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İdare işleri telefonu : 202oı Fi.atı S K~ 

Berlinin teminatı: Sulhun akdinde· Almanya 
Fransız fil osunu taleb etmek niyetinde değildir 

örçil diin Avam Fransız· llaı.u~n m~ı~refte · 
Kamarasında ,a~ıarı ııan edıldı 

zı 
•ı it b d Deniz üsleri 15 gün zarhnda gayri 
1 saa a u un u askeri mıntaka olacaklar 

' 
Alman ajansı Fransız donanmasına aid 

mOtareke şartlarını ilin ediyor 

Londra 25 - Fran11z - İtalyan mütareke şartları hakkında öğrenildiğine gö
ye, mütareke mer'iyete girince ve mütarekenin devamı müddetince lto.lyan kı
taatı bütün harekat uhasındaki ileıi hatlarda bulunacaklardır. 

Diğer bazı prtlar, mütarekenin devamı müddetince Fransada, Tunuadn, Ce -
zayirde ve Fransız Somalisindc geniıliti elli ile 200 kilometre araısındn tehalüf 
eden gayri askeri mıntakaların ihdasına niddir. 

Franısada, gayri nskeri mıntaka. ltıılynn ileri hatlan ile hu hntl rın kuı UÇUfll 

Jle dli kilometre ilerisini teşkil edecektir. 
Tunusda, Tunus - Tnıblusgarb şimdiki hududu ile, rnuahedeye merbut harita

da gösteTilen hat ayasındaki mıntaka gayri askeri rnıntaka olacaktır. 
Cczayirde ve Trabluısgnrbe hcmbudud Cezayirin cenubund ki Frnn Afri -

kası arazisinde 200 kilometrelik bir mı"ntaka gayri mert olacaktır. 

' . SVI 
• • re yenı ş . aı e 

in ti ak e melidir,, 
İsviçre hükumeti tarafından neşredilen beyannamede 
Avrupada müvazenenin çok başka esaslar üzerine 

istinad edeceği bildiriliyor , 

Berne 25 - D. N. B. bildiriyor: avutmamalıdır. Hnli, güç ve çetin bir is -
fsviçre hükumeti Salı günü öğleden son- tikbal takib edececktir. Mazinin itiy dla • 

rl'&IUlz donanmasından bir g8ritnÜf • ra fran11zca, almanca ve İtalyanca bir be - nna dönmek mevzuubaha olnmıy caktır._ 

d 2
c. (HusuıO - P'rJn11a donan• larak Franıız - Alman mütareke mu h 1 yanname neıretmlştir. Bu beyıınnamedc Mütareke, hiç güpheıiz lıviçre orduıunun 

Lon ra " h b a e - _J ·ı· ki k k h' · • d vaziyeti hakkında sari ir ınalQ - de.i ,artlarını ncıretmektedir. Bu resmi a- ,,,.·-----·-................ --, cıenı ıyor : . ısım ısım ter ııını intaç e ecektir. Bu b&· 
ınaaının Vaziyet ınUphemdtr. Donanma janıça neıredilen maddeler yabancı mom- :\ Almanya ve İtalyanın Fransa ıle akdet- dise iktısadi şeraiti esaslı surette deği§mlt 
-'fllat yokt:;ı- bulunduğu etrafında malGmat leketlerde intiıar edenlerin bazı deiitik .. MiJ}j Şef Irak 1 tiği mütareke fsviçrenin endioclerini ehem- olan lsviçreye iktuındi vıızHeler tahmil e _ 
nın .1ner~ektedir. likler istisna edilirse aynidir. 1 miyetll auTette tahflf etmiştir. Zira bu üç decoktir. 
verı ıne aid mütareke prtlan Muhasamatın kesilmesine aid Fran a bi- N J i devlet sulh yoluna girmiglerdir. Bununla Kalkınmayı düıünmeden evvel, Avrupa 
~~o.~B.a~~3~~~ ~rr~Dl jb==~=a=b•e=r=l=w~i=çr=e=m~il=le=t=i=h=n=y=~~k~r=k==k=e=n~di=n=i===-~='=D=e=n=m=ı=7=n~c=ı~s~~~~~>~~ 

A!~~~!.A~tt~~.~mhu• Mareşal Peten radyoda Çörçil vaziyet 
r hktır, d·yor 

t ·ıız Başvekili, mütarekeye takaddüm eden günler 
ngı ·1 d arfında Reyno ı e cereyan e en müzakereler 

z hakkında Avam Kanıarasında izahat verdi 
25 

(Royter) - lngiliz ba~veki
Lonclrn .. .1 bugün öğleden sonra A

li \Vinston Çorçıd, askeri vaziyet hakkın-
ı< rnarasın a d . . k' vam a b 1 nınuı ve emıştir ı: 

d b yanntta u u 
a e b 1 g"ını yıkınak ve Fran -

Al 
bar ar ı k . . l . ınan . . eniden kurma ıçın ça ı-

h · riyetını Y · d d sanın ur hareketın~ yar ım e e-
k her Fransız 

ıaaa 

cetlz, h"kuıneti ile münasebetleri -
BordeauX ~ h kkındfl bir ııey diye -

. . e olacngı a l h . ha -ınızın n h "kuınet e, apıs ne pen 
nıern. fakat b\ ~ mümkün olabilirse, te 
ceresinclen ne c~e:~nn 7 ncl sayfada) Çörçil Reyno 

p:s 

İngiliz tayyareleri 
ge eve günd··z Alman 
··s/erini bo baladılar 

ismet fnönü bugün saat 17 do Irak ha- • b • he t b d b 1 d 
~~~:. N':~~I ~~~e~n~dafui1t!~~r:1~i~ 1 yenı ır ı a e e u un u 
!ardır. Mülakatta Hariciye Vekili Şiik-
rü Saraco~lu dıı hazır bulunmuştur. I I r;' h •• 

\.. ...................................................... .,/ c ransa ur kalmıştır. F ransanın 

Orkiyede 
beşi ci 

kol yok. 
Bir müddettenberi ıehrimizde tetkikler 

yapan Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu tet
kiklerini ikmal etmit. dün akşam treni ile 
Ankaraya dönmüştür. Partide meşguliyeti 
eınasında Vekil, Üniversite rektörü ve pro
f eaörlerin ziyaretlerini kabul etmi11tir. 

CDevanu 3 üncü sayfada) 

Fransız hükumetinin 
tenkidlerine 

Londranın cevabları 
Londra 25 (A.A.) - Roytcr: 
Fransız propaganda yüksek komiseri B. 

işleri yalnız Fransızlar tarafından 
idare edilecektir,, 

Londra 25 (Huııusi) - Fransız - Al -
man ve Fransız - ftnlynn mütnrekcnamcle
rinin neşri münasebetilC'! Mareşal Petaln bu 
akşam Bordeaux' da, halka hitaben radyo 
vasıtasile bir nutuk söylemiştir. 

Mütarekenamelerin ana hatlarını bildi
ren mareşal, ezcümle demiştir ki: 

«- Memleketimizin ve topraklarımızın 
büyük bir kısmı muvakkaten işgal altında 
bulunacaktır. Silahlarımızı tamamen tcılim 1 

edeceğiz. Donanmamız ve hava kuvvetleri
miz tecrid olunacaktır. TahkimAtımız yı 
kılacaktır. 

Fakat, akdettiğimiz mütareke mucibince 
Frnnsanın namus ve şerefi kurtarılmıştır. 

Çünkü kimse donanma ve hava kuvvetle
rimizi kullannmıyacaktır. Fransa hür kal -
mıştır. Frnnsanın i§leri yalnız Fransızlar ta
rafından idare edilecektir. 

, 
el 

25 (A.A.) 
ı..on rn 

_ Hava nezareli • ı bombardıman tayyarelerimiz, dü§man 'bc:tm 
bardıman tayyarelerinin lngiltereyi bom • 

Jean Prouvast, dün akşam Bordeaux'da 
Amerikan g zetecilenne beyanatta bulu -
narak Franaanın Amerikadaki dostlarını, 
Fnmııanın büyük kederini anlamağa davet 

(Devamı 1 inci aylada) 

Bugünkü mağlubiyetimizin sebebi, hal -
kın fazla sefahate ve ltıkaydiye düımüo oh 
masıdır. Şimdi Fransa için yeni bir devir a
çılacaktır. Herkes yuvasını kurmak için ço
lıimalıdır. Devlet ve hükumetton büyük 
bir yardım beklemeyl.1iz. 

Marep.l P.ten 
Bir millet mağlub olııbillt 

leket kat'iyen ölmez.>t 
fakat mem. 

nln tebli~~: .: ... fena 
Dün ,~ye.-

olmasına 1ağmen, (Denmı 1 iinoii sayfada.) 



2 Sayfa 

Hergün 
Münev'fJerler harbi 

.,_ __ Yazan: Muhittin Birgen ..J 
p inlandiya Rusya ile bir harb yaptı. 

Bu harbin üstünden de epeyce za
man geçmi~ bulunuyor. Geçen zaman, ya
pılan muharebe üzerinde objektif bir etüd 
yapabilmeğe pek kafi olmamakla beraber, 
böyle bir etüdü Finlandiyanın münevver 
muhiti, diğer milletlere nisbetle daha kolay 
yapabilmek imkanlarına sahih olduğu için, 
Fin erkanıharbiyesi şimdiden bazı müşa -
hedelerini tesbite ve hatta neşre başlamıt
hr. 

Fin erkanıharbiyesinin yapmakta oldu
ğu bu neşriyat, yeni zaman muharebeleri -
nin karakterinde ne kadar büyük bir de -
ğiVne olduğunu göstermeğe kafidir. Brr za
mandanberi bu sütunlarda ayni bahse dair 
bazı fikirler ileri şÜrmüış olduğumuz ıçın 
Fin erkanıharbiyesinin ne~riyatından bah
.etmeği, bu bakımdan faydalı görüyoruz. 

Fin erkanıharbiyesinin, yaptığı acıklı 
tecrübelere istinaden vasıl olduğu kanaate 
göte, yeni zaman muharebelerinde artık pi
yadenin harb üzerindeki tesiri çok azalmış-
tı". 

Hatta Finler bir harbi J"eticelendirmek 
'!>akımından piyadenin .doğrudnn doğruya 
oynıyacak rolü kalmadığına kanidirler. 

Yeni muharebelerde rırtık demode ol -
muş görünen şeylerden biri de tüfektir. Fin 
erkanıharbiyesi, tüfeği adeta asker için lü
zumsuz bir yük telakki ediyor. Eğer tüfe -
ğin itala oynıyacağı biı rol varsa, Finlerin 
fikrince, bunun hiç olmazsa makinelitüfek 
olması lazımdır. Şu halde. bugünkü mu -
harebe uaullerine göre, tüfek, barutlu sila
hın icadından evvelki silahların mevkiine 
düşmek derecesine gelmiş bulunuyor de -
mektir. 

Bunlara mukabil, bugünkü muharebeler
de en mühim rolü oynıyan ııilahlar, esasları 
makineye ve riyaziyeye istinad eden silah
lardır: Tayyare, tayyare topları, tanklar ve 
motörlü kuvvetler. Asıl harbleri bunlar ya
pıyorlar ve neticeleri de bunlar ta:rin cdi -
yorlar. 

Bundan dolayı da Finler, yeni muhare -
benin karakterini ifade için yeni herbin bir 
«münevverler harbiıı olduğunu ~öylüyor -
lar. Filhakika, harb vasıtalarında1<i tekem
mül bu dereceye varınca, harbde maki -

,ne, motör ve heııab bu derecede hakim bir 
rol oynamıya başlayınca askerin mtlnev -
verlik derecesinin de netice Üzerindeki te

lsiri kolay anlaşılabilir bir hadisedir. 

* Fin erkanıharbiyesinin yaptığı hesablar, 
ba~ka bir bakımdan da entcr~sandır. Mc -
sela, bugünkü harblcrde tahribat cepht' -
den ziyade cephe gerisinde oluyor, diyor -
lar. Bu söz, alelitlak söylenildiği zaman bel
ki yanlıştır. Bunun doğru !ılması için daha 
ziyade şöyle ifade edilmesi icab eaiyor: 
Bugünkü harblerde cephe gerisinde vukua 
gelen zayiat ve tahribat, bundan evvelki 
harblerde görülenlere nazaran kıyas edile
miyecek derecede yüksektir. Bunun kolay 
anlaşılabilir bir hadise olduğunu okuyucu
lanmız kolay takdir ederler; çiinkü tayya
renin cephe gerisindeki rolü hakkında her
gün gazetelerde 'okuduklarımız bizi tenvire 
kifidir. 

Fin erkanıharbiyesinin insan zayiatı hat. 
kında verdiği malumat da enteresandır. Bü
tün muharebede Finler 80,000 ölü ver -
mişlerdir. Bu seksen bin ölünün de yalnız 
yüzde seksen kadarı Viborg hnrb.nde, ya
ni büyük Rus taarruzuna karşı yapılan çe
tin müdafaa eenasında vukua gelıni tir. 

Fin erkanıharbiyesini, bu harbin bir 
münevverler hatbi olduğu kanaatine sevke
den sebeblerden biri de bu defaki muha -
rebede Fin ordusunun verdiği zayiat, zabit 
ve küçük zabit miktannın çok, fazla olduğu 
müşahedesidir. Filhakika, bugünkü teknik 
vasıtaların harb eşnasında muvaffakiyetle 
kullanılabilmesi için zabitlerin ve küçük 
zabitlerin oynamak mecburiyetinde bulun-
dukları mühim bir rol bulunuyor. Onlar da 
bu vazifeyi ifa ederleTken kendilerini daha 
fazla tehlikeye atıyorlar ve düşüvorlar. Şu
nu da ilave etmelidir ki. bu tehlikeye atılış 
hadisesi, sade teknik vasıtaların iyi kulla
nılması ihtiyacından doğmuyor. Milli şuur 
denilen duygu, gayri münevverden ziyade 
münevverde - fakat, halis münevverde -
inkişaf etmiş bulunduğu içindir ki zabitler 
ve küçük zabitler kendilerini daha fazla bir 
fedakarlıkla ileri atıyorlar. 

* 
Bugünkü harb, daha ziyade mistikten a

zade, riyazi bir kafa ve realist bir ruh ile 
yapılması İcab eden bir muhnrebe şekli ol
muştur. Bundan dolayıdır ki Finlerin bu 
defaki harbe «münevverler harhiıı deme
si gayet doğrudur. Kendisinde Tiyazi bir 
kafa teşekkül etmemiş olan bir kumandan, 
bugünkü harb makinesini tam bir sıhhatle 
ve tam randımanla i letemcz. Ayni suretle, 
harb makincııinin en küçük bir parçası o
lan asker de malik olduğu, fenni. mesleki 
bilgi ve umumi surette fenle istinas dere
ces:1e mütenasib bir randıman veriyor. Es
ki harblerde köylülerin, muharebe şiddet
lerine karşı pasif mukavemetlerinin kuv -
'Yetli olmasına mukabil yeni harbde de şe
hirlinin ve bilhassa fabrika unsurunun ak
tif tesiri çok mühim VI!' müessir görünüyor. 
Bunun neticesi hangi memleketin fabrikası 
çoksa om.ın ordusunda aktif k

0

uvvet çok o
lur, demektir. 

Bitirmek için tunu da ilave edelim: Mü -
nevverler harbi demek, a1e1itlak okuyup 
~aunlarm ve meseli ıiir ve edebiyat sa -

SON POSTA 

esimli llla.ka.le : Hakiki ölçü 

Fransız içtinıaiyatcısı La Rochefoucauld der ki: Bir adamın hakiki karakterini yamlmaksmn anlamak mı js-

tiyorsunuz ~ 
Ona işinde ınuvaffak olduğu, hayatında saadete'! eıdiği za-

- Mes"ud .insanların karakterlerinde görülen itidal, nasafet, 

ıefkat, kusuru affetmeye temayül mütemadi şans silsilesinin ta-
L. • man1arda değil, fakat işinin de, hayatının da tamamen ters git-
oıatlerıne verdiği yumuşaklıktan ileri gelir. meye başladığı zamanlarda bakınız hakikati o zaman anlarsmız. ............................................................................................................................... -····················"·········································· 

soz 
Kalifornlga 
Üniversitesi 
Talebesinin yPZ tatili 

Amerikada Kaliforniyn üniversitesi ta
lebesi, enken bastıran sıcaklar dolayısile, 
artık fakültelerin dershanelerinde imti -
han~nna ha~rlanmayı terkederek üni -

versitenin plôjından istifadeye başlamış -
lardır. Türlü türlü notları tekrar gözden 
geçiren talebeler, yaslandıkları yumuşak 
iskemlelerde arada bir şekerleme de ya -
parak, günün hararetini bir dereceye ka
dar dindirmekte, yemekten evvel de Ok-

yanusun daima dalgalı denizine kendile
rini bırakmaktadır?ar. 

Bir /ngi1iz 
Kob·a 

~übayı 

qılanı 

İngiliz sübaylarmdan biri geçen ay 
Hind standa şayanı hayr~t bir vak'anın 

kahramanı olmuştur. 

Bu sübay şimali Hindistanda ordugah 
kurmuş o1an bir alayın kumandanların

dan imiş. Bunalov denilen kır köşkü:ı;ıde 

bir sedir üzerinde radyo d.nliycrek isti
rahat ederken biraz dalmış. Birdenbire 
bir üuşırtı duyarak !başını kald~ ve 
radyonun önünde büyük bir kobra yıla
nının başım kaldırarak radyo dinlediğini 
görmüş. Bir müddet yılanı seyretmiş. 

Sonra bu yılanın ne müthiş bir mahluk 
olduğunu ıbilen sübay onun radyoyu din
lemesinden istifade ederek asılı bulunan 
kılıcını a1~ş ve bir darbede yılanı ikiye 
bölmüş. 

hasında marifet gösterenlerin harbi demek 
değildir. Buradaki münevveı, bugünkü tek
nik asrının münevveri demektir. Bugün -
ltü teknik asnnda ise bir fabrikanın bir 
üniversitedl"n daha büyük bir kıymeti ol -
duğunu anutmıyahml 

df uıiHin c.l'-ü:9en 

ARASONDA J 
Bir gecelik 

matem 
Galib Almanya yedi ıün yedi fece 

bayram ya.parken, mağlüb Fransa bu 
müthiş bozgunun rnat~ml için eğll'nl'e 
yerlerini yalnız bir gece kapatmayı kiL 
fi gördü. 

Facia büyüktii!r. Geçen harhdcnberl 
sosyatio;t, komünist salgınlarile yama
lı bohçaya. dönl'n Fransız demokrasisi 
hala baygın haldedir. 

Tarihi düsman arı kırk <oekiz saat 
.;:alışırken altı saat iş baŞ°ı :rnpmayı 
bile fazla gören, Majlno hattını de _ 
nize kadar uzatmak icin birkaç va -
tanperverln istedi~i talhsisatı vcrmi _ 
yen rejimler hallta"1, Paris demok 
.raslsi eğlence yerlerini bir.. gece ka _ 
patmakla kim bilir ne büyüle mah _ 
rurniyete katlanmıştır. 

DemoJCrasinin kabesl denilen Fran. 
sa, otokrasinin timsali olan Osmanlı 

lnıpa.ratorlatn gl • clirddf!rl çürümii.ş 

çadır halinde cökiıverdf. 
1918 de yedi düşmanın isti asına nğ_ 

ravan 0'>111anlı imparatorluğ'onda sa
rav fdaresl hali eski teşrifatından av. 
nlmarnakta ısrar ediyor, son halife 
ba yürekJer acısı mezbahada selamlık 
re .. mi allcıl vapmak kin yaldızlı salta
nat arabasına blnmeğe can atıyorıfıı. 

Ayni zihniyetin bugün Fran.<>ada ha -
kim olduğ(ı .(Örülüyor. 

Türk milletini o tarihi boz,t"undan .I\_ 
tatürk kurtardı. Fransız milleti bö,~ e 
btr lıalac;kfira mubtac:dır. Ve tarihte 
rurüyüş ve :riiksellş hamleleri birbiri
ne çok benziven iki milletin t:ılihlerl 
de a:vnı istikameti rnukadcler kılclıvcıa 
Fran«a bu hamleyi yapacaktır. Y~ter 
ki bizim eski meflüç imparatorluk 
biinvt'c;inde yaptığımız temizliği ya _ 
pabilsin! 
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Eski Alman 
Vellahdlnln ressam 
O/doğunu billrmlç/nlz? 

Sabık Alman veliahdinin res~ gayet 
meraklı olduğunu bilir misiniz? Sabık 
veliahd lbizzat karakalem resim y~tpar. 

Umun~ Harbde, garb cephes~nde beşinci 

Alınan ordulan kumandam bulunurken, 
askerleri arasında rastgeld iği ve entere -
san gördüğü bazı tipleri çizmış ve bun -
ları, Alınan veliahdinin harb resimleri ün 
vanile ne§retmiştir. Eser, 1918 de beşinci 
ordunun matbaasında basılınıştır ve bu
gün pek ender !bulunan bir koleksiyon ha
lini almıştır. Resimlerin asılları yırt1l -
rnıştır. Veliahd, babasile birlikte Holan -
daya iltica ettiği zaman, orada da resme 
cal şmış ve Holandalı çocuklarla, köylü
lerinin ve türlü türlü hayvan resimlerine 
çalışmıştır. Burada yaptığı resimlerden 
birini görüyorsunuz. 

Birleşik Amerikada 
Avrupa şehir isim 'eri. 

Birleşik Amerika hududu dahilinde 
birçok .şehirlere Avrupa şehirleri isimle-

1 ri konulmuştur. Hem de birkaç defa . . . 
Mesela Nevyorlttan San Fransiskoya 

giderken yolda sırasile şu şehirlere ras
gelirısiniz: Llzbon, Kanton, Cenevre, Sid
ney!. .• 

cNevyork, hükUmeti dahilinde şu şe
hirler vardır: 

Cenevre, Roma, Amsterdam, Batavya, 
Trua, Siraküz, İtak. 
Aync~: Madri~ Berlin, Tokıo, Kudüs, 

M<ıSkova, Varşova vardır. 
cParis> ismini tapyan tam 22 şehir 

vardır. Bu 22 Parisin halkı bir tek Pari
sin halkını tutmamaktadır. 

IS TER i NAN, i STER iNANMAI 
Evvelki giin «Manidar bir teşyi» ba,lığı altında muhterem 

arkndaşlaıımızdan birinde M05kovadan alınmış hususi bir 

telgraf çıktı. 

Takhm asılmıştır. Rusyada hiç bir sefire bu kadar parlak 
m~rasim ylipıldığı henüz görülmemiştir. ıı 

Hakikatte muhterem arkadaşımızın böyle ballandrra bal -
1andıra anlattıi!ı teşyi töreni bir cenaze töreninden ibaretti. 
Zira Bulgar sefiri ölmüştü, Sofyaya yollanan cenazesiydi. Ilıı telgrafta aynen şöyle deniliyordu: 

- - « Bulgari!ltanın Moskova elçisi T odor Hristov hükume-

tile bazr temaslarda bulunmak üzere bugün tayyare ile Sof

yaya harekt;t etmiştir. 

Bulgar elçisini Sovyet hariciyesinin bütun yüksek memur
ları ile Alman elçisi ve kalabalık bir halk kütlesi ten·i etmiş ve 

bir kıt'a a!!ker sdarn resmini ifa ederel bando Bulgar ve Sov

yet marşlarını çalmıştır. Her tarafa Sovyet ve Bulgar bay • 

Anadolu ajansının 'u telgrafını okuyunuz: 
Sof ya (AA.) - Bulgar ajansı bildiriyor: 
S<.m gl.i'1lerde Sovyet hükumet merkezinde vefat eden Mos

kova Bulg:.u sefiri müteveffa Todor Hristovun cenaz~ mera
simi kralın miirnessilleri, hüktimet erkanı, kordiplomatik ve 

birçok do:ıtları huzmile yapılmlftlr. n 
Yanlışlığın ha derecesine: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMA! 
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Sözün kısası 
·D.'vunı Liıg~·tüttürk 

E. Ekrsm Talu 

Türk Dil Kurumu, yılJardanberi de
vam eden çalııımalarının bence ilk 

büyük semeresini. Divana Lugatüttürk"iln 
tercümesini neşretm~lı:le verdi. 

l~mini derin bir hürmetle andığım Bay, 
Besı?1 Atalayın himmetile milli Jtütübha
nemıze armağan edilen bu mühim eser 
Türk ülemasından Kaşgarlı Mahmud tara
fından hicretin 466 mcı senesinde, Türk: 
kültürünü Arablara yaymak maksadile ter
tib olunmuştur. 

O vakit bu vakittir, yani sekiz yiiz bu 
kadar yıldanberidir, dilimizin bu paha bi
çilmez hazinesinden istifade etmek kimse
nin hahrına gelmemiş. Hatta, memleketi
mizdeki biricik nüshası, maarif nazırı Em
rullah Efendinin zamanında bir tesadüf e-• 
seri olarak ele geçmese imiş, onu dR, kıy
metli birçok mira'3lanmız gibi yadelJere 
kaptırayazmışız. 

Osmanlı meşrutiyet hükumeti Divanı 
Lugatı bast~:ı:mış; lakin arabcasını, yani 
aslını. Bunun tercüme işini başarmak ancalt 
Besim Atalay gibi bir ülülhimmete nasib 
olacakmış. İlim ve irfan adına kendisins 
minnet beyan etmek borcumuzdur. 

Halen, eserin yal111z bir cildi çıkmıştır. 
Müteakib cildleri de teh.ılükle bekliyoruz. 
O zaman güzel ve zengin Türk dilinin en 
sahih kaynaklarından birini elimizde bu
lunduracağız ve bundan elbette çok istifa
de edeceğiz:. 

Bu münasebetle, geçen gün Cümhuriyet 
Tefikimizin fıkracısı, hadiseler arasındaki 
mutad gezintisinde, Divanı Lugatüttürkil 
överken, lisanımızın zenginliğine ve ahen- ' 
gine bir misal olmak iizern ııNesimı) muka- 1 

bilinde olan «Esin) kelimesini alıyor ve: j 
«Eminim ki bunu şairJerimizin, nasirleri- ı 
mizin ve muharrirlerimizin hiçbiri değilse, 
pek çoğu bilmez .. )l diyordu. 

Muhterem meslektaşımııı zehabını ken
di hesabıma tashih etmek isterim. Gerçek• 
ten güzel ve ahenktar olan Esin kelimesi 
valnız Kaşgarlı Mahmudun lugatinde bu
lunan o derece nadir ve duyulmamış bir 
kelime değildir. Ve ben, ne şair, ne na8iT, 
ne de hatta muharrir olmak iddiasında bu
lunmayışıma rağmen. bundan dokuz sene 
evvel kızıma Esin adını verdim ve bu ad 
o kadar beğenildi ki, gene kızımın okudu- ı 
ğ-u ilk mektebde, kendisinden küçük iki 
Esin daha var . 

Maamafih, sayın meslektaşımın da ho
şuna giden liu kelimenin halk leh~esinde 
bulunmuş ve tarafımdan kullanılmıs olma
sı Divanı Lugatüttiirkün kıymetine nakise 
vermez ~ onun müterciminc karşı duydu
~umu:r. ~akdir ve si.ikran hisl,.rinin ifadesi
ne hiçbir veçhile mani te~kil etmez. 

C,. C kce11ı, ~ alu 
··························································-· 
Bir şahidi döv.en ve işkence 
yapan eski bir jandarma 
l!umandanı 10 ay 20 .Q"Ün 

hapse mahkum edildi 
Birinci nğırcaza mahkemesi dün b'r işken 

ce ve darb davasını neticelendirerek, eski 
bir jandarma kumandanı hakkında mnbkfı. 
miyet kararı vermiştir. 

Maznun Abdürrezzak, Şlle jandarma ku • 
mandanı iken bir katil vak'asının tnhki. 
katı sırasında Methi .ismınde bir §ah dl söy. 
letmek için dövmek ve işkence yapmaktan 
muhakeme olunmaktaydı. 

Nakzen görülen duruşma, dün netlcelene • 
rek, mahkeme suçu sabit bulmuş ve Abdür~ 
rezzakı 10 ay 20 giin müddetle hapse mah •) 
kCtm etmiştir. 

~~~~~~~~~~ 

Alarm tecrübesi iyi 
netice vermedi 

Dün saat on birde 'yapılan alarm tecrli • 
besi iyi netice vermemh~tir. On dört elek· 
trikli, kırk bir e1le müteharrik alarm düdü· 
ğünün kafi miktarda ses çıkarmadığı gö • 
rülmüş, düdüklerin çoğaltılmasına karat 
verilmiştir. bazı açıkgözler fenni evsafı hah 
olmıyan düdükleri, alarm düdüğü diye hal• 
ka satrnaktadrr. Bu gibiler hakkında emni• 
yet müdürlüğü takibata geçmİ§tir. 

ilk arpa mahsulü 
Eskişehir 2 5 ( A.A.) - Bu yılın ilk ar• 

pa mahsulü borsaya gelmiş ve tüccarlar a• 
rasında mutad törenle sahlmıştır. Yeni yıl 
mahsulümüzün geçen yıldan iki misli fazıı
olduğu anlaşılmaktadır. 

274 öğretmen birer derece terfi 
ettirildiler 

Maarif Vekaleti geçen Eylül devresind« 
terfie hak kazanan, fakat kadro vaziyetJ 
dol:ıyısile terfileri yapılamıyan orta tedrisatı 
öğretmenlerinin terfi listesini hazırlamı.ş ve 
alakadarlara göndemliştır. Vekalet orta ted
risat öğretmenlerinden 274 ünü birer dereceı 
t.erfi ettirmiştir. Bu miktar içinde üç öğret~ 
menin maaşı 90 liraya çıkarılmıştır. Diğer -
ıeri de 30 : 80 Ura arasında muhteUf dere
celere terfi etmişlerdir. 

Terfi eden öğretmenlerin 120 den fazlan 
şehrim.izdeki orta okul ve liselerde vazife 
görmektedirler. Bu öğretmenler önümüzde -
ki Temmuz başından itibaren terfi ettiltleı1 
maaşı alacatıaroır. 
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Taymise göre~alkanlarda ~~~E 11 

h UrSUZIUk azalmadı Acele hük~mlerden 
Mukavemet taraftarı 
Fransızların faaliyeti UZ kaçınmak lazımdır ... 

Fransız milli komitesi azası İngiltere hariciye . . i or· bilmesidir. Bundan başka Sovyet Rusyanın 
Londra 25 (A.A.) - Reuter bıldır Y · ı Balkanlar Istikrarmc\a hususi menfaatleri 

~ 'k !ardaki huzursuz - • 
Timcs gazetesi, B ...... an 1 ne de vardır. 

luğun, ne ital.yanın haI'be glrm~esile, a. İtalya, bulanılı: suda avlıyan eskl anane -
hansadakl mukavemettn sona e sine sıkı bir surette sadık kalmıştır. 
talmndığı fikrindedir. Muhnsamatın, Avrupanın cenubu şarkı. 

Gazete diyor ki: ızlı~ı devam sine genişlemesinde kimin kazancı olabillr? 
BalknnlardakJ vazJyetln kararsl d"e HltJ,.r Ne Macarfst-nnın ne de diğer Balkan dev • 

- k- şerait iç n • - • 
etmektedir. Bugun u ektedir. Bu- !etlerinin. 
bir tecavüz hareketinden çeklnm ıyesl iti _ Bu halin anlaşılması, Balkanların dahili 
na sebeb de bilhassa, heyeti u;u~k yıpran- kararında en sağlam ümniye olmalı ve ihtl. 
barUe böyle bir har~ketln •. art hal~edebiler.e _ ııwarı bir hesab tesviyesine ~bi tutmak 
mı,ş olan harb makıneslnın dana getire- istiyenlerln cesaretini kırmalıdır. 
linden daha çok meseleler mey 

ingiliZ • italyan harbi 
. ili hava kuvvetleri 1 Bir Ilalyan tahtelbahir! blr vapur batır_ 

Kahire 25 (A.A.l - I ng t!bliğ ediliyor: mıştır. 
lcumandanlığı tarafından k'leri bOnı- Kızıldenizde hareknt icra etmekte olan 

Garbi çölde Bire! ve Boggi mevı bO ~bardı bir İtalyan tahtelbahir! üssülharekesine dön 
l ı tarafından - 1 ti baroıman tayyare er • tevcih e - mem ş r. 

inan edilmiştir. Bir askerı ıkampa . 
1 

Q Düşman Trablusa karşı yapmış olduğu bir 
b" sürprtz o mu..-llilmlş olan bu akın. tam ır kı hava akını esnasında askeri kıymeti haiz 

ıur. Çadırlara bombalar atıldığı zam~ ilk hiçbir hedefe isabet vükl olmaınL-ıtır. Bom _ 
taatın sığınaklara kaçtıkları ~~~~ir. Y balar eskl musevl mahallP.sine düşmüş, ve 
laallyct sahneleri müşahede ed 20 kadar insanın telef olmasına sebebiyet 

Asm tayYare meydanının bOmbardıma. vermiştir. 
nınd ar:k büyük hasarat husule gelmi~tlr. Pnlermo'ya karşı yapılan iki akın te~eb -

a P ş mahaller! üzerine tam ısa. bü:siine İtalyan avcı tayyareleri mani olmuş-
Hb angarlar,duedçuumıştir Bütün tayYarelerimlz lıır, ve bu tayyareler dfımıan tayyarelerinf 
etler kay · kl lslerıne avdet etmiştir. . uz~ ~aya mecbur etmişlerdir. 

tahal 25 (A.A.l - Italyan u. Ingııtcreye karşı harb devam etmektedir 
ftalyada bir n 

14 
numaralı tebliği: ve zarere kadar devam edecektir. 

Jnun1i karn:rg:n:h:ı:n~ın __________ __.__.__.~------~~------------------~ 

Fransada matem giinD 
5 (A A ) l\ lütateke mü- tareke gununun matem günü olacag'"'ını ve 

BordeauX 2 · · -d k b" b .
1 

Fransız radyosun a 1"2 ır ruı- kahramanca çarpışan dskerlerin hatırasının 
nakse .~a1 .e dahiliye na7.ın Ponıaret, mü- taziz edileceğini bildirmiştir. 
tu soyıye~n:.:__ ____________ ~--~~------~~~~~--------~--~--

Bir Japon fil osu Hindi Çini 
sularına gönderiliyorn~uş 

Tokyo 25 (A.A.) - Stefani ajansından: 
Japon umumi karargahı, Japon filo~unun bir kısmını Hindi Çini sularına gönd er

meğe karar vermiş olduğunu ilan etmiştir. 

Romada Fransız devletine aid bir viUa kıymetli 
eşyasile beraber müsadere edildi 

25 (A.A) - D. N. B. : 
Roma dar Roınada Fransız akademisinin bulunduıtu Fransız devletine aid v!lln 
Şimdly:ilkta mobilyası ve kıymetli eşyası ile beraber müsadere edilmiştir. 

){edicis, "'~un~=--=------------::---------

in g i 1 İZ - Sovyet Çocuk Esirgeme 
müzakereleri Kurumu kongresi 

(AA ) _ Avam kamara -
Londra 25 b' ' ~ale cevaben, ikti9adi 

ilJnda sorulan 
1B Dalton, kendisine gelen 

muharebe nazırı 'vıadivostok tariki ile ya 
malumata nazarn b malzemesi ithalatının 
pılmakta olan d ar olduğunu bildirmiş -
azalmakta her evam 

ltlr. .. t~arı B. ButleTA Sovyet 
Hariciye mus k bir ticari itilafa müte -

Rusya ile yapılar kk daki diğer bir suale. 
dair müzakerat . af ıntınekte olduğunu ve 

· kı•n e ... · 
müzakeratın ın ., f 1 tafsilat verrncge ım-
:fakat halihazır~a a~ ~an etmiııtir. 
kan bulunnıadıgını e 

Fransız do~an!llasının 
vazıyetı 

f 1 tnci sayfada) 
(Sa.iftara ı . 

d d "yor kı : .. 
t inci fıkrasın a ~ . ı:•ansada, Fransa mus 

h"'kA rnetı ' d k" Fransa u u . ' · altın a ı mem -
d hırnayesı 'd 

l
emlekelerin e, altı ndaki arazı e ve 
eketlerde, rnandastı durdurmak hususuna 

•..ı • d basarna ı 
«ıenız e mu 
m uvafakat eder. terhiSi ve suıuıtan t~-
Fransız filosunun rıımasına müteallik sc -

ridl için geri çağı bat vardır: 
Etnci maddede şu saklra ri umanlar. sulh ıa -

O ·ıerln donece e ı·manlnr naznn 
emı tduklnrı ı 

~anında ınenstıb o n edileceklerdir. 
(ttbare alınarak tayl t rninatı 

Alrnanyanın e u harb p_sna -
fiJ().SUn 

l Almanynnın Fransız ıtuııanmıyacağını 
ltnnda. Alman mnk.S_nt~~~k ayni nHtddenın 
resmi beyanatına n:_u e dennmcıctedir: 
eon fıkrasında da şoyl • bükilllleti res -

k Aıınnn:;n d ki sul-
Bundnn b~ n, d beyan e er b 

ınen ve sureti mahsusa F~nnsız tııosunu t~le 
hün akdınde Al manya 
etmek n iyetinde değildir· id on .birinci nrnd 
Fransız df'nız tienrettnes~ ııınanJarında ~u 

\'lede zaptedılrnı' ve Fran tıcnret gemU~rln ~ 
tunnn • b 1\ımum Alınan eslim edllmesı şar 
ıstenild , nde iyi halde t 

koşulmnkta~ •1 . eni vergı er 
Amerıka~a V Röyter: 

Vaşington 25 (A.A} ıdört rnilyar 70~ 
Ruzvelt. mecmu haslı a •,. , •ergiler derpış 

1 L 1.... nca') • 
milyon do ara a ıg ~ trııiştıt• , • . . ınııa e 
eden kanun proıesın ı 
l-

Ankara 25 - Çocuk Esirgeme Kuru -
mu umum kongresi bugün saat 1 O da An

karada Çocuk Sarayında kurumun vilayet
lerde.lci 62 merkezinden seçilmiş murahhas
ların huzuru ile toplanmıştır. 

Evvela idare encümeninin raporu okun
du. Umumi merkez heyeti tarafından ni -
zamnamede tadili İstenilen mad deler hak
kında müzakereler cereya::t ettikten ıonra 
maddeler ayn ayn reye konarak ittifaltla 
kabul o lundu. 

Türkiyede beşinci 
kol yok 1 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
Dahiliye V ekili Faik Ôztrak bir m u 

harririmize son hadiselere temas ed k 
1 .. I • • ere 

şun arı soy emıştır :, 

«-;-: ~emleketin emniyet ve asayişi ıı:a
yet ıyıd ır. Halkımız, dünyanın bu m ühim 
vaziyeti içinde onunla mütenasib bir vakar 
ve sekinette yapmaktad ır. Türkiyed e b u
gün hükumeti mü~külata maruz bırakacak 
en küçük bir hadise dahi yoktur. Memle _ 
ketin nizam ve emniyeti her zamankinden 
daha kuvvetlidir. Halk, Milli Şefe ve h ü
kumete büyük bir itimad ve sevgi ile bağlı
d ır. Bu hal, halkın aklı selim inin, vatan _ 
perverliğinin neticesidir. 

Türkiyede beşinci kol d iye bir şey yok
tur. Her zaman, her memlekette vabancı e
meller hesabına çalışanlar bulu~abilir. Bu 
zümrelerden bazılarının faaliyeti tesbit e· 
dilmişse de nldığımız tedbirler ve halkın 
uyanıklığı sayesinde bu teşebbüsler daha 
ilk kademelerde keşfedildi ve müteşebbis
leri hakkında takibat yapıldı, fokat bu hrl
diseler iznın edilecek miktar ve mahiyette 
değildir. Znten Türkiye bu gibi tcşl'bbüsler 
için müsaıd bir muhit olmaktan uzaktır.» 

Dikilide zelzele 
lzmir 25 (A.A.) - Dün sabah saat be

şe beş kala Dikili knza merkezinde birer 
dakika fasıla ile dört zelzele olmuıtur. 
Üçüncü sarsıntı oldukça fiddetli idi. Yeni 
hasar yoktur. 

P ransanın Alman ve ltalyan ordu- nezaretinde bir toplantl yaptl 
lan karşısında kabul etmek mec-

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

buriyetinde kaldığı şartların ağırlığı üze- Londra 25 - . Reuter: lbir delegasyon gbndermıştır. Mezkür dele • 
rinde hı.c;bir mu··nakaşa P 1 B • Almanya ve Italyaya karşı Fransız muka-ıgnsyon, Londrada bulunan general de oouı_ ya ı amaz. u '"azı- 1 . . 
yeti tek kelime ile ifade etmek İcab e li e- vem;t ne de~m ıçın Lo~drada bır Fransız le'c şu mesajı g~nderm~tlr. 
cek olursa buna <Cfelakeh> demekten ~a Yka mlllı komltesı teşkil ~tmış olan genernı de Avustralyadakı .. Fransızlar, davetinize f. 
bir vasıf bulunamaz s· k f 'k" ş ?aulle yanında yaverı olduğu halde, bugun cabet ediyorlar. Mucadeleye sonuna kadıu 

. ırço ı ır ve yazı a- ı gilte h . · t ı t • · · damları gu""nler va k' F k b 
1 

n re arıcıye neznre ınc gıtm ş ır. Bu devam etmek uzere, butun enerjilerin! bil 
, r ı, ran!lanın a u et- u ' · 

mek mecburı"yet' d k ld ki b 
1 

esnada hariciye nezaretinde, zlyaretç er a. tun varlıklarını emrınlze Cunade kılıyorla:. 
ın e a ı arı, u şart ar d . ·· - d ı - · karşısında derin bir hı.yrete dalmı ]ardır rnsın a, bır kaçı yuksek rutbe . e o mak uze- Nevyorktakı Fransı:ı.larm kl\ra n 

Hatta bir çokları d h .1 • "d k~ b"" 
1 
• re birçok Fransız kara ve denız sübayı bu - Nevyork 25 {A.A.l _ Nevyorkun mumta:ıı 

. a a ı en gı ere , ov e 1 • d 
bir mütareke imza etmekte . ..1.. .. · unuyor u. . Fransız şahslyetJeri neşrettikleri bir bcyan-

c·ıh t ek f kt d" nl ıse5o u~u tc:- Reynaud kabinesi azasının Ingiltercye gel- namede: Bugünku Fransız hükumetinin fc:_ 
e m muva ı ı, ıyor aı. uretı zahı- . dl d · v-rede hakla d F k k 

1 
.. .. melen ihtimali hakkında, şım ye kn ar Lon galı veya kontrol altında bulunan arazido 

rı var ır. ·a at uza tan rnkum d · ve k . b , 
1
. 

1 
• d rnda hıç bir haber alınmamıştır. Ca.a) çal mak mecburiyetinde olduğunu blnoen 

rme ve ·~ aşının mes u ıyet erın en a- A 1 d ki F ı k ı ' zade b ir halde tenkid k k d k I vustra ya a ransız arın aran a eyh Fransanın daı mi menafilnl muhafaza 

d 
yapma a ar o ay Sydney 25 (A.A.) - Avustralyada bnlu - ve temsil edecek bir vaziyette olmadııı;ını bU-

ne var ır. "' 
G B

.. .. • . nan Fransızlar, Sydney konsoloshanelerine dırmektcdlrler. 
.. e~en. uyuk Harbe &~tırak etmiş ve bü

yuk hır lıyakatle dövüşmfr~ olan bugünkü 
Fransız bnşvekili Petene, hu şartları kabul 
ettiği için hain diyebilmek mümlcün mü
dür) Ayni adamla bugün mesai birliği ya
pan Weygand geçen harbin müttefik ordu
lar başkumandanı general cr Fochıı un en 
yakın arkada ı, birçok kumandanlarca fi
kirleri anlaşılamıyan bu zatın emirlerini, 
talimatlarını ordu ile başkumandan arasın
da bir nevi İrtibatı tesis ederek an:ıelileşti
ren keskin görüşlü ayni zeki ve vatanpeı
ver insan değil midir} 

Bu adamlar, Fransanın ıniicadele kabili
yetine rağmen vatanlarını düşmanlarına mı 
satmış oluyorlar? Herhalde bunun böyle 
olmadığın ı isbat edebilmek için bu kabil 
delilleri dahi ortaya 3Ürmeyc mahal olma
sa gerektir. işin jçindc bulunmalarına ve 
vaziyeti yakından bilme ve görmelerine 
ınazaran, onları bu derece ağır sartlı b ir si
lah terkine sevkeden amiller çok daha de
rin ve şümullü olmak gerektir. Esasen ma
reşal Petenin vaziyeti iTah etmek için or
taya koyduğu mucib ,ebeblerden de nnla· 
şılıyor ki milletin güttüğü davaya, ordunun 
kumanda heyetine itimadı kalmamıştı. 
Mü terek kavgayı muvaHakiy<'lle hitama 
erdirmek için elbirliği yapan kuvvetler a
rasında, ihtiyar edilen fedakarlık .nisbeti 
bakımından , tam bir ~örüş beraberliği " yok
tu. Bir taraf fazla zaviat verdir.in i id dia e
diyor, öbür taraf fedakarlık kcfe~inin t<'n
di aleyhine dnhn ağır bastığı kanaat' nde 
bulunuyordu. lttihad bağının yalnız ~cv
!lrkliğine değil. avni zamanda nadir te.'la
düf olunur bir hodbinlik iddiasının her tür
lü teııaniid imkanlarını ortadnn kaldıran 
tahribkarlığına da d eialet eı:len bövle bir 
vaziyette, acaba hangi İnsan mücadeleyi 
sonuna kadar isal edebilmek kudrrtini gÖ!I· 
krebilirdi? Mümkündür ki kudretli bir şe
fe sahih olamamanın da vaziyetin bu tenı 
tecellisinde mühim bir tesiri olsun. Fakat 
memleketin bütün mukavemet kaynakları 
kuruduktan ve mücadelenin devafnı ni"
hetsiz kuvvetler arasınd~ kanlı ve nt:tire
siz bir kitalden başka bir ihtimRI 11.rzede
medikten ıoonm Peten ve \ l;'evgand'dan ne 
İst enebilirdi~ 

Görüliiyor ki Fransayı bugünkii vaziye
te sevkeden amillerin pek çoğu meçhuldiir. 
Vaziyetin birçok noktaları ziyadesile ka
ranlıktır. Bu zulmet içindi" ı;öy lenehilecek 
her şey indi olmaktan çıkamaz. Bir hüküm 
vermek ve şalim bir fikir edinebilmek için 
hiç olmazsa biraz beklemek ve llydınlan
mak lazımdır. 

5el/11ı. &09ııt C11ıeç 
······························································ 
Romanyada Yahudiler 

milli partiye 
kaydedilmiyorlar 

Mntareke şartları hakkında 
Berlin matbuatının tefsirleri 

Bertin 25 (A.A.) - D .N B. blldlnyor: anlrunağa başladıkları görünüyor. Bu bize 
Garbde hnrb bitmiştir. Bu sabahki Alman komşu mlllet münasebetlerinde Hıtler Al -

gazeteler! bittabi bu vak'aya genlş sütunlar mnnyasının senelerce arzu etmiş olduğu va. 
tahsis etmekte ve Führere ve Alman ordu - ziyetin geç, fakat iş işten tamamlle geçme. 
suna karşı Alman milletınin mlnnettarlığır.a den başladığı ümidini veriyor. Maamafıh 
terctİmun olmaktadır. bu münasebetlerin şartı, Avrupa kıta'sı mil. 

Berliner Bör.sen Zeitung ezcümle diyor ki: letlerinln, nihayet, Manş öte.sinde Brltanya 
Okyanustan Alplara kadar uzanan mınta- adalarında oturan devletten kurtulması O

kada top sesleri kesilmiştir. Fransa mıiğllib larak kalmaktadır. 
olmuştur. Fransanın, Clemencc:ıu'dunbcri Dcut.sche Allgernelne Zeytung dıyor ki: 
taklb edilen ve blr senedenberi azami had _ . 
dine çıkarılan mantıksız siyasetin neticeleri- Avrupn_nın. en kuvvetlı askeri kuvveti o • 
nl çekmesi lllzımdır. Halbuki. bugünun ga _ !arak telakkı edUen Fransa, cesur bir muka
llbinln mağlfıba karşı vazıyet!, Foch_Clemen vcmete rağmen Alman hızına altı haf~ad:ı.n 
ceau devrinin fena niyetli zıhniyetınin ak _ !azla dayanamamıştır Almanyanın, Ita!va 
sine olarak, şimdiden, mağlüb hasmın ces:ı_ ile beraber, Fransaya bugün tahmil 0ttlğt 
ret.inin şövaleresk bir surette tanmmnsı şek. şartlar. 1918 şartlarından çok başkadır. Bu 
llnde tecelli eylemektedir. Bu, kin ekmek fs- şartlar, yeni bir hayatın temclıni kuracak • 
temlyen, !a.kat daha iyi bir istikbalin temel- tır. Almanyanın İngıltere tarafından kPn _ 
!erini atmak arzusunda bulunan bir zihniyet. dislne tnhmil edilen harbe devam için garan· 
tir. tllere malik olması lfızımdır. Fakat bu şart-

Olklscher Beob:ı.chter diyor kl: !ar nynl zamanda, yarının sulhünün de te. 
Frnns1zlnrın. mnğlfıbiyetıerinin sebeblerınl mellerlnf vucude getirecektir. 

Alman tayyarelerinin akınları 
Londra 25 (Hususi\ - Alman tayyareleri bu gece tekrar İngıltere üzerinde akın et

miş ve birçok bombalar atmışlıırdır. 
Zayiat ve hasar hakkında henuz mnlllmat yoktur. Birçok mıntakalarda nlarm işareti 

verilmiş ve mudafna vnsıtaları hnrekctc geçmışlerdir. 

Japonlar ~ransız Hin~i. Çinisinden Çan Kay 
Ş2ke mühımmat nakhnın önüne geçiyorlar 

Tokyo 25 (A.A.) - Çinin cenubundnki Ja_ led!len mühimmatın kuwcUe önüne geçıl _ 
pon kumandnnlığının akşam haber verdiği- mcsine ald harekata başlnını.ştır. Bu hare -

.. . . kAta 17 Haziranda Japon ordusunun mum. 
ne gore, geçen haftanın Pazartesi günil, Fran taz cüzütamlarile b 1 aş anmış olduğu tas-
sız Hindi Çinisinden Chang.Kal·Schck'e nak rlh edllmektedir. 

lngiliz tayyareleri gece ve gündüz Alman üslerini bombaladılar 
(Baştarafı l inci aylada) 

bardıman etmek için bereket edebilecek
leri ve işgal altındaki arazide bulunan üs -
leri olan E.ind Hoven Schipol ve Vallha -
ven tayyare meydanlarını bombardıman et
mişlerdir. Harekat gece de devam etmiştir. 

· Schipol tekrar bombalanmıştır. Dekooy, 
Ruhr de Mulheim, Westphli de KAssel ha
va meydanları da bonıhardıman edilmiş
lerdir. 
Diğer bombardıman filolarımız Helder 

d eniz üssünü bombardıman etmişlerdi r. h
tialler ve yangınlar olmuştur 

R uhr de D ortmound petrol depolan ve 

tevzi garları ve Dortmound arkında Kar
mende ve Kasselde askeri hedefler b om _ 
bar.dıman edilmiştir. Brenne civarında 
Deıchshausende tayyar,.. fabriknlanna ve 
hava meydanına aid binalara hücum edil -
miştir. Başka bombardıman tayynrelerimiz: 
tarafından Dortmound - Ems kanalına 
Eclüz kamplarına ve mavnalara isabetle; 
yapılmıştır. Hola nda hududu ile Ruh r ara
sında Emmerich civarında demiryoJlar il
tisak noktalarına, garlara zararlar ver • 
dirilmiştir. G ece ve gündüz harekata iıti • 
ra k eden bütün tayyarelerimiz salimen üs
lerine dönmü~lerdir. 

dh~:~;·~.:,: .~:-.~:,.-ı .. d::d::.::::~ ::: ( Irak Nazırları Ankarada ~] 
ta mime naı\ran 2 1 yaşını biti ren her va _ 
tandaş şahsan yapacaiı ta leb üzerine pa~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tiye girebilecektir. Ekalliyetler huıuıi d ef
tere kaydedilecekler ve Yah udiler parJiye 
kaydolamıyacaklard ır. 

Münakalat Vekili 
İzmirde 

Afyon 25 - Bugün Afyonda, yeni be
lediye ve postane binaları Münakalut Ve
ki li Ali Çetinkaya tarafından nçılmıstır. A
lı Çctinkn) n bu mün scbctle söylediği nu
tukta Afyonun cümhuriyet devrinde maz -
har olduğu terakkileri.ı, kurtuluş, snvn.,ın
dnki muhım kı~ metlerine yakı ır bir hızla 
bnıarılma ından duyduğu se'1inci ve tak -
diri ifode etmiı, böyle temiz çalışmaların 
devamını temenni eylemiştir. 

Münakal:ıt \'ekili refakaterındeki zevat 
ile birlikte ynnn sabah Aydın hattında ye
niden yapılan Aziz.iye tünellerinden yeni 
vagonlarla geçecek olan ilk trenle İzmire 
hareket edecektir. 

Ankarada bulunan Irak Hı:ı.rlclye ve • IYC Nazırları Adliye Veknı Feıhı Okyar ve 
Hariciye Vekili Ştikru Sarnço~lu ile bir arada 
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Belediye geni bir 
tarife anzim etti 

içkili ve içkisiz lokanta, birahane ve meyhanelerin 
yemek ve meşrubat fiatl~rı tesbit e:iildi 

fstanbul belediye'!i tararınd.m tanzim e-ı Lüks sınıfa dahil yerlerde rakı meze ile 
dilen içkili, ve içkisiz lokanta, birahane ve inhisar fiatlarına yüzde yüz yetmiş, birinci 
meyhanelerin tarifelerine göre yemek fiat- sınıfltırda yüzde yüz elli, ikinci sınıflarda 
lan her yerde serbeııt bırnkılmı tır. Muta - yüzde doksan, üçüncü sınıflarda yüzde yet
vassıt kazançtaki halkın, iyi eğlenebilmesi miş beş znm yapılarak satılacaktır. 
için yalnız lüks ve birinci sınıf lokantalar- Birinci sınıflarda kahve, çay, limonata 
da tablıdot usulü ihdas edilmi tir. Tabldot, on, çikolata, dondurm on beş, ikinci S1 -

çeşidli çorba, et, sebze ve tatlıdan ıbaret nıflarda kahve ve emsali meşrubnt yedi bu
olacaktır. Belediye, alkolü az içkilere hal- çuk, çikolata, dondurma on, üçüncü sı -
kımızın verdiği ehemmiyeti gözönünde bu- nıflarda kahve ve emsali mesrnbat beş, ~i
lundurarnk şarnb ve bira fiathnnın tesbi - kolata, dondurmanın yed~ buçuk kuruşa 
tinde daha müımid hareket etmi~tir. ııatılması mecburidir. 

Dünkü beş vesaiti nakliye 
kazasında 5 kişi yaralandı 

Bir çivi ihtikarı hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Dün şehrin muhtelıf semtl rinde beş ve- Emniyet Mtidtirlüğü dün bir çıvi ihtıklirı 
saiti nakliye kazası olmuş ve bes kişi yara- iddia.sının tahkikatlle m~gul bulunmakta -
lanmıştır. ldır. 

Aksarnydan T opkapıytı gitmekte olan Tahtakalede Nalburlar sokağında 358 s.<t-
Topkapı Sirkeci tra:-m ayından ntlıyan 1 O yılı dukkanda nalburluk yap:ın Abdullahın 
yaşlarında Feridun ndındn bir çocuğa, o 27 kuruştan satılması lazım gelen çiVilerl 35 
sırada aksi istikamette ı gelen şoför Hii - kuruşa ~attığı Emniyet Mi.ıdurluğune ihbar 

Bahçekapıda çıkan 
b · r yangında 

iki dükkan yandı 

.. 

aeyinin idnresindeki 2386 ııayılı otomobil edılmfştır. Bu ihbar ve müracaat karşısmda Yangından bir intıba 
çarpmı!ltır. kıyafet değiştiren zabıta memurları dün Ab- Dün akşam saat 19 da Sirkecide Bahçeka-

Bu çarpma neticesinde başından yam - dullahın dükkanına gitmişler ve müşteri sı- pı tramvay caddesinde bir yangın olmu§, 2 
lanan Feridun tedavi altına alınmı • uçlu !atını takınarak külliyetli miktarda çivi dlikkfı.n içindeki ~yalarla birlikte yanmış. 
toför hakkında takibata baılımmıştır. alacaklarını ticarethane sahibine ihsas et_ tır. 

T cpebaıındn Dervi~ soknğınd 8 sayı- mişlerdir. Yangın bu cadde üzerindeki 52 sayılı Yeni 

Haziran 26 

İstanbul Emniyet Sandığı Direk-
törlüğünden: 

939/982 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Fatma H 'e ve Ali Knmll varislerine lllin yollJe tebllğt 
Bayan Fatma Hiılet ve Bay Ali Kamil, Kcdıköy Tuğlncıba.şı mahn..llcsi Bağdad cadde-

si sokak eski 45 mükerrer yeni 133, 135 numaralı ahşab bır evin tamamını birinci derece
de 1potek göstererek 26/9/931 tarihinde 120/11908 hesab numnrasıle sandığımızdan al -

dığı (700) lira borcu 5/21940 tarihine kadar cidemedlğlnden faiz, komisyon ve masarifi 
ile beraber (285) lira (20) kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibln .. 
ce hakkında icra takibi başlamak üzere ~anzim olunan ihbarname borçlunun mukave. 
lenamede gösterdiği ikametgahına gonderılnıiş ise de borçlu Fatma Hı\let ve Ali Ka -
mUln yukarıda yazılı adrcsde oldükleri anlaşılmış ve tebliğ yapılamamL§tlİ". Mezkür ka .. 
nunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın Jlli.n suretlle yapılmasını {ımlrdir. Borçln 
Fatma Hii.let ve AH Kfunıl mlrascıları işbu ıHl.n tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde 
Sandığımıza müracaatla murlslerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şavnn 
bir itirazları varsa bildirmeleri l!zımdır. Mirascılnr ipoteği kurtarmazlar veyahud başlı
yan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre 
Sandıkça satılDcaktır. Bu cihetler alakndarlarca bilinip ona gore hareket edılmek ve 
her birine ayrı ayrı ihbarname tcbllğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet illin olu • • 
nur. <5354.) 

Emniyet Umum Müdilrlilğflnden: 
Ankara -Polis Enstitüsü ve İstanbul Polis mektebine 

talebe alınacak 
ı - Bu yıl Ankara Polis Enstitüsü Uk tnhsıl kısmı ile İstanbul Polis Mektebine asker. 

liğlni bitirmiş orta mektcb mezunlarından polis stajyeri alınacaktır. 
2 - Tn.hsil müddeti 11. aydır. Talebe meccanen i~e ve ilbas edilir. Kendilerine ner 

ay için ayrıca harçlık verilir. Ve tahsillerlnl ikmal eder etmez 20 lira asli maaşlı polis 
memurluklarına. tayin olunurlar. 

3 - Tedrisata 1.Eylül.1940 tarıhinde başlanacağından talih olacakların hem mtirac:ıat 
§CkillerJni ve hem de kabul şartlarını öğremnek üzere Ufi.n tarlhınden itibaren nıha ·et 
10 gün zarfında bulunduktan mahalJi Emniyet Mtidürliık veya amlrliklerme müracaa -
ları ilan olunur. c3148.D c5310o 

lstanbul Levazım Amirliğindgn Verilen 
Harici Askeri- kıtaah ilanları 

Aşağıda yazılı mevad kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. İhaleler! hizalarında ya.. 
e:ılı gün ve saatlerde yapılacaktır. L5teklilerin teklif mektublarını ihale saatinden bir 
saat evveline kndar Edirnede eski Müşlriyet dairesinde satınalma komisyonuna verme. 
leri. Evsaf ve şartnameleri komisyonda görülür. (30-4796) 

Cinsi Mikdan Tutarı Teminatı İhale günü Saati 
Ton Lira Lira 

da oturan Mehmed ndınd bir genç, dün Abdullah hiçbir şeyden şuphelenml~erek Türkiye hanının altındaki 55 sayılı sarraf 
lııtiklal cadde!inden geçerken oför T ev fi- memurlarla bir hayli pazarlıktan sonra ıten_ Perikllye aid dukkiindan Qıkmı~. çak kısa bir 
iin idaresindeki 2064 sayılı otomobilin dilerlne istedikleri çiviyi 35 kuruştan asağı zaman zarfında buyüyerek b,tişlğindeki 54 
ç rpmasile vücudiintın müte ddid yerlerin- bir ~intla veremlyeceğini soylemlş mem•ır - sayılı saatçi Mehmedln dükkrmına sirayet 
den yarnlanmıştır. Yaralı tedavi altına a - lar bu fiatte mutabık kalarak kendisine !ta- etmiştir. Yangın kalabalık bir cadde üzerin_ 
lınmııı. ıoför yt'kalanmıştır. pora vennt,ler, bu suretle cürmü meşhud lk- de vukubulduğu için derhal etraftan görü _ 

Aksarayda Davudp şada Kasabilyas ma mal olunmuştur. lerek Hfaıyeye bildlrılmi§, diğer taraftan Sığır eti l80 54,ooo 
haJleııinde oturan şoför Enver idaresinde- Bu clirmü meşhudu müteakıb Emniyet Mli hadise yerine yakın bır mevkide bulunan Sade yağı. 30 37,500 

4050 
2813 
3713 

29/6/940 
1/7/940 
317/940 

11 
11 

ki 2514 sayılı otomobille Unkapanında dürluğüne getirilen Abdullah. bu çivileri ay- Emniyet Müdurlüğü de kendi vesaitlle ha_ Kuru ot.. 1100 49,500 11 
Zeyrek caddesinden geçerken o civar sa - nl yerdf' 357 sayılı mni?nıadıı nalburluk yn_ rekete geçmiş ve ilk olarak söndürme ame- 11- 11-
kinlerinden Mehmcdin on iki yaşlarındaki pan Yako Behardan 32 kuruşa satın aldt - llycsine başlamıştır. Nitekim bu sayede ateş Beher kilosuna tahmin edllen fiatı elli beş 120,000 kllo sığır etinin kapalı znrna ek ., 
oğlu Demire çarpar. k baıın~an yaralan - ğını soylemlştir. saatçi Meh~edln dükkanının yanında h!I - kuruş olan 50,000 kilo yataklık pamuk siltmesl 1/7/940 Pazartesi günü saat 15 d~ 
masına sebeb olmuştur. Demır hastaneye Dilndenberl evlnde ve tJcarethaneslndc hu lunan eczayı tıbbiye depo.~uno sirayet etme. 2816 940 Cuma gunü saat ıı de kapalı zart. Erzincanda Tümen satınalma komisyonunda. 
kaldırılmış, şoför yakalanarak hakkında Junamıyan Yako Behor zabıta tarafından den tamamen söndtirülmuştür. Yangının ne la satın alınacaktır. İlk teminatı 2062 lira 50 yapılacaktır. Muhammen bedeli 30,000 lira, 
takibata başlanmıştır. • aranmaktadır. suretle _çıktığı henüz tesblt edilmemiştir. Ya- kuruştur. Şartnamesi 138 kuruşa komisyon - Dk teminatı 2250 liradır. Şartnamesi komis-

Kadıköyünde Rızapaşa çeşmesi caddesın nan dukkanların sigortalı olup olmadıkları dan alınır. İsteklilerin teklif mektublarını yonda göri.ılür. Teklif mektublarının ek&ilt~ 
de 92 sayıda oturan Fatma adında bir ka- Benzinle vücudu vanan zabıta tarafından araştırılmaktadır. eksiltme gün ve saatinden behemehal bir me saatinden bir .!lılat evveline kadar ko -
dın dün Altıyol ağzında tramvaydan iner - bir kadın öldü saat evveline kadar Ankarada M. M. V. sa_ misyona verilmesi. (42) (4840) 
iten düşmüş ve ynralnnmıştır. Romanyadan bı·r ıı·caret unnlma koml<rqonuna vermelerJ. (33-4799) * 

Fatma tedavi altına ;ılınmış, kaza etra- Fındıklıda oturan Fethiye isminde bir Jm- * 
. 219,000 kllo sı~ır veya keçi eti kapalı zarf. fında tahkikata başlanmıştır. dm evinde gazocağı yakarken, birdenbire h ı• Jd • 4500 ton karo naklıresı kapalı zarfla ek - la eksiltmeye konmuştur. Uangisl ucuz o .. 

Beşinci kaza da Yenipostahnne cadde - benzJnin nteş almasile vücudünün muhtelif eye 1 ge 1 slltmeye konmuşt.ur. Ihales~ 28/6/940 Cuma lursa. o et ihale edilecektir. Tahmin bedelf 
11.nde vukubulmu .. tur. Albeıt adında biri - yerlerinden yanın•., ve kaldırıldığı Ra.c;cki llğl t 

.. ... günü sr.at 16 da Izmlr Lv. Amir sa ınal - 45,990 lira, Uk teminatı 3449 lira 25 kuruş • 
nin kullandığı 616 yılı otomobil Posta - hastanesinde dün ölmüştür. Türk - Rumen ticaret anla~masının akdi ma komisyonunda _Yapılacaktır. Tahmin be. tur. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amir-
ne caddesinden geçerken, o sırada orndan Cesedi muayene eden Adliye Tabibi Enver haberi piyasada büyük bir aliika ile kar- deli 15.750, tık temınatı 1182 .liradır. Şartna- Jlkleri ve Maraşta askerl satınalma komls 
gitmekte olan temizlik amel~si.nden Şa - Karan, defnine ruhsat vermiştir. §ılanmıştır. mesl komisyonda görü~ür. Isteklilerin 2490 yonunda görülür. İhalesi 29 6/940 Cumarte~ 
kirin idaresindeki tek bcygırlı arnbaya Dün Romanyadan gelen bir heyet şeh- sayılı kanunun 2 ve 3 uncü maddelerindeki günü saat 11 de Maraşta askerl satınalmı.ı 
çarpmıştır. Dükkan yakan terzi rimizdeki ihracatçılarla temaslar yaparak vesaik ve teklif mektublarını ihale saatinden komisyonunda yapılacaktır. L<;teklilerin tek. 

Şiddetli olan l:ıu müsademe nt"lice inde çırag"' 1 muhakeme edildi depolarda Romanyaya ihraç t•dilmek üzere bir sant evveline kadar komisyona verme - lif mektublarını ihle saatinden bir saat ev~ 
araba hasara uğramış, Şakir de bacağın - hazırlanmakta olan yapak ve tiftik to~a- ıeri. (41) <4839) veline kadar komisyona vermeleri. 
dan yaralanmıştır. Kaza etrafında zabıta Bir kat elbise için, bir dükk<lnı yakmıya rını gözden geçirmişlerdir. Hafta içinde * (

35
) (

4833
) 

tahkikat yapmaktadır. kalkan Vehbi isminde bir terzi çırağının Rumen mensucat fnbriknlarının teknisyen- Aı;nğıda miktarları yazılı sade ya~arı alı_ 4 
muhakemesi 2 nci ağırcezadn neticeye var- ]erinden -iki kişi daha gelerek bu heyete il- nacaktır. Kapalı zarn~ eksiltmesi 28/6/940 

5800 
ton buğday öğütmesi kapalı zarfla ek 

A htfrllk işleri: mıştır. t~hak edecek ve stoklnrı teselhime başlı - cuma günü Kırklareli Iğnecede nskerl satın siltmeye korunu~tur. İhall'si 
1 
n 940 gunÜ 

Suçlu Vehbi Karakaııı, Sirkecide Rahmi- yacaklardır. alma komisyonunda ynpıla_c~.ktır .. Şartname saat 15 de Ankarada Lv Amirliği satmalmt 
327 : 329 doğumlu yabancı ihtiyat 

erat çağırılıyor 
nin atelyesinde makine yağına bu- Rumenlerin memleketimizin ttltı aylık ve evsafı ~omisyon~n gör~l~r. . L,tcklllerin komisyonunda yapılacaktır. Muhammen be,. 
Jadığı paçavra parçalarını ntı-şlemek au - mayii mahrukat ihtiyacımı tekabül edecek kanuni vesıkalarlle ıhale gunu, ıhale saatin_ deli 

87
,
000 

lira, ilk teminatı 
5600 

liradır, 
retile yangın çıkarmış. fakat ateş etrafa si- bir miktarda verecekleri petrol ve müştak- den en geç bir saat evveline k~dar teklif Şartnamesi 435 kuruşa komisyondan alınll'\ 

Kadıköy l'abancı i\skerlik Şubesinden: rnyet etmeden söndiirülmüştür. Bilahare !arının ilk partileri limanımı.m gelmeğe mektublarını komisyona vermelerı. İçinde kanuni ve Ticaret. odası vesikaları 
ı - Kadıköy yabancı askerlik şubesi mın- zabıtaca yakalanan suçlu, bu işe kendisini ba~lamıgtır. Mikdarı Tutarı Teminatı İhale saati bulunan teklif mektublarının saat 

14 
de 

takasında bulunan 327, 328 ve 329 doğumlu sigorta parasına tamah ederek, ustasının Memleketimizden verilecek mensucat Kilo Lira Lira kadar komisyona verilmesi. ,
49

) ,
4900

!'1 
yabancı lht,!Yat erat askerlık mukellefıyeti teşvik ettiğini iddia etmişse de, 2 nci ağır- İptidai maddelerine mukabil mayii mnhru-
kanunun:ln 58 inci madde 1 mucibince verli cezada görülen duruşma sırasında, hu cihet kattan baııkn Romnnyadnn kereste, maden 7800 9594 720 11 * 
k'ayıdlı bulunduktan nskerllk .şubelerinden tesbit olunamamıştır. direği, selJüloz alınacaktır. 7800 9594 720 ıı, 3o Aşağıda ynzılı sığır etleri hizalarında ya ~ 
talim ıcın celbedllmekte olduklarından nü • Müddeiumumi Ihsan Yersuvat, nıüta - Romanyada ticari miizakereleri idare c- 7800 ıı594 720 15 2ıh gün ve saatlerde kapalı zarfla eksilt -
fos cüzdanlarıle beraber şubemize başvnr - leasını serdederek, bu ciheti isaret ettik - den Ticaret Vekaleti dış ticnret reisi .Ser _ <38> <4836> meye konmuştur. İstekltıerin ihale saatle -
malan. ten sonra; atelyeden alıp sattığı bir elbi - vet Berkin ve refakatiııdeki zevatın bu - * rinden bir snat evveline kadar kanuni ve. 

2 1 Temmuz 940 tarihine kadar müraca- seyi ustası farketmesin i:liye, ııtelyeyi yak- günlerde şehrimize muva alatları bt.!klen _ İki defada alınacak olan kırk beşer bin saik ve teklif mektublannı Çannkkalede as. 
at etml nler bakavn sa ılncaltlarından h:ık_ mağn teşebbüs eden Vehbinin ceza kanunu- mektedir. kilo askeri evsafta sade yağı Kor satınalnm keri satınalma komisyonun:ı vermeleri. 
ıarında keri ceza k nununun muaddel 63 nun 370 ve 62 nci maddelerine tevfikan kom~yonunca ayrı ayrı pazarlığa konmuş - Miktarı Tutarı Teminatı İhale günü Santl 
üneu maddesin n tatbik edlleee inin bilin - tecziyesini taleb etm: tir. Metresı·n·ı vuran adam tur. Ihalcsl 281

619
4.0 Cum:ı ve 2916194° Cu_ Kilo Lira Lira 

mesi IH'm olunur. Dava. karara kalmı tır. marte.si günleri saat 10 da yapılacaktır. Her 

332 : 335 doğumlular şubeye -·( .. ~ ... ·K·Ü·ç···Ü·k···h·~·b·~·;i";~···)······· kaçarken kuyuya du··şıu·· ~:~ı~~~d~:.~~na;c!e:;ın4!;sı:~:~i ş~~ı:ı~~ l~~:~~~ ;:::~~ ~~~~ 2/7/94.0 11 

çağırılıyor _ ya~lar için isteklilerin Dıynrbakırda Kor 200,000 56.000 4050 
Emlnönii Yabancı Askerlik ob lndt'.n: Fransız petrol tanki rı _ Llmanunızda bu satınalma komisyonuna miirac:ıatıan. 80,000 21,600 1620 

2 7/940 16 
317 940 11 
317/940 16 

332 dofumlulardnn 335 do~uınlulara kadar lunan S6 Fransız petrol tankııun hükumeti. Fatihte Sinanağa mahallesinde Güllü- (37) (4835) 
Mbrlı~niyn~n RnppmıpnWtün e~m~~~tın~ınm~ua~~n~b~m~~-~~crob~nda o~ran Mükerkm ~min- -----------------------------------~ 

(53} (4904) 

er a ağıd ki günlerde •ubcye fU şartlar da. mat mevcud değildir. Petrol tankları muta- de bir kadın, beraber yo1adığı tahmil tah
hllinde mUracaat edecek. etmlyenler hak - rekenin lmzasından çok evvel İngıliz bay _ liye amelesinden Hasah tarafından diin 
kında knnııni muamele yapılacaktır rağı çekmış oldukları için bunların İngll•cre gece saat 2 1 de bıçakla miitenddid yerle-

A> Askerliğini yapmış olanlar terhl.s VP!ı1- hukfımeli tarafından Fransızlardan satın rirtden vurulmu,tur. 
kal:m i amet nedler le e nuf\13 cüzdan_ aıırunış olmalan da muhtemeldir. Alft.kadar- Hasan Mükerre.mi vurduktan ıorua ka-
Iarile 

0

b!rlıkte. ı ren yapılan tahminlere gore bu tankların çarken kuyuya düşmüo;tÜr. 
B) Askerliğini apmamış olanlar nllfus eskısi gibi Tunada seter yapmıyacaklan da Hadise zabıta tarafından itfaiyeye haber 

cüzdanları ve ikamet nedlcrıle birllkte Ge. bıldirllmekt~dlr. verilmiş ve gelen kurtarmn teşkilatı Hasa-
Iecetıerdir. tuntr po taları - Akdenlzdekı son vaziyet nı kuyudan çıkarmıştır. 

Murarıı t gU,nlerı Uzerıne haftnd bır defa yapıl n İzmir pos- Ha!8n l.'.uyuda fazla miktarda su yut-
2 Tf.'mmur. Sah tasının Salı gunlePI de bir vnpur kaldırılmak muş olduğundan tedavi altına alırımı , ya-
s T mmuz c r• mb..-ı suret le ikiye iblfığına idarece karnr veril _ rası müteaddid yerlerinden olan Müker-
4 T nunııı Per"e-mbc m ştlr Bu suretle çok taıl yolcusu olan bu rem hastaneye ltaldırılmıştH. 
5 Temmuı cum hatun 11\hat bir ekUde çalı• bılmesı tem.r. Hadisenin kı!'lkançlık ·yüzünden Yuku-

s b d t ed lmiş olnc ktır. Bu maksadla dun Konya bulduğu ve Mükerremin Hasandan yüz çe-
u eve ave vapuru İımıre hareket etmiştir. virerek ba k biri ile münasebet tesis et-

su er A. kerllk lıecincl n: Akdenlıdeld eplerlmlz _ AJ.tdenlzdeki şi- miş bulunmasından ileri geldiği onlaşıl-
Sarıyer ubeslnde kavıdh ortn ehli ·etna - leplerimlzden ~eni bir malümnt alınamamış. maktadır. Zabıta tnhkiknt devam etmek-

meli 1 e dah:ı Y itsek okul m unları ı tır p tin ş tepinin dun limanımıza gelme. tedir. 
Temmuı o tarıhlnd 'edek s b " okulıın_ sl b klenm kte idi. Fnknt geç vakte kndar ·········A·····Ç···,··k······Te····Ş····e···k····k····U~·:·r ......... . 
da bulunmak ü r e~k dllec klcrdlr. Bu bu geminin llmanımızn eld ine dair bır 
şarU rı h lı henıı askeri k om mı., 01nn_ h be.r ıın m m ur. M m f h eminin su. 
ların 28, 29 H an g n

1 
rinde ube ·e m - ı rımız ı~erls nde bultfndu~u da nlU:ndar_ 

racaatl rı U\n olunur 1 ren len k dtr. 

, T I YAT R Q l ""'\ tuh clr kııfilelerl -10-n s b hkl Konvan_ 
' yo elle ş hrlmiı.c Yun 1 vy dnn bir Po-
\ ..Jlıo lı muh c r kafile d ha elmi tir. Bıın 

Rnsld Rıza tıvııtr u lar da d erleri gibi "Chrımizde ktsn bır ıın-
Bu ak am Üskudar Doğ:ınc l r .Aypark a m n kaldıktan sonra Surlyeye gidcceklerdır 

Muhım bir amelilnt yaparak haya.tımı 

kurtaran doktor Ali F..<;ndla Gülhane baş ıı 
s tanı Dr. Necatlye, Oulhane doktorlann _ 
dan Al~ ettin ve Mansura ve başhemııir~~·c 

aleni te ekkurlerimı bildırirım. 
Birinci fırka 3 üucü alay 3 uncü tabur 

komutanı binbaşı Yakub Ural eşi 
Neriman Ural 

1 İstanbul Belediyesi hanları 1 
İlk 

Yıllık Teminatı 

Kirası O ı senelik 

180,00 13,50 Buyükadada Kumsalda Deniz Banyo yeri. 
180,00 13,50 Floryada Çarşı .;ok ında kfıln 8 No. Dukktin. 
l70,00 . 12,75 Floryada Çarşı sok:>ılYmda kain 25 No. Dükkan. 
54,00 4,05 Üsküdarda Karacaabmed Cad. 79/81 No. Dfikkan. 

Yıllık kira muh:ımmenleri ile ilk teminat mlkdarları yukarıda yazılı gayrimenkuller 

1 na 3 sene muddeUe kirayn verilmek iizerc ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. 

şart.nameler Zabıt ve Muamelat Müdurlü~ü kaleminde gorulecektir. İhale 817 940 Pa -
zartesl günü saat 14 de Daimi Encumenrle yapılacaktır. Tallblerln hizalarında ~os -
terilen miktarda ılk teminat makbuz veya mektublarlle ihale gumi muayyen saatte 
Daimi Encümende buhmmaları. <5194) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen bedelı 
L. K. 

627 00 

Muvakkat teminatı 
L. K. 

47 02 

Semt ve mahallesi 

Uskudarda Hace Hesna hatun mnhallf'.JI 
Eşref sokak 4, Ev. 

Yukarıda yazılı gayrirncnkı.ılun satılmak nıerc muzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 
3 7/940 Çnr§amba gunü saııt 14 dedir. İst,.klilerln mur~caatları. 114996• 
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1 r ue ,a n 
Hadiseler 1 

Hitl rin f ı ·ıe Napolyonun fütuhah arasında bazı müşabehetler olduğu 
za er erı J ·ı . d k. aşikardır. Fakat ngı terenın e o zaman ı 

Çoc klor oyun oynuyorlardı. Ben, onl -
n •eyre dalmıştım. Bir çocuk soruyor, bir 
b ıka çocuk ta cevab veriyordu: 

- nAvrupa ebpr~sile hrimb~c len 
olmamı§tır. » 

Dinlıyenler arasından orta yn 1ı bir z t: 
- Şa91lacak ıcy, dedi. nMıl olur, birka 

kndın rnodasıda mı gelmedi? 

durumu ile 
bu günkü vaziyeti arasında kuvv tli bir benzerlik vardır Açıl Jcilid açıl. 

Açılmam. 
Anahtarın nerede? 
Suy dü,til. 

* lı baıa düıünce 
• 1 b tısındn, bir bu -

vrupnnın oıma ad Belçfkn ve 
çuk ydn H~I ~ o.~dil::neleri ıek

f rnrı anın mnğlOb ve ıst~])" eden harb vu
linde ) nkın giınlcrde t~. ~uçuk asır ev • 
.kuntı ılc. 1 polyonun ır cln esasta bnzı 
'clki Avrup futuh t1 nrasm Avnıpa dcv
~nzcrlıklcr 'nr~ır. O zam~n~n1İr 'e irade
lctlerini bırer bıre~ vuıa~polyon idi. Bu -
ıinc romctmck 1 tıven .. d .. ğü görülen Brıy 
gun de. yni ) old yuru u 

Hitl rdır. 
1 00 

Fransız ihulnline 
O de\ ırde Nnpo y" ·eni niznm saye -

h ·1·1· .:nrattıgı > k h ve hu ı tı u ın J 1 b çalmn usu-
aindc h rbde hnsmall~a ela~ilen Frnnsanın 

kOn \u anı k 
suncln topyc 1 biitlin milli kuvvet n~-
m ddi ve mnnev d Napolyonun, hır 
nnkl yınn dayanıyor uİel ·ıe nynğıt kalk-

sürü buyük inkılub ~lal~ . er~·zünden çıknr-
F 

mı etının o 
mış olnn rnnsı~ bü ·ük ordunun ne o 
dığı \lC >arattıgı o ) t ne de o güzel 

' k h e ınanevı)n ı. hı" 
1 uk e ru ' h 'zntı 0 zaman, .. 
t •kil t. teslıhat "~ tec ~ev~d değildi. a-
b"ır Avrupa clcvlctınde k • sevk ve idBJc 

· in ns ·erı 1· 
polyon, işte bunun ı~ le önüne hasım aı· 
ddl nı kıymctlt'ndıredrc ·I tini ordu ile bir• 

h A,rupa e-.; e • 
ye c;ıknn er .. 
lıkte )Cnip cze~ıldı. ldanbcrİ hnrb iz ve-

Hitlerin de bıd7nıç f~tuhat serilerinde d : 
yn h rblc k n k t Alrnanyanın yeni 

d - gfınc uvve 'd' O bir }'nn ıgl ye . k 1' h kuvvctı ır. • 
milli ihtir 1 ve ınl ı lan bir araya loph-

'- "t"ın A mnn 1'"' • tarııftnn uu ı Al ~ milli bir ıgtnı, l n -
rn °1 

•• • "ht"I" 1 ynrıık v<' son dan temizliyerek ye~ı ı ı ' 
L ncı un urlnr ' d kpare .,.e 7,ındc bır 

hl • · :ıcrın e ye 
prensı erı u ı. F •nsıt ve lngilteredc btı 

k rı<en r.. _, 
AlmanY ur kl.ıns- yapılıyoruu. 

'· . ne mum )"d b" nun aıs;11nc • . d ve fevka a e ır ener-
Tot lıtcr bır ıra ~k edilmiş müttchicl bir 

· ve tenaı • • 
jile t nı.ırn b"I g-i maddı ve manevı 

il · rıknra ı ece -ı " ""k 'l mi etın v- ., nık ve ic; bng nn ço:z.u mı -
ku' etler dngı d kebilecekleri kuvvetlere 
1 tlerin ~{\,! çal;ıelardır ve daimn gnle~c 
daırn g d tehlike zrunanlnnndn hır-

t t r S ece .•• ,_. l 
(B r • k İş işten geçtıın vaı;ıt c r -
lc•m"'k ve

1 
nnl cnk bir ef aramak her ı;n-

r d top anı a 1 
ın cı bir tedbir o mnz. 

kit kurtnr1 1 'l" .... U d . liJkten deği , mı ıa aısıp n en 
Dıkını~r ve bunsuz bir milletin hiç bck-

bah dı.~cbir giinde mnğlüb ve peri.,an ola
leınc ~~1 

• hntırlnımak istiyotum. Kezalik 
bilecegını 
bir mıllctin mutlak aurettc varını ve yo. -

• lnız flnrbc hazırlanmak yo)uncln ı • 
ğunu h' d "'I f d" tuketmcsi de bn ıs mevzuu eı;ıı -
t cf ı~ t iyi ve mükemmel teşkil edil -
dir. 1~ .... el ve yeknesak bir tnlim "'e 

· mu.-eın... d' ·ıı· mıt. · •mayii ve •ktısa ıyatı mı ı 
terbiye gorınu kusur uz bir şekilde temin c
ınud f n)'l en k rulmuJ. elhasıl ıuurl <li
decek surette ~ ın'lletler, bir harbdı:-, bü
ıiplini haz~etmı~ nddi ku.,.,,et knynnkl nnı. 
- ınnne'ı vem - . 

'i[_K_.- [Q) o Nj 
~ . . r1 

asıl gıyınme ı. 

f k fakat mütenasib 
Ufak te e l 

ndamlı olan ar 
e "b ·' K • • ok roütena ı ~nız. ı-

uf k tC"fek ınız. ç k. 
n k ku urunUZ yo • . 

t kt .. n bn a k . · unları benıınscyı-
ı .. mc. ıçın 
Uzu ortJn 

i:ı: ı. apkn. (ister tepe i, ister e 
Yukıı~ ) 

• uksck olsun· 
ennflJ r re' erler. N pek uzun, ne 

b. n tekler. ( e 
e. Uzunc e 

ek kı•n). ııkınınıı: 
Şunlardan 8 

• 'k ;;ıpka. 
L' ennr hırt ını 

"' " b. hi ceb• .. 
Geni cntur. 1 r. Çizgili kuınnt-

c. 1 kumrı a "h t 
d iri daıno 1 'z.gililerinİ tercı e -

. k ve inee ÇJ 
nn bıle sı 

ıelismiz. 
lri nta• ·t ve yüzü kaprılı n-

e. k cftır bag ı -
f. Bıl~gc " 
akkabıl~ 

Enıpriıne ta ım 
. ır • 

Grı ronvı, 
), kn· 

nızı r nldcrdc . 
n k de nli bır 

b ta· emprımc u ' 
Jnmdıı ~ aln1z ba 

şmn kullanılmış • 
tır. Bnşk ne bir 

, ne de ikinci 

b r kurnas 

R b kloş ctcklı

d T. KorsaJı müm
ün ıo!.duğu kadar 
adc kalmalıdır. 

Uzun boleronun ya 
k. ~ kendinden fi. 

ng lı, kollnrs kı· 
s:ıcfır. 

ı••••••••••••••••••• YAZAN •••••••••••••••••••• 

1 
Emekli general 1 

. H. Emtr Erki let . 
İ .... : .... ~ .. :.~:~: .. ~!?..~~~:!w.~~~~~~~! ..... I 

yüksek şefin emrine verıncaini hilecckleri 
için galebe ve z feri düşünebilirler. Alm n-
1 mı bu h rbde birçok milletleri pek az z.n. 
mıınd m ğlub ve iradelerine rnmetmeleri
nin h kiki aebeblcri işte bunlardır. 

Hiılerin eri z ferlerile Napolyonun biı 
buçuk sır evvelki fütuhatı arasında esasta 
bnzı benzerlikler olduğunu yuknrıd söyle· 
miştim. Fnkat lngiltcrenin o znmnnki du· 
rumile bugunkü vnziyetı arasınd:ı dn bım· 
zerlik mevcuddur. Filvaki lngilıere o zıı -
mnn Avrupayı hükmü altına almnk İ5tiyen 
Nnpolyonun baş düşmnnı olduğu gibi bu· 
gun de Hitlcrin en büyük ha mıdır. Bun· 
dan ba k o zaman Almanyanın ~rk kom• 
fU u Ruıy o)du'"\l gı'bi şimdi de Sovyet 
Ruıyn Almnn) nın doğusund bulunmnk
t dır. 

Bugün Fr n d ıerb~t kalan Alman 
ordularının gİrİ C1:tklcri yeni hareket ba
his ı; c mer k mevzuud,ur. Bir buçuk nsn 
cvvd Napo]yon lngiltereyj mnğlub ede 
mediğı için bu onu m ğlub ve esir elmi~ti. 
N polyon, ordusunu Padukale kanalının Ö• 
t~ tar fına bir türlü sevkedemediği için ln
gıltereyi, nncnk dolayısile, Hind yolund 
ve Mısırd vurmağa, beyhude ı,;nlıstı ve -
)' hud Avrup dan tecrid suretile mnğlOh 
etmek neticesiz yolunu tuttu. 

Bir buçuk aı~ evvel, lngilizlerin nncnk 
adnl rında rnnğlQb edilebilecekleri nnla ıl
mıotı. Bugün de bu hakiknti deifütir bile -
cek e n lı bir tebeddül yoktur. Şimdi nıııl 
büyük mc ele geliyor: Hitler ııcab lngH
tcreyc bir ihraç t*bbusünde bulun c k 
mıdır} 1 Bu, malam değildir. Belki de u 
and bunu bilen yalnız kendisi ve en ya -
kınl ndır. Fakat tecrübeye müstenid ol . 
rnk muhtemel olan tcY Alman ordularının, 
kanalın öte l rafına geçerek lngilizlcri n .. 
dalarında mnğlub etmek imkiınlnnnı bul -
madıklan veyahud bu harekette geç k 1-
dıkln nkdirde hnrbi kaybetmeleridir. 

Du ı~ .. n baska birçok tetkikçiler, Rusya 
ile Almanyn arasında pek duru olınıyan 
müııasebetlere fazla ehemmiyet veriyorlar. 
Ccrçi Sovyetlcr Birliği, küçü B hık dev
letlerini keri işgal ve tam bir vesayet ıı-ltJ
nn nim kmn baık bir şey demek olmıy n 
son Rus ıuıkeri hareketlerinin, Almnny y 
kartı hiç bir tahşidat mahiyetin.i h iz ol • 
mndı~ını bildirmiş ve bu hasu t yab nc.ı 
memleketlerde çıkan pyial n tekz.ib etmiş
tir. Faknt n de olsa. Alman ordularının 
Frnn d mc,gul hulundukl n bir eır d • 

,-:Son Po ta» nın edebi tefrikaıı: 

- Z hmet etme izzet 1 Hnlükl be
nim h kkımdn y pılmak~ olan dediko .. 
dul rdan h berim var. 

- Pekal ... Fakat sen benim u li
mr ce\ab \'ermedin: Mes'ud muııun? 
H luk layık olduğun sa deti nn temin 
edil or mu? Samı karşı iyi muamele edi
yor mu) 

Muhatabının, kocasının yük.sek nhln
kındnn lıphe etmekte C1lmnsı Zeynebi 
fevk inde müte ir ettiği için lnctin bu 
sözleri (jylcrken çektiği ıztırnhı fnrkc
demedi 'lie lı!hnlitkle cevnb verdi: 

- Tabii ... Haluk mükemmel bir n
d m 1 Ond. n dnhn iyi oir insanın mev
t.udi etini bile l hmin edemiyorum. 

Delikanlının yüzü apsnrı olmu tu. 
KekeJiyerek:: 

- Öyle mi) dedi. 
- Evet l:r.z.ct... Kocam hnkkınd 

fen ozlcr söylersen cnı ölünce)e kn-
d r Hctmem. 

- Onun h rekatını nıwıhnzc edecek 
değilim Ze) neb: fakat aenin yuzündt"n 
o) le ızhr b ÇC"ktim ki ... 

Bu ümidııiz fcrynd genç kmn aklını 
b ın getirmişti. Bir odım gerileyerek: 

- Ne ııöyluyorsun İzzet~ Diye sor-
du. 

- J lalôkln evlendiğini hAber nlclığım 
vnkiı yıldırımla vurulmuşa döndüm, ku
lnklnnmn inanmak i~temiyordum, Son
rndnn ııeni unut bilmek ümidile ıı-ynha
tr. çıkt1m. Hcvhntl Senin yüzünden ne 
kadar cı çektiğimi ve hfılfı da çekmek
te olduğumu bilme.uin Zeyneb! 

- Bu sozleri ban .öylcmeğe h 'k
kın yok izzet 1 

- Biliyorum amma kendimi zaptc
demi oruın Sen benim a kımı ciddiye 

lmnk istemedin ve bund yanıldın Z y
neb ••• Seni gecen hafta tekrnr görünce, 
n l rdanberi verdiğim kararların mah
volduğunu ve seni bftla v.vmekıe oldu
ğumu nnlıulım. 

Delikanlının heyecan ve ıztırnbla en
rar n yüzünü görmek Zeynebin kalbini 
ınerhnmetle sızlatmıştı; fakat öfkesi gn-

Baltık memleketlerinin Ruslar tarafından 
oldukça blh.-ük rı<ıker1 kuvvetlerle · gnl e • 
dilmeleri hiıdis~ini Almanyay k rıı pek 
doılnne bir h teket olnnık tel" ki etmiycn
lcr v rdır. 

Su nerede? 
inek içti. 
İnek nerede) 
O ğa knçtı. 

Otobüslerden fikayet ederdik: 
- Hak ımnız. 
Demezlerdi; hattS: 
- Hrıkl\ınız var d . 
Derlerdi. Faknt neden e daimi bir kon .. ' O halde Avrupa, bugün diğer iki ual 

kar ısında bulunuyor: Birinci i, Alman or
du) n. lngilizleri adalıınnd vurmak için 
knnnlın öte hiline geçtiklerı ve ln ılteredc 
bır olum dirım va ına tutuıtukl rı bir 11-

rnda Ruılnr Alnumlan g~nden vurm k la -
tiyecokler midir) lkinc:isi, Soovyctler Bir lığı 
Almanları BüJülı. Briıan)ıı adasın taarruz· 
d n nl ko) mrık için, lngilt~rc ht"ıı bınn, Al
mnnlnrn bir nümayisle mi bulunuyoıl r), 
Bizce ne birinci ve ne de ikinci sorgu vn· 
rid clci:ıildir. Birinci sual vnrid dc•ğilclir: 
çünkü bunıuı İçin. Sovyetlcr Birliğinin, om
per aliııt devlet diye ideolojisine hn ım t,.. 
lakki ettiği, lngiliz imparatorluğu ile aııır -
lard nbcri 11Ütegelcn rekabet ııiyn etine eon 
vermesi ve Sovyct Ruşyanın l"l"mt"tini bir 
İngilız zaferinde görme i l!z1mdır ki bu dn 

D ğ nerede) 
Y ndı kül oldu. 

Bütün çocuklar bir ğızd n b ğtrdılu: 
- Vay benim köse ıak hm. 
Ayni çocuklar, ayni oyunu dün de oy

nadılıır. Fakat sualler ve cev bl t h tk 
idi: 

trollıı bu i i hıılletmek cihetine gıdılm miı
ti. Şimcli ise belediye otobü lerin iyi bir. 
kontrol tiibi tutulma ını nıemurl nna bil
dirmiş. Çünkü kondöktörler bil t pıır ınr. 

b hi mevzuu olamaz. 

Halis alit ver belediye. 
Veremem. 
Kontrolun neredd 
Hele süt fııbriknsı yııpıl ın. 
Süt fabrikası nerede} 
Hnrb sonuna kaldı. 
Hnrb sonu ne vakit) 

- Bilemem. 
Bütün çocuk.lor gene bir ıığız.dnn bağır-

dılar: 
- Vay benim köse sakalım. 

* Modada mı gelmedi? 

ldıklan halde bilet ke nıyorl T, hundnn. 
ela belccliyc zarar edi)'Ormu • 

Bir fıkra vardır: 
ı Hocanın kavuğu tuluşmu,. yolda gidi· 

yormuş: 

- Hocn yan ,ın nr. 
Diye brığırtnı5lar .• 
- OJ bilir. 
Demit. yolunn devam dmiı: 
- Hoca kn\.'\lğun y nıyor. 

Demişler, hoca he.men durmu 
ğunu çıkarıp söndürmüı: 

- Şunu şöyle sö)lcsc}diniz y 1 
Demi"· 

l:nvu 

ikinci sorgunun varid ohn ması da, r aıı 
itibarile, yni sehebden ıleri ıtel r. O telik, 
So~)etler Bırlığinin bütün bnbıbl rde mu-
z T~r~mu ftbi~ç~ewel~~kndu~~B;i~ri~g~a~z;e;~~o;k;u~y~o;~~u~:===============~~~~=~~=~ 
A,·rup nın en kuvvetli ordusunn m lik bu
lunan Fransayı da yere sl."mıİ!i bir Almnny 
ile dövü mck htnı ve hev~ini ycnemiyerek 
bunu izhar r:tmcsi iktıza eder. 

Bizce. bugünlin lıiiyük ınc deııini diğer 
bir ckilde komak dnhn doğrudur: Eğer 
Hitlcr de, bir buçuk a~ır evvel 1apolyonun 
yaptığı gibi, Büyük Britıınyıı nda ınıı taıır- n~ }a,yı 
ruzdan çekinerek İngiltereyi fUT da veya ~ 

yapmıya lüzu v rmı? 
hurad yunnnk yolunu tutıırM nrtice ne 
olur? Cene bizce. bunun cev bı 6lldur· Bir Bu suali önfunüzdekt hafta evlcncc k bir B:ı • .J.ıı ye: dl An.. 
buçuk a ır eV\ el apo)yon ne olduyın °Hit- çift soruyor. Erkek meıunlyct almıştır Milel- - tİkl kere iki dört ederı yoraunuL 
fer de onu olur. Jıurilterede. on bir clt'f dl varlyeti musatddır. Memleket içinde, me. laşıltın Aynştayn denilen Etıtın nnznrıye.mı. 
d ha. Avrupnda harbi kaz.anmıı e dün - ı;cl şöyl Trabzona kad:ı.r b r vaııur va - d n haberd r değilslnlz. Bazı hv de lk! 
y da hükmünü yürütmü olur. hntl kl nde, veya Bursad iki üç h fta ge- kere iki a.lt.ı eder. 

H. E. Erkilct tirerck b r balayı yapmayı dil.$UnUyor. ~enç 
.............................................................. kız daha lbUyııtkA.rdır. Seyahat sarfcdl- * Y eKAramunıtılb 

iki kadın yanmak ıuretile l k paranın yuvad kalma.sını tercih edl· - Mantık her yerde blrdlr, yalnız hare • 

yaralandılar yor. Acab hnngis! batlı~~ , .... 
4 

n ere kete celdltl zamanın rtlarına göre v rd~i 
Dtl~ünl\ fnıln killfeUi wrenı mu- uz 

Ko.smıpa§adn HacıhilBrev mnMUcsinde • bl ne ka netıceıerde de~Lşlr. Bene hiç delilse uct: 
oturan Hanife adındn bır kadın, dUn evJnde takblh eder~. Yeni kurulan r yuvn t : Uç ene daha evlenmemellslnlz. 
çamaşır yıknrken mü\'azenesını kaybederek dar lıaıdreUı olursa o derece iyidir. Faka c~. * 
mnngnln dilşmi\ş, vucudünün miit nddld ıencn çlft madem ki. ufaktefck mn raftan 
yurlerlnden anmak retı e yar lanmııtu. çeklnmly cck kudrettedir, bu b:ılnyı t nv • 

Ynrnlt kndm Beyoğlu hastanes ne tnldınl. vurunda delfkanlıya halt veriyorum. Bir dcrn 
rnışttr. Clhnngtrde oturan Bedriye dındn b r cvlenecckl r ye bu ayı yalnız bir d f Y -
kadın diln k ryolasındnld tahta kuruınrmı şıyacnklnrdır. Fakat 0 ayın hatırası blltlln 
b<-mln dökerek temizlerken, blrdenb!.re brn. t kt.ır Süsleyınlz EUnlz.. 
rln parlnmı v bu .suretle en ri c yilztl nn ömıır boyunca ye ece 
m14t.ır. den geldi t adar sii.sleyinlz. Yenl blr lın t 

Bedrly de ~d vı dilmek ~er Beyo~lu girmek Çin gcçecell1nlz yol mftmktln oldu -
hastan ne kaldırılmıştır. cıı kad r ç! ltll olsun. 

ô4 

ınııoınv 
Nakleden: Maa%US Tallli.n Ber tmd 

lib geldi... luct ne cesareti evli bir 
k dın ıl&nı nşkediyordu? Demek. bu
lun erkekler birbirine benzi) orlıırdı. Ev
' ela Turhan, jmdi de çocuklu·und n
b ri arkada!l olan izzet 1 

O h ide, e11kidenberi memlclcettc 
yerlcşmit olıın aile ve ocak hUımcti ar
tık k imamı tıl Bu dü1Unce ona gene 
HnlOku hatırlattı ve onun Hand mn eo.ı
z.ihcsinc mukavemet cdrbıldio;ıni dü
tiındu. Güzel \adın çıplnl: kolhmnı o
nun boynuna dolayarak dudnklnnnı er 
11 uzattığı holde Ha1Gk gerilemi , evli 
hir kadını opmck i8tememl~i. 

Kocııaının bu asil hareketi Zcynehi 
onrad n eonray mütehaw5 etti ve k t

i rını çııtnrak izzete b ktı. 
- Benim e\ Ü bir kndın o1duğumu u-

nutma fnetl • 
- Ma lcsd bunu unutmak kllbil de

ğili 

ni i tcmiyerek üzdüğumden do
l n mute ~rim: amma en dt- bnn bu 
o:zlen Ö\ lememcliydin. Şimdi nrtık be

ni nlnız bırak izzet, hundan bö •le gö
ru•mcmiz.in doğru olmı ac ğın k ni
im. Allaha ıımarladık 1. 

Ccnç kızın halinde ö it! büvük bir n
zim ve urur vardı ki delikanlı bundnn 
ıırınr8 öyliyt":ccği bütiin sözl,.,rin lüzum
uz nlncağını anlıynrak hnşını deli ve 

uzakl ıtı. 
Zeyneob yalnız ıknlmı tı. Bir ıki niye 

onun uz.nklaıımacını eyrettikten sonra 
birdenbire ellerini yüzüne kop dı, t.a l -
rın üz.erine oturdu '\i e aylardanbe.ri ilk 
drfıı fimid izlı~nin. Ü2Üntü ünun n ":nJığı 
ahınd e:zılcrek hüngür hüngür a ":)om -
c ba~ dı. 

onu kmnız.ı göz knpakl rile ,onne ini 
i temi) ordu. T ckrar plaj giderek bir 
ma ada oturdu. etrafile me ul olmrığ 

ladı. Plajın i&kelesine Bebekten gelen 
küı,;u -.;apur yansımış., yolculım çıkan
yordu. 1 kcleyc çıkanlaT rn:ıınd uzun 
boylu birWni Haluka benzettiği için bır 
d kikn onu helecanln tetkik etti. Kalbi 
çarpıyordu. Hayır, onun celmcsine ihti
m 1 yoktu. Niçin gelecekli? Bu adnm 
ınutlıılm bir başkaaıydı 1 F kat yn o i 1 
Ne iyi olurdu ... Yolcu o k dnr Hnllıkn 
hrnziyordu ki Zeynebiıı kalbi biiııbiiıün 
tolu in çrırpmnğa başl dı ••• 

Bird~nbire onu tanıdı: Haluktu ••. O 
da l:nrı ını görmü;ı ve dile sel mi mı tı . 
Cenç kız yerinden kalkm k kuvvetini 
bu) mad n andalyasınn mıhl ndı ıru 
hi ıctti. Onun scllı.mın muknbelc ct
m"k, gülümsemek, kalbinı • mn cvind 
izhar etmf'k istiyor, mu\lalf k ol mıyor
du. Mavi gök. gÜncş, deniz. her •ey el• 
Tafınd dönüyor ve ~rJı"ının dcnnlık
lerinden gelen esrarlı bir ses soruyordu: 

için) 
Bir dnkikıı onra Haluk yıınınd idi •• 

Elini iki B\ ucu içine almış, gôzlr.rinı uöz
lerlne dikmişti ... 

Esrnrlı sesin sorduğu: ı<Niçin) ıı su -
lin~. genç kızın kalbinin sndft ı ccvnb 
verdi: 

- Seviyorum .. Haliıku seviyorum ... 

Vlll 

Bny Sed d: 
Niçin cvlenmiyoreunll%1.. Si:zln o genç 

kız h klundn verdığiniz t fail ta orc biT 
hUkum ''ermek icab edene, bu hükum siz 
bir an evvel e,·)enmcniı:i tav iyeden b ık 
bir ey olamaz. E"lenin, mc•ud bır yu'a 
kurulmuı olacnktır. 

TE 1.J:' 

ları"",.... 

or 
i iz? 

18 1 O da icad edilen 
makine adam 

Robot dedikleri, 
ve 1938 Nevyork 

rgtsınde bırkaç 

tan"si görülen ma
kıne ınsanların i 
cndı ) eni değı1dır 
1810 senesinde b.ıı 
Alman mühendisi 
bir makine adam 
ynpmıştU". Bu makine :ıdam boru 
trrunpet çalabili~rdu. 

Tava ile tenis oynanır mı ? 
.\ vustralyalı bir 

tcnısçi bir toplan 
tıdn: 

- Bm, benimll' 
tenis oynıyacak 

herhangi kimseyi 
raket yerine bir 

VQ 

tnva kullansam da gen mnğlbb ed run. 
Demişti. Tenisçinin bu sozü üzcrınQ 

bulıse giriştiler ve tcrtib ttıklcri mnçt~ 
diğer bir tenisçi raketle oynnaığı halda 
o raket yerine tavn ile oynadı ve knrşı.1 
smdakini mağlub dti. Bu moçtnn sonrQ 
tnva ile tenis oynamak Avustralyn tenis· 
çıl ri nrnsında bır moda hnlinc gelmiştir 

Ağaç kovuğu ambarları 
Mısır Sudanın 

do gövdeleri bü· 
yuk ğaçlnr pek z.1 
yndedır. Oraları?) 

yer ıleri bu ağaç 

-

O clnkiknda her eyin ksi gittiğine 
kanidi. 

* Yarım ınat 11onrn biraz. ııükünet bul • 

Bir dakik uı.rfmcl hö t~ h rikulade 
bir h kıknti n ıl görebılmi , k lbinin u
yuyan esini nasıl işitebilmi tH 7eyneb 
bu ~alleıe cevııb bulamıyordu. Bir mu
cizenin ıebeblerini aram • m na ız. c 
lüzumsuz değil mi)di) Hıç heklemcdıği 
bir and bir muc-.ize olmuş. knlbınin 
aşkla çarptığını ilk defa bi tmi,ti ... 
S 'liiyordu imdi .. aslı ncslı meçhul bir 
kız olm ktan kurtulm k, kendisine nfi
liinın kansı• dedirterek hayatının ctr -
f ında bir aır perdesi olduğun\t kimseye 
belli etmemek mnksndilc evlendiği Ha-

! lrırın kovuklarına 
bır r kapı yapar 

.: .. r ~-' . 
t:i! J •• , __ 'T~[ l 

tı 
·ı 

t ı 1 ~, 
r k kalktı. b yll' asağı inmeİ{e b l dı. 
Ilidcin, zav 1h bir halde idi. Tam lcö • 
ktin knpısınn vardığı zaman hirdenbire 
içctiye girmekten vazgeçti. Naciycnin luku seviyordu. (Arkn ı l') 

1. r ve ağaç kovuk 

lnnnı ıımbar ofa 
rnk kullanll'lar. 
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( mleket llaber eri] 
Trakya ve Bursada at yarışları Afyon H~ık~vinin 

· faalıyetı 
Binlerce seyircinin takib ettiği yarışlar çok heyecanlı Afyondan yazılıyor: Atyo:1 Halkevının 

ve güzel oldu, dolgun mükafatlar verildi programh vo verimli çalı:.l}maları başaı·jyle 

devam el,ıncktedir. 

Edirne (Hususi) - Trakya at yanşları bu yircl araaında Valf Refik Xoralt.ıın da bulu- Halkevlnin bu saneki ikinci devre okuma 
tün Sarayiçi yakınındakl Yanıkk.ışlada ya_ nuyordu. yıı.zma kursları birisi H:alıltevinde iklnelsl ce-
l>ıJdı. Birinci ko.şu dört hayvanın iştiraltlle ya - zaevlnde erkeklere, üçiincüsü Ktıdınana oku-

Blrıncl koşu: Trnkyoda yeti.Şntiş yarım pılm~. M. Kemalpa~adan Rn&:yın Kara'nın ıuııda kadınlara olmak üzere 3 dershan"' a. 
kan arab ve halis kan nrab hafvanlar:ı ara. Neriman adındaki tayı birinci, Ibrahim Alta- t !Jıtl 
ıSındn fdl. 1000 metre mesnre ü.zerlnde ya - yın Ünnı adındaki t.ııyı JkJncJ, Karacabeyden çılmış, bunlnra 160 yurdda.ş devam e m 8 r. 
pıfan bu koşuda Ynman birinci, Küçük Ali Yusuf Urgancııun Öteni Uçüncü olmuştur. Halkevlndekl dershane de!'slerlni bitirmiş, 
ikinci ve Yıldız üçüncü geldllet. İkinci koşuda İhsan Altının Yamam bi _ devam eden 45 okuyucudan 33 kişi kazan -

İklnc.l koşu: Dört ve daha yukarı yaş~tl rincı. inegölden Ha.san MutJunun Bulut !\ _ m11 ve bunların okuma, yamıa vesikaları 
biç koşu kazanmnmış yarım on arab ve saf dındatt atı fklncl.. Balıkeslrden Mehmedln Halkevinde törenle kendilerine verllmıştır. 
tan arab at ve kısraklıım mahsustu. Bu k<:>- Aydını ü~neü olınu.ştur. Halkevlnln Ar şubesi muhitteki resim san. 
şudn blrıncfllğl Yıldız, ikinciliği Fidan ve il- Yalnız iki .'kısrağın iştirak ettiği üçüncü ~tına merakh ve müstaid gençleri yetlştıı· • 
ı;unculuğii de Lcylli knzanclllar. Mesafe 2000 koı;uda gene lnegölıtl Ha.c;an Mutlunun Ka - mek için bir resim dershanesi açmı.ştır. Bi\-
metre idi. rakuşu birinci, LUleburgazlı Musta!amn Bin- . . 

ÜçuncU koşu· Yalnız Trakya bo'1ge.ıılnde naz adındaki kısrağı Udncl olmuştur. tun malzeme ve vesait. Hslkevınce hazLr}an • 
do.ğmuş ve vctfşml~ dört ve daha yukarı Dördüncü san koşuya yedl hayvan iştirak mıştır. Talebe knydınıı başlanmıştır. Yakm-
~·a.ştakl yaru'u kıuı nrab ve sat kan arab at etmiş, Fevzi Athoğlunun Alceylflnı btrtnc! da derslere bu.ş.J.anacaktır. 
ve kısrııklnrınıı mahsustu. Bn koşunun me • M K"malpasndan Mehmed Çelebinin OlgRS~ Halkevinde her harta y3p1lmakt.a ol:ı.n 
sa.fesi 2.200 metre fdl. Heyecanlı geçen bu ko- ikinci, Arifin Önkr.si üt')üncü olmuırtnr. halk ve lk:öyın geceleri den::n etmekte ve top 
şuda blrinc!lıği Ahmed Keseblrln Nebtlesl ıantılarda köy1funüze ve halkımıza faydalı 
EJder lkıncl ve Mehmed Ouvenin Remzlycsl Bahkesirde hava tehlikesine konuşmıılnrln bilgiler verilmekte, parasız 81-
fiçuncii geldi 

Dördüncü ve son koşu dört yaşında ve da- karşı korunma kursları nema g&terllmektedlr. 
ha yukarı Yaştaki y nm :kan arab ve saf B 1 k r m usn Ba k Diğer taraftan yeniden kurulan Halkevı 
kan arııb atları arasında fdl. 3000 metre me a ı es r us - lı esirde pasif ko- hıındosu yetıştirme çalışmalanna ba.şlamış-
ruıfe uzerindc yapllan bu koşu d'~erlerın; runma kanunu ahkAmı muclblnce Mltatpn - tır. 
nazaran hnyU heyecanlı ve ala.kalı geçti. şa, Onzt, AltıeyUll, Alişuur1, Kaya.bey ve Ha. 
Neticede F.Jder birinci Nebile Jkincı ve YıJ clllbey Dk okullarında hava te.hllkelerine Gemlikte tetkikler yapan 
dız da üçiıncll geldiler: • kar41 konınma kursları açılmı.ştır. Kurs müd 

Yarışları kal:ıbalık bir halk kiltlesl seyret. detl dört giin olup erkekler içtn sabah 11 rl<'n meb'USlarlmlZ 
mi ve bu arada b!r ç-ok ileri gelen idare l- 12 ye, kndınlnr içfn de 16 dan 17 ye kad" oeınllk (Hususi> - Meb'uslarun•ızdan Ce-
tnlrlerl yor~fardıı nnzır bulunmuşlardır. ..r. • * dır. Kursa devnm edenlere dördüncü glln so_ lı11 Bayar, Refik İnce ve Muammer Eriş şch-

Bursa iHut;wı]) _ Geç'n Pazar günü ilk _ nunda bir vesika vernecekt.tr. Devam efmi. rimlze g~lıııişler, halk partısiııl beledly•'yi 
bah:ır at koşularının blrlncısı yapılıru4tır. yeıller hakkında kanuni takibat yapıJa<:ak - ve husıısı müessesaı..ı ~!yare ede_re~ halkls. 
Atıcılar meydıımnı dolduran binlerce se _ tır temas ve Gemliğin ikt·sadi 7e kulturel va -

· zlyctlerinl yakından le ki.'!t etmişlerdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Değerli meb'~lar daha sonrn. ko~üleM _ 
Tokatta Çocuk Esirgeme Kurumu faaliyefı mlzle temas etmek üzere Umurbeye çıkmış. 

Tokat H~ust) - Met-Odlu çalı.şmalarla faaliyete geçen Çocuk Emgeme Kurumu nu 
defa da gene bir çok J:fmsesiz ve fakir ~TI'Ulan sevJndlrm~tır. Göndereli~ res.m 
evlndlrUcn yavruları ı;llstermektedir. 

((Son Posta» nın tarihi tefrikası: 76 

BAYI ıs 

Dokuz Hatun bu ıurada • ikl rahihlo 
beraber derin bir mübahaseye dalmqtı. 
Papa !ardan birı krnliçenin daimi günah 
çıkarıcı ı, diğeri F.rmenistan kralı Hetu
mun gönderdiği filim hir keşi ti. 

Dokuz Hatunun bü ük bir derdi vat
dı Her istediğini )'apmasına rağmen He
lagı'.inun hala eski dininde sebat ederek 
İsa) ı tanımaması onu fena halde üzü
yor, kafir bir ko ile yaıadığı için yarın 
ne buyük cezalnm çarpılacağını düşün
dükç~ adeta fenRlıkla< geçiriyordu. Ce
ccleti uykularını kaçıran ve gün geçtik:çaı 
tahammül edilmez bir azab halini alan 
bu dü~ünccyi nihayet o alim keşişe aça
rak: 

- Nasihatlerini:ıden İ81İfade etmek 
istiyorum muhterem peder - diyordu -
senelcrdenberi bütün ısrarlarıma, yal
varmalarıma rağmen Jihanı eski dinin
den çevirmek mümkün olmadı. Benim 
hissiyat1ma büyük bir saygı göstererek 
hıristiyanlan bu kadar sevmekle bera
ber bir türlü daliiletten lc.urtulınak iste
miyor. Söyleyiniz muhterem peder mülhid 
bir kocanın zevcesi olmak günahı acaba 
scnelcrdonbcri yaptığını bunca ibadeti 
mahvedecek mn 

Ermeni ıahib istavroz çıkararak din
dar kndını temine çalıştı: 

- Müsterih olunuz aziz efendimi2 
musterıh olunuz ve grlll! huzuru knlb ile 
Cenabıhakka 'e onun ı;cvgili oğluna 
hamdu aena ediniz. Sizi Ruhulkudüs na
mına temin ve teb ir cdrrim ki sarsılmaz 
imanınız ve hıri ti) anlığu ynptığınız bü-

hızmf"tler Lc10ciniz.ia bHe bütün gü
n • 1 nnı ffettirchilecek azim Lir ecre 
m •lıktir. 

Dokuz Hatun gôzlerinden yaslar ea· 
ç r k ihtiyar p p zm ellerine sanldı: 

- Doğnı mu söylüyorsunuz muhte
l' p d r~ Ali h a kına beni bu büyük 
az d n kurtarın r 

Kadının zayıf damımnı yaknfıyan kın
nnz keşif in gözleri parlndı: 

- Size teb~r ederim ki Ruhulkudüe 

Y4Zan: Ha•an Adnan G~ 
tarafından kalbinizi bu azabdan kur
tarmaya memur edildim. Şımdi NZO 

Pol. RC5ulün ( 1) öyle bir sözünil aöy
liyecei'1n ki üzüntüleriniz bir an için
de yok olarak gene ıükGnetle taat ve 
ibadabnıza devam edecek. mazlum 
luriatiynnlara yüksek ıefkatinizi göster
meltle hazreti Mesihe olan şükTamnızı 
eda etmi' olacaksınız. Zira öyle iddia o
lunabilir ki rabbin oğlu sanki senelerce 
sonra aadtk ve :z:ahid bir kulunu elem ve
l'İcİ hir düıünceden lrnrtarrnak için Polı 
Reıiilün kalbine bu aözH ilka. etti. 

Dolc.uz l latun vecd içinde rarubin el· 
lerini sıkıyordu: 

- Söleyiniz: aziz pederf Yaralanma 
ıHa verecek illht ııözleriniz,j sabırsızlıkla 
bekliyorum. 

- Söylüyorum ey balcir Mezyemin 
sevgili le.ulu 1 Pol11 Reıul Korentoılulara 
yazdığt risalenin yedinci babında f(>yle 
diyor: «Bir zevcenin dahi mümin olmı
?'an ~evci olduğu takdirde zevç kendiai 
ıle oturmaya razı i11e onu terketmesin. 
Zira mümin :zevce zevcil~ takd~ olunur. 
Zira ey zevce ne biliyorııun belki zevcini 
aen halas edeceksin.» 

Sevinç ve heyecandan cezbesi tutmuş 
blr derviş gibi yerinden sıçrıyan kadın 
rahibin iki elini birden Öpilyor. Bu sefer 
sevincinden ağlıyordu: 

- Sana binlere.: hamdü !ena o1sun 
ey büyük rabbimf Beni hayatımın en 
büyük azabından hnlas ettin. Cenabı
hakkın bu lutfonu bana ulaştrrdığımz i
çin ize nnııl teşekkur edeyim ey muh
terem peder') 

Birden pnnnaklarındaki bütün yü
zükleri, kulağındaki küpeleri çıkararak 
rahibin kirli hnrmanİye5inin yerde sürü
nen eteklerine bıraktı: 

- Beni nffediniz muhterem pederf 
Bunlan büyiJk liitfunuza karşı naçiz bir 
hatırn olm k ÜT.ere kabul edin. 

O kemali cfddiyetleı kııaılaıını çattı: 

[I] Sen PoL 

lardır. 

Bursada bir bakkalm kolu koptu 
Bursa (Hususti - Dün· Bur a • Mudanvs. 

yolu üzerlndc bir kauı olmuş, blr gencJn b!r 
kolu kopmuştur. Blr otobible Mudanynı:tan 

şehrimize gelmekte olan ve Tıızp:ıznrındn 
bakkallık eden Yusuf sol kolu11u. otobiia 
ıPCncereslnde dı~rıda bulundunnıı.kta •ktm, 
Mf.c;e yolu virajında. an.~ızın karşıdan hır 

knınyon çık ırak koluna. çarpmış ve Yıı~ttfun 
kolunu p:ırcunp rç:ı etmiştir V k'tı malı l ~ 

llnden kamyon uzakln~ışs da t-ahklknta 
devam edllmekt.cdlr 

Balıkesir maiyet memurluğu 
Balıkesir tHusUSJ - Balıkesir Vılilyct n'l!.

lyet memurluğuna tayin edllen Zonguldak 
maiyet memuru Rauf Öktem B:ı.lıkt.s re gPle. 
rek yeni vnzlfeslne ba.;lam~tır. 

- Beni mazur görün, Rabbın meaıhi 
bizi paraya el sürmekten menetti. 

- Size bunları para diye değil bir ha~ 
lıra, bir hccliye olaıak vermek istiyo • 
rum, 

- Mndem ki ısrar ediyorsunuz o hol
de bunları hatıra ve hediye diye değil 
yoksul dindn~larımıza dağıtmak makea -
dile alıyorum. 

Ve eteklerindekini toplıyarıık koy -
~una_ soktu. Onun hu tnuvaffnkiyeti kra
Uçenın her zamanki günah çıkarıcısını 
f~na halde kıshndınnıfb. Ermenı ke -
ı len a ğı le.almak isternjyerek o da Do

kuz hatunu medhe giri,ti: 
- Ben size her z.a.man üzüntüll'!rini -

zin beyhude ve yer-<İz olduğunu söyle • 
miyor muydum} Biraderimizin de te -
yid ettiği gibi T antı nezdinde ki mevkil
niz çok büyüktür. Buıı:ün "iz l~ıek vda 
şüphe Ha.neti M~ihin hemşiresi maka
mında bulunuyouunuz. Zira Rabbın oğ
lu diyor ki: <ıHer kiın ki sema vatla olan 
pederimin iradatını icra eder:te bf"nim 
biraderim, hemşiTem ve validem odur.)) 

Papas efendi daha Mr çok '°yler söy
liyerek ilim ve irfan. riyakArlık bakı -
mından diğer mealekda,ından hiç de a -
pğı olmadığtnı isbat edecekti. Fakat 
kapı açılarak Helag'1 içeri ~itdl. İlhan 
karısının dinine hürmet etmekle bera -
ber bu adamlarla her zama:ı karııla7 -
nıaktan hoılanmazdı. Onun bu ldetİnİ 
bilen papaıılar derhal yeTlere kadar eği
lerek odadan çıkıılar. Hel.igı'.i kansın111 
yanına oturarak: 

- Seninle bir şey görüşm~ğe gel -
dim. Hrınıml -dedi- Bugiın Mı5ır ve Ku
düs taraflarından gelen casushırımız yo
hımuza devam etm~k İçin her şeyin mü
ııaid oldu~unu söylüvoTlar. Şimdi hen 
derhal Nabluıı ve Kudfü fü:erinden Mı -
ıııra kadar yürüyerek Kaanın emtinl ye
rine getirmek azmindeyim. Sen ne der
sin~ 

Kudüs sözünü duyar <!uymaz sevinci 
bir k t dnha artan Dokuz hatun heye
canla h ykırdı: 

- Demek Jerosaleme o mukaddes 
§ehre gidiyoruz ha 1 Aman yarabbi bu -
giın mes ud haberlerle beni imtihan mı 
etmek iııtiyonrunuz'? Allah seni kotıısun 
ilhan f Derhal hareket ederek o mukııd
des şehri kurtaralım. 

HefagO: Peki -diyerek kamının elini 
tuttu- Artık Kahiroye kadar yolumu:ı: a
'ıkbr. 

.(Arkua yar) 

Haziran 26 ,,. ............................. , .......... ...... 
SATIŞ ILANI 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Şemsi ikbalin Türkiye [ş Bankası İzmir şubC!!inden ödünç aldığı paraya muka

bil ipotek yaptığı Erenköyünde Sahtayi Cedid mahallesinde Bağdad caddesinde 
eski 27, 28, yeni 1 /286 kapı numaralı sağı 6, 7, 8. arkası 1 harita numaralama
haller, solu Celal Paşa veresesi Ayşe köşkü ve bahçesi, ön ta'rafı Bağdad c.sddesi 
ile mahdud 3125 metre murabbaı miktarında ve 5 harita numaralı ve 2 parsel 
aleyhine ve i~bu parsel ile 1, 3, 7, 8, 9 paneller lehine rnürutdan ibaret irtifak 
hakkını haiz 8 parsel ile müşterek kapm olan ve tamamına ( 19.515.-) on do
kuz bin beş yüz on beş lira kıymet takdir edilen fazla bahçeli Lir evin umumt hü
kümlet <lairesinde satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

GA YRl MENKULÜN V AZIYETt HAZIRASI: 
Gayri menkul Erenköyünde Sahrayi Cedid mahallesinde Bağdad caddC8inde 

eıtki 3 7 / 38, ;eni 286 I 1 numnralı gayri menkul olup cephesi kagir k1sa dUTatla 
tahdid edilmjş çift kanatL demir parmaklıklı kapıdan bahçeye girilir. Orta.anda 
müfrez iki kısımdan müteşekkil ve tapu fen heyet.inin 19 34/934 numara ve 935 
tarihli ifraz haritasında 5 numaralı parsele İ!llabet eden kısmın cv!!8fı uağula ya· 
7.ılı olduğu veçhile lf'sbit edilmiştir. 

BİRİNCİ KAT: Bahçeden dnr ve yük11ek çimento merdiven ile çıkılır bir kon
dor üzerinde bir salon ve biri balkonlu iç içe üç oda, bir hela, bir kiler ve ZCD)ln 
kata inen merdiven. 

lKtNCI KAT: Yük dolabını hwi ufak bir koridor üzerinde cameldin, balkonlu 
ve yük dolapl• üç oda ile iki kiiçiik sandık odasından ibarettir. Mezkur kattan hele
zont merdiven ile çıkılır ve müfrez kısımla milıtereken kullanılıl'. bir kuke ile çatı 
aruından ibarettir. 
ZEMİN KAT, REDO SOSE: Zemini çini döşeli bir taşltk üzerinde Uç oda. blr 

hela, bir merdiven altı ve yandan bahçeye açılan çift kanadL ııhıab kapıdan ve 
bodruma inen bir merdiven mevcuddur. 

BODRUM MAHALLİ: Gömme iki küpü ufak bir taş koridôr üzerinde brşı -
lıklı zemini çimento döşeli iki tat oda mevcuddur. Halen kömürlük olarak kul
lanılmaktadır. 

Mezklır gayri menkulün arka hududuna muttasıl üstü çimentolu korlı:uluhaz bir 
taraça altında iç içe iki mermer tekneyi havi bir çamaşrrlık üzerinde bir aalınnç 
ve kömürlük ve zemini mermer çift kurnalı harab bir hamam mahalli ile bir ıf • 
yinme odas1 ve iç içe iki taş oda (halen mutfak olarak k:ullanılmaktadır.) 

BAHÇE: İçinde çoğu çam olmak Ü1:ere ıhlamur V!! muhtelif cinı meyva aiaç
ları mevcud olduğu gibi muntazam tarh lanmış ve içinde mü3te1ek bir kuyu ve ön 
kısmında kat'ı nakıs şeklinde çimento ~aplı büyük bir havuz mevcuddur. 

EVSAFI UMUMİYE.Sİ: Gayri menkul ifraz edilmi§ ve heyeti umumiyeal ile ka
gir ve moloz taştan inşa edildiği ııibi pencere ve kö§e faslı müşterekeleri tuğladır. 
Kal pencereleri pancorludur. fçcride elektrik, terkos, havagazi teııisatı mevcuddur. 

1 - f,.bu gayri menkulün arttırma fartnamesi 26.7.940 tarihinden itibaren 
939/420 'o. ile Üsküdar icra dairesinin muayyıın numarasında herkesin aöre • 
bilmesi için açıktır. Jlanda yazılı olanlardan fazla malUmat almak istiyenler. S§bu 
şartnameye ve 9~9/420 dosya numarası ile memuriyetimize müracant ctmdidir. 
2 - Artbnnaya i,o;tirak için yukanda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bnnkanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - fpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtifak hakkı sohible -
tinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
nnı işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evı-akı mü~bitelerı ile birlkte 
memuryetimize bildirmeleri İcab eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit ol
madıkça •ılı~ bedelinin paylaşılmasından hmiç kalırlar. 

4 - Gösterilen ~iıtıdc arttırmaya i~tirnk edenlet arttırma şartnamesini okumuş 
ve lüzumlu malumat1 alm1ş '\'C bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri ınt-nkul 7 Ağustos 940 tarihinde Çaqamba günü saat cd 411 ten 
« l 6ıı ya kadar Üsküdar icra memurluğunda üç dda bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak ;ırttırıııa bedeli muhammen kıymetin yiizde yetmiş 
beşini bulmaz veya sallf istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılnr bUlunp 
dn bedel bunların bu gayıi menkul ile temin edilmiş alacaklnnnın mcc.muundan 
fnzln çıkmaz ise en çok arttırnnın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 1 S gün 
dahtı temdid edilerek 22.8.940 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Üsküdar i1:1a memurluğu odllSında arttırma bedeli satış tstiyenin nlacağınıı 1Gçhanı 
olan diğer alacaklılann bu gnyri menkul ile temin edilmi~ alacakları nıecmaıın -
d n fazlaya çıkmak şartile en çok arttırann ihale edilir. Böyle bir bedel elde c:dU
meue ihale yapılmaz, ve satıı.ı tnlebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veril,.n mUhlet 
içinde parayı \'ermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almnğa razı olur-a onıı, Tan olm z 
veya bulımml\na hemen on beş gün daha müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yiizde ' len 
hcsab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıı;a hükme hacet kalmaksızın memuıl· 
yetimizce alıcıdan tah~il olunur. (Madde 13 3). 

7 - Alıcı arttırma be-deli h:ııicinde olarak yalnız tapu ferağ harcını ylrml ecne
lik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden mütevellit be
lediye TÜsumu ve müterakim vakıf karesi alıcıya aid olmayıp arttırma beddinden 
tenzil olunur. 

fgbu gayri menkul yukanda gösterilen tarihte Üsküdar icra memurluğu odum
da itbu ilan ve gösterilen arttırma prtnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

(27749) 

Satılık Hurda Demir 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü iktısadi işlebne 

Müdürlüğünden : 
ı - Ankarada Keçiören fQSC.91 üzerinde kMn İktisadi İşletme MüdürlUlü babçelfnde 

mevcud tahminen 15..20 bin kUo raddesinde hurda demir ak.c;amı ma.halllnde aa • 
blıktır. 

2 - Almak lsteyenler mahallinde her vakit mezırur demirleri gorebillr, 
3 - 5/7/940 tarihinde tallblerln verecekleri en yük.sek ve muvafık rta.t Ue mahall1nde 

toptl}n satılacak olan mezkür demir th görmek ve fazla tafsilli almak ben An. 
brada Keçiören şose.si üzerindeki e.~ld Ziraat Mektebi yanında tktJ.sadl ltlet.me 
Müdürlüğüne şimdiden müracaat edlleblllr. 

4ı - saıı, tarihi alım 5 7/!HO tarihinden hir gün evveline kadar mak:tuan 100 Ura depo. 
ztto akçe3lnin İlctlsadt İJJ,etme vr.zneslnc yatırmalan lazımdır. Telefon No: 1145 

(3056) (1231> 

Anbar İnşaatı 
Toprak mahsulleri Ofisinden 

ı - Kayseri istasyonunda yn.pılacaıc anbar ve idare btnaslle buna müte!errt iDler 
gotürli olarak knpo.l:ı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ke§ı! bedeli 
(41615.05) liradır. 

2 - Eksılbne evrakı S lira mukabtlitlde Ofis Umum Müdürluğünden nlınnblllr. 
8 - Ek.slll.me 117 1940 tarihinde saaL 15 de Ankarada Ofis b na.sında yapıl cı:ı.ttır. 

Teklif mek:tublıınnı havl zartlar makbuz mukabilinde Ofisin muhnberat 
mine teslim edllecckttr. 

t - Muvakkat teminaL ım.1ktnn 312J.13 liradır. 
6 - İstekliler tekllf evra.kl moyaınına eksiltmeye g.lrebllnıek için ihale tarlb.ln _ 

den nihayet iki gün ovvcl Ol'..lsdon nlncakları ehliyet ve.slknsını koyacaklar • 
dır. (5180) o30Sb 
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ran tır, iyor Fransız - İtalyan 
mütareke şart1arı 

i an edildi 

Fr s z ti e id e-
ri e Lo dranın cevabları naud'nun talebine muv:ıfalmt. edememek 1L 

• 1 ...,c-fadll) d m nnarı J ınc -~ tıraruıdll bulundutumu cevaben bildJr im. 

9 h tinde k im a çal~cağtz. Fakat. Rcynnud'nun Amerika Birleşik dev. 
fpat t k ~u ıeUcrl~e mur caatta bulunnwı:uu karar al- < rafı l inci sayfada) 

Çörçil bundan onr , ilk d~fa 0 ara tına nldık. Franıız Somalili sahilleri lngiliz - ltulynn 1 (llaştarafı 1 
tncl f da) 

ciheti if ' etmiş ve demi tir ki: l s - lG Hnzirond ' nrnda Bordeaux·~·n t.a§lrun~ muhns m tı ve mütareke devam ettiği etmi ve ngiliz hükümetiniıı hattı h r~kcti 
. 1 ··znkere er e d'd bir J aldık • dd k k 1 hnkkınd tcnkidlerdc bnlunmu tur. R~ .. ·nnud hukürneti l c mu c·ıo5U olnn Rcyn:ıu nn mcs:ı . mü ctçe gnyri ' eri mınta a o ne ldır. 1 

" • r- ansız 1 • Jd ı•·- b t t ı J 1 ~ondrndn, sıılnhiyettnr mnhfiller, B. 
11nsındn İngiliz hükCımett, rr .. ke Bu mes:ı n, Amer .... n cevn ının n m n tn yanın Cibuti limanını bütün tesi atile p 

• d ·ı· ı1e muza d r. blldlrl v Fr C rouvo t'nun beynnatt hakkında n n•';ıdnki İngiliz Jim nlarına gön erı ır müta· edici olma lı;,tnl yor. e nnsnnın ibuti. Adisnbnba nra~undaki demiryolu • 0 

rot c nnıınd bu lim nl:ırda kalırsa. or- tngillı - Frnnsız anlnşmnsmdan doğan tıı. - nıın Fr nrıız kısmını her türlü nakliyat ic;in mütnleaları eerdr.ylcmcktcdir: 
teke •nrtlarının ne olacağını Fransanın a nhhüdlcrlndım ibra edilmesini sarih sureUe kullanmıyn tnm ve devamlı hakk1 olacak - B. Prouvost'nun heyanntı ba~tnn bn"a 

" dl rd yanlı,ıır. ve lngiliz hattı hnreketini tahrif 
masını k bul etmi~ti. .• A ~tir: talcb e yo u . tır. d . 

Çörçil, onı u cıbetı ıla~e _e ek üzere Bun,ın ÜZ!!r ne InIPilz knblnesl, derhal top B zı lstlsnalnr hariç, cayri askerl rnın • e 'fı mnhi ettedir. ·lk 
Fr naayn Reyn ud iJe goru~ %8man ı runış v Fransa a!ia~ıdakt mesajı gon • kıllar muhasamat bltU!rten sonra oır snn ngiliz lıiıkumctinio, muhn ... matın • 

Ridiyorum. Fakat cynhnt!. çıkhcl'{;; dcrm tır· . rfında tah iye edflm1$ bulonac klardır ylarınd ' Frnn,.aya 26 !ırka öndcmıe"•i 
Rcynnud"nun du tuğunu ogrcn c~i tir: Fr nsız f tosu J ruz lımanlann:ı gönde • fn ııı _ itaıvnn muhas:ımntının devaT"'ll herhan ri bir vakit ı:adetm1 olduğu t ma-

Çorçıl, ıozlenne töylc dC'•nm rl me v f o m kel'!'lerln devnm1 mud • müddet ne • hkim edilm"cı bahrl ve BF.k rl mile ) alandır. Bilaki , Frnn ızl rl ) opıl n 
ynz.jyet r n1 k ih dcrec drUncc bu l m nl rda kalm.ıısı takd rlnı'I", mıntak lnr ve Toulon B zerte A ac 0 v 0 genci kurmay görü mcle.r"nde. harbin ılk 

V ziyet 
0 

dereee a rn arh k 0 
, er _ ı 1 z h it c Fraru z hükümetlnın D'U- ran d nlz rl 15 gftn ~artında gayri as1te i ent'ııi ~rfındn. lng"lterenin nl&hdud mik-

'knranlıktır kı bu h u tu bır 
1 

u uk umu- t reke rLI n Lırt.em ne muvafakat eöe • mınt.ııkn olncakl rdır turda a keri gayretler sarfedccc ri b ldırıl-
h 

l rd bu unma ktlr · mi ti. Fransaya 400 bin lngiliz askeri gon -
mc:k eyahud ı mın e kt Hükumcle ce 1\fut~reltf" mu:ıhede.sinln mtb kn ı ~arnn H 
mi menf tc mu yir olaca ır •. 11 tin ern • ErlesJ nk•:ım Reyn od'yu gonnek üzrr olnmk it lva, İtnlyan lrnvvctlerllıı çor derilmi tir ki bu, B. Çörçil n 1 ziran -
tam itim d gosterılrnesinı ved mı w: tedbir _ vola cılı:tııı.ım zaman Reynaud'nun dilş'lrfil- pısmış veyn Italvan kuvvetleri karşısındn d Avnm knm rasındn bildirdıği gıbi, in -
niy ti ırin lur.umlu t~liıkki e ~e~ b eden mfi oldu~unu öğrmdlm bulunmu olnn cüzlltrunlara aid P yade esli giliz huklımetinin aldığı tnahhudc tek bıil 

... d h-ldimctın ıca c ,.,.U sözleri ı vı b'ti ı • """!emekte idi. Havacılık sahn•ındn İngıl • lcr rılınak hu u un a u d min bu· ... • n ço ,. 1 nnıı1tır: hMının toolnrın z.ırblı otomob Ucrin tnnk J 

h b oldui:ttn an e Du ncıklı ve ı t ı h"a· in b •- ' ' • - t renin i tirnki, vadedilen ve Fransız genel 
sııbrn \'c azme sn 1 d tnleb e • mu U mnz " ısen ~ru. lnrın mot1ırlfı nrab:ılnrın ves::ılr muhlmmn h 1 
lunnrnsını • A,.nm Kııın r ın an noktıılnn işti' bıınlnr<hr. ın t' mnmcn veya kısmen teslimini lstlyebı: kurmayı ile iizerinde muıabaJrnt nsıl o nn 
d'crim. • Avam Kamarası. iııtlkbnl hakkındn en u- ıecckLlr miktarı pl"k çok geçmiştir. 

Çorçıl, bundan onr Reynnud'nun ıs.- f!lk blr ev dnht soylt'mekll.ğirnl hr.rh lde> Frtl.n.'lız 1 losunıı ve mavn tnrlalarınn n d T<'chiznt noksanı doln)'lSil" lngiltet~~e. 
tifaııını ı kıb ~elen hadi~Jerden bııhsetD11 be ·ıcnıl' M mntfh önümfiıdeki hnftn tte- ııarUor, F'rnn<ın: - Alıntın .mütareke muahe Frnnsndn olduğun~an daha nz ınıfın ıl ıh 
ve demııtir ki: ·ın tı nl bevtınht lda bunu mevzuubahs ctmckll. desinin nynıthr İtalya hfıkt'ımetı de lton - hm 2n8lınd,ğtddogrudkur. F?kabt' Rl. Pro~ -

Fransanın tl'm • h it m mu l'ld r (n.a l • • vo,t, l' ın an yu an )'UZ. ın erce RO -
• • fı'Josunun ne olacagı • ~ Miina · trolu nltınn vn,.~dDcc Jı: Fransız fllo.m ctl • nüllunün fngiliz Jcu, \•etlerin~ ılıih k ctmi 

Bıttabı. Fr n ız. 
1 

l' ,-armak ıç n L d ,
5 

( a l" züta'ml:ınnı halihazırdaki harbde lı:tıllanmak 1 k f ti . h. d'kkat lmı 
lund muaaid ~ır n m~i etleriıni7.İn & • on ~~ ":. A.A.) - Avam kamar - e sulh ntlcc'llldl lndc de Fran.sn f osund n ° mıısı ey ıye nı ıc; naznn 

1 
e • 

elimizden clcnı. ~ptık. y zırLırla ne gi- sındaH Çörçılın beyanatından sonnı söz - metnılb t bulunmak niyetinde olmadılhm yor. L k d 
• b "cnı n 1 oare B J h b kil &• B. Çörçil'in Fransayı zi\'nreti nnk ın a· 

mimi'l:etıni J.! t açın, ~ •• ___ L,.cJe et • n e ıs · n"vc İn vcrmis ol - bevnn eder 
• 1 ı bil ccgıeı mu5an d d ~ • h tı • d'k" d ki beyanat da, ynnlı,.lığa scbebi\'cl verecek 

bi temn ba o 1 c b"rinci lordu Lor ueu mı 8 
" ım 1 1 "'Vredc Avam ka - Bilfımum Frnnmz ticaret gemileri Alm'ln 1 8 H · d A 

mesi içın mirallik da!ıe5d' dıik Filonun Al· mamsının daımi surette İçtima h:ılindf" bu- ve İtalvan hüktmeUerl Fransız baM tlc::ı. m lıi ettedir. B. Çörçi' 1 azırnn a -

ı 1 d
' F sa) gon er • el b" e lunmıı ı !uzumu Jı: f• . b ' vam kamnr ında yaptığı bevanatta, lngi -

oy u rnn i cceii hakkın n ız ... • •. 1 • • nu a ı surette as nt etti - retlnln tamnmen veya kısmen tekrar faali - lı'z hükrı.meu'nı'n, Fran• .. •vı münf t'rid ulh 
manlnnn dıne gec;m Y "idi gını aoy emı•hr. ete lrmeslne mfisaade edeceklert ınmann u ,,...,, 

cdcmiyeceğini Fran ız hukümctine n gibi 
er itte bilditıldiğini anlntmı u. B. orçll • 

bu beyanntını bir haf t evvel ynpmı~tn vo 
Frnn ız hukumeti, bunun hnkik tini m v • 
7.UU bnhıı cylememiştir. 

B. Prou\'ost, Fransız hükumetinin 12 H 
zir ndn, miıtnreke imz.'t edılsin cdilm in 
Fr nsnnın tamamile İşgnl dhınn nlınacnğı 
knnıı tine rdığını \cabul etml'ktedir. ) • 
ni, teslımh et, Almnn harck it u:.crind tesir 
vapmı}ncak ,·eya bu hıırt'k h de"ı t m1i -
yecektı. f.sMcn ; te bunun i ındir kı birçok 
f:r n• zl r, Jngiliz ı;e Fran z impar tor -
luklarının sonsuz kaynakla ılc mu d le
}~ d<" am etmek fıkrinde edil ı ve h l n dt 
bu f ıkirdcdirler. 

in iliz imparatoıluğunun 
dcvnm zmi. isıikbal içın f rnn nın }" ınc 
umıdidir. He-rhnnği bi: ı;at npcner 
ızın bu 02mi tenkid edebilmek iı;jn 

ler ileri sürebilmesi güçtür. ----------
Bulgaristanın Moskova 

elçisinin cenaze ınerasimi 
Sof)n 25 {A.A.) - Bulg r aıan t bil. 

diriyor: 
Son günierde Sovyet hukümet mc-rke2İn 

de vefat eden Mo ·o,. Bulg r sdın mil• 
tcvcHn Todor Christov·un cenaze m rn i
mi, kralın mümessılleri. huklım t rk • nı, 
\:ordiplom tik \'C birçok do tlnnnın huz.u
rilc } pılını tu. 

Mo ko~n aefatetinc ta inind n evvel 
Christov Bulgaristanm Ankaril ıdhi idi. 

resmi ve: kat·s t minall v.e~ın ~kizinci mad- Ho re Bcliııhn demi~tir ki: kndnr limanı rdn knlacııklnrdır )' pmnmalı: h kkındaki taahhüdtindcn ibt 

M k m~~eeım B te Fron~m ı··· · hl d ~~-------------------------------~ utMe e I okudum. umen ~~~tının a~ cbulunmuş B~un~ dl~~b~ prtlnr ~~.Al· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

de ini keder ı1hha~ret:ıi1eri11İn Al~n.n ve vj t'~lhır.ımumıye ımncıiirra tabi tutulmnmış mnn ml\t.nrekest muahedesinde buhınanlnn 1 Devlet demı"ryoll rı ve lı"manları işletmesi 
~öre, Frnnsı7. nr alt~:a geçtiği sarıht!r. B~ 0 • Y. 1• 'T nsnnın Lu nnl şılmıyan tf'sli - lnklb etmf'kledlr (a a.) 
ltalynn kontrolu k' Alman hükumctı, mıvrtı vukuhulmaz.dı. F hl L d" d.. umum "ıdaresı" ı"la"" n1arı diyor 1 b . t r ·1 b rnnınz mura 1 suın on u 
madde rt' ınen t'ınıl rin•. kendi lınr. ~Ye • orçı u ceva ı vermi!}tir: Romn 25 (A.A l Fransız salt\hiyettnr 
Fra~nh rbG n~~l~nma~~~~~e Fran~z P~ me~oun~~tim~a~- murn~~ nb~h~n 14~b~re ~ -------------------~-~---~--~--~• 
lerının ba nlm Alm n hukumetının ver : lunm nı 111nın kendı hntası olmndıgı mu - Rom dnn ha <'ket t>tm cılerdir. 
değildir. F kal min tın ne kıymetı hakkaktır. 
diği bo) le bır resnu ıe Keza Franmz. mntb ıatının dahi bu mc- " • • ' • •ı 
olabılır) • . rn ddl"V~ göre. hu temi - ııeleyi müz kere t'lmt'k mıkllnından mnh - J sv•çre y 1 şeraı e 

Aynı ckızınl n hıl muhafaza ına tum kalmı olm ı kendı h ıa•n değildir. • 
nnt, fren :ı fı osun; ya luzurnl ı cüzütam- im nlımn ur'otli ılt-rlemesı Fransad h r ıntiba ( etmeıı·dı"r, 
'ey hud ~ >;31 \ıdu Bu ~iman hukume- e i hercumerç etmi tir. Alacağımız. t<>dbir
lınına n ılF % fılo unu nçıkçn 61\hn mu 1 ın Frıını zl rın ba ından geçen ;in ln
tme, b tun ~ ns 

1

1mkUnır.ı ,•erebilir. iliz p rl mentosund ki müşterek do«\\ı • 
h faz ıın t tereke ınuknvelennmesi. şart mun bn ındıın d geçme ine mani nlnca "ı-

Nı~ veı ~:nınııdığı bahancsile, f eshcdi- nn J niim. O k dar kuvvetli tedbitler al -
lnrn nnyct 0 dık ki bunları 7nruri olnrnk telakki ede -
lcbilir. Omidl r 

beynnatınn ,övle devam 

LOndra 
New-York 
Parlıı 

cen~vre 

nrtlksrl 

EKLER 

ı Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 ı:nıç. rr. 
100 Belga 
100 Drahmi 
ıoo l.en 
ıoo P~eta 
100 Pe u 
l o Le7 
1 D1n•r 
100 Ye'n 
t! t •f' 1<" 

Açılıı.Ka;ıa.ı 

5.24 
l-15.SO 

2 DG75 
29 4375 
29 7rı 
()..{)!)7,;ı 

l 73 
1S.fl7 ;) 
25 8775 
06 
83 75 

342725 
31 9 

r. tahvilat 

1850 
19.-

6.50 G.-
32.25 

ltalyan -Yugoslav ticareti 
Romn 25 {A.A.) - Son z. m nl rdıs 

A iti ı·ıv dn cereyan etmekte olnn lınl ·nn
Yu o 1 v tienret müvıkPrclen ık1 memleket 

nd lcı mubadclı-lerin mahrua bir e -
ıld nrttırılmn'1nı ckrpioı eden mun m 

b r pr to1colun imzuil• nihayet b lmu,.tur. .............................................................. 
Dl 

B harİ) c Dirlik apartımanındıı 

Sinir Hastahkları 
doktoru 

Rasim Hatiboğlu 
\... Tel. <G0932) Saat 9-12 ve 2.7 ,-~ 

me D ır H yd t m 

İstanbul Elektrik Tramvay ve ünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 
ı - .Muht.eUf yüksek tevettür s gortnl r e 45 nd el peri saika kap ı m ktubl f r 

2 
3 

~ temek suretUc sahn nlınnc ktır 
Ş:ırtnameler darenln Levnı m Mu 1• r uğUnden ı> rnsm tedoı·lk ed l bl lr. 
'Muv knt tcmlnatr m ktu n 300 rndır 

1 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
l RAMiYE PLANI 

r t. d restnde hazırlan 
k L vazım memurluğun 

1940 IKRAMIYELERl: 
l ded ıooo llralık = 2000.-
3 • 1000 .. - 3000 - • 
6 .. 500 • - s 00.- • 

12 • 250 .. - 3000 - • 
40 • 100 .. - ' o - • 
'll> > 50 ı = 3'1SO.- a 
zıo • ıs • - :;2so -

e§"lcleler: l Şubat, l ı 1~. 
1 Atus~ 1 lkincitqrın lnrlb • 
lcrtnde yıapllır. 

r. 
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ETi BANK EREGLi KÖMüR iŞLETMELERi 

MüESSESESiNDEN : 
2/12889 No. Iu Heyeti Vekile kararile tasdik edilen 5 No. ıu Koordinasyon heyeti 

kararı mucibince kok kömürü işlerinin tanzimi müesse.<;emize tevdi edllmiş oldufun_ 

dan, Ankara, İ.stanbul, İzmir ve diğer şehirler için tesbit edilen sat14 tiatlarlle umu
mi satış .~eraltl aşağıda bildJrilm~tlr. 

1 - Fİ ATLAR (Karabük, Gazhane Sömikok için ayni !la t Tonu 

a) ANKARA 
Asgari bir vagon, hamule senedi üzerindeki D. D. Yolları tartısı 

mucibince olmak üzere müessesemizin veya müessesemiz 
tinde çalı.şacak olup Belediyece gösterilecek taıt depoların 

fiatı. 

~erai.. 

sat!.§ 

Müessesemizin merkezi depolarile yukarıda tavzih edilen şekil _ 
deki tali depolarda müşterinı.n vcsı:ı.itine teslim sa.tı.ş flatı {Gaz_ 

hane deposu merkezi depomuz mahiyetindedir). 

b) ISTANBUL 
Müesse.semizin ve gene müe.ssesemlz şeraitlnde çalı)iacak olup 
keza Belediyece gösterilecek tan depo sa.hiblerlnin depolannda 

T. L. 

23.30 

24.-

ve ,gazbanelerde müŞterlnin vesaitine teslim. 21.-
c) IZMIR 

Alsııncnkta Belediye Guhanesinde muşterlntn vesaitine te.cılim 

(İzmir kok satı§ 1.şleri İzmir Belewyeslne verilmiştir). 24.-
d) Diğer ıehirler 

Bu şehirlere banka ta.rafından satıglar ancak {fob) yapılabilece -
ğinden fiatlar şöyledir: 

F oh Zonguldak 
Fob Karabük 
NOT: 

Sömikok 

16.10 
-

Karabük 

21.60 
18•50 

Bu şehirlerde kok almak ist.1yen satıcıtar, eğer o şehir belediyesi Etibanka bir bayi 
göstermemişse kendi namlarına serbestçe sipariş verebilirler. Ankara., İstanbul, İz

mir haricindeki askeri makamlar veya sanayi miles.seselerl ihtiyacı lçln kok kömü
rü nlma.k LııtJyenler Ankaraya. Etibanka. müracaat ederler. Bu şehirlerdeki te&hin 
koku satış fıatı yukarıdaki fob Ciata nakUye ve ton başına mwıyyen bir kAnn UA.ve
sile mnhalll belediyelerce tesbit edikcektlr. 

Yukarıda mevzuubahs askeri makamların ve kıtaatın taıeb1er1 müteahhidlere mu
kaveleleri muhteviyatına göre teslim edilir. 

İ.~tanbuI, İzmir ve Ankara.da Etlbank merkezi depolnrile, gazhaneler ve Etlbank 
ı:ıeraitinde çalışacak, yani onunln ayni !iattan satış yapacak olup Belediyece g&te. 
rllccek tali depolar haricinde kalacak 11cmt depoları keza beledJyelerce g&terlllr. 
Ve bunların satı.ş fintları ınahall1 bf>ledlyelerce tayin olunur. 

ı - lU!RACAAT Y.ERl,ERİ: Telefon: No. 

Ankara: Et.ibank Umum Müdürlü~ü Ticaret şubesi 3006 
İSTANBUIL EREÖIL'il KÖMÜRLERİ işLETMESİ KOK SER-
VİSİ (Tophane İ.skele cndde..ll No. 28 44767 

Zon"'uldak: Ereğli Kömürleri İşletmesi kok servisi 146 

Diğer şehirler: Etibank Umum Müdürlüğü Ticaret; 

Şubeııl _ Ankara 

:r - Tali depolar: Tall depo adresleri Belediyeler tara tından 
11A.n edilecektir. 

( - Tedlyat: Kok bedelleri tamamen Petin olarak tediye edile. 
cektlr. 

5 - Teslim.at: 

Resmt devaır ve müessesatm derhal ba~antılarını yapmaları ve ihtiyaçlarını aza
mı 31.10.1940 tarihine kadar tesellüm etmeleri mecburidir. Aksi takdirde miles.sese 
taleblerinln vakti zamanlle is'af edllmemesinden mes'ul bulunm.ıyaca.ktır. 

Ankara ve İstanbulda kaloriler tesisatı buluna.n husus1 bina sahı.bleri ihtiyaçla_ 
nnı mahalli belediyeler vasıtasile en ııeç 16.7.940 tarihine kadar müMSeSemize blld.1-
recektir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 

Ankara, İstanbuı, İzmir iQln her cins kok kömürü için tek satış fiatı k.a.bul edil.. 
mlş olduğundan bunların sureti tevzii hakkında tanzim edilmi.ıJ talbnatname mucı _ 
bince tevziat yapılacaktır. Hususi tem şartlan aşaiıda gösterilm1ştir: 

Kaloriferi olan re.ınıi devaır ve mlies.">eSat, a.partıman ve.sair binalar Kara.bük ve 
bir klllını gazhane koku kullanacak, mütebaki gazhane kokla.rı gatha.nenln bulundu_ 
ğu semtin ihtiyacına tahslc; edilmlştlt'. 

Söınllrok, taleb edildiiU ve stok v8.1Jyetı müsaid olduğu takdlrde, oobada yaJtılmak 
üzere mübnya a edeceklere verilecektir. 

7 - STOK: -Ankara, İstanbul ve İzmirde tnleblerl kar.şılıyacak miktarda. stoklar tesı.s edilmiş 
olduğundan ihtiyaçların sırasile karşılanınnsı için alakadarların yuka.rıdald adres_ 
lerc mW-aco.aUarı . ' , 
VURDDAŞLARIMIZIN NAZARI DiKKATiNE: 
Muhtemel hava taarruzlarına karp (Pasif Korunm• talimatname

sinin ) tenaip ettiği ıekilde hazırlanan 

Ateşe da am~~ Kauçuklu ve su ge mez ani gaz eçirmez 
PASi ~o U MA 1 Bi E ZA 

ÇANTA v SANDIKLARI . 
CAN LABORA TUARINDA banrlanarak piyasaya çıkarılmı§br. 
Resmt husust bUllln müessesatla ev apartıman, mekteb, mahalle, köy, 
kasaba, ve kazalarda sağlık korunma bakımından birer 1andık veya 
çanta bulunması b~hemehal lazımdır. Çant& ve sandıkların hacim ve 
(intı, aile nllfusuna göre de!l'iştiğinden taleb vukuundıı izahat verilir. 

Çanta ve sandıkların üzerinde (CAN) markHını arayınız. 

UMUMİ DEPOSU : 

CAN LABORATUARI 
lstanbul, Bahçekapı, İş Bankası arkasında No. 5 Tel: 21939 

Telgraf Adre.i ASıPROCAN , 

SON POSTA 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta;rrnmen tediye edllmi~ sermayesi: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi: MİLANO 
Bütün İtaJyada, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New .. York'ta şubeleri vardır. 

Rariçtcki bankalarımı:z: 
B~CA COMMERCİ.ALE WALİ.ANA 

(France1 ParJs. Marsellle, Touıouse. Nice, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannea, Juan
les - Pir.ıs, Vlllefranche _ sur _ Mer, Casab _ 
lanca CMaı·oc>. 

BANCA COMMERCİ.ALE İTALİANA E RO
MENA: Bucare.st, Arad, Bralla, Brasoy, CluJ 
Costam:a, Calaz. Siblu, Tlm1choara. 

BANCA OOMMERCİALE İTALİANA B 
BULGARA. Bofia. Burgas. PlovdlY, Varna. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'EGİTTO. Alexandrle d'Egypte, Elkahlre. 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E ı 
GRECA, Atina, Pire, Selanik. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUS'r COJ..ıPANY. Pllılladelphia. 1 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-Yorlc. 

Müşterek Biınkôlar 

Banqııe Française et İtallenne pour l'am• 
rlq11e d:.ı sud, Parıs. 

Arjantınde: Buenos - Alres, Rosarlo de 

Santa re. 
BRESİLYA'da.: Sao..Paulo ve başlıca şe • 

hlrlerlnde şubeler. 

CHİLİ'de; Santia.go, VaJparaL!lo. 
OOLOMBİA'da: Bogota, BarranquUla, Me 

dell'.n. 
URUGUAY'da: Montevideo 
8(\NOA DELLA SVİZZERA İTALİAl'fAı 
Lugano. Bellinzona, Chiasso, Loca.rno. 
Zurtch, Mendrl.sio. 

BANCA lJNGARO • İTALİANA S. a:_ 
Peşte ve ba.şlıca şehirlerde şubeler: 
HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb, Susak:. 
BANCA İTALİANO • LİlUA 

Ltma <Perou> da baflıca şehlrlerde ıube. 
ler: 

BANCA İTALİANO • GUAYAQUİL. 
auayaqull. 
İstanbul merkezi: 

Oalal.a, Voyvoda cadde.si, Karaköypalu 
Telefon •4845. 

İstanbul bürosu: 

Alnlemc!an han. Telefon 22900 /S/ ll/ 12/ l& 
Beyoğlu biiro!u: 

t;tık131 caddeSl No. 247. Telefon: 410t6. 
Kasalar icarı : İtalya ve Macaristan için 

v~ Tourlstıque çekleri ve B, C. İ. TRAVEL. I 
LER'S çekleri. 

İstanbul mahkemelerine k:i.tib atınıvor: / 
İstanbul mahkeme ve dairelerinde açık bu

lunan 1000 ıkuruş maaşlı kAtibliklere memu-

rin kanununun 4 iineü maıddesinde yazılı 
şartları halz ve seri daktilo bilir ve müste _ 
mlrren vazifeye devam edebUecek talibler a. 
rruıından bilmiisabaka münasiblerl almaca _ 
ğından talihlerin nıemurin kanununun 4 cü 
maddesinde yazılı ~elgelerle birlikte ve bir 
dilekçe ile imtihan günft olan 28/Hazlran/940 
Cuma günü saat 14 ten bir gün evveline ka_ 
dar .İstanbul Adliye liıncüment Reisliğine 
müracaaUarL 

ZAYİ - ·Gerede Mlsakı Milli ilk: okulun
dan 1933 - 1934 senelerinde aldığım §aha • 
detnameml kaybettim. Yenisini alaca~ımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
Ge.redenin Demirciler ma.Jıalleslnılen 

Kiiınil oğlı.ı Baki Akça. 

İlan Tarif eıniz 
Tek sütun aantlmı .............. __..... ...... 

Ba§lık maktu 
ı ncl sahile 
2 nci sahile 
3 ncü sahile 
4 ncü •ahile 
iç sahile 
Son sahile 

Muayyen bir müddet 

500 kuruı 
400 )) 
250 )) 
200 )) 
100 )) 
60 )) 
40 )) 

ıaea miktarda ilan yat>tıraca.kla.r 
ayrıca tenzilatlı tarl!em.lzden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa. ilanlar için a,yn bir tarife derpl§ 
ed.ilm1şt1r 

Son Pootanın ticart ilA.nla.nna aid 
~ler için fil adre.!fe müracaat edil.. 
melidir. 

• İlancılık Kollektif Şirkeıt 
Kahraman.zade Han 

Anka.:ra caddesi 

Son Posta Matbaaa 

Neıriya\ Müdürü: Selim Ragıp Eme' 

SAHİPLERİ: s. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem U.ŞAKLIGlll 

Haziran 26 

A!EMEIC 
ni.f!s hir.L 

lJemen 

Bir komprime hayat karşılığıdır 
- -

En sılaflk zam.anda 8lr.e en büyük yardımcıdır. 
Kalori. gıda, lezzet ve ne!B..!et bakımmdan tatmin edici mab1yeU ft 

yübek eVBafı halıdıl'. 

Mercimek, bezelya, t>u~day vesaır çorbalık komprlmelerl.m111 

ÇAP AMARKA • bulablllr'1n~AHZARA Ti 
&J. Nl1Bt ÇAPA 

ARLON 
Saatlerinin gayet zengin 

PIRLA TALI ve ELMASLI 
Çeşidler:i gelmiştir. 

SON YENi MODELLER ÇOK ZARİFTi~ 
Fiatları fevkalade uygundur. 

Bir defa görmeniz menfaatiniz icabıdır. 

Z. SAAT M AN 
İstanbul, Sultanhamam, Camcıbaşı ban, ARLON deposu. 

Sağlığının kıymetini bilen BayanJarın seve seve kullanacagı en blrlııcl 
adet bezleridir. Mikropsuz, utalı::, Yumuşaktır. En ınce elbiseler altında 
belli olmaz. Her Eczanede ve bllyQk mağazalarda Femil ve bağı bulunur. 

Maden kömDrO satı,ıarı 
BALIKESiRDE: ETi BANK 

GARB LiNYiTLERi iŞLETMESiNDEN: 
Bwıdan böyle her kinı f3t.erse parası peşin verilmek, slpari.)i asgari on bet ıtln 

evvel yapmak ·ve iStihsal merkezinde vagonda. tesllm edilmek, bir vagondan aeatı 
slJ)ar.i.f yapma.ma.k şartlle qağıdakl tlatıar ii2erlnden köttı.U:r alabilir. 

SOMADA: 

Parça, 30 mi)imetreden btiyüK 
Ceviz 10 • 30 
Rekompoze o/o 40 parça % 60 cevizden mürekkeb 
Tozlu Fındık 0/10 
TAVŞANLI VE DECIRMISAZDA: 

Parça 40 milimetreden büyük 
Ceviz 15 • 40 

6.75 Ura 
5.75 » 
600 )) 
3.20 )) 

6.78 Lira 
5.75 )) 
6·00 )) 
2.30 )) 

Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden milrekkeb 
T. Fındık 0/15 

blldirilıneel il • Ayda ell! tonu mütecaviz tema.dl eden siparişlerin bir ay evvel 
zı.mdlr. 


