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Gogai~!!~~in~!1!caret laalİJ&tlerini artırdılar 
nazırlığı yapan Cigurlu 

Hariciye Nazın oldu 

Bay Gaf enko 

Bükreş 1 - Gafenko istifa et~i~ ve ie
tifası hal tarafından kabul .dilm)ftlr. Ca
Jenko 19"8 Klnunuevvelindenberı heri -
ciye nazındır. Hariciyeye, münakalat oazı
h Cigurtu, onun yerlne de ~emiryollan u -
hlumi müdürü Macovci gelmiştir. 

Kabinede diğer bıı.zı de~ıtklik]er daha 
olacağı hakltındaki f&yialano da dolt'u ol
rnadığı zannedilmektedir. 

Son Posta - B. Cigurtu, eski bareltd 
~oga'ın kabincPnde tioaret naz.ırlıiı yap -
'uı§br .. _____________ _ 

Tayyare 
a ın arı 

lngilizler Roterdamı, 
Almanlar Liyon ve 

Marsilyayı bombaladılar 

Çekl•r 41, lehlll~r de 7 
Alman tayyaresi düşiirdiller 

Londra 1 (Husus!) _ Dünkü muvarrakl. -
retıı :faalıyetlerinden ~nra, bu se.bah tekrar 
harekete geçmış olan lnr;lllz h~va kuvvet -
leti R terdamdalti Alman petrol depolaruu 
b~ba~dıman etmiş ve buralarda. ibüyfık yan 
ğınlnr çıkannışlnrdır. 

Roterdam rıh ımı da tamamen tahrlb e. 
dllmış ve kullanı:ımıyaoak blı" hale geMril -

mtşt1r. 
hava ordusuna dr:ı.hll bulunan Çek 

Fra ız günlerin hava ve Leh tnyyarecllerl de, son 
fa 1 er ıe ıra.le etnuşlordır. Çekler 41, 
Leblı r l 7 Alınan tayyaresi duşürmllş -

lerdlr 
D!ğ t f tan Alman t,ayyareleri de, bu

tO:n ;; rı.:ı:a L on şe}ui üzerınde uçmu~ ve 
nıtitea<41ıd bombalar atmışlardır. Şehırde 
bf.r kaç yerde yangın çıkmıştır. Halktan 30 
6Iü ve yaralı vardır. 

Etlen Ruen Tulon ve Marsil. 
[1yrıca St. , • ıın·ı"tir Marallya 

}'ada da alamı işareti ver 1A'l • '---

llm tı1 4 ......... badan bırı, bir ~l. 
ıınına a an uuu• 

Uz gemi.sine isabet etnııştır. 

Başvekil bu akşa~ 
adyoda vaziyete daır 

bir konuşma yapacak 
A k 1 Ba vekil Dr. Refik 

nara -
Saydam yarın (2 Haziran 940 Pa -
zar giinCi) saat 20 de radyoda uru
ml vaziyet hakkında bir konu~ma 

ki d (a.a.) 
yapaca ar ır. 

Abevil mıntakasında tank ve taggarelerin 
iştirakile yapılan Alman lıücamları püskürtüldü 

, ............................................................................................................................ .. 

Şimalde müttefik kıtaatın Musolininin Ruzvelte 
vapurlara irkibı yeni bir mesaj 

ameliyesi sona eriyor yolladığı anlaşıhyor 
Diin tngiıtereye dönen b.gi11z ltalyan veliahdı ile general Graziani 
kuvvetleri kumandanı general 9 

Gort'a nı,an verildi Fransa hududundan 60 kilometre 
Londr~ 1 (Husu

si) - t- landro' daki 
mUttefilt kuvvetlerin 
tahliyc5i sona crmel 
üzeredir. Bugün de 
bJnlercc İngiliz ve 

Fransız a.keri İnailto- :====~=:;;:::;::::=:ii~ 
rede karaya tıkmı§lar- ...-..ı....------
dır. 

lngiliz seferi kuv- .,__ __ __,. 
v tleri umum kumnn 
danı Lord Cort ta • .------::.,, 
tahliye edtlea kıtaatta t::==""W/fl 
birlikte bugiin l..ondra-
ya ıtarmı~tır. Lord .,__._~ 
Gort, kendisini kartı- t::=::t( 
lıyan harbiye nazırı f!.- t----r 
den de birHkte nezaret ---
makamın giderek, er- ..,_ __ • .ı. 
kanı harbiye reisi ve ~..;;.;..ı.::.:.'7-
diAer yüksek rütbeli .,__ __ 
ıübaylarO' vaziyet hak- ----.n 
kında etraflı izahat .__ _ __.. .... 
vermiştir. 

Lord Gort, bi!Ahare --.. i 
lmJ tarahndan kabul 1---........ ....ı 
edtlınek, sarayda ya· t:;=;;c;~ 
rım saat kalmııbr. 

DiRer taraftan Vjk
torya istas.yonunu dol
duran kalabalık bir 
haHt kütl~si, Lond~aya 
muvasalat eden asker
leri harıuetle karşıla· 
makta ve sempati te- · 'lJf1Rllt P ' ,. 
zahüratı yapmaktadır. , , 
Bilhassa Fransız as- O "' n > '* 

• • o o , "---
kerlerine karşı büyük I tr.1111 ._ dllttt/Jt'tli~ •"'"94 
bir muhabbet ve şef- • 
kat g!Ssterilmektedlr. 

Askerler, yorgun Müttefiklerin müdafaa hatlarını, Dunkerk önündeki vaziyeti ve 
olmakla beraber neı' e fİmaldeki bot kalan Alman kuvvetlerinin muhtemel hareket 
lerlni kaybetmemio· ı.t;bmetlerinl gösterir kroki 
1-.rdfr. Hepsinin de yegane düıtinceleri, Halk, askerin bu hbalyatına hürmetle ioti
henüz harb sahasında kalan kahraman ar- rak etrri.ektedir. 
kadaflanna tevcih edilmiı bulunmaktadır. (Devamı 7 inci aa,fada) 

"n ""•* ..... Aw • .._._., ._.,, ..-.-.. 4 U1 .. A ........... 

Askeri vaziyet 
Fransa harbinin birinci 
faslı kapanmak ozeredir 

Almanlar Dunkerke yapbklan taarruzlar neticesinde 
yeni arazi elde edememişlerdir. Lil civarında aldıklan 

esir miktarı ise ıimaldeki müttefik kuvvetler 
miktarına nazaran pek .azdır 

Yazan: Emekli general H. Emir Erkilet 

mesafede olan Torinoya hareket ettiler 
Musıoliniye, memleket içindeki teşekküllerden ltalyayı 

Almanyaya bağlıyan şeref taahhüdünün yerine 
getirilmesini istiyen telgraflar çekiliyormuş 

Ru.zvelt MUM<>lini 
R 1 (A A ) R , ...................................................... . 

oma, • • - oyter: T 

Şimal mıntakaıı baokumandanı olan ve- = M d .dde talebe 
liaht Prens <lö Piyemon bugün husuai 1 a rı 
trenle Torinoya (Franaa hududundan 60 1 . • • 
kilometre mesafede~. hareket ctmittir. Ga- ! lngıltere aleyhınde 
nn peronunda g5rulen yegane şahalyet 1 
Almanya büyük elçiai Von Maskens&n idL 1 h .. 

Roma, 1 (A.A) - Veliaht ve gene- teza urat yaptı 
ral Craziani yarın Cenovada mahallt top- ı 
lantılar yapacak olan mezun grenadiyele- Madrid, 1 (A.A.) - Royter: 
rin geçidinde hanr bulunaçaklardır ve 1 Birçok Universite talcbcsı bu sabah 
prena ayni umanda 8, 9, 1 O Haziranda fngiltcre elçlli~i önilndc tezahürat yap-
Flumş' de yapılacak olan fantasenlerin top- mıı ve sokaklardan ~eçerken uCcbe-
lanhsında da hazır bulunacakhr. ]Utta k 1 ld di b " l n spanyo ur» ye agırmıı ar-

Mesajlar dır. Bu tezahlirün yeni hiiyük elçi Sir 
Vatington, 1 (AA.) - Amerikanın f Samoel Hoarcin muva.aalatı ile ayni 

Bertin maslahatgüzarı olup halen Romada 1 zamana rasgetirilmesi istenmiı olması 
bulunan Kirk, tatilini geçirmek üzere, Liz- 1 muhtemel ise de sefir sabahleyin gele-
bondan Clipper tayyaresile Amerikaya ge- ceği yerde ö~leden sonıa muvasalat et-
lecektir. 1 mJıtir. GeJfp geçenlerin ekserisi maruf 

Early'run bildirdiğine göre, Ruzvelt ı odlan lslpbanyol] nezaketinde n inhiraf e· 

M li "d . b" . l b en ta e ~ye akaydi ile bakıyordu usao nı en yem ır mesaı a mıı r. \. · 
Early, Ruzvelt ile diğer hükumetler reisle- .............................. ) 

Dunkerk bölges:nde: 

ri arasında hemen hiç d urmadan bir mesaj verilen müruriyelerden ·~:h;:«l.iİ:;:·kK:r
teatisi mevcud bulunduğunu ilave eyle- sika, Maltn v e Nisin ltalya y.'l ilhakı lüzu-

hemen kamilen denecek derecede Dunker- mİ§tİr. mu kayıd ve Triyeste işçilerinin kurtuluı 
ke varmıı ve büyük kısmı lngilterey~ g~ Harb istiyenler harbi İç.İn hazır oldukları ilave cdilmek-

Almehlarm karadan ve havadan yaptık
ları tazyik ve taarruzlara rağmen müttefik 
kıt~alaT)ft Duqkerk müstahkem ordugfıhına 

4eki1m~leri ve bu orduglhtan İngiltereye 
nJkiJM:rl. iıiı~'"'d:!vam epiJmiıtlr • 

Anlaı ~~e, İngiliz aefert ordusu 

çirilcbilmiştfr. Bu sebeble bu ordunun ku- Roma, 1 (AA.) - halyan gazetelerj, tedir. 
rtıandanı gene~] Cort Dunkcrkte kalan T riyestc ioçilerinin şefi tarafından imzala· Roma, 1 (A.A) - Ziraat işçileri fatist 
lngiliz 1ut"alarının kumandasını kıdem ve nan bir ~elgrafı neşrediyorlar. Bu telgrafta konfederasyonu milli meclisi, Romada toı>
rütbece .:kendisinden sonra gelen komutana İtalyayı Almanyaya bağlıyan şeref taahhü- lanmıı ve bir takriri ittifakla kabul ctmft
dcvrederck İngiltereye geçmiş ve kral ta- dünün yerine getirilmesi İstenmekte, Sil- tir. 

(Devamı 1 ncl sayfa4.a) veyş, Cibutl, Cebelüttarıktakl zorluklar ve (Devamı 7 ncl sayfada.) 



2 Sayfa 

Her gün 
Küçük bir inkılab 

,_ __ Yazan: Muhittin Birgen ....J 
(J ilek mevsimindeyiz. lstanbul hal-

' kı, bu sene, çilek mevsimini bir 

aürpriz içinde idrak etti. Çilek, piyasaya 
yeni bir ambalaj ve yeni bi: çehre ile çıktı. 
Bu yeni ambalaj, ayni zamanda yeni bir 
aatıf nizamı ile müterafıktır. Yaş mevya ve 
sebze ~)erinde Türkiyenin medenişleme 
hareketini temsil eden bu hadise, o istika
mette atılmıo yeni ve mühim bir adım oldu-

• ğundan bunu tanıtmak isterim. ' 
Piyasaya çıkan iki nevi ambalajın birin

cisi. küçük miktarlan ihtiva eden dört kö
§C, kısmen konik ve sepet tarzındadır. Bu, 
yeni bir icaddır. Bu ıene, tecrübe halinde 
bulunuyor. Maalesef, her tecrübe gibi, bu 
tecrübede bu sene tam bir muvaffakiyet 
elde edilemedi; gelecek sene bu ambalajın 
noksanı kolaylıkla izale cdilebilır. Kusur
ları ~nlardır: Bir kere, bu sepet tarzında
ki ambalaj, gayri safi bir kilo olmak İcab 
ederdi. Halbuki ambalajın ölçüleri o ada 
çilek yokken nazari olarak hesab edildiği 
ve o suretle hazırlandığı için biraz küçük 
dü~üştür. Bu cneki tecrübeden sonra, 

fıelecek sene bu noksan bertrıraf edilir. 
kinci kusura gelince, bu ambalajjl konu

lacak olan çilek, en yüksek nevi, yani Hıks 
cinsi olacaktı. Tarlada toplanırken yapıl
ması icab eden bu ayırma i!1i bu sene mu
vaffakiyetle tatbik edilemediğinden lüks 
nevile birinci nevi arasındaki fark pek 
cüz'idir. Gelecek sene bu da ıslah edilir. 

* Asıl ambalaja gelince, herkesin gördü-
ğü hı.bta ambalajlara al-iolanda ambalajı» 
derler. Bütün dünyada büyük bir kısım 
ya~ meyva için bu ambalaj kullanılır. Bu
nun faydalarını saymak uzun sürer: ç_;ayet 
portatiftir. Çok yer işgal etmez. lçincle 
mahsul ezilmez. Havasız kalıp bozulmaz. 
Perakende tevzi tında kolaylık temin eder. 
Bir defa kullanılmakla kalmıyrırak, muhte
lif mahsuller üzerinde mütemadiyen devre
dilebilir. Bu itibarla hem ucuzdur; hem 
kolay amorti edilebilir. 

Bu ambalaj geçen üziim mevsiminde 
yalnız Mürcfte üzümlerinde tecrübe edil
mi~ti. Bu sene ayni tecrübe Ereğli çileğine 
)dimilen ve cenub turfanda seb:zeciliğine de 
kısmen teşmil edilmiştir. Bu ambalajın 
portatif olması ha.sebile devlet dcmiryol
ları bunun memleket içinde tamimini iste
mio ve bu nevi sandıkları ücretsiz olarak 
istihsal merkezlerine iade etmeği kabul et
mişti. Fakat. hususi ve an"•rnC'p~rcst ticaret, 
§arklı ticareti bu işe te,ebbü,, edemedi. Bu 
ambalajın ortaya aulması için yaş me\'ya 
ve sebze kooperatifleri birliğinin harekete 
geçmesi lazım geldi. 

• 

SON' POSTA 

akale: = işe garamıyan bilgi 

fnsanm kafa~ındaki f:Jtir, gardrobundaki elbiseye? bcnie1·. Mektt!b f>ırn.iaı :ndan itibaren edindiğin bilgi ile hergüu 
dcğurduğun iikrın çokluğundan ziyade kullanılabılc:cek ma
hiyette olup olmaması millıimdir, fabrik..l işlemek i~ın 

kurulur. 

Sırasına göre yünl kullanılabilir, tersi de, mühim o'mı nokta 
onu h(>r :aı!Jlan yeni ve işitilmemiş gibi gösterebil
mektedir. 

·············································································································································-··--··········---· ............ --·-····· 
1 

1 
Bir ceviz kabuğuna 
Sığdırılan 
Radyo 

Bir Amerikalı. 

radyo mühendiM 
bir ceviz kabuğu i
çine bir radyo ahi
zesi sığdırmağa 

muvaffak olmuş

tur. l3u radyo ahi
zesi m.ükemme l su
rette ic:ılernektedir. 

Mühendisin gösterdiği muvaffakıyet fen 
alcmincre hayret ve takdir uyandırmıştır. 

Avrupada muhtelif 
milletlere mensub ferdlerin 

boqları ne kadardır ? 
Londrada bulunan Brins1ı Assoclation 

Antropoloji komitesinin yapmış olduğu 

tetkiklere göre Avrupa ırullet!erbC' mcn
sub ferdlerin boylan 1.65 ılc l.70 arasın
da te'lıalüf eylemektedir 

Başta Alman ve İngilizler gC'lmektcdlr. 
Vasati boylan 1.74 tür. 

NQrveçlilerin vasati 1.75 tir. 
Holandalı, Macar, Danlmarkrtlıların 

1.67, Belçikalı, Rus. İsYiçrel'n ·n 1.65 tir. 
Türk, Bulgar, Yugosla•lnrın vasati 

boylan 1.60 ile 1.65 arasındadır. 
Frnnsızlnrın ise 1.66 dl.I'. 

ONDA 

Sabahtan sabaha 

al yanın 
tersi 

İspanyadan h:ıber var. Cebelötta -
rıkta hı>:ınyol bayrağım göm1ek Is -
tlyorlar. Roma duvarlarına afi.jler a. 
sılıyor: - Korsilın ve Tannsa doi;"nı 
uzn.nmlŞ İtalyan tabancaları. 

On iki saat evvelJne kadar mışıl 
mışd uyuyan ispanya acaba rüya mı 
görüyor, kabus mn geçiriyor. Yedi 
ayda?bcrl kararsızhk içinde bocalı • 
yan Itnlya hnrbe mi giriyor, yoksa 
nümayış mi yapıyor? Bii.dlseler bunu 
gösterec ldir. 'l'~Jıız ba ha.Tb iki mİl
hinı ve büyük ruh ve karakter örneği 
vermiş oldu, 

Biri Danimarka, Norv~. Holnncla 
gibi medeniyetin üst tabakalarına da
yanmış milletlerin mücadele kabili -
yetlerinj kaybetmiş olmaları, biri de 
İspanya ve İtalya gibi kuvvetlerine 
güvenenıiven milletlerin siyasi ihti _ 
raslarıru teskin !cin duşınnnlarının 
zayıf zam:ınından i tifadeye luıı knıa. 
ları. 

/ngilteredekt Fransız 
Askerlerinin 
Nişanlıları 

!ngiltcrede Ya
zife gören Fransız 
ııskerlerinden be
kAr olan bir çokla
n genç ve güzel 
İngiliz kızlarıle ııi
şanlanmaktadırlar. 

İşte burada ra.<:roi
ni gördüğiinüz bır 
Fransız askerı de 

mezun olarak vatanına dönerken karı
sından böyle derin bir iştiyak içinde ay
nlmaktadır. 

Fransız radgo istasyonları 
yeniden müzikli neşriyata 

başladılar 
Harb (ıaM dolayısilc bundan bir müd

det evvel Fransız rad'yolnrı müzikli ne"
riyatı tatil etmişlerdi. Bu tedbirin halkın 
mnneviyatını büsbütün kırdığını müşa

hede eden radyo idaresi 28 Mayıstan ya
ni dört gündenberi yeniden müzik neş
riyatına başlamıştır. Yalnız, bu neşriyat 
saat 21,30 a kadar yapılacaktır. 

Bir Amerikan milyonerinin 

2 

Sözün kısası 
-····-Niçin? 

~·----· E. Ekrem Talu 
1'I azlüm Belçikanın &on merd ve yi-

ğit kralı birinci Alber geçen harbde 
gene istilaya uğrıyan ülkesinden nrta kal
mış ufak bir bahçe genişlığinde parçada 
nihai zafere kadar tutunduktan ve türlü 
mesaibe göğüs gerdik.ten henüz birkaç yıl 
sonra münasebetsiz bir kaza;> a kurban git
mişti. 

Onun kayalıklardan yuvarlana yuvarla• 
na paramparça olmuş vücudünü, oğlu, ve
liahd Leopolda getirip gösterdikleri anda, 
günün birinde vatanını, ordusunu ve şere
fini tehlikeye koyması mukadder olan müs
takbel hükümdar: 

-Niçin?. dedi.. bu feci ölüm böyle 
vakitsiz niçin oldu? J 

Aradan yıllar geçti. O b banın bin bir 
meziyetine hörmeten uleıniıı sevgisini ka
zanan, mensub olduğu necib mılletin a kına 
kendisinde de necabet tevehhüm edilen 
genç hükümdar, karısile beraber f11viçrede 
seyahat ediyordu. Becerik iz ellerile biz.zat 
sevkeylediği otomobil birdenbire, yolun 
kenanndan hendeğe yuvarlandı, ve olanca 
bızile gitti bir ağaca çarpb. Sadmenin şid
detile, biçare kralıçe Astridin kafatası pat· 
layıvermişti. Onu. arabanın içinden cansız 
olarak çıkardılar. 

Leopoldun ağ7.mdan ayni sual fırladı .... 
- Niçin, Allahım?. O kadar bcılıtiyar

dık kil. 
Hepimizi yaratan, sevk eden Ulu Kud .. 

retin niyetlerini, icraatının sır ve hikmetini 
kimse bilmez. Ancak, şurası da muhakkak· 
tır ki, o Kudretin yaptığı her ;ey olçülmüıı, 
biçilmiş, icablara uygun bir şekilde yapıl • 
mıştır. 

Bizim küçücük idrakimize sığmadığı için 
ekseriya zulüm telakki eylediı;imiz '\'e kar
ıısında isyana ycf tendiğimiz ilahi icraatın 
gene çok defa, uzun zaman geçmeden isa
betini görür ve anlarız. 

işte, dvanmerd, kahraman bir babanın 
ve fazilctkar bir zevcenin acı birer sekilde, 
vakitsiz ölmelerini zamcın, kral u;opolda 
izah etti ve o yakit sorduğu unllerin cevp.
bını verdi: 

- Niçin mi?. O dürüst ve temiz insan• 
lan bugünün acılarına şahid kılıp da, par
çalanarak ölmekten daha fecı olan bir va
ziyete maruz bırakmamak için .•• miadın mı, 
sabık kral. 

............................................................... 
Hakemi döven kaleci 

20 gün müeccel hapse 
mahküm edildi 

Geçen yaz mevsım.nde Kndıkoytlnde Fe -
nerbahçe stadında Demlrspor - Galat a • 
ray maçı esnasında vukun ge!cn muess hfı. 
dlsenin duruşması Uskudnr asll}e ceza mah. 
kemeslnde diln neticelenmiştir. 

Fakat, bu nmbalajla y pılan i~n en mü
him noktası ruradadır: Bundan böyle, çi
lek alırken acaba sepetin altında ne var~ 
diye tereddüd etmeğe lüzum yoktur. Her 
ambnlcıj içindeki çileğin - ve tatbik edildi
ği her mahsulün - altı da, üstü de birdir. 
Artık, memlekette nmbalaj hilesi, bu sa
hadan kalkmış bulunuyor. Bunu diğer sa
}\alardaki faaliyet takib edecektir. Tarla 
çlıeği nasıl verdiyse, bun• n toplay.ıp sn- n d 
tan tcşkil"t bd çileği nasıl nevilere ayırma- raiates yrizün en servet6 

Birinciler fçln söz yoktur. Kahra _ 
ma.nlık duycıılan tukenmiş ccmi)et • 
ler dalrruİ. mucadelcden ibaret bayat
ta !hiç bir kıymet ifade etmcıler. t 
kincilere gel'nce tehlikeli bt· nı:ıce : 
ranın peşinde olduklarmı kabul et _ 
mek lih:ıın. Zaman o kadar naziktir 
ki on söz.ün hangi ıı.ğudıı.n çıkac tı
nı k~tinnek bö)1e maceralara atıl _ 
mak ıı.rzusn dnyıın\:ır için çok mü'i _ 
küldür. Havaya atalan madalyanın 

yere tersi mi, yüzü mü düşeeeğinJ :ın. 
lamak imkanı olmadığına göre yü • 
zfrnden cloğaca.k nimetle tersinden ge_ 
lecek felaketi de hesnblamak imkanı 
yoktu .... nır hayat mücadelesi için şah
lanmış İngiltere ve Frnnsa gibi t.a 
rihln teerübesindcn geçmiş milletle; 
Deri ve)a geri hareketleri bu knrnk 
ter fmtiharunıı karışmak istiyenler ı: 
çln 1 çfi olamaz. Öyle bir mücadele o
luyor ki son özü SÖ:Jlemek için daha 

garib arzusu 
· İki sene evvel Pariste nçılmış olan bü

yük beynelmilel sergide Rus pavyonu 
üzerine muazzam bir heykel kurulmuş 
idi. Bu heykel bir Rus delikanlısını gös
termekte idi . Elinde bir yıldız taşıyan 

bu delikanlının heykeli çok beğenil.miş 
idi. Sergiden sonra Sovyct Rusyaya 
nakledilen bu heykele geçenlerde bir 

Demlrspor Jmlec~l Necdet, aynn •eknik 
ve kaidelerine uygunsuz hareketlerinden do .. 
ıah, kendisin! oyundan hariç bırakan ha .. 
kem Tnrıkı yumruklamıştı. Mahkeme, yapı. 
lnn duruşma sonunda suçu sabit bulmu'i: nn 
cak, Galatasaray oyunculanndnn Cemnın 

de hMisedekl tahrik edici hnreketıericı gor. 
müştür. 

yı münasib gördüy e, çilek tc piyasaya o • kavu<'an 'ngı"/ı"zl•r 
oartlar içinde ve hilesiz olarak gdcccktir. " ı. oı:; 
Alı,ta ve s:ıtışta. dürüstlük ve emniyet te
essüs edecektir. Bu halin, memlekette tica
ret terbiyesini modernleştirmek l•nkımın
dan ne kadar büyük bir iyiln ihtiva etti
ğim tasnyur edebilirsiniz. 

lnkılab, çileğin piyasaya gelmesi şartla
nnda da vakidir. Bu çilekle lstanbul ve 
Ankara piyasal rınn yaş meyva ve sebze 
aat~ kooperatiflcd birliği dile arzediliyor. 
Birlik Ereğli çilekçilerini kendi etrafına top
lamış. onlan muayyen ve muntazam şart
lar dahilinde çalıştınyor. 

Ereğlidcki teşkilat. basit bir teşkiiilttır. 
Bilahare bir kooperatif olmak üzere şimdi
lik buna benzer basit bir «müstahsiller lıir
lcşmesinden» ibarettir. Bu da bir başlan
gıç. bir tecrübe, bir cıtalinı11 hareketidir. 
Hesabla~ma işi. aynen bir kooperatif he
ıablıışması esıuına istinnd ettiği halde. her 
§ey geniş serbesti havası İçinde cereyan 
ediyor. Komisyonlar asgari, ambalaj mas
rafı vcsair masarif asgari, vezinler hakiki 
ve hesablar di.irüsttür. 

Okuyuculanmı daha faz.in yormaktan 
çekinmeseydim daha fa7.la izahat verirdim. 
Hülasa olarak §Unu söyliycyinı ki, bir ham
lede birçok fenalığı birden bertaraf eden 
bu ambalaj inkılabı ve $U Ereğli teşkilatı 
sayesinde bu sene çileğin müstahsili de, 
perakendecisi de, müstehliki de memnun
dur. Eğer ilk senenin kusurlarını hoş göre
cek olursak, gelecek sene. herkes daha 
faz.la memnun olacaktır. 

Memnun olanlardan biri de benim; çün
kü bu işin bu tarzda teşkili\tlnnması için 
geçen kı§ aylarında naçiz bir emeğim var
llır. 

--------···············-····························· 
Bir amele duvar altında kaldı 

Rmnellhlsan De Bebek aramndakl Kaya_ 
ıar memrlığında temel kazan amelelerden 
Sfileyman diln/ !şile me~gul olurken nnsızm 
duvar yıkılarak taşıann nltındn kalm~tır. 

Bu lnhldam neticesinde vUcudünUn muh_ 
telli yerlerinden ağır surette yaralanan Sü
leymıı.n, Beyoğlu hastanesine kaldırılmlf _ 
tır. 

Londra hükCı.meti halkı bahçtjere seb
ze ekmeğe teşvik eylemektedir. Bu yüz
den aylardanbcri İngiltcrede adeta bir 
zirai seferberlik hüküm sürmektedir. 
Kent şehri sakinlerinden bır adam patıı
tes ekmek için bahçcsinın bir köşes!ni 

çapalarken bir desti bulmuş ve destinin 
içinden 14 üncü asırdan kalma n'tın mes
kükat çıknuştır. 

Bu cü.mlleden olarak Londrada c Va
terl0> köprüsünün istinad noktalarmm 
tahkimi ile uğraşan amelelPr altın bir 
çerçeve bulmuşlardır. 

çok beklemek Ii7.ımdır. 

'-23 •• ı ,. 
······························································ 

TAKViM 

Neticede, Neodet tahfifen 20 gün muddct. 
le müeccel hapse mahkum rollnıiştlı'. 

Metresini yaralıyan bir adam 
hapse mahkum edildi 

Amerikan milyoneri talih çıkmıştır. Hey- Fatihte kend!slnl terkeden metre.si Ley • 
lanın zorla evine girerek, duyduğu inflnl tc. 

kelin satılık ·olup olmadığını ve kaça satı- sirllo kadını uyku sırıuıında bıçakla boğa. _ 

labileceğini Sovyet hükCı.mctinden sor - ğından yaralıynn Zlyn isminde blrl, asliye 
muştur. s inci cezada muhakeme edilmiş; neticede 6 

Bu hususta henüz cev:tb almıya bile ay 23 gün müddetle hapsine karnr vertlm!~ 
vakit olmadan Amerikada bir patırdı tir. 
kopmuştur. Milyoneri komünist propa - Bir kaçakçının midesinden yuttuğu 

Diğer bir köylü de gene K ent dükalı
ğında toprak altında 28 büyiik altın hal
ka bulmuştur. ~ 

gandası yapmakla itham edenler çıkmış- esrar çıkanldı 

il 
tır. Adam şimdi propaganda yapmadığı

----=-==;---==--'9"""_,, __ -= nı, Sovyet rejimi aleyhinde bulunduğu -HAZiRAN 
Ruı:ııl Hlll Arabi MU 
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nu, ihcykeli sırf beğ(?ndlğlnden dolayı sa
tın almak :istediğini anlatıp durmaktadır. 

Sabıkalı esrar kaçalı:çunrından katll na -
mile mnruf Kemal dün Unknpanmdn Ara -
bacılar meydanında kendisini kollıyan :ır.e _ 

Saçları ile nakış yaparz kız 
Mis Dora Heknr adında ve 23 yaşında 

bir İngiliz kızı geçenlerde evlenmiştir. 
Bu kız hakkında Amerikan mecmuaların
da çıkan yazıya nazaran bundan dört se
ne evvel çok fakir halde imiş. Günün bi
rinde aklına şöyle bir fikir gelmiş: Nakış 
yapılmak üzere kendisine tevdı edi1en 
mendil vesairevi san renkte olan saçları 
ile işlemek ... Kızın bu nakışları pek bil
yük bir muvaffakiyct kazanmış. dört se
ne içinde kız bir servet sahibi olmuş ve 
bu savede sevgilisi ile evlenmistir. 
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/ngiliz sahillerindtki 
cankurtaranların faaliyeti 

Harb çıkalıdanberi İngiliz sahillerinde 
•bulunan cankurtaran teıkUatları canla 
başla çalışmaktadırlar. Şlrndiye- kadar 
harb kazazedesi olarak kurtarılan adam
ların sayısı 2581 i bulmuştur. Bunlardan 
400 ü bitaraf devletlıer bahrıyelisidir. 63 il 
Fransız, mütebaklSl İngili:!dir. 117 adam 
kurtarın~ olan çavuş Henry Blogg altın 
madalya alnuştır. 

iNA N M A \ 
Gaıet.. 1erin .. zden biri uzun bir telgraf haberinin üzerine 

şu başlığı koymuş: 

- Hıırb Balkanlard'an uzak. 
BnşVf>Jı.il Teleki Macaristan için tehlike mevcud olmadı

ğım söyledi. 

Fefomenk ile Be:Jçjka da söylemi§ti. Fakat bu nikbinlik on

ları btr müddet sonra barb sahnesi olmaktan alıkoymadı. 

Bu itibarla biz bu harb devam ettikçe bir devletin kt'ndisi

nl mutlak bir huzur ile emniyet içhıde görüp nikbinliğe 

Bizim hatırımızda kaldığına göre bir aralık Norveç de dalmasınm dofru olmadığına inanıyoruz, fakat ey okuyucu 

ayni şeyi söylemıştl, Danimarka da söylıeml§t!. Nihayet sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R INANMAI 

murlar tarafından yakalanmıştır. Kemal me 
murlar tarafından ynkalnnacağı sırada e -
linde bulundurduğu esrarı ağzına atarak bir 
anda yutmuşsa. da bilahare nakledlldl.ği Bey_ 
oğlu hastanesinde yuttuğu esrar mldesl'!lden 
çıkarılmıştır. Yapılan arrurtırma sonunda 
evinde de bir hayli esrar bulunan Kemal bu.. 
gUn milddelumumll!ğe teslim edılecektll'. 

lpsalada su baskmı 
fpsala (Hususi) - HaYaların yağışlı 

gidişi neticesi olarnk bütün o\"alan istila 
eden Meriç nehri suları iki gündenberi çe
kilmeğe başlamı~tır. 

Bu mevsimde vukubulan ve ndına Ka
yısı suyu denilen bu tuğyan ovadaki bazı 
mah~ullerle bilhassa, bir kısım çeltik zeriya
tını zarara uğratmıştır. 

Çiftçi, yazlık ziraatinc başlamak üzere 
sulann çekilip toprağın tava gelmesini dört 
gözle beklemektedir. 

OrgUbde bereketli yağmurlar 
Ürgüb (Husu.si) - iırgüb ve ha.valisinde 

20 gündür geceli gündüzlü fasıla ile tiddeUe 
devam etmekte olan yaQmur mahsulata. 
hlçblr zarar vermemiştir. BllAk.la çok :faydaU 
olmuştur. 
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Telgraf, Te Ve adyo aberıeri 

Rusya Macari_stanm emniyet! i 
garanti etmek niyetinde olduğunu 
· Peşte hükômetine bildirmiş 

~'.u~~-1 
'A~EMI E 

Yeni hava harbi Usulü 
tehlikeyi Birleşik 

Amerikaya yaklaştırmış 
habiri bildi- tinde olduğunu Macar hükfunetine bildirmi 

~grep 1 (A.A.) - Havas mu tir. Macaristan Moskovadan bu hususta ı;a-
lifor: ;rib teminat almıştır. Moskova yalnız bir 
Söylendiğine göre, Moskova bükümelii, Ma şart koşmu.ştur ve o da vaki. olursa Alman 

lca.rtstanın emniyetini garanti etmek niye - tazyikine mutavaat etmemektır. 

Bir Amerikan gazetesi Dunkerque'i 
hararetli kelimelerl_e seıamllyor 

Nevyork J (A.A.) - Gazetelerin dilt
kati müttefikler tarafından Flandr' da ya -
pılan mükemmel muharebede toplanmak • 
tadır. 

Nevyork Tirnes, Dunkerque'i şu ifade -
lcrle selamlıyor: ~ 

Dünyada İngilizce lisan konuş~ldugu 
müddetçe Dunkerque kelimesi hürn_ıetl.e 
Yad edilecektir. Şaşaası içinde zaptedılmıı 
kalan Dunkerque meydanı düşman~ karşı 
koynıustur. Naziler de cesarete malak ol -
dukları için burada cesaret o kadar basit 
bir sey değildi. Askerin beynine bir ~avuş 
Vasıtasile inzibat mefhumunu yerleştırmek 
o ki\dar basit bir şey değildir. Bu müdafaa 

evvelden uzun boylu düşünülmüş, hazulan
mış bir planın da neticesi olmamıştır, çün
kü 0 kadar ço)t vakit yoktu. Hür memle -
ketlerin bütün şan ve şerefile fabrikasın -
dan biiTosundan, bankasından ve çiftli -
ğinden fırlıyarak, yıkılmış maden oc~ı al
tındaki arkadaşlarının imdadına koşmak 
ve yahud fırtınadan batan bir vapuru kur
tarmak için tatbik ettiği ııaulü harbe tatbik 
eden basit insanlar bu müdafaayı yapmış -
tır. 

Hitler, insanların ruhundaki bu parlak 
şeyi zaptedemez, hükmü ve işareti altına 
alamaz. Bu demokrasilerin büyük an'anc
sidir. Bu istikbaldir, zaferdir. 

Sovyet - Yugoslav münasebatı 
Belgrad, 1 (A.A.) - Avala ajansı bil

diriyor: 
Sovyetler Birliğinin Sofya elçis} Lav: 

l'entiev, dün kral sarayında husuı:ıı deft~rı 
İmzaladıktan ve hariciye nazın Markovıç, 
haşvekil Tsevetkoviç ve başve~l rnu~v:inl 
Maçeki ziyaret ettikten sonra dun harıcıye 
nazırı Markoviç tarafından şerefine verilen 
ögle ziyafetinde bulunmuştur. 1 

Markoviç, Lavrentievin Belgradı z~yare: 
ti hakkında Yugo.Jav basınına aşagıdakı 
beyanatta bulunmuştur: 

Sizlerin de bildiğiniz gibi, Lavrentiev, 
, Sovyetler Birliği ile Yugoslavya krallığı a-

rasında aktedilen ticaret anlaşmasının mu
saddak nüshalannın teatisi için Belgrada 
gelmiş bulunuyor. Sovyetler Birliğinin i~ 
resmi mümessilini selamlamıı olmakla has
saten bahtiyarım ve bu anla~madan dolayı 
çok memnunum. 

Prens Pol Rusyanm Sofya 
sefirile görüf tÜ 

Belgrad 1 (AA.) - Naibi saltanat 
Prens Paul, dün Sovyet Rusyanın Sofya 
sefiri Lavrentievi kabul etmiştir. Sefir, Yu 
goslav hariciye nazırı Markoviç ile de uzun 
uzadıya görüşm.üştür. 

Romanyada iktisadi seferberlik 

İtalyanın avazel !:-İne 
ispanyanın naraları 

karışıyor 
Yazan: Selim Ragıp Emeç . 

Vaşıngton ı (A.A.> - Senato hariciye ko_ 1 faik olacak Alman donanması ve pasifik de. F azlaca dikkat sar~tmeye lüzum yok misyonu reisi Pittm.an, 'Montana maden nizinde de aşağı yukarı müsavi bir donanma 
Sadece hadiseleri seyirlerinin inti - mektebinin toplantısında söylediği nutukta, ile karşılanacağız. Bununla beraber şunu i _ 

zamı lçinde takib ederek de görmek ınürn - yeni ha.va harbi usulünün tehlikeyi Ameri - ıave etmeliyim ki, böyle bir ihtimal ::lerpi§ 
kündür ki Fransada inkişaf eden harb vaz~- kaya kadar yaklaştırmış olduğunu kaydey _ edilmekte değildir. Fakat hükfımette mille • 
yetne mtitena.sib olarak İngiltere ve Fran - ledikten sonra bugün Amerikaya karşı mev- ti temsil eden kimselerin tesadüfe ba~lı kal. 
saya karşı durmak kararında görünenlerin cud tehlikeyi azaltacak yegane şeyin Hitle.. mamaları vazifeleri lktiw.sındandır. 
talebleri ve iddiaları da artıror. Garbi Av- rin hezimetı olacağını bildirmi.ştır. Hitıerin başka bır hükumetle birleşerek 
rupa harbi başladığı zaman Italyayı sakin Hatib demiştir k.ı: daha yakın bir istikbalde doğrudan doğru -
ve sa.kit bir harb harici devlet halinde gör- Evvelce de kaydettığım gıbı bugün barış ya Amerikaya hücum edeceğini zannetmı _ 
dük. Muhtelif Alman muvaffakiyetlerini ta_ da imza edilse Hitlcr Amerika ıçın bir teh - yorum. Fakat Nazi Almanyasının cenub A
kiben bu sükün yavaş ya.va~ bozuldu. Bazan ilke olur. Fakat Hitler İngıltere ile FrallS1l.Yı merika.ı;ının tabii servetleri peşinde ol<l.uğu. 
heyecanlı nutuklar, ara.sıra atesli ma.kalelerle mağlüb ctmeğe muvaffak olarak onlara fi _ nu zannediyorum. · 
İtalyan yarımadasında ihtiraskar ve inti - l-0larını kendisine ita etmeğe mecbur eden Plttman bu noktaya gelince, Hitler teba ... 
kamcı bir hava esmeğe başladı . Bugi.\n ez _ bir barış muahedesi empoze cttığı takdirde asının Amerika kıtasındakl hareketlerim de 
kaza İtalyan radyosunu açacak olursanız, vaziyet daha vahlm olur. bilhMSa be~inci kolun faalıyetin1 bilhassa 
oradan akseden sesin. Berlinden geçmiş a _ _, O zaman Atlas denizinde bizimkine çok kayıd ve işaret eylemiştir. 
teşin bir şerrare olduğunu sanırsınız. Bcrli_ 
nln lisanını nihayet muharib bir devlet ol
duğu için anlamak mümkündür. Fakat İ -
talya bir zaman bitaraftı. Sonra vaziyetine 
harb harici durum ismini verdi. Henüz mu
harib sıfatını takınmamış olduğuna göre 
kendisini sulh içinde yaşıyan bir memleket 
olarak görmekte mahzur yoktur. Fakat 
Fransa ve İngiltereye karşı kullandığı lisan 

Mnttefiklerin Jllksek harb 
konseyi Pariste toplandı 

bir muharibin füanı kadar keskin ve acıdır. Paris 1 (A.A.) - Reıımen bildiriliyor: Lonclra 1 (A.A.} - Dün Pariste top-
İtalyanın hattı hareketne müteraflk ola - Yükııek harb konseyi, dün Pariste top _ ]anan yüksek harb konseyi içtimaı hak • 

rak İ.spanyada da bazı depreşmelerin vuku_ lanmış ve vaziyetin icab ettirdiği bütün tecl- kında, bu sabah İngiliz ba~vekili a~ağıda -
unu görmekteyiz. İspanyada bu harb başla_ birler üzerinde tamamile mutabık kalını~- lci tebliği .neşretmiştir: 
dığı zaman bitaraf kalacağını ilan etmişti. tır. Yüksek harb konseyi, vazi~etin umumi 
Hatta hatıramızda aldanmıyorsak bu hu - K . t" d 1. "it . ç·· .1 tetkikini yapmış ve vaziyetin icab ettirdiğı 

ta 1• .. . . t kı t . onsey ıç ımaın a ngı ereyı orçı ve .. .. . h kk d t bl nl sus a ak:ı.dar hukumetlere bır a m eını- Attl t .1 1 . f B 1 d butun tedbırler a ın a am r a a._c;ı:na-
natlar dahi verilmişti. Fakat ayni İspanya, 5· ft e~sC ey e~ıti ır. un ~ro·ıianın a, ya varmıştır. 
şimdi bir İspanyol toprağı olduğunu iddia ır · ona amp e ' genera 1 

• gene - Yüksek harb konseyi toplantısı, mütte -
eylediği Cebelüttarıkı istiyor. Bircok şehir- ~a~ Ismay ve general Spear<J bulunmakta fık iki hüküınet ve lki mllletın, en büyftk bu 
lerde talebe ve halk nümayisleri oluvor. Kı- ıdı. ahenk içinde, zaferin alınmasına kadar, bu~ 
sa zaman evvel dahili harbin binblr mesai - Konsey içtimaında Fransayı Reynaud ve günkü mücadeleye devam hakkında her za.
ibini gören bu memleket için, herııcyden ev- mareşal .Petain temsil eylemiştir. Bunların mandan daha ziyade sarsılmaz bir surette 
vel, bu yüzden hasıl olmuş ynraların snrı - yanında general Weygand, amiral Darlan azlmkü.r olduklarının mutlak bır bürha.nı.ıU 
lıp onarılma.sına çalışmak da.ha tabii birşey ve Bauc!.oin bulunmakta ;di. vermiştir. 
olurdu Fakat kanıyan yara galiba çabuk 
kapanıyor ki o da bu asa tuz knrıştırmaya 
ve Latin hemşire İtalya ile hemalıeıık olarak 
ardı arası gelmez bir metalib temposuna a_ 
yak uydurmağa uğraşıyor. İto.lyanın Şap 
denlzlle münakale.si kesildiği zaman Habe -
şl.stanın Japonya tarafından ihtiyaçlarına 

baktlaeağına dair son zamanda yapılan an. 
l"a.şma, İspanynnın birdenblrde de~lştirdlği 
ağız ve tavır, bu arada hergün lisanını • bir 
parça daha sertleştiren İtalyanın vazı' ve 
haline bakarak İngiltere lle Fransanın ha. 
ldkaten uıun düşünülmü., esaslı bir planla 

Dün Ankarada bir otobüs devrildi, 
yolculardan 5 kişi yaralandı 

Ankara 1 (Hususi) - Bugün Konyadan §ehrimi:ze gelmekte olan Konyalı Ha
eanın idaresindeki otobüs E.mniyet meydanında virajı ge~erken devrilmiş ve yolcu .. 
!ardan 5 ki i yaralanmıştır. Yaralılardan Mehmed ve Rıfat hastahaneye kaldınlmıt
lardır. 

l3iikre 1 (A.A.} - Kral, milli iktısa-1 Romanya hük6meti, ecnebileri sıkt bi[ 
di f bş, l'y '"teallik bir kararname nezaret altında bulundurmakta ve bunlar~ 

karşı karınva. bulunduklan anlaşılıyor. On -
lann bu mühim açmazı bozabilecek kudrette 
olduklarını sanmamak icln sebeb yoktur. 

İsviçre tayyareleri bir 1 

Alman tayyaresi 
düşürdüler 

Ziraat Bankasının 
ikramiyesini 
kazananlar 

• se
1 

er er ıge mu dan bir çoğunu hudud haricine çıkarmak-
ı •mza amıştır. d 

y . k name milli iktısad nazınna ta ır. 
. enı 

4 
a~ar ler 'vermektedir. Bundan Petrol mıntakalarındaki münakalat ta 

g~nış s.alahıyet rduya ve sivillere kontrol altına alınmıştır. Bütün ecnebilere, 
b~rle ı~bsad nalı~•: .o tan~imi ınaksadile hatt! ecnebi gazetecilerine memleketin cla
rnuteallık ko~t-~o ışdınb~ !eri yalnız başına hilincle seyahat içiµ müsaade verilmemek-
lcab eden butun te ır d' . k . te ır. 
~ttihaz ede:c~e~tı:r·:_--------------------::----:: 

Nazırı harbin 
söylüyor 

Macar Hariciye 
kısa 

.. .., . . 
surecegını 

Macar ajansı bil - tur. Bittabi, Macaristan da ihtiyat tedbir -
Budapeşte 1 (A.AJ - ıerı almak mecburiyetinde kalmışlır. Alm rn-

dı~;~~~kil Kont Teleki, rneb'usan mec_ı1ısı ların, gerek dostlarını gerek düşmanlarını 
korld ~1 da Mıacaristanın halen ena.~c beliti .de ayni dereeede hayrete düşüımü1 o. 

o. arın . d ıı-uu bildır 
etmeı;t ıçın hiçbır sebeb olma ıg - lan büyük ve emın zaferleri her türlü :nti _ 
bış ve demiştir ki: ti ile Tu,na zar hll§.fına olarak, harbin kısa süreceğini 

..... ~ .. te"a'Zi kuvve er ' 
ıvwcarıstan, mu . ın dostları gö.'ltermektedir. Bununla, büyük bir endişe 

't'e Balkan sulhiinün ldamesı ıç 
~manya ve İtalyaya yardımda bulunmuş - zail olmaktadır. 

Bir Alman · ticaret heyeti Atinada 
. . Alman ticaret ve ekonomi heyeti, dün Atinaya gelmiştir. Heye. 

Atına_ 1 ~A.A:1 - Bır et arasında muallakta bulunan ticari mahiyetteki meseleleri ve 
tın vazıfesı, ikı m~!11l~k k müstakbeltn klerlng meselelerini birer hal suretine bağ 
ezcümle gerek buguntin, gere 
\anıaktır. ,.,.,. 

Litvanya sefiri itim adnamesini verdi 

Fakat inkar edilemez ki vaziyet nazik ve o 
ntsbette de ciddi tedbir alınmasını iltizam 
ediyor. Geçmişteki gibi bazı hatalar tela -
fi31 kabil olınıyan neticeler doğurabilirler. 

·----········-····--····--················-······· ... 
Dün Mecliste kabul 

edilen kanunlar 
Ankara 1 (A.A.) - B. M. Meclisi bu

gün Şemsettin Günaltay'ın başkanlığında 
yaptığı toplantıda Denizyolları ile Devlet 
Limanları İşletme Umum Müdürlüklerile 
Beden terbiyesi ve Posta Telgraf, Telefon 
Umum Müdürlükleri 1940 bütçel~rini mü
zakere ve kabul etmiştir. 

Başvekalet Matbuat 
Umum Mijdürlüğü 

Ankara ı (A.A.) - B~vekalet Matbuat 
Umum Müdürlüğüne sabık Bükreş elçiliği 
müsteşari ve matbuat bürosu umumi kiltioi 
Selim Sarperin tayini yüksek tasvibe ikti _ 
ran etmiştir. 

Berne ı CA.A.> - Ordu genel kurmayı 
tebliğ etmiştır: 

Cumartesi günü öğleden sonra İsviçre top
rakları Jore bölgesinde yabancı tayyareler 
tarafından iblll e<l.ilmiştir. Derhal havala • 
nan İsviç.re devriyesi bu tayyareleri •ıl.kib 
ederek muharebeye girişmiş ve bır tayyare 
Lingeres bölgesinde yere dii.şürülmüştür. Bu 
tayyare bir Alman bombardıman tayyares.L 
dlr. 

Gafenko Ankaraya 
geliyor 

Paris 2 (Hususi) - Vazifesinden i~i -
fa etmiş olan hariciye nazırı Gafenkonun 
Romanyanın Ankara ::efirliğine getirileceği 
kat'iyetle söylenmektedir. 

Cenubi Amerikada 
nazilerin faaliyetleri 

Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü ay_ 
n1 zamanda radyo ve turi~m muamelatile de Nevyork 1 (A.A.) - New.York Times ga-
iştiga.I edecektir. zetesinln Vaşington muhabiri yazıyor: 

Son Posta _ Bundan evvelki vazifelerin- Beşinci kolun faaliyeti hakkında Urugu • 
de çok muvaffaklyetli mesaisi görülen Selim ay hükümet m~murla.ri taı:afında~ yap~ış 
Sarpere Ba.şvekalet Matbuat Umum Müdür_ olan anket, nazılerln ceı:ubı aı:ıerıkaya ına
lüğünde de muvaffakiyetler temenni ede _ nılamıyacak şekilde ~ul~. etmiş olduklarım 
riz. göstermektedir. Ecnebı muşahldler, Uruguay 

Muvakkat kadro bazırlandı 
Ankara, l {Hususi) - Yeni teşkil edi

len Matbuat Umum Müdi.irlüğlinün muvak
kat kadrow hazırlanmııı ve kadroya dahi) 
memurlar bugün maaşlarını almışlardır. 

Öğrendiğime göre bu muvakkat kadro 
önümüzdeki haftalarda kat'i şeklini alacak 
ve .bu yeni şeklinde matbuat idaresinden, 
turizm ve radyo teşkilatlarından yeni U
mum Müdürlüğe geçen memurlar arasındu 
bazı tebeddüller olacaktır. 

hükumeti tarafından yapılmış olan tahki _ 
katın pek ehemmiyetli olduğunu söylemek
tedirler. 

İngiliz ticaret heyeti henüz 
Moskovaya gitmedi 

Londra 1 (A_.A.) - Sir Staffor Crip
ps ve heyetinin lngiliz - Ru<J ticarel müza
kereleri hakkında Mosko\·adan yeni biT ha
ber alınmadı~ı ve Crippsi.1 elan Atinada 
bulunduğu Londradan bildirilmektedir. 

Ankara 1 (A.A.) -/fürkiye Cümhu .. 
riyeti Ziraat Bankasının. 50 lira ve daha 
ziyade mevduatı bulunan tasarruf mucliled 
arasında her üç ayda bir tevzi etmekte ol -
duğu ikramiye kur' ası 1.6. ~40 tarihinde 
banka merkezinde ikinci noter· Veli U .. 
lusu ile diğer alakadarlar huzurunda çek.il
miştir. Kendilerine ikramiye İtoıabet eden· 
mudilerden Diyarbakırda ZeHi Arman 
1000, Bursada Cemile Tüfekcioğlu SOO. 
İstanbulda Hüseyin Ôzyay 250, İzmird• 
Şükrü Özsoy, Ankaradn Ahmed Muhtar 
Ôszen, Konya Ereğlisinde Fatma Aksel~ 
Akşehirde Kadir Çelik, AJtalyada Musta• 
fa Maya, Çanakkalede Arif Akkurt, An -

tepde Hatice Zorbaş, Ayancıkta Şabaa 
Öztürk, Amasyada Tahsin Özeken, Ay .. 

dında Nuri Güngör, 100 er lira, kazanmış. 
lardır. Bunlardan başka muhtelif mahal .. 
lerdeki 9 5 mudie de 2 O ila .5 O arasında ik ... 
ramiyeler isabet etmiştir. 

Maliye ve Maarif 
Vekilleri Şf'hrlniizde 
Ankara, 1 (Hususi) - Maliye Vekil;. 

Fuad Ağralı ile Mae.rif Vekili Hasan An 
Yüoel bu akşamki trenle İstanbula hareket 
etmiştir. 

Güzel San'atlar Birliğinin 
17 nci resim sergisi 
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SON POSTA 

( ,. Şehir Haberleri ) 
_VaU don Ankaradan geldi 

Doktor Lutfi Kırdar bir muharririmize Ankaradaki 
temasları, muhtelif vilayet ve belediye işleri 

hakkında beyanatta bulundu 
AnkaraclaiJ tcmaslannı bitiren İstanbul 

Vali ve Belediye Reisi Dr. UHfi Kırdar 
dün sabah şehrimize dönmü,tür. Dr. Lutfi 
Kırdar bir muharririmize muhtelif vilayet 
ve belediye iılcri hakkında fUnlan söyle
miştir: 

- Buradaki bazı iıleri neticelendirmek, 
lazım geJenlCJ"le temııslar yapmak üzere 
Ankaraya gitmi§tim. Evvelki aenelerde 
butçcnin tasdiki uzamakta idi. iki seneden
beri bütçemizi hemen tasdik ettın)oruz. 
Yeni sene bütçesi de böyle olmuş, derhal 
tasdık ettirilmiıtir. Belediye Muhasebe Mü
düru Muhtar, yarın bütçe ile beraber An
karadan lstanbula gelecektir. Bütçemiz ta
dılat yapılmadan aynen kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Pasif korunma i leri ilerlemektedir. Bir 
müddet ı:vvcJ şehrimizde tetkikler yapan 
Fransız mütehassısın verdiği raporu tetkik 
etmekteyiz. Rapor. bizim hazırlıklarımızın 
tatbik safhasını göstermektedir. Evlerde, 
apartımanlarda yapılan ve yapılacak aığı
nak işleri yakından takib olunuyor. Umu
mi sığınaklar hakkında evvelce tesbit edi
len yerlerde faaliyet göstermekteyiz. 

Bu sene ,chirde 6-7 milyon liralılc imat 
hareketi yap caktık. Mnlzeme tedarikinde 
uğramış olduğumuz müşkülat mecburi ol -
rak faaliyetimizi bir müddet geri bıraka
cakbr. inşaat için lazım olan malzemenin 
tnku yolu ile tedarikine çalışılmaktadır. 

SUrp Agop mezarlığının ön tarafı bina 
in~atma tahsis edilmiştir. Buralardaki a~ 
salan ııatacak. yerlerine modern binnlnr 
yapılmasını temin edeceğiz. Bu arsnlnnn 

Motörlü nakil 
vasıtalarının muaye
nelerine başlanacak 

kıymetlenmesi için. arasları satmadan ev
vel dahilt yollan asfalta çevirecek, orala
rını tanzhn edeceiiz. 

Taksim kışlasıqı yıktıktan sonra iç tara
fa bir takım aııfalt yollar yapacağız. Bu sa
hada Belediye tarafından yapılacak bina
ların İnşasını sonraya bıraktık. V erlerini 
fimdilik aatmıyacak, bilahare inıaat için 
saklıyacağız. lnşaata baflayıncıya kadar 
kıılanın yerini tanzim edecek, muvakkat 
mahiyette tenis kordu vesaire yapacağız. 
Harbiye yolu Taksime kadar asfalt olarak 
tramvay idaresi taraftndan inıa edilecektir. 

İstimlak i~lerinde bazı müşkülata uğra
maktayız. istimlak muameleleri bir türlü 
iııtediğimiz çabuklukta neticelenemiyor. 
Kanunun taviz bedellerine aid kısmı tefsi
re muhtaçtır. Meclis encümenlerinde hu hu
susta tetkikler yapılmaktadır. Kanun ya
kında Meclisin umumi heyetine arzedile
cek, tefsir olunacaktır. 

Hariçten alınac:Ak otobüslere aid mu
ka velelcr burada hazırlanmaktadır. Muka· 
vele vesair hazırlıklar ikmal edilince mü
bayaa ili :kolay)qacakbr. 

Şehirde et nakliyesi bu sabahtan itiba
ren Belediye tarafından yapılmaktadır. Bir 
günde 3-'00 kasablık hayvan kesilmi~. nor
mal ıekild~ §Chre dağılmıştır. Nakliye ili 
için mübayaa edeceğimiz deniz motöril ve 
kamyonlanru satrna1c: üzere bir iki talih 
çıktı. Denh motörlerlle kar/yonları et nak
liyesine yarayacak tekle sokmak için za
man l!zımdır. Şimdilik nakliyatı eski ıJr
ketin vesaiti ile yapaca~z.» 

Dairelerde yeni 
kadrolara 

tasarruflar 
göre 
başladı 

Motörlü nakil vasıtalnnnın altı aylık Yeni malt yıl dolayıaile bütün dairelerin 

Değirmenciler un 
fiatlarına zam 

yapılmasını istediler 
Ekmekçiler ve değirmenciler dün Bele

diye .İktıaad İtleri Müdürlüiünde toplan
mııılardn. Anadoludan gelen yumuııak 
buğdayın işlenmesinde mütkülata uğradık
larını ileri süren değirmenciler, öğütme 
masrafına çuval başında beş kuruş zam 
yapılma11nı .istemiıılerdir. Fırıncılar, çuval 
başında ilave edilecek beş kuruı zammın 1 
ekmek fiatlanna tesir edeceğini ileri sür
~~f, deği~encile~in taleblt:rinin yerine ge
tmlmemcsı Beledıyeden temenni edilmiş
tir. Belediye, her iki teklifi tetkik etmek
tedir. 

Diğer taraftan son gijnlerde serbest pi
yasada buğday fiatlannda bir düııkünlük 
olmu;ı ve fiatlar 2 O para noksanlaşarak al
tı kuruş otuz beş paraya inmi tir. Maama
fih bu buğdayları Ofis beş kuruı otuz iki 
paraya vermektedir. 

Nakil vasıtalarında 
vergi zamları 

. Vergil.erde yapılan yeni zamlar dolayı
sıle ınnklıye ücretlerinde bir miktar artış 
o!~~ştur. ?ünden itibaren yeni değişiklik 
butun nnkı) vasıtalarında tatbik edilmeğc 
baııl:ınmıştır. Yeni zam şehir içi ve banliyö 
nakıl vasıtalarıncl,a 1 O para ile 40 para a
rasında tehalüf etmektedi:. 

Tramvaylarda yalnız 7 buçuk kurusluk 
birinci me\•ki biletleri 7 kuruş 30 pa;aya 
çıkarılmıştır. 

Vapurlarda birinci mevki gidişte JO pa- .. ----------------
ra, aidiş geliş biletlerde 20 para artmıştır. 
İkinci mevki Ücretlerde zam yol..tur. Yalnız 
Büyükada ve Heybeliada bilet ücretlerinin 
birincilerinde gidiş geliş 40 para, ikincile· 
rinde gidiı geliş 20 para utııı vardır. Ya
lova hattında zam birinci mevkide gidiş 
2eliıı 40 para, ikinci mevki 20 paradır. 

Trenlerde yalnız birinci me"kilerde gi
diş geliş ücretlerinde 1 kuruş zam vardır. 
İkinci ve üçüncü me"kilerde zam yoktur. 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMİYE PLANI 

. Haziran 2 

1940 IKRAMIYELERl: 
ı aded 2000 llrolık ı::a 2000.- llra 
3 • 1000 il c::::: 3000.- • 
6 J 500 J = 3000.- J 

12 J 250 J """ 3000.- J 

4-0 ', 100 J = 4000.- il 

75 J 50 J ... 3750.- J 

210 ll 25 > - 6250.- 11 

Keştdeler: 1 Şubat, 1 l\la119, 
1 Ağustos, 1 İkiııclteşrio tarih -
lerlnde yapılır. 

• 

muayenelerine yarından itibaren başlana- yeni kadro ve kasa meveudları tesbit edi
caktır. Bir kııım motörli.i nnkil vasıtaları- lerek yeni seneye devredilmiştir. 
nın sahibleri. motörlerinin hurda bir halde Bu münasebetle bütçeleri gelen ve tea
olduğunu bildiklerin<lon seferden çckmi,, bit edilen dairelerin bazılarında yeni kad
garajlarına yı;rleştirmiglerdir. Bu arada ba- rolar yapılmıştır. İstanbul Gümrükleri Baı
zı otobüslerin de g rajlam çekildiği görül- müdürlüğünde taaanuf dolayısi)e 30 sene 
müıtür. Emniyet Direktörlüğü, otobüsünü hi:ı:met ıören bazı memurlar mecburt te
garaja çeken mal sahihlerini birer birer Çtl· kaüde sevkedilmişlerdir. Bu memurların 
ğumış. otobüslerin aef erden alınma ae - yerine yeni memur alınmıyarak hali hazır
beblerini sormuıtur. Son günlerde benzin daki kadro ile işlerin ttıminine çalışılaca'k
ve malzeme fiatlarmın yübclmiş olduğunu 

Deri fiatlarındaki 
yükseliş devam ediyor '----------------------·----------~ 

ileri sürerek. bilet ücretlerine zam yapılma- tır. Diğer dairelerde herhangi bir deği§iklik 
sını iatiyen otobüsçülerin, istekleri yerine henüz mevcud değildir. Devlet Denizyol
gelmeyince otobüslerini seferden çekmfı lan Umum Müdürlüiü ile Limnn İşletmesi 
bulunduklan zannedilmektedir. Emniyet 
Müdürlüğünün tahkikatından sonra netice Umum Müdürlüğünltn bütteleri henüz tas
bclli olacak, lüzumsuz yere otobüsünü se- dik edilmediğinden bu dairelerde yapılan 
ferden alanlann tee:ıiycııi yoluna gidile- tasarruf bilinmemektedir. Maamafih bir 
cektir. değişiklik olmıyacaiı bildirilmektedir. • 

--~------------------------------....;_ __________________________ ..;;__ 

c KÜÇÜK HABERLER ) 
Sıhhiye Vekili geldi - Sıhhat ve i~mal Altın na.tıa.tı - hı tün evvel en yükrek 

Muavenet Velı:il! Dr. Hulüsl Alaf.a§ diın sa - haddini bularak 2370 kuruşu bulan altın dnn 
bahk1 tre~ Anka.Tadan şehr.imlze gelıni~ 25 kuruş noksanlle 2345 e dl\şmil§tilr. Ayni 
l!r. ımreUe 24. a.ya.r klilçe &ltının beher gramı da 
'Bh1mç gün şehrimizde 'kalacak olan d'lktor 267 den 264 e dÜ§m{lştOr. 

Hulii.si Alataş dün kendlsile görüşen bir al'- Altın geçen ay ba.fında 1900, külçe gramı 
kada.şımıza şunları söy1emlştlr: . 239 kuruştu. 

- Bazı hnsust lşlerlml görmek içıln Lcıtan_ _ _ 
bula geldim. Bu fırsattan istifade ederek U"kudar adliye binası - Uskudnr adliye 

Toptan d~ri fiatlanndaki yükseliş de
vam etmekte olduğıuıdan deri mamulôt ve 
bilhassa ayakkabı füatJarında da bunun te
sirleri artmaktadır. T esbit edilen resmi fint 
listelerine nazaran bfr ay zarfında yan ma
mul .manda derilerinin kilosunda 8-1 O, sı
ğır derilerinin kilosunda 5-15 kuruıı bir 
fark olmuııtur. 

1ılcnmiıı sığır derilerinin birinci malla
rının kilosunda bu fark 20-40, :ikinci mal
larda kiloda 50: manda derilerinin birinci 
mallarının kilosunda 30. ikinci mallatda 
35-40 kuruş artmıııtır. Bu fark1ar deri ma
mulat ve ayakkabı fiatlarına tesir edecek 
mahiyette iseler de, derilerdeki yüzde 20-
2 5 farka mukabil bilhassa ayakkabılarda 
bu yüzde eJlidir. Alakadarlar bu farkın ha
riçten ağır sığır derileri ithalindeki güçlük 
ve bunun neticesi olarak az mal gelmesin
den ileri geldiğini iddia etmekte ve gene 
hariçten ithal edilen mamul derilerde de 
vaziyetin ayni olduğunu ileri sürmektedir
ler. 

Böyle olduğu halde dahi mamul deri eş
ya ve ayakkabılaıdaki yüheldiğin bu nis
betten çok fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Askerlik işleri: VeWete bağlı shhat mücsseselerlle sıhhi ve daire.si, Pa.fak.apısında inşaatı ikmal edilen 
lçUmal muavenet 1~1ert etrafında tetkikler. yeni binaya taşınmış ve dünden tttba.ren bu 
de bulunacağun.. binada me.'!aiye ba.şl~ır. I . . 

Yeni arpa mah~ulü - Yeni yıl arpa mnh. Avrupa ekspr~i - Blrk.aç gün evvel kal- • htiyat erlerın yoklaması 
auli1 ldnık edilmt., ve Mersinden ilk mahıml dırılmlf olan AvrtJl)a Bemplon ekspresi se. Fatih Askeı:_llk D~1::1nden: Fatih, Bey_ -
yüklenerek şehrimize sevkectılmı,tır. Bu mah terlerine dnn geceden ıtiba.ren yeniden baş. oğlu, Eminönu, Beş '· Sarıyer. Bakrrkoy, 
suı üç kuruş otuz paradan satılmııtır. lanmışt;. Ek.spresin geçtiği sahadaki hflkO_ Ça:aıca, Siltvrl yerıı ş~!elerlle Beyoğlu, Emin 

Harice arpa ihraç edllmeme.sl sebebDe pl. rneUer araBlJlda yapılan temnslnr mlisbet ne :nu bya~ancplmı f~lerl 
1 

~~dan blr kaç ay -
yasa gevşek ise de hilkftınetçe alınan müba- tice vermtş ve Semplonun bundan sonra la an er yaı a ıa 0 an yat ve ruhstlı er 
faa kararlan netle&1nde flatıarda fazla blr anbuldan Lozana tadar gidip gelmesi b= yoklamalnnna 29 Hazil'an 940 tarihinde S'ln 

dllştıltlük beklenmemektedir. Şehrimizde ar- rarlaştırdmıştır. Semplon eskpresi dün aece verilecek. k 
pa flatıa.rı 80 para noksanDe 5 kuruştan ve aaat 22 de 8'-rkectden ATI11paya hareket e>t- Bu tarihten sonra.yal ralanlarla yoltlama_ 
ıeıen mallar mahalli lhtlyaç için ııarfedil - mı.şttr. Yarından itfbaren. de Avrupa.elan lannı hiç yo.ptırın;ran a b~akkında kanun! 
ınekteclır. Semplon ekspresi muntazaman gelecektır. muamele yapılacae.mın g1 edlnllme.sln1 

son defa olarak Uln olunur. 

c Üniversitede imtihanlara başlandı ) 

Jktısad Fa1'ültainde clemç imtihanlun dün yapılmı§br. Hukuk Fakültesinde ikinci 
eleme imtihanları ynnn yapılacak, gelecek hafta içinde de ııözlil imtihanlara bagla
nacaktır. Resim Hukuk Fakültesir.in üçüncü sınıf imtihanını tcsbit etmektedir. 

Yedek ıübayların yoklamaıı 
Fatih Askerlik Dair~lnden: He.r sene ya 

pılmaktn olan yedek sübay yokJamalanna 
daireye bağlı askerlik şubelerinde ı Haziran 
940 tarihinden itibaren baf}amıı olup 29 
Haz:lran 940 Cumartesi günü nihayet verile. 
cektlr. 

1076 sayılı yedek sübay kanununun ı:ara _ 
hatlne göre bu yok.lamalara şahsan vey:ı. 

taahhMlü mektubla müracaat edilmesl Jcab 
ettl#inden yoklamalara gelmlyerek sonra _ 
dan rapor nlmak ve göndermek vı;yahud is
tida lle mazeret dermeyan etmek şayanı ka 
bul değlldlr. Bilgi edlnllme.cılni ve sonradan 
mlişldllflt çekilmemesi için vaktinde kanu • 
nun ta.ri!atına uygun olarak şubelerine ya 
~ahsan, veyahud ta.ahhfidlil mektub gönder
mek surettle. bu yoklamalannı yaptırmala
rını bntün yedek sübaylnrdan nen ederim. ........ ·-····-..... -·-·············--··---·· ... --VEFAT 

Anadoluhisannda Esad bey zade Mus
tafa Zarif Beyin haremi Aziz hımım vefat 
etmiştir. 

Cena:zesi Pazar günü öğle namazından 
sonra Hisar camiinden kaldırılarak Anado
luhisannda aile kabristanına defnedilecek
tir. Mevla rahmet eyliye. 

Gay,rimenkul malların açık arttırma ilanı 

Nizip icra Memıı:'lufundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu: Bir kıt'a fıstıklığı. 

altı hissede blr hissesi. 
Gayrimenkulün bulunduinı mevki, mahallesi, sokağı nu.nınrnsı: Mağara deresi DP.rc 

mevkllnde. Takdir olunan kıymet: (200) ik! yüz liradır. 
Arttınnanın yapılacatı yer, gün, saaL: 2/7/940 Salı günü saat 14-16. 
ı - İşbu ıayrlmenkulün arttırma şartname.si 2/6/94-0 tarihinden itibaren 400 No. 

ile Nizip lcra dairesinin muayyen numarasında. herkesin Görebilme.si için açıktır. İlan
da yazılı olanlardan fazla malftmat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 940/4-00 dos
ya numara.sile memurlyetim1ze müracaat etmelldi.r. 

2 - Arttırmaya iştirak i9in yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya 
mllll bir bankanın teminat mektubu tevdi edllecek:tir. (124) 

! - İpotek sahibi alacaklılarla diğ~ nlftkadarlann ve irtifak hakkı sahlblerlnin 
gay:rlmenkul nze.rlndek1 haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu 

llA.n tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyeti • 
m12e iblldinneleri lcab eder. Aksi halde hakları tapu sicilUe sabjt olmadıkça satış be_ 
delinin pnylqmasınd8.ll hariç kalırlar. 

4 - Göstertlen günde arttırmaya tştJrak. edenler arttırma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu ma.lftmatı 1\lmış Te bunln.rı tamamen kabul etmiş ad ve ıtıbar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttı -
rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen /kıymetin yüzde yetmiş beşini 

bulmaz veya u.tı.ş ısteyentn alacatına ruchanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeJ 
bunların o pyrtınenkul ne temin edilmiş o.lacaıklannın mecmuundan fazlaya çık -
mazsa en çolı: arttıranm taahhüdü baki kalm.a.k üzere arttırma on beş gün daha tcm
dld ve on beflnci günü ayni saatte yapılacak arttırmada, bedell satış lstıyenln alaca. 
tına rlichanı olan diğer alaoo.klı.ların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mec. 
muundan fazlaya çıkmalı: ,artııe, en ço'!t arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde e. 
dllemez.c;e ihale yapılama11 ve satı§ talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul ltendL!!ne ihale olunan Jcimse derhal veya verllen mühlet tçlndt. 
parayı vermer.se ihale karan feı!holunarak kendlslnden evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetml§ olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulun
me.7.c;a hemen on beş giln müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edlllr. 
İki ihale ansındakJ farlı: ve geçen günler için % 5 ten hesab olunacak faiz ve diğer 
zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memurlyetlmlzce alıcıdan tahsil olunur. Mad
de (133) 

Gnyrlmenkul yukanda gö..ı;terflen 2/'71940 tarihinde Nizip fcra memurluğu odnsı!lda 

Lşbu iHi.n ve g&terilen arttırma tartnameme.sl dairesinde satılacağı ilfin olunur. 

Bugün SÜMER sinemasında 
Her ikisi yeni ve ırOrQJmemış filmlerden mürekkep programı görünüz. 
LUClEN BARROUX.'un BETTY Beşeriyeti kurtarmlk için ika edilen 
STOKFELD - J.lSETTE LANVIN cinayet ... Bakir ormanda geçen bll· 
Ue beraber yarattıkları musikili yllk blr macera ve sergnzeşt dramı ... 

NEŞ'ELr'SAHA ~~~!i~~un Cinayeti 
IDtaralar •.• Serenadlar ... lspanyolcıı RALPH BELLAMY 

şarkılarla dolu neş'e ve musiki 
operet filini. _ ve ayrıca EKLER JURNAL 

,,..----~- Bugün saat 11 
de tenzilatlı matine ._ _____ .. 

,~ .. MELEK sineması Bugün •41-..... 
Neş'eli - Zevkli - Gllzel ve ince bir Fransız filmi takdim ediyor. 

ROLAND TOUTAIN - DALIO - GASTON MODOT 
NORA GREGOR - PAULETTE ouaorr 
ttu11.ı-ınd110 fevkaldde bir tarzda yaratılan 

KOCASI ve Aş 1G1 
fllminıle 

Ayrıca: METRO JURNAL 
BugUo saat 11 de tenziUltlı maline ~mllii:mm•m~~ 



2 Haziran 
~ Q 

SON POSTA 
i 

Miiffefiklere bu harbi 
kazandıracak unsurlar: 
zaman, tank ve uçak 

1 H4clUeler Karşısında 

Sayfa S 

' Tercümanlara iş çok 
Meraklı geJdiı 
- Merale ettfm. 
Dedi, ıordum: 
- Neyi merak ettin) 
- Biraz evvel tramvaya bl~miştiın, 

ayakta duruyordum. Oturanlardan biri 
gazete okuyordu. Ben de ,öyle bir göz at
tım. 

- Beleşten gazete okumak nasıl kabil 
oluyor) Üll'IJ merak etmişsin. 

p.işireyi~ mi). yerine, size bir te yapayını 
mı) Hı~t yenne, helo, hoşça kalın yerine 
baybay, diyenler bu itiyadlarından vaz : 
geçtiler mi'> 

- Bırak da ben söyliyeyim. 
- Ada vapurJarında herkes artık türJi. 

çe konu§uyor, 
- Vakit bırakmıyorsun ki. 
- Merak ettim tramvay almak, piyan() 

~ azeteJerde Deyli Telgrafın aske

~ ri muhabirinden naklen okudu

tu.rn b'r fıkraya nazaran. con beş gene
ralın şahsında temsil edilmekte olan ye
lli Fransız askeri okuluc, Alman zırhlı 
kuvvetlerini bozmak için müttefiklerin 
bu kol'.ara karşı zırhlı kıt'alarla hareket 
etmesi tazım olduğu kanaatinde jmiş. 

Doğru olan bu fikri ötedenberı b~ say
fnlarda hep ileri sürdüm durdum. Has
ının zırhlı kıta'larına karı;ı mutad pi ·adc 
sılahlarile harbedilmez ve harb 'kazanıl· 
nıaz. z rhlı kıta'lara karşı ön saf rnuha
rcb vasıtaları şunlard1r 

1. Taarruz ve müdafaa vasıtası olar:ık 
gl"Il<' zırhlı kıt'alar. 

2. Taarruz ve müdafaa vasıtası olarak 
llluharebe uçak filoları. 

3. Müdafaa vasıtası olarak: 37:45 mi· 
.linıetrelik zırh deler toplar. 

4. Müdafaa vasıtası tank H'ığımlan 

(ınaynleri). 

5. Müdafaa vasıtası tank mf.nilC>ri. 
Bunları kısaca izah edelim: 
1. Zırhlı kıt'nya karşı zırhlı kıt'a ıa. 

Y A Z A N ···············: 

r ..... i~~~r gE;kii~ı 
1 " Son Posta ,, nın 
: askeri muharriri ! 
! ........................................................ : 

ve uçak yapmak için, istifade edecekler
dir. 
Almanların Bclçikada, Flandr ve 

Artuvndaki müttqfjk ordular grupunu 

ihata ve mağlıib içJn kullandıkları kuv
vet 40 piyade, 10 zırhlı ve aaha birkaç 
hafif ve motörlü tümen imiş. Müttefik 

ordular grupu da en az 40 küsur piyade 
tümeninden mürekkeb olduğuna göre, 
demek oluyor ki Almanlar buradakı mu
vaffakiyetlerioi zırhlı, seri ve motörlü 

tümenlerce malik bulundukları tefevvuk
le elde ctmriş1erdir. Bu da gösteriyor ki 
müttefiklerin harbi kazanabilmeleri iki 
şeye mütevakkıftır: 

ı. Fransada yapılacak yeni muharebe
~rlc mümkün mertebe fazla zaman ka
zarunak. 

2. Mümkün mertebe fazla ağır tank, a
ğır tank delen top ve uçak imal ederek 

Soka~a düşen iki 
çocuğun biri öldü, 
diğeri yaralgndı 

çok miktarda zırhlı, seri ve motörlü fır
kalar teşkil etmek. 

İşte müttefikleri kurtaracak ve harbi 
onlara kazandırabilecek haşlıca iki un -
sur bunlardır. 

!Muharebelerle mümkDn mertebe fazla 
zaman kazanmak, mü teaddi yani faal bir 

müdafaa sistemile mümkün olur. Bunun 
için tank manilerini ve tank müdafaa si· 
Iahlannı havi müte.addiıi. müdafaa hatla-

rı ve şebekeleri Iazımdır. Bunlar saye
sinde, bir taraftan hasmm kuvveti eriti-

lir ve diğer cihetten, kazanılacak zaman
dan biUstifade, tank, tank delen top, u
çak ve ilh .. imal olunur. 

Nihai zarer gene ve ancak taaITUzla 

elde edebileceğinden evvelemirde buna 
hazırlaiımak, fakat iyi ve tam hazırlan-
mak mütcfiklerin şimdiki gayesini teşkil 
etmelidir. Fransa, Belçika ve Flandr 

muharebelerile çok kıymetli bir zaman 

kazanmıştır. Bu muharebeler ayni 2a
manda göstermiştir ki, anudane ve ma
hirane bir sevk ve idare ile müttefikler 

için gene pek çok kıymetli zamanlar ka
zanılabilecektir. 

H. E. Erkilet 

- Hayır canım onu mernk etmedim. 
Gazetede bir ıerlevha gördüm. 

- Neydi o serlevha) 
- «Terdimanlııra jş kalmadı.l> Merak 

ettim. 
- Olur ya, lrnlmamııtır. 

- Bazı muharrirler yazdıkları yazıla -
nn her satırında bir kaç ta.ıe ecnebi keli -
me kullanmaktan vaz.geçtiler mi'> 

- O demek değil. 
- Beyoilu mnğaznlanndaki tezgah -

tarlar, ipeğe ıruva, yüne len, gömleğe §Ö -

mlz, çoraba ıoset velhasıl türkçesi olan 
her nevi etyanm türkçe olmıyan ndını aöy 
]emekten vaz.geçtiler mi) 

- Hayır canım ..• 
- Merak ettim. Salonlarda, koltuğa o-

turun, yerine bir fot<Sy alın; size bir çay 

oynamak gibi tabirleri de kullnnmıyorlaı 
mı) 

- Bırak ben söyliyeyim. 
- Yoksa .. bonjur, bonsuvnr da mı CJe• 

miyorlar ... 
- Patlıyacağım artık. Yahu biraz setr 

suıı ben söy)iyeyim. 
- Susayım amma merak ediyorum. IY• 

raz evvel söylediklerim doğru demek. 
- Nasıl doğru olur) 
- Yani artık herkes türkçe yazıyoft 

türkçe konuşuyor. 
- Hayır canım o demek değil. Senf!i 

söylediklerin el'an bakil 
- Öyle İse havadis yanlış.. benim s~ 

lediklerim el'an bakiyse tercümanlara lı 
kalmamış olur mu .idi ••• 

0,, ""•' ::IJu.LAıl 

Cevabsız kalan bir sual 
İç memleketin uzak blr köşesinde oturan Aynen dere ediyorum .. 

bir erkek oku,yucum bana htllftsaten şunları cYaşım 24, tahsilim lise, meşguliyetim tfıt 
anlatıyor: caret ve ayni zamanda ticaretten b~ka mü:.. 

- cBurada kahve yok, gazino yok, tıyat.. ıkcmmel çlftJlk sahibiyim. Hali hazırda Ka. 
ro aınema yok, t.ş hariefnde blr vakit geçi - sele ve deri fizerine iş yapmaktayım. Yalntı 
recek şey bulmak fmltlrunz. Bekft.r hayatı akrabaca ve ailece ihtiyar annemden ba§lat 

Çahştırllmıyacak resmi cehennem gtbtdlr. Yavaş yavaş s1n1r hasta. kimsem yoktur. Yn.şunın yükselişi ve dünyn~ 
otomobiller garajlara 

çekildi 

Zundır. Fakat eğer bizim zırhlı kıt'ala~
lllızda hasmın ağır muharebe arabalarılt 
boy ölçüşecek derecede ağır zırhlı muha
rebe araıbaları yoksa ve bu hasım ağlr 
zırhlı arabaların zırhlarını delecek tank 
müdafan toplan ve bu toplarla mücehhez 

tank müdafaa kıl'aları mevcun değıls~ o 
ı..aman da1hi bizim zırhlı kıta'Jarımız düş· 
nıanınkine alt olur. O halcıe, hasmın zırh
lı kıt'asına karşı yalnız sayıca onunkHı:o. 
ri kadar zırhlı kıt'alnrla karşı çıkmak ka
fi gelmez. Bunların aynı :r.nmanda has-

Unkapanında Hacıkadın mahallesinde Haziranın birinden itibaren resmi daire-
12 sayılı evde oturan Mıızaff erin iki yaşın- lere aid hususi otomobillerin tahdid edile

lığına tutulacağını. Evlenmek istedim, İzmL nın sosyalls hayata meyline kendimi verd~ 
re g1dıp seviyeme uyacak bir ailenin kızını artık dilnyadp tek Ya§amaktan usandırm 
bulamam. Hiç kimseyi tanımıyorum, tanı - Şimdi ise kendime lf'ı.ylk olan bir ~ aramak. 
sam, bulsam da alamam, elime geçen para tayım. Eğer aradığımı bulabilirsem hayıı.tımi 
böyle bir allenln kızını geQindlrmeğe mrısa. birçok uçurumlarcbn kurtarmış olaoağım. 
a.de etmez. Buradan blr kız alsam .. belki ve- Fakat bana nasib olacak blr meleğin şu ş:ırt
rirler fakat onunla ben ya.şaynmnm. Bnlyo. lar dahUinde olması IA.zımdır: 

mın zırhlı arabalarına üst gelecek taıık· 
larla ve ağır tank deler top1arla da mü 
cehhez olmaları lazımdır. 

2. Muharebe uçakları da hasmın zırhlı 
araba t~şkilatına kar§l birıncı sınıf bır 

tahrib vasıtası teşkil ederler. Bunun ıı;m 
hasım, zırhlı kıt'alannın lıarckfıtına dai-

daki oğlu Muammer, dün evin on beş met-
re yüksekliğindeki taraçasında dolaşırken, 
rnüvazenesini kaybederek caddt".Jle düş
müştür. Bu feci sukut neticesinde beyni 
parçalanan Muammer, Cerrahpaşa hasta
nesine nakledilirken yolda ölmüştür. 

Fenerde Mandıra aokağında 88 sayılı 
evde oturan Celalin bir buyuk ya larıııda
ki oğlu Turan da dün pencereden sokağı 
seyrederken düşmü9, o da vücudünün 
muhtelif yerlerinden ağır ıurette yaralan
mıştır. Yaralı çocuk, Şi li hastanesine kal
dırılmış, her iki kaza etrafında tahkikata 
başlanmıştır. -

ceğini ve bu huııustaki kanunun metnini 
yaz.mııtık. Çahştınlmıyacak otomobillerin 

Defterdarlığa teslimi llzım gelmektedir. 
Dün yalnız müddeiumuminin otomobili 
getirilmiş, Defterdarlığa teslim edilmi~tir. 

rum ki, derdlmln bu dakika için dermanı EvvelA her şeyde aranıldığı gibi başta gü,; 
yoktur, fakat işte bir defa yazayım, dçdlm. U. zelllk, fklncl defa hiç olma7.Sn ilk mcktcf:ı1 

nutmadan söyliyeytm: Bu memlekette tek tahsill; ve akrabası da çok olmamak üzere~ 
meşgalem gazetenlzdlr. bk satırından baş - Musiki, keman çalnbllmesl; ve nhlAki terbi. 
lanm, son satırında bltlrlrim. Tahmin ede - yesl, boyunun orta olması, rengi buğda;·. 
rim ki, siz kendl gazetenizi benim kadar c. gözleri elft., ağzı ufak, kaşları ınce ve siya.l\. 

Defterdara aid otomobil de dün ıabahtnn leyerek okumazsınız.. olması, ellerinin ufak ve yakışıklı olması 
• nynklannın ufak, velhasll endamı şık olmali itibaren garaja çekilmiştir. Mülhak idare -

lere ıUd oıomobillerjn keondi carajlannda Bir evlenme ilanı daha .. 
bulundt•l.ılması iktiza etmektf'dir. Beledi- Gazete sütununa verilmiş bir ilfın ile e.ş 
yeye aid bu gibi otomobiller garajlara çe- bulmak lst.1yenler hakkında şimdiye kadar 
kiJmiştir. Garajlara çekilen otomobilleı IZhar edllen bOtün mütalcalara rağmen an. 
hakkında bilahare alınacak ,.mre göre ha- Jaşılıyor ki, bu şeklin heveslisi eUm mevcud_ 
reket olunacaktır. dur. Nttekim bu sabah da bir mektub aldım: 

et balık eti olması şarttır. «Y.Y.u 
(Aslına mutabıktır) 

* Bay Osmana: 

Mektubunuza verilecek cevab bulamadım 
TEYZE 

ına uçak !ılolannı refakat ettırece~ _ve bu 
sebeble zırhlı kll'alarına taan:uz ıçın. u -
çaklarım:ız ekseriyetle ve cvvclemıde 
hasmın uçak filolarile harbetmek mec
bur'vctinde kalacaklardır. edebi tefrikası: 30 

r--;::~~~a=:J a. ~Hasmın zırh h teşkilfı tına . ~arşı c;a-

fça muadil veya fmk zırhlı 
yıca '\e vası 

k ti Çıkaramıyanlar bittabi tank uvve !'r •. 
1 

. 
.. r ·ıa·h\arına ve tank manı crıne muda aa sı 

h . t \'ermek mecburiyctindcdir-
e eınmıye 1 ) 

k }• ~ mlan (yanı mavn tarla arı lcr. Tan agı • _ 
• A ·ıeri bilhassa ınudafaa cep-
ıle tank manı 
h<>1erindc loy:metlidir. . . 

Tank müdafaa silfıhlar.:nın, hıtt:ıb• ha
hını delecek kudrette 

sım tanklarının zır ld tankla (ynni, 
1 ,_ ı· dır O ha e · 

o m:ı'ldn azım . . k delen seri a-
tırhlı harb arrrbasıle) tan 

nd:ı bir yarı; var 
te~li tank toplan arası k onun ı:ırh1 

. T k ağırlaştı ·ça 
df"mektır. an . . tank mudnfna to-
ka1ınlaı;acaık ve b tta~ı a 

1 
ve boyu) rla 

punun kudre-ti (vanı ç P 

artmak icab edecektir. Z hl lar bü-
.. 1 olm11ştıı. ır ı 

Denizde de ov e k deniz teıpla-
yüvüp zırhları kalınlaştı 

1
;:rn kudretlc>ri 

tının zırh de1roe ve parça t; Muharebe 
(vani çap ve borları) aranı~ . 1) b' 
~ u .. n 35 ve 4 ın-
tırhlılan tonajlarının b gu n 35 5 ve 

ap1nr101 · • lere ve deniz toplan ç ı n bu 
f0,6 santimctrclere kadar çıkma a 

rnüsa'baka neticesidir. f krasına 
f 1h.,., gazete ı 

Yuknnda bahset ı.s~·· ta k ima1ine 
- F d 100 tonluk n 

gore ra~1sa· a. . Halbuki Almanların 
emir ven mış ımış. kl r 70 tonluk 
Fransada kullandık'\an t~n .. ~tefikler Al
trnlşler. Demek oluyor kı rm:e dolayisile 
manlannkinden daha ağı Jı<ı kalı,1 mu
daha kudretli ve zırhları da verınic:-

, ~a karar ~ 
harebe araoaları yapma,,, b arabası i-
lerdir. İngiltere de muhnre .e

1 
·~ıı·r· 

· vcrı mı~ · 
ınaline fev~aıade germı faydası 

Geç o\sa da bu davranıc:Iarın 
Sedan yarma-

vardır. Çünkü Almanlarm rFlandr 
ı.,.·k ~rtuva ve 

ıından sonra, Be "rı a, . ld kları şu l:ir 
muhar<'bclerile m('Şgul 0 u F nsızlar 

·fında ıa ' 
haftadan fazla zaman zaı Aisrıc -

. d plnndırıp 
orclulannı yem en ~ müdafaa cep-
Somme hattında ycnırlcn_ oldular. Her-
h<.'leri kurmağa muvaffak . d Al 

1 . sayesın e • 
halde bu der1ıcnip top anı~etıcr göstcrc-
mcan lara devamlı muk:ıvc 

1 
bu kıy

ı • o an 
bilecekler ve kazam ncait k dafii top 
metli zamanlardan, tank, t!ı,n 

Bu sözleri ıöylerken manalı tnllnl}.)ı 
gülümsüyordu. Onun bu hali Zeynebin 
hiç hoşuna gitmemişti. Başile onun söz
lerini ta:ıdikle iktifa ~erek ıeı çıkınma
dı. Haluk ta sözü değiştirdi. 

mı? 

Gece iyi uyudunuz mu'? 
Çok iyi. Teşekkür ederim. 
Hiçbir eksiğiniz yoktu ya'? 
Hayır. 
Çok ala... Çantalımnızı açhnız 

Lüzumlu eşyalanmı çıkardım. 
Mütebakisini valizde brraktım. 

Niçin'? 
- Tekrar yerleştirmeıi eüç olur. 
- Anlamadım. 
- Kolunuz bir parça iyileşip bana 

ihtiyacınız kalmadığı zaman gidecek de
ğil miyim) 

- Ha 1 Onu başka vakıt konuşuruz. 
Siz şimdi bana odanızı beğenip beğen
mediğinizi söyleyin. 

- Teşekkür ederim. Her şey çok gü
zeldir ... 

- Bu cevabınız adabı muaşeret ki
tablarında yazılı olan cümlelerden biri
ni andırıyor. 

- Öyle mn o halde müsaadenizle 
size bir şey soracağım: Tuvalet masası 
üzerindeki takımları benim için mi satın 
almıstmız) 

- Allah Allah 1 Başka kimin için o
lncak 1 Bu evlenme oyununa kendımi bir 
haftndanbeıi öyle bırakmıs ve onunla o 
kadar mesgul olmuştum ki evin eksikle
rini tamamlamağı çok tabii buldum. Fa
kat bu suali siz niçin soruyorsunu:r'? 

Cenç kız tekrar kızardığını hissetti. 
- O güzel takımın bilhassn benim 

için intihab edilmi olduğunu bilmiyor
dum. Ben zannetmiştim ki onları ..• 

Haluk onun sözünü kesti. 
- Yani onları Handan için almış ol

duğumu mu kastetmek istiyorsunuz'? 
Zeyneb cevab veremiyordu. O ısrar 

etti: 
- Böyle diiıündünüz deiil mn 

Nakleden: Mao.%%eS Tahain Berltand 
Evet, aldımdan öyle bir §ey eeç

mişti. 

- Dernek heni bu derece kaba bir 
adam tasavvur ediyordunuz? 

- utağfurullah, bir sani:re için böy
le bir ıüphe gölgesi z.ihnimden geçti. 

- Sadece tüphe ettiğinize de müte
tckkirim, bunu kafiyetle söylr-meniz ih
timali de olabilirdi. 

- Sizi üzeceğimi bilmiyordum. Affı
nızı dilerim. Maksadım aize fena sözler 
ıöylemek değildi, buna emin olunuz. 
Hatta ıize karşı duyduğum minnettarlığı 
izah etmek iatiyordum. Banll karıı çok 
nazik, terbiyeli, kibar. bir kelime ile 
centilmence hareket ettiniz. 

Haluk kahkaha ile gülüyordu. Yüzü
nün manası tatlıla~ıfb. Yerinden ka.1-
karak karısına yaklaştı ve elini onun o
muzuna koyarak sordu: 

_ Sakat kocanıza bir yardımda daha 
bulunabilir :misiniz) Haydi gMajdan o
tomobili çıkann da beni berbere kadar 
götürüverin. Tek elle traş olmaga im
kan yok. 

· - Maalmemnuniye.·. Kapıcı hana 
yardım eder değil mi} 

_ Tabii ... Berberden sonra da si
zinle Maçkaya doğru bir gezinti yaparız. 
Hatta i~terseniz oradan aşağıya iner, Be
beğe kadar gideriz. 

- Mükemmel. .. Beş on dakika bek.
leyin, gidip üstümü giyineyim. 

Bir saat sonra Haluk berber dükka
nından çıkıyordu. Zeyneb otnmobilde 
onu beklemişti. Arabanın kapısını aça
rak onun girmesine yardım etti ve mo
törü işletmeden evvel onun yüzüne dik
katle baktı: 

Ne cesur adamsınız sizi 
- Niçin? 
- Kolunuzun çok ağrıdığı ve geceyi 

uykusuz geçirdiğiniz a ikarken hala yü
rüyüp gezmek, hatta aka etmek kuvvet 
ve cesaretini buluyorsunuz. 

- Bunu nereden anladınıı.) 
- içeri çökmüş gözlerinizden ve 

renginizin solukluğundan ..• 

- Adam ıen de... Manevi acılann 
yanında kırık bir kolun verdiği ızhrabın 
ne ehemmiyeti kahrl 

Bunu söyledikten ıonra birdenbire 
pişman olarak kıpkırmızı kesildi ve sert
leıtirmek İstediii seıile: 

- Benden bahıetmiyelım... Haydi 
aidelim .•• dedi. 

* Araba afrr ağır Taksimden aeçip 
Maçkaya doğru ilerlerken Zeyneb ya
nındald yol arkada,ının maddi ve ma
nevi bir ~kilde yaralı olduğunu düıü
nerek ona acımaktan kendini menede
miyordu. Onu meşgul etmek için: 

- Hava hu sabah ne ıüzel değil mi) 
diye sordu. Fakat genç adamın kendi 
ızhrabına gömülmüş olduğunu anladığı 
lçin sualinde ısrar etmedi. Biraz aonra 
Maç kaya gelmi,lerdi. Tenha cadde gü
neş altında parlıyordu. Zeyneb gene 
içinden taşan merham1te mukavemet c
demiyerek otomobili durdurdu ve: 

- Bir parça yüriiyelim mi~ Tekrar 
döner arabaya binip Bebeğe gideriz, 
teklifiııi yaph. Haluk mukavemet etme
den sadece: 

- Peki... diyerek arabadan indi. 
Yanyana, fakat hiç konusmadan ylİ

rüyorlnrdı. 
Eğer Zeyneb bu merhnmetinin zavnl

lı arkadaşına bir işkence mevzuu olaca
ğını evvelceden tahmin etmiş olsaydı o
tomohili süratle sürer. ornlardan kaçar
dı. Fakat tesadüf bu defo da onlara fe
na bir sürpriz hnz.ırlamı~tı. 

Birdenbire kocasının olduğu yerde 
durduğunu görünce hayretle hn•ını çe
virdi ve onun yüzünün daha fozln soldu
ğunu. gözlerinin sert bakışlarla bir yere 
dikildiğini farketti. O istjknmete bakın· 
ca da uznktan genç bir çiftin kendilerine 
doğru yürüdüğünü gördü. Bunlar Han
danla kocasından başkası _değillerdi. 

(Arkası var) 

L idiniz? 
En hararetli hayvan 

Çın b.ljırcını 

hayvanlar ara!ıın

da harareti en faz-~ 
ırı olanıdır. Bu hıl
dırcmlardan blr 
tanes.•l'li insan a -
vucLıl'\~t alsa, az . 
zamanda avucu pek fazla tsıtrnakta.iu:. 

* 
Beyaz kömUr 

Elektrik istihsalinde su cereyanlarm
dan istifade edildi~inden, suya cbeyaa 
kömür. adını vcrrni~1e~·dfr. Fakat bizim 
burada bahsedeceğimi:z hakiki beyaz k&. 
rnürdür. Şikagolu bır kömür tüccarı be. 
yaz kömürü icad etmi~tir. Bildiğimiz kB~· 
mürü, bir nevi k!iğıd hamuru içine koy. 
maktadır. Kömür kiığıd hanıurundnn çı. 

karıldığı zamun bembeynz olmakta Vlf 
hiç toz yapmuınaktadır. Çünkü etrafına 

bir tabaka kBğıd sarılmış olmaktadır, 

Kağıd yand1ğı zaman fazla kül yapaı\ 

Şikagolu kömürcü bunun da çaresini but .. 
muştur. Kömürlerini kaplamak için kıtl~ 
]andığı kfığıd hamuru kül yapmama~
tadır. 

Bu kömürler, herhangi bir yere km.uı.. 
salar kirletmezler ve sobayn. atılırl:e:n in• 
san elile tutar \'C ntabilh.". 

* 11 O yumurta yumurthyan yılan 
Malez) a'da bu -

hman bir nevı yı -
lan 110 yumurta -
ya kadar yumuri • 
lamakta ve üç ay 

bu yumurtaların üzerinde yatmak sure
tile yavru çıkarmaktadır. 
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(Memleket Haberleri ] \ ----
Bir 

RADYO 
Ha.italik 

PROGRAMI ----
T t k ık b k ti • T k hlJ h PAZAR 2 6/1940 • jsün.) 2 - Udi H::ı.san "'Nihavend şartı: (Saavas a a ınma are e ftfl r~ ya e ayvan 12~325~0~j~~ğ~m~;~o~~~!e~:tb:ı:~~!i. ~~.~~ı;ı~:r!i:ın;~ızkig;~~ee~)> 43

:: :a:: ==~ 
sergısı nde kazananlar !Müzik. Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fer- .şarkı: (Kız sen geldin Çerk~ten.) 11 - Sa-

Kasaba eski ve iptidai 
yepyeni bir çehre 

binalardan kurtulmıya, 

alm17a b~ıladı 

Tavas (Hususi) - Denizli vilayetine 
bağlı ve inkişafa çok müsaıd kazalardan 
biri de Tavastır. Deniz yüzünden 8-9 yüı 
metre yüksekte olan kaza merkezi, 8:2 bin 
nüfuslu olup vilayet merkezine 46 kilomet
relik muntazam bir şose ile bağlıdır. 

Cümhuriyetin başarıcı hareketlerinden 
hız alan ve yeni yeni istlml&kler yapılarak 
geıüş caddelere kavuşmıya namzed olan 
bu kaza merkezinde geçen senedenberi ı;ıa
ze görünür derecede bir canlılık belirmiş; 
şehir, İptidai bir tarzda yapılmış köhne bi
nalardan ve harab sokaklardan kurtulmıya 
başlamıftır. 

Umum nüfusu 58,000 olan Tavasın 56 
.köyü ve dörder - beşer bin nUfuslu, beled,i, 

ye teşkilatlı iki de nahiye&İ vardır. Bu nahi
ye merkeı:lerinde, gayet dayanıklı doku -
malar çıkaran, mensucat tezgahları hemen 
her evde her zaman için işler vaziyettedir. 

Kasabanın üç tarafı; yüksek, karlı tepe
lerle çevrelenmiş olup yalnız batı tarafı açık 
ve gözün alabildiği kadar geniı, yeıilllk., 

verimli bir ovadır. 30-40 kilometre uzun
luğunda olan bu ova, Muğla villyeti hudu
duna kadar uzanmaktadır. l lO .kilometre
lik Tavas-Muğla şosesi elyevm inşa halin-

dedir. Şehir belediyesi 23,000 liralık mü -
tevazi bütçeaile v &..i niabette çahımalcta ve 
imar faaliyeUerinfn ilerletmektedir. Sokak
lar, evler, bir m üteahhide verllmit olan 
elektrik santralından tenvir ed\lmekte, on 
kadar talı:si ve kaptıkaçtı otomobilleri her
giln Denizliye birkaç posta aerviıi yapmak
tadır. 

Nefis tütünlerile me~ur olan Tavuın di
ğer ekim işleri de yolundadır. T opraldarı 
verimli, havası çok gtiael, wyu oldukça içi
lir, kıp birar: fazladır. Şehir haricinde ve bir 
buçuk kilometre m-fedeki bai ve bahçe
ler içinde herke.Hı. bir evi m 4nud olup yu 
ınevsiıninde büann halk, yaylak olarak ora-
ya nakli hane ederler. • 

Salı günleri kurulan tehir oazım bf1e ya
zın orada kurul\11' ve eanaf da her türlü tüc-
car mallarile mez.lt.ur yaylaya göç ederler. 
Yaz mevsiminde ıehir dahilinde kimseler 
kalmaz. Kasabanın uınumt hayatt kış başı
na lı:adar hop oraya in~r eder. Sinema, 
park gibi eğlence ve tonezrith yerlerinden 
mahrum olan Tavaslılar, yazın sıcak günle
rini baflanndalci koyu gölgeler altında ge-

çirirler. 

(._E_d_i_rn_e_m_u_h_t_a_r_la_r_ve_k_ö_y_k_A_t_i b_le_r_i_k_u_r_s_u___,) 

Edlrne (Husu.sil - Hclkevinde 120 muh • okullanndan ı~ aent dahi hatta. -

san, Şerif İçli, Kemal N. Seyhıın. Okuyan: dettin Kaynak - Türkü: (Kara bulutları 
Edirne (Hususi) _ Edirnede açılan ehli Melek Tokgöz. 1 - Hicazkar peşrevi. 2 - kaldır aradan.) 6 - Saz semaiSl. 21.45: 

hayvan sergisinde kazanan hayvanlarla sa- Lıı.tlt Ağa - Hicazkar şarkı: (Yoktur zaman Müzik: Oda müziği <PU 22.30: Memleket 
hlblerini bildiriyorum. 1 gel.) 3 - Nefise • Hicazkar şarkı: (Severim saat ayarı, ve Ajans haberleri. 22.46: Ajans 

Taylar arasında: her güzeli.) 4 - ...... - HlcazkA.r şarkı: CAk-jspor servisi. 23: Müzik: Cazband (Pl) 

Yüzbaşı Rahmi özsancak'ın Sevimi, Neca. şam olur güneş gider.) 5 - ...... p Karciğar 23.25 - 23.30: Yarınki proğram, ve kapanı,. 
tiyell. Halll Kayanın Ferruhu, Lalapa.şalı Ra- türkü: <Pınarın başında.) 6 - Sadettin Kay * 
sim Tavganın Uğuru, Bayramhlı Ru.şen A _ nak _ Türkü: (Dal!;ları hep kar aldl.) 13.15: PAZARTESİ 3/ 6/1940 
kıncının Bulutu, Edirneli Ahmed Barutçu _ Müzik: Halk türktileri. Aziz Şenses ve Sa - 12.30: Proğram, ve Memleket saat ayarı, 
nun Yıldızı, Edirneli Ha.san Nalçakanın Yıl- di Yaver Ataman. 13.30: - 14.30: Müzik: 12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri- 12.50: 
mazı, Necatiyeli Feyzul.lalun Çakalı, Bosno. Küçük Orkestra rşef: Necib Aşkın.> 1 - Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.} 13.30 _ 14: 
köylti Niyazi Arasın Ferantı, Yola.geldili EtJ- Karı Blume: Gün~te (Vals.) 2 - Vllfred Müzik: Karışık müzik (Pl.) 18: ProRram. ve 
re! Şahinin Zıbzıbı, Suba.şılı Salih Yıldm _ Kjaer: Serenad. 3 - J . StraU&'S: Hayat size Memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: Oda mü. 
mın Çakalı, Edirneli Ahmed Nalıncıoğlunun l n~·e versin! 4 - Bruno Hartmann: Parlak ziği (Pl.) .18.30~ Müzik_: Radyo caz Ol'kestra
Poyrazalisl, Hacıumurlu Halil Karadağm ae_ l güneş ışığında dans. 5. - Jacob Chrlst: YıL sı (Şef: Ibrahım Özgur.) 19.10: Mtlzlk. Ça. 
vimi, Ab.alarlı İbrahim Simenin Sevimi, Bay- dızların altını. 7 - Lındemann: Vals B~ - lanlar: Ruş.~n Kam, Vecihe, Cevdet Kozan. 
r:ı.mlılı Ib~ sezenlerin Erdoğanı Abalıul! ton. 8 - Heuberger: Şarkta. 18: Projfram, Okuyan: Muzeyyen Senar. 1 - Kemal J.l!mln 
İbrahim öztürkün Selma.s.ı.. ' ve Memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: Caz- Bora - Müstear şarkı: (Bu neş'eden sana ey 
Kısraklar arasında.: band (PU 18.30: Müzik: Karışık müzik tlll.) 2 - · Rahmi Bey - Mfuıltear şa.rkı: (Gel 
Binbaşı Kemal o~uzun Narini Edirnelı CPU 18.50: Milzlk: Radyo caz orke.!tra.sı ey saki) 3 - Zeki Arif - Maye şarla: (Açıldı 

Ahmed Nalıncıoğlunun Kademi, Ka.rakasımh rŞet: İbrahim Özgür.) 19.25: Konuşma. bah~ede güller.) 4. - Ruşen Kam: Kemençe 
Ahmed Nalıncıoğlunun Kademi, Karaka _ 19.45: Memleket saat ay~rı, Ajans, ve Mete_ t~ksı_mı. 5 _ - Sala~atti~ Pınar _ Muhayyer 
sunlı Ahmed Aslanın Yıldızı. oroloji haberler!. 20: Muzik: Çalanlar: Fa- turk_ü: CGokler perı..~I gıbi Emine.) ti - Sa

BofaJar arasında. kazananların ı&hibleri: hire Fersan, Refik Fersan, Şerif İçli, Kemal dett~? Ka!.n~k _ Muha~r türkü: (80rme
Bosnaköylu Akif Yeni Yolageldill y f N. Seyhun. Okuyan: Necmi Rıza Ah1skan yi goz öldurur.) 19.30: Muzlk: Halk tnrküle

Yamak, Edirneli Ali Oaxtlar Bo.snakb lü u~~ 1 - Dellft.lzade - Şehnaz şarkı: (Etmedin rl: Aziz Şen.ses ve Sarı Receb. 19.45: Mem -
lih Kepecı. ' Y - bir l~hza ihya.) 2 - Dede - Şehnaz şarkt: leket saat ay~, Ajans ve Meteoroloji ha _ 

İnekler arasında.· (Sana ey canunın canı efendim.) 3 - rn berlerl. 20: Muzik: Fasıl Heyeti. 20.30: Ko -
Bo.snaköylü Osın~ Pal K ti Selim - Şehnaz şarkı: (Bir nevclvana dll nuşma (U°mumı Terbiye ve Beden terbiye • 

<ilme Karaağaçlı H~ ü ~ı;;:;t ~yme 
1

' E - müptelMır.) 4 - Şerif İçli: Ud taksimi si.) 20.46: Müz:ik. Çalanlar: Cevdet Çağla, 
camanı Yolageldlı- ~f ş h~~ e~n n ~- 6 - Arif Bey _ Hicazk~r şarkı: (Güldü açıL Fahri Kopuz, Izzettin Ökte. Okuyan: .Mus. 
Bosnako'.·yıı··1 Te·-kı a ·· d" ~ Sn 

1
. eynzkm, dı ytne gül yüzlti yar.) 6 - LQtfi Bey - Hl- ta!a Çağlar. 1 - Bestenlg!r p~revt. 2 -

vu un uznn a ıhası, E _ t " • ( dirneli Hus" y1 K" d ~ı onzkil.r şarkı: rsana noldu gönül.> 7 - Hl • Haşim Bey - Bes en1gar şarkı. Kaçma meo 
e n ur ol§ unun Nazmiye.si t . . b H f _._. 

Bosnaköyı- İb h. lül ·nın .. . · cnzkrtr şnrkı: < zml.rln ıçınde vurdıılar e - bıırundan.) 3 - . Yusu - Beste.Llti .. r şar_ 
ne Kar: ğ r: ım H'~ı .. guzelı, Edir - nU 20.30: Müzik: Halk türk1llerl . Bayram kı: <Çok sürmedi geçdi.) 4 - Dede - Bes -
Penblşi M=h~ç~nTura:S~u z_aıt~.nderenin Aracı . 20.45: Konuşma <Tarihten sahifeler.) tenlgdr şarkı: fBen sen! sevdim sevelt.) 5 -
naköyltl ö P t osna_köylu, Bos - 21: Müzik Çalanlar: Fahire Fersnn, Şerit Mustafa Nafiz _ Saba şarkı: (Sahllde aaba.h.) 

Kıvırcık ~er v°: k~nın Dllberı . içil, Kemal N. Seyhun, Refik Fersnn. ı - 6 - Saba türkü: <Bir esmere gön1ll ver -

na.nl ah
oçibl YlllCv arasında kaaa • Okuyan: Semahat Özden.c;es. 1 - Sal~hat - dlm .) 21.10: Konuşma fFen ve Tabiat bfl -

arm s erJ· 
IK.nraağ 

1 
H · tin Pınar - Kürdili H. şarkı: (A.,ıtmla '\"!\nan gilerU 21.30 : Konser takdimi: Halll Bedll 

ağaçlı HU:~ \n. asan, Karaağaçlı Alf, Kara_ gönlüme.) ı - Arlf Bey _ K11rd1ll H. ~ark1: Yönetken; ve Müzik: Rndyo orkestnı..<ıı <Bef: 
Y <Düşer mı şanına .l 3 - Blmen Şen _ Kürdi. Dr. E Prnetorius.) 22.30: Memleket nat a-

Geredede şı.ddetıı· yag"'murlar ıı H. !larkı: <Gün kavuştu.> 4 - Şerif tçıı - yarı. Aians haberleri, zıraat, E.<ıham _ TaJ?
Muhayyer şarkı: <Dilde ra.c;tgeM1 l 5 - Bed vllat. Kambiyo _ Nukut borsMı <F1at) '2.50: 

Gerede (Hususi) _ Geçen $:Ü k _ rıve Ho.ş!!Ör _ Muhayyer şarkı: <Bahara bak Müzik : Cazband (Pi.) 23 25 - 23 30: Yannkl 
mıza şiddetli yağmur ve arkasınd~ y~:ım gönül gibi.) 2 - Okuyan: Sadi Hoş.c::es 1 - proğrarn, ve kapanış. 
sant kadar devam eden bir dolu yavmı 1Ar1f Bey - Nihavend şarkı : CMevler sl'7nt - (Arlca!IJ nr) 

u l"k k' ı · k g ş. ı=--;~==c=~==~===============;:;==~; g .. z u e ın erıne ısmen ziyan Vl"rmiştir. 1 
B~tUn .. ~.ahçelerde yemişlerin çiçeklerini Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
dokmuştur. Bu doludan dereler taşınış 
Ferhat Pekcana ve kasab fsmaile aid 2S umum İdaresi ilanları 
davan su ~ıp götürmü~ü~~ehrin bazı ak- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
samında su tehlikesi başgösfrrmiş ise de 
belediyece alınan tedbirlerle tehlike berta
raf edilmiştir. 

Geredede karga mücadelesi 

Muhammen bedeli (2000) Ura olan 5000 Kg. külçe kurşun (18.6.940) Salı günü saat 
(10,30) on buçukta Haydarpaşa.da gar blun.sı dah1lindeki komisyon tarafından açık ek.. 
slltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i.'8 girmek ıstlyenlerin (150) liralık muvakkat teminat ve kanunun ta.yjn ettiği 
vesnikle birlikte eksiltme günll saatine kadar komisyona müracaatları l~ımdn. 

tar Ye 40 köy kMibinln iştirak ettiği muh - da. üç gUn devam etm&kted.lr. Bunlar mü. Gerede {Hususi) - Kazamızda muzır 
tarlar kursu sona ermiştir. dl1r ve muallimlerile ıblrltktıe kurstm devam hayvanatla mücadele komisyonu, her hane 

Bu işe aid şartnameler komJsyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. (4455) 

Gayrimenkul mallann açık arttırma. ilanı ._.Arıcılık kongre.si açılın~, Türk1yenin en ett1ğl Devlet Ziraat bahçesine giderek ilk başına iki kar~a kafa81 teslim t"tmiye mec
buyuk arıcılık muallimlerınden sayılan dolı:- dersi abnı.şlardır. bur kılmıştır. itaat etmiyenler cezaya çıırp-
tor Fu::ı.dın relsllğinde çalı.şmab ba.flanuş • Gönderdiğim. NS1m muhtiaı- kursu.ne. l'9 a. tınlacaklardır. Her hane komisyon emrine 
ıtır . .. rı:cılık mngresine iştirak edenleri bir arada iki karga kafası getirmiyc başlamıştır. Bu 

Arıcılık kursuna kız ve erkek öğretmen gö.tıteriyor. karar köylere de teşmil edilecektir. 

Son Posh:ının z:abıta romanı. 48 

~ .. KELiMENIN 
"111 E ~ R>A l'.16 1 

Kadın bu sırada arabadan atlıyarak 
sahilde bekliyen motöre doğru yürüme
ğe başladı. 

Polis Agah, Rumelihisarı çar~ısına 
girince karşıdan süratle gelmekte olan 
bir motosikletli polisle knrşılaıtı. Arka
daşı motosikletini durdurarak Ag•ha 
ıordu: 

- 492 numaratı, vişne çürüğü renkH 
bir spor otomobili gördün mü) 

Gördıirn. 
- Onu derhal yakalamalıyız. Ne 

tara fa gitti. 
Agah, elini başına vurdu: 

ruz? 
Yahu, o arabayı nMen yakalıyo-

Müdiriyetin kat'i emri ver. 
Eyvah ... Ben o arabaya bindim. 

Güzel bir kadın kullanıyordu. 
- Tamam! Simdi nerede onlar~ 
- Kadın, iler4ie çeşmenin karşısın-

da durdu, sahilde bekliyen bir motöre 
gitti.» -

Motosikletti poliı, stiratle hareket e-
derken bağırdı: 

- Abdal, kadını kaçırmışsın) 
AgAh, yolun ortuında duTmuş, 4a

şırmış kalmıştı. Nasırlı ayaftnın acısııu 
tamamen unutmuşt•J. Şimdi onun kulak
larında şu sözler qınlıyordu: 

- Talihinizirı size gülmesini bekleyi
niz ve ona rasgelirseniz ke.çırmamala 
dikkat ediniz. 

- 27 -

Buğday halı Ati., villasının salonun
d a bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, bir • 
g rayı söndüriivor diğNini yakıyordu. 
Son hudiseler, zavallı adamı birdenbire 
cöktürmü tü. Ytizüniin çizgile ri daha de
rin bir hal almış, saçları büsbiitün be
yaz} mışh. Günler geçtikçe, morfine a
lı an hastalar gihi o da ıztırnba alııı
yordu. 

i ini gücüni.ı tamamen bırakmı~tı. Öm
rü mütemadiyen çalıcmakla, didinmekle 
geçmis olan bu adam ıç in muattal kal· 
mnk en büyük bir azab oluyordu. Kızı· 

A • 

Yazan: lhn.n Arif 
bitirmi~ vaziyette idi. Sevgili J ulidesini 
bulabilmek için kırk senede kazandı~ı 
milyonların hepsini feda etmeğe hazır
dı. Kızını bul~aydı, her ıeyi kaybetme
ie ve yeniden kazanmak için çalışma~a 
baılamağa memnuniyetle katlanacaktı. 

On beş dakikadanbe'ridir ki müstak
bel damadı Hulkiyi üç defa telefonla a
ramıf, fakat bulamamı§tı. Bu felaketli 
günlerinde onu en çok teselli eden bu 
civanmerd çocuktu. Bu elim hadisenin 
onun kalbinde ne derin bir yara açtığını 
biliyordu. Ata, kızına bir haha gibi ya
narak acıyordu. l lulkinin duyduğu acıda 
ise hakiki bir sevgiden doian ıztırab ya
ııyordu. Julidcnı'l kaybolması ve bh ci
nayetle itham edilmesi felaketi bu iki 
insanı birbirin~ bir daha kopmaz bıı~lıu
la ballamıştı. Ata, Hulkiyı bir damad 
gib i değil, bir evlad, hakiki, öz bir ev
lld gibi seviyordu. Onun hayatta yegane 
gayesi, iki ;{en~i.n mes' ud ve me~u bir 
yuva İçinde birleşip bahtiyar olmalarını 
görmekti. Hayatla bekledi~i başka b ir 
saadet yoktu. A ile hayatının fazilet, hu
zur ve şefkllt d o l:u bütün idealleı i ni ya
şamıttı. Beknılı~ın serazad, heyecanlı ve 
maeera dolu hayatına doymu§tu. Çok 
nngindi. Çok zengin ve sıhhatlı olma· 
nın verdiği mazhariyetlere ermişti. Her 
istedi~ini bulmak ve her istediğini yap
mak uvkinden bıkmıştı. Artık. hayatta 
kızının saadetinden ba~ka hiç! amma hiç 
bir ,ey beklemiyordu. 

Telefon çalınca ihtiyarlıF;mdan bek
lenmiyen bir çeviklikle koştu: 

- Alo, ben Ata ..• Ha sen, Hulki. 
yavrum! Ne var) .•. Seni mutlaka glSr
mek istiyorum •.• Niçin mi? . .. Sonra an
latırım ... Hayır, hayır, yPnİ bir havad's 
yok . . . Ah, sorm'l çor,uğum .. . Evet, çok 
garib bir vak'a .• . iki dakika evvel b~
zim gazeteci dost, Yılmaz telefon ettı, 
galiba, hep beraber bir harb divanı k~
racağız... Niçb olduğunu ben de bıl
miyorum ... Zannediyorum ki mühim bir 
iş için olacak ... Öyle öyle ... Bir araba· 
ya atla da koı i!el e mi)... Güle güle 

um aeni ••• 

Yarım saat. sonra Hulki ve Yılmaz ı 
birer dakika .f.Q.'>ıla ile villadan içeri gir
diler. Ata onları görüne~. yalnızlığın a
ğır kabusundan kurtulduğu için se\ indi. 

Hulki, YılmaL.\ sordu: 
- Hayrola dostum 1 Çolctanberi gö

zükmüyorsun. Ne haber) 
- HenÜL sizi sevindirecek bir habe

rim yok. Fakat işleri biraz kıpırdattık. 
Uira,ıyorum. Fakın, henüz hedt-f e v8.
sıl olmak içın vakir lazım. 

Ata da lafa karıştı: 
- Benim pmdiki halde bütün düşün

cem Julideden bir habet almakta .. J:.
ğer kızım meydan:'\ çıkar da Senihanın 
katli cürmile yakalanırsa ben mutlaka 
deli olurum. 

Hulki, müstakbel kayınpederinl te
selli etmek iııtedi: 

- Siz üzülmeyiniz. Korktuklarımızın 
hiç biri tahakkuk etmiyecek. 1-lakillat 
meydana çıkacak. J ulide maııumdur. İyi 
günlere yakında kavuşacağız. 

- Beni teııelıi etmeğe çalışıyorsun. 
Teıekkür ederim. 

- Ben de sizin kadar teselliye muh-
tacım, Bakalım tc:lsfze ne cevab gelecek 1 

Yılmaz sordu: 
- Bu te'lsiz:de.1 haberdar değilim. 
- Adrlya vapurile, Yunaniııtana 

kaçmı' olan bir Tiirk kmnır. memleke
te iade edilmekte olduğunu görünce va
pur süvarisine bir telsiz çekerek yakala
nan kadının kızım olup olmadığını sor
dum. Cevab bekliyorum. 

- A cl riya vapurunun öbürgün gel
mesi bekleniyor. 

Yılmaz, kendilerini ziyaretinin r;ebe
b ini anlattı ve cebinden ilç moktub ~·
kardı. 

- Bay At&, bu üç mektubu size e
manet ediyorum. Eğe:r, bu İş için çalı
şırken başımQ bir felll.et gelirse onları 
adreslerine göndermenizi sizden rica e
derim. 

- Az.iz dostum! Kızımı kurtarmAk 
için kendi hayatını tehlikeye koyuyor
sun. Bundan dolayı hem çok mütehassi
sim, hem de çok müteessirim. 
. - Bu sözleri bırakınız. Ben size dost
luk etmekle beraber hakikat için çalışı
yorum. Muvaffak olursam bunun büyük 
zevki bana kA fidir. Sizden yegane rİCl\m 
da bu mcktub~ardan ibarettir. Ba,ka hiç 
bir şey istemem. 

- Hayhay, fakat ..• 
- Söyliyeceğinizl biliyorum. Bunla-

ra lüzum yok. Ben her şeyi düşilnUr, her 
ihtimali hes:ıba katarım. (Arkası var) 

Nizip İcra l\lemur'luğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu: Zeytinlik, bat ve lnv 

cirllk. . 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı numarası: Tılfar köyünde Faz_ 

ıı gediği ve Dere mevkilerinde Te tapunun Temmuz 3341 tarih ve 124, 125 No. byıdb 
Takdir olunan kıymet: 124 No. parça.ya (500) ve 125 No. parçaya (200) liradır. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 217/ 940 Salı günü saat 14-16. 
ı - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 216/ 940 tarihinden itibaren 29 No 

ne Nizip lcra dairesinin muayyen num.arn.sında herkesin görebilmesi için açıktır. tıA.n
da yazılı olanlardan fazla maHimıı t almak istlyenle.r, işbu şartnameye ve 940/29 dos -
ya nurnnrasile memurlyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya Lştirak içdn yukarıda. yazılı kıymet.in % 7 ,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat mektubu ~veli edilecektir. (124) 

3 _ İpotek sahibi alacaklılarla di~er ol!kadarla.rm ve irtifak hakkı sahlblerlnln 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan 1ddlııla.nru işbu 
ıı~n tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı milsbitelerile birlikte memuriy'rtl • 
ml2e blldlrmelerl icab eder. Abi halde hakları tapu sicllile sabit olmadıkça satlf be. 
delinin paylaşma.sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuı ve 
lüzumlu malümatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en Q<>k aıttı -
rnna ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beştni 
bulmaz veya satı., isteyenin alacağına ruchanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel 
bunların o gayrimenkul ne temin edllm1§ alacaklarının mec.muundan fazlaya 9ıt -
mazsa en çok arttırnnın taıı.hhüdü baki kalmak üzere arttlrnla on beş gün daha tem
dld ve on "beşinci günü ayni saatte yapılacak arttırmada, bedeli satış tırtlyenln ala.r.a. 
ğına rüchanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilm~ alacakları met:
muundan fazlaya çıkmak ş.artlle, en çok arttırana ihale edillr. Böyle bir bedel elde e_ 
dllem'ezse ihale yapılamaz ve satı.ış talebi düşer. 

6 _ Gayrimenkul kendisine ihale olnnan kimse derhal veya verilen mühlet 19lnd• 
parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teturte 
bulunan kimse ~rzetmlş olduAu bedelle alma~a razı olursa ona, razı olmaz veya bulun. 
maz.sa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale ecruı.. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten hesab olunacak fal.ı v. diğer 
zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memurlyetimizce alıcıdan taMU olunur. Mad-

de C133> 
Gayrimenkuller yukarıda gösterilen 217/940 tarihinde Nizip icra memurluRu oda • 

sında tşbu il§n ve gösterilen a.rttırma ıartnamesi dairesinde satılacağı ilft.n olunur. 

Harita yaptırılacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden : 

ı _ Kayaerl belediyesinin 1P28 de yapılmış olan hali hazır haritası ikmali 10l (150) if 
günU hesabile kapn.lı za.rf u.suille elaıiltmoye çıkarılmı§tır. 

2 - İşin muhammen bedeli (0000) liradır. 
3 - Muvakkat teminnt (517,öO) liradır. 
4 _ Eksiltme günU 14/ 6/ 940 Cuma ıı:ünü saat 14 de Kayseri belediye b1nt\4lnda mil. 

teşekkil ibeledlye encümeninde ya.püacaktır. 
ö _ Ekslltıneye iştirak edeceklerin belediyeler imar heyetinden işt.lrnk vesi.kası al-

maları ve bunu teklif mektublarınl\ koymolan H'ı.zımdır. 
Şar.tnanıeler Kayseri belediyesinden ve İstanbul Belediyesi Fen heyet.inden, Anka. 

rada Belediyeler imar heyeti ren şefilğinden parasız alınabilir. 
Teklif mektublarının tayin edllen günde saat 14 de kadar Kayseri belediye rei8Jllfne 

-verilmesi veyahut posta ile bu aaatten evvel göuderllmiş 'ibulıınma.sı lazımdır. (4385) 
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8 Sayfa SON POSTA 

NAZARI DiKKATE: 
Son piyasa yükselişlerine rağmen eski hadlerini muhafua eden bilumum pamuklu mamulitımızdan 
bir kısmının sataş fiatlan aşağıda muhterem mllşterilerimin nazan istifadelerine arzolunmuştur: 

Nazilli Basması Metresi 33 Kuruş : Malatya yollu Metresi 84 Kuruş 
Nazilli Çiçekli krepi ,, 44 ,, ~ Yatak yüzlük 
Nazilli pijamalık ve göm1eklik,, 44 " s Kayseri Kazalinası,, 30 

" Ere2:li 160 genişljkte patiska ,, 75 ,, Bakırköy kaput bezi,, 30 
" 

SÜMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLAR! 
lıtaobuJ, Beyoğlu, Galata, Kadıköy, Ankara, İzmir, Adana, Mersin 

Harbigede ~ .... .. f ..... • ,. "" ... ~ 

A ESi 
Şimdiye kadar görtilmtmiı 2U kişilik bir saz kadrosu ile memleketin 

sevimli sea Kraliçesi 

HAMiYET Yüceses 
Bestek4r Tanburi 

SALAHADDİN PINAR ve arkadaşları 
.... Pek yakında büyük sürprizler. Telefon: 80791 - .. 

POKER 
Traş bıçaklarında 

Hiç zam yapılmamııtır. 
Piyasamızda dalma mevcuddur. 

~olud~ Yağl Pehlivan 
güre leri 

Ankara borsası 
-····-Açılış - Kapanış 1 Haziran 940 f1atları 

Cen~ 

Atilla 
Bofya 
Maıdrid 

Budapeşte 

Btlkret 
Belgrad 
Yokoha.ma 
stokholm 

ÇEKLER 

1 Bterl1n 
100 Dolar 
100 Fcanıt 
100 Liret 
ıoo !.svio. rr. 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçet.. 
100 Pengil 
100 Ley 
100 D1nar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 

Aoı111.Kapan lf 
6.24 

162.70 
2.96875 
8.38375 

29.355 
0.9975 
2.0075 

14.455 
30.1675 
0.625 
3.94 

38.6325 
31.0975 

Esham ve tahvilat 
Esham üzerine muamele olma.mıştır. 

J 
( Yeni neşriyat ) ---
Okun Ucundruı - Büytik Ediblerlmizden 

Yakup Kadrl'nin aOkun Ucundan. cEren 
lerln Bağındatı» gibi en güzel n;sirleri d; 
dahil olduğu halde, bütün nesirlerini blr a
raya toplıyan bu kıymetll eser, «Remzi Ki -
tabevi» tarafından güzel ve zarif bir kapak 
içinde -neşredllmiıştlr. 

Haziran 2 

Saf ve Normal .. ----·~-

Pirinçunu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluı tarihi 191S , __________ , ____________________ _, 

1940 SENESİ 
ViYANA 

SON BAHAR FUARI 
1-7 EYLÜL 1940 

Her sene olduğu gibi bu sene de bütün 
mükemmeliyetile açılacaktlr. 

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

"TRANSPORT,, 
Adres: Minerva Han Galata • İstanbul 

16/Haziran/H!40 Pazar günü Hallcevimiz sosyal yardım kolu tara
fından tertib edilen yağlı pehlivan gUreıi yapılacaktır. Baıa 60, baıal
tına 40, büyük ortaya 30, küçük ortaya 16 ve desteye 5 lira ikramiye ve
rilecektir. Güre§ çok heyecanlı, ciddi ve meraklı olacağı gibi hakem 
heyeti nezareti altında yapılacaktır. 

Şair Evlenmesi - «Remzi Ki~bevi», eski 
edebiyatımızı yeni nesle tanıtmak için «E _ 
debiyat Kütübhanesiı> ismi altında yenl bir 
seli vücude getirmiş ve bu serinin ilk kitabı 

olarak, Şlnasi'nin <ıŞ!Ur Evlenmesi» adlı ko. ~ı•••••••••••••••••••••••••••••rl 
medi<ıi çıkmı.ştır. 

HA YRiYE LiSESi 
M0DÜRL0Ö0NDENı 

İkinci devre talebesinin Askeri Kamplan 7 Haziranda başlıyacakbr. 
Kampla alakadar talebenin bu tarihte mektebde bulunmaları .............................. , 

1 lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilanları 

Semtt ve mahallesi Cadde veya soka~ 

Çembe]."llta.ş, Molln- Mahmudiye 
fenari 
Gedlkpa~a. Çadırcı Peştem~lcı 
Ahmed çelebi 

No. su 

ı 

8-141 

Cinai 

Ev 

• 

Muhammen 
aylığı 

Lira Kr. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunun çı. 
karmakta olduğu bu Çocuk mecmuasının 
191 inci sayısı dolgun münderecatla intişar 
etmiştir. ................................................................ 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

, Askerr Kıtaatı ilanları 

Davudpaşa , Kasab- İskele 
ily::ı.s 

J.9 ıo 00, Ozluk Basımevi 
Balat, Hamarnl Mu- Karapapak 
hittin 

Şehremini, Aydm. 
kethüda 

Yayla 

Çarşamba, Beyceğiz Cebeclbaşı 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın 1-ol kat 
Çarşıda, Çuhacı han Ust katında 
Cibal1, Haraççı Uskübl 
Karamehmed 
Bııhçekapıda Yeni Valde hanı zemin katı 
Mahmudpaşada Kürkçü han alt katta. 

J.O 

35-49 

68 
34 
59 
97-99 

6 

> 4 

Metwb mahalli :.ı 

oda. 20 
• a 

l 

6 ve 63 mağaza 120 
19, 23. 24 dükkAn 

00 

00 

00 

00 
00 

Ankaranın en muntazam ve ehven 
şartlarla iş gören matbaasıdır. Bir de
fa müracaat edenler memnun kalır _ 
lar. İntizam, sür'at ve ehveniyet bu 
cid<ii müesstl.'>enin şiarlarıdır. 

Karta.ı Sulh Mahkemesipden: 

Tornacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Mildilrliiğünden: 
Kırıkkale falbrikamızda 9al~tırılmalı: ikzere san'atlar mektebi meırunlarlle em'beıın 

sa.n•at erbabından tornacı alınacaktır. 
Askerliğini yapm:ı., olanların nUfus n terhis ve.s!.ke.aı, doğruluk kll.A'ıdı ve bon.l!9rN 

su.retıerinıi istidalarma. bağlıyarak Ankara.da. bulunanların Ankara silft.h, İstmıbulda. 
kilerin Zeytinburnu ve İzmirdekiler1n de Halkapınar fabrikalarımız müdürlüklerine .im-
tihan olıma.k üzere müraoae.t etmeleri. (4103) 

PASTA VE MUHALLEBICILERB : 
FR101DA1RE yeni dö:rt gözlü bir dondurma makinesile bi:r buz dolabı 
terJ{i ticaret dolayısile satılaoakbr. Tak1ııimde Cumtıurlyet meydanı, Abl· 

----~de karşısında Tntnnoü Bay Feride müracaat. 'C'el. 41587 •••" 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu Uanlan 

Miktarı Cinsi T. Bedeli Teminat Eksiltme gün ve aaatil 
· Lira Kr. l.ira Kr. 

50.000 metre Amerlka.n bezi 13.260.00 993.75 7/6/ 940 Ouma günü 11 de 
15.00Q kilo Yün 13.816.50 1036.24 7/6/ 940 ouma günü ıuo da 
10.000 metre Branda bezi 13.350 00 1001.25 7/ 6/ 940 Cuma günü 15.00 de 

l - Ka,palı zarfla yapılan münaka.ııala.nna talib ~ıyan yukarıda oin.9, .ml.ktar, talı.. 
min bedeli, ilk teminatı ve ek:slltme güntı ve saatleri yazılı olan eşynlar pazarlıkia alı. 
nacaktır. 

2 - İsteklilerin 2460 sayılı kanunda yazılı vesaikle ve teminat maıkbwı veya. melı:tub. 
ıarUtt birlikte b&lli gün ve saatlerde Kasımpa§ada bulunan komisyona müra<>e&Uan. 

c:4~2· 

•• 
Küçlikpazar, Hoca.. 
hayrettin 

Sebzeciler 
ve üstünde iki .salon 43 

153 DükUn 19 

5o . Hazine avukatı Zillfikar Ozan ta.rafından 
Istımat ve Sıdkı ve HulQ.ai aleyhine açılan 

00 müdahale davasının 23/5/9W ta.ri.bJ.i celsei 
tnuha.kemesinde bunlardan Hulfuıinln ika _ 

00 metgahının meçhul kalmeslle tebllılat ya ı -- Tahmin edilen bedeli (10.851) lira o_,ce tahmin edll&n bedeU {411230,50) Um olalı 
25 pılmadığı görfilmüştür. Davacı vekili ~ebli : ıan (2000) metre talebe iayak kumaşın {13) kalem muhtelif ·cıns boya mal.zeme&n.ın 

ğatın ilanen icrasını istemiş ve bu taleb mu- 18/Haziran/940 tarlbine ra.stlıyan Salı güntı 10/ 6/ 940 tarihine ra.slıy(\:n Pazart.eıı gönü 
50 vafık: görülerek tebliğatm ilanen icrasına, saat 11 de kapalı zarfla münakasası yapı - saat 15 te Kasımpaşada bulunan .oenı. Le-
00 muhakemenin 29 Haziran 940 Perşembe gü- lacaktır. vazım Sa.tınalma Komisyonunda kapalı zarı. 

Çarşıda, Qadırcılarda 
Hacıınustafaağa 

Ayasofya, Alemdar 
Çarşamba, Beyceğiz 
t\hlçelebi 

Kemerll 
Çatal çeşme 
Fethiye 
~alıkpaear.ı! 

52 
8-1 

16 
5 

50 

J) 10 
) 8 
> ve oda a , 4 
» ve 

'Üzerinde salon hf&sool 3 
Balıkpazar Hasır iskelesi Ar dk .. ·· navu oyu Pazar 

00 nü saat 9 buçuğa talikine karar verllmişt· 2 - İlk teminatı (813) lira (83) kuruş olup la eksiltmesi yapılacaktır. 
25 Mezk\ir günde Hulfisinin bizzat veya veki~~~ şartnamesi h~r gün •loomisıyondan parasız o. 2 - İlk Lemina.tı (3642 29) lira olu,p oart-

ı~in bilv~kfile mahkemede hazır bulunması larak a.~ınabı:u-.. namesi hergün iş saati d~blllnde vo 2218 k 
84 lüzumu ılAnen tebliğ olunur. 9401130 3 - I.steklilerm 2490 sayılı kanunun ta - ru bedel mukabilind u. 

...... ow ...................................................... rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı da~ alınabil "r e adı geçen k~.n.. 
Son Posta Matbaası teklif mcktublarını belli gün ve saatten bir 

1 
• 

saat evveline kadar Ka.sımp~ada bulunan 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tart. 
kayığı iskelesi 25 00 

Yukarıda yazılı mahaller 941 senesi Ma\'ıs sonuna kadar kira a .. 
flrttırmıya çıkaplmıştır. İhaleleri 4 Hazlr~n 940 Salı günü saa/ on ve~: uz.ere açık 
Comberlita§ta Istanbul Vakıflar basmüdürlU~ünde Vakıf AltAt'l.ıa. k 1 a.şı ı.r. Isteklller 

• · :r a em ne gelmeleri, 
(4362) 

Neşriyat Müdürü: Se'him Ragıp 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

Emeç koml.syona. makbuz mukabilinde verme • fatı dahillnde hazırladıklan teklif mektub. 
ıerl. (4550) lannı en ge9 eksiltme saatinden bir saat * evveline kadar mezkfı.r kom.lzyon bafb,Iılı.. 

1 - Mevcud evsaf ve şartnamesi mucibtn. ğına makbuz muka'billde vermeleri. <tı22ô) A. Ekrem UŞAKLIG!L 


