384 sene· 

sinde tutuşmuştur ve o za.mandanberi 
yanmaktadır. Yangını söndürmek için 
yapılan teşe~büslerin hiç birı müsbet ne
tice vermemiştir. Nihayet mühenôisler, 
yangının henüz erı1emediği bir yerde 
kömürü topraktan mümk1n mertebe çı

karmışlar, ve y0rıııe killi toprak doldur .. 
muşlar. Yangın o mmta'ltaya geld1ğ. za
man belki s<.:necekti.c cleniliycr. 
Çünkü yangının toprak altında riaha 
başka taraflarda kömür bulması, onlan 
da tutuşturması ihtımali mevcudd~r. 

* Avuç içine giren tayyare motörU 
Sekız<l0 bir bey

gir kuvvetirıde 

mot-:>rler yapıl

maktadır Bu mo
törler avuç ir;ırıe 

sığmaktac!ır. Ağır-

11~1 da yüz gram.
dan a.:ıağdır B:.n
lar ufak tayyar·2 modellerine 
içi.u yııpla•lrıtıMıv~. 

konuln ak 
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( emleket Baberleri]
1 

G-nende belediye Çalışmaları Cizre.~e .. bir katır 
yuzunden 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okullarına talebe 

ı - Kayseride Gedikli Erba.ş hazırlama orta okulunun I. n, m. sınıflanna Kırıöa • 
lede 8an'at Gedikli Erbaş hazırlama orta okulu ile Ankarada Musiki Oedllki Eıt>q ııa .. 
zırlama orta okulunun yalnız ı. mnıflanna önümüzdeki Eylülde başlaya.ca.k olan 940 .. 
941 ders yılı için talebe alınaca.ttır. 

Kasaba su sıkıntısından kurtuldu, her mahalleye beton 
çeşmeler yapılarak Kedipınar suyu getirildi çıkan cinayet 

Cizre CHıısu.si> - Evvelki gün kazamııdn 
bir katır yüzünden bir cinayet işlenml.ştir. 

Gönen (Hususi) - Şehrimiz belediye- hali, ılıcaya aynca inşası İcab eden yüz ya- Bu kanlı hfıdlse hakkında yaptı~ım tahkl _ 
ıinin geçen beş yıllık kalkınma planında taldı bir paviyon, tehir parkı, çocuk bahçe- kata göre, Ahmed 1\-firca.n adın.da rençber 
mevcud işler bitmi:ı ve yem ikinci beo yıl- ıi gibi imar i§leri de ikinci beo yıllık pliına bit- adamın ~atın Osman oğlu Ömerın ta.r. 
lık planın tatbikine başlanmıştır. Geçen so- dahildir. !asına girmiş, bundan fena halde kızan Ö _ 
Z'leki imar çerçevesine dahil olan aKedlpı - Beı yıllık kalkınma faaliyeti yukarıda mer hlle Ue Ahmedi evinden çağırtarak e _ 
narıı içme suyu 10,000 liradan fazla bir pa- zikredilen belediyemizin çalı~kan batkanı llnde gizli tuttuğu bıçağı zavallının göğ.siı _ 
ra sarfile şehre getirilmiş, her wahalleye Hakkı ile değerli azalarının bu ikinci pl!n- ne ve karnına saplamı.t, bunu müteakıb der. 
beton çe:ımeler yaptırılarak halkın iyi au da da hüsnü niyetle ve :ıuurlu bir ıeldlde hal firar etmiştir. 
ihtir.ncı bol bol temin olunmu§tur. ç~lıotık.lıı.rı için iyi neticeler elde edecekleri 1 Ağır sur~.tte _yaralanan Ahmed Mlrean bi-

Üç büyük göçmen mahallesi olan ve ka- şuphesız sayılmaktadır. raz sonra olmuştür. Bunun iızerlne c. Mud-
dim Gönen ahalisinin üç mislini gP-ç•n Pi- deiumumimiz Rıfkı Taner, kaza jandarma 
levne, Osmanpazan, Tırnava mahnlleleri - Bir ziraat mUtehassıstnın komutanı Hal.la Ergin, zabıta amir ve me-
nin -Atlama taıından - caddeye çevrilen murla.nmızın şiddetli tahklkat ve taklbntla-
ıokakları şose olarak inşa cdilmiı, 60,000 Antalyadaki tetkikleri rı sayesinde katil Ömer 24 saat geçmeden 
liradan fazla bir masraf yapılarak elektrik yakalanmış ve tevkif edilmiştir 
tesisatı ikmal olunmuş, şehrin en uzak yer· Antalya (Husl.181> - Jüt zlraatini tetkik · 
fel'i, en karo.nlık bucaklan bile nura kavuı- etmek üzere şehrimize gelmif olan milte - Sındır. gıd• ikı· hayvan 
tunılmuştur. ha.ssıs Jahut Galley yanında mühendla Mu. u 

Bunlardan başka gene yüz bin liraya ya- kadder Mimaroğlu olduğu halde Jüt yetişti- kaçakçısı yakalandı 
lem bir masrafla şehir ılıcası modern bir rllmekte olan mahalleri gezmiş Evkaf zey -
kaplıca haline ifrağ olunmuş ve bu yüzden tinll#ini ve buradaki muazzam kanalı ve Sındırgı {Hususi) -· Yaylacık köyUn -
belediyeye senevi üç bin liradan fazla bir şütü görerek bura~ blr jüt fabrikası ya _ den ölü Mehmed kanıı Ümmiçin adında 
varidat temin edilmiıtir. pılablleceğinl tosblt etmiştir. Blltuıa.re Ma _ fakir bir kadıncağı-

Bir aralık, yeni inşa edilen orta okul bi- .navsata giderek ziraat mıntakalannı dolaş. zın bir çift öküzü 
na ına ınakdi yardımlarda bulunan bele- mış Ye büyük Manavgat şellllesint görmüş ve köy mer

0

asında ot
diye, çarşı içlerini de tanzimle emvaH met- buradan edlleblleook bftyilk ı.,tifadelerl tes. larken meçhul e~ -
rukeden kendisin!! bir hayli varidat geti - bit ederek şehrimize dönınfiş ve P'9th1yeye has tarafından bun
ren bir takım binalar da yaptırıp edinrnif- gltml.ftir. Mısır ve emsaU maat memleket- dan bir hafta evvel 
tir. Yıllardanberi harab olan ve son yai · !erinden geri knlmıyacak kadar münbit top çalınmıştı. Merkez 
ınurlarçlan hasıl olan seylablarla yıkılıp do- ra#a. ve tıol sulara malik olan Antalya IAyık karakol kumandanı 
ııize sürüklenen Gönen çayı Ü-zerindeki bü- oldulu ihtimamı gördüğü takdirde Tlirkiye Mehmed Ünal on -
yük köprünün beton olarak inşası, eel:ıir için bir servet membaı olacaktır. Ve bu me. ba ı celeb kılığına 
mahsulatının satılmasına ve rahmetli gün- yanda jüt fnbrlkası da yapıldı~ takdirde girerek Balıkesir 
lerde barınmasına mahsus sebze ve zahire bir çok vatandaşın geçinme yeri olacaktır. civarında hırsızları 

Gerede öğretmenlerinin toplanbsı 
meydana çıkarmış -
tır. Sunlar Bandır -
manın Orhan iye 
köyünden Ferhad Kurt Omer ve Balıkesi
rin Küpeler nahiyesinin Karamanlar kö -
Y.._Ünden Mehmed oğlu İsmaildir. Öküzler 1 

1 kadına teslim edilmiştir. Resimler bu iki 
hırsızı gösteriyor. 

Aksar·ayda halk dershaneleri 
Aksaray <Hususi) - Aksaray Halkevi htılk 

dershaneleri şubesi !tıal!yettne devam et. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendislnln ve ailesinin kötü hal ve fÖb • 
ret sahibi olmaması, sıhht muayenede satıam çıkması ve yapılacak seçme sınaTJDda 
kaze.nma.sı .şarttır. 

3 - OiK!llki hazırlama orta okullanna alınacak talebenin yq haddiı 

• • •• • 

Sınır Yaş 

I 14:17 
n 15:18 

m 16:19 olmak 
Bu yaşlara ald boy ve ağırlık hadleri a.ııkerllk şubelerindeki askert liseler 'ff ona 

okullar talimatının 71. maddo&l özlerine uygun olması lAzımdır. 
4 - Her üç okulun l. sınıfına istekll olanların b~ sınıflı Ulı: okulu bitirmiş olmaları 

şarttır. Orta ll ve Ill. sınına.ra girecek olanlar bu sınınara tern ettıltlerlne dair t.aMl 
vesika.sı veya Şahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun W yıldan fazla tahsili terketm[f olanlıı.r ft ev. 
velce OiK!ikl!den veya askert okullardan çıkarılanlar alınamazlar. 

6 - Kayserlde Oedlkli Erbll.f hazırlama orta okulunun her ii9 sınıfı Ue Kı.rıktalede 
San'an Gedikli hazırlama orta okulunun I . sınıflarına köylü ıstekli, Ankara Mıısik1 
Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınıfına musikiye hevesli şehlrll istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartlan haiz lsleklller 10 Hazrandan itibaren bulundukları yerin as.. 
kerllk şubesine müracaat ederek diğer kaydü kabul şartlarlle müracaat yollarım QI -
renmeleri ilan olunur. Cl 732) (4351) 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
1 - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki EylQlün birlııd ıfi. 

nü başlıyacak 940:941 ders yılı için talebe e.luıacaktır. 
2 - İstekli talebenin Türk ırkından olmaı;ı, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve ton

ret sahibi olmaması sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da 
kaznıunası şarttır. 

S - Bir sene tahsili terkedenler, yqun büyültmü.ş veya küçfiltınüş olanlar, bndi 

okullarının sınıf seçme sınavlarında ipka veya bütünlemeye kalanlar, ~ları boyları 
ve atırl~an tallınattaltl hadlere uygun olmıyanlar askeri okullara alınrunazlar. 

4 - Istekillerln, şimdi oldukları okullarda tnhsillerlne devam etmekle beraber 
10/ Hazirandan itibaren bulundukları yerlerd~kl askerlik .şubesinden diğer kaydütabul 
şartlarile müracaat yollarını öıtrenmelerinl ve buna göre de kaydükabUl kD.ğıdla.rını en 

.ceç 30/ Temmuz/ 94-0 tarihine kadar ta.maınl::ımış olmaları lazımdır. c4350ıt 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilanları 

Aşağıda yazılı mevad kapalı zartla hizalarında yazılı saatlerde satın alınacaktır. tııa_ 
leleri Mersinde askerlik şubesi üstünde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
İstcklllerln muayyen günde teminat ve lüzumlu vesikalarlle zarflarını ihale saatlerin _ 
den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. Şartnameleri Ankara, İstanbul, Kon
ya Lv . .Amirllklerl. Adana Tümen, Maraş ve İslilıiyede Askeri Satınalma Komlayonla.. 
rında görülebllir. (1736 - 4457) 
Cinsi Miktarı Tutarı İlk teminatı 

Kilo Lira Lira Kr. 
İhale Saati 
gfinQ 

mckle olup bu sene üç dershane açılmıştır. Un 24-0.000 
l,H0,000 

14.4,000 

30,24-0 2268 13/ 11/940 
13/6/94-0 
13/6/940 

10 
l1 
ış 

• Aksa.ray cezaevlnde bu dershanelerden Odun 14,820 
28,800 ikisi faaliyette olup A dershanesini Z9.fcr Sığır, koyun veya 

11lk okulu başöğretmeni Emın Sakarya ve B keçi eti 
dershanesini de öğret.men H~n Aral '1- .f. 

1111 50 
2160 

idar~ e:;ıişle~~~· ~ezaevin~eki A der~ha. Kapalı zarfla aşağıda yazılı iki . kalem Yl j l ,500,000 kilo odun alınacaktır. Mııhnmme!7 
Gerede (Hususi) - Kazamız köy ve tin de h bul ncs e ma m evam em~. bunlardan yecek ve yem satın alınacaktır. isteklilerin bedeli 15.000 lira. ilk teminatı 1125 liradır, 

merkez ögr" etmenleri noeçen g"n d-·s •onu ı.ıL fazırl' unmuştur. Mualltmler bir 19 una diploma verilmiş ve B dershanesıne 1-><-u geçen günde ihale saatinden en geç b1r Ekslltme 17/Haziran/ 940 Pazartesi ..-...ü sa· 
• u '""' 0 aeneıu; aa ıyet ve tatil devresinde yapa - do 18 mnhküm deva etmı 11 hk. ıwa &'"' 

münasebetile Halkevi salonunda blr top _ caklan i~ler hakkında görüomeler yapmıı • ~l lhn'• mz r ş mn uma saat evvel teklif mektublarını F.dlrnede eski at 10 da kapalı zarf usullle Edremıtte Tüm 
lnntı ynpmı•lardır. Bu toplantıya kaza~·-- ı d R · il oma ıve~ "'l ve a er ilk okulundaki müşiriyet dairesinde satınalma Ko. na ver- Satınahna Ko. da yapılacaktır. Şartnamey 

v .. -. ar rr. eeım mua imleri blt arada göster- A dershanes ne 25 vate d d i 
da bulunmakta olan parti müfettişi Şerolet- melc.tedfr. . 1 n a.ş evam et.nı ş meler! lft.zımdır. Evsaf ve şartna.melerl Ko. görmek Jstiyenlcr Satınalma Ko. na mUra 
-::::~::::-:~-:-~:':':'~~~.:.;;~~.;.;,;.;.;;;;,;.;;;,;;~-------------~1~5~i ~d~ıp~l~o:m~a~a~lm:!ış:tı~r;.. --------~ dn görüleblllr. caat etsinler. U 737.4468) 

.Son Posta• nın 1nrihJ tefrikası: 64 ye dönerlerse bizim mevkiimi.z kuvvet- , Tahmin Teminat Cinsi Miktarı İhalesi * 

BAYI IS 
Daha birkaç güne kadar bütün orduya ha
kim olan bu grup Kutuzun günlerdenhC9 
ri ho.z.ırladı~ı kuvvetli bir manevra ve 
bilhassa Bayhnrsla arkadaşlarının avdeti 
ile şimdi bi,.denbire ekRlliyete dü!!Üver
mişti. Kurultayın ani tahavvulUnü, bu 
umulmayan hadiseyi seyreden bitaraf 
bir insan bu toplantının Nurettin Aliyi 
devirip Kutuzu yerine geçirmek için ev
velden hazırlanmış bir plan olduğuna 
hiıkmcdebilirdi. Garibi §U ki bu manev
rada bizzat Nurettin Ali de Kutuzla bir
lik gibi har~ket etmiş hu müthi, sUkCıt!le 
onların ekmeğine yağ sürmüştü. İşin iç· 
yüzü şundan ibaretti: 

Kutuz, Baybarıı ve arkadaşlaıile bir
leşerek bir hayli znmandanberi Nurettin 
Aliyi hal' etmeye hazırlnnmı~tı. Bu dar
be onlann en çok çekindikleri İlmüttin 
Fethi ile Seyft:ttin Bahadırın Kahireden 
uzakta bulundukları §U birkaç hafta i
[.inde olacaktı. Fakat hal' için nasıl bir 
ıebeb bulacaklardı~ işte bunu tayin e
dememitlerdi. Sultanı bugünkü kurul
tayda devirmt!k hakkında evvelden hi9 
birinin bir kararı yoktu. Fakat Nurettin 
Ali taraftarlarını bile kızdıran bu sükQ-
tile ortaya çıkınca onlar da tabii ayakla
rına gelen bu fırso.t~ tepmiyerek derhal 
harekete geçmişlerdı. 

Bir an içinde yegnne dcsteğj olan genq 
hükümdarın hal'ine kadar gidildiiini glS· 
ten Şerefettin yeis ve hiddetinden her 
ıamanki ihtiyat ve itidalini kaybederek 
meydana fırladı: 

- Bu ne hiyanet - diye bağırdı - hü
kümdarımız hiçhi.:- zaman devlet idarc
si :ıden aciz değildir. Bugün sodece has
tadır. Görmüyor musunuz duracRk, ko
nuşacak lıo.li yok, muhterem emirler sn
kın bu ifsadato knpılmayın. 

Kutuzun o.rkadaslarından birknçı: 
- Sus ihtiyar tilki - diyf" atıldılar • 

hükümdarı bu hale getiren hep senin çe
virdiğin dolablnr oldu. 

Nurettin ,.\li nlhnyl":t kendine gelmlı 
gibi birden aya~I\ kalktı. Kendini devir
mek istiyen ndamlııra. acıyormuş gibi acı 

Yuan: Basan Aclıum Ob 

ve müstehzi bir bakışla baktıktan sonra 
süratli adımlarla salondan çıktı. Emfrle
rin h.iddetle üzerine yürüdüklerini gören 
Şerefettin de ihtiyarlığından umulmaz 
bir çeviklik ile onun arkasından fırl11dı. 
O çıkar çıkmaz Seyfettin Kutuz yanına 
gelen zabitlere derhal §U emri vermiıti: 

- Asker sarayın etrafını sarsın, der
hal .arayın vı; şehrin bütün kapılarını 
kapayın. Ne L:r f erd dıtarı çıkacak, ne 
kimıe içeri girecek. 

* Hemen Nurettinin anneııine koşan ~f'l-
refettin bir çırpıda olanı biteni Melikeye 
anlatıvermişti. Bu feci haber karıısında 
baygınlık geçiren kadıncağız ne yapaca
ğını şaşırmış ağl11yıp çırpınıyordu. Şere
fettin onu teskine çalışarak: 

- Ağlamakla kaybed~cek vaktimiz 
yok Melike hazretleri - c:Uye tellşlanı
yordu - bari ıiz kendinize hakim olun. 
Oğlunuzu kurtarmak için ıon bir çare 
var. Bir dakika ziyan etmeden bu çare
ye baş vuralım. 

Kadın ihtiyar hekimin ellerine ıarıldıt 
- Evvel Allah, sonra ıen Serefettln~ 

ı8ylel Oilumu kurtarmak için öl deıeıı 
ölürlim 

- Eğer oğlunuz aklını başına alır da 
vaziyete hakim olur, ben hükümdarım 
ve hükümdar kalacağım diyebilirse klm
ıe onu yerinden atamaz. Oğlunuzun ak
lını baıına getirmek için de bir çare varı 
daha doğrusu onun aklını bir kişi yerine 
getirebilir. O da Zeliha. 

- Evet Şerefettin devam ediniz. 
- Şimdi siz her şeyi unutarak doft'ru 

o kıza gider ve oğlunuzun saltanattan 
vazgeçmesine mani olmalJlnı rica eder
seniz eminim ki o kız ricanıza reddetmez. 

Tehlike bi!yümUo, gurur kmlmıotı. 
Kadın bu teklife boyun e~di. 

- Pekala Şerefettln oğlumun saa
deti için bu fedaklrlı~ı yapaca~ırn. 

- O halde ben de derhal lbnl Yaku· 
bu St;yfettin Bahadırla Fethiye ~Jlönd~ 
rerelr. vaziyeti bildireyim. Onlar KU!re-

lenir. Lira Lira Kllo 100 ton otomobil benzini satın alınacak-
- Allah sizden razı olsun Şerefettin. lB,OOO 1350 .Aııpa ~0,000 11161940 tır. Muhammen bedeli 31,000 lira kat1 temı. 
- Kaybedecek vaktimiz yok Melike, saat 11 natı 4650 liradır. Pazarlılı 4/6/940 &ılı günü 

ofmdi saraydan çıkalım. Fakat çıktığımı- l0,200 765 Sadeyağı" S.500 1716194D saat 11 de Anknrada M. M. V. Hava Batınaı_ 
zı kimse görmesin. saat 16 ma Komlsyo~unda yapılaaa.ktır. İdari ve 

- Arka kapıdan çıkalım, foknt ben (1723) (4272) fennt şartnamesi 155 kuruşa konı1syoııda.n 
kızın evini bilmiyorum. JI. alınır. İsteklilerin muayyen gün ve saatt. 

- Kolay, Salal!lış biliyor, 0 sizi gö- kat'i teminat ve kanuni belgelerlle tmnls. 
türsün. Ben ~mdi lbni Yakubu bulmaya 75,000 kilo sığır eti 18/ 6/ 040 Salı günü saa\ yondcı. bulunmaları. (1741) (452'1) 
gidiyorum. 15 de kapalı zarna eksiltmesi yapılacaktır. + 

Kadın derhal hazırlantırak Şeref et- Muhammen bedeU «2534211 lira c50» kuruş, Bir ;hangarın kalorifer, su, telefon. elek • 
tinle beraber sarayın arka kapısından llk teminatı cı190011 lira 69 kurlJ4tur. Kanuni trlk, ve tazyikli ham testsatının yaptınl. 
çıktı. Nöbetçiler değişmediğinden Kutu- şekilde taıızlın edilecek teklif zarfları ihale mıısına ltizum hAsıl olmuştur. Bu t.eQsatlar. 
zun emrine rağmen kimse onların çık- . Icı alfıkadar isteklilerin mufa.c;sal tekllflerlnl 
masıno. mani olmamıştı. saatınden tıir snat evveline kadar Çatalca - havı zarflarını en geç 17/ 6/940 Pazartesi gü. 

Kapıyı Zeliha açtı. Melike hitbir mu
kaddemeye lüzum gÖrnıeden genç kızın 
ellerine sarılmıştı: 

- Ben Nurettinin annesiyim kızım. 
Biliyorsun ki oğlum seni seviyor. l lem 
senin uğruna taç ve tahtından Vl\Zgeçe
cek kadar seviyor. Bugün ona fena bir 
cevab vermi:ısin. O da tees:.üründen ku
rultayda hiç konuşmamış, şimdi emirler 
onu hal' etmek istiyorlar. Onu ancak sen 
konuşturabilirsin kızım. Onu tahtında 

kalmaya ancak sen ikna edebilirsin. Yal
varırım sana saraya kadar gel ve ona 
sarayda kalmasını, konuşmsını .Oyle. 

Bunu yapmazsan oğluma yazık olacak 
Bir gencin kanına gireceksin. 

Genç kız rengi kireç gibi, güzel göz
lerini açmış, ellerine sanlaıı kadına hay
retle bakıyordu. 

- Fakat ben, bunlara ben mi sebeb 
oldum - diye kekeledi - beni bu kadar 
mı ıeviyormuı? 

- Evet seni o kadar, her şeyden faz
la, ben annesinden fazla seviyor. Vakit 
geçiyor, Allah aşkına acele et. 

- Fakat ben ne yapabjlirim Melike 
hazretlern Ben aciz bir kız. Beni dinler 
mi hiç? 

- O ancak seni dinler seni Zeliha. 
Senin bir sözünle tahtından vazgeçmeye 
kalktı. Gene sen arzu odersen o yerinde 
kalacak. 

- Fakat. 
İhtiyar kadın birden boşanarak genç 

kızın eteklerine Hrıldt: 
- İnad etme •öyle, ayaklarını Öpe · 

yim gel. 
(Arkua .. ,) 

dakl tiimen satınalına komisyonuna verU - nüne kadar Ankarada M. M. v. Hava Mtls. 
rnesl Ifızımdır. Evsaf ve şartnamesi her g11n teşarlııtı Şb. 6 MUdilrlQğüne vermelerl. 
komisyonda görüleblllr. cı4592• (1739) ('491) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu Hanları 

M. 1\1. v. Deniz l\lüsteşarlıtmdan: isaf, .şerait ve fla.tla.rını 10.H.aziran.94.o tar. 
İki ıııı.' dört aded Layter satın alınacaktır. hine kadar bir mektubla M1.18teşarlığmııu 
İsteklllerin, satacakları Layterlere atd eT. bUdirmelerl. c2510e «43901 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 50790 Ura olan on 1t1 kalem demir ve galvanize gaz boruu 11/6/ 
94D Salı günü saat 15 de kapalı ıııarf uaultı Ue Ankarada idare binasında satın alına _ 
cak.tır. " 

Bu işe girmek istiyenlerin (3789.50) ııralık muvakkat teminat ile kanunun ta.Jin eıu. 
vesllcaları ve tekliflerini ayni gü.n saat lf e kadar Komisyon Re1sl!.#ine vermelarl li • 
zımdır. 
Şartnameler (254> iki yüz elli dört ku.nıta Ankura ve Haydarpaşa veznelerinde a.lı1 _ 

maktadır. (4303) 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan if: 
ı - Seyhan sal sahil sulama ve dqarJ şebekeslle sınat iınaıt\.tı ve f4let.me btnalan 

inşaatı keşif bedeli c2 400 000• llrodır. 
2 - Eksiltme 20/6/194-0 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Ncı.fıe. Vekfıletl 

Su İşleri Reisliği su eksiltme t.omLsyonu od:ısındcı kapalı zarf wsulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler eltsUtme şa.r.tnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel prt.na.. 

mesl, :fenni şartname ve projeleri 50 Ura mukabilinde su işleri reisliğinden nlablllrlcr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 1steklllerin 85 750 liralık muvakkat teminat vermesi 

ve eksiltmenin yapılaca~ı günden en aı: sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesltalarle. 
birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekft.J.etıne mliracaat ederek bu işe mahaua olmak bere 
vesika almaları ve bu · vesikayı ibraz etmeleri şarttır. · 

Bu müddet içinde vesika. talebinde bulunmayanlar eksiltmeye ~tırak edeme~er. 
s - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ıneıtnı 

ka.da.r su :t.şlerl retsllğlne makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. 
Pa.itada olan gecUcıneler kabul edilmez. c2383a c4189-
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Haziran ayına mahsus En kıymetli Artistlerin okudukları Plaklar 

Hamiyet Yüceseı ı 
AX 2242 

SEYYAN 1 
AX 2240 

BiRSEN 1 
AX 2233 

ZEHRA BiLiR 1 
AX 2245 

NEDiME 1 
AX 2243 

L. Y. ve N. Y. \ 
AX 2244 

K. NEZiHE 1 
AX 2238 

Malatyalı Fahri 
AX 2235 

NECMiYE ve ÇO
RUMLU AHMED 

AX 2234 
NADIR 

AX 2236 
Nezipli KADiR 

AX 2239 
İMDAT 

AX 2241 
Zurnacı Mahir 

AX 2237 

1 

Yiice dağ ba,ında Halk türkü!'Ü 
Kalenin burcumuyam Halk türküsü 

Sevgilim gelin oldu. Şan. Müzik. M. Alpar 
Bir gündü bana sen. Tango. Müzik, M. Alpar 

Gonca gül. Tango. Müzik Fehmi Ege 
Pe•indcn ko~tum. Rumba, Müzik, Fehmi Ege 

Yekte anflm yekte bastırmalar denkte. Halk türküsU 

Uy gelin gelin. Halk türküsü 

T oknt nennisi. Beste Kutsi Fikirci. 

Miijde ı:ı.na Erzincanlı. Beste Kutsi Fikirci. 

İndim yarin bahçesine. Halk türküsü. 

Menekşe kokulu yarim. Halk türküsü. 

Bayburtım Eğmeleri. Beste Sadettin Kaynak. 

Yağmur ya.ğar çınçını. Beste Sadettin Kaynak. 

Sallandım girdim bağa. Beste Malatyalı Fahri. 
Yıı~ınur yağar. Beste Malatyalı Fahri. 

Bahçelerde bal erik. Halk türküsü. 

Almayınca gitmem sunam. Halk türküsU. ' 

Yıllarca seviotik. Segah gazel. 
Göğıündf' bir akşam. Hicaz neva gazel. 

Zülüf kısıt yüz örtmez. Halk Türküsü. 

s~herde okunur ezan. Halk türküsü. 

Atlama havası. Karadeniz halk türküsü. 
Derenin derincesi. Karadeniz halk türküıll. 

Şiro halayı. Zurna ve davul ile. 
Şiro oyun havası. Zurna ve davul ile. 

SAHiBiNiN SESi: 302 İstiklal Caddesi 
Beyoğlu - lstrrnbul , ________________________________ ., 

Nafia Vekaletinden: 
217/ 940 Salı günU saat 16 da Ankarada Nafia VekAletı binası içinde malzeme mü. 

dürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 775 lira muhammen be. 
delil Robel mnrka 250 aded burgunun açık eksiltme usulü ile müteahhid nam n he
sabına eksiltmesi yapılncaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme mlidürlüttlnden alınabmr. 
Muvakkat teminat 58 lira 13 kuruştur. 

İsteklilerin muvakknt teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte a.ynı gUn 
sante kadar mczkür komisyonda hazır bulunmaları lhımdır. cı2280• cı3999.o 

SON P.OSTA 

Bir haftalık radyo 
programının devamı 

SALI "16/19.tG 
12.30: Pro~ram, ve Memleket saat ayarı, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.50: 
Müzik. Çalanlar: veci he, Cevdet Kozan, Ru 
şen Kam. Okuyan: Muza!fer İlkar. 1 - Hüz_ 
zam · peşrevi. 2 - Ye.cıari A.51m - Hüzzam 
şarkı: (Bir gül bulamam kokladığım gül gi
bi koksun.) 3 - Medent Aziz - Hüzzam şar
kı: (Kerem eyle mestane kıl bir nlgah.) 4 -
Yesari Asun • Hüzzam !}arkı: (Ömrüm seni 
sevmekle.! 5 - Cevdet Kozan: Ud taksimi. 
6 - Rakım Elkutlu - Huzzam şarkı: (Sus -
muş gece her yer sizi dinler.) 7 - Şakir A
ğa _ Hüzzam şarkı: (Ey cefacu.) 8 - Ye.sari 
Asım _ Hüseyni türkü: <Sarı zanbak) 9 -
Hayri Yenigün _ Hüseyni türkü: <Cemile.) 
10 - Sadettin Kaynak - Türkü: (Elif.) 
13 30 - 14: Müzik : Karısık hafif müzlk <PU 
18: Proğr0m, ve Memleket saat ayarı. 18.05: 
Müzik: Senfonik müzik CPU 18.30: Çocuk 
saati. 19: Müzik: Fasıl Heyeti: 19.45: Mem
leket saat ayarı, Ajans ve Meteoroloji ha _ 
berlerl. 20: Konuşma (Çiftçinin saati.) 
20.15: Müzik: Ankara Radyosu Küme Ses 
ve Saz Heyeti. İdare eden: Mes'ud Cemil. 
21 : Konuşma <İkti!Jad ve Hukuk sanU.> 
21.20: Serbest saat. 21.30: Müzik: Küçük Or
kestra (Şef: Nedb Aşkın.) 1 - Röbert Volls. 
tedt: Şen kardesler <Vals.) 2 - Bernard 
Kutsch: Çlğan Fantezlsl.. 3 - Hanns Löhr: 
Rüya gecesi (Vals.) 4 - Hermann Dostal: 
Marş. 5 - Sydney Jones: The Gel'lha ope _ 
retınden potpuri. Soprano Bedriye Tiizilnün 
fştiraklle 6 - Hanı; Stllp: Marş. 7 - Fran~ 

Lehar: Eva- operetinin vaLs'lerl. 22.30: Mem_ 
leket saat ayarı, AjaM haberler!, Ziraat. Es. 
ham _ TahvilA.t, Kambiyo - Nukut bor.sası 

IFiat) 22 50: Müzik: Cazband <Pi.) 23.25 -
23.30: Yarınki proğram, ve ke.apnış. 

* ÇARŞAlmA 5f6 / 1940 

ll!.30: Proğram, ve Memleket saat ayarı, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.50: 
Müzik: Muhtelif şarkılar. (Pl.) 13.30 _ 14: 
Müzik: Küçük Orke..,tra (Şef: Necib Aşkın.) 
1 - Rudolt Nützalder: Haydi bana bir hava 
daha çal.) 2 - Keler Bela: Ren nehri kıyı_ 
lannda (Vals.) 3 - Ziehrer: Vlyanalı kü _ 
QUk kız. 18: Pro~ram, ve memleket saat aya. 
rı. 18.05: Müzik: Cazband (Pl.) 18.30: Tilrk 
Müzl[tl. Çalanlar: Cevdet Ça~la Fahrl Ko_ 
puz, İzzettin Ökte, Kemal N. Seyhun. Oku _ 
yanlar: Radlte Erten, Mahmud Karındaş. 

1 - Okuyan: Radife Erten. 1 - Asım Rey_ 
Hicaz şarkı: (Her zahmı clğersftza deva.) 
2 - Şemsettin Ziya - Hicaz şarkı: (Kim gör 
se seni.) 3 - Şebuh _ Hicaz ş:ırkı: (Clh:ın 
zllltüne vabeste.) 4 - Mmıtafa Nafiz - m caz 

ıllll~•ı•••••••••••••••••••••••••••••.._ arkı: (Yalvardı gözüm.) 2 - Okuyan: Mnh 
.,._ mud Karındaş. 1 - Rakım Elkutlu - Us~ak 

Ag""aran Saçlara şarkı: mana hiç yakışmıyor böyle ınfü:nr.> 
2 - Faiz Kapancı _ U~ak şarkı: (Erdi ba_ 
ha:'.) 3 - U.şşak türkü: <Girdim ytu-ln bnh-

J O VA N T. • çeslne.) 19: Konuşma <Dış politika bfldlse _ 

1 lerl.) 19.20: Mllzlk. Çalanlar: Cevdet Ç:ı~la, 
Fahri Kopuz, İzzetttn Ökte, Kemal N. f'ey _ 
hun. Okuyan: Nebile Raif. 1 - Aı1f n ey _ 

KAN Z U K Suzlnfık şarkı: (Bir dU ki e.<ılrl gam olur.> 
2 - M. Nurettin - Suzl.nA.k ş:ırkı: (Durma • 
dan aylar geçer yıllar geçer.) 3 - t.Pml -

Saç boyalan saçların 
tabii renklerini iade 
eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima 
sabit kalır. Kumral ve 
siyah renkli sıhhi saç 

boyalarıdır 
iN GILtz KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU .. ISTANBUL 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

Münakasa suretile 5600 Çift 

Mercan terlik satın alınacaktır. 
Nümunesi ve şartnamesi için al4kadarların hergün lstanbulda 
Yeni Postane civarında Kızılay Hanında Kızılay Deposu Direk
törlüğfine müracaetlan. laale 7.6.940 tarihinde saat tO da yapılacakbr. 

HA YRiYE LiSESi 
MÜDÜRL0Ö0NDEN: 

ikinci devre talebesinin Askeri Kampları 7 Haziranda başlıyacaktır. 
K mpla alakadar talebenin bu tarihte mektebde bulunmalan 

~-> PASTA VE MUHALLEBiCiLERE: ~-•11ıııı. 
FR1GlDAlRE yeni dört gözln bir dondurma makinesile bir buz dolabı 
terıd ticaret dolnyısile satılacaktır. Takıdmde Cnmhuriyet meydanı, Abt-"-•11> de karşısında Tntüncn Bay Ferlde müracaat. Tel. 41537 •••-' 

Kilrdllihlcazkftr şarkı: (Nazlandı btllbüU 
4 - •. . . . . - KürdillhlcazkA.r şarkı: (Kanlar 
dökliyor.l 5 - ...... _ KürdUlhlcazkAr 4arkı: 
(Gülsen açılsan.l 19.35: Müzik: Halk ti;rkO 
lert '=e oyun havaları. Sarı Receb. 19.45~ 
Memleket saat ayarı, Ajans ve Meteoroloji 
haberleri. 20: Müzik: Fruııl Heyeti. 20.3&: 
Temsil. 21 35: Serbest sant. 21.45: Müzik: 
RJynsetlcümhur Bandosu (Şef : İhsan Kün. 
çer.) ı - Mar: 2 - Poppy: Endillüs <İs
panyol val~.) 3 - Flotow: Marth:ı o • 
pera.sının uvertürü. 4 - Sllver: Ormanda 
uyuyan güzel kız operasından parçalar. 
22.30: Memleket saat ayarı, AJtLns haberleri, 
Ziraat, Esham - TahvllAt, Knmblyo - Nukut 
Borsası <Fint.) 22.50: Müzik: Cazband <PU 
2~ 25 - 23.30: Yarınki proğram, ve kapanış. 

(Arkası var) ............................................................ _ 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santlnıl .......................... 

Birin el sahile 400 kuruı 
ikinci aahile 250 )) 

Üçüncü aahile 200 )) 

Dördüncii sahile 100 )) 

iç aahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında. faz. 
laca miktarda UA.n ~tıracaklar 
ayrıca tenzllfltlı tAırlfem17.den istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım v. çeyrek 
sıı.yfa ll5.nlar için ayn bir tarife derpiş 
edilmiştir 

Son Postanın ticari ll~nlanna aid 
işler için §U adrese mürn.ca.at edil
melidir. 

İlancılık Kollektif Şirketi 
Kahmma.nzııde Han 

Ankn:ra ca.ddcsl 

Son Posta Matbaası 

Nejriyat Müdürü~ Se'lıim Ragıp Emeç 

.. -r...+nıLERL S. Ragıp EMEÇ 
Sıuur A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Haziı•' 

ı')a ni'd . 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet teıirtidir. Barsak eolucanlarınııı büyüklerdt' ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklannda buna 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
~ ft•t Vf"kJlr t "'' " a<ı ı.JU•'i:Pt i "'-i h • ut'!i r Rr• f'•-f' il.- ·t.Jı •t1W' -

• 
1 

Ekzem•nın lllıcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Her yaş için 
Kuvvet: ilacı 

E.n kansız düfll'Uf butaların u ~a~~n 
zarfında ikti .. bi kuvvet etme\erı ıçı"! 
her yemekdeo ıonra bir Likör ka<Jehı 
QUlNlUM LABARRAQUE. almal_an 
kafidir. En muannit sıtma nöbetlerıne 
kartı dahi rayet müeuirdir. Zayıf has
talıkdan aonra kuvvetsiz. fazla çalışma
' dan yorrun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş gençlerin, zahmetle 
inkişaf eden genç kızlann Lohusalıkdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansız• 

!arın dahi tesiri mu
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi tarafından 
kabul edilen • • 
uınıum 

abarra • 
Şarabını ırmılıdırlır. 

Deposu: Galata, 

Gümruk sok. No. 36 

Her Eczanede 111tılır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulU§ tarihi: 1888 

Sermnyesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira: ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Banka:>ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en aı 50 
Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plhıa göre ik· 
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adat 1,00·0 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 

500 " 
2,000 " 4 " 

250 " 
1,000 " 

40 " 
100 " 

4,000 
" 100 " 

50 " 
5,000 

" 120 " 
40 " 

4,800 " 160 " 
20 " 

3,200 " 
DİKKAT: Hesabınnndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dil~ • 

miycnlero ikramzye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. 1 EylüL 1 Birincikdnun, 1 Mart ve l Haziran fa.. 

rlhlerinde çekilecektir. 


