
H A L K 1 N G ÖZ Ü. 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 
~ 

Sene 10 - No· 35$ Yazı işleri telefonu : I0203 CUMA 28 HAZiRAN 1940 İdare işleri telefonu : 20203 Fia tı 5 Kul'Uf 

a ra, ovret ültimatomuna 
müzakere istedi, Si 

' 
J·O cıva 

ovget taleblerini müteakib Bulgaristan ve Mllcaristanın da 
Romangadan Transilvanga ile Dobrucagı taleb ettikleri 
öglenigor, Rumen kıtaatı Macar hududunda toplanıyor 

manlar Sovyet talebi • • 

kendileri için bi sürprı 
l şkil etmediğini· bildi~iyor ar 

men mndaf aa teşki atı f aaliye e geçirildi, ....................... ~~:::~~~-:::.:~~~~-' ... :~:~~~:.~.=:~ ... :··········: ................. . 
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Y:ukarıdıı ltral Ka
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mnnyanın haritası 

( Sovyet Rusynnın 

i::tedi&i B s rabya 

topr kları ile Bu· 

kovina'nın imali, 

ufki çizgilerle ta-

ranan arazidir) 
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' \3ULGARJSTAN 

Sof ya 
ve Peşte 
f8aliyette 

Macar zimamdarları 

Alman -İtalyan elçileri 
ile görüşüyorlar 

Bulgaristanda heyecan 
Nevyork 2 7 ( Huı;u i) - Colom-

l 
bin Brondcnsting radyosu bildiriyor· 

(Devamı 3 üııcü mıylııdıı) 

-~~ 

n zamnamesı mer'ıyete kondu 
a ı ara veri ecek 

az·feler tesbit edildi 
Kadınların mükellefiyetinde göze
tilecek sıra ve tatbik edilecek esaslar 

Anknra 27 (Hususi> - Mılll müdafaa mil -ı Milli fnüdafaa mükellefiyetinin tatıbiklno 
kcllctiyeti nizamnamesinin ıner'lyctc konul- başlanacağı ve nihayet buldlJ#u tarihler ve 
mnsı Vekiller Heyetince kararlaştı. ı~ mad. bu mükellefıyetln tatbik s:ı.hası İcra Vekil. 
deden ibaret nizamnameye gciro umumi veya lerı Heyeti .kararile tnyln ve Uan olunncak.. 
kısmi seferberlik halinde ve fevknlft.de hal. tlr. 
!erde yn.pılacnk seferberlik hnzırlıltlnrllc kıt- Mükellefıyet.ln tntblklnl ıstemeğe salı\hl _ 
nlann tcccmmüleri esnasında alelMe va.sı. yctıı nınkamlar ve vnzifelerilc ş:ıbsl multeL 
tnlarln temin edllemiycn bütün nskert ibU. lefiyet iskan ve konakl:unn mükelleflyetlle 
yaçlnrı ve hizmet.ıerı muıt mtldnfaa mlikel. diğer bilumum mültellefıyctlerln nasıl tat _ 
leJıycU knnunu ile buna müstenid işbu nl - bik edileceği nizamnamede geniş surette l • 
zamname hükümleri dairesinde vcrmeğe ve ~nh edilmiştir. 
ynpma~a her şahıs borçludur. <Dev. mı 7 ncl ayfada) 

General de Gaulle dün 
şefliğini ilin. etti 

Suriye ve Lübnanda tedbirler alınıyor, 16 yaşından 
aşağı olanlara Beyrut'u terketmeleri tavsiye edildi 

Londra 27 _ Genernl de Gaullc, bu n.k -1 Fransız ask~. her nerede bulunur n bu
~am İngUiz radyolarının frımsızca n~riyat1 ıun, kendini goster, . (a.n.) 
esnnsındn bütıin FransıZlara hitaben yeni Cebelüttank 27 <A.A.> - lt.lmada d~er 
'>ır bcyaru>.tta bulunmuş ve demiştir ki: mcnnbiden alman haberlere göre, Casablan_ 

Ruhlarln şaşkJnlığı ka.Tşısında, işitilme - _ ................... !~.~!!!?.ı.ı .. ~ .. ~.~f.~ ..... ~!~•> 
niş bir esarete düşen blr hükQmetln lnfl - .......... . 
ahı karşısında, mües"JCsele.rlttılzl harekete 

geçirebilmek 1mkiinsı1Jığı karo14ında, ben, 
I<Tansız a.oıkerl ve şefi general de Oatıııe, 

Fransa adma söz söylediğime imanım var. 
dır. 

Fransa adina. şu kat'l beyanatta bulunu-• yorum: 
Silô.hı h!Ufi. elinde olan her Fransmn mut.. 

lak vaı.ifesl, mukavemete devam etmektir 
Slltıhını bırakmak, bir askeri mevzll terket. 

Son senelerin en güzel 
zabıta romanlarından biri 

Boranofun 
esrarı 

mck, Fransız topm{;ından herhangi bir par- ı···00····-······-........................... - .... , 

çr.yı, Fransız kuvvetinden herhangi blr kıs- \ 
mı du~man kontrolu altlna koymak, vntann Romanın esaıını anlatan bir gu. ( 

tmr 1 bir cinayettir. Bu sant.te, her~cydon al ve cevabı: itiraflar deliller : 
evvel, Fransız şimaU Afrlknsıno. tam knlm·~ izler hakiki mücrim! d • ' ! 
ol n şlmnıt Afrik:ıya hiL'lb ediyorum. itul _ h ,. l . 1 

•• aıma S 
ynn mut.nreY.e.c;l, L·autcy'lerin, Nogucs'lerln at ıyet ~ tayın edebılırler : 
eserine karşı knba bir tuz:ıl:t.an b:ıçkn blrşey '9 mı? Hayır! ! 

dcBildir. ········································••ft••• .J Şerefi olnn herkesin kat'l vazifesi, düş _ y ..... .. 
nı.nn şnrtJarını ifadan imtina etmektir. Bor. akında başlıyoruz 
clo'dakl paniğin denizi geçmi~ olması kabul 

odilenı.ez. İİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 



2 Sayfa 

Hergün _ .............. 
Bugünkü harb ile 
1914 harbinin /arkla~ı 

\..._ __ Ya.zan: Muhittin Birgen _ 

B ugünkil harb yeni başlamış olduğu 

sıralarda yazdığım yazılarla. daima 
~unu anlatmaya çalıştun: Dünyanın mihveri 
yertnden oynamıştır; tıundan sonra ne ola -
catmı ke$tirmeğe iJılk.An yoktur. Biri diğe. 

rı b;ıin sebeb n netice teşkil edecek blr ta. -
lam hAdi.se.ler uza.nıp gidecek ve bu hal, vu. 
kuatın kenditjne yeni bir müvaıen~ yarata
cağı zamana kadar devam edecektir. Bu 
lıfı.diseler arasında dünyanın nereye vara<!a. 
ğını ke.c:ıtinneğe de imkan olamaz. 

SON POSTA 

simli 1'1a.kale : Maneviyat kuvveti = 

Harbin ilk günlerinde bu sütunlarda bu 
fikirleri yazdığım zamandan beri yarım se _ 
neden çok fazla olmıyan bir devir geçtt Bu 
müddet zarfında şahidi oldıılhımuz vukuat, 
benim fikirlerimin ne knanr doğru olduğunu 
çok IYi göstermiştir. O ıamandanbeı-i f.ah -
rnln borsasmda yapılan bütün fikir ~pekü • 
J~51onJe.rı, bütün dünvada. mütemadiyen 
sürprizlerle karşıla§tı. Mesela, bu ha rbrlen 
en ziyade masun kalac.a.ğı tahmin edilen 
memleketlerden ikisi, Danimarka He Nor _ 
veç, ilk sn!hadıı. dil.şenlerden oldular. Bunun 
gibi, Holandanın da harb sahne.si olınıı.sı 
ihtimali, ilk gün]eTde gayet az bir ihtimalle 
hatıra geldiği halde, gördük ki bu memle _ 
ket de birkaç gün içinde 1stılaya uğradı 
Hatta. bizzat Fransa bütiin dünya için bir 
sürpriz teşkil eder; Fransanın bu kadar ça
buk bir zamanda bu kadar kat'l bir mağlü. 
biyete uğnyacağını dünyada pek az •iman 

1-fağlubiyet alakadarın mağlubiyete inandığı dakikada ta· 
hakkuk eder. 

lfostamn iyi o~rnasında ilaçtan fazla maneviyat kuvveti-
n:in ~esiri yardı.:-. ................................................. .-............................................................................... ~-·············-··············~······························· 

soz 
Arı soJ malarından 
Miiteesslr 
Olmıgan 11damlar 

tıuıavvur edeb1llrd1. Fransa. bütün intizarla. An avcılarının bir 
ç0ğu, an sokmasına 

rı inkisara utrattı. Harbden en sonra çık. 
ması azım gelen bu memleket, kendi kara. karşı muafiyet kes -
tile s.flahını teslim eden memleketlerin ikin_ bederle.r. Bir kere -
elsi oldu. Sinde tanınmı., arı. 

Daha bir çok misaller gö.<;terebUlrlz; fa - cılardnn biri 300 de
.kat, bundan fazlasına lüzum yok. 

* Bu defnki harble Cihan Harbi arasındaki 

ta arılann sokma..'ll. 
~a maruz kaldığı 

halde hiçbir defa _ 

sındn act duymamış_ 
tıı. O kadnr ki bir 
iğne batmlcllğı' ıa • 

karakter farkı, yalnız a.<>kerlikte, askerl strn. 
teJide, tcknlğin yaptığı kuvvetli müdahalede 
göze çarpmaz. Harbin bütün siynsi çer.resin. 
de, onun bfitfin sifasl bünyesinde ve ~iya.si 
seyrinde de büyük bir fnrk vardır. Bu, o kn. man b.lle bir arıcı, 
dar büyiiktür ki. bu farka ela bir karakter ilk anda en ufak oir 
!arkı divebiliriZ. hareket gösterme -

Mesela, Cihan Harbinde. diinyanın he - mekledir. 

.Arı iğneleri bu gl_ 

bılerin etlerlnl ta _ 
mamlle nasırlaştınnış bulunm.aktnclır. 

250 adamı ö!düren 
bir tek ok 

men hemen bütün milletleri, pek az lstıs -
nalarla, adeta otomatik b:r şekilde, hep blr_ 
den, birbirlerini takib ederek harbe girmiş_ 
lerdl. Bundan dolayıdır ki o harbe Cihan 
Harbi. Milletler Harbı gibi bir isim verild:. 
Bu defa öyle de~ildir. Hıırb. Almanya ılr 
Lehistan nrasında bıı~lııdl İnRiltere ile Frnn_ 
sa sonradan harb adılar. F 'nlnndiya, Nor _ 
veç. Danimarka, U:ih .. .sonradan harb "ah -
ne.oıl oldular ve her defada da bu milletin Afr~ka vahşileri deyip geçmeviniz. bu 
Alrnanyaya de~il. ·"lmanya bn mllle.tlere adamların öyle esrarlı işleri vardır ki a
taarruz ('ttı Halbu~ı Cihan Harbinde iş ta. kıllara hayret verir. Vaktile bol bol hi-
mamen bunun aksi idi. kA 1 +,...k...:1 d eh' li 
D1~er taraftan snnlara da dikkat edehi'I _ aye ere mevzu ..... :l -.u e en z ır · oklan 

rlz: Baltık devletJer'nin hens.i. yalnız iw~ç ;ınasaldır sanmayınız, bu haıkikattir. Af
mil.stesna. harbden miltee.s.~ir oldular. Fn. r lka vahşileri ha'.3. bu zehirli oklara pek 
kat. onların u~radıkları akibetlnln i·ki bii- !büyük bir ra~t göstermektedirler. 
yük muhasım kiiLle ara.<ııntiakl dave. ile ala- Harb haline rağmen Afrikanın en ıssız 
kaları yok":ur. Bunlar, bu ha.rbln 11kPnar 1ı!l._ mahall · d bü~ b" h 
di.selerin dlr. Halbuki Cıhan Harbinde hiç_ ~ enn e . . ır seya at yapmış 
bir kenar h!\di.se voktu. olan Fransız ilim ı\damlarmdan doktor 

Baska bir bakısla da şuntan gör.-biliriz· Raymond çok dikkate değer 
Cihan Harbine tontan bir .süı'ü millet MI _ vel'mektedir. 
rak etml .. i. Onun !cin ona Cihan Harbi de. Doktor Raymondun yapmıs olduğu 
d'k, Fak<lt bu defaki hı:ıTb dP ıH' ha b1r t tk"kl ·· A~ 'k 11 k il k 
C'h ,,,. h' d "'il 'dl ? n'ı t ..,.., .. d e ı ere gore trı ·a ı ann u anma . 

ı an .-.ar ı f'" m1 r ,., <' ere ... ,,, e ma-
hal yoktur Bu defa da clh~., too'~Tl h<ı.rh ta oldukları oka'rm uzunluğu 12 ili 20 
tçinde1ir MPcazl wırn eı::ll<> ,-1 .. ~n h'llc ld ıııa. santimdir. Bu oklarm hususiyetleri 
na.ille 1 D'.lh'l ~tmdlden hnrb A1·rtınauın he- dur ki uçlarında bir nebati madde bu
men her k5ı;esine elinj uza•,nns oradan Af- lunmaktatlır, Çiçek, yaprak, zamk, reçi
rllrava ~rmıls bulunuvor Asvada ise, J-ı.-ırb neden ibaret bulunan bu rıebat1 madde 
coktanbed ıaten mncuddu. Amerika, hıırb. ıbir zehire 'batırılmı tı B h ' ı · · 
den henüz fillen tl"aktır· fakat, Avruuada- . . . ş r. u 7

.R ır erm ı-
k! harb, bu memleketi de kendi tesir dairesi çındc en şıddctlısi ve en fazla kulfa.nı1anı 
içini' a1mı onu sivasctlle, !khsadlvatile. cuaıbayin> dir. Bu uabayin ilmi nebatatta 
mR1 'vesile keııciic;"oe b:ıil:lamı_,.•ır. Kim tf'mln ckaco'kanthera ouabaico> denilen bir ot· 
edebfllr ki varın Amerlkada barbt>. b:ı.~kn tan çıkarılmaktadır. 
blr al.Aka tıe ba.')ka b"r Mikamette, ba~ka Afrika vabşi'eri binlerce ve- b' ı 

ARASDNDA lı 
Sabahtan ıabaha 

Latin kanı 
Anglo Saxons kanı 
Fransa pes etti. İngiltere dayanı

yor. Almanya ba:rbettı. İtalya parsa 
topluyor. 

Bu dört küçük cümlenin tarih, ru_ 
hJyat ve etnografy:ı balmnınd.:.m n~ 
ifade ettiklerini anlamak için diinvn 
müvazeıı.esini bir asır aralarmda tu
ta.o bu dört milletin hususiyetlerine 
bakmak kafidir. 

Fansa ve İtalya Utin camia.5mm 
büyük lstlnacllarıdır. İn~ltere ve ,\1. 
manya Anı:'lo Saxon • Cermç11 kütle
sinin iki büyük kutbu sayı[ırlnr. 

MJsUk Latin ruhu ile dinamik An. 
glo Sa:ıron ruhunu siyasi tertib •e ter_ 
kiblerle kaynaştırmak l('in sadedUen 
gavreUe:..- boş.-ı cıkmış bulunuyor. Sim
~ye kadar kıymet verilen Fra n..cıw. _ 
In~lliz beraberliği araya. müşterek bir 
zafer karL•mıasma ratmen • miisbet ne~ 
tice vermedi ve 1918 de bağlanan el
ler keneli kendild·i~ çözfiliiverdJ. 
1940 dn milştel""..k tehliJuı kan:ı...,nula 
gene birbirine ozanan eOer dol=ıU7: ay. 
ık müştere1< nıenlaatler hesabına Jş 

birl"ği yapmalarına rağmen gene fal
so n~rdi ve ıayır Lô..tin ruha kah ve 
in.adeı Anglo Sa..-on ruhu ile kavna 
~adı. Francca, fn~ntereden yıldırı~ 
süratile n7.atda..c;ıvPrdi. 

Bugün İtalya ile Almanyayı birJes. 
tiren siyasi bat :z.a.lerin banretile 
beJkJ bir r.aman ller.ım l'decektir, fa_ 
kat bunan istikbali Fransız ve İnrifü: 
beraberliğinden daha kıc:;a sürecetine 

Öphe etnıPmtfldlr. Çiinkü lhe· iki si
ya."i tesekkülün büm•esi blrbirfle im
tizaç edemiyet"ek kadar ayn kanide 
re ~hlbdlr. · -

Etn()ğraflk h:ıkika.tlerP. pı;lkolojik 
millıilıa.7alara ve l<araktrri'<tik hu.,0 • 

tj .... u .. r gcrre ldrtia edilPhilir ki istik. 
bal.de Avrupa müvn-ıenesine hakim .,_ 
lacak kudret-in halitası Latin kam ile 
dP~ll, Anl?!o ~a:rnn kanı ile terkib e 
dilmeve da.ha mü--aidc1ir. Bnı:-ünkü tc: 
ııekküJ ere ve buırünkü sil:ihların ktL. 
blliyetine göre dünyaya (hiikmedf!<'Pk 
kuvvet ancalJ: mf~aç ve karakterleri 
bfrh;rfne denk olan bu 1Illsutfardnn 
terekküb edebtllr. 

..._:z3,..J,,.,. 
····--··•--... ......... __. ... _ .. _ _...... ................ . 

6.500 ıterlin 
Kıymetinde 
</erc!aniıh 

Bu gerdanlık otuz 
ÜQ inciden mürek _ 
kebdir. Ortada bu -
Junan inci en büyiL 
ğü ve en iyisidir. 
Sağdan başlamak iL 
ıcre her incinin fi -
atı 10 İngillz lirası 
değerinde olarak ar~ 
makta, öbür taraf _ 

tan da her incinin değeri 15 İngilız llrns1 de
ğerinde az~maktadır. Bütün incinin lny -
meti 6500 İngiliz JJr~ıdır. 

Posta pul:arının 
pnp ·şfırı ·ma.qndaki mana 
Posta pullarının zarflar üzerine yapış

tırılması dahi bir mana ifade eylemekte
dir. Avrupa ve Aırııerikada bıuna bariz bir 
ehemmiyet verilmektedir. Zarfın sağ ta
rafının üst köşesine yapıştırılmış pul bü
yük ibir samimiyet ifade eder. Ayrı.i ma
halle ters olarak yapıstmlan J?.ul istihza. 
ya ı şare ir. Pıll gene ayni ma a1Je uzun
luğuna yapışt.ınlmı.ş ise sadakat ve sami
miyetin büyük bir mevki tuttuğuna de
lildir. Pul sol köşesi ve çarpık olarak ya
pıştırılmış ise (sizi gizlice seviyonıID> 

d~ir. 

So1 tarafın alt kısmı ise tP-slimiyeti i
fade eder. 

Sağ tarafın alt kısım münasebatın 

kat'ı demektir. 
Bittabi sevdazedeler kendilerine mah

sus şifreler icad eylemişlerdir. 

Sesten daha sürafli 
!!İ</Pn bü- tn.1.J11are qapı 'ıuor 
'Arjantin mühendic;lcrinden M. Wore 

Belito şayanı dikkat bir tayyurenin pla
nını ikmal eylemek üzeredir. Bu tayya
renin sfrrati o kadar 'büyük olacaktır ki 
sesten daha 'sürntili hareket eyliyecektir. 

Bu süper tayyare saatte 750 mil, yani 
saniyede 400 metre süratle kat'ı n'lf?safe 
eyliyecektir. Saniyede 400 metr~ saatte 
1440 kilometre sürati ifade eder ••• 

Tayyarenin sürati o kadar fevka1ade
dir ki motörün sesi bile duyulmıyacak

Haziran 28 

..... , .......................... .... . '\ 
Sözün kısası 

Tahtakur~··-
...._ _____ E Ekr•m Tahı 

B u Y,!'-lZl Boğazda geçiriyorum. Sa-
bah akşam ayni vapurlarla gide

gele, benim gibi muayyen saatlerde lstan
bula .inip çıkmağa mecbur bazı kimseleıle 
af)nalık ve ahbablı.k ediyorum. Sohbet 
mevzuu harbe taalluk ediyona ben alar
gada kalır, gazeet "okurum. Başka şeyler
den konuşuluyorsa, memnuniyetle &Öze ka
rışının. 

Geçenlerde, kiracı olarak Yenimahalle
ye taşınan birisi derd yanıyordu: 

- Evi tuttuğuma bin kere pisman ol
dum. Taşındık taşınalı gözlerimize uyku 
girmiyor. Tahta kuruları saffı harb niza
mında duvar araLklnnndan, yerdeki taban 
tahtalarından hücum ediyorlar. Böylesin' 
hiç görmedi idim: Her biri börülce kadar, 
beyzi şekilde, siyahuntrak.. ne yaptı isek: 
kar etmedi •• 

Her kafadan bir ses çıkmağa, he.r ağız 
bir tavsiyede bulunınağa başladı: 

- Kırmızı biber tütsÜ<r:İi vermeli .• 
- Şilteledn ayasına yapıcıkan otu ser• 

meli .• 
- KoğukJara, aralıklara gazle karı~ılC 

benzin sıkmalı .• 
- Karyolayı ortalamit çekip, ayaklan- .. 

nm altına su dolu birer kase koymalı .. 
- T ahtakurusunun bir daası da ,·ardır 

amma, yazan kalmndı .• 
Öğüdler birbirini lakib ededursun, ora

dan buradan, ayni derd ile bihuzur daha 
haşkalan da çıktı. Anlac:ıldı ki, tahtaku• 
rusu beliyyesi münf~rid değil, umumidir. 

Sade Boğazda mı? Hayır. iğrenç ve 
mel'un haşere bizim memleketin hemen 
her tarafında salgın halindedir. Hele Ls
tanbulun eski mahalleleri tamamile onun 
hükmü altında yaşar. Anado!uda onsuz 
han. otel bulamazsınız. 

Bu tahtakurusu bolluğu sade müz"iç, iğ
renç değil. bir züldür. Medr.ni memleketle
rin hepsi bu pis mahluku kendi toprakla
nndan sürmeğe, kökünü kurutmağa mu
valfolt olmuşlardır. O, yalnız bizde barı
nıyor. 

Belediyemiz buna istese muhakkak ki 
bir çare bulur. Fen, h~,erata karsı aciz 
değildir. 

Medeniyetin, bilhas!I:\ İstanbtılu giTJP 
yerleştiğine kani olmamız için, tahtakuru
sile mücadele etmek. onu şehir hududla
nndan dışarıya atmak laznn.dır. 

C. C kı•e.m ~a lu 
... ~~········· .. ··•· .. ·············•····························• 
Şehrin beş semtinde çıkan 

an lar söndür .. ldü 
Evvelki gece ve dün şehrimizin muhte

lif semtlerinde beş yan~ın vak'ası olmu' • 
tur. 

Evvelki gece Azabkapısında Gazi köp
rüsünün yanında Mustnfoyd aid 45 sayılı 
dükkandan çıkan yangın itfaıye tarnfın • 
dan etrafa sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. ' 

Beyazıddn T avşantasında Emin bey ~eş.. 
me sokağında «Temiz kız Talebe Yurdu)) 
binasının üçüncü katından çıkan ya'ngın da 
derhal yeti~n itfaiye tarafından bastırıl -
mıştır. 

Dün de Beyoğlunda istiklal caddesinde 
329 !Byılı şapkacı dükkanından yangnı çık
mış, keyfiyetten haberdar olan itfoiye -
nin müdahalesile ateş. bir kmm eşya yan• 
dıktan sonrn söndürülm~tür. Dükkanın 

3000 liraya sigortalı olduğu anln~1Idığın • 
dan ateşin ne suretle çıktığı tahkik edil -
mektedir. 

Galata köprüsü tamiratına aid ah~ab in
~atta da dün sabah yangın çıktığı görül
müş. bu sırada omdan geçmekte olan yol
cula~ ttnafından söndürülmü~tür. 

L.Bngada Aksaray caddesinde 18 sayilı 
apartımanın çatı kısmından çıkan :o angın 
da, itfaiye tarafından derhal bnsLırılmıstır. 

Kral Zogo Londrada sahada tştfrak edecek deifüdir? ·a 
1 

a' b .. h ın er;~ + çeşı ot ar ara.sın an u mu l iş :1..eh ırı 

Bugfmki.\ vaztvete bıı'\rııc:ık <>lursak harbin seçmcğe muvaffak olmuşlarchr. Buna 
sonu gelmek 'li2cre bulunuyor mütaleasında büyük 'b;r muvaffakiyet adını vennek 
olanlara hak vermPm1z miinıkündür. Fnkat, doğru olur. 

TAKVMI tır. Bu mühendis icadıfırla muvaffak olur Londra 27 cA.A.} - Eski Arnavudluk kra... 
da bu süratte haıfu tayyare1eri imal etli- lı Zogo ile kraliçe Gm:aldlne bugün Lou1:lra. 
Ieceık olursa dünyanın başına gelecek 0 _ yn gelmişlerdir. Zogo'nun 3 kızkardeşi de 

lan musibetleri siz artık tahmin ediniz. yanındadır_.--------bu mOtalea. bu görii'< nekadnr do~ru olr'.'tıll.iro:e Afrikalıların bir tek okun ucuna ki'),_ 
onun aksi de o kadar doğrudUT. Dünyada . 
daha çıkmam mnmkiin ve hatta mubtP.mel duklaı::ı zebır tam ilti yüz e1li kişiyi öl- - Reami ııcıııe - Dünuan1n en yüksttfc 
çok Mdi"e vardır. Harbin uvaması vevq kı. dürebilecek miktardadır. Bu oklar ile H..zıran 

1940 
Hııı:r 1 

Rınni sene 
1.'ll}IJ 

Arabi ıııne 
lB5!J 28 

s.almas1 n.,ertnde büvük tec:irJer ya-p~bnrce- yaralanan adam velevki yarası pek hafif 
16 64 lıap jshanesi 

~ muhakkak ofan bu hlidi-ıelf'rln netıre1er olsun, ale1ıekser yirmi dakika ile iki saat CUMA Dünyanın en yüksek hapishanesi A-
Uzerinde de Mtim rol aynamnlıln çok miim.. arasında can verm.ektedirler. GONEŞ lM~AK merikada Tioridada bulunan Miarni City 

k11:ı~~:naleyh. diyebiliriz ki. bu defaki mu. Bu oklar ile zehMenenlerin vücudle- ::ı. lJ. C. Evvel s. o. hapishanesidir. Bu dikkate değer hapis-
harebe. bu bakımdan da evvelki Büyük Har- rinde yapılan oto-ps.ilerde fazla şayanı 4 81 • 22 " 10 hane bu meşhur şehrin belediye dairesi· 
bin karakterinden tamamen avrı olan ~ir dikkat emareler yoktur. Avrupalı dok- ı, 6 6 26 nin yimı.i dördüncü katında bulunmak· 
karaktere aahib bulunuyor. Evvelki luı.rbde, torlar zehiri ancak tahlil neticesinde an- ı:---:---------=---:---~---ii---.!..-..JI tadır. 
b l k ıJ d

.. L"h l!ıındi A~sm Yata• 
trblrlcri e arş asmış olfın ımya kuvvet lamaktadır1·ar. Halbuki Afrikalılar zehjT· Yirmi dördüncü kattan :firar hadisesi 

lerl malfımdu. Bu kuvvetlerin taamrz ve lerunıs olan ıbir anamı cildine bakarak S. D. S. u. S. l>, S. O, l ~ d rel b b 
müdafaa bakımından kudretleri de maliım 12 6 16 ·s 19 Or> ııı 48 ° arolyacagm an pence er ser est u-
ve muayyen oldu~n ~lbl. Bu kıtvYetler sön_ anlamaktadırlar. Fakat onlar bu sırlarını ~: 4 Aı 8 f>!l ıı 2 lB lurunaktad'ır. MahkUm'ar istedikleri va-

düğfı run barb bitecekti. Bn defn fae iş öy. kiA~·m~se~v~e~te;v~<l~r~ev;1~e~m~e~m~ek;t~e;rl~ir~t;c;r·~=;;;:~~===~~~~~~~~~~=~~ıki~·t~, Jp~e~n~ce~r~e~l;en~·=a~çı~m~a;kt~a~drr~l~a~r~. ;::::==.:= 
le delttldir Hub yeryfızündc birkac kola av- "'.'.: 
rılmı~lt'. Bu kollann her birini ba.skn bir 
rür.gAr iiflüvor. Bu kolkola llerliyen ateş küt~ 
lele!"\ nerelere kadar a-lder? NerPJerde sö • 
ner? Yeni yeni lhWatıar nerelerde milin -
lrlindür? Bıınlan ke.>ti.nnek henüz "kabil de_ 
ğlldir. Henüz imkansız görünen birçok şey_ 
l~n mfimkl\n olmn.sı lhttmallerl bnlundoğu 
gibi çok mllmkün ve batta muhtemel ~örfı~ 
len sevlerin de tahakkuk etmemesi imkan_ 
ları vardır. 

Hl\la.<ıa. bu harb, ötP.ki h.arbden büsbütün 
ayn bir karakter içindedir. 

dlu~lltln '23i1!9en 

1 STER i NAN, 
Gazetelerimizin havadis sütunlannda ~öyle bir hFtber gözü-

mÜ7e çarptı: 

ıılstanbul belediyesi, seyyahlar için büyük bi.- şehir rehberi 
vücude getirmeğe karar vermiştir. Şimdiye kadar seyyahlara 
verÜen rehberlerin hususi ~has ve tercümanlar tarafından 

yaptırılmış olmaaı lstanbulu layık olduğu derecede yabanclla-

STER iNANMA! 
ra tanıtmıyordu. Yeni rehbeTde en mutena resimleT ve çok et

raflı bit harita da bulundurulacalttır.» 

Biz bugünlerin böyle bir rehber neşrine müııaid olduğuna, 
Avrupa harbi devam ettiği müddetçe bir memleketten diğer 
memlekete mülteci ve muhacirlerden başka ıdyaJetçi gidebile
ceğine inanmıyoruz. fakat ey okuyucu ıen: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

Aslı erlik işleri: 

327 : 329 doğumlu yabancı ihtiyat 
erat çağırılıyor 

Kadıköf Ya.ha.net AskerUk Şubesinden: 

ı - Kadıköy yabancı askerlik .şubesi mın• 
takasında bulunan 327, 328 ve 329 doğumlu 
yabancı ihtiyat erat askerlik müke11efyeti 
kanıınunllll 58 inci maddesl mucibince yerU 
kayıdh bulundukları askerlik şu'belerinden 
talim için celbedilmekte olduklarından nü • 
fu.s eüzdanlarlle beraber şubemize başvur -
maları. 

2 - 1 Temmıız 940 tarlh1ne kadar mürac:ı. 
at etmiyen.ler bakaya sayı;ıacaklarmdan 

haklarında askeri ceza kanununun muaddel 
63 üncü maddesinin tatbik edileceğinln bi -
linmesi ilan olunur. 

Şubeye davet 
Kartal şube.sinden: Şubemizde kayıdlı 327, 

328, 329 doğumlu bütün yabaocılann hert?ün 
zevalden evvel aşağıda yazılı günlerde mü • 
racaatınrı ilan olunur. 

327 - Cu.mn 
323 - Cumartesi 
329 - Pazartesi 
327 - Salı 
328 - Çarşamba 

329 - Perşembe 
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Teıp-af, T e l a yo Baber l e ri 
Frans /ar Hindiçinide 1 Ameri~ada 45 bi~. 

lZ • tonluk hır harb gemısı 
Japonlara karşı genı tezgaha konu:du 

tedbirler alıgorlar Nevyork 27 (A A.) - Amerika Birleşik drv
lcUerlnın 45 bin tonluk büyuk drctnotlnrı 
nın blrlncısı ıiowa. bugün Brooklen'dc teZ: 
gfı.ha konmuştur. Merasim gizli tutulmuş _ 
tur. 

Benzin, gazgağı ve 
motorin f iatlarına 

geniden zamlar gapıldı 
Tokyo ise 

hiçbir 
J 

anın Hindiçiniyi istila için 
~poh~y olmadığını ilan ediyor 
nıye 

-- Fransız Reisicümhuru, Visamiral Decoux'-
Hongkong 2 7 - Royter: du )'ll Hindiçini valiliğine tayin etmiştir. De -

l> Jnponl:r ~ardeldi.ta Hongkong ~~~dıın coux Fran aya çağırılmış olan Cerıeral 
oyunca evsıe evam ediyorJnr. _ Catroux· nun yerine oidecektir. 

g le .. .. .. f b h yarım a ,.,,. 
e n onc!1 mu tezeler bu sa a . Bu _ Fransız müstemleke nezareti siyasi işler 

danın dogu ucunu işgal etmi!!Jerdır· müdürü Castou Hindiçini, Oceanie, Nou -
nunla bernber vaziyet sakindir. . . öğren- velle Calidonie" de koordina~yon teşkili ve 

Hongkong Telgraph gazetesıııın ht • Fransız menafiinin müda.fnası için hususi 
'Jı•gvı· .. H" d" • . k )arı nıu e k . . d 1 o ne gore, ın açını ma -am d i{'in omıser tayın e i mi tir. 
mel her türlü istila teııebbüsünÜ tar dırlar. Cayle Madagaskara vali ve Boisııon da 
bütün ihtiyat tedbirlerini alma;td böl - hallı üstüva Afrikası, garbi Afrikayn. ve 
!:Jmumi vali general CatTou:ıc. hu u on po- Cameroun ve Togo mandalarınn ali komi
gelerinde rnÜ§terek bir Fransız - Japlmakla er tayin edilmi~lerdir. 
lisi derpiı eden anlasmayı ~anımı~ ~üsta - Japonlar istila niyetinde değil 
beraber, Bordo hükumetınde~"ld ve Çin Tokyo 27 (A.A.) - Hindiçini hudu 
kil ol rnk hareket edecektir. Sa 

1 akın böl- dundan alınan haberlere göre. 1 7 Hazi -
ile Hindiçini arasındaıti huclu~a yve çocuk- randa harekiita baıılıya,1 Japon kuvve~leri, 
ğede ikamet edon Fransız ka ın ·ye rnün - 25 Haziranda Lunghi"yi almıs ve diın 
lan, Japon harekatının Ktnngs:a rnğmen, Minki nga kadar ilerlemiştir. Japonlar, 
ha.sır olduğu gorülmekte 0 (ası ) Fransız Hindiçinisi ile Çunkin~ ara ınd 
<lahile sevkedilmcktedir •• fJ° d~·ini valisini bütün miınakolatı kesmek niyetindediı ler. 
Mareıal Peten hlikUme~. ın Japonyanın Hindiçiniyi istila için hiç bir 

deAğit)tir 1 D N. B. ajansı niyeti olmadığı burada tebarüz ettırılmek-
Madrid 2 7 (A. · - · tedir. 

bildiriyor: 

Bordoda matem günü 
çok hazin o!du 

Bordo 2 7 - Ha,·as: 
.. Ma~em _günü münasebetile. Bordo bü • 

y~k kıJıs~nde bir ayin yapılmış Ve bu a
yınde ezcumle Reisicumhu~ n J ""b ·· b k" ,, D. .o run, 
a.şve. ıl mareşal Petaın, ayan ve mcb·usan 

reısle~ı . B. J eanneny ve H<!rriot, bosvekil 
muavını B. Chautemps, nazırlardan general 
Weygand, ~· l..aval. Marquet, Lnutent 
Eym c, Marın, Thellier. sabık başvekil B. 
Paul Reynaud hazır bulunmuştur. 

Dini uyinden sonra, büyük bir kalaba -
lakla dolu sokaklardan geçilerek 19 14-19 18 
h.a~b ö~üleri abidesinin bulunduğu 11 Teı -
nnı nı meydanına gidilmi tir. Derin bir sil 
kut içind<", B. Löbrün, yanında Bordo be
~ediyc reisi v~ devlet nazırı Marquet ve 
nynn Vt! meb usan reisleri ve hükOmet a -
z. sı olduğu halde, abideye ilerlemiş ve mu
:r.ıka mntem mnrsı çalarken herkes denn 
hir sukut muhafaza ctmşitir. Bu dakıkndn 
hemen herkes ağlıyordu. Reisiciimhur , e 
ınnre al, ayağa kalktıkları zaman, hıçkı -
rıkl rln boğuk bir tek ses, «Yaşasın Frnn -
snıı nida ı yükselmiştir. ( .n.) 

Anknra 27 (A.A.) - Tkaret Veküle -
tinden teblığ edilmi tir: 

1 - 21 Nisandanberi cari benzin, gaz 
yağı ve motör:in Hatları, mezkur t rihten 
sonra Romanyadan gelen malların fiatla -
nnın daha yüksek olmasına binaen, muk -
tnzi zamlar yapılmak suretile 29 s:ıyılı mil
Ji korunma kararnamesine i tinaden yeni • 
den tesbit edilmiş ve 28 Haziran Cuma gü
nünden itibaren mer"iyet mevkiinc konul
muştur. 

Benzin, gaz.yağı vr-. motörinin lstanbul, 
lzmir ve İskenderun depo esas fi, tlnrı vun
lnrdır: 

Benzin, dökme, kilosu 
Benzin. dökme. litre5i 
Benzin, çift büyük te
nekede 
Gnzyağı. dökme. kilosu 
Gazyağı, çift bü> ük 
tenekede 
Motorin. dökme, kilosu 
Motorin, çift büyük 

31.15 kuru§ 
22.74 1) 

665,85 
18,43 

628.13 
10,83 

,, 
» 

J) 

tenekede 412,00 » 
2 - Ben2.İn ve gazyağının Anknıa, 1s -

tanbul ve lzmirde dökme olarak azami sa
tış fiatl rı şunlardır: 

Ankara 
lstanbul 
lzmir 

Benzin Gnzyağı 
litre1i kuruı kilosu kuruş 

27.50 
2;.-
25.50 

19.55 
19.70 

3 - Ankara, lstnnbul ve lzmirdc t 
k 1. b . v enc-

e ı enzın ve gaz) agi azami tı fiat]arı 
şunlardır: 

Benzin G_azyağı Cazy gvı 
çift büyük çıtt buyuk tek kuçuk 

tenekede ten kedc tenekede 
Ankara 1005 775 ) 13 
1 tanbul 925 660 97 
lzmir 925 670 100 

4 - Diğer yerlerde gazya ~ı ve benzinin 
azami satış fiatlan, yukarıda bir numa a 
altında gösterilen depo es 8 fiatl rınıı ne k
Jiye ve teslim masraflnrının, mahnlli rüsu
mun, şirket bayilerine verilen kfirın , e 
li tesi Vekalete tevdi edilen yerlerde j e 
perakende satıcı iskonto unun ilavesi su _ 
retile tayin ve tcsbit olunur. 

5 - Her yerde halen cari motorin 82 _ 

mi satış fiatlanna 3828 vılı kanunla • _ 
mendifer nakliyatına y pılan z mdan baş
ka, 

Dökme kilo başına 
Çift buyuk teneke ba-
§ına 

ilave edilmiştir. 

l.OJ kuru~ 

43,81 JI 

6 - Bu fiatlar şirhllerin b ·) ıleri bulu
nan mahallerdeki en büyük mülkiye me -
murunn, fiat mürakabc komi11yonl rına '>e 

mıntnka ticaret Ye \ktıs d müdurlükle ıne 
telgrafla tebliğ edilmi tir. İngiliz u af 

partisi za re k ar harbe For_d Am~r~k.anm ~arhe Romanya, Sovyet ültimatomuna karşı 
devam kararını teyid etti .. ,J.~.~~~~~,ya~~~;~~~~r: müzakere istedi, cevab yok 

esbabını izah ederek, dun aq:ıın şunları söy (B:ıştaratı 1 fncl sa~ fada) 

Londra 27 (A.A.) - Reuter: h:ı.kkındıı on ımüzdekl Perşembe gününden lemtştır: 
Muhnfazakl'lr partisi lideri Çemberlnyn, evve~ yeni beyanatta bulunmıyncaktır. Sa - Herh::ıngı bir ecnebi devlet ıçın tayyare 

bugün muhafnznkfı.r partısl teşekküllerinin nıldığına göre, bu beyanatın ve bunu t!lkib motoru veya başka harb muhlmmatı yap _ 
:mllli birliği ıcrn komitesi toplantısınçla söz edecek müzakcratın glz.li bir celsede yapıl_ ınnk, Birleşik Amerikanın harbe girmesine 
nlmı tır. Bu toplantı sonunda müttefikan 1 mn.sı muhtemeldir. yardım etmek demektir. Halbuki ben, Bir_ 
fttıh .. edilen b r karar suretile, icra komi- Londra 27 (AA.) - Salahiyettar mahfet lcşik Amerikayı harb hnrici tutmak ısttyo _ 

Şurayi kralinin toplantısından sonr neş
redilen bir tebliğden nnlaşıldığınn göre, 
Sovyet hükumetile iyi komşuluk münnse -
betlerini idame etmek nrzusundn bulunan 
Romanya, Sovyet talebleri hakkında gÖ· 
rüşülmek üzere, Mos~ova hükumelindcn 
müzakere mahallinin ve murahh lnrın ta
yin edilmesini rica etmi'ltir. 

test z fere k dar harbe devam hususunda. lcr, Almanya ile sulh yapmak mak.ı;adıle rum • 
ki az mlcrlnde Çörçll'e ve Çorçll huklimetıne Çemberlayn ın riynseUnde Londrada bir si- . . ........................... ............. ................... . 

tam müzaheretlni bildlrmlştır. ynsi parti t kilini mevzuubahs eden ya'b n-
Komlte. çcmberlayn'e de tam ltımadını cı mat.bu ın verdlğı haberleri kat.•ı suret. c 

renlden tcyid eylemı.,tir. yalo~lam kt dır. Sal hiyettar mnh!cller, bU 
Londrn 27 AA) - Reuter'm dlplomııtık tün Ingillz . ty s1 partilerinin cımutlnka r.n. 

muh r rf yazıyor: fer dovlu etr fında tam surette birlik bu-
Alın n tertlb t mu b!nce, ba.şvekll harb lunduklannı tebarüz ettirmektedir. 

lng·liz tayyarelerini ak ınları 
Lon ra • Dün nk am lngiltere üzerine vapılnn hü-d 2 7 (A A.) - Hava nezareti -ı nesi dü§uıü)miiştür. 

nin te~~iği: .• d"" bombardıman tayynrelc- cumlnrn i tirak eden bir Heinkel bom bar -
Bugun gun u~ "ndc yeni uçuşlar ynp- dımnn tn~ ynrcsinin dört kişilik mürettFbntı 

timiz. Almanya. uz~r~nnda (\iisburgda bir bugun lngilterenin şark sahilinde bir tima
mı tır. Hanover. cıvbombalar isabet ctmi~ na ç.ıkanlmıştır. Bu suretle. bu harekat es-
" v t fİJi ehıınesıne 1 .J. • d"" . . d"" •. ··1 "ag as k t Bremende petTo tas- nasın''! uç uşman tayyaresının U"uru -
ve yangın .çı mı§ S~lzbergende bir fahri - müo olduğu tahakkuk etmektedir. Dördün
fiyehnnele~~ne le apılmı tır. Tayyarele - cü tayyarenin de ağı: hasara up ramış bu -
kaya da huc.uı:? ar .'l dönmüştür. lunduğu malumdur. Halbuki Alman 
rimizin hepsı usle~f"e vcı t::ı:n'arelerimiz. ba kumandanlığı, bu harekat esnasında 

Bu sabah. k~k" d .. mnn tayyarC!ine vnlnız bir l yyarenin kaybolduğunu bildir
Fransa üze:tn.de a· ı tayYU arelerden bir ta - mekte idi. 
hücum etın~ı~ş~tı~r·:_::u:_:::~-------:::;------------------=~-----~ 

Aln1anlar Fransa-ispanya 
hududuna vardılar 

ıcıt•aınrı, ou sabah Hendaye'de, Fransa - İspanya hududu-' 
_ ,Alnıan .. 

Madrld 27 cA.A.> 
na vnrm~lı.ı.rdır. 

General de Gaulle dün şefliğini ilan etti 
1 

ıııcl sayfada> Suriye ve Lübnanda 
(Baştart.fı arb genıfieri baY - Beyrut 27 (A.A.) - Beyrutlular Fransa _ 

ta'da bulunan Frtı.DSlZ h erdir Fransız ~- sanın mütareke prt.ıarını kabul etmes1 do_ 
raklarmı yarıya lndirnltşl ;ı,~yraklar yarı- ınyıslle matem alameti olarak siyah kravat 
sındaki bütün binalarda. da cuzüta.nılllfl bağlamışlardır. 
"il i t~n Fransız ese a ndlrllmlştlr. Bu u . genernl Nog :MevcudlycUerl elzem olmıyan sakinlerle 16 
Fransanın Fas nli koınıserı rt aıtında ve ynşından aşağı kadın ve çocuklara Beyrutu 
fimdiden teminat vererek, e.:ıdeıeye devanı terkederek dağlara çekilmeleri tavsiye edll-
tnglltere ne müştel'eken nıu . terdir. mlştir. 
kararında olduklarını bildirntiye casablaJI- Pazaricsl gününden itibaren Suriye ve 
Dl~er bir h:ı.bere göre. vıı.ııı. c Lübnandn benzin ve.slkn ile satılacaktır. 

iea'dn mevkuf bulunmaktadır. Cibuti' de 
Müstemlekelerde tnllll Aden 27 (A.A.> - İtimada şayan blr mem_ 

Londra. 
27 

_ Londrada bır nnns:ı de bndan buraya gelen bir habere göre, Clbu. 
komltesı t.c kil etmekte oıan gene uğun. t deki Fransız makamları, mücadeleye de _ 
O u.Ue Fra ş üstemlcke iJilparatorl UtlI'l \'llD'I etmek nlyetlnded rler. Umumi vali Des. 

::ı.kl b nsız m nıutareke ş:ır n champs. aldığı hattı harekette, Fransız kıt. 
d u ce~um;n:~a: hnreketıerlni öğre v~ aınrı kumandanı general Legentilhommc'un 
m k 

1 
n e 1 n dnnlarlıı. teınal t m mil heretlne malik bulunmaktndır Ge-

me n mezkUr kumo.n .. 
h 

reb hail d b 
1 

nınattadlf· Jcn nernlln, '\az yete karşı koyacağına itimadı 
mu e n e u u ıı.e~e gc d 
Ş nl Afrıkasma gelince, k01ll n gcneı ı vnr ır. •. ,.. • • 

mııı(Unnb nazaran başkunııındıı drndaki Bordo hukumetinın karan 
No u genernl oaulle'ÜD ve ~~ak et _ Bordo 27 <A.A.) - Havas blldiriyar: 
nrkııclaşlnrının nokta! nazarına ıŞ ıcarşı Yabancı memleketlerde bulunan bazı Frnn 
mektedir. No.,ue.s'ün şimal j\frikas~:rşı biı- sız şahsfyeUerln faa.liyetleri sebeblle, hfikı1. 
yapııac:ık muhtemel bir tnarruz:ıildil'ilınek _ met, devlet emnlyctınc karşı komplo tahkl. 
tun tedbirleri nlmakta olduğı.ı b ) katı açılm:ısınıı. karar verm.Lştlr. 

'Q.I· 
t edir • 

Sofya ve Peşte 
faaliyette 
(Baştarafı J inci sayfada) 

Sovyetler tarafından B~arabyn 
ve Bukovinanın iadesi talebi üzeri -
ne, Mncnrlar Transilvanynyı ve Bul
garlar da Dobrucayı Rom nyndan 
taleb etmi lerdir. 

Sovyetler, Bııl<>or metalibntınn 
kuvvet vermektedirler. Buna muka
bil Bulgarların da. DobnıCl\yı istir
dad <'llikleri takdirde. sahilde Sov -
yetlere bazı üsler terkedecekleri an
laşılmaktadır. 

Macaristnndn 
L ndra 2 7 - Mnc r hükumeti 

hugtin P~tede toplanarak. Mnca -
Ti tanın Transilvanya hakkındaki ta· 
lehleri meselesini müzakere- etmi!ltir. 

Diğer taraftan Rumen kıtanlının 
Macaristan hududunda tnh"id edil -
diği haber verilmektedir. 

Macar baııvekili Telcki ,.e harici
ye nazırı Şaky, Macar kabinesinin 
bugünkü toplantısını nıüt,.,akib, Pcş
tedeki Alman ve ltalynn sefirlerile 
uzun boylu görüşmüslcrdir. 

balyan ajansına göre Bulgaristanın 
vaziyeti 

Sofya 27 (A.A.) - Stcfani: 
Sovyetler Birliğinin BC!arabyanın 

ve şimali Bukovinanın iadesi için Ro
manyaya verd iği ültimatom haberi, 
bu meselenin hallinin çok aktüel te
lakki edilmC!ine rağmen, Bulgaris -
tanda büyük heyecan uyandırm a tır. 
Balkanlarda inkifaf etmekte olan 
yeni yazİyet karşıınnda Bulgar hii _ 
kumetinin hattı hareketi, henüz teıı
bit edilmemişt ir. 

Maamafih iyi haber olnn Bükre~ mah -
fe1lcrinden, gayri resmi surette oğrenildi -
ğinc gore, Romanya, bütün Besnrnb) ayı ve 
Bukovinanın Miki mıntaknsını Sovyctler 
Birliğine terketmeğe karar vermiştir. 

Bukre!lte Sovyet talebleri hak ındıt de
'Prnn eden şayialara gör~. Moskovn hü -
k\ımeti arazi metalibatından ba k Kara -
denizdeki ve Tunadaki bazı mevki ve li
manları da kontrolü altııın ıılmak istemi~ -
tir. 

Ayni şayialar cümlesinden olnrnk. Sov
yet harb gemilPrinin Kö lence ve Cnlatz"n 
geldikleri, Sovyet kıt"alımnın ise Rumen 
hududunu geçtikleri söylenmektedir. 

Resmi tebliğ 
Bukreş 2 7 (A.A.) - Bükreş radyosu, 

bu akşam, aşağıdaki rcsmı tebli~i neşret -
mi§tir: 

Saltanat konseyi, bugün saat 12,30 da 
ıınraydn kral majeste Karolun riynselinde 
toplanmıştır. Konsey, dün saat 22 de Sov
yet hükumetinin Moskovn elçimize tevdi 
ettiği notayı tetkik eylemi .. tir. Bu notada, 
Sovyet hükumeti, Besarabyanın ve şimali 
Buko\ inanın Sovyetler"' terkini taleb et -
etmiştir. Sovyetlerle sulhçü münıuıcbctle -
rin devnm ettirilmesi arzusunda bulunan 
saltanat konseyi, Sovyet notaııını müzake
re etmek iizcre iki hükümet murııhhaslan
nın içtimaı için tarih Vl! ınahnl tayininin 
Sovyet hükfimetinden tal··b r-.di lmesi hak
kında Rumen hükumetinin aldığı kararını 
tasvib etmiştir. Rumen hükumetinin tekli -
fine Sovyet hükumetinin cevabı beklen -
mektedir. 

D ün gece yansmdan sonraki vaziyet 
Londra 2 7 (H ususi) - Geç vakit 

Bükre ten alınan haberlere göre. lmıllık 
§Urnsının bugünkü toplanlıııından sonra Sov 
yet nota ına vnilen cevaba, henüz muka
bil bir cevab alınmamı tır. 
Mafthaı.a Sovyet ültimatomunun müd

deti gece yansı bittiği halde Sovyet ordu
sunun harekete geçtiği hakkında hiç bir 
haber gelmemiştir. 

Almanya ne diyor? 
Lond ra 2 7 (Royter) - Bertin mahfel

lcri, Besarabya ve Bukovinıı hakkında Sov
yeller tarafından ileri sürülen talebleıin 
Almanya için bir sürpriz olmlld ı ğıoı söyle
mişlerdir. 

Ayni mnhfeller, Alnıanynnın, Balkan -
1 rdn yalnız iktısadi menfnntleri olduğunu 
ve yarımadada vukubulabilecek hNhnngi 
bir amzi tebeddülü ile alukndar bulunma
dığını iliıve eylemişlerdir. 

Harb sahaamda alınrntt 
hakiki fotoğraflar 

~ulum mttü&uul&n11ma 
th, llqta n ~ana •aJıJuaıt-aıs 

t&fllııc•ıul,, ... m••lerl 

li11lrİeİii•rro~ i ~ 

Romanyada askeri lcdbirl~ 
Londra 27 {Hususi) - Bütün Roman

yada bugün akeri tedbirler l\lınmı ve mcm 
leketin müdafaa vasıtaları her ihtimale 

~ ...ı:· .'··n~ hazır bir vaziyete getirilmiştir. 
neş csını !.ını 1 l .hiJlerde bütiln binaların dAm -

.ttşbaşa ycdıler. Na
nu bahane ederek aof-

lardı. Söze tekrın ve hava dafi silahlan 
- Annenize ve , 

bir karı koca gibi gö;iinmc.. 
miştik. (At 

Rumen kabinesi 
Nevyork 2 7 ( Kolombı Brodcasting 

radyosu bildil'.İyor) - Sovyet iıltimato -
mu neticesinde hadis ol n vaziyet dola -
yısile Romanyada yeni bir kabine değişik
liğine intizar edilmektedir. 

Romanyada hava seferleri tatil t.dildi 
Bukre 27 {A.A) - Rom ny ı:ln b -

tun dahili havn servisleri ha' a nezar<'t ın 
emrile iş'on ahire kadar tatil ~dılmı tir. 
Hali hazırda işlemekte olan ) nlnız Buk -
reş - Cluj servisi vnrdır. 

Sovyetler:in Bükref clçİ$İ 
Bükreş 27 (A.A. ) - Ö~renildığine gö

re. Sovyetlerin yeni Rom nyıı dni LJı, -
renti f Cuma gumi kr 1 K rol itimad 
me ini verecektir. 

Coğrafi ına1uınnt 

Romanya hududlnrının uzunluğu 
(2285,9) u tabii (nehir! r) H' ( 1114 4)iı 
de ahdi olma küzere (34 10,3) kilometre
dir. Romnnyanın birle<ı"k hududunun en 
uzun ol~uğu memleket So\ yet Rusy ( 812 
Km ) dır. Rumen - Yugo 1 "' birle ik hu
dudunun uzunluğu ( 75 5 3) Mn nristan ıle 
olan birleşik hududun uzunluğu (629) . 
Polonya ile olan birle ik hudud uzunluğu 
(346,6) ve Bulgari t n ile ol n birle ik 
hududun uzunluğu ela ( 60 1, 4) kilometre
dir. Şark hududunda Karadeniz (454) ki
lometrelik yer kap) maktndn. 

Romanya, Umumi H rbden. en çok top
rak temin eden memleketlerden biri ola
rak çıkmıştır. A vrup kıt' asınd 1918 8e
nesine kadar ( 137.903) kilometre mu -
rabbaında bir yer i gal eden bu devlet, bu 
tarihte yapılan paylaşma neticesinde. ara
zisini ( 157, 146) ki lometre murabbııı ge _ 
nişletmeğe muvaffak :>lmu tur. Romanya _ 
nın bugünkü mesahai salhıyesi (295,049 ) 
kiloml':tre murabbaıdır. 

ilhak oluna~ rnziden . Basarabya 
44.422. Bukovına 10.442. 1 ransilvanya 
62.229. Sanat 18.7 15, Kri an . Maramu _ 
reş 2 1. 338 kilometre mumbbntdırlar. 

Nüfusa gelince ilhak olunan aruideld 
Rumenlerin anavatana kavuşmalan ve e _ 
kalliyetlerle birlikte Romanyanın Umumt 
Harbd en önceki nüfu u bir misli artmı tır 
Romanyanın bugünkti nüfu!u, yuvarlal 
rakam la, ( 2 O) milyon olarak gösterilebilir. 
• Besara~yanın n\ifusu 2.863,409, Buko

vıııanın nufusu iııe 85 3. 5 2 4 dilr. 
13u hc<ıabca Besarahya ile Bukovina me

s~~~ sath~ye itibarile Romanynnın dörtte 
hırını te kıl ettikleri '!ibi nüfuslan da u -
mum nüfusun dörtte birine •akındır. 

Besarab •a ile Buko'\iİnn Rumen toprak
larına ko.,tılmadan önce Rusy nın hudud -
lan dahilinde bulunuyorlardı. 

Koordinasyon 
heyeti toplandı 

Ankara 27 (A.A.> - Koord n yon P;ı:e
tl, bugün saat 10 da Bıı.şvek lettc Başvekil 
Dr. Refik Saydamın rly etınde topl nmıı 
ve ruznamesinde bulunan mcselelerı görü 
şcrek bazı kararlar nlmıştır. • 
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[~· ____;;;..Ş_e_h_i_r ___ B_a_b_e~r~l~e_r_i ___ ) [ S 1 N E .M A ] 
Şehrin un ihtiyab jikinci noterlikte yapılan Beyaz perdenin mnkemmel 

tezyid edilecek bir iht;~~~:ıa!~imeye ~·····----!~~-~-~y~Idı~!!!~ ... _. __ ... _ .... 
Jkinci ağırceza mahk~mesinde dün mü - :.· Yenı" Jı-..Jın •iiulli~ miv.nrı artık Venüaün viicuJü Je~lJir, bugünkü Bazı şehirlere ucuz buğday verilmesi hakkındaki 

kararın kaldırılması etrahnda tetkikler yapılıyor 
him bir ihtilas davasının duıuınıasına ha~ - "" • •· ,,_. • • 
lanmı§br. S güzel lıaJın herhtın6İ bir ainema yıldaına benziyen, yahud 

Hadisede suçlu sanılan mülga İstanbul ~ andıran kadında 
2 inci ınoteri Huan Ark, ba:tkitibi Fahri • 

Şehirde bir un alkıntısı mevcud olJuğu 
baklanda ortaya atılan bazı jddialann ye -
rinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bded~e 
ikhsad işleri müdürlüğü dün Kadıköy fı -
nnlarında üç 1ıünlük ihtiyat un olduğunu 
tesbit etmiştir. Yalnız Beylerbeyinde bir fı
nn değirmenden un istemi "e mevcud ih
tiyat stoktan vcrilcmiyeccği cevabını almış 
ve bu sebcble unsuz kalnuştır. 

lcrde öğütülüp lstanbula gönderilmekte, ba 
zı ahvalde teahhürle veya noksan sevke -
dilen mikdaT 150-0 tonluk ihtiyattan k.a -

Serim, veznedar Nuri Kocamaz ve yevmi - '-···--·,-----·-------,----·-· .. ··,-------·-... ··-----·····-·-••••••••• 

lktısad :işleri müdürlüğü ihtiyat stokun 
bu gibi ahval İçin olduğunu '\ie müracaat -
ların derhal karşılanmasını nlakadarlara 
bildirmiştir. 

Bugün de B~iktaııta bir fır•n nyni müş
külle karşılaşmış, bu fırına da ıhtiyat stok
tan un verilmi§tir. 

AlAlcadarlann verdikleri m lumnta söre 
hu intizamsızlıklar şehirde ne un darlığın
dan Te ne de buğday yokluğundan ileri gd
memektedir. Şehrin günlük ihtiyacı olan 
300 tonun 200 tonu şehirdeki değirmenler 
tarafından öğütülmekte, 100 tonu da Es
kitclıir, Bozöyük ve Karaköydeki değir -
menlerin işsiz kalmamaları için bu mahal-

Türkkuşu tayyarecileri 
paraşütle atlama 

tecrübeleri yaphlar 
TO.rkıku~u tayyıareclleri diın 'n'akynnın 

muhtellt mmtakalar•nda paraşütle ntıo.ma 
tecrübeler! yapmışlardır. 
Türkkuşunun Ankarndald merkezıne men

aub tayyareciler Devlet Havayolları İdaresi_ 
nln yolcu tayyıırelerUe Trnkynya giderek 
tecrübelerde bulunmuşlardır. Tecrübeler mu 
vaffak.iyetii olmuştur. Gençler Trakyada bir 
kaç gun kalarak tecrübelere devam edecek -
lerdir. 

Demir ihtikarı davasına 
devam edildi 

Demir ihtikin yapmaktan maznun Ga
ro Mehteryan ve Prodromos Yusufidis:in 
muhakemelerine asliye 8 inci ceza mahke
mesinde dün de dcva.n edilmiştir. 

Dünkü celsede mütaleaaınt serdeden id
dia makamı, suçu sabit görerek, her iki suç
lunun milli korunma kanununun 32 nci 
maddesine göre tecziyelerini istem~ du -
rutma yeniden ehlivukuf tetkikatı ;)'apıl -
nıası için, talik edilmiştir. ---

Taksim bahçesinde 
halk konserleri 

29 Haziran Cumartesi lstanbul beledi -
yesi şehir armonisinin Taksim bahçesi halk 
konserleri. Şef: Cemil Dölencr. 

Program: Florentiner Marş J. Fuick, 
Loin du Bal Walse E. Gillet, Amina Sere
nade P. Lincke, Oberon Ouverture Veber, 
Carmen Fantasic Bizet, İn Malaga Suite 
1-2-3 F. Curzon, Künstler lcben Walse J. 
Strauu. Aida MR. Dansc G. Verdi, Viener 
Wald Walsc J. Suauss. El Capeo , MnrJ A. 
Parera, lı.onserler saat 17 de başlar. 

--~----~ 

Vali bir kaza geçirdi 

panmasına zaruret hi.sıl olmaktadır. Bu va
ziyet şehirdeki stokun bir aylık ıhtiyaca te
kabül edecek bir mikdara arttırılması lü -
zumunu hissettirmektedir. 

Diğer taraftan fstanbul, lzmir, Ankara, 
Edirne ve Adanaya tfımil olan pahalı za -
rnanlarda ucuz Hatla buğday verilmesi hak 
kındaki kararın kaldınlması etrafında da 
tetkikler yapılmaktadır. 

Bu takdirde memleketin diğer şehule -
rinde olduğu gibi bu tehirlerde de ve bu 
meyanda lstanbulda da dı-ğirmenler ve lcır
macılar buğdayı serbest piyasadan tedarik 
edecekler ve ekmek narkı muayyen dev -
reler zarfında piyasaya göre tayin edilecek
tir. 

Toprak mahsulleri ofisinin naZJm aatı
flna nihayet vermesi hakkında bir karar 
verilse dahi müstahsili korumak için nazım 
mübayaat devam edecektir. 

j Nafia, Sıhhat ve inhisarlar 
Vekilleri 

dün şehrimize geldiler 
Na!iva Vekili General Ali Fuad Cebe -

soy, Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve~ili 
doktor Hulüsi Alataş. ve Gümrük ve in
hisarlar Vekili Raif Karadeniz dün sabahki 
ekspresle Ankaradan şehrimize gelmişler
dir. Vekiller Haydarpaşa garınd:ı viliiyet, 
Parti, sıhhat, nafia ve gümrük 'e inhisarlar 
erkanı tarafından karıılanmışlardır. Velül
ler şehrimizde birkaç gün kalarak tetkik -
!erde bulunacaklardır. 

Kumpanya halinde çalışan 
4 hırsız kadın tevkif edildi 

Bakırköyde bir mağazadan kaldınmcı -
lık suretile birçok tuhafiye euası çalan 
Hikmet. Zeliha, Fevziye '\'e Hanife isimle -
rinde dört kadının adliyeye verildjklc:rini, 
dün yazmıştık. 

Suçlu kadınlar, Sultanahmed 1 inci sulh 
ecza mahkemesinde yapılan sorgulannda 
suçlannı inkar etmİ§lerse de, hakim ken -
dilerini tevkif etmiııtir. 

Suçlu kadınların bir kumpanya halinde 
çalı,tıklan n daha böyle biTçok İ§)er çc -
virdilrJeıi anlaşılmaktadır. 

Bavullannda yapılan aramada, bir top 
tülbend, 7 tane ipekli jarse gömlek, iki 
kombinezon, çorap vesaire bulunmuştur. 
................ -....................... ·-············-···· 
c Küçük haberler ) 
Adllve emanet :memmlutu - Bir mliddet.. 

tenberl münhal bulunan İstanbul Adliyesi 
emanet memurluğuna Adliye Me.!lek mekte. 
bi mezunlarından ve müddeiumumilik sek _ 
reterlerlnden Bürhan Taytut tayin edllml~ -
tir. 

• 
~a posta miiraselitı - Fransanın 

istanbul Vali ""' Belediye Reisi Dr. U).tfi Almanya tarafından tşgall üzerine Posta, 
Kırdar evinde banyodan çıkarken bir kaza Telgtaf Umum Müdürlüğü, Fran.sanın hiç -
ıeçirrnif, sağ kolu 1ncinml.$tlr. Profesör Ilı. bir tarafına şimdilik ad1 ve taahhüdlü mü -
Akif Şakir tarafından tedavi edilen Vali, 10 r~eıaı kabul edilmemesini alikadal'lara bll
ıün isltrahat edecek bu müddet zarfında dir,miştir. 
belediye ve vilA.yel~ aid lşlerl evı.nde tedl'i ' 

l'Uülteci bfDelerl - Dün sabahki Konvan_ 
re ~ışacaktır. 

Valimız.e &eçmlş o~un der, kısa 
iyileşmesini temenni ederıı. 

da siyonel trenlle şehrimlzıe 65 kJşD k blr mül-
zaman tec1 kafilesi daha gelmiştir. Bir mllddetten_ 

Denizde bulunan cesedin büy;yeti 
tesbit edildi 

berJ Balkanlarda dolaşan bu mülteciler de 
Surlyeye gideceklerdir. Bunların arasında 11 
~I kadar Çek mültecisI de bulnnmakta<!ır. 

En~tı gii Yemişin Çardak 1.skeleSi c ya_ Unlvusite tedrl-;at talimatınamesl - Üoi
da d l'ld~ höYiyeti meçhul bir ce.wtın versite Tıb Falr.filte.sinde tedrisat talinuı~a-

~undu~u dUn yazmıştık. 1!1esinin değiştirilmesine karar ver~tir. 
Zabıta ve adliyenin yaptığı tahkikata na_ UniYersite idaresi bu busust.aki çalışmaları::u 

saran den\Jde pek. aı bir zaman kaldığı an- bu yaz tatil~ devresinde bitirecek ve yeni t.a. 
latüan bu cesedin ~o~lunda oturan ~e Umatnameyı ders yılı başından evvel hazır
marangoıUuk yapan Aleksılndr adında 50 lıyarak Maarif 'VekflleUne gön<3erecekUr. 
yqlannda bir adama akl olduğu teSblt edil- Yeni talimatnamede bilhassa tıb tahalli -
mlıl\lr. Ale'ksandr'ın bir kazaya mı. yoksa bir nın bitimine doğru J8.pılan staj müddeti u -
etnaıete mi kurban gıttlği alfıkadarlarca 1 zatılacat ve programlarda bazı ha:fifietme-
tahklk edilmektedir. Jer yapılacaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

ye katibi Rufen Eşref, haklanndaki iddia -
ya nazaran, noterliğe yatınlan paralan 
yevmiye ve emanet defterlerine kaydetme
mek suretile ihtilasen zimmete grçirmişler
dir. Maznunlar, 2 inci ağucezaya ceza ka
nununun 203 üncü maddesine göre duruş
malarının icrası ve teczıyclen tnlebile sevk 
edilmişlerdir. 

Duruşmanın ilk celsesinde yalnız maz -
nunlardan Fahri Serim ile veznedar Nuri 
Kocamaz hazır bulunmuşlar, diğerleri gel
memişlerdir. 

Fahri Serim sorgusunda vaki iddiayı red 
dederek, ezcümle, demi!ltir ki: 

- Ben notere vekelct eder ve vezneden 
gelen pullanmış evrakı im:>.a ederim. Faknt, 
para almazdım. yatırılan paralan veznrdnr 
alırdL 

Veznedar Nuri Kocamaz ise, buna itiraz 
eımi, ve paraları noteı le, ba!lk,\tibin al -
dıklannı söylemiştir. 

Duru~a. gelmiyen maznunlnrrn ihza -
ren cebleri ve 2 inci notere aid başka yol
suzluklara aid diğer bir davanın 1 int:i &i:ır 
cezadan sorulması için, talik edilmi tir. 

Ş~hrin tem;zlik işleri 
için amele bu'unamıyor 

Ziraat mevsiminin gelmiş olması üzerine 
~hrimizdelei temizlik amelesinin birçoğu 
memleketlerine dönmü,. yeniden amele 
bulmak imkanları daha ıiyade aznlnııştır. 

Belediye temizlik i len müdfülüğii mcv
cud kadrosunun verdiği imkan nısbetinde 
şehrin temiz tutulmasına riayet euneğe ça
lışmaktadır. Bazı semtlerden alınan siki\ -
yetlerde sokaklardaki çöplerin kaldırılma
dığı, evlere uğranılmadığı bildirilmckt'° • 
dir. Belediye reisliği şubelere bir tamim 
göndermiş. şikayetlere meydan verilme -
mesine çalışılmasını istemiıJtir. 

Şehrin çöplerini denize dökmcğe bu se
ne talih ç.ıkmıyacağındıın korkulmllkta, pa
çavra da para etmediği için, belediye bir 
hayli endişeye düşmüş bulunmakta idi. Dün 
daimi encümende yapılan C' ünakasada 
çöplerin bir sene mtiddctlı: drnize dökü! -
mesi 39,990 liraya bir müteahhide ihale e
dilmiştir. 

Amelenin istirahatini temin için Süley -
maniye medreselerinden meydana getiri -
len altmış yataklı temizlik amelesi koğuşu 
yakında açılacaktır. Koğuş adedinin ço -
ğaltJlması kararlaştığından bu işe elver.işli 
medreseler teshit edilmektedir. 

Orta okullardan mezun 
olanların nisbeti 

yüzde 25 i geçmiyor 
Oıta okul bitirme imtihanlarile devlet 

olgunluk imtihanları bugün bitecektir. 
Orta okullarda eleme imtihanlarında mu 

vaffak olarak sözlü imtihanlara giren ve 
bitirme imtihanlarında kazanan talebelerin 
isimleri iki güne kadar alakadarlanı bildi
rilecektir. 

Orta okullarda eleme imtihanlannda mu 
vaffakiyet nisbeti çok azdı. Elemede mu
vaffak olarak sözlü imtihanlara giren ta -
)ebelerden bir kısmı da bu imtihanlarda ka
zanamadıklarından bu yıl Haziran devre
sinde liselerden olduiu gibi orta okullar -
dan da pek az talebe mezun olabilmekte
dir. Sınıf mevcuduna nazaran orta okul -
lardan bu devrede mezun olan talr.benin 
yüzde 20-25 nisbetinde olduğu i:eri sü -
rülmekıedir. 

Diğer taraftan imtihan talimatnamesine 
göre Haziran ve Eylül devresinde orta o
kul bitirme imtihanlannda muvaffak ola -
mıyan talebe ertesi aene ayni srnıfa devam 
ctmeği arzu ettiği takdirde a!lli talebe gibi 
muamele görecek ve bütün derslerden ye
niden imtihana girecektir. Talebe velileri 
talimatın bu maddesini ağır hularak tale
benin mektebe yalnız muvaffak olmadığı 
dersten imtihana girmek cartile de' amınıı 
müsaade edilmesi için alakadarlara müra
caat etmektedirler, Maarif Vekaleti bu mü
racaatları tetkik etmektedir. 

Devlet ôlgunluk imtihanlannda muvaffak 
olan talebenin isimleri de bugünlerde her 
mektebde talebeye ilan edilecektir. Bu yıl 
liselerden Haziran devresinde vükaıek tah
sile geçebilecek talebenin hakiki mikdarı 
bugünlerde belli olacaktır. · 

Belediyenin otomobilile bir 
tramvay çarpıttı 

Basa bev ge_ 
tenıenıe ya nı.lall-

. Alarm tecrube
sı de d düklerin her 
taraftan 1şıt.nmed ğı 

malum-

Belediyeye aid ve şoför Yahyanın idare -
sindeki 3160 sayılı otomobil, Harbiye cadde. 
sinden geçerken Kart.ulnş - Beyazıd h<:LUına 
ışllyen vatman Tevtiğln ldaresındeki 3-07 sa. 

Bunun sebebi Hasan bey - El - yılı tramvavla çarp~lır . 
bu düdüklerin :;atın bette uizım, pa:rqı. -.:ı ........ '"" etli olan bu müsademe nelicesl 1. 

alınması ~in kiti veren. hMa.ra uğramı.ı, tramvayın on 
derecede para ayrı - • l"t R 1 N A N, -.mıarı parçala,nmıştır. Kaza 
aama.ması imiş.. hkikat ya~tadır. 

---------------------

Yeni Amerikan yıldız lanndan Maureen O Hara 
Yeryüzünde asırlarca kadın güzelliğinin mazlar. Bir Avrupa stüdyosu filmin bütçe·' 

timsali «Yunan güzelliğiıı idi. Her memle- sini ne kadar kısarsa Amerilcan stüdycısu 
ket, kadın güzelliği ayan olarak meşhur o kadar geniş tutar. 
Venüs dö Miloyu kabul etmiş bulunuyordu. Müstesna Amerikan filmlerı için normal 

Bugün bu güzellik ayarı mevk.iini kay- bütçe 1 .000.000 dolardır. Yani bizim pa
heylemiştir. Venüs dö Milonun vücudü her ramızla l.400.000 lira kadar bir şeyi • . • 
halde mükemmel surette güzel ve endamlı Bu bir milyon dolarlık biitçenin ne su· 
bir vücuddür, beğenilmemek imkansızdır. retle taksim edildiğini bilmek ister n.is: 
Fakat bugünkü moda telakki. ine göre Ve- niz, izah edelim: 
nüs dö Milonun kalçaları fazla görülmek
tedir, etvarı da bu zamanın tavırlarına ay
km gelmektedir. 

Bugün modem kadın sporcudur. ince bir 
vücude maliktir. Kendisini binbir vaziyete 

Aldıktan Yu:ı:de. 

ücretler J k 

Dolar 

adapte etmek mecburiyetindedir. Sinema san'atkfirlan 
Bugünkü kadınlar kendilerini sinema Flgurasyon, kiiçuk roller 

yıldızlarına benzetmek için gayret sarfcdi- Sahne vfuıı 

250.000 C" 'l~ 
_;;ı 

50 000 ,, 5 
100000 (" 10 

yorlarsa bu hareketlerini takdirle karşıla- Asistanlar 20 000 % 2 
mak İcab eder. Operatör, alıcılar ]5 000 % 1,5 

Sinema san'atkarı olmak bugün her ka- Ziya masratı 20 000 o/ı 2 
dının harcı değildir, ancak çok çetin bir Makyaj, perukfirlar 
imtihan geç.innekle kabil olmaktadır. Ynl- Müşavirler 
nız imtihan geçirmek ile de kalınmıyor. Senaryonun ihzarı ve dekupaj 
Sinema san"atkan olan bir kadın daima vii- Senaryo ynhud romarun iş_ 
cudüne bakmak, en nazik bir makine ,gibi tıra hakkı 

g 000 
2.000 

('!'. 09 

"' 0,2 
70.000 % 7 

50.000 ~ 5 
onu ayarlamak mecburiyetindedir. Bugün Kostümler ve kostüm res.
birçok büyük ıehirlerdelci büyük icadın samlan 20 000 ft 2 
terzileri sinemalara ellerinde kalem ve ka- Dekorlar ve dekorcular 
ğıdlar ile gitmektedirler. Filmde görülen Sahne fotoğraflan ve fO
san' atkararın kopyalarını yapmakla meş- to~aflar 

125 000 

4 .000 

'7c 12,5 

,, 0,4 
guldürler. Montaj 10000 ft 1 

Demek oluyor ki bugün sinema yıldız- Fılmin negatifi J0.000 % l 
lan her bakımdan birer 1ıüzellik miyarıdır- Tecrübe masraflan 12 000 % l ,2 
lar. S gortalar 20 000 C" 2 

Unutmamak gerektir ki !Iİnerna yıldızına Ses alma mruıratıan 
benzemek için aaçlannı Joan Crawford, İlAnat, nakliyat ücretleri, 
yahud Marlene Oietrich gibi tanzim e} le- teknik masraflar vesaire 
mek hiç te ki.Fi gelmemektedir. Gayri melhuz masraflar 

31000 

20 000 
150 000 

ft 3.1 

N. ~ ,.. 15 

Bu san'atkarların vasfı miimeyyizleri vü- Yekfın 
cudlerindeki tam ahcnkleridir. Bu ahenk-

1.000.000 dolar % 100 
====-leri temin İçin de daima kontrol altında 

bulunmaktadulBT. 
A"'ağıya sinema yıldızlarının boyları ''e 

sıkletlerini dercediyoruz. iyice tetkik edi
niz. Ban boy ile sıklet arasındaki nisbet 
muhakkak ki dikkat nazarlarınızı çekecek
tir. Bunlarla şu veva bu 'inema yıldızının 
hususi giizelliii bakltrnda bir fikir sahibi 
olacakltnız: 

Boy Sıklet 
- -

Greta Carbo 1.67 56 kilo 
Joan Crawford 1.62 60 ,, 
Claudette Colbert 1.65 .f7 ,, 
Marlene Dietrich 1.6; 54 )) 

Norma Shearer J.55 53 » 
İrene Dunne 1.62 52 ,, 
Miriam H<'pkins 1.52 45 )) 

Ginger Rogers 1.fı5 51 )) 

Kay Francis 1.6S 50 D 

Barbara Stanwyck 1.65 54 )) 

Myrna Loy 1.67 50 :ıt 

Loretta YounJJ 1.60 50 J) 

Dolores del Rio 1.63 54 J) 

Katherine Hepburn 1.70 50 lt 

Marion Davie9 l .S8 50 ,, 
Carole Lomhard 1.5 7 51 J) 

Güzel bir Amerikan filmi 
kaça çıkıyor ? ... 

Amerikan lllm kumpanyaları iyi bir film 
yapmak için hic;bir f edakarlıktnn kaçın-

Bu bütçeden de müşahedı'! edileceği ü
zere en fazla ücret alanlar aırasile san· at
karlar, dekorcular ve dekor mastnfları, 
sahne viz.ı!andır. 

Bunların aldıkları Ücretler hütçenin tam 
yüzde kırk yedi buçuğuna baliğ olmaktadır. 

Nazan dikkate alınacak ehemmiyetli 
nokta da senaryo. Toman veya piyesin sa
tın alınması bütçenin ancak yüzde ycdısine 
baliğ olmasıdır. -··-....................................................... . 
Eroin kaçakçılığı yapan bir seyyar 

satıcı yakalandı 
Zabıta sabıkalı eroin kaçakçılarından Lut.. 

fithn .son günlerde başında büyiıkçe bir dut 
tablası olduğu halde seyyar dutçuluk yaptJ_ 
RJnt Lütfinin, zabıtanın takibinden kaçııı -
mak malt.sadlle ve bu nam altmda eroin kn
çakçılığı da yapab lecetı gözonunde tutuldu
ğundan, sabıkalının hareketleri kıyafet de_ 
ğlştıren memurlar tarafından yakından kol
lanmağa ba lanmıştır. 

Lutfi dün Beyazıdda bir şahsa dut tabla. 
sının altından çıkardığı bir eroin pakcUni 
satarken sııçüstü yakalanmıştır. Bu cürmü 
meşhudu müteaklb dut tablası aranmış, dut... 
lann altına suretı mahsusada saklanmış 
mtihim miktarda eroin bulunarak müsa ere 
ed lmi.şt"r. 

Lfitfi bu un liye 5 inci ceza hAltimllğine 
tesh:m edilecektir. 

-
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. . den evvelki Fransız :....... ............ YA z AN ............. ....... f nzn ettiği bir esnada vaki olmuştur. On _ 
~~İc7ıı::%ned~indc bir aralık h~~b ! Emekli general f d~n aon:aki hadiseler izah olunmıy ihtiya 

1 • 1 General Gnulle un f E .,. E k• I t 1 gostennıyccek kadar yakın ve bntırlarda-nazır lg'J ynpmı o an w bili oruz. Bu 1 H 1 m 1 r r 1 e dır. 
mütareke aleyhinde oldugunu y • d D ·ı b'I' ki R L h' · 

d fıkir ve nzmın e i .. Son Po.-çta• nın askeri muharriri ı enı e 1 ır eyno .ım ıncsı nncak baş-
aebeble o. harbe evamf t lamok ve •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••:• vekil muavini Mareşal Petenin '\'c ba.~ku-
bulunan Franstzlnn etra ına "_P 'k - -ı ı m nda G 1 \V • d · 
Almnnlara karşı lngiltere ile bırlı te, m~ de tCJCkkül eden milli Fransız komitesi va- hat A n J ene~ . eJg~~ ın tavBJye ve 
cndcle;•e devnm' etmek için Londrnya gıt- SJtasilc ayni maksadı yürütmek istemekte- Al ta 1i:~ arı uzelne mutare~e şartlarının 
mi•ti. dir. Bu suretle Fransa, biri, dü~manln rcs- H m~nb r an .ııo~ ma~na kaıl. olmuştur. 

Kezalik Çörçil mütareke talebi sıralnrr- men mutarcke yapan Tesmi, ve diğeri, har- .. n~t k ud~~bınenın mutareke dılemelc ağır 
da Framıaya mütarekeden vazgeçerek n- be devam eden milli Fra'Jsa olm k üzere "J/1 en ısı ~pm;y..arak bunu bir Peten -
gil;ere ile birleşmeği ve mukadderat~~· Jk- ikiye ayrılmak üzeredir. lngiliz gazeteleri. .?ygakd ka:'lbnc hır?kmnsı bile onun 
giltcrcnin mukndderatüc tevhid etmc.gı te • üç sabık başvekilin, Mösyö Blum, Heryo, jutnre ~?'e a en. ve vıcd8:nen kail bıı -
Jif etmişti. Bu teklife göre Fransa Jnglltere ve Paul Boncourt"nun halen Londmda bu- ~~nmııdıgıle .d~ tefsır olunnbılir. Fnknt bü
,.e lngilıere Fransa olacak, ya~i .i~i mem : lunduklnrını yazmaktadırlar. Ancak bun - t~n ~untnr1 _bız.ım ~~vzuumu:.ı: için ikinci dc
leket, iki millet, iki devlet ve ıkı ı_mpnrn. lnrın Londraya, General Gaull' e iltihak r ce e n "n tafsılatlardır. 
torluktan tek bir knbine ve tek hır p . .uln· içfo mi, yoksa Fransanın yeni durumunu Asıl mes~le şudur: Reyno veyn Peten 
mento ile idare olunnn tek bir deyi.et "'~ görüşmek knsdile mi gittikleri henüz mn - F r:ıns_ayı mutnreke İ'!ltemeğc sevk_dmeli 
tek bir imparatorluk vücudc getınlecc lilm det~ldir. mıyd~ler; Y.oksa harb .. rlevnm mı, frnn•n -
idi. Çörçil. Hitlere karşı sonuna ka~~r. har- Bununla bcrnber General Gaull Jngiltc • nın ~mdi1ci ve gelecekteki menfaatlerine 
be de\•am etmek için buna lüzum gortı.) or- renin yanında, Almanlarla, sonuna kadar ~nha uygundu). Pc.,in sÖ}' liyeJim kı bu çe
du. v A I mücadeleye azmetmiş bulunuyor. Mareşal tın mesel.eyi halletmek için elde mevcud 

Fransn gerçi nnavatanda maglub 0

1 • Peıen de Frnnsanın şimdiki ve gelecekteki olmnlan ıktıza eden mnlümat ve vesaik 
muştu; fakat onun, A~!'n?a kuv"etçe n: elamet ve menfaatlerini Almanlarla ve d~synsınn malik değiliz. Ondan eonra bu, 
giltereninkinden sonra ıkıncı gel.f'n, Bdondan İınlyanlnrla mütareke akdinde görmekte bır he ab İ!!İnden z.iynde bir içtihnd mese -
ma 1 dokunulm mış bir haldcd~r. u!" ha!' musırdır. Bu iki tamamile zıd fikir knrnr lesidir. Mareşal Peten harbe devamla f rnn 

h ·· · ha cdılm mıı ır l k b J b ' f ·ı ' ba.,ka Frans nın enu:.t 1~ l • ve mes e ten, un ann se eh ve kaynak - sanın ve ngı terenin Almnn] rn knrŞl nihni 
ha~u filosu mcvcuddur-..F.~~sız rtıte~tc- larını uzun uzadıya tetkik ve tahlilden sar- gnll'beyi elde edebileceklerini, hnttiı yüz~c 
ke impnrntorluğu da, hutun ıcgn uv" e _ fınazar, hangiırinin daha doğru olabileceği ?tuz nisbetinde bile ümid ,.debilııeydi onun 
Jeri, yerli kuvvet knyn?klan ve jonsEİhtıer l hakkındaki kasır fikrimizı beyan etmeden lııgiltercnin dediği ve istediği veçhile ni _ 
veıleri ile, olduğu gibı d~~ııyorlak~· ası evvel mütnrekc fikrinin dnha Reyno kabi • hnyet F'rnnsayı terke<lcrek denız.lerdc ve 
J mustem e e veya • . b d 'k 
ngiltcrenin nnnvotan, h' b' • h .. •W nesı ış nşın a ı en ortaya atıldığını söy- müstemlekelerde harbe d d w• ki dan ıç ırı enuz çıg 1. 1• cvam e ecegın -

dominyon topra .,?rıdn nnmnsı hM ne ka- ıye un. dt"n şüphe edilemezdi. 1916 da Vcrdun 
· t' Jngı ız on ' B d ç·· 'I' 25 H • d J d nenmt"mış ır. . h b' çak ve deniuılu unu a, orçı ın azırnn a, ngiliz mey an muharebesi, Frnnııadu tnm milr-

dnr 1 O aylı~ hı~ ar d lu iş ise de gene Avam Knmnrasında askeri vaziyet hak - knybolmu~ sanıldığı v'! hiç bir kimsede bu 
mücndelelenle bı"!zdz: edam deniz kuvve· kında yaptığı beyanattan öğreniyoruz. An- hu usta en ufok bir ümid kalmamı oldu~u 
A da ve hntt.ı unya ' 1 1 l R • · d k' f k b' d P vrupa . . TW' • hafazn l'diyor. n- aşı an, eynonun nyasetın e 1 ransız n- ır zaman a, sırf etenin şah"i ir de, n _ 
ti olarak bınncı :f nı mu ları ve hava filo- binesi, daha Paris sukut etmeden. Alman- z.im ve harikulade st"b t ve yılm mıı:zlık. 
giliz ve Fransız onanb~nl . I r '\'e Fransız lnrdan mütareke şartlarının ne ohıbilecek- yüksek asker mcziyetlen saye inde. ka:aı • 
ı k "'ıd 'e artsız ır eşır e 1 · · k · b .. 1 1918 ·h • f • · ' b rı n,, . l v un a k i sev- <."ram sorl?,ıyn arar vcnruş ve una mutte-- nı mı~ ve nı aı za erının tcmclı u 

.. t m1eke ımpnrator ugun ' fik J ·1 • f k · • Ç" ·ı ) P 
mus e • . d. r Lütün kuvvetleri . ngt terenın muva a at etm~ını orçı - surete eten tarnfınd :ı Verdundn atı1mı -
k 1 y•ı ıktısn ı ve ma ı d . . . B .. . j ·ı O . . b 

u cc- .. • k kl f giltcreninkilerinc en rıcn etmı~tır. unun uzenne ngı tere. tı. nun ıçın öyle hir askerden ve onun 
ve kuv\et Jb ayna atr_ı ed; Fransa bundan hnrbe devnm etmek daha muvafık olacağı yanındnki kiynset ve tecrübe bibi ~'ey
kntı ır~a e I ette ne ıc fikrini ileri sürmüştür. Fakat Reynonun gnnddan Frnnsanın askeri vaziyetini ve 
mü1stefıld ~lur. , Fran~vla birleı mek tek- Fransanın askeri vaziyetinin Fransız hükCı- Fransa kadar bildiğine ve naladığına şÜp· 

te ngı tere) 
1
' " • • •• k · w · h k l h · 1 1 'l · h b k d · 

lifini yapmnğn sevkeden başlıca sebebler md e~ını mutar
1
e eb ıstemegc ı~ .~r e~me Ft: o • ~ cahı~ bo. mıy.~n I ng.1

1 
te.rke~fın dnr k·ub rdl"tı · 

1 d ı: k t Mare al Peten ,.1• diğer uguntı ısr.ar a eyan t:tmesı uzerıne ,, rnn- nı snt ı ır muta ea ııe ı tı a <" ere u e-
bun nr ır. a il r·ı 1 ·ı· ı· l .. d ·ı k y 'h• b. k f b dl . l'k bi k F ricali bu teklifte Fransnnın sız ı o u ngı ız ıman an!la gon erı me rece agır tarı ı ır ·aran sır ~ >ın ı ve 

rç~ kk ~nAl~an oskeri hükmii verine e - ve müzakere esnac;ındn bu limanlarda kal- vılgınlıkla vermiş olduğuna htikmetmek 

bmud'·nl ~1'· aret veya vesayeti ~hına gir- mak» şartile mütareke fartlarının ne ola - fevkalade ynnlıo olur. 
(' 1 ngı iZ t'S 1 · ı w• • F A l b k 

mek trhlikclerini sezdiklerinden onu cc - d> ı ec
1 
c:1:ındı. rnnsanın mİ •n.

1
• ah.~k~nn : Bununln beraber F"rnn anın bugünkü 

b d v nddetmialerdir Ayni znman- nn ıgın an sormasına ngı ız u ·umetı durumuna bnknrak biz.im Mondro müt re-va a egmez .. · f k · · 
d p ten kabinesi Almanlarla ve f tnlyan - mu va n nt etmıştır. kemi:r.i ve ondan onrnld J!ltiklıil mücadcl~-
l 

8 
I e ~tnreke akdinde musır knlmış ve O hnldc Alman] rdan mütareke ııarılnrı- lrrimizi hatırlamamak knbil değildir. O zn-

n~. a dcu · 'ni tıonuna e·dimıiştir. nın ne olnbileceğini sormak hususunda man biz Türk1er de bidayc-ttc iki ve hıııtu 
mular.1 e ım her ·ne kadar Fransayı l·cndine Frnnsada hAsı l olan lüzum ve verilt"n karar dnhn doğrusu üç safa ynlmı tır. Milliyet 

ngt t~~~ t' cmediyse de, Londrnda Ge- Peten hiikümeti zamanında desil. R<"yno ve vntnn hi~ ve aevgilerinden m:ıhrum ol _ 
rctımenG ır11.es .ır f ndan ve onun riynsetin- kabinesinin henüz iktıdar mevkiini muh • (Devamı 7 nd 11 y f dıı) 

1 Hadiseler Kar~ısında 

cRamauında. akşam olmuş, Sllatler on 

ikiye ge~ iftar sofraları etraf1na top

lananlar topa kulak vermişler: 

- Ha şimdi patJıyacak. 
... Ha şimch patlıyor. 

Saatler on ikiyi geçmiş, iftar sofralnn 

etrafına toplananlar, Iahavl" çekm ye 

başlamışlar. Minarelerdeki müezzinler 

sabırsızlanmışlar. Beş dak1ka geçmiş. on 
dakika gc~c:.. Müezzinlerm sabırlan tü
kemniş. ahşam ezanını akomuşıar. İ!tnr 

sofraları etrafına oturanların gözleri ka

ranmş. oruçlarını bozınu lar ve neden 
sonra topçuyu !bulmuşlar, sormuşlar: 

Sen bu akşam top atmadın. 
Evet atmadım. 
Şe'beb ne? 

- Scbcl:ı mi istiyorsunuz, pek çok. 

e 
Okuyuculanmdan bir genç kız bilmem 

hangi inemnnın bir aktunlite filmnide bir 
evlenme töreni seyretmiş: Kilise doludur. 

Mermer merdivenlerin iki tnrnfına dizili 
bir ihtirnm müfrezesinin nra ında beyaz el -
biseli gelinle, siyah elbiseli güvey ) ııknrı 
çıkıyorlar. Önlerinde ve arknl rındn be -

Sayfa S 
• 

Yalnız bir tanesini söylesem kafi .. bnru 
yoktu.> 

1stanbulda b!r alarm tecrübesi yaJ>1ldı. 
Alarm tecrübesi tam olarak yapılsaydı 
halkın sığınık1ara kaçması, itfaiye, enka~ 
kaldırma ve bunlara benzer ekıplerin fa. 
aliycte geçmesi, korunma vazifcsile mü .. 
kcllef olanların işleri başında bulunmn
lan icab ederdi. 

Fakat maatteessüf bunların hiç biri ya. 
pılamıy-~aktı: 

- Neden yapılmıyacaktı. sebeb ne mi? 
Diyeceksiniz. Topçunun verdiwi cevaB 

t::ırzınea bir cevab vcrebilı.rım. 
- Seheb mi istiyorsunuz. Belki pe ~ 

çok. Yalnız bir tanes'ni söyle m k ~ 
alarm işareti olan düdı.ikkri kimse dı.nı 
yamıyacaktı da ... 

r:J ..r11ıef. :!JuLU..si. 

;> 
• e 

hayatı süsleme ini mü küJle.,tirmiş olma& .. 
tan ibarettir. Hakikatte cslu Türkler bu Ü§ 

safhaya knrşı tnraf kadnr chemmiyc~ ve ,. 
rirlcrdi, bu üç safhayı unutulmıyncal: mct
rasimle geçirirlerdi, sonrnlnrı şarktn ımwle-. 

sef tesir altında kaldılar. Milli fıdetlerind<·n: 
fedakarLk ettiler. Müslüman filemini ken .. 

ynzlnrn bürünmüıı melek kndar güzel ço - di düııüncesine bırakalım, fakat T ı.irk ale

cuklar. Jllİnin müstakil bir hayat:ı sahib kalmnyı"ı .. 
İçeride org çalıyor. gdin güvey ilerli - nın sebebini eski padi hlnrın Türklükten 

yorlar, masanın ba"ınn geçiyorlar ve dua çıkmııı olmalarında aramalıyız. 
başlıyor. Sonra gene hu şartlar ahınd!l 

merdivenlerden ini, .•. 

Genç kızın mektubundan bir cümle n -
lnyım: 

«- işte bir manzara ki, kadınla erke -

ğin hayn1inden ölünciyc kndnr çıkmıyn -

caktır. Niçin bizde de böylesi yok h 

Zahiri görünüşe ve birçoklarının zannı 
hilafına olarak doğum, evlenme ve ölüm 

gibi insan hayatının bnşlıcc üç afhasını 

bir tarnfın azami ehemmiyetle karşılamn· 

sın mukabil öbür tarafın mümkün olduğu 

kadar basit geçmesi sadece din fnıkınd n 

doğmamıştır. Dinin tesiri bir tnrnfın h:ıynıa 

süslemesine ynrdım etmiş, diğM' t rafın ise 

Okuyucum soruyor: 

u- Yokluğu telafi etmek, kendimize 
mahsus adetler içinde yeni şekiller bul .. 
mak mümkün değil midir~., 

Okuyucumun bahsettiği yokluğu hisse .. 
denlerin çok olacnğını sanmıyorum. Bu .. 

nunla beraher istediğini ynpm k yeni hi~ 
cereyanın uyanmasına bnknr, güç değildir. 

* Bayan Serab: 

Hnynttn her eyi olduğu cibi görme 
İcab eder. Fazla hayalperest olm yınız. Si.,. 
zin ıztırnblarınız hayalperest olmnnızd n 
geliyor. Bu işin so:ıumı mc."·ud bir netİccy 
b ğlamamz hayalden nynlmanızl müm
kündür. 
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ı ı nıııDW c ormu 

-
Orta boylu, kalçaları 

geniş olanlar 
Yani ne pek uzun, ne 

Orta boyluB~nu~surunuz var, kalçnları
de kı ınız. ır 

iZ geniş. " l • 
Size yara acak şey er' 

a. Drape yaka,: "lü kollar. 
b. Omuzları buzgu b' b 1 

J yan ır e · 
c. Pek sıkı 0 mı düz bir etek. 
d. Ne kısa, ne uzun, 
Size uymıynn şeyler: 
a. Dü"ük omuz. 
b. Sivri dekolte. 
c. Sımıııkı bel. 
d. Pek kısa etek. 
c. Kapalı ayakkab.. • 

Orta boylu, göğüslerı 
büyük olanlar 

usurunuz göğsünü· 
Orta boylusunuz. 

zün ·,.m nlığında. 
Geyiniz: 
n. Bnşınızdan iri şıpka. 
h. Rnglan kol. 
c. Bol ceket. 
Giymeyiniz: 
a. Sivri, küçük şapka. 
b. Yüksek omuz. 
c. Ccb. I 
d. Yolları enine kum,,n'ı ar. roplnnnızda 

K ket ( a nız .1. • 
c. runze cc · ..... s aptırabı ırsı· 

hafif drnpeli krunze gogu Y 
niz.) 

Her kadın bilrnelidfr 
k k rmızı kızarıyor, 

wBurnunuz ıcaktnn ıp 1 derhal şöylece 
ıoguktan mornnyorsa bunu 
geçirmı:-ye çnlışmnlısınız: d b' 

h 'bazınız a ır 
Her eyden evvel. ~2•1 :',1 ~ b vesaire) 

nyri tubiilik (mide ekşılıgı. ı!;: l~ınız. Bn
varsn dc-rhal iyi etmeye ba a 

1 
meli. ağır 

harlı. hib rli yemeklerden vazgeç 
et yemeklerini azaltmalısınız. sıkı 8n-

Kolye Vt" elik yaka gibi bo~unu J • .. 1 ştıren ~ey en 
ran ve kan cereyanını guç e 

1
• • 'z 

kat'iyen takmnmnlı, giymeme ısını • 

Zeyneb parlnJr..gözleri. a lnl olmu!j yn
nnkları, rüzgarda uçan siyah buklelerile 
knr mndn durmuş. bir tarafı acıyan bir 
çocuk somurtkanlığile elini uğuşturuyor
du. O dakikada genç adam bu çocuk e
lini tutup öpmek ve ona: 

- Şimdi ağrısı geçti mi~ diye sor
mak rzusunu çok giiçlükle yenmeğe 
muvnffnk oldu. 

Bu ıınbah havada şefkat ve muhob
bet dolu bir sıcaklık vard ı. Zeyneb de 
kocnsınıı bnkıyor, kendini hayaluta te rk 
ediyor, olmıyncak zannettiği şeyl eri dü
şünüyordu, Birdenbire, gözünün karşı ı
nn H. ndanın güzel yüzü. fettan gözleri 
geldi ve ayni saniyede yüzünden knran
lık bir gölge geçti. Haluk ona bakıyor
du: yüzünde hruııl olan ant tcbcddüle 
hayret etti ve gnrib bir heyecanla onun 
elini tuttu. 

- Ne oldu) Ne ''ar Zeyneb? 
- Hiç .. hiçbir ey yok. 
Bu cevabda öfke ile kanşık bir acı 

vardı. 
- Bu dakikadn ne düsündüğünürli 

btına öyler misiniz~ Bunu öğrenmek is
tiyorum. 

Genç kız elini kurtarmağa çal ı ıyor, 
muvaffnk olnmndığına ainirlenivordu. 

- Mutlaka bunu öğrenmek istiyo· 
rum ••• 

Zeyneb esasen sade ruhlu, nçık knlbli 
bir kızdı ve yalandan hoşlanmazdı. Ko
cnsınn karşı t& bidaycttenberi hakikati 
sÖ\•lemeğe alışkın oldu~ndan bu defo 
inkar yolun aapmağa lüzum görmedi: 

- Siz burnya Handnnla da ge]mi rru 
idiniz? 

Hnlük beklemediği bu sual karşt.!ında 
şaşırarak muhntabının elini bıraktı ve a
cılaşan bir sesle: 

-Evet 1 dedi. 
Heyhat! Niçin nHayır?n diyemiyordu. 
Zrynebe gelince, ona böyle bir ey 

eöylenıeğe cesaret edebildiğinden dolnyı 
büyük bir mahcubiyet duyuyor, yerin 
dibine gt"çmck istiyordu. Yüzü kıpkır
mızı cılmuştu, 

g 

Nakleden: M ua:uu Taluin Berlıtand 
- Sizi sorguya çekmek İ'!temiyor

dum Haluk. Bu.sun! bilaihtiyar dudıık
Jnnmdan fırladı. Bu dakikayn k dar o 
kadının mevcudiyetini bile hntulama
mıştım. 

Genç adam meyus bir sesle: 
- Gene unutalım Zeyneb 1 diye yal

vardı. 

- Siz unutabilir misiniz > 
Böyle yapmağn mecburum. 

Ve gene aözii şakaya bozarak ilave 
etti: 

P!Gnım ızın muvnffokiyeti :ıamına. 
Bu pllnın muvnffak olmasınn 

imkfın yoktur. Hiç. kimse «emirle ve zor
la ıı ~ık olamaz. Ya sever, yahud sev
mez.. 

Haluk brt iki saniye ccvab vermeden 
onun yüzünü tetkik etti. 

- O. ha lde beni kendinize Uşık et
mek fikrinden vaz m: geçtiniz? 

- Aşk, en beklenilmedik bir zaman
da ve i tesek tc i!'..ıemcııek te kendi ken
dine gelir. Binaenaleyh, artık bunu dü
şünmeyiniz Halük .•• Size o sözleri tıöy
lediğim znman bunun ehemmiyetini ve 
vchamctini takdir edem~miştim. 

- Ya şimdi ~ 
Bu sualde sertleşen bir ahenk vrndı. 

Genç kız i"itilemiyecek kadnr hafif bir 
sesle cevnb verdi: 

- Evet, şimdi .• bunu anlıyorum sa-
nınm . •• 

Haluk len !arını çatmış. karşıki sahili 
aeyrediyordu. Birdenbire somurtk n ve 
inirli bir hal almı..;tı. 

- Çok ala ••• Ne demek istediğinizi 
anlıyorum ... Haydi imdi eve dönelim, 
geç kalırsanız belki Naciye merak eder. 

Konuşmadan bayır aşağı inmeğe b ş
ladıl r. llcmnin de keyfi kaçmış, ikisinin 
de yüzü hüzünlü bir mana almıştı. Bir 
sn t evvelki hava sanki değişmiş, gilne
;in pnrlnklığı ıolmuş, ort Irk neş' esini 
knybetrniş gibiydi. 

* Öğle yemeğini ha ba~a yediler. Na-
ciye yorgunluğunu bahane ederek aof-

raya inmek istemcmİJ. yemeğini odasın 
çıkartmı tı. Kahvelerini içerlerken Ha
luk ba"ını kaldırarak karısın hılktı ve 
ağır bir sesle: 

- Kandilliye niçin geldiğimi Ö) liye
yim. :. dedi. Size yakında sc,ahatc çı
kaca~mı bildirmek istiyordum. 

Hıç beklemediği bu haber Renç km 
f:tşırtmı b, 

- Seyahate mi çıkıyorsunu2'.) Ne za-
man~ .,... 

- Derhal. .. 

Zeynebin yüzü sapsarı oldu kalbi 
korku ile çarph ve güçlükle ~ özJeri 
ııöyliyebildi: 

- Yani bugün mü gideceksiniz) 
- Bugün değil, yann ... 
- Buna birdc-nbirc mi karar verdi. 

niz) Evden çıkhğım zamnn hö) le bir 
niyetinizden bahsetmemİ!ltiniz... Kolu
nuz tamamile geçti mı Hnlük) 

- Sıhhatçe pek iyiyim. Seyahntimc 
gelince, hunun bir sebebi var. Siz yok
~en iki gec': Yakacığıı, annem<' gitmiş
tım, onun1n ı lerden konu tuk. Siz bizim 
Halebde birçok cmlilkimiz olduğunu bil
miyor unuz Zeyneb. Şimdiye kndar bu 
c~lakin idnresile annem me~ı::ul olurdu. 
fkı sene evvel Halebdeld i !erimizi takib 
eden avukat ölmü .. , yerine bir bn~knsı 
tayin edilmiş ti. Meğer bu ndnm kendi 
menfaatini bizimkinden Ü tün tutnrnk 
bir takım dalavereler çevirmeğt" bn•ln-

1 

mış. Bunu anneme gdı.-n mekıublardnn 
öğrendim ve oraya bizzat gidip vaziyeti 
anlamağa ve başka bir ·vekil tn) in f'tme
ğc knrar verdim. 

- Hakkınız var, Hnlebe gitme.ğe 
mecbur unuz... Şimdi Kandilliye niçin 
geldiğinizi anladım. 

Yüz yüze baktılar. iki i de bu muha
verenin daha uzun zaman devam etme
a.ini istemiyormuşlar gibi a.ı.bıtsızl. nmış
lnrdı. Söze tekrar Zeyneb bn tndı: 

- Annenize \'e herkese kar ı enhid 
bir karı koca gibi görOnmegc karnr vcr-
mİ§t.İk. (Arka ı var) 

i z? 
En kısa boylular nerededir ? 
Piemon cüceıe. 

rinden daha kısa 

boJlu olan bir cü 

cc ırkı mcvcuddur 

Bunlar Saradegn· 

de bulunmaktadır. 

lar. Dünyanın en 

kısa ndamlanna 

bunlar 
tesadüf 

arasında 

edilmek· 
fodir. Nesil !nki 

raz bulmak üzere
dir. 

naye olarak ckum· 

m gibi sevişmek, 

tabiri lisana girmiştir. Fnknt di ısina 
kumrudan daha sadrk bir kuş mcvcud~ 
dur. Erkek atmaca daima oişisile birliktQ 
bulunur ve birlikte uçarlar. Erkek atma
ca bir av yakalayıp uçarken m: ından bir 
kısmını dişisinin ağzına atma!t surctil 
onu besler. 

.. _ Göriinmiyen gözlük 
G<>run~yen gözlük Amcı ikada icad 

edilmiştir. Gaz kapaklarının g. h orme ac;-
sasmı aynen temin cd<'bilmekt d 1 G . .. k c ır er. 

erçı goz ·apaklnrı altındn ne katlnı ınce 
olsa, gıme cama benzer hır Ş"y tn ,; 

1 . . " ımn~ 
zn ımctlıdır. Fakat p,özluktü görünmek is· 
t~mı:tcnler 'bu zahmete pel,,ıt<l katluna .. 
bıleceklerdir. 
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6 Sayfa SON POSTA 

f mem.leket Haberle i) 
Kızılcahamamın iki mühim derdi 

f 
-Çamköyü halkı su yolları bozulduğundan susuzluktan 

çok müşteki, 60.000 nüfuslu kazanın adli işlerine 
bir tek münferid hakim kifayet etmiyor 

1 
T ekirdağında imar 
. faaliyeti artıyor 

Tekirdağ (Hususi) - Şu aralık şehrimt"cte 
her zamancınn !azla blr imar faaliyeti ı;ıörül
:mektcdir. Kasaba civarında mevcud kuçlik 
sulann bir nrayn toplanmasile vücuda geUrl
lel) terkos o!luyunun mecrası tamamen ho.zır. 

ltızılcahnınnm (Husus1) - Kazamıza bn~ı Diğer tnrnftnn kazamızın b~ nahiyesi ve lanmış ıve geçen sene ihzar edilen demir bo. 
ç mlıdere nah ycslnln otuz be.ş haneli Çam aıtm~ binden mütec:ı.viz nüfusu vardır. Adil ru!arın döşenme .. işi hayli ilerlemiştir. il ün 
köyune hemen yarım asırdnnberl üç bin met.. işlerin ve yevmt muhakemelerin çokluğuna Derde şe~ir nufusunun çoğalacıığı d ş • 
re me afeden akmakta olan ve bütün köyün rağmen asliye ve sulh hukuk ve nsıtye ve sulh cesile yaptırılan muazzam fennt mezbah~ da 
su ib yacını tatmin eden bir mecra vardır. ceza mahkemelerinde rüyet edilmekte olan ikmal edilmiş o~nkla yakında nçılma tor~nl 

Bu suyu köye Jsal eden çam ağaçlarından bütün davnlnr yalnız mOnferld bir hll'.Imln ynpılncaktır. M~teh~ardan Rahmı • 
yapılmış olan oluklnr müruru uman1a çürü- gııyrctıne tevdi edilmiştir. Sllbahtnn aqnma ye yaptırılan ~ehır plfını da hl~ama crdl~l • 
mü.ş d ğılmış bu yüzden .su m~rasını de - kadar bil! fasıla vasati olarak ylnniden otu. mlş ve tasdlk için An~araya gönderllmlşfa~ 
ğ·ş l erek muhtelit istikametlere nkmıya za ve hattA hazan kırkı bile bulan muhake- Bu plftn tasdik edildikten sonrıı imar -
ba.şl d ğından köyün suyu da tabiatue mün. meye bakan bir hfi.klm ne kadar gayret cdPr.qc liyetıne bir kat daha hız verilecek ve birkaç 
kati olmuştur. Şimdi köy esasen çam orman. et.<;ln kaza.ya merbut beş nahiyenin hiç hl- sene içinde modern bir şehir vücuda getırll~
ları nr~mda ı;ıkı.şık geniş araziden mahrum rinde mahkeme te,?kllftt1 bulunmamMı ve cektlr. Şuurlu bir şekilde çalısmakta ve ikl • 
bulunduğu fçin ekim işlerine lüzumu olan bütün ndll işlerin merkezde ynlnız bu tek ci lntihnb devresini yaşamakta olan belediye 
cihetinden müşkül mevkide kalmışlardır. mahkemeye ve tek hftklme münhasır kalma- reisi Muhtı;:e~ln hlmmetUe şehir ıçln. 
Bin enntcyh yeni orman kanunu böyle ıığa.ç. sı köyllllcrimizln mahkemedeki işlerinin ta- de bir de buyük arsa alınarak şehir pazarı 

kurulmnsınn tC§ebbfis olunmuştur. Beton Qla. 
tan oluklar yapılmıısı için ormanlardan blatne uzamasını ve bu yüzden ziraatlerının k i d 1 . ls'"el ü 

t.1., ır. rn nşa.sına evıım o unan yenı .. e, m -
im ...,at lcrruıını menetmiş olduı;undan bu su sekteye u~raynrnk teebhürüne bais olmak te hhld t r d 200 - d t s1 l 
yolunun emsali köylerde olduğu üzere künk- - o. arn ın an gun e e un ° ıınn-
lerle alcsf icab et.mekte ise de köy halkının tadır. Binaenaleyh geçen sene Adliye Vekili cak ve eski iskeleden birkaç metre uzun ola. 
f kru halleri dolayıslle aralarında bin llr'll Fethi Olcyarın kazamızı teşrif ve yaptıkları caktır. . 
kad r b r p:ıra toplamıyo. muvaffak olmuş tetkikler sırasında bu cihet te nazıın dikkat- Şehir elektrığl d~n belediyece satı~ alınmış 
1 a da bu 1 ın bu pata ile başarılma.sın~ lerını çekml§ ve kazamıza bir hflkim muavini ve .şe3h30re00ma0 1

1iedılml ~ukr. tesbBeI~tdiyle b tçtesı bu 
1 k 1 d ır. d h"k"'- t.I sene • ra o ara ı o ı.ınmuş ur. m n o ma 15m an u wııe n yardımına Uii..,·e etmek suretne adliye işlerinde dahn 
d ihtiyac basıl olmaktadır. Köylüler kaza fazln bir sürat bu.ııulünü temin edeceklerini 
k malromı Hnmdf Onayın bu işe el koyarak . Gemlikte spor faaliyeti 
h ti blr mMCle olan bu köyün susuzluğunu vlid buyurmuşlardı. I.,te kazamız halkı muh-
ıd rmck fçın bir çare bulmasını beklemek- terem Vekilimizin bu vMlannn şimdi d5rt 

'U>d rl r gözle ve sabırsızlıkla intizar etmektedirler. 

940 lzmir fuarına Trakya j GUmilşhaC1köylinde 
bir köylü metresini öldürdü gene iştirak edecek l 

(Hususi> - Günıuşhncı - Edirne <Husustl - Fuar komitesi topl:ın-J 
n Ş yhlcr koyünden Ahmed oğlu Şa • mış ve 1940 İzmir entcrncısyonııl funrında _ 

e r S:ılıh kızı Ayşeyi bir tehevvür ki Trakya pavyonunda yo.pılacak yenilikler 
ı bt kl oldfirmilştür. Suçlu kaçmış- ctrafındn bazı kararlar nlm~tır. Bunlar a -

k l n k tevk f edı.ım·ş ve tahkl • rasında b !hassa bu yıl Trakyanın istihsal 
n" lendlrllml tir. durumu ile köycfiluk hareketlerine önem ve. 

huriye• m dde umumUi{;lnln iddiana. rilmesl kararlaştırılmıştır. 
uçlunun, Tilrk ceza kanununun 448 fn_ 

Çorluda bir genç 
kız öldürüldü 

de i mucib nce tecziyesini istemekte_ 
u h kıml •ince yapılan tahkikat sa. 
uçun ayni maddeye uygun o!duı?u 

te bl dilerek katmn bir nydanberl müpte
ıa · lundufiu hnstahğm kendisinde ruht bir Çorlu CHusust) - Çorlunun Şehslnan ma. 
z• f evl d edıp etmediğinin ve fiilin bu ha _ hallcslnde oturnn C LO) yaşında Mehmed oğlu 
le ruhiye tahtı te !rinde husule gelip gel • Hasan Çağlayan hamil olduğu silahla gene 

n!n tn ·diri m hkemcye bırcıkllmı,tlr. Çorlunun Tiırkglicü köyünden Salih kızı 15 

uradhda Ergene suyunda 
bir kişi boğuldu 

l\!ur dlı (Hl usl) - Muradlının İnanlı kö. 
yünd k n edilen Bulgaristan göçmenle -

ynşındn Rnvldeyl bir kaza neticesinde öl _ 
dürmU.,tur. 

Adana Halkevinin bedava 
sinema seansları 

r nd Su yman o Iu 25 yn ınd::ı Osman O- Adana (Husus1) - Adana Halkevi halk 
nur koy ten rındnn geçmekte olan Ergene parasız sinema seanslarına devam etmekte • 
EU yık ırken suların ceroyanınn !ta _ dlr. Ankara.dan gelen ıkl yeni fllm de bugün. 
pılm • bo ulmu tur. Ierde gösterilecektir. 

«Son Posta» nın tarihi tefrikası: 77 

Dindar kadın sevincinden tekrar ya
faran gözlerini knpnynrnk mıızaffer ko
ca ının boynuna atıldı. 
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KARAKURUMDAN GELEN HABER 

Ziyafetin verildiği çadınn kapısında 
tela lı bir hareket oldu. Uzun bir aınğa 
geçirilmiş bütün bir dırna kızartmasını 
ta~ıynn iki ncf er giiçlükle İçeri girdiler. 
Çcıdın dolduran kumandanların kahka
haları nrasınd kalın bir ses yükseldi. Bu 
nefis manzara knrşısındn bütün itidali -
ni kaybeden Ankboğa hakikaten şevke 
gelen bir tny gibi ki nemişti. Dana tef -
ranın ortasındaki muazzam bir siniye 
oturtuldu. Etrafına, üzerinde nefis bir 
koku halesi taşıyan büyük bir lenger iç
li pilnv bo lıtılar. Aşc.ı yamakları mü
temadiyen girip çıkıyor, sofra envaı çe
şid xemekler, hoşaf ve tatltlarla süsle -
niyordu. Ketboğn doymak bilmiyen ar
kada~nı t tmin için bu akşam tam kırk 
ki iyi doyuracak bir ziyafet ç<'k.mişti. Bu 
na rağmen ııofrada Boğa Timur. Nikü
daroğul. Koğnılgay ve diğer Üç kuman• 
danla bernber ancak sekiz kişi vardı, 
vardı ammn ııevgili dostumuz evvelal -
lah bu sekiz kişiyi gölgede bırakacak 
kadar şevkli ve iştihali göriinüyordu. 
Dcrh 1 kollannı sıvayarak: - Danayı 
ben parçalı ·ncağım rnkada~lar -dedf
Her işi ehline bırakmalı. 

Niküdarowul yani bizi nç n11 bırak
m!lk niyetinde in) diye bağınrken o e
l ,. ke!!kin bir bu;ak geçire-rek gerçek -
t ., m haretli bir kullanı la hu muaz -
ır. m ovdeyi ikiye bölmı.i tU. Onlann 
miıdahale ine meydan bırakmadan iri 
bir mu elles parçasını ağzına tıkarak bu 
:r.h afetin kü nd resmini ynptı Simdi bı
çn ını mnhir bir operatör hünerile kul -
l nıyor. çıkardığı parçaların en güzelle
ri i kendine ayırdıktan 5onra geri ka -
1 r ları nrkada lnrınn dağıtıyordu. Ziya
frtten ziyade Ankbo~nın seyrine ge -
• 'l kumandan) r dnhn ~imdiden alaya 

Ya.zan: Haum Adnan Giz. 
başlamışlardı. Bu sırada kapıda bir ~ • 
lurtı oldu. ilhanın yaverlennden biri i
çeri ginnişti. Ketboğa: 

- Hayrola -dedi- Bir emir mi var) 
Y ver bir sellim çaktı: 
- Karnkurumdan bir yamçı geldi. 

( 1) Han §İmdi sizlerle görüşmek üti -
yor. 

Ketboğnnın canı !!1kılmıştı: 
- Mühim bir haber mi> -diye sor -

<lu- Başka bir malumat yok mu? 
- Hayır Noyant Cclen haberi Han

dan başka kimse bilmiyor. 
- Peki bizim hepimizi mi ı:ağırdı) 
- Evet bütün kumandanlarla görüş-

mek İstiyor, derhal gelsinler dedi. 
Eğlenceleri yanm 1'alan kumandan -

lnr cnn sıkıntısile ayağa kalktılar. Nikü
daroğul birden bir kah.kaha atarak A -
nkboğayı gösterdi. Bu habere fena hal
de içerliyen müthi adam büyijk bir ho
murtu ile ke!tiği bütün parçaları arka, 
arkaya yuvarlarken o kadar acele etmiş
ti ki. birden gözleri dışarı uğrıyarak bo
~ulmak raddesine gelmişti. 

Esaııen o en aakin zamanlarında bile 
gayet sür'atli yer, bir lokmayı ne kadat 
çabuk ve çiğnemeden yutarsa duyduğu 
zevkin o kadar keskin ve te'!İrli oldu~u
nu iddia ederdi. Arkasma birkaç hatırı 
sayılır yumruk indirerek sevgili do!ttu -
muzu bu tehlikeli vaziyetten kurtardı -
lar. Buna rağmen bir bud parçasını ya • 
nın nlmadnn 'lnu çadırdan çıkarmak 
mümkün olm dı. 

ilhan Kurulta~ ın toplandığı otağda a
aabt ndımlnrla dola ıyordu. Kumandan
larını dü ı.inceli bir baş i<ınretile kntŞl -
lndı. Yanında iki ak sakallı ve akraba -
lnnndan üç prens vardı. Hela~unun yü
zünden endişeli bir haber aldığını sezen 
kumandanlar bir şey söyleme~e ccsıuet 
edemiyerek ııustular. Hel!gu bir kaç da
kikıt dnha dolaştıktan sonra hırçın bir 
ıesle: 

(1) Yamçı: Postacı. 

Gemlık (Husu i) - Gemlikte &on :z -

manlard spor faaliyeti ehemmiyetli bir su
rette artml!• bulunmaktadır. Bu meyanda, 
bilha ıı Sunğipck fabrikasında spor fnali
y tinin gittikçe ilerlediği zikredilebilır. F::ı.b
rikada voleybol ve tenis sahaları ynpılrnış· 
tır. Re!im yeni yapılan ııahalardan birin
deki tenisçileri maça ha lamadan evvel 
grup h )inde tesbit etmektedir. 

- Tasavvurlanmızı altüst ,~den u - ı 
den uğursuz bir haber aldım -diye ho -
ınurdandı- Knrdesim Kaan ölmüş. 

Bu öz hiitiin çadırı ııar~tı. Kaarıa kar
şı büyük bir saygı ve muhabbet besle -
yen kumnndnnlar yeis içinde küluhlnrı -
nı yere vurdular. Fakat İlhanın ciddi ve 
snkin duru u onları sükunete davet edi
yordu. O tekrar sözüne devam ederek: 
• - Sizi birden ehemmiyet ke beden 
vnz.iyeti müzakere için çağırdım. - dedi -
Bu sıra ız ölüm karşı"ınd<ı evvelce ıcs
bit ettiğimiz. planı yeni baştnn gözden 
geç~mıek ve icab ederse•tadil etmek lit
zım geliyor. Ben derhal yurd dönerek 
büyük kurultaya iştirak mecburiyetin
deyim. Ben nynldıktan sonra ordunun 
vaziyeti ne olacak) Bu lcador yer zapte· 
clerek Şnma kadar geldik. Önümüzde 
hiçbir hail kafmıyarak Mısır yolu nçılcJı. 
Den ayrılınca, ordumuz bunca zafer ve 
fiiıuhatı yiizüstü bırakarak geri mi çeki· 
lecek, yoksa rahmetli Kaanın ıırzu,unu 

yerine getirerek hedefe doğru yoluna 
devam edc;cck mi? Eğer yolunıı devanı 
ederse benim yokluğum bu işi başarrnayn 
mini olur mu) Acaba vüz aklığı ile fütu· 
hatımıza devam edebiİecelc miyiı~ .Sim· 
di çabuk bunları mifzakerc ederek, fikir
lerinizi açıkça bildirmenizi İstiyorurn· 

ilhanın bu beyanatı iizerine bütün ku
mandanlar sıra ile "öz alarak hemen 
hepsi de fütuhata devam fikrini tercih 
ettiler. l lelagil onları dikkatle dinledik
t~n ııonra: 

- Ben de bu fikirdeyirn - dedi - fa
kat şunu da mütnlea edirıiı: ki bundan 
sonra yapacağırnız iş, bugüne kadar ynp
tıklarımudan hafif değil. belki bir misli 
ağırdır. Uzun bir çöl geÇtikten sonra Kö. 
lemenler gibi kuvveti bir ordu ile çarpı. 
ne kııımz. Bu her şeyden evvel bir ku. 

manda meselesidir. Orduyu oraya kndar 
götürmek. böyle bir düşmanla çarpış
mak gibi mühim ve çok muhntarnlı bir 
i in mc:s'uliyetini hangi omuza yükliye
ccğiz '? •• içinizde pek değerli ve f edak&r 
kumnndanlar bulunduğunu billyonını. 
Ukin crefli olduğu kndar ağır olan bu 
vazifeyi hanginiz deruhte edeceksiniı) 

Çadıra ağır bir sükut çöktü. Hiçbir 
kumandan Helngu gibi YBnıan bir nske
rin bırakuğı yeri doldurmayı:ı, o ağır 
mes'uliyeti yüklenmeye cesaret edemi
yordu. 

(.AJ'k811 "'") 
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Gayrimenkul Satış llanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Mlhranın sa~lığında 23091 hcsab No. sile SandığımızdQn aldığı 150 liraya l:IU'§l birin. 
ci derecede ıpotek edip vadesinde boreunu vermediğinden bakkınd::ı yapılıın takil> il _ 
zerine 3202 No. ıu kanunun 4<i cı maddesinin mntufu 40 cı maddesine gore Lllmnsı 
fcab eden Boğazlçinde Beşiktaş knzn.sının Arnavudköy Yenimahalle Klreçluı.tı sokıı.. 
ğındn eski 12 Mü. yeni 18 kapı nwnaralı n~ab bir evin tamamı bir bu9uk ay mfiddeUe 
açık arttırmaya konmuştur. 

S:~tı§ tapıı sicil kaydına göre yapılmak!adır. Arttırmaya girmek lstiyen (88l llrn pey 
akçesi verecektir. Milli bankalardan bır nln teminat mektubu da kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve tellflliye rfisumu borÇlUJn ıı. 
1ddir. Arttırma .şartnamesi 3/7'940 tarihinden itibaren tetkik etmek 
fstiyenlerc Sandık hukuk ~eri servl&lnde açık bulundurulacaktır. Tapu slcll kaydı vcsıı.. 
ir lüzumlu izahatta şart.namede ve takıb dosyasında vardır. Arttırmıya glrmlb olanlar, 
bunları tetkilr ederek sablığa çıkarılan gayri menku' hakkında her şeyi öğrenmlı ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 14 8 940 tnrlhıne miisndlf Çarşamba günü ÇQ#nlollund 
kMn sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya,pılabllmesl 

:için teklif edılecek bedelin tercihan nlınması icab eden gnyrl menkul mükellefiycUerlle 
Sandık alacağını tnmnmen geçm~ olması §ar~tır. Aksi takdirde son arttınuıın ta.ah. 
2ıildil tıı'ik! kalmak şnrtile 29/8/940 tarihine müsadif Perşembe günü ayni :mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu nrLLırmada gayri menkul en çok arttırnnın 
ıfistünde bırakılacaktır. Haklan tnpu slclllerile sabit olmıyan nlfıkadnrlar ve irtifak hakl..-ı 
sa.hlblerin:n bu haklarını ve busustle fı.lz ve masarlfe dnir iddialnnnı urın tnrfh1nden 
\tlbs.ren yırml gün içinde evrakı mll.sbltelertıe beraber dairemize blldlrmelerı ırızım • 
dır. Bu smetle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu siclllerlle sabit olmıynnlo.r 
satış bedellnlr. paylaşmasından hariQ kalırlar. Daha fazla malümat almak ıst.ıyenlerln 
939/693 dosya nwnarnsile sandığımız hukuk işlt>rl servisine müracaat etmeleri !Uzu.. 
mu tlAn olunur. 

*** DİKKAT 
Emnıyet Sl\ndığı, dandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek fstlyenl mu-

bamminl~lmtzln koym~ olduğu klymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere lhale be-
dellnln yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (5438) 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

KANSIZLIK 
Bir cok hastalık
lara sebeb olur. 
Kansızlığı ; 

DESCHİENS ŞURUB 
kullanmakla tedavi 
ediniz. 

DESCHIENS ŞURUBU 
zafiyeti gıderir, vü
cuda kan, kuvvetvo 
iştiha temin ed r. 

ha alıkla
rın önünü alır. 

Reçete ilo satılır 

1940 iKRAMiYELERi: 
ı nded 2000 liralık -= 2000.- llıa 

s • 1000 • - 3000.- • 
6 • 500 • 8000.- • 
ı~ • 250 • - 3000.- • 
40 • 100 il - (000.- • 
'lö • 50 • .... 3760.- • 

210 • 2:s » - 6250.- • 

Keştdcler: ı Şubat, ı Ma.Jıt. 

ı Atustos, 1 İldncltetrln tarih • 
lertnde rapı.la, 

J 



; 
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?eoksek Ziraa Enst tllsü 
e örlüğiinden 

talebe ve müstahdem nin iaşelcrinden ekmek, toz ve kesme teker 
ı - Kurumumuz etile satın 3 ına.cnktır. 

reş 1 Peıe·n - g er 
düellosunda haklı olan 

s"z 
imdir? ve yaş etızc P zar~-~1 dakl s:ıat erde Rektörluk blnasındald mOteşekkil 

3 - 917 D4-0 Salı gunu lıu.u arın 
komisyon tnrafıpdan !ha1esl yapılıı.caktır. 

Ktı.hlre 27 
tebllğ! 

İngiliz tebliği 
CA.A..) - D~n akşamkJ resmt 

3 - Muvakkat teminat 'ib ı.5 altur. k iste enlerin enstitü da.lre müdfirlülüne müra
Fn?.la izahat ve şartname ma 

Kara devriyelerimiz İt.aıya.n SOmalisinde 
bir mukavemetle kar§J}aşma.do.n S2 kilometre (Ba.ştarafı 5 inci :sayfada) yııhanrılann FTansız donnnmasına, Fr na 

uçak filolarına ve Fransız müstemlckclcrinc 
hüküm ve tasarruf etmelerine Fransanııı r _ 
"' olmasını bir düşkünlük ve bir ~amus ku
suru addediyor. O, bir memleketin gaLö 
olduğ ukadar mnğlub da olabilec ·ini e 
mağlubun mağlubiyetin mütc:arif mecbu -
riyctlerine uymasını, h r ne kadar ağır ol-

caatıan <3055) C52lOl 
Cinsi .Mıktarı 

Toz .şeker 
Kesme .şeker 
Ekmek 
Tnş cbze 

Senuzotu 
Ayşekadın fasulye 
Çalı fastılye 

İç barbunye tazt 
Dolmalık b ber 
B vrf b bC'r 
Dom te 
Tnze bamya 
Sal talık hıyar 

Lhnon b:ı.şboy 
Mnydnnoz 
Dereotu 
Nnne 
Pa t.hcan bnş boy 
SakJz kab:ığı 
Tnze so7;ıı n 
Taze iç be elyc 
Avva 
ViŞne 

T ze er'k 
Taze knyı.sı 

Çilek 
Elma 
Şeftali 
Knr.ı>UZ 

Kavun 
uznm 
Por :ıkal 80 lik 
Tntt ·nprnk 
Kereviz 
Ll'ıhana 

Prnsa 
Ispanak 
Tnte bakla. 
H vuç 
Karna.bahar 
Sarımsak 
Tatlıhk kabak 
s~1::ımurn ynpra • 
~'llç:ı 
En,.lnar 
Patates Adı:ıpazan, 
Kurusoğan 

sarL 

12 000 
5 ool> 

135 000 

l 000 
7000 
2000 
1 000 
1500 

500 
15000 

500 
10 000 A. 
20 000 A. 
ıo ooo D. 
3 000 D. 

500 
20000 Kg. 

3 000 • 
ı 000 
l 000 
1500 
2 000 
15 o 
l 500 

500 
1500 
1500 

15000 
10000 
15000 
15 ooo adcd 

300 
l 000 

15 000 
10 000 
10 000 

• 5 000 

2000 
1000 

soo 
500 
500 

1 000 
s noı aded 
ıs ooo 
12 000 

Beher Kg. FJ. 

38 
42 
10,5 

8 
12 
10 
15 
12 
JO 
8 

20 
4 adedi 
3 adl'dl 
1 demeti 
ı demeti 
1 demeti 
9 
8 

10 
20 
10 
20 
10 
25 
25 
20 
20 

6 
6 

15 
4 

15 
10 
5 
6 
8 
9 
~ 

1~ 

20 
5 

20 
25 
10 
fi 
6 

Tutarı 

5.700 > Saat 11 de 
2 310 ) 

14,145 > Saat 8 de 

80 
840 
200 
150 
180 
50 

1200 
100 
400 
600 
100 
30 
5 

1800 
240 
100 
200 
150 
400 
150 
375 
125 
300 
300 
000 
600 

2250 
600 

45 
100 
750 
500 
800 
450 
J?O Bant s.so da 
150 
60 
25 

100 
250 
500 
900 
720 

ilerlcmlşlerdir. . 
İtalyan Habeşlstanından ve Somnliden gc. 

len haberlere g&e, İtalyanlar tare.fındnn 
knyıd ve tesllh edilen çeteler bize iltihak için 
kaçmak anusundndırlar. 
Knrakollarınından biri tarafından verilen 

raporda, Rudolf gölüniln batı kıyısı üzerin. 
deki Loklta.ung 25 Haziranda db•man tarn_ 
fmtlıın bombardnnan edi1miştJr. 12 bomba 
atı~a da hlc;blr hasar yoktur. 
Keşif tayynrelertmız. İtalyan SomnUsi ü -

zerinde faaliyet gfutermı.,lerdlr 
Kahire 27 CA.A.) - Buyük Britanya umu. 

mı knrnrgfı.hında.n tebli- ediliyor: 
Abysslnlc ve İngiliz Somaıısı hududunda, 

tanklann yardımile büyük bir düşman müt_ 
rezesi llerı karakollarımıza hücum etmiştir. 
Bir İnglllz ıabıti kumandasında bulunan kü 
çük bir polis garnizonundan ibaret bulunnn 
kuvvetıertmtz 4 saat çarpışmadan sonrn ta
arruzu şiddetle tardetmtştır. Tnrnfımızdn 
zayiat yoktur. Küçük gnrnlz<>n muntazam 
bir surette ric'at etmişt"r. 

dukları kadar, vicdan, ahlıik ve namus 
duygularından ari olan hain ekalliycti tn
mamile bir tarafa bırakıyorum. Kahir Türk 
çokluğu üç lmım idiler: Miicadclenin fny
da11ı2lığına kail olarak memleketin kazan -
cını mümnşatla mümkün olanı kurtarmak
ta görenler, memleketin yegane aeJiimet V<' 

nccnt yolunun mücnddc olduğuna iman e
denler ve nihayet mütercddidlcr. 

İşte Fransanın bugünkü ba langıç hnli, 
tıpkı bizim 22 yıl evvelki vnziyctiınizi nn
drnr. Onlann da, bizim 22 vıl evvel oldu
ğu gibi, memleketleri işgal alhna alıruru -
tır. Onların halkı do, ~imdi, tıpkı bizim 22 
yıl evve1 olduğu gibi, mütnrc.-kc ve sulh -
çüler, mucndele taraftarları \•e mütereddid
i r olmnk üzere üçe ayrılmı;ı bulunuyorlar. 
Onlar henüz ruhi mücadelenin ba,langıcın
dndırlar. Biz de 22 sene evvel buna benzer 
anlar geçirmiştik. O zaman kaç kişi vardı 

ki Anadoluda binbir müşkülat içinde baş
lıynn mücadelenin mutlak surette "7.aferle 
biteceğine mutlak surcttle kail bulunsun -
Jar) Eğer böyle bir zümre vnr idise mu -

sn da, şerefsiz.lik değil, muk ddernt adde • 
diyor. Ancak yukarıd söylediğim cihi fim· 
di de tekrar ~deyim ki, Pcten ve \Vcygand 
lngiltercnin nihayet galıb geleceğine kani 
bulunsalardı ne yapıp ;yapıp onunla bir -
likte kalırlar ve harbe de\ nm ederl<"rdi. 
Fakat buna kannntleri yoktur; onun için 
h rb~ devam onlarca bir mnnnsızlıktnn 
başka bir şey değildir. 

General CaulJ i c tamamen aksi dav • 
dadır. Bunların hangisinin haklı çıkncnğını 
nncnK h:i.diselcr ve harbin sonu göstere • 
cektir. 

Neticenin önünde:ı keşfolunması pe.lt 
güçtür. Bu gibi ylcr bir z İçtihnd, biraz 
knnant, bim.z azim ve nihayet tnlih me • L byn hududunda tş'arn değer !bir şey yok. 

tur. seleleridir. 
hakkak pek azdılar. Keza hangi hcsab ve E.ğer talih Genemi Caua1le'n yardım c-

Alman tebli~i hangi mantık mutlak surette derdi ki, A - derse Peten Fmnsanın muhti bir ınnreş.ıli 
Berlin 27 (A.A) - Ordu b~kmnandanlığ1_ nndolu mücnhidlcri Türkiyeyi kurtarabile- olacaktır. Aksi takdirde m zul General 

nın tebll~f: cekler ve hür ve müstakil bir Tütkiye ku- G ull muzmahil olmaktan kendini kurtnn-
MUtareke munhedesi hiikt\mlerl mucJbtn. rabileceklerdir. Onun için bugün Petcn mi mıyacatır. lşte dünyanın hnli böyledir. • 

ce kıt'alanmız Bordeaux'nun doğusunda Dor haklı, yoksa Cnulle mn Bu, pek bilinemez. H. E. Erkilet 

do"'ne bölgesine ~ada! ~ı>rlem1 terdir. Dfüı - Onlar bugün deniz.aşın r dyohır ile Ftan • -··········································-··········-···· 
mamn zayıf denız cmutam1an tarafından sanın kurtarılması yolları üzerinde münn- ( T I y A T R Q l A R ) 
24 Haziranı 25 Hazirana ba~Jıyan gece Fran- ,L d' ı 

:ı.a c ıyor: ar. 
sanın şimalinde yapılan istlkşaflar zorluk _ p b .. F d" t l'm '----------------
suz tnrdedllmiştır. eten ugun ransa~ın .. uşmana d ı Raşid Rıza tiyatrosu 

Bir denıv,aJtı, 35,000 tonluk bir dUşman olmasını, yann dost. csır d] uş~~ekt~n ah~ Bu n~nm sundlyc Şenyoldn 
g~ı~n~lli~mb™~e~~ir e:h~v~e~n~b~u~lm~~ak~·t~a~d~ır~.~P~e~t~en~~n~gı~lı~d~e~n~n~,~y~a~n~ı========~==~===~~ 

26 Haziranı 2'1 Hazirana bn~hvan gcee Al- - 1 
man bombardıman tnyyarell'ri ingDterede Devlet demiryolları ve l"manları işletmesi 
<fenfz testsatl ne ta:yynrc tezgtıhlarınn bom -
balar ntmuılnrdır. l31r Alman tayyaresi n~ - umum idaresi ilanları 

süne dlimnemtsttr. 1..-------------------------~-~-~-Ba gece, İngı1lz tayyareleri b:ıtı Alm!lnyn- Muhammen bedeli 6616 Jlra so kuruı olan l::aynnk i§]crı için olb knlemden lb ret 
sı ilzertne de bombalar ntmı.şlnrsa da bu muhtelif şekil ve eb'adda (4700) aded Husus! Forma Kö.mUru 16 7 19 O S lı günu at. 
bombalar nskert hedenere isabet etmemi • 05) on beşte Haydarpaş:ıda Gar binası dnhlllndekl komisyon tarafından kapalı rf tir. t 

usulile satın alınacak ır. . B:ı~ aıvıuer ölmn., ve vnralanmı!StTr. İkJ 
İngiliz tnyyaresı drı!i toplan tuafından dl- Bu işe girmek isteyenlcnn 496 Ura 
ğer bir ta:yvnre de Alman avcıları tarafın _ ettiği vesikalarla tekliflerin! muhlevı 

24 kuruşlult :m'1vakkat tenıın t, k nunun tayin 
zarflarını ayni gun saat (14) on dorde kafüır ko_ 

l'T.895 
dan dilşilrülmüsttır. misyon Reislifine vermeleri Jfwnıdır. 

h" lvan tPhliit Bu işe nld şartnameler komisyondan '}>arnsız olnrnk dağıtılmaktadır. (54.31) 

y ozgad Memleket Hastahanesi Baştabibliğinden: İtalyada bir mahal 27 (A A.l - Umum! tıııNW 

Hastanemize 30 zar lira aylık Ucretll iki hastabnkm. ! : 50 'nra aylık ücretll ameliyathane t.şlerlnden anlıynn bonservisli bir hastabn.kıcı. 
3 _ 4o ı ra aylık ucretli bir aşçıbaşı nlınncaktır . .A.~çıbaışının yanında blr lkincl aşçı 

İta.Jvnn knrarPAhının' 16 numaralı tebllğl: Muhammen bedell (15680) lira ohm 3 kaJeın vagon akiimülfı.tör plfı.klnrı 6 811040 
Tnvvare boıııbnrdıman filolarımız birbiri. Salı gUnU saat 15 de kap:ılı zart usulii ne Anttnrada İdare binasında satın alınacaktır. 

nı mUtenkıb Maıtava hücum etm1 lcr ve a. Bu işe girmek istiyenlerln (1176) llrn1ık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
dımın yen! b!r takım bahri ve hıwat hedef. veslkalnrı ve teklınerını ayni gün snat 14 e kadar komls)'on rclsliğlne vermeleri lft.zım. 
lerlne slddl'tle taarruz etm •ll'rd r Biltün ve bir de bulı:ışıkçı vardır. 

< _ E\saf ve şeraiti haiz olanların bon: ervıs ve 
rnptederck baştab blı e müracaa an fi n olunur. 

Cümhuriyeti 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sstldalnrına 

K Si 
· 100 000 000 Tu·· rk Lirası Sermayesı: _. . . 
Şube ve a3ans ndedi: 265 

Zira; ve ticaı l her nc\'i banka muameleleri 

4 
40 

100 
120 

" 
" 
" 
" 
" 

160 " 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar 

kt ğı takdirde miyenlcrc ıkraınıye çı ı E JUi 1 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Y ' 

rthlerind çekilec ktir. 

• 

tayyarclrrimrz hareket ilslerine dönmflşler - ~artnamcler parasız olarak Anknr:ı.dn Malı:eme Dairesinden, Hay~nrp d:ı tesellüm 
dfr ve sevk şefitrunden dağıtılac:ı.ktır. (5052) 

S mali Arrlknd::ı deD(llar, otomobil ve kam-. ------------------------------::-----vnnlara vrs:ı•r motörlü nakil v11S1Uılannn 

karşı mfitcnddld hficumlar vıı'l'lılmıştır BU. 
iln tavyarelrr mlz tl.<;Jerfne d!Snınüslcrdlr 

Deniz cfü:fitamlnnmı7. d kkete savan b'r 
mııvntf klvetır Snllum İngiliz OssünQ bom_ 
b rrhman etmfcılerdlr 

Dfı11menın Mn.'lSouah ve Assnb'n karşı van. 
m•s oldn!ttı hnva seferle•! hlt'hlr ne lce ver-

M'lfi mUrlafaa rnilkP.'lefiyeti 
nizamnamesi rnef iyete kondu 

(Bastarafı 1 lnrl a' !ad ) 

Türk kaduuna verilen zilcler 
Ş:ıh.51 mO eli ftyet kısmında Türk kadını. 

n ~u va fe er verilm ştlr Dlkhn ve terzUlk, 
ütu üluk, ll.'jçılık hlzmctJeri ıcvaznn vt hnrb 
sanayii işleri. ıuhhl ve !çtlmal muaven t mO. 
~lerl hizmetleri. yardımcl hem.şırelik. 
hasta.bakıcılık, sıhhlyen aid depo, fabrlkn 
ve lfıborntuvnr hlzmetlert, pasif korunma 
llfzmetlerl, rcsmt ve memleke müdafaasına 
yanynn müe.sre elerde çahşıuılann askerlL 
ğe çağmlmMmdan dolayı boş ltalnn hlmıct
Jor postn telgraf ve telefon hlzmeU rı. mem-
1 'et mUdnfansma yarıyım husus! fnbrikn. 
ıar isleri, köylerde ve çiftliklerde nııkere gi
denlerin bırnktıklnn zırat f.ııtllıs:ı.IAt 1 lerf, 
yol ve rn :ınt işleri <1tıyad ve tahammüJ kay. 
dllel devlet demlryollan hlzmeUe:ri, tram -
vay, tünel, otobtls ves:ı.ir nakliyat lslerı, aha
linin iaşesi hizmeti, meslek sahibi olnn.Iıır 
orduda faallvet yeri oldukça mesleklerinde 
istıhdnm edlllrler. 
Kadınların şahst miikellefiyetınde fU .aıra_ 

ıar ve csnslnr göıetilecett.ır. 
1 _ Sıra b klemeden kendi lst~e gelen_ 

ler. 
2 _ 20.40 ya.'$ nrasıcdakl kızlarla QOCuitu 

olmıyan dul kadınlar. 
3 _ 20.4-0 yas arasındaki evli kadınlardan 

çocuğu olmıyanlnr. 
4 _ 20-40 yaş arasındaki kadınlardan ba. 

1cmın muhtaç çor.u~ olmıvnnlar. 
5 _ 4-0-5-0 yasları arasındaki kadınlar. 
6 _ 50.65 ya.şlan arasında.ki kadınlar. 
7 _ 20 yaşından asdı kız ve kadınlar. 
'Kadınlar kendi kôv. kasaba ve .şehir sı _ 

MÜHİM BiR KEŞiF 
sayesinde 

Buruşukluklara Nihayet 
Veriliyor 

Bu tecrübeyi yapınız. 
:Meşhur blr cild mfıt.elınssısı tara.. 

tından ke,,if ve genç hayvanlıırın 

clld hiiceyre.lerinden kc.rruıli itina ile 
isUhsal cdllen ve blr gcnr; kızın taze 
ve saf cildinin unsurlarına müşabih 
olan uBİOCEL>, tabir edilen kıymet
li ve yeni cevher, halihazırda cild 
unsuru olan pembe renkteki Tokalon 
kremi terkibine karı.ştınlmıştır. 
13u akşam, yatmadan e\-vel sürünuz 
UyuduITTınuz ber da.kıta Mrfında cll. 

Görünmek 
ister misiniz? 

dinlz, bu kıymetli unsuru mas edıp 
beslenecek ve her sııb:ıh ta1ktlğuuz_ 
da cildiniz, dıı.ba saf, dah:ı taze gö
rilneeek ve gençleşeeektir. 

Gündüzleri, beyaz (yağsız> Tokalan 
remı ullanmız. Terkibindeki be-

ynzla tıcı ve kuvveUendt.ric! unsurlar, 
dablle nıifuz ederek gizli gnyrlsaf 
mnddelert ihrn( ve siyah noktalan 
11.ale eder. Açık mesıı.meleri ,.c;ıklaştınr 
ve ~tı suret.le cildinizi beyn!labp yu -
mu atacaktır. Bn bruııt tedbir saye_ 
ınde her kadın bir.kaç sene gençle _ 

şeblllr ve genç kızların bile ıpta ede
ccğı ~yanı hayret bir clld ve bir tene 
malik olabllirsinlz. 

nırlan lelnde cnhstırıla<'ıı.klardır. Ancak ten 
dl vesa uıo beraber iıakljve lşlerlne!e çal~ -

mak arznsunda tıulnnanlar memleket tçl ~--•••••••••rmı:mm111:1sıı!r.J:E:=:;::i:il!!ı:l:Dl•mmı:::::mn111:•m•111ıııt. 
~~~f'c!k:r;t_di_~~-i _er_ı_hı_zm_e_ue_rı_nd_e kuııanı. ATINA, SE ANIK, SOFVA ve BÜ KREŞTEN 

Yunanistanda ecnebi 
lisanlarla sra,.ete ne ri 

menediliyor 
Atına 27 (A.AJ - Reuter blldtriyor: 
Ekalliyetler müstesna olmak üzere, biikö. 

met ı Temmuzdan itibaren ecneb1 il.sanlarla 
gazete neşrln1 menetmek niyetindedir. 

H8reket eden Uç mot01lO c Deutsche 
Lnrtbans11 • tayyareleri, Almanv:ı vo 
beynelnıilel hava hatları ile muntazam 

lrlıbatı temin etmektedir. 
Her torlu iıab t ve biletler için 

HANS WALTER FEUSTEL 
Tayyare bileUerl satışı Umuınt aceınnsma mnracant olunmalıdır. 

Telgra! adresi: HANSAFLUG, Gal.nta Rılıtıuıı 45 Tele!an: 117 



8 Sayfa SO N POSTA . 
·--------------.., Bir haftalık 

Cv ANT i LA T ö R LE R i 

1 Toz süpürgeleri 1 1 F 1R 1NLA R 1 1 

1 Elektrik cezveleri 1 1 Ocaklan 1 1 Pönjörleri 1 
Mutfakları 1 

Kahve Masaj aletleri 
de~irmenleri O a destereleri 

TAK S iTLE ve • 
saıre 

HORN"rPHON 
L U X O R 

(~iman) 
(lsveç) RA DY OLARI 

T A K· S i T L E 

1 BiSiKLETLER 1 FOTO AF Makineleri 
Tiirf Alman} 1 : 3, 5 

Düğün ve ni§anl 
hedi eleri 

Havagazi 
ocak lan 

Havagazi 
mutfaklan 

l Zarif avizeler 1 Ceb, kol ve duvar saatleri 
Ralko - Revue ve saire 

Çamaşır 
makineleri 1 ÜTÜLERi Kadın 1 

antaları 
Masa lambaları 
Tra makineleri 

TAKSiTLE 

OSMAN ŞAKAR ve Şki 
GALATA Bankalar caddesi No. 59 - 47 Te1. 42769. BEYAZJD Üniversite 

No. ·28. KADIKÖY İskele caddesi No. 23/ 8 

1 9 4 o· S E N E S i 
ViYANA 

SON BAHAR FUARI 
1-8 E YL~ÜL 1940 

Her sene olduğu gibi bu sene de bütüiı 
mükemmeliyetile açı lacaktlr. 

Mümessil : K. A. MULLER ve ŞERiKi 
Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgraf 

"TRANSPO R T ,, 
Adres: Minerva Han Galata - fstanbul 

Maden kömürü satışları 
BALIKESiRDE: ETi BANK 

GARB LiNYiTLERi iŞLETMESiNDEN : 
Bundan böyle her kiln Lsterse parası peşin verilmek, sipariş.l asga.rt on beş gün 

.evvel yapmak ve istihsal merkezinde vagonda teslim edilmek, blr vagondan afaAl 
sipariş yapmamak şartile aşağıdaki fiatla.r üzerinden kömür alabilir. 

SOMADA: 

Parça 30 milimetreden büyük 
Ceviz 10 - 30 
Rekompoze % 40 p~rça % 60 cevizden mürekkeb 
Tozlu Fındık 0/10 
TAVŞANLI VE DEGIRMISAZDA: 

Parça 40 milimetreden büyük 
Ceviz 15 • 40 
Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mürekkeb 
T. Fındık 0/15 

6.75 Lira 
5.75 )) 
6·00 )) 
3.20 )) 

6.75 Lira 
5.75 )) 
6·00 )) 
2.30 )) 

Ayda elli tonu mütecaviz temadt eden slpa.rl.şlertn bir ay evvel 
zundır. 

bildirilmesi hl. _ 

Anbar İnşaah 
Toprak mahsulleri Ofisinden 

- Fakılı istasyonunda yapdacak anbarlar, idare binasile bu
na müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuıtur. Kqif bedeli 73983.50 (Y ebniş üç bin 
dokuz yüz seksen üç lira elli kuruıtur.) 

2 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlü -
ğünden alınah;Iir. 

3 - Eksiltme 1/7 /1940 tarih'nde saat 15 de Ankarada Ofis bi· 
nasında yapılacaktır. Tek if mektublarını havi zarflar mak
buz mukabilinde Ofisin muhaherat servisine teslim edile -
cektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4949. 17 l"radır. 
5 - İstekliler teklif evrakı m., anına eksiltmeye girebi lmek için 

ihale tarihinden nih"'vPt iki gün evvel Ofisten alacakları 
ehliyet vesikasını koyaca' lardır. (3204) (5447) 

radyo programının sonu 
CIDIA 28/6/ 1948 

12.30 : Program . ve Memleket saat ayarı, 

12.35: Ajans ve Met eoroloji haberleri, 12.50; 
Mi.izık : Muht elif şarkılar (Pl.) 13.3-0 - 14: 
Mıizik : Karışık program (Pl,) 18: Program. 
ve Memleket saat ayan 18.05 : Müzik:: Sen- ı 
fonik müzik rpl.J 18 30: Müzik : Cazbaııd 

<Pl.l 19.10: Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağla, 
VrC'ihe, Fahri Kopuz. 19.45: Memleket saaL 

1 
ayarı ve A.ian.s haberlerL 2-0: Müzik: Fııstl 
Heyeti. 20.30: Konuşma. 2-0.45 : Müıik. Ça - ' 
lnnlaı· : Fahire Fersan '. Vecihe, Refik Fersan. 
Okuyan: Müzeyyen Senar. 21.10: Konuşma. 

IBibliyoğrar-ya.l 21.2ı5 : Serbest saat. 21.30 : 
Konuşma <Radyo GazetesU 21.45: Mü11k: 
R"iiçük Orke.5tra ( $~f: Necib AşkınJ ~2.30: r 
Memleket saat ayan . Ajaııs Haberler!, Z1 -
r aat , Esham - Tahv!J§.t, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Flat.) 22.45: Müzik: Kücük Orkes_ 
tra porğramının devamı 23: Mü'Zik: Caz ~ 

iband <PU 23.25 - 23.30: Yarınki program, ve 
Kapanış. 

CUMARTESİ 2916/ 1940 
13.30 : Proğrıı.m. ve Memleket saat ayarı, 

13.35: AJans haberlerL 13.50 : Mü.zlk. Qıtlan

lar: Fahire Fersan, Cevdet Caıtla, Fahri Ko
puz, Refik Fersan . 14 30: Müzik: Riva ;:eti -
cumhur Ban<io'>U fSef: İhs:ı.n Künr,er.) 
15 1.5 _ 15.30: Müzik: Dans müziği <Pl.l 18: 
Program, ve Memleket saat ayarı . 18.05! Mü- ı 
zik : Hant mi.l.zik fPU 18.30: Müzik : Radyo 
Caz Orkestrası (Şef: İbrahim Öz~'iir.) 19: 
Konuşma. 19.15: Mü..z.ik: Saz Eserleri. Çalan
ln.r: Hakkı Dem1au. Şeri! İQli, Hasan Oiir, 
Hamdi Tokay. Ul.30: Müzik: Halk türkilleri. 
A7Jze 'T'özem ve Sarı Receb. 19 45: MemlP.ket 
saat o.yarı ve A.fans haberleri. 20: Mü7Llı::: 
Fa.'>ıl Heyeti. 20.30: Konusma (Günlin mese. 
leleri.) 2-0.5-0: Müzik. Çalanlar : Fahire Fer • 
san. Cevdet Çağla. Refik Fersan, Fahri Ko
puz. 21.20: Serbest saat. 21.30: Konıışma 
('Radyo Gazete.su 2145: Müzik: Küçük Or-
kestra (Şef: Necib Aşkın.) 22.3-0: Memleket 
sa.at a.yarı, Ajans haberJeri. Ziraat. E..-;ham -
Tahvilat, Kambiyo _ ~nkut Borsası CFlat.ı 

22.50: Müzllc Küçük 011kestra proğrammın 
dev~mı. 22.50: Konuşma (Ecnebi dillerde • 
Yalnıı Kısa. Dalga postaslle.) 23: Müzik: 
Cazband <Pl.l (Saat 23.20-e kadar ya1mz U~ 
zun..Dalga ile.) 23,25 - 23.30: Yannkl pro~ -
ram, \re Kapanış. 

Ankara borsası 
Açılış _ Kapanış 27 Haziran 940 fia tıarı 

LıOndn. 
New-Yol'll 
Pari.t 
Cenevre 
Brüksl>l 
Atına 

~ 
Ma.dı'fd 

B uda.pefte 
Büt:rtt 
Belgra4 
Yolcoh.ama 
Stokhol.m 

ÇEKJ.ER 

1 Sterl1ıı 
ıoo Dolar 
100 ll'raıık 
100 İntç. J'r. 
ıoo Belga 
100 Orahmı 
100 LeYa 
100 Peçet.a 
100 Penctı 
100 Le7 
100 Dlnar 
100 Yen 
100 İn'eç ıtr. 

Açı.lıt.Kapanıa 
5.241 

140.-
2.9675 

29.4375 
2.96875 
0.9975 
l .73 

13.9725 
25.8775 
0.625 
3.3575 

34.-
31.005 

Esham ve tahvilAt 

1938 % 5 ik:ra.miyeli 
Şark değirmenleri 

19.-
0.80 0.75 

···············-······ .. ·· .. ···················--············-
lstanbul Levazım Amirli

ğinden verilen Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 

ı;soo ton buğday öğütme.si kapalı zarfla ele.. 
s.ilt.nıeye konmu,ştur. İhalesi 1/7/94{) günü 
aaa.t 15 de Ankarada Lv. Amirliği satına.I:ına 
komisyonunda yapılacaktır. Muhammen be
deli 87 ,000 lira, Uk teminatı 5600 lh'adır. 
Şartnamesi 435 kur~ koıniayonda.n alınır. 
İçinde kanunl ye Ticaret odası vesika.lan 
bulunan teklif mektublarının saat 14 de 
kadar k-0m.i.sY-0na. verilmesi. (49) (4900) 

~ııllllıııııı----~._..~ ...... ..-..-ııııı....-ııı.-.-.---.~ 
ilan Tarifemiz 

Tek sütun aantlnıl ............ -............. . 
Ba§lık maktu 500 kuru§ 
1 nci sahile 400 » 
2 nci sahi.le 250 » 
3 ncii sahile 200 n 
4 ncii •ahile 100 » 
lç sahile 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen btr m.ilddet zartlnda. ta.z. 
ııı.ca m.l.ktarda ilAn yaptıracaklar 

ayrıca tenzilatlı taritem.lzden L<ılilfade 
edeceklerdir. Tam, ya.r.ım ve çeyrek 
sayfa 11§.nlar için 9jyrı bir tarife derptf 
edilmiştir 

Son Pootanın tiea.rt UA.nla.nna aid 
işler için şu a.dreae müracaat edll
meııdlr. 

İlancılık Kollektlt Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesl 

······-······--··························••1!••••111••••111• ·· ··s:,n Post" Maihaası • 

NeşrJyat Müdürü: Seıim Ragıp Emeıt 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAlllPLERİ: A. Ek-rem UŞAKLlGI' 

Haziraı11 28 

~ ............................................ .... 
• 
1 tlar o 

ETi BANK EREGLi KÖMüR iŞLETMELERi 
MüESSESESiNDEN : 

• 
2/ 12889 No. hı Heyeti Vekile karar.ile tasdik edilen 5 No. lu Koordlnıısyon lıeyeti 

kararı mucibince kok kömürü işlerinin ttınzlıni müessesemize t evdi edilmiş oldı;ığun_ 

dan, Ankara, İStanbul. İzmir ve diğer şehirle r için tesbit edilen satl4 !ıatlarlle umu
mi satış şeraiti aşağıda bildirilıniştlr. 

1 - FİATLAR CKarabtilt, Gazhane Sömikok için ayni Ciat Tonu 

a ) A NKARA 
&;gari bir va gon, hamule senedi üzerindeki D. O. Yolları 

muciblhce olmak üzere müessesemizin veya müessesemiz 
tinde ça~acak olup Belediyece gösterilecek tali depoların 

flatı. 

- Müessesemizin merkezi depolarile yukarıda tavzih edilen 

deki tali depolarda m~terinın vesaithıe teslim satış fiatı 

ihane deposu merkezi depom.uz mahiyetindedir). 

b) ISTANBUL 

tartısı 

şeraı.. 

satış 

şekil. 

(Gaz. 

Mile.ssesemizjn ve gene müessesemiz şeraitinde çalışacak olup 
keza Belediyece gösterilecek tali depo sahiblerinln depolarında 

ve gazhanelerde müşterinin vesaitine teslim, 

c) IZM1R 
Alsancakta Belediye Ga.zhanesinde mü.şterinin vesaitine tesllnı 

T.L 

23.30 

24. -

21.-

(İznı.lr kok sa.tış işleri İzmir Belediyesine verilmiştir) . 24.-
d) Diğer şehirler 

Bu şehirlere banka ta.rafından satl~lar ancak (fob> yapılnbllece -
ğinden 1iatlar şöyledir: 

Sömikok Karabük 

Fob ZonguJ:dak 
Fob Karabük 
NOT: 

16.10 21.SO 
18.51 

Bu şehirlerde kok almak tstiyen saf:ıcıtar, eğer o şehir belediye.:;! Etibanka bir bayt 

göstermemişse kendi namlarına serbestçe sipari.l} verebilirler. Ankara, İstanbul, İz -
mir haricindeki askert makamlar veya sanayi müesseseleri ihtiyacı için kok kömü
rü almak tstlyenler Ankaraya Etibanlca müracaat ederler. Bu şehirlerdeki teshin 
koku satıış fiatı yukarıdaki fob flata nakliye ve ton başına muayyen bir k~m ut.ıe

sile mahalli belediyelerce tesbit edilecektir. 
Yl)karıda mevzuubahs askeri makamların ve kıtaatın taleblerl müteahhidJere mu

kaveleleri muhteviyatına göre teslim edfUr. 
İstanbul, İzmir ve Ankarada Etlbank merkezi depolarile, gazhaneler ve Etlbanlt 

şeraitlnde çalışacak, yani Qnunla aynJ fiattan satış yapacak olup Beledlyece göate. 
rilecek tali depolar haricinde kalacak: setnt depoları keza bP.lediyelerce g6sterll1r. 
Ve bunların satış fiatları mahalll bı>lediyelerce tayin olunur. 

2 - MlJRACAAT YERLERİ: 

Al\'KARA: Etibank Umum Müdürlüğii Ticaret Şubesi. 

İSTANBUL: EREÖLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ KOK SER-

VİSİ <Tophane iskele cartdeJi No. 28 

ZONGULDAK: Ereğli Kömiırleri 4 Ietmesi Kok servisi 

QİÖER ŞEHİRLER: Etibank Umum Müdürlüğü Ticaret 

Telefon : No. 

3006 

44767 

HS 

Şubesi - Ankara \ 006 

,S - TALI DEPOLAR: Tal! depo adresleri Belediyeler tarafın.. 

dan ilan edilecektir. 

& - TED:ttAT: Kok bedelleri t amamen pe~in olarak tediye edile-

cektir. 
& - TESLİMAT: 

Resmi devair ve müessesatm derhal bağlantılannı yapmaları ve 1htlyaçlannı aza_ 
ın1 Sl.10.1940 tarihine kad ar t esellüm. etmeleri mecburidir. Aksi takdirde mtlessese 
talebleri.nin vakti zaınanile is'af edilmemesinden mes'ul bulunmıya.cattır. 

An.lamı ve İ.stan.bulda kalorifer tasiSatı bulunan hususi bina sahtblerı ihtı.v~ı. _ 
rını mahalli belediyeler V1Wt.asile en geo 16.7.940 tarihine kadar müessesemize bfldl. 
rec&ktir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 

Ankara, İstanbul, İzmir içlin her cins kok kömürü içln tek sat1ş flatı im.bul ed.11.. 
mi§ olduğundan bunların sureti tevzil hakkında. tanzim edilmiş , talimatname mucı _ 

blnce teYziat yapılaookt.ır. Husust tevzi. ~artları a.şağıda gösteril:mlştir: 

- X:aloriferi olan res:ml devarr ve mües.sesat, apartınıan vesair binalar Karabük ve 
bir kısmı gazhane koku kullanacak:, m.ütebaki gazhane kokları gazhanenin bulundu. 
ğu ıemtln ihtcyacına tahs1s edilm.14tir. 
- Sömikok, taleb edildi~ ve stok vaziyeti musaid olduğu takdirde, .soba.da yalDlmat 
üzere mtibaya.a. edeceklere verilecektir. 

7 - STOK! -.Ankara İstanbul ve İzm.irde taleblerl kar.şılıyacak miktarda stoklar tesis edlhnlş 
olduğund~n ihtiyaçların sırasile karşılanması içln a.lAkadarların yukarıdaki adres -
Iere müracaatları . 

,._., R TEJi _ 
Frengi ve BelsoOaklap 

Afetinden Koruyan yegane ilaçhr. 
Her Eczanede Bulunur 

Dikkat: 
Şirketi Hayri yeden: 

Yaz mevsim.ini Boğaziçlnde geçirmek isteyen sayın yolcularımıza 
mahsus fevkaH\de olarak 1 Temmuz.dan itibaren EylOl sonuna kadar 3 
aylık % 50 ye kadar tenzilatlı kart abonemanlarımızın bu sene dahi tat· 
bik: edileceği ve 15 Hazirtındıın itibaren eatılı~a çıknnlacHğl ıııın olunur. 


