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.... Frans1z Ayan ve meb'usan meclisleri
. ı.. anayasanin tadilinl kabul ettiler 

Daladye, Reyno 
Gamlenin mcihkemeye 

ve 

verilmeleri istendi 

Londra, 9 - Amir ll k b • . 
Alexander, bugün öğl:ı ı iranci fordu ı lleu'ye kargı yapılan hücum hakkıni:la lzahat 
Karnarasında bU ük F en sonra Avaın vermil ve dcmi1tir ki: 
........................ ~ ....... ransız zırhlısı Riche- lDevaıru 7 ne1 sayfada) ·············· A ··········-·······················----············-········· .. ·---····-

merika ile J aponga 
arasında ·uzakŞarkta 
geni bir lılidise çıktı 
Amerlkahlar Şanghayda tevkif ettiklari 

18 Japon polisini lada atmiyorlar 
Bir Amerikan ami l' J 'l l ra ı, aponga ı e gapılacak her türlll 

Loan aşma Amerika için milli bir şerefsiz/iktir diqor 
ndra 9 (Husust) ~:in ' ~ 

!ı mınta.kad - ...,..nghayda J.mtiyaz. 
"a.ı>o a Amerikalılar taratından 18 
1ade.s~ ~~Lsl tevkif edilın!.§tir. Bu pollalerln 
'ebbüs ~ JapOnlar taratından yapıları. te
tır, ertknlılar tarafından reddediJmto. 

Atnerikıuıın vadyetf 
~evyol'k 0 fA.A.) - Stetanı · 

raf;~~oe kaidesıntn tatbiki toin Ruzveıt ta
.,uı n YapıJan teklif hakkında tatsirlerde 
" unnn Aınertknnın Uza.ı.~ft 
eski kumand .._rk filosunun 
çıkan bir ma~n~ ~mtraı Yarnen, gazetelerde 
:otı.hı ternın esınde Btiyük Okyanuata ce. 
tUı·ıu nnın~ç n Japonya Ue YB.Pılacaıc her 
retfizlik t k~nın Amerika fçtn milli btr şe_ 

:fnai eş ıl edece~nl Iddia etmekteelir 
'İ\ıky~~<A.A.Japonyanın teklifini reddetti· 

> - Stetanı: 
<»en.u , .... I&Ffacla) 

Londra, 9 (Hususi) - Bu ak§am hava 
nezareti tarafından ne§redilen tebliğden 
anlaııldığına göre, Ingiliz tayyareteri bu
gün gerek Alman i~gali altında bulunan as
keri hedefleri, gerek nefsi Alınanyada ha
va ve deniz üslerini muvaffakiyetic bom
bardırnan etmişlerdir. 

Vilhelınshafenin §arkında demirli bulu
nan dört Alman harb gemisine taanuz e
dilmi§ ve bunlardan ilcisinde yangın çıktıiı 
teabit edilınittir. 

Hücuma uğnyan Alınan gemilerinin ha
fif lcruvazör veya distroyer oldukları tah
min edilm~ktedir. 

Bundan batka, ikiai Danimarka açıkla
nnda ve biri de Norveç sulannda olmale 
üzere üç iate gemisina müteaddid bomba
lar isabet etmittir. 

İngiliz tayyareleri aynca Kiel ve Vii
helmahafen deniz üalerine hilcuın ederek 
tezgAhlarda hasar yapmışlar ve bir dü§man 
harb gemisini yakmıtlardır. Hamburg pet
rol tasfiye fabrikalan ve Ha mm' da bir eın
tla garı hasara uğratılmıştır. 

NorveQıte, Stavanger tayyara meydanın
da aıralanınıt tayyaretere de hücum edll
mittir. Bütiln bu harekat neticesinde 7 İn
giliz tayyaresi kaybolmuştur. 

(Devamı S üncü sayfada) -----
Bir Ingiliz kadını bir Alman 
paraşütçüsünü yakaladı 
Londra, 9 (Hususi) - Şimali §arki ln.

giltere üzerinde, bir akın esnasında dOtU
tüfen bir Alınan tayyaresinin pUotu, para
§Ütle atlıyarak kurtulmağa muvaffak ol
muştur. 

Pilot, toprağa ayak basar baamaz bir 
Ingiliz kadını tarafından yakalanmıt ve po
lise teslim odllmlştir. 

Bu cesur kadın kral tarafından taltif e-
cllhnitth. 

Fiatı !1 K~ 

--- - ---
1 

• 1 
Yesi k& -lic81-8tilı8 -
. mini olunacak 

Ticaret Vekili dün izmirde d1ş ticaretimiz 
hakkında muhim beyanatta bulundu 

Hindistan ve lraka birer heyet gönderilecek, 
V ek il Türk parasının dolardan sonra dünyanın 

en kıymetli parası olduğunu bildirdi 
İmıir 9 (Telefonla) - Ticaret Ve- da tatbik olunan dı§ ticaret usullerirı.ln 

kili bu aabah ve öğleden aonra ihracat yerinde olduğunu söylemitlerdir. 
tüccarlarile görÜ§mÜştür. Yedi saat de- Nazmi T opc;uoğlu yeni mevsime 8l-
vam eden iki toplantı yapılmıthr. Öğ~ rerken bütün istihsal maddelerinin faz
den sonraki toplantıda dıt ticaret mev- lalıfandan bahsetti. Tüccar elinde ka
zulan hakkında tüccarlan uzun beya - lan atolcların Zıraat Bankası tarafından 
natile tenvir eden Vekil ihracat birlik- satın alacağını da söyledi. Ve: 
lerini kastederek bir kısım tüccarların En güzel bir mahsul senesine giriyo-
veslk.a ticaretine kalkı~tıklanndan bab - ruz. Buğday memleket tarihinde g6 -
ietmit ve buna mini olunacağını a8y- rülmemiş bir bereket arzediyor. Bunu 
lemittir. Bunun üzerine tüccarlar ara - memleket talihi için fal! hayır addedl
sında dı1 ticaretimiz hakkında açık bir yoruz. Birçok memleketler yiyecekten 
anket yaparak tUccarların mütaleaları- mahrumdur. Bu itibarla elimizdeki 
nı aonnuttur. Tüccarlar barb zamanın- {DeYamı 7 nol sayfada) 

··~··················································-·· .. ·····-· .. ················ .. ······--.... ····---
Macar Başvekil ve 

Haricige Nazırı 
dün Beriine gittiler 

Şehirde tehir edilecek inşaatın 
tesbit edilmesine başlandı 

Hastane, stadyom, ticaret sara yı, vilayet ve belediye 
sarayları inş ıab tehir edilecek, yol in,aatı az~lblacak 

Şebirde devamına karar verilen m.-attan ktiprti ~~::r .::-~ 



ehir ıaJBaberleri·_ -., 
' ---- ~ 
Şehirde teblr .edilecek Inşaa ın i Bir ihtikAr suçlus~ . 
, · tesbit edilmesine başlandı .ı ~~!k~~~!~ ~.~~.~8~.~~~!. 
-~ m~ddeiumumilikçe yapılmakta olan tahki

Hastane, stadyom, ticaret sarayı, vilayet ve belediye 
saraylan, inşaatı tehir edilecek, yol inşaatı azaltılacak 

Zaruri olmıyan inoaahn tehir edileceğin~ 
d air Koordinasyon h~yetinin vermiş oldu
iu karar henüz Istanbul Bı:lediyesine teb
liğ edilmemiştir. Belediye, Koordinasyon 
n e)'!t; kanalile tebligatı almamış olmakla 
beraber Anadoly ajansı vasıtasile gazete-
1erde çıkan karara göre· hareket c:tmeğe 
batlarnı§tır. --

lstanbulda in§aatı ba§lamnk üzere veya 
in,aatı devam eden l:iirçok resmi ve yarı 
resmi yapılar mevcuddur. Bu in atın ba
tında şehrin imar hareketleri münasebetile 
açılan meydanlar, yollar ve büyük binala
no yapılması işi gelmekted!J". 

İki buçuk milyon lira harcanmak sure
tile Şişlide yapılması karari şan 600 yataklı 
modern hastanenin projelerini hazırlıyan 
Fransız mimarı Vniter bulunduğu şehri bil
dirmediği için Belediye bu husustn hiçbir 
teşebbüse girillllit değildi. Koordinasyon 
heyetinin yeni kararile hastanenin inşasına 
dnir hazırlıklar tamamen terkedilecektir. 

Dolmabahçede yapılacak yirmi bin ki~i
lik ve bir buçuk milyon liralık stadyomun 
temeli atılmıpa da dell)irsizlik yÜLünden 
inşaata başlanamamıştır. Yeni karar stadın 
inşasını yüzüstü bırakacaktır. 

f..'"Tlinönü meydanile, Karaköy köprüsü
nün Eminönü cihetindeki ayağının yük.ııcl
tilmesi arneliyesi devam etmektedir. Köp
rü ve meydandaki ameliye zaruri olduğun
dan durdurulmıyacak, Eminönü meydnnı 
tamamen meydana çıkıncıya ve köprü a
yağı kaldırılıncıya kadar çıı.lı~malara de
vam olunacaktır. 

Belediyenin imar planına göre Eminö
nünden itiba,en Unkapanına kadar sahili 
takiben imtidad eden ticari saha tanzirn 
edilecek, yollar açılacak, birıallH yapıla
caktı. Bu sahada faaliyet .. geçilmek üzere 
biikumetten müsaade talebindr. bulunul
rnuştu. Zaruri olmıvan bu in~aat şimdilik 
geri bırakılacağı gibi Balıkpazarında Va
kıflar idaresi tarafından yapılacak modern 
ticaret sarayının inşası da tehir edilmiş ola
caktır. 

T ak sim meydanı açılmak ta, Taksim kıt
lasının duvarları yıkılmaktadır. Bugünkü 
oekli ile meydan bir harabeyi andırdığından 
hali ile bırakılmıyacak, kışla duvarlarının 
yıkılınası işi derhal ilc.m<ıl edilecek. kışianın 
yerinde yeşiJlilt saha ve yoJlar yapılacaktır. 

Vilayet ve Belediye sarayiarıM aid pro
jeler henüz tekemmül etmemi§ olduğundan 
bunlar hali ile bırakılacak, inşaatı için hiç 
bir hazırlığa başlanmıyacaktır. Belediye, 
Belediye sarııyı için ayırdığı aekiz yüz bin 
lirayı başka işe harcamıyacaktır. 

Vilayet ve Belediye hududları dahilin
deki yol inşaatı devam etmektedir. Bele
diye, yapılması zaruri olan yollarla, inşaatı 
tehir edilebilecek yollan tesbit edecek ve 
inşaat faaliyeti ıi daraltacaktır. 

~.'ilayet hududlan dahilindeki yolların 
inşasına gelince: dün Nafıa Vekaletinden 
Istanbul Nafıa Müdürlüğüne gelen bir e
mirde bilumum muamelelerin durdurul
ması bj)dirilmi§tir. Nafıa Vekaletinden bu 
hususta izahııt geldikten sonra lüzumu olnn 
inşaata devam edilecektir. Nafıa Müdürlü 
ğü belli başlı olarak lstinye - Bebek yolu 
ile Üsküdar - Beykoz ft>Sesinin inşası ile 
meşgul bulunmakta idi. Her iki yol boğazı 
İstanbula ağladığı için ehemıniyeti haiz 
bulunmakta, in!!aatın devamına müsaade 
olunacağı umulmaktadır. 

Bir bucuk milyon lira be<leli ke~fi olan 
ve otuz lti1ometre ıırunluğurıdaki Istanbul -
Saray şosesinin inşaatına aid malzeme te
min olunmuştu. İnşaata başlanıp ba§lanmı
yacağı Nana Veknletinden alınacak emre 
balğıdır. 

H ususi i~aat artıyor 
Istanbul Belediyesine hu!'usi inşMt mü

aaadesi alınmak üzere bircok talebler var
dır. Bu işlerle ahikadar Belediye iıı,aat ~
be.'li husosi inşaatın bıı kadar r.oğalmı~ ol
masına hayret etmr.:ktedir. Demir sıkıntısı 
çekildi2i bu aylarda hususi insaat durma
rnış. bilakis artını tır. 1nşaat sahibieri de
mir tedarik edebildiklNini. inc;aat malze
rnı-si bıılabildiklı:-rini ifade etmektedirler. 

üniversite heyeti dün Manifatura sat1ş fiatlari 
Ankaraya hareket etti tayin ediliyor 
~ıınımda tlk Üniversite haftasını açacnk Fiat murnkabe komisyonu dün de manHa-

olan Rektor Cemll Bilselin reisllğlndeki Ünl- tura satl§larında satıcılara bırakılacak kar 
versUc heyeti dün akşamkl eksprcsle Anka_ nisbetlerı etrafında tetkikle:rl.ne devam et. 
raya hareket etmıştır. Heyet bugün Anka- miştır. 
rada kalarak hükümet erkanlle temaslarda Yanifatura cinsleri yüzleri aştığından her 
bulunacak ve yarın sabah Ankaradan Erzu_ cins üzerinde uzun uzadıya tctkikat vapıl _ 
nnna hareket edecektir. Üniversite haftası makta ve bu i.ş komisyonun birçok günlerini 
Cumartesi günü Erzurum Halkevinde Rek- Işgal etmektedir. 
tör Cemıl Bilselin bir nutklle açılacaktır. 

Üniversite heyeti esaslve profesörü All Fu
nd BaşgU. idare prof~rü Slddık Sami Onar, 
kadın ve do~um profesörii Tevfik Remzi Ka
zancıgll, da biliye hastalıkları profesörfı Mu
zaffer Güçhan, 4Şirlrüjl profesörü Kazım 
Gürkan, ljiyen pro!esorü Muhittin Erel, fl7.1-
yoloji profesörü Sadi ırmak, tarLhçi ,,e !çtL 
malyatçı M•ıkremin Halil ve Ziyaettin Fah
rl Fındıko~lundan müte•ekktldlr. 

Heyete dahU profesörterin Erzurumda ve. 
recekleri konferanslar ve yapılacak müsa -
habeler Üniversite tarafından bir kitab ha_ 

Manifaturncılar blrllği tarafından komls. 
yona harbden evvelki satış fiatlarlle harb _ 
CJen so ra ve Akdeni7le münakalfltın inkıtaa 
u~amasından sonraki fiatlan gösterir bir 
liste verllml.ştlr. KomLc;yon bu liste üzerin
deki çalısmalarını tamamlauıak üzeredir. 
Haber aldı~ımıza göre komisyon hllen piya. 
sadakl satışlara nazaran yüzde 20-25 nisbe
tinde bir ucu7!Uk temin edecek bir kir n!s.. 
beti tayin etmektedir. 

Kızılay kermeai 
linde neşredılecektlr. Her sene büyük bir rnuvaf!aklyetle tekrar 

Erzurum seyahat! esnasında Rektöre. Tıb edilmekte olan Kızılay kermesı bu sene ge. 
Fakültesi dekanı Kemal vekalet edecektir. çen yıllara nazaran daha parlak ve zengin 

Bir tram;av kondiiktörü yediği 
yemekle zehirlendi 

DÜn Karaköyde bir trnmvay yolcularını 

heyecana dfışüren bir hadise olmuştur. 
Maçka _ Slrkeci hattına tşllyen 170 say·lı 

tramvay arabası dün Karaköyden gec:erken, 
bu tramvayın kondüktörü 130 sayılı Ahmed 
müşterilere bDet kest.t~ bir sırnda birdenb:.re 
tramvayın Içine düşmuş ve ağzından bur -
nondan köpükler gelrneğe b~nmıştır. Kon
düktörün geçirdiği bu ani buhran tramvay 
yolcuları arasındaki kadınlar üzerln<Ie biL 
hassa. büyük bir teldış ve heyecan uyandır -
tıU.Ş, tramvny durdurularak kondüktör mu. 
ayene edilmiştir. 

Abmedin .serere çıkmazdan az evvel yedi
ği :yemekten zehirlendilti anlaşılarak Beyo~
ıu hastanesine kaldırılnustır. 

bir programla bazırlanmı~tır. Kennesi gör_ 
rnek üzere vakl olan arzunun çokluğu gözö.. 
nünde tutularak Tepebası Belediye bahçe -
Sinin alatutlta ve alafrnnga kısımları müş _ 
tereken bu 1şe tahsis edfimlştlr. 

Kermes mevsimin en güzel mehtablı ~ce
sine rnslıyan 13 Temmuz Cumartesi günü 
akşamı Tepebaşı bahçesinde yapılacaktır. 

Yedi kumarbaz yakalandı 
Evvelki gece zabıta Kadıköyünde Ra.cıim

pa.şa mahnllestnde Talfttbey sokağında Rı _ 
zayn nld ı ı sayılı evı lba.cımıştır. 

Bu baskın neticesinde bu evde Rahmi, Ek
rem, Arif, All, Artin, Harito, N~id ve İl • 
hami adlarında yedi ~hsın lrumar oynadık
Jan görülerek cümlesi yakalanmışlardır. 

Zabıta, 50 lira kumar parllSile bakara ltll. _ 
~ıd ve fi~erini müsadere ederek kumarbaz.. 
ları adliyeye teslim etmiştir. 

P a za r 0 1a H a san B e y Divor ki: 

- Hasan bey her. 
lkesin başının bir 
derdi vardır va ... 

... Bizim kıza se~ 
nelerce emek ver _ 
dım.. TahsUI, tertıl. 

yesi yerinde ... 

... Güzelliğine di
yecek yoktur .. Fnka~ 
blr türlü tallbl çık ~ 
mıyw .. 

Hasan bey - şıi _ 
na klsaca kızmı Flor 
ya pldjlnrına· döndü 
desenel 

kat neticelenmi~ ve hadise mahkemeye in
tikal etmiştir. 

Haclisede suçlu sanılan Galatada Şarap 
i'kelesinde ticarethane~i bulunan tehrin 
~aruf demir tüccarlarından Salih oğlu Ba
kı Özcandır. Hakkında iddia olunduğuna 
göre, kendisi Ömerabid hanında Mu&tafa 
Topçuoğlu adında diğer bir tacire yüksek 
ücretle demir satmak ruretile, demir fiat
larında ihtikar yapmıştır. Gene bu iddiRya 
nazaran, satılan 1 1 3 bin küsur kilo demi
rin tutarı, Baki Özeanın istediği fiatla, nor
mal ücretten ı bin küsur lira fazla tut
muştur. 

Bilahare, ihbar vukubularak, hadise ala
kadar makamlara aksetmif ve hadise tah
kik olunduktan aonrıı tanzim edilen evrak 
adliyeye sevkedilmiştir. Müddeiumumilik, 
evrakı tetkik ve hadiseyi tahkik ederek, ih
tikarın rnevcud olduğu neticesine varmı~; 
Baki Özeanı milli korunma kanununun 
32 ve 58 nci maddelerine tevfikan Asliye 
ceza mahkemesine sevketmi!!tir. 

Muhakemesine bugünlerde h~'!;macak
tır. 

Bir ihtikar davasına devam edildi 
Kilosu 45 kuruştan çivi satmak suretile, 

çivi ihtikan yapmaktan maznun Fatihte 
nalbur Agopiyosun muhakemesine Asliye 
6 ncı cezada devam edilerek, Belediyeden 
gelen cevab mahkemede okunmu~tur. Bu 
cevabda perakende çivi fiatlarının azami 
30 kuruş olduğu bildirilmiştir. Suçlu vekili 
ise. kendilerinin 1 ı numaralı ufak çivi sat
tıklarını beyanla, bu çivinin fiatının otuz ku 
ruştan fazla olduğunu soylemiştir. 

Mahkeme, Bdediye takdiri fiat komi!!
yonundan bu ciheti yeniden sorrnağa karaı 
vererek. muhakemeyi tnlik etmiştir. 

23 paket eroin yutan hir 
kaçakçının midesinden 

eroinler çıkarıldı 
Zabıtanın açhğı şiddt·tli mücadele kar

şısında ba7.ı nçıkgöz: eroin krıçakçıları ele 

geçmemek için a_kı) 
ve lıayale gelmedil.. 
bir takım hilclere 
baş vurmaktadırlar. 

Son günlerd~: 
ba:zı zehir kaçakçı
larının tam yakn· 
lanncakları .sırad 
ellerinde bulundur· 
dukları eroinleri 
derhal :;utmak su
retilc suç delillerini 
ortadan lcaldırmağa 
teşebbü<J etmeleri 
de bu kabildcndir. 

Rıza adında bir T op~l Muzaffer 
eroin kaçalcçısı dört gün evvel 7abıta ta: .. 
fından yapılan böyle bir takib ve m üdaha
le esna~ında üzerinde bulunr.mduğu 20 
pak~t eroini şayanı hayret bir el çabuk~ 
luğile derhal yutmurt·.ı. 

Zabıta dün de Kadıköyünde ayni U!'ulii 
tatbik etmek suretile yakasım rnahkümi
yetten kurlarmağa kalkuıan TopaJ Muzaf
fer adında bir ııabıkalıyı yakalamıştır. 

Beyaz zehir kaçakc;ıltğından müteaddid 
mahkumiyeti bulunan Muzaffer, tam yaka
lanacağı sırada elinde bulurı<Jurduğu eroin 
paketlerini bir anda ağzına atmı~ ve me
murlann müdahalesine meydan bıra:kma
dan bunları yutmuatur. 

Derhal HaydarP.aŞil Nümune ha!!tanesi
ne götürülen Muzafferin midesi yıkanrnı§ 
ve yuttuğu 2 3 paket eroin çıkarıl mı~tır. 

Muzaffer bugün Asliye 5 nci ceza müd
dci~mumiliğine teslim edilecektir. 

Bir kunduracı 50 kuruş 
yüzünden arkadaşını 

ya raladı 
Mercanda Alipaşa hanında Zaharyanın 

atelyesinde çalışan kunduracı Hasan Rıd
van ile arkadaşı Arif oilu Felek Ömer, 
dün SO kuruş alacak meselesinden dolayı 
kavgaya tutuşmuşlardır. Münazaa bir ara
lık çok ,iddetli bir şekil almı~. bu esnada 
F el ek Ömer elindeki kunduracı bıçağını 
Hasan RıdYanın sol knburgaıoına saplıya
rak, arkada~ım ağır surette yaralamıştır. 

Hadiseyi mütealtıb, suçlu yakalımarak 
adliyeye teslim edilmi". tabibi adli Enver 
Karan, yaralı Rıdvam hastanede muayene 
etmiştir. 

Tahkikata, zabıta ve müddeiumumilikçe 
devam edilmektedir. 

Bir bekçi boğazlanırken 
kurtarıldı 

Y e§ilköyde Halkalı sokakta H üseyin is
minde bir bekc;iyi, beraber yaşadığı Çer
keşJi Zeyneb ismindeki kadınla kardep 
Abdullah parasma tarnaan boğazlarlarken 
yakalanrnı ~lardır, Bekçi kurtarılmıştır. 

Türkçe -.e liaan kuraları 
Şehremini Halkevinden: 
Evimizde türk~e ve 1isan kurslBJ"ı açılmış. 

tır. Devam etmek istlyenlertn Ev idare me. 
murıutuna müraeaatlerl. 

i Maarif Vekili dün Ankaraya döndü 

V ekil hareketinden evvel Haydarpaıa gannda 

Sehrimizde bulunmakta olan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, dün de bazı tet
kiklerde bulunmuş, maarif umumi müfet
ti§leri ve maarif erkanile görüş
müştür. 

Hasan Ali Yücel dün akşamki ekspresle, 
Ankaraya hareket etmi§tir. Vekil Haydaı
paşa garında Üniversite ve diğer maarif 
müesseteleri erkanı ve dostlan tarafından 
uğurlanmı§br. 

Karamürselde arkadaşını 1 Resmi kağıdiarı satan bir 
öldüren katil lstanbulda kırtasiye mağazasında 

yakalandı araşhrma yapıldı 
Karamürselde arkndaşı kasab Mustafayı 

bir içki alemi sırasında öldürdükten sonra, 
cesedini denize atıp lstanbula kaçan Said 
isminde b ir genç, şehrimizde yakalanarak 
dün adliyeye verilmiştir. 

Balıkçılık yaparak geçindiğini söyliyen 
Said, Sultanahmed 1 nci sulh ceza mahke
mesinde yapılan 'orgusu sırasında, cibaye
tini itiraf etmiş ve: 

c<- Sarhoşturn. Bıçakla üzerime hücum 
etmek istedi, kendimi müdafaa vaziyelinde 
kalarak, bu suçu işledim» demiştir. 

Beyoğlunda bir piyango gişesinde kul
lanılan zambalı defterlerin devletin damgalı 
Tesrni kağıdlanndjm yapılmış oldoğu ala
ltadarlarca görülerek lceyfiyetten zab~tn. ha· 
berdar edilmi~tir. 

Yapılan tahkikat sırasında bu gi~enfn 
takibat rnevzuu olan defterleri Tahtakale-o 
de bi~ kırtasiye mağazasından aldığı öğle
nilmiş ve burada yapılan ara~tırma .sonun
da devlete aid ve harice satılması mcrnntt 
mühim miktarda resmi k:lğıdlar bulunarak: 
mÜ!!adere olunmuştur. 

Hakim, Saidin tevkifine ve Karamürsele 
sevkine karar vermicıtir. 

Birkaç elden geçmek ~uretile satışa çİ
karıldığı tesbit edileı1 bu kağıdiarın piyasa
ya ne !luretle dağıldığı zabıtaca ehemmf• 

Ölümü fÜpheli görülen bir kadının yetle araştınlmaktadır. 
cesedi Morga kaldınldı ._.,.. ............ .......-.................. __.__.. .... _ ..... 

Üsküdarda Umranlycde oturan Abmedin r KüçUk haberler ) 
karısı Zehra dün bir doğum esnasında 51 - l~ ___ ;.... _________ ..J_ 

muşA-hmtür.d k b - 1:-........ -nd herhanaı Sof ya elçiınh- Evvelki gün şehrinlize ge. 
e ' arısının u o o.u .. u e " 1 Sof el . . Şe k1 B k dü kB 

bir kasdin mevcud bnlunduğunu zabıt.aya en ya çımız v er er, n. a .ıun. 
"hb tı·ıı..: d kad --~~ .. · Adl' dok Jr.l ekşpresle Ankaraya hareket etmt.Ştır. ar e ı6.n en ının "~ı ıye - . . . 

t f d 
' 

1 
t · Denız nakllvatı - Karadenız yolile barıee 

'lru ara ın an muayene o unmuş ur. . 
B tl 

-•-d z hra m öıum-u- yapılan deniz naklıyatmın yalnız Macar ge_ 
u muayene ne ce,.... e e n .1 . • hlsa tt'ğ' - - 1 ktedlr Tı ~ü hel! örlilmfış ve cesedi Morga ltaldırıl _ :mı erıne ın r e ı ı goru me • ına:. 

!;ı g da ve .Karadenizde sefer ya.pnn ufak haciJn.. 

m Za~;ta ve adli e hadise etrafında tahk1kat deki Macar gemileri Umanımıza munta~ ... 
kt d 

1 
Y ınan sefer yapmaktadırlar Limandaki dı • 

yapma n ır ar. ler gemllerin bazılan Akdenlzin kapalı oJ. 

Askerlik işleri: 
Askerlik yapmıyan süvarİ 

mR.Sı dolayı.c;Oe hareket edememektedirler. 
Limanmnza pek ufak haclmde Yunan ge· 

mnerl gelmektedirler. Bunların ekserisı ba,.. 
lıkçı gemlleridir. Yunan gemllerinin 1ima -
nımıza olan sefer}erl de kL<;men lnkıtaa u~
ramış bulunmaktadır. erieri çağınlıyor 

Fntih Askerlik Şubcsinden: Ba:rb ~l{ortalan - Kara sulanmız dahi -
ı - Şimdiye kadar hlç askerlik etmemiş linde sefer yapan gemllerlmizin sigorta prim 

cezalı eezasız 316 • 334 (dahil) doıtumıu (sü- 1ert tesbit edllml.stlr. Evvelce de :yazdıtmnz 
vari) sınıfına mensub erat askere sev1tcdl _ gibi ıılgorta primleri harb vaziyetl dolayısl
leceklerdlr. le bir miktar art:mıssa da hfl.Ien beynelmUel 

2 - Şubede toplanma günü 15 Temmuz sigorta şirketleri tarafında!'! alınan prim -
940 Pazartesi gabah saat 9 dur. Tayin olu _ den ço'k aşa~ıdır. Şimdfiik ızmır için yüzde 
nan günde mükelleflerin şubede hazır bu _ b!r ve Mersin hattı 1çln yüzde üç miktarın-
lunmalan il1n olunur. da harb sigorta ücreti alınacaktır. Gemı si-

+ gortası ayrıca bu prime dahil değildir. 

Beyoğlu Yerli Askerilk Şubesinden: Vali }'alovaya gidecek - 1stnnbul Vali ve 
Şubemiz hallandan üç ay ve dn.ha ziyade Belediye Reisi bugün Yalovaya gidecek, dört 

hava t.ebdlli alarak şube emrine girmiş bıı _ gün ıstirahat ettikten sonrq İstanbula dö • 
Junan İsH\m ve gayri İsUm eratın durumları necektir. 
incelenmek llzere nüfus hüv!yet cüzdanıarı U n stoku- Şehrin Ihtiyacı olan unun stok' 
ve raporlarile birlikte 12 Temmuz 940 Cuma edllmesine devam ednmekte-<lir. Şimdiye kn
gunü şubemize rnüracaaUnrı ıırın olunur. dar bin beş yüz ton un stok edilmiştir. St<ık 
··················v······E······F····-A·····T········-·-······- miktarı dokuz bin tonn çıknrılacaktlr. ... -..................................... ·--·············-

Galatasarayın f~Ykalade kongresi 
Dlvanı Muhasebat reisierinden Faik Eke- Galatasaray Spor Kiübünden: Klübümü • 

nin ve Mnhslnuıdelerden Mahmud Ragıbın zün Beden Terblycsi kanunu hükümlerine 
kayınvalldeleri ve Divanı Muhasebat mura. intibakı fonnnlltelerini iltmnl ve bu hususta 
kiblnnndan Bedrl Yıldımnm validesi Bayan karar vermek üzere 12/Temmuz/1940 cuma 
Hatice Yıldırım Allahın rahmetine knvu~ - günü saat 18 de klüb lokalinde fevkalAde 
muştur. Cenazesi bugün saat 12 de Beylerbe. blr kongre nktedllcceğil\den bütün mnkay • 
yindekf yniısından kaldmlarak Çengelkö _ yed dzaların o saatte klüb lotallnde hazır 
yünde.ki aile mezarlı~rV. detı«ileeektlr. buluıunnlan ve bu toplantıda ekseriyete bl-
Allahtan rahmet dUeri~. kılmaksızın karar verlieeeğl Ufl.n olunur. 

Maarif V ekiili ği Devlet 
mayesi Müdürlüğünden: 

kitabiarı Mütedavil ser-

Müdürlfı~ümüz muhasebe kadrosunda boş bulunan muhasebe mcmurluklarına aşağı.. 
da yazılı vasıfları haiz müsabaka Ue memur alınacaktır: 

ı - Türk tabilyetinde bulunmak. 
2 - Orta veya lise mezunu olma.k. 
3 - Memurin kanununun 41 üncü maddesinde yazılı hükümleri ha.lz bulunmak. 
4 - Askerilk ödevint yapmış bulunmak. 
Müsabaka ımtihanı 13/Vll/1940 Cumartesi günü saat 10 da Çemberlltaş Maarif ve .. 

killiğl Yayınevi üstündeki MüdürlUk binasında yapılacak ve muvaffak olan memura. 
3556 5ayılı kanun hükiimlerine göre üeret verilecektir. Müsavat halinde Ticaret mektebi 
mezunları ve ıwn btlenler terelh edilecektir. 

Talib olanıann evrakı müsbitelerlle birlikte 12/Vll/940 Cuma günü saat on yediye 
kadar Müdürlille müraeaatlan. c5955• 

İstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan: 
c7• numaralı Uan: 
1/Temmuz/194{) tarihinden iUbaren iktisad Velillletince çimento fiatlan 15 Uradan ı7 

llr~ çıkanlmlf oldut~ tüceann ellerinde bulunup da ı ;e.mmuz'dan evvel ve es
ki fıatlarla alınmış olan çunentolann miktarını 13 Temmuz Cumartesi gfınü saat on üçe 
kadar bir beyanname lle bildirmeleri lüzumu 29 numaralı Milli korunma kararname_ 
aıne istinaden IlAn olunur. Beyannameler Sirkeclde Liman Hanında Mıntaka iktiSad 
:MndUrlü~üne verilecektir. c5917• 



Z•rhl1 liimenler1n zGy•J
ve kUvvetli olduklar•· 

cihetler hangileridir ? 
P arliten e~ ~n gelmit olan askert 

U ~~zeetkrın bırinde Afman askeri 
~uva a ıyetlerinin sebeblerini izah eden. 
/rkylazı okudum. Bu yaz.ıda bilhassa zırhlı 

J 

Başianna geleceği bilmiyea1er 
Dört genç kız, ~kek elbi.esi giymitJer.jilj bir halde, kuyruğuw.ı kısmıt olarak medı

Eı\.ek rlh** siYinee ele, bir batka kiz ım- reseDin bpasmau:ı çıik..ryom:ı~. Aıbıa " 
luıda,lanna pka ')-.pmalt anusuna lcapal - dan aa efierinde sopalar 'bu1unan softalııl 
mııılar. Sokağa çıkmışlar, arkadaşlarının e-ı &örünmüşler. Belta.ıi. köpeğe bağırmıı:_ 
~ine g-inni§Jer, Genç ıtız tatımu~. bağır - - Ben senelerdir §Ur.ıcıktaki dükkantlr 

maya ~IAmış, bv~a. gürültü olmıış ":e otururum. Oraya bir rlefa girmiş değilim, 
erke kelbisesi giyen dört genç krz rnRhke - çünkü ha~Jma gdec.eği bilirjm. Sen bir lte-

ır a arın teşkilat Af •- d 1 . ba 
rü.ı ettirild'•• .. • u ve ıtu ret en te -
nakletrn ... _ıgfı IÇın baı.ı lcmmlarını &§ağ,ya 

H ~ ay dalı buldum; 
er mıllet ve h k . . L' h' N Yeç. H J d er es ıçın e ıstarı, or-

ram hıı.U:n a;. Belçika ve F ramada y1ldı
ailalıJ bt 1 zaferler kazanmış olan yeni 
olm kra vb Yeni rnuharebe usullerine vakıf 
de"'~ ve unlann hep kuvvetli cihetleri 

g\• .za)•ıf tarafları olduğunu da bilmek 
gerextir Bahu h' b' 'lAh k k' kar 1 b; sus ıç ır sı a yo tur ı ona 
~ ır korunma çaresi olına11n. 
ukarıda lakırdısı g""'en vııo-.•ya göre 

IC:Çen B" "k H -.. ~~ ' 
P 1 huyu arbde, muvakkat usulle ya-

ı a2 sa ra tnhkimatının, hatta awgır ton.-u-
Ya «a 'dd ı· mı 

l'fl, .~ et 1 ve devai"IJlı bir mukave-
;::ete ~abılıyetJi olduğu ve takibin ancak 
gır bır surette icra olunabileceği rneyda
~ d çılt~ı1tı. Ceçen harbde, ailalılann ateıı 
id~ ';.tı, hemen hemen, yenilt"miz bir halde 
h 

1
', rtık eski Nap~)yon zamanının aaıka 

ızıle neticelenen, muharebderi yok' olmuş 
~~ ~unlarla birlikte hareket harbi artık 
oıtnıı§ idi? f. 

Panze d' • • 
h h 1 ıvıeıon yani zırhlı fırka ise mu-
k are f arabalannın bütiin sürat ve hare
h et b~ ~n lanndan istifade ederek hareket 
:.•~ı Yeniden var etmek gayesini takib 
~ f •1tır; muharebe arabaeı, düşmanın mii-
a,~a tertibatını ihtiyatların yetişmelerine 

vaıı:ıt ve irnk• b k d 1 
Ya .. an ıra ına an de rneğe ve 
d .. rrnaga Yarar; yani, muharebe arabll!ı 
Ufrnanın Al 1 . · ' 

h.ıltlan : man ann dedılden ve kork-
tetlc') ' bır .rnateryel (malzeme) eephezi 
aaiddı . etrneaıne müsaade etmemek için mü-

ır. 

dı Mu~arrir, kuvvetli uçak filolanndan yar
bi:; go~en zırhlı tümenierin harbin daha 
eld aye~ın~e neden hayret verici neticeler 

e e _ehıldilclerini ~u suretle izah ediyor: 
cıA,~ı ve derin bir yarma hareketini ba

tıınna~~: için, Almanlar. h'er ,eyden evvel. 
naeırnlarının . . b- -1 l manevıyattnı, utun vasıta-
ak~d lcırmağa çalışırlar. Manevi darbe iki 
tekı ~ vu_rulur: Birincisi, muharebe edile-
ce mılletın içi d k b . 

ko • n e ço tan en hazırlanmış 
ve teş ılatlandırılmıt olan b' b . . k 1 
harek t o ·ı ır eoıncı o 

e e geçırı erek askeri harekatın ko-
laylaştırılmaaı ve paracıu"tç"l . ·ı d 

kı ,. u crın gerı cr e 
Yapaca. _an. ~hribatla halka dehşet salın-
ması, ıkıncıaı, bunları müteakıb zırhlı tü
ınenlerle yapılacak seri ve derin bir taar
nıd dz. Bu usuller Führerin bizzat kendi ica-

1 ır.)) 

tab~lrnanyada, yeni birljklerin letkil ve 

dıye uaullerine dair lecrübelere 1933 
zın a . 'b b ya-

n ıtı aren aşlanmıştı. Pek gizli tu-

:KADDNJ 
Yazlık örgü jile 

La-zım olan teYlcr: 
Barı ~ YC§U. kınnızı YÜn . 

(3) numara bi 1 · (3) tane Klıpes, _ ~ r ç ıı §lş. 
Butun jüe Jerse dr~>us"d" 

tek ' 13 u ur. Yaka, kol ve 
~ .. kenarları Iki tersJıu yüz lastik. Çiı.gill 
orgu bittıkten sonra Wıtten caap ltne.. iJ -
lenmiştır. 

Ç~cuklarnız için aandöviç yapınız 
Kırazlı sandöviç: Bir Iki avuç kirazla bir 

;:rak .sütıü francaıa biraz da ince toz §eker 
Afldtr. Kirazların çekirdeklerini Qıkaırırsı _ 

nız. Francalayı da yer yer O,YUp içine toz fe

ter doldurursunuz. Sonra bu şekerli oyukla. 
rın her birinin üstüne bir kiraz koyarsınız. 
:Başka bir dlllrnln ii3tünü örtmlye lüzum yok
tur. Bu 8andö-.lç tabaltta açık görünürse ki

zların ınanzarnsı çocu~un ittıhaaını daha 
k açar. 

Y~lnız bu &ındöviçl çocuk yemeden :varım 
~adar evvel hazırlamalıdır ki hem şeker 

1 • he~ ~e francala kirazın suyunu tc;sln. 
nnd~vıç uygun buldutunuz, yahud da 
an kırazda.n ıazıa at'fdili batka bir ;ve.. 

1

-.... - ... _.. YAZ AM ·-····••••••••••• 

Emekli generDJ . t 

--!~~~i:..~~~~;r.~~;~~ ... ..ı 
zırhlı araba tivası ( cem'an f 80 tank!a, tü
men erkanı harhiyesiniq emrindeki 70 ve 
ihtiyat (yani ikmal için) 20 muharebe a
rabasından mürekkeb). 

rneye düşmü§ler. re önünden geçecek oldun, IJlıe ıd;_,.e eM-

Her türlü arazide hareket edebilir mo-
törlü hususi arabalar üzeriode müteharrik, 

tu lan tecrübekr, nihayet J 935 Birincitc;,- 2 şer taburlu iki alay lı bir piyade livası. 
rin ayında, bcr türlü arazide harekete elve- 3 bölüklü ve motörlü bir Antişar yani 
ri~ li üç zırhlı tümen te§kiline k if ayet ed e- tan ka kar§! müdafaa taburu (cem· an 3 7 

Sir fıkra nrdrr: .U., yediğin dayak!arı iha:k etmiı .a1dım..!, 
Bir köpek yolda yüyüyonnuş. Bir medre-

t 

senin açık duran kap1sının önüne geldiği mit olan genç kızla-ı. bu layafetle diğer ~ 
zaman kapıdan içeri girmiş. Bir dakika genç 'kızın eVine girdik1cri için mahkemey~ 
geçmi'- geçmemi~··· Pat küt acsleri, ibağı- düşmeyi halle.tmiı .oldular. 

Ömürlerinde ~ defa erkek dbiH:Ii CÔ'-

bilecek bir ra d d eye varmı~tL Bu tümenle- milimetrelik 36 topu vardır). 
rin sayılan, bu tar.ihten smıra, aleddevam Üçer bzıtaryalı iki taburlu ve motörlü 
arttınlmıııtır. bir topçu alayı (24aded 105 o büsten mü-

Bunların teşkilinde hakim olan fikir ve rekkeb). · 
mütalealar, Almanyanın bütün zırhlı le§ki- Köprü tak1mlannı havi motörlü bir ia-
latının komutanı general Guderian tara- tihkam taburu. 
fından, bir kitabda, ,u suretle izah edilmi§- Motörlü bir muhabere taburu. (Bir teiJi 
lerdir: «Yeni bir silah tesis ve te~kil olu- ve bir telsiz bölük). 
nurkcn, takib olunacak gaye, tekniğin muh- Bu tümen, Fransız rnecmuasındalü J'az.ı
temcl inkişnflarınm en son imkanları dai- nın muharriri general Culmann'n göre 
resinde yüksek tutulmak iktıza eder. Bir si- ((nnrindir. Beraberinde ancak mzıhdud au
laha ne kaôar kudret vermek kabilse onu rette yakncak mayi ve cephane taşıya'bilc
vermeği hiçbir kimse delilik addetmez ... » ceğinden harekete devam edebilmesi bun-

Almanyada yeni silah (yani zırhlı mu- ların ilcmaline bağlıdır. Yol üzerinde yü
harebe arabası) topçu düellosunun bati in- rürken, yani açılmadan evvel, kolay vuru
kişafına ve piyade muharebesinin netice- lup yaralanabilir. Araziye Gri uydurulmut 
lenmesine tabi kılınmak i!'ltenmemiştir. kuvvetli müdafaa tertibatile ve tıuı.k asmaz 
((Zırhlı .kıt'n bugün artık piyadeniıı var- manilerle techiz olunmu, noksan.~z müda

n~a!ar i~tilmiş. 

Medresenin kapısı kartısındaki ufak bir 

dültkinda esiticilik yapan bir BektaJi kö

peğin medreseye girdiğini görmüşmüş. 

Bağırışmalar, pat küt sesleri üı.erine dük-
• 

kanından dıtan EırlamJ.f. 

O esnada köpek de dı\yak yediği bel-

Bari erkeklarden örDek alsalarat. ~ 

genç kızın eviıııe girmeyi .arzu etseler ıbiJtı 

kendilerini -zapteder, bö~e bir şey~ teşeb

büs etmezler. Çünkü bailarma geleceği bi· 
lirler. 

dımcı bir .silahı» değildir; yani müstakil Eaa hatlarına karşı da teğrsizdir.D 
bir sınıftır. <ıFakat bu tümenleı- karaya ~ılcanlmak-

İspanya muharehelerinde. inşaat mü- ta olan veya yÜrÜyen motörlü veya matör
hendisinin zırhı ve teslihatı ıııürate feda et- süz kıt'alıua, henüz sabit ve her ~·i ta-

Okuyucularıma cevabıarım 
..,_J fımir<le Bayan N. Y. tiği bazı zırhlı arahalarının mahzurları gö- mam bir müdafaa hattı tesisine, bu hnthn 

rülmü~tü. Onun için Ispanya iç harbind~n ilerisini keşfe ve tank müdafaa .sil.ahlannı Meşhur bir SÖZ var.dı:r: 
zularını yerine ,getinnenizdlr. Kendlniıi .oıuı5 

iyi tanıunız, carakterini.r.ln atlamlı~ına e .. 
min olsun, o zamnn bugünkü ıantılan ~cli§e .. 
cek, r;!zin !stedDderinlre da'ha ~z istemede'!l 
o müsaade edecektir. • 1 

sonra ıelah edilen zırhlı arahalada te~kil o- araziye derinliğine yerle~tirmeie vakit bu- •Aıılat.ılışa göre fetva verillrn derler. Sl-
lunan zırhlı tümenler hem zırhsız ht"defle- lamamı~ olan her hasırıın müteharrik ce,p- z!n mektubunnzu okuduğnm zaman da size 
re yani piyade ile topçunun numara nefer- hesine karoı biJh.aHa korkunçturlar.ı> hak vermek mecburiyelinde kalabiltrdlm. 
lerine ve hem de bizzat zırhlı arabalara «Kezalik ta.lcibde de pek tehlrke olur- Fakat bir a.n düşündüm: Kocanızın böyle 
karşı htiınale elveri_şli bir hal aldılar. Bu lar: çünkü derin ve te~irli nüfuzlan mu-
maksadla bu tümenler muhtelif silahlara hakkak olur. Bilhassa, iki ordu arasında ir- vaziyetler ihdlL'l etmesını sebebsiz görmek 
maliktir!er; hafif ve ağır makineli tiifekler, libat yapan ve bir zırhlı ve bir motörlü kocanızın ne yaptı~ını, ne dedi~ini, ne Iste_ 
20 ve 3 7 milimetrelik küçük toplar (ki fırkadan rnüre.Jckeb olan gruplarla !'llrsıl- bUmiyen bir ınsan oldu~tınu kabul ct
bunlar ağır muharebe arabalannın zırhla- mış bir düşmanın cenahın" yapılan taar- rnek demektt. Kocanız böyle de~!1dir. Böyle 

* Bay S.: 

rına kar~ı az tesirlidirler); 75 milimetrelik ruzlar ve onu önliyerek ric'at yolu Üzerin-
top ve havan ve (zırhlı tümenin topçu a· deki bir nehri daha evvel tutmıık ve bunu olmayınca antılarının m\lhakkak b!r ve;ı:a 
layının malik olduğu) 1 05 milimetrelik o- kapamak gibi hareketler -ı>ek tehlikelidir, ıı birkaç ~e be bi olrnnlldır. Size bu :;;ebeblerl 3y_ 

büsler. Yukarıda dedik ki hiçhir silih yok ki Tl ayrı Izah etmemiş olabUir. Fakat siz on -

Yerden gölte hakkınız vnr. DüşiindüğünüJ 
tarzdn hareket ediniz. Y.alnız ..§U nakleya Ilik· 
kat edin. Bir .!nsan, ne lı::adar terefslz oJsı 
onun şere.fsU.ll~ ilfın etmek doY:n delil
dir. Kimseye bir şey söylemeylnlz. Hat~ 

mümkünse 'kendinizin ,.e onun yakinlerine 
de. 

Zırhlı tümen in ma}ik olduğu znh delen ona karoı korunmak imkanı hulunma!!ın: lan lteşfedebmrstniz. Zeki bir kadın için b un. 
topların aayıları 50 kadardır. Tümenin u- keza bir yeni tetkilat veya muharehe me-
mum motörlü araba miktarı (moto!'!ikletler to u yo tur i on arın i aq ın te!!ir erini ~ d k k ı lk b k ı dan basit bir "CY olamaz. Nl~kim mektn -
dahil) 1000 kadar olup bunların 500 ü izale edecek çareler ve mukabil metodlar bunuzda ehenuniyet vermeden bahsettiğiniz Bay 1\lehmetl, * zırhlı muharebe arabalarile mitralyözlü o- bulunmasın. Fakat bunun için "-art orduln- kıskançlık kısmı t.şte bu sebebi ke.şfetmi§ ol. Doğn:ı bu1muyorum. Her akşam bir mab.ı 
to]ardır. Bir zırhlı tümenin bir tek yol üze- rın ve milletierin cesaretlerini kaybetme- dufunuzu anlatıyor. keme kurnp karınızı ve anneniz.i <'Unleme -
rindeki yürüyü" kolunun uzunluğu takriben mele.ridir. }şte Finlerin, kendilerinden 60 

1 
b ' · 

1 
hn~ı. d'ıor · · h ,,.ft ,.,....,.......,..,_ 

'"' h 1 ka ._nkançlık !n&lnların yaradıl11Jlannda var_ n z, ırın <UUJ, "~>ennı a...,ız ~·.._.._.._ J 00 Km. dir. misli büyük ve kuvvetli asım arına r~ı ..,...., _j 

Tümenin, komutanlık karargahından ba"-ardıkları müthiş rnüdafaanın ve muka- t1ır. Kimi ınsan biraz, 'kimi insan pek fazla onların arasını bulmamza yardım et.mt~ 
maada, malilc olduğu lcısımlar, evvelce de vemetin hatıraaı he»üz hahzalarda ve he- kısknnç olur. Kocanız fazla ku;kançlardnn şöyle dursun bllakis aralarmı a~ac.altt.ır. S~ 
bildirdiğimiz gibi, şunlardır: yecanı yüreklerde yasamaktadır. Işte, her olmadı~ına g~ ln,qkançlığl ıstzin iç.in blr her ikiSine kar,oı i7i olunDZ. Ve onların bir.-

Makineli tiifelc)i otolarla motosikletler- milletin bir darlı2a uğraclı~ı zaman hatır- ıztarab tctlrll etmez. blriooen vfı.kl ~k!yetlerine kulak asm.l,.ol 

den müteşekkil 'keşif taburn. larnaleta fayda görebileceği bir mi•al. Benim tavslyem bugün için kocanızın nr. gibi görününtız. TEl"ZE 
.. ~f!k~i~:e~r~ta~b~u~rl~u~~~i~a~J:a!y!!da~nm~ü~re~k~k~e~h~b~ir~~------------------~H~.~E~.~E~·rlü~il~e~t .... ~~~~~~--------------------. 
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~ Bunları~,.,. 

~~iliyor mu 
L idiniz .. ? ~ 

5.000 metre yükseklikteki 
GAiilllilR iZDiVAÇ 

- Sizi kovmuyorum; fakat ona her 
§eyi bizzat ben söylemek istiyorum. O
nu birkaç aydanberi görmemiştim. 

- Ayrılıle pek uzun oldu öyle mi gÜ
lüm? Peki öyle iae, çifte kumrulım baş
bn,a bırakalım ••• 

Mehpare Hanımın arkas1ndan sokak 
kapısı kapanınca Zeyneb rahat bir nefes 
alarak kocasını çağırdı. Haluk salona gi -
rince evvela rnütereddid ve oüphe ile do
lu nazarlarla etrafı aüzdükteo sonra ka
nsına baktı. 

- f ler zamanki yerinize oturunuz Ha
luk. Şimdi çay getirecekler .•. Geleceği -
nizi evvelceden bilmiş olsaydım şerefini
u bir pa!!ta alırdım. 

Asabiyetle gülüyordu. Onu tekrar 
yerinde ~örmek, onun avdet etmiş ol -
duğunu düşiinmek o kadar harikulade 
bir hadise idi ki ne yaptığını, ne söyle -
diğini bilmiyecelı: kadar ~aflrmı~tı. 

- Misafiriniz nerede~ 
- Sizin geldiğinizi görünce hasbenne-

zake çr.ki1ip gitti. 

-Kimdir) Onu hiç görmemiştim de
ğil mn 
-Hayır •.. Fakat timdi ondan bah

aetmiyelim. Bana kendinizden anlatınız. 
Nasılsınız) Halebin aıcaklarına nasıl ta
hammül ettiniz) Rahat ettiniz mi? Işini
zi kim gördü) 

Haluk güldü. 

- Orada hic; hasta olrnadırn. Raha -
hm yerinde idi. itlerimi yerli bir hiz • 
metçi görüyordu.. timdi de aıhhatim • 
den tiklyetim yoktur... Batka) 
~ Baıka .•• Annenizin illerini yoluna 

koydunuz mu) 

- Bütün bu euallerin cevablannı aize 
yazmıştım. Vaktinde yetifip avukatımın 
elinden tapu senedierini aldım. Elimden 
gelse onun kafasJnt koparacalctım. 

- Hakkınız var. Artık emialtin ida -
resi yoluna ıJirdi mi) 

- Evet . .. Akai takdirde a vdet ede-

- Demek aeyahatinizden memnun - Zeyneb eaf bir hayretle ona bakt1. 
sunuz.. - Hayır, ba§ka kimse yoktu. Kim o-

- T amamile. labilir? 
Halulı:un yanında olll"ak, onun t~lcrar Haluk biraz uzalclaşhktan sonra ya -

karşısında oturup çay içtiğin i görmek vaıça sordu: 
Zeyneb için ne büyük lir snadet ıdil 0- - Oradan size yazdıklarımı hııtırlı -
nun sözlerini gözlerile içiyordu. Genç yor musunuz) 
adam birdenbire lafı deği~tirdi. Zeyneb hala tereddüdle onu aüzüyor-

- Ya siz Zeyneb) Ben yokken neler du', 
yaptınız) J lain, mektublarınızdn kendi - -Benden fÜphe mi ediyorsunuz Ha-
nize aid bir haber bile yazmadınız. luk) 

- Sahi mi) Halbuki ben t>izi alaka- - Şüphe etmiyorum, yalnız evime 
dar edebilecek her şeyden bahsettim geldiğim zaman .. onu.. burada bulmak 
sanıyorum, pek fena olurdu. 

- Her şeyden mi? Melctublarınız şu Bu sözler genç kızın izzeti nefsine in-
kelimelerle dolu idi: <ıNasıl!!ınız? lııleri - dirilen müthi§ bir d!ube oldu. Mağrur 
niz yoluna girdi mi) Neler görüyorsu - nazariarını ona kaldırarak hiç cevab 
nuz) Nasıl vakit geçiriyorsunuz)), ve vermedi. Tekrar Haluk sordu: 
kağıdın sonunda, kısacık bir hami§ ha- - Sizden bir §ey Tica etmi§tim, yap-
linde: aBen pek iyiyimn ... Beni yalnız tınız mı) 
bu iki kelimenin mi alakadar ettiğini :zan- - Neye dair) 
nediyordunuz) Kendinize aid ba~ka bir _ Zeyneh, Kandiliide iken bana hi-
haber veremez miydiniz} raf etmek istememiştiniz amma ben an-

Zeyneb kızardığını hihssederek sus- }amıştım ..• Bunu size mektubumda yaz -
tu. O devam etti: dım. 

- Halbuki ben sizden uzun mektub- - Evet. 
lar geleceğini, hana bütlin hayatını:rı, bü- - Hayatınızda bir erkek var, sev -
tün his Ye düşüncel-:ıinizi yazacağınızı diğiniz bir erkek. 
ümid etmiştim. -Evet. 

Zeyneb ona hakmağa cesaret cdeme- _ J§te 0 hususta sizden bir şey ıica 
den cevııb verdi: etmiştim. 

- Size başımdan geçenleri anlatama- Zeyneh büyük bir teessürle cevab 
dığım için hiç bir oey !!Öy)ememeği ter- verdi. 

böcekfer 
Yüksek dağlar üze -

rindeki, en :SOn model 
rasadhanelerde tetki • 
katta bulunan alimler, 
SıQthı arzdan 5000 metre 
irtifada hava içinde si
nekten daha küçük o .. 
lan kanadlı böccklerjn 
uçu~uklannı tesbit f!'L'Tlişler.dir. Tayyare. 
lerJc bu böceklerden yakatamak tccni •. 
besi yapılmışsa da muvaffnkiyct hasıl o -
lama mıştır. 

* Amerika ve Asyada günler 
nereden ayr1hr ? 

Ameriknda ve Asyada günler ayni de-. 
ğildlir. Günler büyük ve küçük Diode.m 
arasında değişir. Küçuk Diodemdc C»-. 
martesi olduğu günü büyük Diodemdıe 

cih ettim. _ Siz yokken onunla görüşmemelı:lil-
Aralarında bir sükut oldu. Haluk, az ğimi jstemiştiniz değil mi} * . . 

aonra, sert bir aesle şordu: - Evet. Tak ma gözün mucedlerl 
- Biraz evvel bana niçin siz çağır - _ Bu arzunuzu yerine getirdiğimde 

Pazar olur. 

madan buraya aeJmcmeldig~imi söyle - h 1 s· 1 t b Id b Takmn göz yeni bir • oüp eniz o masın... ız s an u a u -
mi1tiniz) lunmadığınız müddet onu görmedim. icad değildir. Miladdan 

- Çünkü •• çünkü Mehpare Hanımın _ Bunu ümid ediyordum. üç asır evvel Habcşis -
gitmeaini arzu ediyordum. _ 1\.__leyae •imdi şüpheye düşmeni - tandn, gözleri olmıyan-- Onu göndermek mi istediniz? VY Y 

Genç kız bqile tasdik etti. Halükun zin sebebi nedir? lara oranın s',hirbaL.lan, 
yüzü abualatmıttı. YerQıden .kalkltı, bir - Geldiğim zaman sizde gRyri tabii ;akılları, sert taşlara 
iki defa a,aiJ yukarı gidip geldi ve ni- bir hal gördüm ve onun burada bulun - sürmek .suretile yontarak takma göz ~ 

hayetaözünü bi.tiiridli : .. lllllllllllllıniiaaiıinidiainiiklolriiktuirnii. llllll .... llll.allll .. ll-. .. ll~~lllllllllllllllllllliillll 
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Çukurova kOylerinin 
planlaştırılına işine başlanıyor 

Gümüşhaciköy ve 
Merzifonda dolu 

mezruat1 harab etti 

lAYlAlS 
Yazan: Ha•an Adnan Gu 

lik hamlede 27 köyün hududları tesbit edildi, Hemen 
~er köyde bir dispanser ve bir talebe reviri açılacak 

Oüm~hacıköy CHÜ.Susl) -Bugün, kaza _ 
mızın üç, Merzifonun on ild köyüne ya~an 

şiddetli ve süreldl dolu ba.§da lkendir olmak 
üzere arpa ve bu~day mahsullerini tama 
men mahvet.miştir. Keyflyet Dahiliye Ve -

Kavuşan sevgililer 
Adana (Hususil - Yıllardanberi ihmal e. 

dilmiş, yüzüstü bırakümış olan Adana köy _ 
Bu suretle köylerimizin yakın bir atide 

planll\ftırılmı., olduğunu görmekle sevinç 
duyacatunız günlerin mesafesi kısalmıftır. 

Va.!in.in tetldlderl 

Kadirll ve Kozan kazalarında tetkik seya
hatlerinde bulunan Vallrnlz Faik Üstün, Zi
raat Müdürü Nuri Avcı, su işleri müdürü 
Hikmet Turat seyahatten dönmüşlerdir. Bu 

lerinin pUinla.ştırılması Işi, ele alınmış ve bu 
işin tahakkuku yolunda ilk adımlar atümış 
bulunmaktadır. Köy kanununun birinci mad 
desini teşkil eden me.seıe. köy buduellarının 
tesbiti ve köyler arasındaki hudud ihtilafla. 
rının musllhane halline dairdir. Bu şayanı 
ehemmiyet me.seleyi layık oldu~u alakayla 
ıtetkik eden valimiz Faik üstün ilk hamlede seyahatte Kadirll ve Kozan kazalarının bil-
27 köyün hududlannı tesbit et.tlrml.ştir. DI _ hassa su ihtiyaçları üzerinde etrıi.nı tetkikat 

neticesinde bu ikazaİarımız içdn iyi sular buter köylerln de hudud.larının tesbiti hara _ 
retle devam etmektedir. Adliyede, tapuda ve lunmuştur. Bu çok mühim hayatı ihtiyacın 
bazı resmi muamelelerde cidden mühim rol_ temini cihetine süratle gidilecektlr. Bu işin 
ler oynıynn bu hudud meselesi, kısa bir zn_ hallf Için küçük bir paranın kafi geleceği 
manda. artık halledilmiş bulunacaktır. Bir tahmin edilmektedir. 
taraftan köyler arasında birlikler tesis P.rliL Bilibare Kadirli ve Kozanın zıraı vaziyetl 
mekte, di~er taraftan da hemen her köyde ele aluunış ve şayanı memnuniyet neticeler 
bir mekteb, bir dispanser, bir talebe reviri rnüşahede edilmiştir. Zeriyat geçen seneye 
açürnası imklinlan aranmakta, köylerimizin na7.aran pek fazla, verim Jse o nisbette iyi
ve köylülerimizin zirai, sıhhi ve Içtimat cı _ dir. Bazı mıntakalarda rnrarlı ha.şereye te_ 
hetlerde kalkınmasına dair büyük gayretler sadüf edilmiş Ise de pek eyenunlyetstz olup 
s:ı.rfedilrnektedit. mücadele tedbirleri derhal alınrn14tır. 

Kozanda 17 yaş1nda bir 
ktz 60 liraya satıldi 

Adana (Hususi) - Kozanın bir köyünde 
on yedi yaşında bir kız altmı., lira para Için 
s:ı.tıldı. HAdisenin tatsUlltı .şudur: Kozanın 

Karahamzalı köyünden Hacı Menteş adında 
birisi kızı on yedi ya.şlarında Ayşeyi Hacılar 
töyündeki akrabası Örnerin yanına gönde • 
a-iyor. Ömer küçük )cızı tarlalarda arnele o_ 
larak çalıştırıp gündeliklerinden istifade e
diyor. Ve fakat Ömer bununla da kanaat 
etmlyerek bir gün kızı Ceyhanın Hamld -
bey buca~ı köyünden dört adama altmış n_ 
ıra mukabilinde satıyor. On beş gün sonra, 
Ayşenin babası vaZiyetten haberdar o. 
larak z:ıbıtaya müracaat etmiş ve akrabası 
Öıneri tevkif ettirrniştir. Kızı satın alanla _ 
nn hüvlyetl tahkik ed!lrnektedlr. 

Kahtanın yeni kaymakami 
vazifesine başladi 

Kahta (Hususi) - Iki yıla yakın kaza 
ICaymakamlığını ifa edea Sırr"i" Yılmaz, Ke
hana tahvil odilmekle yerine gönderilen 
Buldan kaymakamı Reşad Atlı yeni vazi -
fesine başlamıştır. 

Reşad Atlı, muvaffak olmuş de~rli kay 
makamlarımızdandır. Kuaya taniyile, çok 
mühmel kalan bu yurd köşesinin de muhtaç 
olduğu ilerlemeye kavuşacağım kuvvetle 
ummaktayız. 

Kaymakam gelir gelmez halkla temasia
nna başlamıştır. Memleketin ihtiyaç ve 
Öerdlerile meşgul olmağa ve bunları izaleye 
çalışmaktadır. --------

Edirnede koza satışlari 
Edirne (Hususi) -Üç dört gündenberi 

tehrimiz borsasında yeni mahsul koza aa -
• tışTarına hararetle devam edilmektedir. Son 
günlerde 20 bin kiloya ynkın mal satıl -
mıştır. Fiatlar Bursa borsasına göre 41-61 
lc:uruş arasındadır, Kozalarımızın en fazla 
alıcısı Bursa koza birliğidir. 

Uzunköprüde kurulmuş olan koza bir
li i de mübayaata devam etmektedir. 

Her§ar, müddciumuminin elini tutup 
samirniyetle sıktı. Andriyö saatine baka -
rak: 

- Eve gitmeliyim artık.. biraz daha 
g~cikirsem Madölen merak edl!r. 

- Serj, yarın size yemeğe gelecek mn 
-Evet .•• - ... 

Tokattaki kadastro 
heyeti Boluya gitti 

Tokat (Husu.si) - Fa•Lliyetinl ikmal ederek 
4i sona eren kadastro ·~eyeti Bolu vilA.yetine 
gitmek üzere şehri • 
mizden ayrılmış • 
tır. 

Di~er taraftan vi. 
layetimiz kadastro 
aznsından Sezni Se. 
zer vllliyetimlz tapu 
sic il muhafızlı"' -, 
tayin edilmiş 

du~undnn kad 
heyetinden ayrıl,. 

rak yeni vazilesini 
başlamıştır. Esl 
rnuhafız Bebram 
U~ur da El!zı~ kadastı-o fen heyeti kadrosu_ 
na tayin edilmiş oldu~undan yeni vazifesine 
başlamak üzere buradan ayrılacaktır. Resim 
yeni tapu sicil muhafızı Sezaiyi gösteriyor. 

Balıkesirde kayıb talebe bulundu 
Balıkesir <Hususl) - Balıkesirde sınıfta 

kalmaktan mütcessiren bir aydanberi kayıb 
bulunn'n Ahmed Ya~lüarın, Simavm Yağlı_ 
lar köyünde akrnbası nezdinde oldu~u an _ 
laşılmı.,tır. 

Samsun -Bafra şosesinde inşaat 
Samsun (Hususi) - Bafra şosesinin 22 

kilometrelik kısmının tamiri ve inşıt ıııneli
yesinin bitirildiği ve on kilometrelik kalan 
kısmında da hararetle çalıtıldıi{ı görülmek
tedir. Vilayetin en mühim bir ticari yolunu 
teşkil eden bu şosenin güzel bir hale konul
ması herkesi cidden sevindirmektedir. 

Kahlada asayiş çok iyi 
Kahta (Hususi) - Kazanın asayişi çok 

iyidir. En ba!'lit hadi~eler bile görülmemekte 
olması halkın uyanışından ileri gelmekte
dir. Zabıtanın da gösteımekte olduğu yük
sek gayreti takdirle anmak gerektir. Bu hu
susta jandarma komutanı Cemi} Türk'un yo 
rulmadan çalışmakta olmasının da bunda 
amil olduğunu tebarüz ettirmek Hizımdır. 

killiğine ve Kızılay umumi merkezine mu -
fassal bir raporla bildirilmek üzeredir. Za _ 

rar ve ziyan kat'l bir ralcanıla tesbit edlle -
memişse de büyük olduğu mubakkaktır. 

Muşta azami tahrike uğrayan 
bir köylü bir kişiyi öldürdü, 

bir digerini de yaraladı 
Mus (Hususi) - Azakpur nahiyesine bağ

lı Arak köyünde kanlı bir vak.'a olmuştur. 
Ö~endf~lrne göre vak'a üç safhaya ayrüı -
yor. Arak köylü Zamanhan ve Mehmed Şe_ 
rif ile Hasan oğlu Ahmed arasında geçen se_ 
ne bir kavga olmuş, bu kavgada Zamanha
nın bir gözü kör edilmiştir. 

Bir müddet sonra Mehmed Şerif Zaman_ 
hanın kız kardeşi Haceri kaçırıp ak:rabasın
dnn Dervl.ş adında birisinin oğluna dini me
rnsiınle nikft.hlıyor. İkinci safha da burada 
kapanıyor. Aradan üç ay geçiyor. gözü kör 
edilen Zamanhan Bitllsin Hoyut nahiyP.Sin. 
den Saray adında bir kadınla evieniyor ve 
köyüne ge11yor. Az müddet sonra yukllrıda 
ismi geçenlerden Hasan oğlu Ahmed bu ka
dını da knçırıyor. Ve bundan sonra Mehmcd 
Şerif ve Ahmed Zamanhanın evine gidiyor
lar, uyuşmak ve aradllkl husumetl bert.arnf 
etmek iç.ln kaçırdıkları bu kadını boşama _ 
sını teklif ediyorlar. Zamanhan da mukAbil 
olarak evvclce kaçırüan ve Dervişin o~lunn 
nikahlanan kız kardesinin boşanmasını tek_ 
lif ediyor. Mehmed Şerif ve Ahmed bıınu 

kabul etmivorlar ve Zamanham tehdid ede
rek kalkıp kendi evlerine gidivorlar. Zaman_ 
han da aksamdan sonra bunların evine gi _ 
diyor, elindeki tüfekle Mehmed Şerif! öldü
rüyor. Ve karı~ını kaçıran Ahmedi de ağır 
surette yarııhvor. Vak'anın üçüncü safhrısı 

da bu suretle bitiyor. 
Meseleye adlive ~ı koymuş, katli kaçmışsa 

da bilahare tutulmuştur. 

Marsinde yapılan futbol · 
grup birincilikleri 

Ankara 9 - Beden Terbiye.sl Genel Direk
törl~Unden bildirilmiştir: 

Başlam..., olan grup birinciliklerine bu haf 
tn Cumartesi. Pazar ve Pazartesi günleri de
vam olunmuştur. Cumartesi yapılan mü~a
bakalarda Mersin Urtavı 7/0, Diyarbakır 

Mardini 2.1, Pazar günkü karşılaşmada Ma
latya Hatayı 2-0. Adana Çankırıyı 6_0, Pa
zartesi günkü müsabakalarda da Mersin OL 
yarbakırı 6-0, Malatya Adanayı 3-1, yendL 
d ller. 

Final mUsabakası Mersin ve Malatya arn_ 
sında Çarşamba günü yapılacaktır. (a.n.) 

lzmit orta okul mezunları 
İzmit (Hususi) - İzmit orta okulu ııon 

sınıfta 90 talebeden 46 sı imtihanlarda mu
vaffak olarak mezun oimuşlardır • 

Karasu köylerinde radyo 
tzmit (Hususi) - Karasunun 30 kö -

yünün 23 ünde radyo olduğu anlaşılmıştır. 
Türkiyede en çok köylerde radyosu olan 
kaza, Karasudur. • 

- No. lO -

- Alaettin oğlanın, kızım cidden sev
diğini namusu üzerine temin ediyor. 

- O halde bu iyiliği esirgemeyin sulta
nım. Bu hareketin siya~eten de faydaları o
lur. Mesela tasavvur buyurun. Kutuz Ay
bey taraftarlarının en koyularından olduğu 
halde tahta geçtikte:t sonra tamamile ale -
sine hareket ederek müfrit Salihileri ken -
dine taraftar yapmıştı. Şimdi biz de buna 
benzer bir manevra yaparak eski Aybey 
taraftarlarını kendimize çekelim. Nurettin 
Alinin tabiiyesi buna r;üzel bir vesile teşkil 
eder, hem de Şam isyanı karşısında şaha
ne bir adalet eseri mahiyetini alır. 

- Ya tahtın emniyeti bakımından} 
- Kulunuza kalırsa hiç bir mahzur gör-

müyorum. Biz kafi derecede lcuvvetliyiz. 
Hürriyetini kazanan Nurettin Ali haya -
tının en büyük bir saadeti sayarak bu saa
detle kanaat edecektir. Sonra. 

- Kafi Bilik, git Nurettini sevgilisinin 
yanına getir. 

* Tam bir yıl süren feci bir ayrılıktan 
sonra iki sevgilinin kavuşması hakikaten 
çok müessir ve heyecanlı bir sahne olmuş
tu. Bir yıllık zindan hayatının belki dört 
be~ yaş birden ihtiyarlattığı o bedbaht 
gencin geli~i ve !levgilisini görür görmez 
kendisini kaybederek kollannın arasına ab
lışı nadir tesadüf edilen bir hayat tablosu i
di. Soğukkanlı Baybars bu sahne kar~ısın
da büyük bir harbi kazanmı~ gibi heyecan
lanıvermişti. Nurettin biraz kendine gel
dikten sonra Alaettinin i§aretile halaski
rının ellerine sarılarak minnet yatlarile ona 
teşekkür etti ve taht üzerinde hiç bir hak 
iddiasında bulunmıyacağına dair yemin -
lerle teminat verdi. Bayhan münasib söz
lerle delikanlının hatırını aldıktan sonra, 
onun sırtını okşamış: 

- Git bahtiyar ol ey genç - demişti- git 
sevgilinle mes'ud yaşa ve insanlara söy -
le ki seven bir kadın kıVbi sırasında bir 
Mısır tahtından çok daha kıymetlidir. , * 

Onlar gittikten sonra yiğit hükümdar de
rin bir nefes alarak zeki kölesine: 

- Oh B ilik 1 -diye haykınyordu- !ı rtı -
mızdan ağırca bir yük attık. Senin sayende 
hem iyiliğini gördüğüm bir ihtiyarın gön -
lünü ahnış. hem de iki bedbaht genci kur
tarmış oldum. Biliyor musun bu iş bana 
Aynülcalut zaferi kadar haz verdi. Iyilik 
yapmak güzel şey. 

Zeki genç tatlı bir gülü,le gÜ}dü. 
- Ne çare ki ,yapılacak bir iyilik dalıa 

kaldı ııultanım. 
- Söyle! Tam vaktidir. 
- Arıkboğa ile Nayman yurdlanna 

dönmek için günlerdenberi emrinizi bek
liyorlar. Müsaade buyurun da bunları bı
rakalım. Bilhassa o muazzam insanı besle
mek hazine için ağır bir yük olur. 

Baybars bir kahkaha altı: 
- Vay hazinedar efendiye bak, !}imdi

den tasarrufa ba,Iadı. O haylazları henüz 
bırakmak niyetinde değilim. Neş' em ye -
rinde iken şunları getir de bir sohbet ede -
yi m. 

Onlara o kadar iyi bakılmışb ki aldığı 
temiz ve bol gıda sayesinde Ankboğa me
melerinden diz kapaklarına yayılan geniş 
göbeğini bir hayli büyütmüş. gergin yüzün
deki pembelik ve sıhhat eseri ihtiyarı dört 
beş yaş gençleştirmişti. Onun bu gelişme -

- Herşar. Bu müfettiş Forten ne bi -
çim adamdır) •• 

Hakim omuz silkti: saydı, kadın yüzünden bir kıskançlık diye-ı - Hasta mısın babacığım .• rengin pek jkak ki güzel; hürmet edilmeğe değer. Fa-
bilirdik ... Fakat... soluk.. kat, felakete uğramış, sefil düşmüş insan -

Sorgu hakimi sözünü tamamlamadı. Fa
kat müddeiumumi onun ne diyeceğini an
lamıştıl 

Dedi. ların hüviyeti altında bazan tehlikeli şahsi-
- Hayır oğlum.. biraz yorgunum... yetler gizlenmiş olabilir .. 

Dün, bütün gün çalıştım •• eh... Genç de - Sizi temin ederim ki babacığım .• be-
değilim... nim size yazdığım bu çeşid bir şey değildir. 

sine rağmen Nayman için adeta zayıfla -
mış ve süzülmüş denebilirdi. Kahireye eel
diği gündenberi delikanlının hayatı tam bir 
cehennem azabı halini almlıştı. Bayhan on
ları n eş" e ile karşılıyarak: 

- Gelin bakalılm kocaman çocaklar 
-dedi- maşallah Arıkboğa seni çolt iyi gör-
düm. • 

İhtiyar gösterilen yere oturduktan sonra 
mağrur bir eda ile bıyıklarını burdu: 

- Fena değilim, eğer şu ba~ &inanın 
vızıltısı olmasa biraz kendimi tophya~ -
tım. 

- Neler karıştırıyor gene Nayman) 
- İlle yurda dönmek istiyor. 

- Ne kadar sabırsızsın Naym{ln. bura-
da sizi bir şehzade gibi yaşatıyorum. gene 
gönlün rahat değil. 

- Hakkınız var Etultanım. Şimdiye ka -
dar hiç böyle sıcak bir memlekette otur -
madık, çok sıkılıyoruz. 

- Sıkıntınızın asıl sebebini anlıyorum. 
Siz mukadderatını, atının dizginine bağla
mış serbest ruhlu insanlarsınız. Ucunda ne 
kadar menfaat olursa olsun kayıd altında 
yaşamak ve başkalarının · gayesine !•" --ıet 
etmek size esaret kadAr güç gelir. urtha 
doğrusu heyecansız ve dövüşsüz hayattan 
azab duyarsınız. Sizi aneale meçhul gaye -
ler ve umulmıyan akibetler oyalar. Nasıl 
ruhunuzu iyi tarif ediyor muyum) 

- Bizi çok güzel nnlamışsınız aultantm. 
- Çünkü benim de damarlarımda size 

bu tabiatieri miras bırakan o eski Alpla -
rının kanı kaynıyor ve benim içinde de bu
gün hükümdar olmama rağmen Bozlarla
rın o sonsuz hürriyet ve kayıdsıLiığına kar
şı her an artan bir hasret mevcuddur. Sa
nıyor musunuz bütün sene şu hurmalann 
gölgesinde bağdaşıp tavuklar gibi p~ • 
ceğiz? Kısa bir zaman sonra yıllardanberi 
beslediğim duyguları bir hakikat yapacak, 
yıllarca gözlediğim hedeflere at sUreceğim. 
Ane. yurda kadar gitmek ve aradaki bütün 
ülkelere sahib olmak yegane ~meUmdir. 

Büyük rüyasına dalnuş Vtoed içinde ko· 
nuşuyor, Arıkboğa bu heyecanlı sözleri 
dinlemekten büyük bir zevk duyuyordo. 

- Bu gayenizde muvaffak olacaksı • 
nız Bayhan -dedi- bumı şimdiden ~~ezer 
gibi oluyorıım. 

-- İşte bu gayeye sizinle beraber var
mak istiyorum dostlarım. Düşman saflarda 
dövü~memize rağmen sizin hakkınızda e -
dindiğim kıymetli intıbaları hiç bir zaman 
kaybetmedim. Tasavvurlarımı kusursuz ta
hakkuk ettirmek için sizler gibi yükııdt ku
mandanlara muhtacım. Açık konufUJ'o -
rum benimle beraber çalışml}'a hazır mısı
nız) 

Genç, yaşlı iki arkada., gö~ göze geldi -
ler. Naymanın abus yüzü ve çatık katianna 
rağmen Arıkboğa şu cevabı verdi: 

- Ben, kendi şahsım itibarile bu tekli -
finizi kabul etmekten büyük bir zevl: du -
yarım. Ömrümün son günlerini elbette a
cuzeler gibi evde oturmakla geçirecek de· 
ğilim. Benim için en büyük nimet dövüşe
rek ölmektir. Türk, adil ve viğit ot..an da 
başımdaki han kim olursa olsun. Bahusus 
son zaferden çıkardığım neticeye göre lle• 

nin Timuçin ve Sobutaydan sonra Türklü
ğün en büyük yiğit Alplarından biri ola -
cağına aklım yattı. 

(ArkaJt ••) 

mamak için de bir şey söylemiyor. Aklı
ma hiç getirmek bile istemiyorum... Bilir
sin •.• Babanın kalbi znyıftır ... lk.l yıl ev
vel tehlikeli bir ak se geçirmişti .•• 

Se rj analığının ellerini tuttu: 
- Anneciğim ... Aklına böyle teyler ge

tirme ... Babam, ne 7amandanberi hasta) •• 
- O ... Dün sabah bir şeycikleri yok -

tu ... Bir yerden telefon ettiler .• Rengi fil&n 
değişiverdi.. bir takım emirler verdi. Oto
mobiline bindi gitti .• akşam geç .ük de 
gördüğün halde geldi .•. 

-Bir şey sormadın mı) 
- Sordum •. çok yo,uldum dedi. Ba e&-

ce de uyuyamadı.. Gözlerini ikide bir aç· 
tı .•. Ben de uyuyamadım tabii .•. 

- En nazik noktası burası .•. Cesur, na
rnuslu bir adamdır, fakat, inadcıdır. Bir 
(pucu yakaladı mı, kendisini muhakkak he
pefine çıkaracak aanır ••• Bir şüpheli ya -
kaladı mı, onu muhakkalt suçlu kabul e -
Cter ve suçunu itiraf ettirmeğe uğraşır .• 
Sen ~inayet mahkemesinde aza iken, onun, 
bu inadı yüzünden birçok maaumları, ma -
aum olduklarını isbat edemedikleri için 
mahvettiğini gördüm .. benim «filc:ri sabit, 
aleyhindeki ilk düşüncelerime ve çalışma
lprıma F o;ten denilen bu adamın ka rakte
tt sebeb olmuştur. 

- Bir delikanlı için, sevdiği bir kızın, 
insanı fazla rahatsız eden bir baba diye -
ceksin ... Benim de llatırıma gelmedi de-
ğil, fakat, gelir gelmez uzak.laştırdım ... 

- Ne kadar uzak dahi olıa, bütün ih -
timalleri gözönünde tutmalıyız .•• Bir ke -
re de Serj ile konuşmalıyız ••• 

Serj tebessüm etti: Tam bu sırada kapı açılmı~ içeriye Ma-
- Babacığım.. siz ihtiyar de~il. çok dam Andriyö girmişti: 

gençsiniz .. dün akşam baloda .• sizin kadar - 0 .. Ot •. Hoş geldın yavrum ... Seni 
dinç ve yakışıklı, güzel, pek az adama ne kadar özledim bilsen .•• 
rastladım .. an amın ya§ında hiç bir kadın, Serj analığını kucaklayıp öptü: 
kendisile tazelik hususunda rekabet ed e - - Benimle gel yukarıya Serj... Şap -

- Ona olan sevgin ve şefkatin me881eyl 
biraz mübalağalandırıyor· sanırım aımeci -
ğim.. Ben de babamı fazla düşünceli. yor
gun gördüm.. hatta.. bana karşı hlraz da 
soğuk duruyor buldum. 

- Ağızlık elinde olunca, Serji tevkif e· 
Cl ecek demektir 1 

- Zannederim •• gördün ya ... Sen a -
~ızlığı bana verdin .• o da. ısrar ederek al
l:iı .. fakat •. Forteni bir tarafa bırakalım, 
biz kendi cephemizd~n i~i tetkik edelim .• 
Şerjin Mnrukini öldürrneğe kadar vaTan 
her hangi bir yakınlığı var mı} 

- Hayır ••• 
- Oğulluğun Rus muhitlerile temas e-

~er ıni? • 
- Bilmem.. fakat aşçısının aöyledik.le

tine bakılırsa. Marukin Rustarla temasını 
tamamen kesmiş bir adamdı. 

O halde Serj, Marukin ile nasıl ta
olabilirler) Eier Maruldıa 1en9 ol-

- Büyük bir memnuniyet ile kabul e
diyorum.. yarın yemeğe bize ielirsin •• ço
cuğu beraber sorguya çelceriz.. Serji alır, 

buraya getiririz •• karıının herhangi bir tey
den şüphelenmesini istemem ••. 

Müddeiumumi gittikten sonra, sorgu 
hakimi çalışma odasına döndü. Kendiııini 
bir koltuğun içine bıraktı. Ba§ını bir kolu
nun ve avucunun üstüne yaslıyarak derin 
bir düoünceye daldı. 

SUÇLU! 
Ertesi gün, Serj Sanli!e erkenden gel -

mişti. Evde, müddeiumumlyi Y.alnız bul -
muştu. Analığı, kiliseye gitmf~ti. Çalıpna 
odasında oturan babafığının yüzünil ıapsarı 
görünce aatırm'fll. Müddelumumiyi ku -
caklayıp öptükteıa 10ora: 

mezdi sanırım.. baba, anam, Cuma ak - karnı çıkarayım.. Mösyö Herp.r da bize 
şam ı gelmedim diye bana darılmadı ya}.. yemeğe geliyor.. bir kere ağzını açtı mı 

- Gelmediğin zamanlar bilirsin ki dai- austuramam ... ki seninle konuoayım •.• Hal
ma üzülür; onun biricik düşüncesi senin is- buki senden hariciyedeki balonun tafsili
tikbalindir Se rj... Hele.. ııendeki son de _ tını dinlemek isterim .•• 
ğişiklikten sonra... Sonra, kocasının yanına ıılderek: 

- Bendeki değişiklik mi? - Serji biraz bana bırak Andriyö ..• 
- Y avrum.. mademki ô\çtık, konuşa - dedi.. bilirsin.. kadı'nlık.. bal o hakkında 

lım.. Paristeki tahsilin başlıyalıberi, bizi biraz dedikodu yapalım.·. 
gittikçe ihmal eder gibi oldun.. halbuki Kadın, çocuğu, gayet n eş' eli bir tavır lle 
senin yaşında bir çocuğun benden uzakta dışanya çıkarırken, daha odanın eş!ğinde, 
yaşaması, her halde zararına olsa gerektir. yüzünün çizgileri birdenbire değişti. Ka -
Vakıa yirmi bir yaşındasın. Senin için te h- pıyı kapadıktan sonra, sordu: 
likeli olacak bazı yolJan görebilmek için - Serj !.. Babanda bir gayrl tabiilik eör-
gözlerinln açılmış olması lazımdır.. son m edin mi? •. 
mektubunda, felakete uğramış, arkadaşma - Evet •. , Müteessir •• yorgun gördüm ... 
yardıma gittilin için Cuma ak ta ma bfze ao- Haata mı} 
lemedliini yazıyonuo •• bu hisain, muhak- - Ondan korkuyorum ••• Beni korkut-

- Hayır .• hayır •• o seni çılgın gibi ae -
ver. Yalnız hasta .• yorgun ••• Hele, d{in 
gittiği yer neresi ise, orada çok yorulmut•• 
üzülmüş olacak .•. 

* Delikanlı analığının odasında peneere-
nın önünde duruyor, dışarıya bakıyordu: 

-Anne!. Babam dün nereye gitti) 
- Pek iyi bilmiyorum .• Galiba Kreyl -

de.. yahu d civarında bir cinayet olmat ... 
Serj birdenbire döndü: 
-Kreylde mn •• Ne zaman? •• 

Diye sQrdu. 
- Evvelisi gün .. dün jandarma eıken

den telefon etti.. eğer merak ediyorsan 
babana sor. Bana o kadar tafsilit •enne-
di .. 

(Arba .... ) 
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ingilizler Frans1zlann iki transatiantik 
gemisini yakaladiiar 

n·· .. ~h ı Juel sayfada) 
T uyuk Fransız zırhlısı uRichelieuıı yo 8 

ern.muzda denizaltı bombainn ve hava 

Jt~rpılhleri ile bir hücunı yapılmı!Jtır. Riche
ıeu, alen Daka ı· 

f • r ımanında, aancak tara-
mdan yana yatmıt ve k Id k ] 
tında bir halde bu h 'ımakıçtıado u ça(Asu .... a J.-

lskend . ... ır. ·"'"· 
L d 9 enyedeki filonun akıbeti 
ı 
0~1• ra,d :-- Rayter bildiriyor: 
ngı ız enız. m k 1 J 

kenderiyedeki F a am. an tarafından s-
gu .. n L d d rnnsız. fılosu hakkında bu

on ra a a ~d k" 
redilmiştir:• Jagı a 1 resmi tebliğ neş-

Jskenderiye ı· 
tile harbe · f kınanında bulunmak sure
kuvvetiere ış ıra etmekte olan müttefik 
sıkı bir arka~ensub A~deniz filosunda en 
ma hüku·· .~şlık Ve husnüniyet hisleri dai-

m ısurın · ü F 
mak Üzere bul u uşt ~ r. ransanın teslim ol-

kılrnamıo ve Iyi münaaebet1erlmlzin ileTde 
de devamı ümidi baki kalmıtbr. 

Bizim yegane arzumuz İtalyanların ve 
Almaniann F ransu gemilerine vaz'ıyed e
derek • bunları kendilerine kartı harbeden 
ve F ransayı kurtarmak azminden vazgeç
memiş olan İngiltereye karşı kullanmaları
na meydan bırakmamaktan ibaretti ki, bu 
arzu lskenderiyede tamamile tahakkuk et
miştir. (A.A.) 

Bllfihare bir çok suallere cevab veren A _ 
lexander demtşt1r ki: 

laailiz tebliii 
Kahire 8 <A.A.) - İngU~ hava klınetle

rlnin teblltt: 
Son 24 aaa.t ~Inde yapılan mnteaddkl 'te. 

flf uçuşlan netleesinde birçok tayctalı ma. 
lfunat alınınıştır. 

Bombardıman tayyarelerimiz Dlredua'}'a 
hücum etmişler Te buradaki de:rntryoln ateL 
yesine lsabeUl bombalar atmı.şlardır. "DUş
man aveı tayyareleri, bombardıman tayya -
relerimiZ1 yıı..kalamah Qa}L$lllışlarsa da mu
vaffak olamamışlardır. 

Bombardnnnn tayyare1erlmiz, İtalyan ~ar
kt Afrlkasında dü~anın mtihim Zula U..cısü
ne hücum etmiş ve mendirek lle Ihtiyat mn. 
ğnznlan üzerine bombal1ır atılmıştır. ht yan 
gın çıkmış ve 'kesit duman görülmüştür. De
niz üzerinde d~anın bir tayyaresi dfişı1 ~ 
rillmfiştfir. 

Musavva'da 'kamp üzerine tam Jsabetll 
bombalar atılmı$ır. MUhlm hasar ika ediL 
miştir. 

Alman tebliği 

Frans1z ayan ve meb'usan meclisleri 
anayasanın tadilini kabul ettiler 

(Bq&a.ralı ı Joel .aa7fada) 1 :Millt asamble. mar~al PetalD'in otorltell 
meb'uaan meclisinin bugünkü toplantısında alt.ında cümhuriyet hükümetine, mareşallıl 
baz.ı meb'uslar, siyasi ve askeri hata1ann- imzasile Fransız d~vletinln _yeni k~nunu e • 
dan dolayı Daladye, Reyno ve genP.ra] sasislnt blr veya bırkaç vesı~a halı.nde nef!r 
Camlenin mücrim sıfatile mahkemeye ve- ve ll!n etmek tçln tam salfı.hıyetlerı it.n eder. 
rilmelerini istemiıılerdir. Bu kanunu esa.si, iş hukukunu, ailenın ve VL 

Diğer taraftan (C New-York Timesıı ga- tnnın hıklarını garanti edecektir. Bu kanunu 
zetesi, Fransanın yeni rejimini mevzuubah!! esasi, kendisinin hükümlerine göre kurula -
ederek, diyor ki: · cak asa.mbleler tarafından tasvib edUecek -

- Bu, Fransa değildir. Bu rejim ne de- tir. 
vamlıdır, ne de normaldir. FTansa, §imdi
lik Hitlerin mutlak emri altına girmiş bu

Mibver devletlerinm siyaseti 

lunuyor.» Roma 9 (A.A.) - G!ornale d'İtalla, bllJ
makalesinde harbin son safhaslle münru;e -

Meb'usa"l meclisinde bettnr olmnk üzere İtalyanın faaliyetint tet. 
Cenevre 9 - Vichy'den -blldirlllyor: kik etmektedir. 
Beryo'nun r1yasetl altında toplamnalrta ~- Gazete bilhassa diyor ki: 

lan Fransız meb'usan meclisi MistJer'ln ka- Mihvcr'ın iki devleti, ingiltereye knrşı in. 
nunu esasinin tadHI hakkındaki izahatını kişatını tezyid hustLc;unda mutabık kalmış. 
dinlemi.ştlr. Ba~vekll muavini Pierre Lav:.- lnrdır. İki devletin fanliyeUcri, iba.şka ba.ı;}ta 

başkurnand ] tıdugu anlaşılır anlaşılr:ıaz 
arasında ':n ı a Fransız amiralı Godfroy 
bilmek n ~~~~deleyi birlikte idame ettire
mıştı. M··~ı 1

k ıle, bazı müzakereler yapıl
Yeni bir u ar_e e şcraıti geldiği vakit ortaya 
ral Godfvazıyet çıktıi'h aniaşıldığı için nnıi-

roya t bl' Fransız. f") e ıgut yapılarak Orandaki 

Fransız makamlarının kontrolü altınıla bir 
kaç knıvazör daha olduğuna ve herhalde on. 
lnrn nezaret etmek lhım geldi~ine hiç şüp_ 
hem yoktur. Böyle bir hareketin bir zaruret 
halini almasından kalbinin en derin köşe -
şinden teessür duymıyan bir tek büktirnet n. 
zası, bir tek zablt ve İngiliz donanmasının 
bir tek bahriyelisi yoktur. Hatta, 1!şa edebi
Urim ki, bu hareklı.tı 1fa etme~e memur edi
len İngiliz kumandanı hareket bitilkten 
~onra Fransız amlrallı~ına haber yollıyarak: 
böyle acıklı bir vnzifeyt yapmak mecburi -
yctinde knldı~ından dolayı ~ahsl teesc;i.lrle
rinl ve za.yiat olmadı~ ümidinde bulundu _ 
~unu bildirmiştir. 

lln kısa bir müdahalesinden sonra m~ls, ve fnkat hemahenktir. .. • 
tadlll 3 reye kar~ı 395 reyle tasvib etmlşt.ir. Mlhver devletleri. Fransa ile ol~n _mutıı -

BPrlln 9 (A.A.) - D.N.B.: (a.n.> rekenin maddelerını tatbim g1rışmışlerdlr. 
Ordu b~kumandanlığı tebllit ediyor: Fransa İngll!z ittiCakının fccl inhidamı. 'Frtı.n 

ı osuna g·· d ·ı . ı ki n re mü b"h b on en mııJ o an le· i e-
lstenilm~~ 1 ~ azı şartların kabul edilmesi 

ış ır. 

Alman denizaltı kuvvetleri, dfişmana ye- Projenin ilk maddeıi sanın mnzklekl siyaseti ye askeri harcktıtlle 
niden büyfık zayiat verdinni~lerdlr. Bir Al- ~• b I d Mihver devlctlerı·ne kar"ı ihdas etmiş 'lldn-mnn denlz.altısı cem'an 56.500 tonluk dtlş - Cenevre 9 - Vichy .lU'>olıu mem a ann nn .. . 

Arnira) Godf · . . 
kendi! ~oy, ecnebı bır lımanda ve 

A v.am Kamarasmd" tl Ist b t t D'~ bl de alınan haberlere göre, knnunu esasinin ta- ~u şartları tadil edemez. Mn!';liib. Itnlyn ve 
m:Ult frettJe~lst n ~~ır~l~~~~ v: sı: d!lf hakkındaki proje, meb'usa.n meclisine ve Almnnyavn knrl2ı olan bütün siyasi borcıa -
n a ı, ng z ro~e . milli asambleye ba.şvekfl muavini Picrre La- rilc mn~It1bdur ve A\TUpa slynsctın<iPkl de. 11'ıh1nndırilmış muhtelıf tıcaret ge~~e:ah~- val taratından takdlın edilmiştir. {tlşlkliklcr, mes'ullyetle:ri değiştiremtyece~ln-lcarşısı ı~e PFk z.ıyade faik bir Ingiliz filosu 

mak "h~· 8 
1" ransız gernilerine denize açıl

da y~ ;rna ı m.evcud olmadığını ve bu yol
zın b pı ncak bır teşcbbüsün birçok Fransı
gördüo~ş .. Y~~e hayatı pahasına malolacağını 
tniştir~u ıçın, aşağıdaki şartlan kabul f't-

Londra 9 - Bahriye nazırı Alexander. A
vam Kanıarasının bugünkü toplantısında 
•Richelleu. zırhlısının ne suretle hasara ıı~
rablı:lıl!!·nı e!ranıca anlatmıştır. ha etmiştir. Bunlar arnsında İng tr ıs~ Proje tek maddelldlr ve ~~ıdaki şekflde- den İtalyan Ye Alman metaUbatının tatmtn 

yesine mensub 1 ı 660 tonlu.k pe ol gem dir: ' edilmesi lAzımdır. 

1 Teslim tartları 

45,450 tonlUk Fransız genıisi yak~tJımdı 
Şa.nghay, 9 (A.A.). - D. N. B. bildi

riyor: 

vnrdır. 

28 Hnziran Uı.rlhll a.skerl tebli!t bir "Alman 
denizaltısının cem'an 38.000 tonluk gem! ba. 
tırdıtJnı bUdlrmlştl. Ay.nl denlzaltı, tmha 
ettilti geml1ertn tonajını 4n.Sll e çıkarmt§ --c ·ı. d hale emı erı enize açılarnıyacak bir 

Vazetmek B .1 d . h rukaı ~ • u şart gemı er ekı ma -
met) vek~agları ancak liman içindeki hiz-

Singaourdnn bildirildi~ine ~öre 4S.450 
tonluk lle de F ran c~ aansatlanti~ 3 T em
muz.da Singapurda limana geldiği sırada 
Ingiliz makamatı tarafında;ı müsade:ı~ edil
mi~tir. Vapur Avustralyaya gitmek üzere 
Amerikadan gelmekte idi. İle de France 
şimdi Ingiliz bayrağını çekmi,tfr. 

tır. 1===========:=.:=:====:=1 
Alman hava kuvvetlerı İngllterede Umnn YevmJ, S1yul. lf_a_~~~ıs_ve Halk g;t.zeteal 

Soa Posta Dış piyasadan mensu
cat maddeleri isteniyor 

l"re ıfa t d ' d •uretile t .Ye e ece:ıt ereceye indinnek 
2 emın olunmu,tur. 

- Gern·l · ·ı~h ·d Remilerdek· ı e:ı sı a tan tecrı etmek. Bu 
hile k ı eslıhadan bazı kısımlarını sa-

çı ararak d F k kontrol ıU ora a ransız mn arnatının 
lunrnu ~ hnn koymak suretile temin 0 • 

ştur 
3 -M·· b hizrn l . urette atı ancak gemilerin dah:Ji 

dirrn:terıne kifay.et ~d~cek dereceye in
mekt Bu OR.rt şımdıkı halde tatbik edil
diği ~ "h. Fransı~ amira1lığınca kabul ,.dil
bat b"fh ıle gemı lerde,.. çıkarılan mü rette
S . ı a are Fransaya gönderilmek üzere 

uyye!; sevkedilmektedir. 
rneıfgı.lı~ _hükumeti gemilerin dahili hiz

elrı ıçın bırakıla:ı mürettebatın ia"e ve 
rnanş arını ve h b. "h . ~ • 
avd 1 • ar ın nı ayetınde Fransaya 

S~ı <'dr.ı .masraflarını deruhtc etmiştir. 
_ım ıkı halde va .. · t b d . • Bu ,. . . . ~ıye un an ıharettır. 
eraıtın tatbıkine d~vnm d.l v· •• "d l"dil k . c ı ecegı umı 

h ?'ı; .tedır. Bu suretle şarki Aledenizde 
epımızı pek .. ; d •. . . 

veka .. .. ya e mutecssır etmıs olan 
~ın tekf'rrÜr edilmesine m!'ydnn bıra-

Aınerika i1e Japonya 

Oranda karaya oturan gemiler 
Tanca, 9 (A.A.)- Stefani ajansından: 
Orandan haber alındığına göre Fransız 

bahriye mühendisleri, karaya oturmuş üç 
Fransız gemisinin yüzdüriilme~i imkanını 
tetkik etmek üzere Mers-EI-Kebire gelmiş
lerdir. Bu gemilerin tekrar istimal edilebi
lecek bir hale getirilebilmelerinin uzun sü
n~cem tahmin edilmektedi:-. 

Pa,tör tran!atlantiği de yakalandı 
Londra, 9 (Hususi) - Nevyorktan bil

dirildiiVne göre. «lle de France» transat
lantii'Hnden maada, Ingiliz harb gemileri 
30 bin tonluk t1Pa•tÖTn Fransız tramatlan
t;;;ini de yaknlıyarak, Kanadada Yeni 
Skoçya Jimanına götiirmüşlerdir. 

İtalyan müta~ke komisyonu 
Roma, .9 (} lususi) - halyan mütareke 

komisyonu. Akdeniz vniyetinin yeni icab
l'lrtnı tetkik etmek üz,.re, bugUn Fransanın 
T r-ıılon Jimanına R"itnı;.,tir. 

aras'nda Uzakşarkta 
b•lr ha" dl"se kt (Raşta.rafı 1 Inci sayfada) ÇJ 1 mallan satmamak ic;in bir sebeb göremiyo-

Vesika ticaretine 
mani olunacak 

(Ba~arafı ı hıc· r rum.» Demiştir. 
Nişln!şl Hoşf Kokumin ve :U:~ adııl Vekil bundan kliring hesablımndııld 

zet<'lcr Birman;a yolu ile y ıl bazı ga_ alacaklarımızdan bahsetmi,, Türk parasının 
Çakçılı~ına nihayet vcnnek ri an silah ka - dolardan sonra dünyanın en kıymetli pa -
ktimetın!n en enerjik tedblrl ze:c. ı:okyo hü- rası olduğunu söylemiştir. 

tesisatıarına ve silAh tabrikalanna ve geml
lere hücum etm1şlerdir. Devenport bahriye 
tezgAhlanna isabetler olınıış, ciddi hMar 
verdirilmlştlr. İpswlch, İsland, Canvey, Tha_ 
me.ı;ha ve n ve Tilbury petrol depolarlle Har-
wich'dekf mevaddı infiJA.ktye !ıı..bri.kuma 
BUllngham'daki büyük .tfmJQ te.stsat.ına da 
ayni suretle hasar verdirtlmlştlr. Bundan 
~ka ŞlmaJ ve Ma:n.ş de'ni);lerlnde hava lnıv. 
vetlerimiz bir krtmı.zöre, btr torpldo~ Te 5 
tıcaret gemisine muva.ffaktyetle hücum et _ 
mişlerdlr. Bir tayya.re ilssünde yerde bnlu -
nan bir çok tayyareler imha edlltnJ4lerolr. 
8 Tcrnınuzda Rolanda ve Belçim 11zerinde 
dü,şmnnm yaptı~ hava hftcumlan net1ee -
siz kalmıştır. U Temmuz geee& Almanya-

nın şimallnde ve garblnde Y'lPtlan hftcum -
lar baZl evlerde ha..cıarat yapmış ve birçok ki. 
şDer ölmiLştür. Dilşmanın dünkü zayiatı ll 
tnyynredtr. Bunlıarm 6 sı hava. muluı.rebele. 
rinde düşürmmtış, 5 ı yerde imha edilmi~ • 
tir. Alman tnyyarelertnden 5 f tlslerine dön. 
memlşUr. 

halyan tebliği 

İtalyada bir mahal 9 CA.A.l - İtalyan u. 
muml karargAhının 29 numaralı tebllltl: 

Bingazi cephesinde dü.şmanın ~n gftnler. 
de tnbr1b edilen zırhlı otomobilleri ellly1 bul 
muştur. 

Şark1 Afrika'da hava kuvvetlerimiz eKen
yni) WnJir mıntnkruıında dil-şmanın mevzi _ 
lerini bombardıman etmt,]erdlr. Bir cepha. 
ne depostına mermJ l.sabet etrnLştlr. Tour • 
cana •Kenya. mınt.ınkasında bir kaç İngiliz 
askeri esir edUml.ştlr. Kıt'alanmız bir hava 
bomb..'l.rdnnanını mtıtenkıb İngutz - Mısır 

Yerebatan. Çatalçqme sokak, 211 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddlr. 

AEONE FIATLARI 

TÜ"R~İYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

3 
Ay 
Xr. 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Xr. 

1 
Ay 

1---ı---ı---~ 
1400 750 4UU 
2340 1220 710 
2700 14UU 800 

laJ 
27J 
;$\)J 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 ku.ruştur. 

G~en eorak geri verilmez. 
Ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

,~~ ............... ·-····························~ f Posta kutusu : 741 İstanbul 'l 

t Te:grcıf: Son Posta • 
Telefon : 20203 J 

"'···············································•" 

Ankara borsasi 

Romanyadan -sonra Orta Avrupa piyasa • 
larının da hayvani mensucat maddeleri ve 
hayvnn derileri almak hususunda gösterdik.. 
leri o.lt\ka üzerine ötedenberi memleketimiz
den bu gibi iptidai madde alan memleketler 
de harekete geçmişlerdir. 

Sovyetlerin de piyasalarmuzdan ynpnk al. 
mak hususunda bazı tekliflerde bulunduk -
ları anlaşılmaktadır. Diğer büyük tstiblft.k 
piyasalarından da geniş talebler Yuku bul
maktadır. 

Yerli fahrlknlann <bir senelik ihtiyaç1arınt 
karşiliyacak miktarın razıası lüzumlu bazı 
lthalflt eşyası mukabilinde ihraç edilebile -
cek tir. -.. ····-··---·····································-·--

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALVANA 

Tıı:nnmen ted!ye edilmiş sermayesi: 

700.000.000 halyan Lireti 

.1\lerkezi: 1\IILANO 
Bütün İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New_ York'ta şubelerı vardır. 

Hariçteki bankalarımız: 
aANCA COMMERCİALE İTALİANA 

(Ftnncc~ Paris, MnrseU!e, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco, Monteca:rıo, Cannes. Juan. 
ıes - PJns, Ville.trlme1ıe _ .5ur - Mer, Casab -
Ianca (Maroc). . ... 

ceıttnı mu•te!lkan derp· 1 erı ıttıhaz f'~e. Vekil dış ticnretimizi geni~letmek için 
Hongkong ve Birma ~ ey e_mektedlrler. yakında Hindistana ve lrak'a iki heyet gön 

yapılan yardıma nih ny: yolıle Çankay~ek'e derileceğini ve İzmirde kurulacak ithaHit 
bulunan Japonyaya tye UtverDmesı talebinde birlikleri .tubelerini müstakil birlikler hali
men red cevabı hak.kn; d ere ü~fından 've- ne ifrağ edileceğini de ilave etmiştir. 

St1dnnındn Kurmuk'a blr atın yaparak tel_ 1-----------------1 
siz istMyonu ile antrepolan tahrib etmiş _ 

Q Tenunu.z !KO açıl.J4 ve .kapanı.ş fiatları 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA E RO

MENA: Bucarest, Arad, BraDa, Brascıy, CltıJ 

Cootnnıa, Calaz, Slbiu, Tlmlchoara. 

Asah.! n a m talea YiirfHen ""'lll 
gllte gaıetao;ı hartcıye nazırı Arlta'yı İn _ 

ı.n.:::~~::~h::·:~~~~~ ~uı- Bir doktoru n günlük 
. Tok 9 Alnıan - J~pon itbirliği tl d 

vo (A.A.) - Reuter· no arin an 
Nlsint i gnzete~ne B ı· d. 

crarn n er ın en gelen bir teL 1;:::================1 azaran İtalyada bulunun .Japon tl 
earct h~YPtl r ısı S to -
8etirlle v e a ve Japonyanın Berlin 
Pıl on Ribbenlrop arasmda dün yn 
m~~le~onuımıa P..snasın<ta rniiteaddld milh!n'; 

Deniz mevsimi başlarken 
romatizmahlara tavsiyeler 

ler dir. 

Düşman tnyyareler1 Ma.,.<ma, Diredua "Ve 
Zula üzerine -akınlar yaparak Iki klşlnln O _ 
Iümüne, bir 'kfslnln yaralanmasına sebeb 
olmuşlardır. Hasar yoktur. 

HERGÜN 
(Ba~rafı ! nci sayfaılıt. l 

la akdetUklerl mUtareke prilannın ;yanıba
şında gizlice komışulmuş mevzular belki de 

Londra 
New-York 
Cenent 
Atina 
Bôfya 
Ma.drid 
Budapqte 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Stolcholm 

ÇEKLER 

.AçW._Kapanıe 

ı Bterlln 5.M 
100 Dolar 138.- 14ll.-
100 İrnç. J'r. 29.4375 
100 Drahml 0.9975 
ıoo LeTa 1.7125 
100 Peçeta 13.90 
ıoo Penrl 25.7250 
100 Ley 0.~25 
100 Dlnaıo 3.3375 
100 Yen 33.17 

k er meyanında Avrupa vazıyetınln u 
za şarktnkl akl&lerı ve rnllstakn Alman-J - Bazı mUzmin romatızmiı.Iılar vardır ki 

100 İ.neç Xr. 31.005 
alınmı~ kararlar olabtllr. Bu döneklik Ftan_ .__..__ ___ ..;_ _________ -il 

POnl h bltll~i hakkında rniizakerede bulu a. 
nu muştur. 

Efsaneler adas1 Malta 

sayn yakışır mı? deme~e hakkımız yoktur; F:.h•m Ye tahYDat 
çtinktı her şeyden evvel vatan vardır, Fran. 

1938 
% 

5 1ıı:ntmzyell sız milletının hayatı vardır. Sıvas-Erzurum 
8 

19.06 
19.50 

CBattaratı 2 net sayfada) 
En ~ksek asaJet payelerlnden blrl olan 
ta Şövalyell~i• Avrupa devtetJen asıı ı 

tarafından gıp ta ne söylenir bn pa-
tn ibraz çareleri aranırdı. ' -

denizden ve gün~ banyosundan çok çe -
kinirle.r. Ve büyülı: zarar vere<:e~lni zan -
nederler. Halbuki mUzmin romatizmalıla. 
rın vakit nkıt güneş banyoou yapma~a 
halttkaten ihtlvaçlan vardır. Bilhassa 
Iyice sıcnklannuş 'kum içinde banyo ynp.. 
maktan pek çok hastalar istifade etmiş _ 
lcrdir. Bu şekilde yapılan banyolar kap
healar kadar hüsnü tesir hAsıl eder. Böy. 
lece günün en muvatık saatinde meselA 

Bunun glbl, O;ran hAdisesi de bize blr ib. 
ret misalldlr. İngiltere filoou, düne kadar 
kendi yanı başında harbetmi.§ olan bJr nıo
ya, hareket mecall bulunmadıltı bir zaman
da btrdenbire bir baskın yapmış ve onun 
büyük bir kısmını tahrib etmiştir. AhlAk ba_ 
tım:ndan bu hll.dlseyi çirkin görmek kabiL 
dir. Fakat, bu donanmanın. bir gün. Alman 
ve İtalyan donanma.sDe blrleşece~inl d0şi1 _ 
nen İngiltere. bu baskını yapmam'li olsaydı 
İn~illZllk b1it:ün tarfbi müddetince tatbih e. 
dilccektl. Cünkü, her mülfthazadan evvel va.. 
tan mülAha:>.ası ve vatan kaygtL~u hAkim 
dir. 

ilan T arifemiz 
Malta Şövaiyelerı hemen hemen krnlların 

bulundukları aal~lyetıere rnaUk idi -
... ~u ŞövaJyeler, bütün devletler ncıdin 
v., .. ,,P nlablllrll't" idl... • 

Mallada sutun ehemmiyeti 
MaltaııJnr süte büyiilı: bir kıymet atfeder 

1. Her sene, ilkbaharın bir gününde süt 
ı yapılırdı. O gün bütün nda halk 
süt ı"er - ı, 

" ' sutlü tatlılar yerler ... Sut 
Uk ı n~ünü dünyayn gelen ÇOCuklar der 

s bnnyosu fçlne sokulur O gun- V'": edenlerı .,.., · ... 
n J .. zıerıne de biraz süt dökü -

••••••••••••••••••••••• O. T. 
································· Po"h 1\TAtl•nası 

Müdürü: Sdim .Ragıp !:mc; 

S. Ragıp EM~Ç • 

.t. aıa.. UIAIC.UGU. 

on bir ile bir arası tumların çıok kızgın 
oldu~u bir zamanda rıwtro aktıvıtesı 
azami -:!ereceyi bulm~ saatlt'rde ~drict 
bir surette kum içinde banyo yapma _ 

Vatsnın menf'aatlert neyi isterse vatan • 
dnşlnr da onu yapmakla mükelleftlrler. 'Her. 
sev vatan Içindir. Vatanı ~evmenln tek bir 
ahlak dn.sturu vardır: Yalnız vatanı sevmek 
ve yalnız onun 1'!tedi~ini yapmak! 

dlufıitl.in c2Jil!g.en 
······························································ 

X eni neŞriyat 

larını ve bundan hiç çekinmemelerını 
romatlzmalılara tavsiye ederiz. Kum ban. 
yosundan çıkarken blr Iki dakikalık bir 
denız bany()su da yapabilirler. Ondan 
sonra giyinip hemen hareket haline gel
melldirler. Ynlnız böyle olanlarda vücu
dUn dnhllt clhnzlnnnda boznkJuk olma _ 
malıdır. Meselli kalb fhtflll.tı, böbrek ih
tlltıtı gibi şeyler mevcud Ise tabıı o za 
man ancak dottorun dikkatıl tavsl.11e : 
slle hareket etmek IA.zımdır. Haricen ya. 
pılan bu tedavi meyanında dahllen de 
lyod ve salisUat tedavisine devam et _ 

1-m_,e~k-çıo~k-m_u_v_a_fı_ktır __ . --------lı Denla - Türk Ticaı;et Kaptan -n Mak! -

Cevab lstıyen ~. okuyucula.nmın posta • nistleri Cemiye tl tarafından çıka.nlınatta o_ 
pula yoDamalarına rtea ederlDL Abi tak. ılan bu mecmua.nın 61 Jncl aa.yı.sı ye.nı bir .şe_ 
dkde lltekled mukabelesb blabDtr. kllde n dolgun mllndericat.ıa #Jıtı,.ar etpıi§_ 

\. , ıar: 1 .. • • • ' . 

c ) 

Tek sütun santtml ........................... 
Batlık maktu 500 
1 nci •ahile 400 n 
2 ncı •ahile 250 n 
3 ncü •ahile 200 )) 
4 ncü •ahile 100 n 
Iç •ahile 60 )) 
Son "hile 40 » 

Munyyen bir müddet zarfında faz_ 
ır..ca miktarda ilA.n yaptıracaklar 

ayrıca tenzilA.tJı tarttemizden ıstlfade 
edeceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek 
sayfa. ilfinla.r için ayrı bir tarl.te derpi.J 
edUmiştir 

Son Postanın tıcarl llAnlarına aid 
fi}er jçin fU adrese müracaat edll. 
melldlr. 

İlincılık Kollektif §irkeU 
Kahramanzade Dan 

Ankara caddesi 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA W 
BULOARA. Sofla. Burgas. Plovdiv, Varna. 

BANOA OOMMERCİALE İTALİANA PER 
L')o:Oİ'lTO. Alexandrle d'Egypte, Elkahlre. 
Port- Said. 

BANCA OOMMERCİALE İTALİANA B 
GRECA, AUna, Pire, Selfinlk. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY, Plhlladelphla. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Müşterek Bankalar 
Banque Françalse et İtallenne pour l'arM 

rtcıııe du sud, Paris. 
Arjantınde: Buenos - Alre.!, Rosarlo de 

Santa f6. 
BRESİLYA'da: Sao..Paulo ve baflıca şe • 

hlrlerlnde §Ubeler. 
CHİLİ'de: Santlago, Valparalao. 
COLOMBİA'da: Bogo ta, Barrancıullla, Ml 

deU'n. 
URUOUAY'da: :Montevldeo. 
B,i:'>iCA DELLA SVİZZERA İTALİA.'~A: 
Lugano. Belllnzona, Chiasso, I...oc&fno. 
ZurJclı, Mendı1slo. 

BANCA UNGARO • İTALlANA S. A. 
Peşte ve başlıca şehirlerde oubeler: 
HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb, Busak 
BANCA İT.\LİA:SO • L:lı\L\ 
L!mn (Perou) dn başlıca şehirlerde 

ler: 
BA:SCA JTALİA~O • GUAYAQUİL. 
GuayaquU. 
tstanbul merkezi: 

şube. 

Galata, Voyvoda caddesi, 
Telefon 44845. 

Karaköypalu 

istanbul bürosu: 

Alnlemclnn han. Telefon 22900 /S/11/12/\1 
Beyoğlu büros-u: 

İst!kl!ll caddesi No. 247. Telefon: 41048. 
Kasnlar ıcarı: İtalya ve Macaristan lo!D 

ve Tourlstique çekleri ve B. C. İ. TRAvm.,. 
LER ·s çekler1. 



ON 
Saatlerinin gayet . 

zengın 

TALI ve LMASLI 
Çeşidleri gelmiştir. 

SON YENI MODELLER ÇOK ZARİFTIR. 
Fiatları fevkalade uygundur. 

Bir defa görmeniz menfaatiniz icabıdır. 

Z. SA A T.M AN 
Istanbul, Suıtımhamam, Caıncıbaşı hıın, ARLON deposu. ............................................ !, 

ı İstanbul Belediyesi İlanları ·1 
Taksim kışlası sahasının meydana nAzır lw:mırun tanzim! işi kapalı zarf usulile ek

sUtmeye konulmu.ştur. Keşif bedeli 58.100 Ura 51 kuruş ve ilk teminatı 4055 lira 2 ku
~tur. Keşif, şartnrune, proje hillAsasile buna. mütcferri dilter evrak 280 kur!Ul muka _ 
bUlnde Fen İşleri Müdürlü~ünden verilecektir. İhale 1317/940 Cumartesi güni1 saat 
12 de Daimi Encüınende yapılacaktır. Taliblerln ilk teminat makbuz veya mekLubları, 
ihale tarihinden 8 gün evvel Fen İşiert Müdürlü~ne müracaatıa alacaklan fennı eh
Uyet ve 940 yılına ald Ticaret Odası veslkalarUe 2490 numaralı kanunun tarifatı çevre
sinde hazırlıyacakları teklif mektublarıru ihale günü saat Ll e kadar Da!ml Encümene 
vermeleri. (524.7) 

Üsküdar _ Beykoz _ Akbaba, Poyruköyü yolu f~aatı 2490 numara.J.ı kanunun 48 ncı 
maddesinin L fıkrasına göre pazarlıkla yaptırılacakt.ır. Ke,şit bedeli 59,444 lira 85 ku -
ruş ve teminatı 4223 liradır. Ke~f şartname Znbıt ve Muamelat Müdürl~ü kaleminde 
görülecektir. İlıale 1317/940 Cumartesi günü saat 12 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Taliblerin teminat makbuz veya mektubları ve Nafıa .Müdtlrlü~üne müracaatıa alacak
lan fenni chllyet ve 940 yılına ald Ticaret Oda& veslkalarUe ihale günü muayyen sa
atte Daimi Encümende bulunmaları. (5816) 
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Bir haftahk radyo 
program1n1n sonu 

GmiA 1%/7/1940 
7.30: Pro~ram, ve Memleket saat ayan. 

7.35: Müzik: Orkestra Suit1erinden seçme 
parç:ılar (Pl) 8: Ajans haberleri. 8.10: l.."v 
kadını - Yemek llsetisi. 8.20 _ 8.30: Müzik: 
Saksofon sololan CPU 12.30: Program, ve 
memleket saat ayan. 12.35: Müzik. Çalanlar: 
Ruşen Kam, Veclhe, Fahri Kopuz. Okuyan: 
Semahat Özdenses 12 50: Ajans haberleri. 
13.05 : Müzik : Saz eserleri. 13.20 _ 14: Müzik: 
Pastoraı Senfonl _ Beethoven (Pl.l 18: Pro~
ram, ve memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: 
Cazband CPU 18.30: Müzik : Halk havaları. 
18.50: Müzik : Radyo nSwing, Trio.su <İ Öz_ 
gür ve Ateşböcekleri.) Çalanlar: Ptuşen 
Kam. Vecihe, Fahri Kopuz. 19.45 : 1\·femleket 
saat ayarı, ve Ajnn.~ haberleri 20: Mü·dk: 
Fasıl Heyeti. 20.30: Konuşma. 20 50: Müzik. 
Calanlar · Fahire Fersan, ~erit İçll, Refik 
Fer.<~an . Okuvan: Necmi Rız:ı Ahıskan. 21.15: 
Konuma <İktisad saatt) 21.30: Konu~ma 
fRadyo ga?.etesi) 21.4.5: Müzik: Radyo salon 
orkestrası (Violonlcıt Ner.ib .A.ctkın Idaresin -
de.) 22.30: Memleket saat ayarı . AJans ha _ 
berleri. Zlr:ıat. Esham - Tahv!U\t. Kambl -
yo- Nukut Borsası (Fiat.) 22.45: Mü:dk: Oa?:_ 
band (PI.) 23.25 _ 23.30: Yarınki program, 
ve kapanış. 

.... 
CIDIARTESi 13/7 / 19t0 

7.30: Program, ve memlekeL saat avarı., 
7.35: Müzik: Operetlerden ~eçme parcalar 
(Pl.l 8: Ajans haberleri. 8.10: Ev KadıN -
Yemek listc.cıl. 8.20· _ 8.30· Müzik: Hafif şar
kılar (Pl.l 13 30· Pro~am. ve memleket saat 
ayarı. 13 35: Müzik: Muhtelif şarkılar fPl.l 
13.50: Afans haberleri. ... 14.05: Mü7ik: Mııhte
ııt şarkılar. (PI.l 14.20: Miizik: Rlva.setlcüm_ 
hur Bandosu <~ef: İh.c;an Kiinçer.l 15-15.30: 
Müzik: Cazband (PI) 18: l'ro~ram, ve mem
leket saat n yarı, 18 05: Mü7.ik: SuoDe ve Lu-1 

Taksi, otomobil ücretlerine yapılan yüzee 10 zamma dair Daimi Encümenln 517/940 g-ini'nin orkP..stra e.c;erler!ndcn fPU 1B.?.O: 
1 

tarihli içtlmaında 3 madde üzerine ittihaz olunan karar 9.fa~ıya yazılm~tır. tıA.n o _ Müzik: Radyo Caz orke.~tra~;ı rtbrahlm Öz -
ıunur. gür idaresinde) 19.15: Müzik. Calanlar: C'ev 

ı - Ttiksinin irae edecetı rakama % 10 zam terası. <fet Ça~ln, Fnhri Koouz. Hasan Gür. 'Ra.,rl 
2- % 10 zammm geclı ve .f8hir harici farkl.a.rına ilave edilmemesi. Üfler. Okuyan: Rndife Erten. 19 35: Müılk: 

Türkiller. 19.45: Memleket saat avarı ve A-
3 - Bu hususatı temlnen taksilere müşterUerin göreceği mahalle birer levha asıl - fans haberleri. 20: Müzilr: Fasıl Heveti. 20 30: 1 

ması. (5944) 

Sümerbank pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları 
müessesesinden : 
Fabrikalarımızın gümrük ta.hmil, tahliye ve nakliye işiert kapalı zarna ı sene için 

münakasayn konulacaktır. 
istekiiierin bu işe aid şartnameyl, Bahçekapıda ı inci Valtıf han ı cl katta.kl mües. 

sese Ticaret servisinden alabUeceklert nln olunur. «5940ll 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
Okuluntuza ücretle ik! matematik ötretmeni alınacaktır. isteklllerin Heybeliadada 

bulunan okul komutanlı~ınn mtlrncaatıarı. c577t. 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras1 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticart her ~evi banka muameleleri 

'. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
~ iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankuında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında en az 50 
(4-ası bulunanlara senede 4 defa 98kilecek kur'a ile a§ağıdaki plana göre ik· 

ye daj'ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 
soo 
250 

Lira h k 4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

100 
50 
40 
20' 

D!KKAT: Hesabıanndaki paralar 
nrlyenlere ikranuye çıktığı takdirde 

Kur'alar senede 4 defa, ı EylUl. ı 
ıihlerinde çekilecektir. 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " " 3,200 " 

bir sene içinde 50 liradan a§a~ı düş 1 
7o 20 fazlosile verilecektir." 
Birinci.kAnun, 1 Mart ve 1 Haziran ta· 

Konuşma <Günün me~eleleri) 20 50: Müzik: 
Saz eserleri. 21: Müzik: Okuyan: Mefhnret 
Yıldırım. 21.15: M{jzik: Oıtar havaiyen - SI_ 
ret Tı:ıvfur tarafından 21 30· Konucıma (Rıı.d
yo gazetesi.) 21.45: Müzik: Radyo Salon or_ 
ke.<ıtrası (Violonist Neclb A.<ıkın ldaresinde.) 
22.30: Memleket saat avarı Afans haberleri 
Ziraat, Eqham - Tahvillt. Kamblvo _ Nukui 
Borsası fFiat.) 22.50: Müzik: R:ıdvo salon 
orkestrası prohamının dıwıımı fYalnız u _ 
zun dalı1;a postasile.) 22 SO· Konusma fEc • 
nebi dillerde - Ynlnız kısa dalga lle) 23 10: 
Müzik: Cazband (Pl.) 23 25 - 23.30: Yarınki 
prog-ram. ve kapanıs. 
··-········································-···-···-··-· 

50 yaşlarındaki kadın
lar, nasıl 35 yaşında 

görünebiliyorlar ? 
Meşhur bir cild mütehassısı taroı

fından keşif, sağlam ve genç bir cildin 
unsurlarına müşabih olarak genç hay
vanların clld hüceyrelerinden kemali 
itina ile istihsal ve uBioselıı tlbir ~di· 
len yeni ve kıymetli cevher, cildin 
unsuru olan pembe renkteki Tokalon 
kren1i terkibinde mevcuddur. Her ak
tam kullanınız, uyudu~unuz her da
kika esnasında cildiniz bu kıymetU 
cevheri massederek besler ve her sa
bah kalktığınızda efidinizin daha be
yaz, daha taze olduğunu göreceksiniz. 

· Gündüzleri de beyaz (yağsız) Toka
lon kremini kullanını:ı. Bu basit teda
vi ve itina sayesinde bütün kadınlar 
1 O - 1 5 ya~ gençleşebilir ve ~ay anı 
hayret hlr clld ve tene malik olabilir
ler. 

TIYATROLAR ) 

ERTUliRUL SADİ TEK 
tiyatrosu 

Bu gece Biiyükdere 
AUe bahçeSinde 
Knrmakanşık 

Raıld Rıza tiyatrosu 
Bu akşam 'Ö'skfidn.r, Do~ncılar A.yparkta 

VELiNIN oooc~u 

---"\ 

ADEMi iK-ı~.~~iDAR 
ve BELGEVŞEKLiQiNE 

Tabietleri her eczanede bulunur 
ıPoeta kutusu 1255) Galata, Istanbul 

Reçete lle satılır 

Devlet demiryollari ve limanlar• işletmesi ı 
umum idaresi ilanlari .__ _____ , 

Devlet demi:·yolları be~inci işletme müdürlüğünden 

1 - Fevzipaşa _ Diyarbakır hattı üzerinde Sallar _ Geyik istasyonları arıısında Plat
form üzerinde 11000 m 3 balastm lhzarı kapalı zarf usullle eksiltıneye tonul .. 
muştur. .. 

2- Muhammen bedeli (15950) ve muvakkat teminatı (119'7) liradır. 

3 - Eksiitme 19/7/ 940 tarihine müsadlf Cuma günü saat 11 de Malatya ~etme bi
nasında yapılacaktır. 

4 - Taliblerin Ticaret Odası vesikası muvakkat teminata ald makbuz veya banta. 
mektubu ne teklif mektublannı 2490 sayılı kanunun tarifatı daireelnde almak 
üzere mühürlü zarf içinde tayin edilen ihale saatinden bir saat evvel lılalatya 
4letme Müdürlüğüne vermelerı veya göndermeleri lflzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Bu i.şe aid şartname ve mukavele projesi Ankara, Haydarpaşa garlannda. DI -
yarbakır, Elfızı~ i.st&syonlarında ı.steklilere bedelsiz verllir. «3205. •6448• 
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~ehlı:dc Devlet Demiryolları çırak mektebi kalorifer tesisatı projeaile bu tesisata 
ald boru şebekesi ve müteınmlm ameliyatının yaptırılması kapalı zarf wıulile ve nbidi 
fiat üzerinden ekslltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli •24000• liradır. 
2 - İstekiller bu Işe aid şartname, proje vesatr evrnkı Devlet "Demlryollıınnın Anb.ra 

ve Sirkeci veznelerinden «120• kur\14 bedel mukabUlnde alabilirler. 
3 - Eksiitme 22/7/ 940 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Ankarada D. D.Yol 

daire.<ılnde toplanacak Merkez I Komi3yonunca yapılacaktır. 
4 - EksUtmeye girebilmek için isteklUerin teklif mektublarile birlikte aşafıda yuıl1 

teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadarKomisyon Relsli~lne vermeleri lAzımdır. 
A -2490 nı.ımaralı kanun ahkamına uygun 1806 Uralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin etti~i veslkalar, 
C _: Bu iş !çin Münakallt VetAletinden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet vesi.k.Uı ıçın 

ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir iStıda tıe Münakalfıt Vekllletine mtıracaaUa 
bu gibi işlerden en az 15000 liralık bir ı~l muvaffakiyelle ba§ardıklarma dair ellerinde 
mevcud resmi vesikaları bıi ist!daya rapteylemlş olmaları. «57ta.J445ll 

Milli Saraylar Mildür lüğünden: 
1 - Dolmabahçe Sarayının saat kulcal cihetindeld büyük medhal ka,pısı ne ıo ft yan 

taraflarındaki duvarıann ve müdüriyeL dalresile mütenazırındakl. dlter bloanın 
harici sıva, badana ve ya~lı boya tamiratı açık eksntmey~ konulmU4tur. 

2 - Yapılacak tamiratın talımint bedeli dört bin dört yüz on yedi lira yedi ~ur. 
3 - Bu tamirata mütealllk birinci keşif cedveli Ue şartnarnelerin birer sureU.eri Pa. 

zardan bruıka her gün Dolmabahçe Milli Saraylar Müdürlü~ü kaleminden alınabilir. 
4 - Eksiitme Temmuzun on birinci Perşembe günü saat on beşde Mlllt Saraylar Kü

diırliiğü binasında yapılacaktır. 

5 - Muva.kknt teminat Uç yüz otuz lkl liradır. Bu paranın eksiltmenin yapılacalı va
kltten bir saat evveline k:ıdar mal.<ıandı!;ma yatırılml§ olması lbımdır. 

6 - Ekslltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıdlı bulunacaklar ve .şl.mdlye ka -
<lar başka yerlerde yapt1klan tamirat ı~crıne datr ck1e etttgt veslltalarla bu TeSl-
kaları göstermek suretile eksUtme gününden evvel Milli Saraylar MimarJ.ılından 
ayrıca alacakları fennl iktidar şahadctnameslni ve teminat para3ı; makbusu mu· 
ayyen zamandan yarım saat evveline kadar eksntme heyetine tevdl edeceklerdir. 

(&189) 

1940 IKRAMIYELERI: 

T. iŞ. BANKASI 
ı e.ded 2000 liralık - 2000.- ıııa 
• ll 1000 ll - 3000.- 1 

e ll 600 ll - 8000.- • 
ll ll 250 ll - 3000.- • 

1940 Küçük 
40 • 100 J - 4000.- • 
'15 J 60 1 - 8750.- • 

210 • 25 • - 6250.- • 
Cari Hesaplar Ketlcleler: ı ~ubat, ı MaJII, 

IKRAMIYE PLANI 
1 Atuatos. ı tıdııcitqilD tarila • 
lerinde yapilir. 


