
HALKIN GÖZ 

HAL K IN KULA~J 

HAL KIN DiL\ 

' s 
Sene 10 - No. 3555 

Yazı i,.ıert telefona : IOllGI J\ata 1 Kmı&f 

miltarıkı rapmıra tallb o O 
. 

' Alman şartlarının neler 
olduğa bugün anlaşılacak 

Roma, .Alman ve Fransızlar arasında bugtln 
muhasamatın ·tatil edileceoinl haber veriyor 

Amerikada harbe 
müdahale taraftarları 
it batına getiriliyor 

B11SVelf; bir koalisyon kabinesi 
kurmı~a te'ebbtls etti 

Amerika Hariciye Nazın "Amerika tarihi denilen 
eserin infirad içinde devam edebileceğini düıünmek 

kadar büyük bir cinnet olamaz 1,, dedi Fransız murahhasları don kanatları beyaz bir tayyara ile meçhul 
bir şehre giderek . Alman murahhaslarına mulaki oldular 

Alman tayyareleri de üç lngiliz şehrini 
bombaladılar, yangınlar çıkb 
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Hergün 
Fransanın yanlış 

Çıkan hesabı 
Ekrem Utııklıgll 

P ariaten hareket eden sonuncu tren
le İIViçreye dönmeye muvaffak 

olan bir lsviçreli bir Jsviçre gazetesine şun
ları söylüyor: 

- 11Demiryolunun iki tarafı nihayetıiz 
bir muhacir kafilesilc doluydu, t;en üç sa
atlik bir yol aldıktan sonra bile bu muha
cir kafilesi sonsuz bir §erid halinde devam 
ediyordu.1> 

Biz muhaceretin ne kadar acı oldu{unu 
biliriz . .-\nadan dedeye, dededen babaya, 
babadan oğula intiknl ederek her nesilde 
bir defa tazelenen hikayeler e lan içımizd.e 
yaşar, b.azı safhalarını bizzat gördük, son
larının içinde yaşadık. Menderes ovaların
da mezarsız kalan aziz ölülerin aon sözleri 
phsan daima kulağımızdadır, hissedileb'le
cek elemin ne derece derin olabileceğini 
takdir ederiz, ve bir insan sıfatile matemin 
önünde hürmetle eğiliriz. bununla beraber 
tahmin ediyoruz ki. Fransanın iki tarafı 
kavak veya söğüd ağaçlarile süslü sonsuz 
§oscleri Üzerinde hedefsiz ve peri:an sü
rüldenen muhacir kafilelerini gökte u~an 
Alman tayyarelerinin attıkları bombalar• 
dan, geride gittikçe yak inşan 7.trhlı kıt" ala
nn aavurduklan güllelerden, arkalarında 
bıraktıkları yıkık yuvalardan daha çok mü
teellim eden bir nokh vardır, o .dil aldan
mıı olmanın verdiği elemdir. 

* Fransız milleti bu harbi hiçbir 2aman 
istemedi. İstemeye istemeye yaptıysa kolay 
olacağına, zayiatsız geç~ccğine inandığı 
için yaptı. 

Muharebenin ilk günlerini hatırlayınız: 
Alman ordurunun rııevcudu nzAmİ 120 fır
kaydı. Bu miktarın 90 nını Lehistana gön
dermişti. Zigfrid hattını nihavet 30 fırh 
ile tutuyordu. Vak1a Zigfrid fennin en son 
huld\ığu vasıtalarla techiz edilmişti, fak1tt 
asgari 120 fırkalık F mnaız kuvveti biıe 
ltarşı dört faikiyetle. iste Alman ordusunun 
Majinoya karfJ yapbğı taarruzun neticesi 
de gösteriyor ki, muvaHRkivetli bir tecrü
beye girişebilir de. Yalnız Fransız orduru 
l....eJıistan seferinin devam ~tti'ri üç hafta 
zarfında, sonra da Lehistandan dönen Al
man ordusunun veni toplantısını temine 
lıan:a<lı~ emekler zarfında hiç kımıldan
madı. Sadece iki müstahkem hat arasınrla 
ltalan boş sahaya birkllç piştar sürmekle ik
tifa etti ve Alman ordusu biraz canlılık gös
terir göstermez o, öncüleri de geri çekti. 

O sırada Fransız başkumandanı general 
Camlcnin gazetelere vermiş olduğu Leya
nah hatırlayınız: 

1914 ü tekrar etmiyoruz. Lüzumsuz bir 
eİper parçası için binlerce kurban vermek 
devri gecmistir. demişti. Gene o günlerde 
batvekil M. Daladveni:ı nır.clis kürsiisünde 
yaptığı hasbıhali düşününüz : 

Fransız ordusunun şu kRdar ay iç.inde 
ancak bin bu kadar zaviat verdiği, f ngilte
renin İse 2 bin bu kadar kurbanı zayiat 
ile ille nokta}'1 iıgııl etti bahsi Üzerinde 
uzun uzadıya durmuştu. 

Türkçe gazetelere geçmedi. Belki Fran
•z gllzetelerlni okuyanların gözlerine <h• 
ilişmedi. Fransız orclu~unun iki müstahkem 
hat arasında sürdii ~ü öncüle ri geri çekti~i 
gijnlerde Franaada küçük fakat çok karak
teristik bir hadise olrl!.ı ve Pnris gazeteleri
nin bazılarında, nasılııa sansürün gözünden 
kacarak iki üç satır içinde vazıldı. 

Marsilyada Marsily:ı fllııvlarından biri
nin bu geri çekilme ameliyesi eıına~ında bü
yüz zayiat verdiği şavi olmu"tu. Büyük a
sabiyet uyanmııtı, halk belediveden anla
mak istiyordu. Tatmin f"dilmt>"ine lüzum 
görüldü. haVlr, (ok değildir. Verilen zayiat 
birJr.... ölü ile birkaç yaralıya münhasırdır 
denildi. 

25 yıl gerci insan hayatında çok uzun 
hir devredir. F alcat en kıymetli çocukların
dan hirini Yeya bir kaçını harbde kaybeden 
hir ailenin kederini tamamen unutmasına 
kifayet etmez. 

8 milyon Fransız evi f 914 te 1.500.000 
öl& verdi, umumi nüfus ba,ına matem nie
l>eti beşte birdir. Frana:ız milleti yeni bir 
felaketle ka'111atmak istemedi. Millet iete
aıediği içindir ki, hükOmet te harbi zayiat
m: yapmak istedi. 

1 O ay müddetle Fransız 11azetelerinden 
imim pzeteletjrnize geçen mütalealan ha
tırla}'1nız: 

En büyük. en keslcin sil~h ablukadır. Al
ınanya aç kalacak ve İçinden çürüyerek si
lahlarını bırakmaya mecbur olacaktır, di
yorlardı. 

Bir zaman geldi ki, ablukanın tesiri hak
kında şüphe uyandı, o zaman da ilk gün
denberi beslenip büyütitlen ümidin kemale 
ıeliı> gelmediği dü•ünüldü: 

Fransız batvekili M. Daladyenin Fran
mz meclisinde, lngiltere bahriye nazırı Mic
ter Çörçilin Avam KamaraS1nda yekd'iZr : 
arkasından söylemiş olduklan nutukları 
hatırlayınız. bizim ~uetelerimizc de hemen 
hemen aynen geçti: 

Küçük devletlerin hep birden AlmMya 
aleyhine kıyam etmelerin! istiyorlardı. 

* Jsviçrede bir gazete çıkar ki, d ili fransız-
cacm, hissi de tamamen Fransızdır. 
~ alt1 ay evvel bu ~azetenin başmu

Lamri Parise gitmişti. Dönünce intibalarını 
kaydetti, o zaman bir yazımda bir iki sa
trrla ipret etmittim. takriben fÖyle diyor
du: 

Frama mW..rebeye atddıiı zaman 'bü
lln ılünyanm da kendisine ;ltihak ecleeeii-
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SON POSTA 

5 Her gülün bir dikeni 'Vardır = 

Haziran 21 

Sözün kısası 
Kösele buhranı 
~----- E. Ekram Talu 

D erdimendle baıba~. Beyoğlunun,· 
gittikçe tenhalaşan büyük gazino .. 

lanndan birinin pencere önünde oturuyor
duk. 

Derdimend birdenbire, damdan düşer 
gibi : 

- Ortalıkta bir de kösele buhranı baş• 
lamış .. dedi. 

Şaşkın nazarlanmda bir istifham m ana• 
sı sezen dostum söze devam etti : 

- Zannettiğin gibi değil; böyle bir buh• 
ran bizi fena halde mütee sir eder. Bu, ka
lay ve takunya çivisine benzem ez. Benim 
gibi, yaya yürümesini sevip h: bir çift oynk
kabıyı üç ayda cskitenlerin işi dumandır. 
Sen bunun belki de Jarkında değilsin, ya ... 
hud ki farkında olduğun halde ehemmiye~ 
vermiyorsun. Lakin, vaktile sizin gazetec e 

Size zararı dokunmadıkça u!aktefek kusura göz yumu- • bulunmuş olan meşhur muktesidlerimizdıın 
lere inkılab ~tmeleri mümkündür. nuz, her gülün bir dikeni va . • .. 

Bazan öyle kötü hususiyetler olur ki, zamanla iyi haslet-

rdır bir zat hangi mesafeler dahilinde ve hangi 
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130 milyon lira 
Değerlnd• 
Bir gQzilcD Juz 
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yetler kazanmış o
lan Wilıy den Ou
dcn adındaki gü -
zel Feiemenkli kız 
Amerikad:ı yapı

lacak olan müsa-

bakalarda bulun- ~=~~ 
mak ve bunlara _.....=:'._-i 
iştirak eylemek il- Siiiiiiiiiıilııiıııİiılllliiııııı--ııııılı 

zere Amerikaya gitmıştir. 
Amerikada bu Felemenkli kıza tam 

130,000,000 Türk Uras: kıymet takdir e -
dilmektedir. 

Taht~fô.,.z bir 'Vil'ô. 
Tanınmış Alman mimarlarından Otto 

von Kursling, Bade dükahğı dahilinöe 
Kork şehrinde, tayyare hücumlarından 
korunmak için mükemmel h'\hteltırz biı 
villa inşa eylemiştir. 

~ Vi11a von Kursling> adını taşımakta 
olan bu tahteJarz bina er. ince konforu 
havi bulumnaktadır. 

Yirmi odası vardır, yer altında 30 ile 
45 metre arasında inşa edilmiştir. 

Yirmi odanın tcferrüatı şudur: Dört 
bQyük oda, dört banyo odası, on iki yatak 
odası ..• 

Bu daireler hep y eni b ir tarzda el ek 
trik lambalarile tenvir edilmektedir. Bu 
liirnbalar güneş ışığı vermektedir. Dışa
rıda olup tbitcni görebilmek ıçın mim:ır 

odalara mu'htc'Jf priskoplar vazeylcmiş· 

tir. Bu pri.skoplar çok güze1 şeylerdir. 

H avalama tert\batı da çok mükemmel· 
dir. Bunun için madenlerdeki t~rt1ba• 

kullanılmıştır. 

Yata1ıtlar duvarlann çok muhkem o.. 
yukları içine ve beton olarak inşa edil
mişlerdir. 

Yukan çılmınk ve aşağı inmek için de
mir merdiven kul'anılmaktadır. Masa, 
iskemle hep lbetondandır. 

Rıfztssı.hha kaidelerine riay<'ten sun't 
güneş ışığı verilmektedir. Yerler pemm. 
ve san renılrte çlnUer ile kaplanmıştır. 

Su dMenfekte edilmektedir. Bu bina 
160.000 Tül'k lirasına malolmuştur. 

ni sanıyordu, mukadde. bir ciha.da ııiriı
miı olduğu zannındaydı, bugijn aldandığı
nı ııörmüttür. Derin bir hayal sukutu için
dedir. onun acıınnı tatmaktadır. 

Tekrar ediyorum: Fransız milleti harbi 
istemedi ve sırf kolay olacağını, zayiabız 
~eçeceğini sandığı için yaptı. Bununla be
.-aber kahramanca çarpıştı, şerefle dolu O· 

lan tarihine yeni sayfalar ilave ederek dö
vüıtü: bu bakımdan her vakit herkeflİn 
hürmetine layıktır. Bununla beraber muha
kemede ve hesabda aldanmanın acısını u
"Un müddet muhafazl\ edl"c,.ktir. 

Ekrem Ufl'klıın 

ARASDNDA 

Asıl tehlike 
Geçen barbbı zafer alayta:n Parls 

caddelerinde ak.arken başta Versay 
kahramanı koca kaplan Klemanso o~. 
dutu halde Fra.nsa.nın koyu demok
ratlarını bir endişe sarmıştL Bu en
dişe şu idi: 

- Acaba muzaffer Ol'du kuman_ 
danlan k;ıhçlar~n hakk.ulı bii'r de 
siyasi sahnede arayacak, demokrasiyi 
yıkıp diktatörlük ilan edecekler miy. 
dl? 

Büyiik inkılabın kanlı hatıraları a. 
rasında bu ulaı;a hak' verdirecek ha
df~ler vardL Napalyon, müte't'azı bir 
halaskar rtbl memleket uturuna as. 
keri zafert er elde etmekle kalmamıs, 
yavaş yavaş ani darbelerle siyasi oto. 
riteslni temin etml , kohsüi, cümhur • 
reisi derken Jmapratortutunu ilan e
divermişti. 

i'.r,te F.raM1Z diplomatlaıtmı ülrkü.
ten hatıra bu idi. 

Hadi eler rösterdl ki Marn kahra. 
manları kılıçlarını polJtı~va sokmı

yaeak kadar vatanpe"erdirler. Fran. 
sız demolrıaslst leln artık t~hlike yok
ta.. Bilerek., bUmlverek ~erdl1df'ri 

bu feraote mükafat olarak etnf'k ı 
kumandanlar akademilere ar.a "e<;lldl. 
lııor. Ba!'llarındald a.skerl şeref halPleri 
ilmi, edebf kıymet'Jerle tP.tvlc edDdl 
ve demokrasi devam etti. 

1918 de başına bip diktatör gelmt'. 
sinden gıcıklanan Fran!>a bugün hn. 
şına geçlre<"ek adam bulmak için dl. 
d'nh'or. O zaman Fran~nın mu7.affer 
baslarından biri korkulan bu hamlf'yl 
yapmış o' aydı belki bugünkü akıhet 

ba~ gösterı:tezdl. Cıi"kii milli ıayeler 
için kııllamlan ferdi lhtitaslann u 
fazileti "'8rdır ki kütleye hükmeden 
baş biP ldeaUn timsali olmaD bUe biç 
olmarsa bir wrhtın istinadı ve mn
hafıı.ı olabilir. Tank önündeki boı. 

«"Unluk teh.:lke detfldtr. Fakat mllli 
bü~de baş rösterecek lnhllil kOl'
lmnçtur. 
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Parlsln lstlllJsından 
Evvel çıkan 
Şapka modaBı 

Parisfn istila -

sından evvel şap -

kacılar bu gördü-

ğünüz hasır ve çi
çekli şapkayı or -

taycı çıkarmışlar -

dı. Çok rağbet bu-

lan bu şapka aca -

ba şimdi giyile·-

cek mi, bilmeyiz. 

Alman radyosunda çalınan 
çtınJarın manası nedir? 

Ber1in radyosunda bazı akşamlan in
gilizce neşriyat başlaın:-zdan evvel sıra
sına göre .iki, üç, dört, beş defa çan ça
lııunakta olduğu malUındur. Bu çanlarm 
manası şudur: Londrada bütün dünyaca 
meşhur bir bahri sigorta kumpanyası 

vardır. Buna Lloyds chmilmektedir. Bu 
kumpanya 'borsa gibi bir şeydir. Bütün 
dünya vapurları. burada kayıdlı bulun
maktadırlar. Harbden evvel dünyanın 
herhangi bir tarafında ve Llyodsa kayıd
lı bulunan ve bu~unmıyan bir vapurun 
garkı halberi alınır alınmaz bunu kum
panya mensublanna ve halka ilAn eyle
mek frzere çan çalmırdı. Harb başlad1k
tan bir müddet soma bu çan çalmak ade
ti kaldırılmıştır. Bunu haber alan Alman
lar şimdi her vapuru batırdıklarını iddia 
ey1ıediklerl zaman, tı:pkı Lloydsun çam 
gibi ve ayni tarzda ve batırdıkları vapu
nın adedine göre çan çalmaktadırlar. 

Memltkttlere göre ilan 
farzları 

!lan şekil ve tarzları memleketle~e gö
re d€ğişmektedir. ·Bugün Hindi Çini'nin 
en mühim §'!hir\erinde görülen ilinlar· 
dan bazılarını bildireceğiz • 

Bir tuhafiye mağazası ilAnı: 
cGiriniz ... Satıcı kızlarımız kumru gi

bi gü7Jeldirler, sizleri herhalde hoşnud 

kılarlar.> 

Bir dişçi UAnı: 

cDişinizi çeıkerketı adeta iyi bir pasta 
yerken duyduğunuz zevki duyacaksınız .• 

Bir pastahane il~: 

cMağımmna girmeniz bize yağmur

dan aonr.a çıkan güneşin latif tesirlili ve
receJrtir. > 

·Bir çiçekçi ilAnı: 

cÇiçeklerim güzel bir genç kızın kalbi 
kadar tazedir.> 

Bir kırtasi~ i!Anı: 
cKağıdlamn fil derisi kadar sağlam

dır.> 

r 
1 STER IN~NM(\' 1 NAN, IS TER 

Gazetelerimizden biri: araştırmak çok manasız olur. Bu işi iJim adam1anna, dnh•l 

·- c Fransanın başına gelen felaketin sebeblcri ar:ınm::ı do~ru tarihe bırakmaktan lbaşka çare yoktur> diyor. Haklı-
dır. Bununla beraber biz ilim adamlarının da, tarihin de bu ba

nir değil, ~irçok hatalar olabilir ve bu hatalar içinde Frsn- histe 'fazla zorlukla :karşılaşacakları, birçok hatalar üzerinde 

r:;ı zlara o1du~ kadar İngiliıJere aid şeyler de bulunabilir, duracakları fikrinde değiliz. Bu vaziyeti doğuran bir tek 

fakat bugün her iki memleket ve milletin hayat ve mukad- nebeb vardır. O da Alrnanyanın kı.klrcti ve kabilıyeti hak

ıieratları öyle btr devrede bulunuyor ki artık Fransa narbin- kında yanlış ma1funat almış olmaktan ibarettir. Biz bunun 

ıieki mağlfıbiyetin sebeblerini askerl veya idari bakımından bôyle oJduğurıa inanı~ruz, fakat ey okuyucu sen: 

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

tramvaya tercih eylemek lazım geleceğin) 
inceden inceye hesab etmi~ti. Onun tetkik .. 
!erine nazaran asfalt parkeden ziyade ta• 
han aşındırır, fakat parke kadar topuğa za
rar vermezmiş .. 

- Yani;>. Ne gibi bir neticeye varTQa~ 
:istiyortun} 

- Demek isterim iti kundura ve kösele 
meselesi hayati bir meseledir. 

- Kabul ediyorum. Sonra} 
- Sonrası ıu: Hani ya sen, gazetedeki 

sütununda ikide birde israfın aleyhinde bu• 
lunuyor, halkı tasarrufa teıvik ediyorsun 
ya;> 

- Evet. Şimdi de, kundura giymeyin, 
yalınayak gezin mi diyeyim} 

- Hayır} Fakat ... 
- Fakat, ne} 
- Şu geçen bayanın isknrpinine bakl 

meaela 1 ,Altında hiç yoksa sekiz kat taban 
köselesi var. Moda denilen :zalim, kadın 
iskarpinlerini gitgide dalgıç kunCluralarına 
döndürdü. Kim bilir hanig yerden yapılı, 
mastı bacak haspanın uydurduğu bu moda 
aldı, yürüdü. Apartıman vapamıyan hiça• 
reler heveslerini ve hınçlarını kunduradan 
alıyorlar. işte kösele buhranının bence en 
büyük amillerinden biri bu. 

- Onlar kösele değil, Derdimend 1 

mantar. 
- Asla 1 Kadın kısmı mantara basmaz, 

bastırır. Sen benim dedfP.ime bak. 
- ilahi Derdimend 1 Lakırdı kıtlığındClı' 

bak nasıl sözü ayağa diişürdün' Böylı! 
mevzuları nereden de bulup çıkanrsın) 
Yoksa, harb heyecanı zihnine mi vurdu).ı 

C. Ck•l!m. ~ alu 

····-···çrnmer··bır .. şeh·ır·······-
i sti r d ad ettiler 

Chungking 20 (A.A.) - Çin ajansı bil· 
diriyor: 

İki gün devam eden kanlı muharebeler· 
den sonra, Çin kıtaatı, Jchang ıehrini istir• 
dad etmiıtir. Düşman, ayni gün öğleden 
sonra bir mukabil taarruz teşebbüsünde bu 
lundu. El'an şehrin şarkında muharebeler 
devam etmektedir. Sehrin dış mahallelerin· 
de Çinliler 1 .800 düşman cesedi gömınüt
tür. 

Olgunluk imtihanlarına 
yarın başlanacak 

Lise bitirme imtihaniarında muvaffak o
larak yüksek tahsile devam etmek ıstiyen• 
lerin devlet olgunluk imtihanlanna yanıı 
başlanacaktır. 

Yarın ilk olarak türkı;e kompozisyon irıı• 
tihanı yapılacaktır. 

Yeni imtihan talimatnamesine göre, ge• 
çen yıllar hem yazılı, hem sözlü surette 
yapılmakta olan olgunluk jmt\hanları bu se
ne yalnız yazılı ola::ak yapılacak ve İmli • 
hanlarda 6 numara alabilecek kadar sual • 
lere cevab Yeren t!llehe muvaffak oJmuı 
sayılacak tir. 

Maarif Vekaleti gerek edebiyat ve gerek 
se fen kollarında her dere gT1Jpunun ımti • 
han suallerini ayn ayn teabit etınİ§ ve o • 
kullara göndermşitir. Suallerin zarfları İm• 
tihan günü talebe huzurundA açılacaktır. 
İmtihanlar İstanbul erkek, Galatasaray, 
Pertevniyal. Kabata~ Haydarpaşa. Eren• 
köy ve lstanbul im: liselerinde yapılacak • 
tır. Maarif Vekaleti umumi müfetti~ler. im
tihanları sıkı bir suretle kontrol ~decek • 
lerdir. 

Eski imtihan talimatnamesine göre imti
hana giren ve bu devreye kalan talebeler 
de eaki talimat hükümlerine göre olgunluk 
imtihanı geçireceklerdir. 

Bu yıl Haziran devresinde lise bitirme 
imtihanlarında muvaffakiyet derecesi çok 
az olduğundan, olgunluk imtihanlanna pelc 
az talebe girebilmektedir. 

Olgunluk imtihanları dört den grupun• 
dan yapılacak ve 28 Haziranda bitmiş ola
caktır. 

Maarif Vekaleti lise edebiyat kolundaıı 
mezun olanlann .rüksek tahsile devam et • 
tikleri takdirde Univcrsitenirı ancak bu ıu• 
belerine, fen kolundan mezun olanların d• 
fen fUbelerine alınması etrafında tetkıklet 
yapmaktadu. Bu hususta kat'i karar verU. 
dileten aonra fen koiundarı mezun olanlaf 
Üniversite edebiyat tubelerine, edebiyal 
kolundan mezun olanlar da fen tubele~ 
alınmıyacaklardır. 
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Telgraf, Telef'on Ve Radyo BabeZ.leri 

40 bin Fransız askeri 
f sviçreye iltica etti 

Bem 20 (A.A.) - Muhteİif. c~zil~am: 

t 40 b . F askerının ıımdı 
ara mensub ın ransız . d'll 

· b 1 d v tahmın e ı -vlçreye geçmış u un ııgu 

:ror. 

Bütün bu kuvvetler silahtan tecrid edil
miş ve enterne edilmişlerdir. Bunların ha -
kikt rakamını vermek imkfınsızdır. Çünkü 
bu miktar her saat artmaktadır. 

• 
Haheşistanda ltalyanlara 

karşı isyan başladı 
) _ Royter ajansı bjJ

Cibuti 20 (A.A. 
diriyor: 

1 Iabeşistanın her vilnyetinde İtalyanlara 
karşı isyanlar başladığı bildirilmektedir. 

lngiliz hava kuvvetleri tarafından Ha -
beşistanda bulunan ltalyan üsleri üzerine 
yapılan akınların yapını~ olduğu ha~arat, 
Habeşlere Büyük Britanyanın faikiyetini 
isbat etmiştir. 

Baltık memleketlerine 400 bin 
Sovyet askeri girmiş 

Bem 20 (A.A Al - Havas: 
1ere göre 400 bin olarak tahmin edilmekte _ 

l dlr. 
Son günlerde B:Utık memleketlerine g. - Diğer taraftan, Sovyetler Birliğinin yakm. 

ıen sovyet kıtaatı mevcudü, National zeı - da Finlandiyndan yeni isteklerde .bulunaca. 

1ı Sto
kholm'dnn aldığı haber- ğından korkulmaktadır. tung gazetes.:=,l:n:1:__ ____________________________ ~---------------

Lordlar ve Avam Kamaralarında 
dün hafi celseler yapıldı 

Londra 20 (A.A.) - Lordlar ve Avam 

kamaraları bugün öğleden sonra her iki 

kamaranın birçok az:ası huzuru ile, hafi cel

ıeler yapılmıştır. Müzakerat dahili müda -

fan etrafına cereylln etmiştir. Başvekil, A
vam kamarası arzu ettiği taktirde, iaşe ne -
zaretinin masarifi meselesinin de, önilmıiz
deki Perşembe günü bir hafi celsede mü -
zakere edilebileceğini ilave etmiştir. 

Mısar tedafüi vaziyette 
Kahire 20 (A.A.) - Royter: 
Başvekil Ali Mahir Pa~. dün parlamen

toda aşağıdaki beyanatta bulunmuşturı 
Parlamento tarafından ittihaz edilmiş o

J olitikayı hükOmet kemali itina ile tat
h~ ~derek, memleketi bir harb f•laketin-

den kurtarmak için bütün gayretlerini -rf
etmeğe az:metmiştir. 

Hükumet, müscll5.h kuvvetlerine kendini 
müdafaa etmemesi için emir vermeıni~tir. 
Müdafaa tabii bir ~eydir. Fakat verdiği e
mir taarruza geçmCIJlektir. 

• 
İspanyol gazeteleri lngilterege 

şiddetle hücum ediyorlar 
Madrid 20 (A.A.) -- Ro~~e.~: . 
l l nzeteleri artık bulun bıtaraf-

1 k 
~dpda?Y.l.o g bertar~f ederek, fngiltereye 

ı 1 ıa annı l l d 
t : 'cld ti' hücunılarf\ baş amış ar ır. 
K:8r§ı ŞI e 1 • b d l 

Bir ok İngiliz tebaası, ıca ın a mem e -

maktadırlar. 
Arriba gazetesi, şl'iyl~ yazıyorı 
Falanjist partisi, t1imdilik nıilleti hali eulh 

ta idare eden politik bir aletten ibar'!ttır. 
Fakat harb halinde, pek muhtemeldir ki 
kudretli bir askeri kuvvet olacaktır. 

k 
. ç k k üzere eşyalarını hazııla -

etı ter ~et~m::.:e:_~~~~~~~--~~----~~~~--::----------:----~-
- . . 
Fransız muhacirleri lsviçrede 

20 (AA) -· Son iki gün 
MontreuX . d İs;içre hududu boyun

:tarfında Jura ~ar ak d dilmistir. Kadın, 
b " ' k fanlıyet ay e ~ 1 • on uyu b" k Fransız muhacir erı 

{htiyar, çocuk, ır~otir Birkaç yüz Fransız 
Jsviçreye jltica ctmış · 

aııkeri de techizab ile hududu geçmiı ve 
lsviçrede silahlarından tecrid edilerek bir 
kampa konulmuştur. İsviçre makamları ve 
hususi teşekküller muhacirlere yardım için 
azami gayret sarfetmektedir. 

Sovyel hudud komisyonu Berline gitti 
(AA ) _ D. N. B. ajansı bildiriyor: 

Moskova 20 k · ·. •onu bu akşam Berline hareket etmiştir. Komisyon Alman _ 
Sovyet hudud h0";;~i hakkında müzakerelerde bulunacaktır. 

)ovyet hudud mun e 

Akdenizde 5 Yunan gemısı batırıldı 
usi _ Atinııdan blldtrlldiğine göre, geçen blr hafta içinde be~ Yu. 

Londra 20 (HUS >d itnıyan tahtelbahirteri veya maynleri ta.rafından batırılm~tır. 
.ban gemisi, Akdeniz e ~ 

Afrikada 15 italyan 
tayyaresi düş1rüldü 

Erythree' nin üze-
Kahire 20 (A.A:) - arekat esnasında, 

Ilnde gece icra edıle~ h f dan altı ltal
ngiliz hava kuvvetlen .tara ın 

yan tayyaresi yakılmış~ır. Sollum"da 
Sabahleyin cliğer hır tayyare ateŞ veren 

tere düşürülmüştür. !a?'yseye24 saat zar
rnürettebat esir edilmı~tırİ ontayyaresi im
fında cem'an on beş ita yan 

luı edilmiştir. . . . ha edilmiş ol-
Beş İngiliz tayyaresının ırn 

tnası muhtemeldir. 
• 

Gece tramvay yolunda 
· bir yarah bulundu 

Sirkecide tramvay yolunda bir şahsın 
başından yaralı olarak kanlar İçinde yat _ 
makta olduğu görülmüşttir. ifade veremi _ 
yecek bir halde olan bu şahsın Ü7erinde za
bıta tarafından yapılan ıuaştırmada Di _ 
vanyolunda Bozkurd berber salonunda ça
lışan Hasan oğlu Hayri olduğu anlavılını~
tır. Yaralı Cerrahpnşa hastanesine kaldı _ 
rılınıştır. Zabıta Hayrinin ne suretle yara _ 
!andığı etr{lfında tahkikat yapmaktadır. 

Vindsor Dükünün tevkif 
Sovyetlerin yenı edildiği asılsız 

B••k eŞ elçisi Londra 20 (A.A.) - Dük de Windso:r•un 
U r 

51 
bildiriyor: tcvklt edilmesi için emir verildiği veya My_ 

:SUkreş 20 - Rador aja~1 Bükr~ elçlsl Ln_ le bir şeyin dU.,llnfildü~il hakkındaki gtUUno 
Sovyetler Bırllğlnln yenı Blik.reşe muvıısa- iddi:ı.da zerre kadar hakikat olınadJ#ı bu ak-

ranııer bugıın saat '1.55 de şam Londtadan blldlrilmekliedlr. 
lat etmiştir. 

E · ı 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

F ransanın ye' si 
R arbin, her biri birer safha le kil 

eden muhtelif devreleri bitmiş, 
cıF'ransa» adı verilen muharebenin de bü
tün Fransız topraklarının işgali le sonu ar
tık yaklaş.mıotır. Bundan sonra totaliter 
devletlerle İngiltere Rrasında cereyan ede
cek olan nihai ve kat'i mücadele devresi 
açılacaktır. Bu devre bütün şiddetile bnf!la
madan evvel Fransız hükumetinin sulh için 
Alma.nya}:a ~ü.racaat edişine Almanyanın, 
geçmıştekı hadıseleri gö:ı~önünde tutnrnk 
hüyük bir ulüvvü cenablıkla mukabele edi: 
leceği sanıldı. Bu, bir hata idi. Bir defa 
harb bitmemişti. Fransanın sulh yapmıısile 
esaıı dava halledilmiş olmuyordu. Bundan 
dolayıdır ki Almanva, Frnnsııya, vakit ka
zanacak mahiyette bir cevnb verdi. Müta
reke şartlarını tayin edilecek olan resmi 
murahhaslara tebliğ edeceğini bildirdi. Bu 
mumh~asla.rın seçilmesi, Alr,ıanya tarafın
dan ~os;erılc:-cek yere gitmeleri, §artların 
k~ndılerıne bildirilmesi, ağlebi ihtimal çok 
agır olacak olan hu şartlar hakkında alaka
darların müzakere r.dip bir karara varma
lan bir hayli zaman geçmesini mucib ola
caktı. Nitekim olmaktadıı dl\. Almanyanın 
isteruği de bu idi. Fırsattan bilistifade F ran
sanın geri kalan kısımları da işgal edilecek, 
Alplerde İtalyan ordusunu tutan Fransız 
kıt' alarmın arkalarına düşülecek ve hare
ketsiz bir halde kalan İtalyan ordusuna da 
böylece, hareket i.nkanı verilecekti. Bu
günkü harbin mahiyeti çok derin ve şümul
lü olduğu için F ransanın hasımları tarafın
dan alınan her tedbirin zecri olacağı ken
diliğinden anlaşılıyordu. Eııasen bundan 
sonra fngiltereye teveccüh edecek olan Al
man - ftalyan tazyiki, mücadelenin bu nihai 
safhasına giriştikJ .. ri sırada, Fran adan 
herhangi bir hareketin belirip kendilerint 
arkadan vurmasından korkarlardı. Hadi
sat, bütün bu bedihi tahminleri tahakkuk 
ettirdi ve ettiriyor. Fakat bütün bunlar, 
bugün Fransaya tahmil ı-dilecek şartların 
ağırlığının daimi olacağı mana~ına gelmez. 
Bu ağırlığın muvakkat nlacağını ve muha
rebenin hitam ile beraber F ransayla, bey
nelmilel hizmetlerile mütenasib muamele 
edileceğini hissettiren ortada bir takım cle
liller vardır. Nitekim, bundan birkac gün 
evvel Alman kaynaklarından veıilen bir 
haberde F1ansanın Alı:nanyadan merhamet 
İııtediği bildiriliyor. fakat bunun için henüz 
vakit gdmediği ilave olunuyordu. Demek 
ki Franıaya karşı ileri sürülmekte olan 
şartlann ağırlığını karşı taraf ta müdriktir. 
Fakat bunu vaziyetin bir zarureti olarak 
kabul ettirmektedir. Zayıf bir teselli ol
makla beraber bu idrakin müstakbel mil
letler münasebatı bakımından şayanı mem
nuniyet bir şey olduğunu, aksi snbit olun
caya kadar kabul etmek, münasebetsiz bir 
şey olmaz. Maamafih Fransaya bugün yük
lenmek istenen ağırlıkların varın hafifleti
lebilecekleri ihtimal ve tesellisi ortada du
ran hakikatin.Jtcılıihnı hiçbir zaman gide
remez. İçine düştiiğii vaziyetin t lemi blitün 
cihonca takdir edilen Fransa için, en büyük 
talihsizlik, gilvenmekte kendini haklı gör
düğii büyük ve yakın yardımlflrın kiıfi bir 
müessiriyet ve vüs'at arzedemeınesi olmuş
tur. Mersiye okumanın ne zamanı, ne de 
yeri olmamakla beraber, koskoca bir im
paratorluk, bugün, bu yüzden. çok derin 
bir inkisar içinde kıvranıyor Ye üstelik en 
vatanperver evladları, bir takdir meselesi 
vüzündf"n, birbirinin memleket sevgi inden 
şüphe edecek kadl\r bu gibi zamanlarda ih
tirazı en f"l7em bir vaziyete düşmüş oluyor
lar. Memleketler için zafer de. mağlubiyet 
t,. kaçınılma?: hayat cilvrlrrindendir. Fnkat 
acı hir mağlubiyete dahili nifakın in7İmam 
etme3i, bir millet için talihsizliğin en fena
sıdır. 

.5.ıılH ( ?t> a.q.t~ e,,."~ 
-·-············· .. ········-·······-·············--· ....... 

2.000 Polonyah 
askerin fedakarhğı 

Berne 20 (A.A.) - Havas: 
Dün öğleden sonra Bale mıntakasında 

topçu ateşi çok şiddetli olmu tur. Ateş pey
derpey azalarak saat 14 de tamamen dur
muştur. O saatten beri sükunet vaı dır. 

Bu sabah İsviçre hududunn muvasalat e
den Fransız ıübayları, 2000 Polonynlı as
kerin kahramanlı~ ve ferngatleri hakkın -
da heyecanlı sahneler anlntıyoılar. Bu Po
lonyalılar lsviçre hududu :rakininclekl 
Charguemot civarında sivillerin geçmesine 
imkan verecek setir hareketlcrilo kendile -
rini istiyerek feda etmişlerdir. Polonyalılar, 
Fransaya yurdlarının intikamını almak için 
geldiklerini 88yliyerek geri çekilmeden im
tina eylemişler, müteakiben Alman tank -
lanna hücum ederek benzin dolu şl~elerle 
bu tankları yalc.mışlardır. Bunlardan ekse -
ri&i bu harekAt esnasında ölmiıstür. 

lzmitte Atatürk günü 
lzmit 20 - İzmitliler giin Ebedi Sefi -

mir: Atatürkün buraya ilk gelişlen~ on 
dokuz:uncu yıldönümünil tezahüratla kut -
lamı~lardır. 

• 
iş kazaları hakkındaki 
liyiha Meclise verildi 

Ankara 20 (Hususi} - İş kazaları, 
mesleki hastalıklar ve analık sigortalan 
kanun layihasını hükumet ,\Jecliie gönder
miştir. Bu layiha hükümleri 30-08 sayılı iş 
kanununa tabi İş yerlerindekı işçiler ile bu
ralarda İşçi tarifine dahil olmaksızın çalış.
tınlan bilumum müstahdemlere tatbik o -
lunacaktır. 

Layihada sigorta hükümlerinin temdidi, 

muhtelif yard'ım sımdıklarının \'aziyeti, j 
kazaları sigortası, sigortanın temin etti~ 
menfaatler, tıbbi yardımların mahiyeti, da
imi maluliyet, tazminat prensibi çocuklara 
verilece\ tazminat. sigortadan istifade ça • 
releri. sıhhi mürakabe ve İş verenle işçile
rin bu mevzuat dahilindeki her türlü mü • 
esseselerini bir e~asa bağlıyan hükümleı 
vardır. 

Mütekaid jandarma sübaylarının istihdamlarına 
dair kanun Meclise verildi 

Ankara 20 (Hususi> - Jandarma slibay. layı tekaüd edilerek ihtlyatn geçmiş olan 
lığından mütek:ı.id yüzbaşı ve üsteğmenle - jandarma yüzbaşı veya iısteğmcnlerı kadro 
r1n, kaza jandarma kumandanhkiarından ihtiyacı dolayısıle Dahiliye Vek!Uetince ili _ 
mütekaidlerin isUhdam edilebllecekleri hak - zum ı;ör.illecek müddı>tçe bu kanunun neş _ 
:tındaki kanun J.flyihasını hükflmet Mccliee rinden il.ibaren 1942 senesi nihayetine kad r 
gondennişUr. Jandarma kumandanhklannda dahi 1sUh _ 

Lllyiha csnsl:ı.rına göre yaş haddinden do. dam edileblleceklerdir. 

Fransa hiikiımeti Bordodan 
Biaritze nakledildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

silahları ter'ketmekte tamamen müttefik de
ğildirler. 

Teeyyüd etmiyen İsyan haberi 

bildirdiğine göre, Toulon mevki kumandanı 
amiral, şehre hücum edilirse şehrin elde mev 
cud bütün vasıtalarla mudafo.a edileceğıni 

bir beyanname ile illl.n etm!.ştlr. 

İıviçreye sığınan Fransız kuvvetleri 
Roma radyosu dün ı;ıece saat 9 da yap-

tığı türkçe neşriyatı esnasında, Sansebas _ Montreux 20 (A.A.) - Sila.hlarından tec. 
tien' den alınan bir habcro atfen, şarki Fran rid edllmiş ikl bln Fransız askeri ve büyut 
sada isyan çıktığını ve Mareşal Petain.in miktarda bir sivil kafilesi Neuchatela var -
başvekaletten istifıı ettiğini bildirmi tir. mışlardır. Bunlar cepheden gelmekte idiler. 

ltalyan mdyosu, diğer ecneb: lisanlarla İsvtçreye geçen kıtaat arasında My~nlarmda 
yaptığı havadis neşriyatı esnasında bu ha- knmune edilmiş, yani uzaktan gorülınlyecek 
beri tekrarlamadığı gibi, başka hiç bir mem v~hll~U~yanmış ve tertibat alınmL!J zırhlı 
badan da bunu teyid eden malumat alın - ~ lmo ~l vt: tamyonlnr vcsair malzeme 
mamıştır. u unan P o ar a 40 zablt ve 600 nefer var. 

dır. 

Bordonun bombardımanı Potrtarbeiden gelen 6 miralay ve tamamlle 
Bordeaux 2 O - Bordenux· da çıhn La motori7.e blr kol İsvtçre ~ahlllnde Kampa 

France gazetesine nazaran 300,000 nüfu _ sevkedllmi.şlcrdir. 
sundan baçka 600,000 muhaciri de barın- Berne 20 CA.A.l - Geçen gece. yanların_ 
dıran Bordeaux şehri, kndınlıır ve ihtiyar _ da 7800 beygir bulunan 16000 Polonynh ve 
lar nazan itibara alınmadan Alınımlar ta _ 12.000 Fransızdan müteşekkil 28 000 klşllik 
rafından bombardıman edilmiştir. mütte!ik kıtnntın Saint - Usanne yakinin_ 

Gazete diyor ki: cıBu s hah, Bordcnux- de hududu geçtikleri resmen blldirilmekte 
nun muhtelif mahallerinde. ölüler, yaralı _ dlr. 
lar, ve harabe halinde evler görülmekte idi. Kıtaat .sllAhtan tecrid edilmişlerdir. Mem. 
Bir bomba umumi meydandaki sı~ınağın leket dahilinde enterne edilecektir . 
üstüne düşmüştür. Birçok mağazalar ciddi Paristeki jıgal kuvvetleri 
surette hasara uğramıştır. Sehrin diğer bir 
kısmında elli kızın bulunduğu bir otele bom 
ha isabet etmi<ıtir. Bordo sükOnetini mu -
hafo:r.a etmektedir. 

Bugünkü bombardıman esna11ında ölf'!n 
ve yaralananların sayısı, en :ız yüz kişi tah
min edilmektedir. 

Bordeaux üzerinde sabahtan öğleye ka
dar dört akın yaoılmıştır. Birinci akın es -
nasında 150 bomba atılmıştır. 

Mareıal Petain'İn hitabesi 

Bordeaux 20 < A A.l - Fransız radyosunun 
tasrih ettiğine göre, Paris belediye meclisi 
nz:ılnrı. Lşgal kuvvetleri nezdinde Pnrlsin 
menfaatlerini tm:nsll etmek üzere Je!\n 
Chln.ppe'l seçmişlerdir. 

Fransız hükumeti v<· General Gaulle 

Bordeaux 20 CA.A.) - Dahiliye nezareti
nin blr tOOUği, general de Gnulle'ün dün in.. 
glllz radyosunda yaptığı beyanatın gayrı _ 
varld addedilmesini bildirmektedir. General 
de Gaulle. hft.len hükflmct aznsından değil-

Borde:ıux 20 (A.A.) - Mareşal Petain, bu. dlr ve .kendisine Fransaya dönmesi emri 
gün öğle üzerl. Fransız milletine hltnben bir verilmiştir. 
nutuk söylemlştır. ---------

Mareşal, evvela, Fransız hük(imetinln mu. 
h:ısamatın kesilmesini tnleb etmesi netice 
sini veren askeri hMlselerln bir tablo.sun~ 
9fz:rniş ve demiştir ki: 

- Bu kararı. kalbim sızlıyarak aldım. Fa
kat nskerl vaziyet, benı buna mecbur etti. 
ıs Hazırandanberl, bir mütareke taleb et _ 
mek .gay.ri kabili 1çtınnıb bulunuyordu. 
Mareşal Petnin, bundan sonra 1917-1918 

de ve ibugiln Fransada elde bulunan kuvvet. 
ler arasında bir mukayese yapmış ve şöyle 
demiştir: 

- 1 Mayıs 1917 tarihinde, öldürücü fiç 
harb senesine rağmen, Frnnsız ordusu 
3.280.000 lt!.şiden mllrekkebdl. Halbuki bu 
meydan muharebesinin başlo.ngıcındn Fran. 
8lZ ordusunun miktan, 500 bin kl4i dnha ag_ 

dı. 1917 Mayısında, Fransızların yanında R5 
İnglllz fırkası çan>ı.,ıyordu. 1940 Mayısında 
ynlnız 10 İngiliz fırkası vardı. 
Mar~l Petaln. bundan ibaşka, ordunun 

teçhi.2nt itibarile pek daha dftn mevkide bu
lunduğunu dn tebarüz ettirmiş ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

- 22 sene evvelkinden daha az kuvveuı 
idik. Ayni zamanda daha az do.-ıtlarımız, da. 
h:ı. az ordumuz. daha az ml\tteflklerlmlz var
dı. Ma~lübiyetlmlzin sebebi, işte budur. 

Kanada ve Meksikada 
mecburi askerlik 

Nevyork 20 (A.A.) - Oıtavndıın bil
dirildiğine göre başvekil, memlekette umu
mi mecburi askerlik hizmeti ihda& etmiştir, 

Meksikodan gelen diğer bir haber, Mek
sikoda da böyle bir karar ittihaz cdilmiıı ol
duğunu bildirmektedir. 

imparatoriçe Zita 
Portekize gidiyor 

Madrid 20 (A.A.) - Fransadan karn 
tarikile Portekize gitmek üzere bugiln lru-
na gelenler arasında, sabık Avusturya im
paratoriçesi Zita, Arşidük Otto, Lübem
burg Crandüşesi, Prenıı Francoi de Bur -
bon- Parıne ve bazı diğer premıler vardır. 

Nevyorktaki Alman 
konsoloshanesinde infilak Kaybolan muharebeden ders alacağız. Za

ferdenberl, zevki sara, fednkA.rlık hislerine 
Mklm olmu.ştur. Az hizmet edilmiş, takat çok Londra 20 <.Husus1) ::-- Nevyorktakl Alınan 
talebde bulunulmuştur. Gayret estrgcnmı., _ konsolosha.nesmde bugun §iddet.ıı bir infll(lk 
tir. Bugfin. ı.,te felaket gelip çatmıştır. vu~u bulmuştur. 
Mareşal Petaln, sözlerini şu suretle bitir- Insan zayiatı yoktur. H!idlse hakkında tah 

mlştır: klknt yapılmaktadır. 

Kanadada buğday rekoltesi 
- Ben, şan günlerinde sizlnle bernber _ 

dim. Hükfunet reisi olarak, kara günlerde de 
sizinle beraber kalacağım. Yanımda topla _ 
nmız. Mücadele hep aynidir. Mevzuubahs o 
lan Fransadır, Fransa toprn$ıdır Frnnsa : Londra 20 lHususi) - Bu sene Kanadada 
nın çocuklnrıdır. ' buğday rekoltesi fevknlMe memnunıyetb~ 

bir vn.zlycttedir. 
Tulon mevki kumandanının bt'yanah n·· t u .. 1 or m yon o çek buğday ihraç edlleb1 • 

Bordeaux 20 (A.A.) - Franmz radyosunun leceğl anlnşılnmktadır. 
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---------- Dl~ul siibaylar çağrılıyor 
Şehrin ekmeOi yalnız ~ert iki kişiyi öldüren Beşiktaf -erlik ŞQbulndcn: nun 83 üncü maddem muclbhıce ıo ıırn n. 

b ..., d d 1 k çoban 24 sene ba~l;;ı!~=t ~::~e~~r~=d::ıı:As~= r\ ceza;~~a~:al:~r~:~~r::~n saba~ ug ay unun an yapı aca hapse mahkom edildi :~:e:a!~~~:mı:~~:~~vet~;a~ı~e:::- tan~~ ~:=:::ril;::ı~m:·ya 
2 - Mezklr cetvelleri kendi el yazılarile 

Yeni yıl rekoltesinin bol miktarda sert buğdayı 
ihtiva etmesi çeşninin değiştirilmesini İcab ettirdi 

Yeni sene buğday rekoltesi hakkında ba
tün istilual mıntakalanndan ıelen haber -
ler çok müsaidd.ir. Umumiyet itibarile alı -
nan malUınat mahsulün bol ve kalitenin 
yüksek olduğunu göstermektedir. Mahıul 
l>ilhassa sert buğcuy yetiştiren Trakya ve 
tenub mıntakalannda fazladır. Geçen aene 
bir ihraç tipi olan sert buidayın k.lfi mik .. 
tarda ihraç edilmemesi ve hu sene de bu 
tipin faz.la istihsal edilmesi ve ayni zaman
da ihraç imkanlarının az olu,u ortaya bun
ların istihlaki meselesinı çıkarmı§tır. Ti • 
taret Vekaleti vaz.iyeti tetkik etmiş ve bu
nun için genit bir istihlak merkezi olan lı -
tanbulda ekmek çeşnisini değiştirmek mu -
.-afık olacağı neticesine varmııtır. 

Evvelce eehrimizde un haline getirilen 
buğ,:Iayın yüzde 75 i yumuşak ve 25 i ıert 

Bir düğün evinde döşeme 
çöktü, fakat yalnız 
damad yaralandı 

Dün Firuzağada bir düğün evinde bir 
lıadise olmuştur. Gümrük memurlanndan 
lhMn isminde bir genç Firuzağııda Çukur
cumada Altınbakkal sokağında t • numa
radaki evde dostlarını ve ahbablannı da -
vet ederelı: evlenme merasimini müt~akib 
bir eğlence tertib etmiş ve net' eli biT hava 
içinde eğlenilmeğe başlanmıshr. Falı:at eğ
lencenin en tatlı bir yerinde, esasen çürük 
olan döşeme birdenbire çökmüs ve bütün 
davetliler ikinci kata düşmü~lerdir. Ancak 
fanb bir teMdÜfJe davetlıfcrden hiç hhine 
bir şey olmamış, yalnn yeni damad Ihsan 
muhtelif yerlerinden yaralanmı~tır. Hadise 
ınahalline gelen itfaiye derhal kurtnrma a
meliyesini yapmış, Ihsan yaralı bir halde 
çıkanlara'k Beyoğlu hastanesine l.:aldırıl -
mı,trr. 

Mevcud malzeme ile 
tramvay münakalatının 
idamesine çalışılıyor 

buğday iken bu niahet ıon zamanlarda de
ğiştirilerek ıert buiday miktarı yüzde 40 a 
çıkarılmııtı. 

Şehrimizde iken bu meseleyi de tetkik 
eden Ticaret Vekili, toprak mahsullefı o -
!isi ve belediye ile de temas ederek tchrin 
ekmek çeşnisinin yeniden dğiştirilmeaini 
rnuvahk bulmuftur. Yakında ekmek sert 
buğcfay unundan yapılacak ve rnevcud ge
niş stokların eritilmesine imkan hüaıl ola • 
caktır. 

Çeşninin değitmeıile ekmeğin kuvvel ııı· 
daiyesi azalmamakta ve yalnız rengi biraz 
daha e9mer olmaktadrr. 

Alil.adarlar ekmeğin ya]nız .sert bui -
daydan yapılmaılle fiatların tenz.ili müm -
kün olabilip olamıyacağını araştırmakta -
dırlar. 

Mekteblerde okutulan 
yabancı dillerdeki eserler 

tetkik edilecek 
Maarif Vekaleti, yabancı ve «":kalliyet 

mekteblerinde olı:unulan türkçeden ba~ka 
dille yazılmış olan kitablar hJlkkında bazı 
esaslar tesbit etmiıtlr. Bu csaslam göre ki
tablann yurdumuz, milletimiz ve millt ül
külerimiz aleyhine açık veya kapalı doğru
dan doğruya veya dolayısile herhangi bir 
yazıyı ihtiva et.memesine. parti umdelerine 
aykın bir siyasf rejimin, veya herhangi bir 
din, mezheb ve akidenin propagandasını 
muhtevi bulunmamasına ôikkat edilecek -
tir. 

Maarif idareleri bu okullarda okutulan 
kitablan tetkik edecekler ve mahzurlu ol -
madığıru tesbit ettikten sonra Maarif Ve • 
kiletine göndereceklerdir. Kitablar Ve -
kaletin müaaadCllinden sonra okutulacaktır. 

Sarayburnu - Salacak 
denizalh elektrik kablosu 

değiştirilecek 
Ray ,-oltşuzluğu yüzfinden ortaya c;ıkan Anadolu sahlllerlne cereyan nren alt.ı 

mesele ·henüz halledllememiştir. Tramvay t- kablodan Saraybumu - Salacak denls altı 
daresi ellndekl malzeme ne mevcud ha tJan kablosu bir çok kazalara ve bu ytb_ 
idame ettirmeğe büyük bir gayret sarlet _ den birkaç yerinden huara u~ramışt.ı. g,,ki 
mektedir. Evvelce de yazdığlmız gibi b:ı.zı Elektrik İdarem zamanında bir tfirlü t11.mlr 
hatlarda.ki rayların eskDili, bunların değls- edilemlyen bu sakatJıklar munkka.t etlerle 
tlrUmesini lcab ettirmektedir. Elde rav bıı- blr müddettenberf kıs.re edllmeJı:te !dt. Bir _ 
lunmamnsı bu ta~lr işinin, bazı hatlardan çok müışkill!tı ortaya ~ı.karan bu sakatlık: 
ııökfilecek raylarla yapılınasınt mecburi kıL şimdi ıı:ıekt.rlk İdareaf tararından ortadan 
ınakta.dır ki, kaUlınlacak hatlar meyanında ltaldırılacaktÜ-. İdare kendi vesaitile bu kab_ 
bDhassa Eminönü - Bebek hattı başta gel - k>yu değLştlrerek yerlne Uç sene evvel Alınan 
mektedir Yalnız son zamanlarda Almanya yadan getirilen yeni kabloyu ikoyacaktu. Bu 
ile yanılan tıcarı nnlnsma kat'i 8eklinl ala -
blltr"e buradan ray ''esair malzemenin ge _ suretle .şehrin bu ltlsmı için 1lerld:_ zuhuru 
tlrtllebUmesl mümkün olaca.k, bu vaziyette muh_temeı herhangi blr Arızanın önune ae -
hatların kaldmlm:ısına da lüzum kalmıya - çllmış olunacaktır. 
taktır. İdare d~arıdan ray vesair malzeme 
getırm~en iblr iki ay kadar l:>n vaziyeti ırta. 
re edebilecektir. 

Beş eroin kaçakcısı 
dün tevkif edildi 

Yüksek fiatla limon satan 
tüccar dün tevkif edildi 
Yemiıte flya Karııkıış isminde bir limon 

tüccarının jhtikar yapmak iddiasile yaka 
]anarak, adliyeye verildiğini dün yazmıı -

Büyük bir eroin kaçakçı şebeke.!lnin mu- tık. 
ramıkıyetll bir cürmu meşhud sonunda is - llya Karakaşın duru~masına asliye .f ün
tanbul zabıtası tarafından yatalandıklnrını cü ceza mahkemesinde meşhuden başlanıl
ynzmıştık. mış, kendisi mahkemed'!: milli korunma ka· 

istanbulda yakalanan Sarı Abmedle, Mu!- nununa aykırı hareket etmediğini, limonla
tatanın Uluburluda.kl evlerinde yapılan a - n 3, 5 kuruştan değil, 3 kuruştan satbğını, 
raştırmalarda ·bir hayli afyonla eroin 1ma_ bunun da makul bir fiat olduğunu söyle -
üne yarıyan ban maddeler bulunarak mtL mittir. 
ıadere olunmuştur. Bu şebekenin sermaye_ MaFıkeme, suçlunun tevkifine karar ver
lan mevklinde bulunan manır beyaz Zf'hlr miş ve ticaret müdürlüğünden limon piya
taçatçılanndan Marko da zabrtaca yapılan sasının tahkiki için, duruşmayı talilı: etmiJ
IOrgusunda bu 1ş1e alAkasını tamamen lllrat 1 tir. 
atmı.tUr. 

Emniyet MMürlüğil btt vA$i ve mühim kn- Ercümend Ekremin konferanaı 
fll.kÇılık etrafındaki tabkikatını ikmal ede. Siyasal BUgrJer okulu pro!esörlerlm1en 
ret şebekenin İstanbulda tutulan beş aza - h . arkada•ımız .,,.___" d ,...__em Ta . u· "kt d k' mu arrır ~ ""'"umen .,, ... , -
11 ın(l.sadere olunan tüUıye 1 mı a.r a ı mor ı b ı. .... m 9 da Eminönü Halkevl s:ılonun
ıın ve eroinle birlikte dün asliye 5 ınct ceıa u, u a_.. 
ınilddelumumlllğlne teslim etmiştir. da bir konf~:S~ verecekı:u. ..Konferarustan 
Kaçakçıların beşi de sorgularını müteakıb ı;onra Eminonu Halkevı &ostA!rit şnbtı..il 

tevkıt olunara.k Tevkifhaneye .gönderilmiş - san'atkt\rla.rı •Ateş. piyesini te.msıı edecek. 
!erdir. lerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Kağıdhanede iki kişinin öliımile netice -
lenen feci bir cinayetin muhakemesi 1 inci 
ağırceza mahkemesinde oeticeyt: varmııtır. 

Hadisede maktul düşenlerden çoban 
Tahir, bir akşam suçlu Talha oğlu Şabanın 
ağıhna kendi koyuıılannı koymuş, Şaban 
buna itiraz ederek, koyunların ağıldan çı
kanlmasını istemiştir. Bu ıebebden arala -
rında şiddetli bir münazaa çıkarak, hadi -
seye Tahirin arkadaşı Niyazi de kar~mış 
ve kavga büyümüştür. Bu sırada, taban -
caaıru çeken Şaban, ateş ederek, hem 1 a
hiri, hem de Niyaziyi kanlar içerisinde yer~ 
sermiş, kendisi de Kağıdhane civarındaki 
dağlara firar etmiştir. 

1 inci ağırceza mahkemesi, me\'cud de
lillerle suçu sabit olan Talha oğlu Şabanı 
iki adam öldürmekten dolayı, ceza kanu -
nunun 450 inci maddesine göre idama mah 
kılın etmiş. fakat hadisede ölen Tahir ve:: 
Niyazinin de tahri!deri bulunduğundan, 
cezayı 24 sene ağır hapse tahvil etmiştir. 

Suçlu bundan başka ölenlerin ailesine 
1000 lira da ölüm tazminatı öd\yecektir. 

yazmaları lAzı.m geldlğt bildlrilmlştlr. çağırılıyor 
3 - .Mezkdr cetvelleri alıp pek ya.kın za _ Fatih Askerlik Şubesinden: 

manda imlA. etmedlkçe IMO senesi bey'iye ik- 1 - 336 doğumlulann Uk yoklaması 80 
ramiyelerlnden mahrum kalacaklarından bu Haziran 940 .tarihinde hitam bulmaktadır, 
hu.susun gaz&ıüne. get.trtlerek ona ~re mu- Buna ra~en bazı mükelleflerin henüz ~ 
amele yapılması ilan olunur. lamalarını yaptırmadıkları görülmektedir. 

ihtiyat erlerin ve 336 doğumluların 2 - Bu doğumlula"rdan yoklamalarını Ya&>--: 
ki ·· 1 ri tınnamış olanlar hemen şubeye müracaat.iş 

J'O ama IUD e 30 Haziran 94-0 tarihine kadar yai>tumalafY. 
~ikta.ş Askerlik ŞubeJdnden: aksi takdirde askerlik knnununun 83 tinctl 
1 - 30 Haziran 940 gününde ihtiyat erle- maddesi mucibince ceza görecetlerl UAn o c 

rln ihtiyat yotlamalarlle 336 dotumlu era_ ıunur. 
tın ilk yoklamaları .sona ermlş olacaktır. 

2 - 321 _ 331 doğumlu ihtiyat erlerden yok Şubeye çağırılanlar 
lamalarını ya.J71;ırmıyanların haklarında ka_ Emlnanü Askerlik ŞUbesinden: İbmhtnı 
uuni muamele yapılacaktır. oğ. Mchmcd Receb (jeoloJ.i) Seydlköy ke7.f 

3 - 332 _ 33!1 doğumlu ruh.sa.tlı eratla hiç Hayrettin oğ. K§.mıran Ist., Mahmud o~ 
askerlik yapmamış erlerin ikünyelerl tetkik Nevzad Şemali İst. keza Hasan Tahsin alo 
edllmck ilzere ışubeye mnracnatıan. Mustara Zati Gt!mıik keza Mubsln Bekir W 

4 - 336 dotumlulardan ilk yoklamasını keza Ahmed ot. Sayid Dıığdrnren Edirnl 
yaptırmıyanlar askerl mWceııenyet kanunu- hel™!n ftlbeyc gelmeleri llıln olunur. 

İki kadın birbirlerini 
yaraladılar 

Adliyeye verilen bir 
dolandıncı tevkif edildi 

Fenerde Salmat-Omruk caddesinde 89 S'i

yıda oturan Feride adında bir kadın dün 
komşusu Hanife ile b1r c;ocuk meselesinden 

Zabıta dün birçok kimseleri dolandıran kavga etmişlerdir. 
ve hakkında yirmiden fazla ıikayet teabit 1 Bir m~det .sa.~ça. ba.şba.şa dövüşen ıcav. 
edilen bir dolandırıcıyı yakalamı§tır. ga~ıl.ar, nıhayet hırslarını y~emlyerek ~ -

Zabıta mahir bir 
dolandırıcıyı yakaladı Beyoğlu ve lstaııbul semtlerinde bir._.:olıi 

dükkanları dolandıran Hüseyin oğlu Sük.t1 
rü isminde yaman bit dolandıncı yakala • 
narak. adliyeye verilmiştir. 

Manastırlı Remzi adındaki bu şahıs, çok lerıne glrmtşler ve ellerine bırer kunduracı 
şık giyinmekte ve rastladığı safdil kimse _ bıçağı alarak tekrar blrblrlerlnin üzerine a_ 
lerle kısa bir zamanda ahbab olarak bun- t.ılmı.şlardır. 

Suçlu, muhtelif dükkanlardan mal ala ""' 
rak, küfe ile çırağa yükletmekte, parasıni 
evde vereceğini söylemektedir. 

Çırağı iki taraftan kapıları bulunan hef':' 
hangi bir apartımana götürerek. malı elin• 
den aldıktan sonra: lara kendisini büyük bir tahsiyetmiş gibi ta- Bu sureUe birbirlerine giren iki komşu kn

nıtmaktadır. dının ikisi de muhtelif yerlerinden yaralan-
c<- Bekle 4 '"1cü da(reden parasını geaı 

tireyiml> diyerek, savuşmaktadır. 
Remzi bu ıuretle ahbablık tesis etliği mı.şlardır. Her lkl yaralı da tedavt alt•na a _ 

kimselerden ba:ıılannı ticari ortaklık yap- lınmı.şlar ve haklarında tıe.klbata başlanmış
mak ve bazılannı da iş bulmak bahancsile tır. Bu şekilde sayısız suç işliyen SükTü. dün 

Sultanahmed' 1 inci sulh ceza hakimi ıara • 
fından sorguya çekildikten sonra tevkif eı 
dilmiştir. 

;:!a;g~~:~e ~~a;;•~:!~~~ır. paraların sa- ···c·=·· .. K·U·~·Ü·k-·h~·b·~·;i·~; ... 1-· 
Şehrimizde bu tarzda biıçok marifetler _ -' ~~~~~~~~~~~ 

yapbktan sonra Remzi Balıkesire g"tmiş ve 
tanıştığı Salih tdında bir zata miiracaat e
derek Istanbulda birçok tanıdıklan bulun
duğunu ve bu sayede çocuklarını leyli bir 
mektebe yerleştirebileceğini ııöyliyerek ken 
disinden 400 lira almıştır. Remzi mektebe 
yerleştirmek üzere babal.ırı tarafından ken
disine teslim olunan çocuklarla birlikte ev
velki gün Balıkeairden lıtanbula gelmiş ve 
köprüye ayak basar basmaz çocukları or
tada bırakarak kaçmıştır. 

ipek fiatlan - 13 : 13,5 liraya dtı.ıroüş O
lan ipek fla.Uan 141,5 : 15 llraya y;tllaıelın1ş -
tir. 

Bu seneki koza mahsulünün ldarestne 
ba.şJanmL'l ve piyasaların da mü.saki olar.ağı 
anlaşılmıştır. 

San'at okallan - San'M. okullarında im _ 
tihanlnr dün neticelenmiştir. Bu okullar~n 
öğret.men meclisleri bugün müdllrlerln rl -
yasellnde toplanacak ve lmtibanlarda p~k 

iyi derecede muva!fakiyet göstererek ensti-

Bir çocuk arkadaıını ıokağa 
düıürdü 

Küçükpaz!\rda Katibçelebi mahalle"ind4 
24 savıda oturan Hüseyinin 9 yaşla.,.ındakt 
oğlu Sami ayni yaşta arkadaşı Mehmedld 
pencereden sokağa bakarlarken Mehme~ 
Samiyi pencered"en itmi~tir. 

Bu itme neticesinde sokağa düşen Samia 
vücudünün muhtdif yerlerinden ağır su "" 
rette yaralanmıştır. 

Nihayet hadise emniyet müdürlüğüne 
k · b h hah h m şhur do tü kısmına gönderllecet olan talebeyi tRs-

a setmış, 11 ayır . sa s~n e . . - bit edeceklerdir 
Yaralı çoculc $işli ha!tnnesine kaldırıl "' 

mış, hadise etrafında tahkikata başlanmış•' 
tır. 

landıncılardan Remzı oldugu tesbıt edıle· · 
rek polisler dün kendisinı Beşiktaşta yaka- Trakyada.n relen ~er - Bdlrne Kız 
lamışlardır. Emniyet müdürlüğünde bir Muallim mektA!bl mezunlarından 36 klşllik 
müddet d'ilaiz rolü oynıyan Remzi niha - bir grup dün Trakyadan .şehriml:zıe gelmiş _ Macariıtana tiftik ihraç edilecek" 
yet suçlarını birer birer itiraf etmiştir. lerdlr. Mezunlar, buradan aileleri nezdine 

- - - hareket edeceklerdir. Macaristandan tiftik nümuneleri istrn , 
mİ!'t ve fiat sorulmuştur. ihracat birliği stan• 
dard tiplerinden nümunrJ ... r hazırlamakta "' 
dır. Macar mensucat fabrikaları mühim blt 
parti almak tasavvurundndır. Romanyaya 
ihTaç edilecek 3000 ton yımak ve 1800 ton. 
tiftiğin ihracat birli~ tarcıfından ~'apılmasi 
kararlaştığından tüccarın mübavaa imkan' 
larını genisletmek üzere Ziraat Banka ı blf 
miiddet rnübayaava nihayet verecektir. 

Kuru Sebzeler ve Musevi mübaeirler - Polonyalı, Çeko.Slo_ 
vakyalı ve Bulgaristanlı Musevilerden mü _ 

hububat Ucuzluyor rekkeb 180 klşlllk bir mfthacir kafllest Ltber
ta isimli yelkenli gemi ile Varnadan şehri _ 
mize gelmt.,, akşam ü~ri FllisUne mütevec
cllıen Jbnanınll2ıc:tan ayrılmışlardlr. Kvayn 
çıkmak i'>tlyen musevllerfn bu hareketleri -
ne m~nl olunmuş, yelkenllye iea.b eden ku
manya verDmlftir. 

Fasulye, pirinç, nohud, mercimek vesai
re gibi kuru sebzeler fiatlarile umumiyetle 
hububat fiatları düşmektedir. ihracatın 
süratle fazla1aşmBlı üzerine bir aralık 21 
kuruşa çıkan çalı fasulyesi 12, 20 kuruş:ı 
yükselen barbunya 9, tombul fasulye 19 
dan 9 kuruşa inmiştir. 

Pirinç fiatlannda Cla kiloda 2, zaten düş
kün olan nohud, mercimek ve kuru balda 
fiatlarında 1-2 kuruıt ucuzluk olmuştur. 

Bu vaziyet ihracatın azalmasından ve 
kısmen mahsulün iyi ve Tekoltelerin rnüsaid 
olduğu haberlerinden ileri gelmektedir. 

Kuyuda bir kadın 
cesedi bulundu 

Polonyalı yahudl)erden 42 klşl dftnkti tren_ ff k lanların isimleri 25 Haziranda ta 
d h · · l · ti B ··b vn n ° • le Avrupa an şe rımıze gem~ r. u mu a_ !ebelere blld1rllecektir. 

clrler bir iti g1ln sonra Ftlıstıne hareket e _ 
deceklerdlr. Fransaya kiralanan gemilerimiz - Kan~ 

nusanl bidayltlnde Fransız hükfunetine ~ 
Fıorya plijlan - P"lorY9 pU.jlan 2 sene rnlanan Şule Mete İnal Demir ve Tnn i • 

müddetle ~2601 liraya Gafur isminde bırine s1m1erlndekl beş TÜrk ştlepinin mukaveıeıe .. 
kiraya verılm1şUr. r1 :ı>u ay sonunda blteceitlnden, vapurlar mem, 

Kömiir satat ftd"_.,, - Etıbank İatanbu1 - leketimize döneceklerdir. Ancak bunlar m~ 
daki kömiir satış ftatlarını tesblt etmi~lr. kaveleye göre yeniden Fransız hükilmet!ne 
Bankanın mftmesslll bugün belediyeye ge - kiraya verilmedikleri halde, dönüşleri haie. 
lecek, yenl fiat listesini ver.ecek:tir. kında bir haber alınamaması gemi sahible.1 

Rus kon.wlosa - Rus konsolosu diın İstan. rinl tell\.şa düşürmilştfir. Jl'ilhaldka Akdeniz .. 
bul Vail ve Belediye Reisi Dr. Li}tfi Kırdım dek! sıkı kontrol dolayısile bu gemilerin 
belediyede ziyaret et.mlş, bir müddet konu.ş- mutad yolların haricinde sefer edecekler! 
muştur. nazan ltıbare alınarak gecikUklerl de t.a.h .. 

Zabıta ve adliy~ şüpheli bir ölüm ha - İkmal imtlbuıları _ İlk okul aon sınıf t:ı- mln edilmektedir. Bu gemilere Fransız hüi; 
diseıinin tahkikatı ile metıul bulunmak • Iebelerinden bitirme tmUhanındQ ikmale kıı- ki'ımetl tarafından vazıyed edildiği hakkın • 
tadırlar. ıanların ımtlhanlanna yann tıqlanaca.ktlr. da alltadar meharılden bir malQmat elde 

Vefada Kayserili Alunedpaşa aokağında Bu imtihanlar tı.ç gün devam edecek ve mu- edllememiştlr. 
26 numarah evde oturan Taha kızı SO ya -
şın<la Sahavet evvelki gece yatmak ~zere 
odasına çıkmış; fakat, sabahleyin odasında 
arandığı zaman bulunamamıştır. Bunun ü
zerine meraka düşen ev halkı ıüphe üzeri
ne mutfaktaki kuyuyu açmışlar ve Saha -
veti orada ölü olarak bulmuşlar. Yalnız 
kuyunun kapağının kapatılmı' bir halde bu
lunması nazan dikkati caltetmiştir. 

Hadise, adliyeye intikal ederek, cesedi 
muayene eden adliyP. doktoru Salih Ha -
tim. morga nakline lüzum görmiiştür. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

-·-····e:·\;·t:·E:·N-M·E··-·--~ 

Taraus bayiimiz Tahir•Altınoluk: ile Tar -
susun Işın ailesinden Vahide Işının 20/8/940 
tarihine müsadlf dünkü Perşeml>e günü ev
lenme törenleri Tannısta her W ailenin 
osUarı huzurlle yapılmıştır. Tarafeyne mes

ud günler dileriz. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksilt.meye konulan ı.t: 
ı - Malatyada sürgü regülltörft tevsii, kanal, açık tünel, imalitı sınafye, sürgü ve 

derme regülltörleri işletme binaları ln§l\at.ı :keşif bedeli (315.000) lltadır. 
2 - Eksiltme 117/940 tarihine raslaynn Pazartesi günü saat 15 de Nafia VeklleU su 

işleri reisllği au eksiltme komisyonu odası:ıda kapalı zarf ~ullle ya,pılacaktır. 
3 - isteklller, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri gen~l şart. 

namesi fenni şartname ve proJelert 15 lira 75 kuruş mukablllnde su işler! relslığınden . 
alabiUrler. 

4 _ Eltsfltmeye girebilmek lçln lateklllerin 08,350) liralık muvakkat. teminat verme-
61 ve ek.slltınenln yapılacağı günden eri az setiz gün evvel ellerinde bulunan nsika -
ıarıa birlikte bir dllekc;e Ue Nana VeklleUne müracaat ederek bu işe maM\JS olmak 
üsere •eslka almalan n bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde veelka talebinde buluıjnıyanlar ek.slltmeye iştirak edemezler. 
& _ isteklllerln tekllf mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir sa.at evveline ' 

kadar su iflerl reislitlne makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. Postada olan gecik -
meler kabul edllmez. (2829l (4800) 

Hasan bey, 
törkçede bir tAbir 
ırardır ••• 

•Dağ 

doiura. .. 
doiun. .... Fare doğurdu!> 

derler, Ja ..... . 
Hasan bey - Ak

denizdetl harekAt -
tan bahsetmek isti -
yarsan zahmet et _ 
me ! Oaaetelert :yeni 
ekudum. 

( TiYATROLAR ' J 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 
İdaremize mtisaba.ta lle müvezzi ve batbakıcı alınacakt.ıl". Müsabakaya iştirak i~n 

aranacak veailtaların nevi ve mahiyeti Vil!lyet P. T. T. Merkez Müdürlüklerinden öğ -
renlllr. İmtllı&nlara VllAyet merkezlerinde 10 Temmuz 940 Çar~amba gün il saa~ 9 _da baş. 
ıanacaktır. Tallblerin nraltt mtl&blteıerinl .tamamlayıp V.Wlyet P. T. T. MQdürlüklerlne 
müracaatla ıamı ve adreslerini kaydettirmeleri lüzumu il~n olunur. e4954• 

Bu Ak..- Saadiye - ŞeDJold& 
aa.w Rna u,.ıro. 

(Yamarcak) vothil 1 perde 
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1 
1 Hadiseler Karşısında_, 

ve enekeden t 1 
. bitaTaflığını :...... ............. YAZAN ••••••••••••••••••• veya böyle olsun, düşünmeli ki e~er Bul • B ulgarıstan komşu~l~z, etmiş olma· i Emekli general garistanın ~tahakkukunu büyük bir tevec-

• defailtla beyan ve.ı ::et iğnesinin i A • cüh ve muhabbetıı ile beklediği yeni nizam 
sı~a ra_g~cn, onu:r~~ _s~oma .mihverine 1 H. Emır Erkılet şu >'.'u~~~a tari~ ett~~~miz .. şekil ise bun -
~ı.knatıslı .ucun~n B ··ıd· Bulgaristan : .. aon Posta• nın askert muharrir! dakı buyuk gayrı tabıılık goze çarpmalıdır. 
cgık oldugu bır sır degı. ır. ... _ıev- =·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Çünkü, Lehistan Norveç l lolonda Belr 0ıka 
B ık 1 d •.. klik istıycn yegane o 1 1 ' , , " a ·an ann egışı . diğer veya daimi olarak, uvdurabilmderinin ha- ve Frnnsada, bava ve denizlerde hemen 
Jeti olduğu için, değişiklik istemhy~t~ 

00 
_ kiki sebcblerini ancak, bunların geçen Bü- temen yalnız Almanva bol kan 'döksün 

Balka~ dcvlct~crinde~ ayrı v~.b :t;esi ve yük Harb neticesinde itilaf devletleri tara- hadsiz ve hcsabsız para, malzeme ve kuv~ 
lannkıne zıd bır dış sıyaset t~ 1 ~deden fından yaratılnn yenı Avrupa nizamından vet sarf eden ve üstelik bütiin istidad ve ka
lateklerinin tahakkukuna yar 

1
1m ~~ek ta· memnun olmamalarındu aramak icab eder. biliyetlerini ortaya tan hemen hemen yal-

mihver devletlerine istinad ey emcsı Bulgaristan, Almanya ve ltalyadan kork nız o olsun, fakat bıışkalan kazansın, hem 
biidir. muyor, bilakis onlardan yardım bekliyor. de, bedava olarak; Bu mümkün o!abı _ 

. • ~'-1 • · tahakkuku pıe- • l Bulgarıstan ı&t~ ennın d k · Bu sebeble Berlin - Roma mihverinin bu - ir mi} ' b .... k emo raııı 
selesinde, batı Avrupa uy~ k .. her şey- gün Fransaya karşı ihraz ettiği galibiyetten, Onun İçin nihai galebe Almanynda kal-
devletlerine dayanamazdı; çun u d"k bu henüz ve ancak yarım bir zafer teşkil dığı takdirde, Almanların ne yapacaklarım 

1 b. t yaptıkları ve ı - ki b b B J k den evvel, bun ar 1f8: kendi elle • etme e era er, u gari.,tanın memnun o- ve ne yapma istıyeceklerini şimdiden 
te ettikleri muahede erı. ~~;~yer devletlrri lup alakalanmnması mümkün olamazdı. kestirmek kabil değiidir. Almanya için dost 
rile bozmak istemezlerdı. 1 1 

• Nitekim Bulgaristan hariciye nazırı Bay Po- Bulgaristan yolile Balkanlara ve Bulgaris _ 
ise bilakis, Avrupaya kendı r~n!aat\~~~= pof ltalyanın Sofya sefirınc tıMussolininın tanın kendisi için o kadar özlediği Akdeni
uygun yeni bir nizı:ım verme ıçın ° ilan ettiği prensipleri tahakkuk ettirecek o- ze inmek de hnritada ola~ilir. Bulgaristan, 
kuvvetlerile çnlışıyorlnr. Bu ~ebeble,k rbe - lan bugünkü hadi"~lerin inki~afını derin bir ve herkes İyi bilmelidiı ki Almanlar 

· · ·· d anca u· · h h bb l 11 hl vizyonist Bulgaristnn ıçın umı tevecclİ ve mu a ı":t ~ takib ettiğinin söy- a a nr olmayıp, or.lar da bütün insanlar 
radn vardır. lemiş. Filvnki Mussolininin ilan ettiği pren- gibi iktıdan bulunca sonsuz ihtirns sahibi 

İtalya ile Macar:sıanı ve hatta Rusyayı sip HAvrnpnya ve dünyaya yeni biı: rıizam olacaklardır. Avrupndıı ve dünyada tam 
Almanyaya yaklaştıran revizyoncuhlk ?I - v_cı;n.ekıı, yani deği ikliklN yapmak pren- bir adi~imc sulh, 22 yıl evvel büyük de _ 
duğu gibi Bulgaristanı bunlar~. 1!1er ettıren sıbıdır: bu da, esasen deği~klik istiycn ~o~rası devletleri tarafından kurulamadığı 
nmil de siyasi hududlard 'l ?_egış;.~ı~ ~n~ : Bulgnrıstanın tahakkukunu dört t?Özle bek- gıbı, orta Avrupa totaliter devletlerinin 
mak isteğidir. Blkaıılarm .d~gcr or e u- ]ediği bir şeyden başka bir §CY değildir. şimdiki harbde galebeleri h:ılinde de, ya -
Jeti ise Balkanlarda §imdıkı durumun ~ Almanyanın fngiltereye karşı muzaffer kın bir gelecekte olmıyacaktır: bahusus to
hafazası taraftnrıdırfo ... Bu seb~~I~, ~o ar olması halinde Bulgaristana gün doğacağı talit~r devletlerin gözünde Bul ari tan gibi 
yabancı büyük devletlerin he~ ~urlu tl:~nve anlaşılıyor. Fakat evvela bu zafer henüz 6 mılyonluk küçük devletler vücudlerinin 
tazyikferinden kaçınn'bifmek ıçın ara b ~ vaki olmamıştır; onda.ı başka Almanya ve izalesi icab eden bir takım parazitlerden 
da ittifnk akdi'ni düşiindüler. Onlnnn .. u İtalya İngiltere aleyhine muzaffer olamaz- başka ıeyler değillerdir. 
niyeti, Avrupnda ve biitün dünyada s.tatu- larsa bu harbi kaybetmeleri mümkündür. Onun için az çok ndiliine bir sulhü, bir 
konun muhııfazasınn taraftar olan lngıl~ele Bu sebeble. Bulgar başvekili Bay Filop dün tarnfın tamam bir galebesinden ziyade, ge· 
ve Franıınca tesvible lcarşılnn~_ı._ F~kat a - Bulgar basınına <cBulgaristanın harbin bi _ ne vücud bulacak bir Avrupa kuvvet mü • 
kan ittifakı yeni nizam ve degışık_lı~ tara: • dayetindenberi kabul ettiği banş ve bita • vazenesinden beklemek ve hareket hatla
tan olan Almanya ve ltafyanın ı§ıne ge · raflık siyasetine devanı niyetindf'! oldu _ rını ona göre tanzim etmek bilhassa küçiik 
medi. Onun için revizyon aleyhdarı ~af - ğunuıı bildirmiştir. Fırsat gözeten ve bun- devletler jçin çok dnhn makul bir siyaset o-
kan paktını. revizyon taraftarı ·Bulgatısta· dan istifadesini bilen Bulgar «bımş ve bi _ lur zannındavız. H. E. Erkilel 
nın emclJerini tutarpk, içind~n y1kmnk ve tarnflık siyasetinin ne demek olduğunuı> •••••••••••••••••••••••• .. •••n•• ............................ . 

Bulgnristnn vasıtaııile her daın~ ~alkanları ise Balkanlılar iyi bilirler. Ticaret Vekili tetkiklerine 
tazyik etmek mihver de.vletl~rının Balkan Almanyanın, ltalyanın da yardımile, ni-

tıHocaya sonnu§lar: 
- Eski ay]an ne yaparlar) 
Hoca cevab vermiş: 
-Kırpıp kırpıp yıldız yaparlar.» 

Tenekeden, traş bıçağı yaptıklarını ga
zetelerde okudum. Hoca sağ olsaydı, sor
saydık: 

«- Eski tenekeleri ne yaparlar? 
Cevab verecekti: 
- Kırpıp kırpıp traş bıçağı yaparlar.» 
Merek ettim: 
Eslci tenekeleri kırpıp kırpıp tra bıçağı 

yapanlar, acaba eski traş bıçaklnnnı da 
birbirlerine eklemek suretife yeni teneke de 
yapabiliyorlar mı) 

Kim bilir, bdki o işi de tecrübe etseler 
muvaffak olacaklardır. 

* - Tenekeden yapılmış traıı bıc;;.aklarile 
trnş olanlann yüzleri ynra oluyor ... diyor
lar. 

Karısından dayak yiyen kılıbık erkeğe 
gün doğdu demekt;r. Kansından dayıık ye
diği Vt" yüzü gözü sarılı bir halde sokağa 
çıktığı gün: 

- Nen var, dostum ne oldun) 
Diyenlere kaçamak bir cevab verebile

cektir: 
- Hiç, şey, tenekeden yapılmış trnş bı

çağile tra oldum da .• 
Fakat bunun aksi de vaki olabilir: 
Tenekeden yapılmış trnş bıçağile trnş 

olduğu için, yüzü yara olmuş erkeği sokak
ta görenler: 

- Karısından dayak yemiş. 
Hükmünü vereceklcrdir. 

Bayan, hizmetçiye seslenecek: 
- Bizim çöp tenekesi ne oldu? 
Hi:z~etçi cevab veıece>k: 
- iki gündür ben de bulamıyorum ba· 

yan. 
Bayan hiddetlenecek: 
- Gene kapının önünde bırakmışsındıt. 

Biri alıp götürmüştür. 
Bayın sesi duyulac&k: 
- Çöp tenekesini nafile atamayın, ben 

aldım. Kendime tra~ bıçağı yapbrmak için 
fabrikaya verdim. ' 

* Tenekeden jilet i:nali de bir çoklarıni 
zenginleştirecektir. Az zamnn sonra göre
ceğimiz. kat kat apartın\anların isimleti 
şunlar olncaktır: 

"Teneke jiletpalas ,,. 
cıTeneke traş apartımanrn. 

* Tenekeden traş bıçağı yapıldığına biı; 
türlii İnanacağım gelmiyor. 

E.ğer hakikat olsaydı, şimdiye kadar ı~ 
tanhulun birçok St"ıntferinde bulunan vo 
göze batan teneke mahalleler ortadan kr.I• 
kardı. 

Ötede beride yiizİeri teneke kaplılar!\ 
rnslnmazdık. 

Hiç kimse diğerinin kuyruğuna bnğlıyn• 
cnk teneke bulamazdı. 

Halbuki bugün de teneke rnnhalleleı 
gene olduğu gibi duruyor. 

Yüzl ri teneke kaplılarn rnslıyoruz. 
Ve birinin kuyruğuna teneke bnğfnrnn 

istiyen kimse hiç güçlük çekmeden bir t • 
neke bulabiliyor. 

l"'J t11w.•I ~ulı1~1 

siya etlerinin esasını teşkıl ettı. hayet Jngiltereye de galebe çaldığını ve bu devam etti 
Sovyet Rusyayı başlı ba ına tetkikten suTetle Avnıpaya yeni bir nizam verecek 

ziyade onu da reviz.> oni t devletler ara - iktıdar elde ettiğini bir an için kabul ede _ Bfrkaç gündenberi çehrimizdc bulunan 
aında :nü talca etmek daha doğru olur. Ge- lim: çünkü, anlaşılan, Bulgaristnmn dört Ticaret Vekili dün öğleden evvel başkon
çen Büyük Harb neticesinde, biıyük de - gözle beklediği vaziyet budur. trolörlükte meşgul olmuc, öğleden sonra 
rnokrnsi dev]etleri tarafından, Avrupada, Bu takdirde Bulgari!ltanın yeni nizam • fint mürnkabe komis.> onunun toplantısına 
Rusyanın elinden alınarak ba§knlarına ve- dan umduğu ey her halde Rusya Romnn- riynset etmiştir. Toplantıda Vali Lutfi Kır
rilen birçok memleketler vardır ki Sovyet- yadan Beıınıibyayı, Macaristan Transil _ dar, Vali Muavini HalUk Pepei, iç "ficaret 
Jer Birliği bunları istirdnd için fadece mü- vnnyayı alırken onun da Dobriceyi eldf' et- Yrnum Müdürü Cahid. Mıntaka Ticaret ve 
nasib bir fırsat gözetiyordu. Bu yerler, mesidir. Kezalik düşüneb!lir ki Macaristann lktısad Müdürleri, lzmir Ticaret Müdürü, 
malum olduğu üzerr, doğu Baltığın şimal Yugoslavyada'ki eski yerler verilirken ve Oda Umumi Katibi ve tüccar Sabri Tüten 

Okuyucularıma cevablarım .. 

ve cenub sahillerile, Lehi~tanın birçok ltalya Dalmaçyaya el ntarken 0 da Ma _ bulunmuşlardır. 

Çorluda Bay N. R. ye: 
Çocuğum, 
Sen kimsin} Bayan N. kim) Sen knç ya-

şındasın? Bayan N'. kaç yn~ındadır') Sen 
ne İş görürsün} Evlenme çağında mısın) 
Bayan N. le birbirinize yaşça, içtimai sevi
ye itibarile denk misiniz} Bunları bilmedik
ten sonra benim sana bir yol gösteremiye

ceğimi herhalde sen de takdır edersin. 

* 
semtleri v~ Brsarabynclır. Bunlardan birçok hdonyaya ahib ol!lun. Bulgaristan gene u- Vekil toplantıyı müteakıb gazetecilere 
kısımlar bııgün Ruslarca istirdad edilmiş mabilir ki, harbin basındanberi Almanyaya satışlarda toptan ve perakendecilere bıra
olduğu gibi h~nüz geri alınmamı« yerler de ve mihvere karşı gösterdiği dostluk, bita - kılacak kurların tesbitine devem edildiğini 
vardır. O halde Sovyet Rusy:ının bir Av • raflıkhln ÜBtÜn bai':lılık ve iktısadi yardıma bildirmiıı ve: Bayan Naciye, 
rupa müsellah ihtilafındaki tabii J eri, ha- mukabil, !kendisine Dedeağaç ile Akdeniz - - Milli korunma kanununun 32 inci Mektubunuzu okudum. Size lınksı:zsınız 
1_ı.katte müttefikler kampı olmaktan zh·a- den bir sahil verilsin. maddesi zincirleme ticareti menetm"ı tı·r. H ki k &. ~ demiyeceğim. a ısınız. fakat ha kınızı 
de mihverin tarafı olmak iktız.a ediyordu. Fakat bilmiyoruz ki, Bulgaristnnın milli Bu aebeble piyasada darlı kmuhtemeldir. 

il d d·~· 1 J b 1 d d" ··k k fi 1 l ld müdafaa etmesini bilmiuorsunuz ve düc•ü-Bu itibarin, bugünkü Avrupa ırilahlı ih • <>me er c ıgı oey er ya nız un ar mı rr? 1 ıye yu se at ara e en ele mal alıp sa- J ~ 
tilaflarında İtalya ile Macaristanın, hattıi Yoksa zamirinde daha bilmediğimiz hedef- tanlar suç işlemiş olurlar. Komisyon bazı ğünüz fena vaziyetin esas sebebi h kkınızı 
Rusyanın ve nihayet Bul?ar~stanın dış si - ler vıır da bunlar için dahi, sarih veya mcv- gıda maddelerinin perakende fiatlannı da müdafaa etmeyi bilmemiş olmanızdır. Ano.-
yaaetlerini, Almnnynnınkilerıne, muvakkat rh•u•m-v•fı•d•le•r-a.lrn-ıs-m.ı.d•ır•:>•ı-f.·a.k.ı.a.t . i.st•e•r• o• .. y•l•e-t111es•b•i•t•e•d•e,,.c;;,;e;,;;k;;,;tı;;,;" r.;.ıı...;.d.;;e.;m.i.;.şt;.i ,,.r. _______ ..;,;n;;;ızı;n;;..;e;;.;v~in;.;;;,e .:g::.,;i.;.;tm;;,;;;e;k.;.;le;;.;,;h;a;ta;.,;e;.;,t;;.;ti.;.;n,;iz;;, . .;E;v~i;.:;çı;;;· n;;.;d;;,;e 

«Son Poıtaı> nın edebi tefrikası: 49 

M 
-k-1 ·'- epten yapılmıştır. Rengi anto· a ın ~r • 

1 ' . 'd" Rop· mavili bir emprıme-paste mavısı ır. • 
dendir. Mantonun .ırka yakası ön reverle-

k )1 )ara büzgü ile bitişiyor. En re, o an omuz 

b 
.... k .1 ••. bunlardır. Ropta da birnz uyu yeru ıgı 

b b 1 Z 
Korsojın üst tarafı aha 

u tarzı u uyoru · 
•ık büzgü ile eklenıror. Eteğin dize yakın 

. d b" b ta vnr. Buradan aşağısı bol 
)'erın e ır as 
ki Adeth büzgülü gibi ... 

O§. b•• ••J k . 
C 

. sentür· tokasına uzu ere geçı-
enış • 

)'or. 

Y • k ·ı takımın bariz anı te mı 
büzgüdür. 

hususiyeti 

Bunun için, bilakis sizi mümkün ol
duğu kndnr sık sık kar ıla tırmak ve bu 
vesile ile Haluku pençelerim arnsına al
mak daha muvafık olur. 

Bu alçakça ıözler Zeyncbin öfkesini 
on dereceye çıkarmıştı. Kendisini tuta
mıy rıık haykırdı: 

. - Pekiilu; ben de yapacağımı bili
rım artık. 

Uyııal ve sakin Zeynebin birdenbire 
şahlanması fettan kadını bilaihtiyar kor
kutmuştu. Telaşını gizlemcğe çalıııarak 
sordu: ~ 

- Hücum planınız nedir) T ı,, 
elde etmek mi) ur ıanı 

Genç kız ademi tenezzülle omuz silk
ti: 

- Kocanızı mı) Hayır. .. F aknt ma
demki Haluk sizi mukaddes bir heyk l 
gibi yükseltti, ben sizi bulunduğun:z 
yerden alıp yere çarpacağım. 

- Yani Halukun bana kar 1 duydu
ğu aşkı yok edccekl!iniz ... Na51n 

Zeyneb soğukkanlılıkla cevab verdi: 
Ona kendimi sevdirrncl:le ..• 
Bu kabil mi) 

sın? 
Ben istedikten sonra niçin olma-

- O senelerd~nbt"rİ ht-.ni seviyor ve 
hatta benim Turhanh evlenişim bile bu 
sevdadan onu vazgeçiremedi. 

- Bedbaht bir kalbi elde etmek pek 
koylRdır. 

- Demek böyle bir tecrübeye giriş
meğe niyet ettiniz. 

- Herhalde sizin dahn fazla bir za
man kocamla oynamanıza mani olaca
ğım. 

- 'e 'kadar abdalsınız Zeyneb! O
nu seviyorsunuz, aylardanberi onunla 
beraber yaşıyor'JUnuz; böyl!! iken sim
diye kadar niçin böyle bir tecrübe yap
mamıştınız) 

- O benim biler.(':ğim şeydir. Belki 
de kendimi ona sevdirmek i~ime gelmi
yordu. Buna karışmağa hakkınız yok 1 

- Demek ki çaresiz kalınca b unu dü
§Ündünü:z. 

Nakleden: Mua:u: Tahnn Berkand 
- O da bana aid bir mesele. 
- Acaba Halıik bu fedakarlığınızı 

takdir edecek mi deısıniz~ 
- Bu mesele karı kocn arnSJndn nal

ledilecek... Siz zahmet edip düşunme
yiniz. 

- Si~ zannettiğimden daha toy bir 
kızrnışsınızl Turhanın :sizin nenizi beğen
diğini anlamıyorum. Jste şimdi gözümün 
karşısına çıkıyorsunuz. Evinize gider Eit
mez Haluka: «Ben san.ı :kendimi sevdir
mek istiyorum. Handandnn vazgeçlıı dı
ycceksinizl 

Bir iki dnkikadanbeti jki kadın bir
birlerine karşı gayet müstehzi bir tnvır 
takınmışlardL Zeyneb bu son sözlere de 
gülümsedi: 

- Olabilir 1 Bundn bir mahzur gÖ?Ü· 
yor musunuz} Siz ki erkekleri ağınıza 
takınağı bilen mahir ve tecrübeli bir .ka
dmsınıı: 1 

- Hay:ır, bir mahzur görmiiyonım. 
Yalnız ~nu diişündüm: Evlendiğiniz za
man Hallıkun sizi sevmediğini biJi,•or
dunuz. siz kendi aşkınızı onn söyl~me
diniz mi~ 

- Hnvırl 
- Öylr ise en nıijhim noktayı !!İzle-

mi -siniz. Herkes Halukun sizinle ancak 
benden intikam almak: için evlrndiğinı 
ve sizin de onu sevdiğinizi biliyor. 

Bir dakika için Z e) nebin aklından 
öyle bir fikir geçti: ul\lademki kocaııını 

elinden aldığımı farzeclt"rek Haluku e
limden almak ve bu uretle benden öç 
almak istiyor. o halde ona hakikati söy
lersem belki bu planının müessir olmı
yacnğını anlıyarnk bizi rahat bırakır.!) 
F.akot bu, doğrudan doğruya kendisini 
alçalımnk olurdu. Vazgt.-çti.. tereddüd 
etti, nihayet sndı-ce ,ou cevabı verdi: 

- Yanılıyorsunuz? Ben Haluku ev
miyonım. 

Bu kat' i sözler Handanı hayretler i
çinde bıraktı. 

- O halde onunla niçin evlendiniz) 
Bu izdivacı örten ~ır nedir~ 

- O bana aKl bir meseledir. 

- Haluk biliyor mu) 
- Aramızda hiçbir gizli şey olma-

dığını size söylemiştim. 
- Evlendikten sonrn da onu sevme

diniz mD 
- Böyle bir ııuali sormağa hakkınız 

yoktur~ 

- Hakkımda neler di.ışündüğünüzü 
Haluka söylediniz mi) 

- Tamamen ... 
- Ne dediniz) 
- Sizin oyununu.... k ..... anmamasını 

tav İye ettim. 
. ~·:landan çileden çıkmıştı. Kudurmuş 

gıbı haykırarak: 

- Demek .• demek .. sebebi bu idi. 
Zeyneb evvela müstehziyane bir sesle: 
- Evet, onu zoria öptüğünüz halde 

mukavemet göstermesini,, &ebebi .. , 
Dedikten sonnı ciddileşerek devam 

etti: 

- Ha)•ır, Halukun sizi öpmcyişinin 
ba..,ka bir sebebi daha ver: O , yüksek 
ruhlu bir adamdır ve hayatı an layış tar
zı si7inkinden baskadır. O artık sizi baıı
ka bir erkeğin bildiği :için ııizi öpm~k 
hakkını k.-ndisinde bulımıdı. 

- Pısınkl 

- Hayır, temiz ve yüks~k r Öyle ol-
mnsayd1 ~sen ben de onunla mt'şgul 
olmaz. onu lcendi haline terkederdim. 

- Ben sizin yerinizde olsam, muvaf
fak olamıyaC'ai?ım bir işe girişmrzdim. 

Muvaffak olacağım ... 
- Benim silahlanın çok kuvvetli ... 
- Benimkiler de ... Fakat artık çok ko-

11u hık. Bt-n gidiyoraın. 

Zeyneb kapıdan çıkınca Handanın 
telaşı artmı tı. O vakte kadar onun söz
lerini saçma telakki etmek istemişti ıun
ma sonradan düşünceye daldı. A<'aba 
Zeyneb hakikaten kocasını sevmiyor 
muydu) Bu takdirde ~azırladığı intikam 
plnnı bir su köpiiğii ~hi uçup dağılacak 
''e rakibini ha ka taraftan vurmak mec
buriyeti hasıl olacaktı. 

(Arkası var) 

hiikim kadındır. Evini terkettiği anda hıiki· 
rniyetini kaybetmiş olur. Ne ise olan olm\llh 
vaziyeti tn hih etmek ]:lzım. Kocanıza bir 
mcktub yazınız. Vaziyeti olduğu gibi hiçbir 
noktayı snl:lamadan izah ediniz. Esasen s\ 
de onun doğruyu takdir eden bir insan ol· 
duğunu söylüyor:mnuz. Zannederim ki, o 
da siz.in hakkınızı te.cılim edecek, bu mesele 
de böylece halledilmiş olacaktır. 

* Edirnede Bay F. M. ye: 
Kıskandırmak arzusile yapılan hareket

lerin aksi tesir yapmak ihtimali vardır. Ben, 
sizin tuttuğunuz bu yolu beğenmiyo m. 
Size daha ziyade müşfik ve samimi harC4 
ket etmenizi tav İye ederim. 

1EYZE 

~.-... Bunları~ ........ 
biliyor m u 
~idiniz? 
Toz yapmıyan kömür 

İki Amerikalı mühen
dis kömürün toz çıkar:... ~' / "\ 
maması imkanını keş- ı,,_ ~\ 
fc>tmışlerdir. Bunların id ı/~ ~ 
dialanncl nazaran, kö. J:j ~ ..... ~/ 
mi.ir, petrolün tasHvc. ';:::) 
sinden lbakiye kalan °bir madde içine ko. 
nulduğu takdirde, toz yapnuyacaktır. 
Şimdiye kadar eli yüzü siyah insana: 

- Kömürcü müsün? 
Derlerdi. Eğer, kömürler bu iki mU, 

hendlsin keşfettikleri maddeye batırtldık. 
1an sonra satışa çıknrılıxsa bundan böy
le, cli yuzü tertemiz insanlara: 

- Kömürcü müs!in? 
Diyeceğiz. 

* Yarış kazanan ölU 

l 923 senesi 4 Haziranında Belmnn 
Par~ta .. yap~lan bir at yanşmı ölü bir jo
kcyın uzerınde bulunduğu at kazanmış· 
tır. Jokey atı yarış mahallinin sonunn ka
dar pirinci -0larak sevketmiş ve tam ya
rışı kazand1ğı esnada kalb sektesfodcn öl
müş, atın boynuna yuvarlanmıştır. 

* Çinliler ne kadard ır? 
Bir istatistikçinin yaptığı hesablara 

göre dünya nüfusunun yüzde yirmisini 
Çinliler teşkil etmektecıir. 



, 
6 Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haberleri] 
Kaşrn güzel bir nahiyesi : Kalkan 

r ................................ .._. ......... __...."\ 
i Bu köy halkına ı 
{ yerleşecek köy f 

bulunamıyacak mı? ~ 
: 

• 
Hazira n 21 

1 Emniyet ilanları 1 
Satılık Otomobil 

937 model Master Dölüks Şevrole markalı ancak 32,000 kilometre yapmış temıs qıeır 
vaziyette bir otomobil açık arttırma suretlle satılacaktır. Arttırma 24/Haz!ran/ 940 tart • 
hine düşen Pazartesi giınü saat 14ı de Bandık: binasında sat~ salonunda yapılacattır. 

OtomobU arttırma gününe kadar Ni.şantaşında Şi1.1.rnigAr sokağında. Türk gara.Jmda 
Gürbüz ormanlarından bol miktarda kereste istihsal 

edilen nahiyenin en mühim ihtiyacı Eşen çayı 
üzerinde yapılacak bir köprüdür 

Balıkesir (Hususi) _ Geçen yas bir 1 her gün görillebilir. Satış günü otomobil Sandık binası önüne getirilecektir. Müzayed.,.. 
yangın n eticesinde tamamen yan.mış 0 _ 1 iştirak için 150 lira pey verllmesı ve bedelin, derhal peşin öderunesl şarttır. 
lan Tursunbey ka zasuun Osmaniye kö- ! • İsteklllerlri satış gij.nünde Sandık binasındaki satıt salonunda hazır bulunmalan. 
yü, devlet ormanları dahilinde bulundu- (4871) 

Ka.ş (Husust> - Coğrafyada Feniküs dlye metJerde serf akı.şlarla güneye do~u ak _ 
Q.Dtlan bir körfezin derinliklerinde ve sert makta ve Akdenize dökülmektedir. 
topraklı, yalçın kayalı sahiller üzerinde ya - Kı.ş aylarında, Eşen. başlı başına bir tu _ 
yılmı.ş olan Kalkan nahiye.si Güney Ana • tandır. {)'zerinden geçmek mümkün olma -
dolunun en faal merkezlerinden biri olmak- dı~ı gll>1, civarına yakla.,mak da o nl.sbette 
tadır. zordur. 
Kaşın garb hududlarını te§kil etmekte ve Asırlardanberf bu civara dehşet .salınış ve 

memlekctlmlzin ekonomik ve tecimsel faali- kuvvetli cereyanlar halinde ufuldayan Bula. 
yetıeri üzerinde ehemmiyetli bir rol oyna - rının derinliklerinde bir çıok insan ve hay _ 
maktadır. van bo~w; olan bu su maalesef bugüne 

Nahiye, şimalde Akdağdnn başlıyarnk ba. kadar köprü görmemiş ~e buralarda oturan_ 
tıda Fethiye sınırlnrına dayanan ve meşhur lar için dalma korkulan blr tehlike olarak 
Eşen çayı ile Fethiyeden ayrılarak mntema. kalmı.,tır. Korkunç tehdidi. her nn zail ol -
dl suret te Akdcnlze doğru ilerleyen bir hu - mıyan bu çay üzerinde selA..metin temini f _ 
dudltı çevrili, ormanlarla mestur, dağlık bir çın köpr:ü yapma~ d~ünmenln 'kime ald bir 
mıntakadır. .keyfiyet olduğunu takdir edecek değiliz. Geç 

Gurbilz ormanlarından istihsal olunan ke mlş devirde hükftmetin sokulamadığı ve tam 
rest.eler, her sene harice sevkedilmekte ol - bir Asayişin giremediği .bu yerlerde Beşka
duğu gibi, arpa, buğday ve kömür gibi e - za rnıntakası denilen e~klyam bol bİr mev • 
lıenuniyeUi istihsal Jcaynakla.rına da. sahlb kJ vardır. Saltanat idaresi, yurdun dağlık ve 
olan nahiye, mi.ınevver halkı ile bu civarda, 
yurdun kahraman kasa.balarından birisidir. wız ve merkeze uzak :se,kazaya, güçlllkle 

15.20 sene evvel, Akdenizln en parlak mer. kuvvet sevke~~r ve sayı.c;ız .serseri ve eşklya. 
kczlc:-lnden '.biri olan Kalkan, sahilde olma- !arla uzun muddet devam eden tedtb hare
eı itibarlle bir çok işgallere. baskınlara ve ketlerlne girl.şlr ve büyük m~küllerle karııı-
t ·· zı .. ıı. b d t nl ln.şırdı. ecavu ere "Oramı.ş ve ura a o ura ar Eş ç k lk b k d hıt 
memleket müdafaası uğrunda, şayanı hay - en ayı, e onom ' a ım nn mu e 
ret yararlıklar göstenn~lerdir çok faydalıdır. Gerek bu cihetten ve gerek.c;e 

· Asayicı ve köylü işlerinin kolaylığı bakımın -
Kalkanda, Belediye teşkllfttı bulunmama. dan E'len köpnfisünlln tahakkuk etmiş oldu. 

f!llla rağm.en, halkın müşterek gayretlle. şa_ ğunu görmek. Kalkanlılardan beklenen bir 
yanı takdır işler b~anlml§ ve bir kasabaya vazUe olmakla 'beraber. tarthl bir mMelPnln 
lftyık F.ckilde, nahiye merkezinde, ~ıymetıt de halli demek olacaktır. 
ve esaslı eserler meydana getırilmtştır. • .... . ................................................. ...... . 

tundan evlerfnJ d.duklan yerde tekrar 
yapmaları Devlet Orman İşletmesi tara • 
fından menedilmesi üzerine bu köyün 
başka bir yere nakli için lazım gelen m u_ 
a meleye tevessüı olunmu1to. Köyün nak
li için müna.'l.ib bir yer aranmL~ ve ts _ 
tanbul Kartal kaza.111ında Seferu.<ıta çift. 
lifi ile Karacabeyde Haydar çiftlliti bu _ 

: lunmuş.<;a da bun·arın gerek satın alın -
: ması işinde uyuşula.mamaoıı ve gerek sa
• ha ve toprak kuvveti bakımından bütiin 1 bir köyün ihtiyacını ka1"Şllay~ak şekilde 
İ: bulunmamaıımdan naklJ L':f geri kalmış.. 

tır. 

İ Bütün bu tcıter şimdiye kadar dfl\'am 
2 edegelmekte olduğundan harlkzede kör. 

filler bu kı ı Kızılay c:-adırJarında acınl\. 
cak bir halde g"eçirmL,ıerdlr. Şefkat eli
ni iher yere U7.atmakta bulunan K17.1my 
bu defa da bu köy halkı için 1180 Jirıı 
göndermMir. Hala Kızılay çııd ırtannıfa 

banııan Osmaniye köyü halkının olduk. 
ları yerde U-krar 1 kanı veya n a.kil M 
halleclllmez e, bu zavallılar kışı gene ça. 
dırlarda soğukta perl!'tan bir halde .-e _ 
çlrınefe mahküm b1ırunmaktadtrlar. , 

Bu husu<ıta alakadarlar10 dikkatini : 
celbetmek çok yerinde olur. ~ 

\ ......................................................... / 
Çorluda bir kamyon kazasmda 
bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı 
Çorlu (Hususi) - Geçen Pazar günü Ye -

Hava Okulu Komutanlığından : 
Hava okulları tallmatının 86. n;ıadde.'linde nzılı şartları haiz istekliler dilek k.llıdı 

ve vesikaları ile Temmuz ba.,Ia.ngıcından Ağustos sonuna kadar okula ba.ıJ vururlar
Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kAğıdları ile vesiknla.rıru pasta üe 
okula gönderirler. Ve alaca.klan kaır.,Wğa göre :hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedlldl kısmına girme ş:ırtları şunlardır: 
Al Türk olınak. 

B) Orta mekteb (L1se sekizinci sınıf) tahsilini b itinn~ en az 16 ve en oot 
20 ya.şında olma.it. !Mi bulunmamak. 

C) Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçw; tşlerinde kullanılmağa elverişll alda • 
ğuna dair rnüte~ısları tamam olan blr hastanede sıhhat heyeti reporu 
olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

bul unrunlar: 
Bulundukları yerin a.skerllk şubesine müracaatla muayeneye gönderilirler. Tam tef.. 

kilfıtlı, sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük kumandanına müracaatla mua.. 
~eneye gönderilirler. . 

D>Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç blr .surette suçlu ve mahkfun olına.dığına dair 
bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden veya polis funlrllğhıden tasdikli vesika p.. 
termek. 

E> Okula alınacak okuyucular, gedikli erbaşlar hakkında 2~5 sayılı kanun ma • 
ciblnce muamele göreceklerini, mektebi blUrdlklcrlnde 12 yll müddetle hava pdlk1l 
erbaş olarak vazife göreceklerini taahhüd etmek. 

F) Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 

H> İstekli adedl çok ıvey& imtihanım kazananlar alınacak miktarda.n fazla olacak 
olursa lbunlann içinden riyaziye bllgllert daha iyi ve yabancı dil bllenler yenlenlr. Ba
va okulları okuyucuları ru kert liseler okuyucuları gibi yedirilir ve 'giydırlltr. Kltab ft 
diğer ders için Iii..zım olanlar parasız verillr. 

V> Tallbler aras.ındn 16-18 yaşında olanlar plloUuğa ayrılır. Ka'blliyeti gör~ 
lerle 20 yaşına kadnr olanlar ihtisas gediklisi ohırln r. Kab il!yet.ıerine göre ~ 
telsiz, foto, atıcı, bombardıma.ncı, olarak yet~tlrlllrler. (2116) (3741) 

bil~~~anlıların yaptıklarını şöyle sıralaya - c KüçOk haberler J nibağlar mevklipde şoför Muharremin 1da _ •---------------------------------. 
re.sindeki kamyon asrnıt yoldan geçerken f l stanbul h ı d. · İlanları 1 20 metre murabbaı genişlikte beton rıh -

ıt.un. p3rk, Atatürk büstü. 15.000 Ura değe -
rinde 22 odalı muazzam ilk okul .binası, ka
saba içindeki caddelerin tanzimi, yakın köy. 

* Muhtelif suiistimalleri iddiasile Dört- devrilmiş ve yolculardan bir kişinin ölümü _ e e ıyesı 
a~çkB~muh~nSükyman tevkif edil- M~3ktş~~~n~a~asınase~b~- ~---------------------·------------
miştir. muştur. Taksim kışla.sının bir kısmının hedlm ve tahassül edeoek enkazının (Duvar taeıarı 

lere doğru .şoseler. 
* Adana Türkkuşu Reisi Hayri istifa ile kule üzerine konulacak kiremit har1o olmak üzere> satı.şı açık arttırmaya konul • 

etmiştir. Bahkesirde hastabakıcıhk m°"tur. Tahmin bedeli 1929 lira 31 kuruı ve ilk tc.ınlnatı 144 lira 70 kur~ur. şan .. 
TMavvur edllen işler de şunlardır: Sidek * Ka~ta yeniden ihdas edilen ıkaza h~ltlm name Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görillecektir. İhale 24161940 Pazarte. 

ısu,yunun merkeze lndlrllmesl, Sldekle oto - m l lvlnli#irb Zakh' Dıırumerlç bayin edil. kursuna 70 bayan iştirak etti sl günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tallblerin ilk teminat makbus TeJa 
ftıobU münakalAtının temini, nahiyenin aJaç mJ., ve gelip tşe ba,lam~tır. Bal•k .. ~ir <H i) B 1 k . fahri mektublarilc ihale günü Il}Uayyen saııt.te Dalml Encümende bulurunaları. (4752) 
la d ıl Eş k .. rüs" " 0 ılm ~ .,., usus - a ı esırde 
"" n ır mnsı, en op unun . aşar a.'!ı, * K3' hayvan sağlık sıhhat memurluğu hastaba.kıcılık kursu 17 Haziran Pazartesi 
c idek suyunun merkeze indırllmesl. hem ahlren bir memur gönderllmek suretile dol- ün" d itlb d""' i ..__...,_ g un en aren u 6 um ev nde derslere 
;1ııı.ı.ıs.ı kalitesi iyi olmıynn halihazırdaki su - durulm~tur b ş1 t K t · k 
dan kurtaracak ve hem de nahiyenin ı.ığaç. * Parti ~üfettlşlerinden Osman Ş:ıhinb:ı., tla kamışt ırk. ted~rsaDye mı.,el hayrat ın ~.ayan iş -
la ra e me ır. er.~ er ada uç gün ve 
ndırılması prenslpinln tahakkukunu te - Kaşa gelmiJJ ve parti işlerini tett~ ederek saat l6 dan 18 ze kadardır. 

min edecektir. dönmüştür. 
Sidek köyü ile otomobil seyrüseferinin a _ * Adliye başmüfetti!ılerinden Ali Rıza Kaş 

tılmnsı. güzel blr sayfiye yerı olan köyü, hal adllye.qinl teftiş ederek gltmi.,tır. Çukurovada işç i haftah klar ı 
tın daha kolaylıkla gezmesi ve dahıı çok g5- * Mülkiye mftfettlşlerlnden NAzım Kaşa Adana <Husus!) - Çukurova ~ci komls _ 
robllmesl bakunından yerinde olacaktır. gelml.ş ve dahiliye teçkllft.tını teftişe başla. - yonu yeniden toplanarak işçi haftalıkların _ 
Kaşın Fethiye kazası ile olan garb hıtdud m~ır. . da tebeddülfıt yaptı. Son a.krara göre ot işçi. 

hattını meydana getiren Eşen çayı, Kalka. * Oarzanın eski kaymakamı Nail Öktem sinin haftalık ücreti 400 kuruş, kızak işçi _ 
ııın şimn.llnden , karlı dağlardan beslenerek Sllrd vilAyet rnektubculuğuna tayin edllmt.ş. sinin 450 ye patoz i.şçlsinln 650 kur°"tur. iş _ 
nen~ bir arazı ilzerlnde, muhtelif istika - tir. çiler bu rıatıarda.n memnun kalm~ardır. 

«Son Poıta» nın tarihi tefrikası : 73 

IAYIA s 
- Anlat canırtr,'"' sen Nlküdara bak • 

ma. Biraz fazla kaçırdı. 
Evet ne diyordum, daha ilk gö • 

rüşte onu gençliğimin bütün hızilc sev
mi~tim. Hemen bir seme süren bir se -
vişmemiz o kadar saf ve temiz bir sev
giydi ki, bir gün bile onun elini tutma -
dım desem yalan söylemi' olmam: Tut
madım, tutamazdım çünkil, eline dollu
nacak kuvvet ve cesareti kendimde bu -
lamıyordum. Bir sene sonra. Çinden ay
nlmak Harzeme gitmek ]azım geli -
yordu. Onsuz yaşayamıyacağımı Rnlı -
yarak evlenmeğe talib oldum. Bu tek • 
li finıi sevinçli göz yaşlari le kabul etti. 
f nkat hakan onu almıyacaksın Arıkbo
ga dedi. Başüstüne dedim. Ve bu em • 
Tin niçin verildiğini, neden evlenmemek 
)azım geldiğini düşünmeden sormadan 
d erhal Harzeme döndüm • H:ikan 
buyurmuş ve ben itaat etmiştim. Hangi 
Jc,uvvet beni bu yoldan döndürebilirdi. 

Ötekiler şimdi bUyük bir ciddiyetle 
(linliyor, Arıkboğa başı önünde kendi 
k endine söyleniyormu!J gibi konuşuyor -
~u : 

- Uzun yıllar geçti. Senelerce Har -
zemde döviiştük. Kurd Cebe ile gün
lerce Celalettini kovaladık. Hiç bir za -
ınan onu görmiiyor, onu aramıyor, bul
mak ihtimalini dahi c!üşünmüyordum. 
Yalnız sıcak yaz gecelerinde bir araba -
nın veya sadece otların üzerine uzanıp 
başımı gBğün nihayetsiz maviliklerine 
çevirdiğim zaman yıldızla\· kadar uzak 
bir mesafeden bir çift siyah ve nemll 
g .. 7Ün bana bakıp ışıldPdı~nı görür ve 
birden HU.kana isyan etmiş bir asker 
azabile yerimden fırlıyarnk bu hnyall 
gözlerim.flen silnıcğe çalışırdım. Gene 
seneler geçiyor, hadiseler birbirini kova· 
lıyordu. Tekrar yurdıı döndü~Um sıra -
)arda Timoçin öldü. Oktay beni Sobo -
tayın yanına vererek Kıpçak ve Bulgar 
Jllerinin fethine gönderd!. Bir mılddet 
oralarda vuruştuktan sonra gene Sobo -
vın kumandası altınd& Hakanın Çinde 

Y a.zan: Ha•an Adnan Giz 
açtığı büyük sefere i tirak. ettim. Nankin 
muhıısarasında sen de vardın K,.tboğa, 
ettiğimiz savaşların §İddetini (ınlilerin 
üzerimize attıklan giirültülü ateşleri pek 
ala hatırlarsın. 

- Çin Hanı da o znmıın Nankinde 
bulunuyordu. 

- Zaten onun bulunması kaleyi mü
dafaa edenlerin cesaretini arttırıyordu. 
Fakat karşısında kim vardı) Koca Sobo
tay. Hiç bir kumancinn, hiç bir ordu, hiç 
bir kale onun zeka ve iradesirıe kartı 
koyamazdı . Nitekim bir müddet sonra 
onlar da teslim oldull\r. Askeıledmiz 
sevinçlerinden çılgı.10 dBnerek bütün 
§ehri ve sarayı yağma ettiler. Tabii yağ
ma olunan şeyler aıasında hi.ıkümdarın 
güzel kızlarile bi.ıtün prensesler de var
dı . O gürültülil ya~ınn gününde ben de 
sarayı dolaşıyordum. Birden iki zabitin 
genç ve yarı çıplak bir kadını bağııta 
bağırta sürüklediklerini gördüm. G~z -
göze gı!ldik. Arıkboğa diye bir çığlık. ko
pardı. Hayatını tek:rer kazanmış bir in -
san sevincile onu kollarıma alarak oda -
ma götürdüm. Timoçin ö lmuo ortada Lir 
engel kalmamıştı. Saatlerce hiç konu§ -
madan gözgöze oturduk. Bu mütemadi 
bakışlarla geçe.n z"mamn aramızdaki u
zun boşluğunu doldurmak İstiyorduk. 
Nice sonra ben Bnünd~ dize gelip: (IAr
tık benim~in -dedim- Hiç bir kuvvet bi
zi ayıramaz.» O acı acı gülümsiyt-ıek ı 
ıı Bugüne kadar aklın neredeydi)» dive 
mırıldandı. Ona h~ı şeyi anlatarak: aHl 
kan emretmişti -dedim- Bl dese ölecek
tim.» "Ölmek aşka. ihanet etmekten da
ha şerefli olacaktı» dedi. .. 

Kıpkırmızı olarcık lCbeni affetn -diye 
inledim- «Artık beraberiz. ıı O: ((Ben 
esirim» dedi. ((Seni kurtardım ya.» C\ Yn 
çocuklarım, kardeşlerim) o «Onları da 
kurtannmıı diye atıldım. Bu seferı aYa 
vatandnşlımm -dedi- ve gözlerime ba • 
karak ll&ve etti: «Hakikaten beni ae • 
viyorsan onları da kurtarının Arıkbo -
ia.» O uman bir kBşeye btlaUlerek dO-

§Ündüm. Biliyorsunu:>: ki değil şehir hl\I· 1 
kını sade onun akrabalarını ve onu kur
tarmak bile benim elimde değildi. Rüt
beme ve Sobotayın beni bir kardeş ka
dar sevmesine rağmen böyle bir şey 
yapmama imkan yoktu. Onun bugline 
kadar bana gÖskrdiği itimadı en ufak 
bir şekilde bile istismar etmemiştim. Bu
nu yapsam bile Sobotay dahi böyle bir 
harekete cesaret edemezdi. Çünkü yasa 
affetmek hakkmı yalnız hakana veri
yordu. Bununla beraber her şeyi göze a-
larak kumandana meseleyi anlattım. 
Ne aslan yiirekli bir insandı o. Ben on
dan bir kadının bir a ilenin değil, kami
len kılıçtan geçirilmesi muhtemel olan 
bir şehir halkının affını diliyordum. As
lan adam bu ağır teklifi reddctmdei. 
«Rir kere hakana danışalımı> 'dedi ve 
Oktaya haber gönddrerek «şehrin aha
lisini katil mi, yoksa af mı edelim) ıı di
ye sordu. Ayni zamanda Y elo-Çutsnya 
da haber gBnderip ahalinin affı İçin ha
kanı kandırmasını rica etti. O zeki adam, 
cıNankinliler bugüı:ı sizin tebaanızdır, 
aralanndl\ birçok san' at ııahibleri var, 
bByle faydalı adamlan öldürmek yazık
tırn diyerek hakanı kandırdı. Bu suretle 
en a,ağı yirmi beş Lin kişi olan bir ~ehir 
ahalisi ölüm cezaııından lcurtulmuotu. 

Ketboğa bu mcself'yİ zaten biliyordu. 
Fakat ötekiler ilk defa İşittik lerinden 
büyük bir merakla dinliyorlard ı. Nikü
d ar oğul : 

- Sonra .. sonra - diye ııabırsızlandı • 
kadını ne yaptın) 

- Büyük bir sevinçle müjde habe
rini ona götürdüm. O da çok sevindi, 
gece bana geldi. Beraber yedik, içtik, 
sonra onu kendi ellerimle soydum. Suç
larını çözerken bir tutam kıl kopararak 
bir mendile dü~ümlemesl dikkatime 
çarptı. «Bu saçları kime gBnderecek
sin) » dedim. ırÇocuklımma - dedi - on
Jara annelerinin son hatıralarını gönde
riyorum.ı> Canım sıkılmışştı. «Bu gece 
nereden hatırına getirdin - diye ııinirlen
dim - yarın sabah kessen olmaz mı idi)» 
cıYnrın sabah çok geç>' cevabını verdi. 
Hayretle gözlerimi açtım ı «Niçin h 
«Çok geç - diye gözleri yaşardı - yarın 
sabah bir günahkar kadın olaca~m. 
Onlara temiz bir hntım g8ndermek iste
dim. » Kat'ı beynime çıktı. Bembeyaz 
göğsüne, ıslak ve tomlz bakıolanna bak-
bm. . 

1 (J\rkaa var) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdareml.ze yüksek, lise ve orta okul mezunlarından müsabaka ile memur alınacalWr. 
Bu müsabo.knlnra iştirak için aranacak vesikaların nevi ve mahiyeti her vflAyetın 

P. T . T. Merkez Müdürlükler inden öğrenllir. • 
İmtihanlara vilayet merkezlerinde, orta okul mezunları için 3 Temmuz 940 Çat'f8.1Dba. 

lise mezunları için 5 Temmuz/ 940 Cuma yftksek okul mezunları içln 8/TemmUl/840 
Pazarte.si günleri saat tam (9) da başlanacaktır. Taliblerin evrakı müsbltelcr1n1 ta • 
mamlayıp Vilayet P. T. T. Müdürltlklerlne müracaatla isim ve adreslerini kaydettJrme .. 
ıerı lüzumu Han olunur. (4556) 

.. . . .... . 

T. İŞ. BANKASI 
1940 K ü çük 

C arr H esaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi : · -
ı aded 2000 Ural.ık c:ıı 2000.- llı'I 

8 J 1000 J - sooo.- • 
6 • 500 J - 3000.- • 

12 J 250 J - 8000.- • 
40 J 100 J - 4000.- • 
75 J 50 • """ 3750.- • 

210 J 215 J - 6250.- • 

Keşldeluı 1 Şubat, 1 MaJllt 
1 Atustos, 1 h.lncltqrlıı taıib • 
lcrlnde yapıllr. 
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O.ımımıc1ktan St'r'· 

n Çağlar, fotoğTafı· 
mn tahlilini istiyor; 

İsteklerine kavu
şamadığı takdirde 
yaratıcı hareketler 
yerine neş'esiz dav· 
ramr bedbin olur. 

' İğbiran devamlı ve 
bazı ahvalde kindar 
olabilir. BaşkalarJ· 
na minnet etmekte 
a?.ı.r. 

teıinl 80Tfly<>f'; 
Aklına geldiği gi· 

bi hareket eder. Pek 
gözlii davrandıilt ve 
zararlan göze aldı· 
jı takdirde müca-
deleye ko1.aylıkla 
temayül edebilir. 
intizamı sevmez. 
Kı'ık v~ tayafeüne ~düzen 
Jçın uğraşmaz. 

• 

pacaklannı beIIi et

mez. Çok ko11Uf-

Zorluklara 

Amerikada harbe moda_h~~e taraftarları 
iş başma getirdıyor 

~trffı1aı lıludürü: Selma Bclgap J:JMC 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: A. ftrmı USAKLlGIL 

ATINA' 
SELANIK, SOFYA va BÜKREŞTEN 

Hareket eden Dç motOı 10 • Deutsche 
LQtthaoH • tayyareleri, .Almanya ve 
beynelmilel hava hallan ils muntuam 

irtibatı le ııio etmekle:iir. 
Her ttırltı izahat ve biletler lçln 

WALTER FEUSTEL 
BAN S umumt acentauna moracaat oluomalıdır. 

Tlff.,. ~eri e:ı~rLUO, Galata RıbbliU 15 Telebn: •1178 
Tailfl' adreli • 

SON POSTA Sayfa 7 

Resmi Tebliğler 

~KEUMENt~ 
•E&:>Rs>AR, 1 

Yatak odumdan çakbm. Ellerimde 
kan nrch. Koridorda Julideye ra•el
diın. Beni ıördli. biT an durakladı. Ga
liba Senihayı ziyarete pliyordu. Fakat. 
beni arkadllfl1lJn dakesinde ıörünce fik
rinden caymıı olacak ki ıeri döndü. El
lerimdeki bm meadilime tilerek ıenc; 
km takib ettim. Kapuua lahde duran 
arabuma bindi. Muballak oJan bir feJ' 
vana. Julide laiçbir ,ey bilmiyordu. Fa
kat sonradan cinayeti Qrenince itin ki
min tarafından yapıldıiını anhyacak. 
heni ele verecekti. Çlnkfl. Senihamn cla
ireminde beni ;ra1nız o. ıarmüttü. Bir cla
kika. .ize aklıma selmit iken bir teY eo
nyııa. T abimde l.aınutia cadcl.inde
ki hidiaeJi iliUhaiz mn 

Yılmaz. cenl> verdi: 
- E-. ...... p 11aleri ,_,... 

Neye 90rduaaz) 
- Acaba. Feride kaçabildi ıni'> 
_ ICaçb. RuıneBhisannda kendisini 

bekliyen meçlml bir motöre binmif .•• 
_ O laalde Ka.tence yolaadadır. 
- F eric:le de bu "le allkadar mı) 
_ Ha)'U'f Onun bu cinayetle zene 

kadar alaba yoktur. Evli olduiumu bi. 
le bitmiyordu. Fevkallde ırüzel f,i bir 
kadındı. Fakat .evemediın. Feridenia 
ye&lrıe kahalaati. benim emriın1e Julide
nin inci pnlanlıiım •lmı• olmatdu. 

- Peülil Julide ne oldu) 
- Junde mi> 
- Eveti 
Birden aC1 bir hınlb yükseldi. Yarua 

can çekiliyordu. Yılmaz baiırdı: · 
- Julideyi .öylemediniz. O kıza ne 

oldu. 
Yaraııa. inledi: 
- Ölüyorum. 
- Biraz eıetanr.t. Sizi dinliyorum. 
Yaralı adam. bütün kuvvetini .. rfet-

meie çah.-yordu. 
- Ne diyordum) 
- Julide. 
- Evet. IMın de arabama at11yar1tk 

onu takm etmeie \,qladım. Asfalt yola 
sirince Urimiz de alratl arttmlık. Mu
lak dnnnda ıeı;tim 'Ye tam yolun en-

Yasanı l"-n Ar'I 
taanda durdum. O da tevakkuf etmeie 
mecbar bldL Etrafta imdadına J'etİfe
cek kimeeler yoktu. Anbamdaa athya
Tak kaçma•na mqdan vermeden ona 
,..b)adan. '7ice bailadım. aizını bka
clua ve arabama •• ·• 

Seimin wi baıada keaik bir inilti .... 
line pldi ft birdea'bire darda. Yılmaz. 
bafacunda d1llU arkaclapna haktı. Bir 
bayat daha elmn&tdlo 
Ydmuı 
- Olda 1 dedi. 
- &-.. lı. 1811eByledin61c1L 
bd ..... -- ...... ,.b)u. u. 

akta dailum anhncla talak •ki.tonla. 

-14-

y.ı..z ...-. bekti. y._ wldtd. 
Cuete.i 'bir .. te bdar maldn.,.e -.e
rilecekti. Tam bu anada uzaktan bir ta
kım ıpldar ılnlüln. Cevdet JaaPdn 

- Bize doina ..ı.nıv .r. 
- OtomobiU.. 
Beklediler. BirltıÇ daa1ıa eoara. iki 

otobüs kaza malıalllnde durdu. Şoför
ler. haıdiseyi s6riinc-J yer~ atladılar. 

- Vay caaınal .. MUthit bir kaza ol
mu1-

- Evet. Bir kiti öldü. Siz nereJ'e gi
diyorsunuz) 

Tuzlaya! 
Buraya azak rm'> 

- Hayır, on dakikalık J'er. 
- Orada doktor ve telefon bulabilir 

miyjz) 
- ikisini de ... 
- Ben imdad çaimncıya kadıu aiz 

burada bekler misiniz) 
- Hay bayi 
Yılmaz arkadaşına bağırdı: 
- Atla arab:ıya ..• 'O 

Ve bir dakika eonfll iki arkadaı ıon 
.JIÜratle Tuzlaya doiru gidiyorlardı. Tuz-
1aya gider sftmez. hldiseyi mahalli jan
darmaya ve hülı:Qmet doktoruna haber 
•erdile1". Yılmaz bu işi bitirdikten ıonra 
telefena anlda v' p...-.U ~du: 

- Alo. alo, nere9i orası ... Tamam, 

ingiliz:er dun Alrnan 
şehirlerini tekrar 

bombardıman ettiler 
<Baştarafı ı inci a&)'fada) 

Mın miain Rqidl Ben Yılmaz. Kaleme 
.. nı. Yalnız aöyliyeceklerJmı ıtonoğra8 
ile nqt et. Çf k. uzundur. 

- Cazete 1ıeç Xjal,acalt 1 
- Ben beaab ettim. Y etiıece~iz v' 

bu havadiale bir miali fazla eatacaiız. 
Acele et. Hazır mısın) 

- Hazınm, aöyle ı 
Konupnalan yirmi dakika kadar silı

dü. Yılmaz, olanı biteni bütün teferrüa
tile ve bütün beyec:anile anlath. Ahizeyi 
7erine koyduiu zaman derin 'bir nefee 
aldı: 

- Oh. bu iı te istediiim sibi bitti. 
Muvaffakiyetiıniz ıarantidedir. 

- Yılmaz. -.n olur adam deiiJsinl 
Cazetecl, aki tayyare zabitine eevp 

De bakb: 
- Cevdet bu mnaffaki7ette eenJD 

dehİ8senvarl 
- Yok c:amm. Ben İIİ1t ~rlüiünl 

Japbm. 

- !:;r:· bQu. Se.a. 7U'Ciamm çoll 
ı., • . Beld - •' ,,..._ bea 

.. ~ .w. --····· - btif.t ..,.__ 
-S--b•.a~ v.-. damda toplam e. ıueleQ. ..... , 
- Sa adama acıdım. 
- Yanuya ım> 
- Evet I O cemiret için maar l>ir .. 

damdL Fakat Mdhahttı. 
- Ne huia l>ir surette jtirafta ba

lunda. 
- Bir seneri de hasaaı bir kalb ta. 

pyabiliyonnuı. 

- Herkes gibi. •• 
- Haydi gidelim. 
- Simdi ne vapacağız) 
- Mahud kırmızı kötke gideceğiz. 
Arabaya atladılar. Uzun. müz'iç bir 

seyahatten sonra aynldıklah yere dön
düler. Doian kö,ltün önüne g~ldlktcrl 
Z'Aman kendilerini hayrete dü,üren ga
rib bir manzara karşısında kalrlılar. 

itfaiye yangmı söndürmeie çalışıyor
du. Karşıdaki çayırın üstüne yarım dü
züne kadar adam yatırılmıştı. Bunlardaq 
bir kıemının elleri ayaklan bağlanmıştı. 
Bir sürü poli, öte_te beriye kotııyor. Bir 
kısmı kağıda kaleme sarılmış, ifade al
mağa çalışıyordu. 

Yılmaz, bu acayib sahneyi seyreder
ken, arkasını iri bir ağac10 gövdesine 
vennit. batı göisUne dü'8'üt. bitkin bir 
halde 7ere uzanmıı olan Hulkiyi ~örda. 

( A rlcuı ,,ar) 
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SUMER BANK • 
• 

er ı a ar azar arı 270369 
!AYAN MÜZEYYEN SENAR ' 

GÜL.IZ·AR ŞARKI - Bİ VEFA 
BURSA T,ÜRKÜSÜ - MEŞELi 

• . \ . 
Müessesesinden: 

ı t 

Nazilli Basma Fabrikası mamulah sahş ilanı: 
270362 

KEMAL GÜRSES 
Keman, Ut, Kanun, Klarinet 

~ 
Manifatura ticaretile meşgul bulunduklarını mahalli Vilayet Ticaret Odalanndan alacakları vesikalarla 

eden tüccar ve esnafa a§ağıda yazılı Sümer Bank Yer.il Mallar Pazarları Merkez, Büro ve Şubelerinden ya 
veya tahriren müracaat edenlere satış yapılacaktır. 

Y AKDiN BENi - . Neva Hıcaz Gazel 
BE.r'LESIRIM SANA - Neva Rast GozeJ 

Sabt mmtakalan takıimab atafıda p.teriJmittir: 
ı - İstanbul, Marmara havzası, Çoruh Vilayetine kadar Karadeniz sevah!li ndeki Vilayetler tüccar lan: 

270364 
, A&FiK BAŞARAN 

IST ANBUL'daki MERKEZiMiZE : Tek saz ıle 

ı<INAMA YIN KOMŞULARIM ~' ~ 2 - Ankara, İzmir, Adana ve Mersin Vilayetleri tüccarları: 
KURBAN OLAYIM HABiP 

Mezkur Vilayetlerde Bulunan Şubelerimize: 
270367 3 - Yukarıda yazılı VilAyetlerden gayri mahallerdeki tüccarlar: 

Nazilli Fabrikası nezdindeki Sabş Büromuza 
NEDiME VE MÜNEVVER 1 

ı Keman, Ut, Konun, Klorınet, Darbulcp 11 

r. KURBANIM BAKAN GÔZE ' • müracaat edeceklerdir. 

4 - Nazilli Sabş Büromuza yapılacak siparifler İş Bankası vasıtasile tediye şartlı olarak da gönderilebilir. ~ & .. MINEM EMINEM f • ,((), 'ıl Alakadarlar Müessesemiz Merkezile Büro Şubelerine ya bizzat gelmek veya mektubla .müracaat etmek suretile 
matbuı şerait ve sipariş teklif varakalarumzı taleb edebilecekleri gi:bi ayni tekilde siparişlerıni de yapabilirle.ı: 'f\ ~ 6 • ,1 , -~, 

Mallann iabrikads aandakJa teslim metre ftab pmlan:ları 

CİNSİ 

Yazlık basma 
Hafif zeminli basma 
Gömleklik ve Pijamalık basma 
Hasse tip 22 
Hasse tip 24 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
ı - Konya askeri 'brta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki ByUUün birlncı ı11-

nU ba.şlıyacak 940:941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - İstekll talebenin Türk ırkından olmaaı, kendJsJnln ff &lluinin kötü hal ve fÖh

ret sahibi olmaması sıhht muayenede aatıam çıkması ff yapılacak aeçmı aınavında da 
kazanması ıarttır. 

3 - Bir sene tahslll terkedenler, yquu büyültmüş veya kilçilltmQ.f olanlar, tendi 
okullarının sınıf seçme sınavlarında lplca veya btltünlemeye kale.nl&r, YLfları boyları 
ve ağırlıtlan tallmattakl hadlere uyırun olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 - İ.steklllerJn, flmdl olduklan okullarda tahalllerine devam etmekle beraber 
10/Hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki ukerllk şubesinden diler kayd\lka.bul 
ıartıarlle müracaat yollarını öğrenmelerini ve buna göre de kaydilkabul kA.ğıdlannı en 
geç 30/ Temmuz/ 940 tarihine kadar tamamlam14. olmaları lA.ztmdır. c4Ci50• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube vı ajana adedi: 280 

1 Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

·, 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka11nda kumbaralı ve ihbarm tuarruf. hetablaruıda en u llO 
liruı bulunanlara Mll8de • defa çekileoek kur'a ile Afllldakt pllna ıöre ik
ramiye dalıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Llrahk 4,000 Lira 
~ " 500 " 2,000 
4 " 250 " 1,000 " 

" 40 " 100 " 4,000 " 100 " 60 " 6,000 " 120 " 40 " 4,800 " 160 " 20 " 3,200 " 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aıajı dQı -

miyenlere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
KUf'alar senede 4 defa, 1 EyluL 1 Birt.noikAnun, 1 Kan ve 1 Haziran ta· 

rihlerinde çekilecektir. 

• 

F 1 ATI 

29,20 Kr. 

30,20 " 
36,25 " 
29,20 " 
33,20 

Ankara borsası 
--··--

Açıl14 • Kapan14 20/ 6/ 940 fiatla.rı 

I~ ~ .#--.- °'.::" 

lstanbul Levazım AmirliQindan Verilen 
Harici Askeri kltaa h lllnları 

A.şatıda yazılı mevad kapalı zarfla eksll~eye konmuştur. İhaleleri hizalarında :ra
ıılı gtın ve saatlerde yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektublarını ihale saatındm bir 
saat evveline kadar Edirnede e.skl MÜflrlyet dairesinde satınalma koml5yonuna wrm.e-
lerl. Evsaf ve şartnameleri komisyonda gBriilftr. (30-4796) 

Cinsi Mikdan Tutarı Teminatı İhale gtlnQ 8aall 

Sığır eti 
Sade yatı. 
Kuru ot. 

Ton Lira Lira 

180 
so 

1100 

14,000 4080 
37,500 2613 
49,500 8713 ..... 

19/6/940 
1/'7/ 940 
817/ 940 

11 
ll 
11 

Nümunesi mucibince 500 aded seyyar mut- kuruştur. Şartnamesi 138 kW'Uf& JromlQon -
tak tkinci defa kapalı zarna eksiltıoeye dan alınır. 1steklller1n teklif mektablarını 11---------------11 konmuttur. İhaleal 24/ 6/ 940 Pazarteaı gtlnil ekalltme giln ve .saatinden behemehal bir 

Acıl11.Kapan saat ıı de yapılacaktır. Umum t&hınin tu- saat evveline kadar Ankarada M . K. V. BL 

ÇEKLER 

Londra 
Mew.YOI'• 
CeneTH 
.M1Da 
lofJa 
Madrtd 
Budapefte 
B11kret 
Be)Cr&d 
Yok ohama 
8tokholm 

1 BterlılD 
100 Dolar 

5.24 tarı 175,000 ura, ilk teminatı 10,000 liradır. tınalma komisyonuna vermeleri. (11.4799) 
147.- 151. şartnamesi hergün Ankara, İstanbul Lv. A.. * 

100 tnıç. rr. 
100 Drahmi 
100 ı...a 

29.2725 mirlikleri ve İzmir Bomovada askeri aa _ Aşağıda yazılı aıtır etleri hizalarında :ra -
0.9975 tınahna komisyonunda görlllftr. İsteklilerin zıh gün ve saatlerde kapalı zarna eUllt. -
1.7775 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerlnde meye konmuştur. isteklllerin ihale aaUe -

100 Peçeta 
100 Peqil 

100 LeJ 

13.10 yazılı vesika, yine bu kanunun tarltatı dal. rinden bir saat evvellne kadar tanaıd ve. 
26.7075 resinde teklif ve teminat mektublarını ihale saik ve teklif mektublarını Çanakkalede a.a-

100 Dl.nar 
100 Y111 

0.625 saatinden bir saat evvellne kadar makbuz kert satmalma komisyonuna vermeleri.. 
3.47 mukablllnde İzmirde Bornovada askeri sa. Miktarı Tutarı TemJnatı İhale g1lnl Baatl 

100 İneç D. 
35.2350 tınaJma komisyonuna vermeleri. Cll) (46~) Kilo Lira Lira 
31.005 * --------

Esham•• tahvilat 
Türk borcu I peşin 18.525 

-·············································-·· .. ······-· 
SELANIK BANKASI 

Tesıa tarihi : 1888 

• 
idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

T iirlriyedelıi Şuh.feri ı 

tSTANBUL .Galata ve YenJcarni) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.lanclalıi Şabelui ı 

~K-ATİNA 

• Her nevt banka muameleleri 
Kiralık ka.salar servisi 

ilan Tarif em iz 
------

B'lflJı mcıM. 500 lanıı 
1 ncf ealrile 400 n 
1 ncl ıaltlle llO » 
J ncl -1alle 200 >> •,neli Mlail• 100 )) 
lj sahile 60 >t 
Son aalaile - 40 » 
· Muayy111 bir mQddet artında r,.._ 
laca ~a 1lAn J81ltıraca.klar 
ayrıca tenzillt.b tarlfem.lzden Wtlfade 
edeceklerdJr. Xam, 1arml ve çeyrek 
~a 1llnlar ıoın ıcyn bir tarife derplf 
ecWm1ftlr I 

8ôn PoN.Dııı tlcart lllnlanzıa aid 
i§ler iOin fU adrese müracaat edil. 
melidir. 

130,000 33,800 2535 2/7/NJ 11 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı elU bet 

tcu1114 olan 50,000 kilo yataklık pamuk 
28/ 6/940 Cuma günü saat 11 de kapalı ııarf. 
la satın alınacaktır. İlk teminatı 20611 llra 50 

60,000 15,600 1170 2/'7/940 18 
200,000 56,000 405() 8/7/94() 11 
80,000 21,600 1620 8/'7/940 18 

(53) (.ol) 

PROTEiN 
Frengi ve Belso ldala 

·Afetinden Koruyan yegane iliçbr. 
Her Eczanede Bulunur 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 

1 _ Kayseride Gedikli Brbq hazırlama orta okulunun I. D, m IUUtlarma KulldMI • 
lede Ban'at Gedlk11 Brbq hamlama ona etulu 11• Ankarada :UudEI OedDt1 Bltllll ... 
zırlama orta okulunun yalım 1. aınınanna öııümQadNI llrlilde ~ cılaa .._ 
MI den JJ1ı tçtn talebe a1"'8C*MP, • 

J - istekli talebelerin Tllrk ırkından o1m&l1, kendJalnln ve &llealnln k.6" hal .,. fllıb • 
ret l&hlbt olmamuı, aıhhl muayenede aall&m çıkmuı vt yapılacak .-çme maaftDda 
kazanması tarttır. 

ı - Gedllkl hazırlama orta okullarma alınacak talebenJn J&f had4ı 
Sınıf Yq 

adlkl1 Orta I it: 1 '1 
• • II 11:11 
• • m ıe:1t olmak 

au ,..ıara a1d boJ ft alD'bk hadleri llbrUk fQbeler1odü1 uterl u.ı. ...... 
otuııar taıımatının 'lı. maddeli 6dertM anun oımuı JAmmdır. 

' - 11er üç okulun 1. ll01fına latüll ol&aJarın bet anıtlı llk okulu bmnnJf ot-•1•n 
f&l'ttır. Orta D ve m. mııflara ııtneet olaDl&r bu mııtıara terfi t~ dair talıılll 
ftlltUı Te)'& eahadıtnam• pterecetlerd!r. 

1 - Rangt aınıfa lltetll olma oll1ln al )'l1dan fu1a tab8111 terbmalf o1aDlar W .,_ 
velce Oedlldkten •'1& uterl otuDardaa t*anla.nlar almamular. 

e - kaJHrlde oed1tl1 ~hamlama orta otuıunun her 10 anıtı De IDnldmleC1I 
San• Oecilkll hazırlama orta okulunun L mutıanna köyltl tateklf, An.tara lıbllld 
Ged1tlt hazırlama orta okulunun I. anıfm& mualtiye hevesli teh1r11 taıe1ı:lller IJma'. • 

T - Yukandatı f8.l'tlan bals ı.tetıııer ıo Burandan itibaren bulundaJCl&n )'9rla ._ 
terllk fubelint mUracaat ederek diler kaJdtl ta.bul prtlartle mtıracau JQlllrlm 111 • 
nnmelert 111.n olunur. U712> ('811> 

Yüksek Mühendis Mektebi Sabnalma Komisyo
nundan ı 

Meldebin ıa.ee ihtiyacı qalıda göaterlldllt ıek.llde eksiltmeye konulmuftw'. J'allla -.ı.. 
sllM ıotn Oüm1ll8uyunda Yt\bek Mtlhenclla Mektebi Müdüriyetine müracaat. (IUll) 

Eksiltmenin 
Saatı 

U,00 
11,10 
11,00 

TarthJ 

117/1940 
2/'1/1940 
1/7/IMO 

Dk temlna~ 
Lira 

180 
112 .. 

Erzakm cinai 

81llvrl 7<>1urd11 
Reoel .,. bal 
Kuru;yemif 


