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Alman beyaz kitabındaki oaşueBil buoun mecliste 
mUhlm beuanatta bulunacaM 

• 
vesikalara Ingilterenin cevabı 

• 
. Tiirkiye _ve · lran1n 

bu mefruz planlara J 

iştirakleri islenmedi 

Dış politikamız hakkın4a izahatverecek 
olan Başvekilin, beyanatı müteakib, 

itimad ·taleb etmesi muhtemel 
Başvekilin dün Partlde 

alkışlarla tasvib 
verdiği izahat 
edildi 

~On Lord Halifaks ve Hariciye Müsteşari 
.9ilt re - Türkiye ve ingiltere • Sovyet 

sebat1na dair beyanatta bulundular 
İngiltere ve Yakındoğu ö.8.hi"iiY8·····m·eniü.ri8rl 
Lord Halifaks diin M:ısir ve kanUnUnda 

Filistinden de bahsetti değişiklik 

Londra 1 l Avaın kamaraaından bir sahne 
ı~ hakkında b~!·~rd ~jlifak! Yakındo- İtalya müttefildere harb ilan ettiği za-

ı: 1 a tn u unarak demittir man, Mısır hüktlmeti ahval ve ııeralt batka 
• Mallımdur ki M h.. . olmakla beraber gene buna benzer bir u
l~lde Almanyaya hsırb 'lkumeti ge.çen Ey- sul takib etmlotir. Zira Akdettiz bir harb 
~T.lonıatik ve tica a~ 1 

.an etmemı1, fakat bölgesi haline gelmektedir ve I talyan müs
tıgı gibi Britanya h~~ku rnil~asebetlerini kes- temlekelerl do garbda ve Mısır - Ingiliz 
ı-ek ittifak rnuah d . metı ile iatitare ede- Sudanmda Mıaırla hemhudud bulunmak
!!?.:~Ien bütün t db ~ı ~uclbince lüzumlu tadır • 

................ :! .... ı.r •• ~;ı. almıotı. (De'raJnı 7 nci sayfada) n ·········-c--~ ·--··-······················································· .. ······· 
_ ete n hükUmeti yakında 
Y ersaya naklediliyor 

·t Pransa d6.nden Itibaren 
b~taıtter bir devlet oldu, Laval 

r ır~~ıhk kanunu _ hazırlıyor 
Mareşal Pe ten 
De·vlet Reisi 

6 ncı derecede mevcud 9 
kaymakamlık 36 ya Batvekilimiz Doktor Refik Saydam 

f cıkarılıyoı;: "" ll (Ht•q , .. ·) - B~:\T k') Dol:-ıitiınadı~ r·yl .. rle tez :!ıU?i.tnü • te:ncıri ih • 
1 -- tor Refik Saydam Büyuk Millet Meclisinin timali kuvvctlidir. 
~ Ankara 11 (Hususİ) - Dahiliye memurlan yannki toplantısında dııı politikaınız hak - Baıvekilin Partide izahah 
ı kanununun bazı hükiimlerlni dc~iren ll- kında ve son günlerin bazı hadiselerine da- Ankara 1 ~ (A.A.) - C. H. Partisi 
y1ha Meclis ruznamesine alınmıştır. Bu lA. - ir beyanatta bulunacaktır. B. M. M. Crupu bugün -11 /7/1940- saat 
yfha barcmde muayyen rütbeyl 1hraz etme. Başvekilin bu beyanatından sonra ba - onda reis vekili Trabzon meb'usu Hasan 
mit oldu~u i~ln bazı l.dn.re ô.mirllklerlne ge- §ında bulunduğu Cümhuriyet hükumetine Sakanın reisliğinde toplandı 
tlrllem(yen, fakat görd!llü \11Zl!elerde mu - Büyük Meclisten itimaci taleb etmesi ve bu (Devamı 7 nci sayfada) 
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ingiltere Habeş 
kuvvetlerile 

teşriki mesai ediyor 

Macaristan tarihi 
rolünü ifaya haz1r 

Yarı resmi Macar gazetesi, Hitler ve Mussolininin bize 
tayin edeceği rolü sevinçle kabul edeceğiz, diyor 

Budapeote, 1 1 - Başveltil Kont Telelti aonra bazı beyanatta bulunmut ve bilha ... 
ve hariciyc nazırı Kont Csaky, bu aabah Almanyadan çok iyi intıbalarla u·oet et
Münihten avdetle Budape§teye muvaaalat mit olduğunu söylemi§tir. l 
etmişlerdir. Mumaileyh, Alma~ya ile , ta~y~nın u-

Kont Teleki hükumet fırkası xeisl tara- zun bir sulh devresinın temellerını atmak ı 
fından kendiai~e hitaben irad olunan hop- taaavvurunda olduklarını ilave etmlotir. 
mediyi mutazammın sözleri oinJediktep (Devamı ., nci sayfada) 
...................................................... -··-·······--·-······················· .. ············--.. ··--

Türk köylüsUnUn beşinci kol tehlikesine karş1 uyamkhgt 

Bir köylü kadm rastlad1ğ1 yabanctrl 
hüviyetini isbat aHirmaden birakmadi · 
Köylüler kadının işaretile etrafını sardılar ve adam 

Habet imparatoru 1 ri f 
Londra. 1 1 - Avam Karnarasında ellerinden ancak ziraat memuru olduğuna kendi e n 

müataltil meb'ualardan Wed~rvood, İngiliz •kn d k k t Id 
hükumetile Hab.ttistan imparatoru arasın- ı a e ere ur U U 

<Dnaau '7 lnel I&Jfada) 1 1 p · H )'- J • Adıyaman - artı ve a "-ev en ta-

Al L • rafından yurdun her tarafında paraıiit. paman ya Ve atJD ra§ütçUler ve be1ind kol ile milcadele et • 

A •k d ı ı • rafında köylere kadar verilmit olan kon -men a ev et erı feransların halk iizerinde bıraktığı te.irler 
neticesi kazamızın Hırbaz. köyünde ta1anı 

• dikkat bir hadise vukubulmuotur, 
Hul, bazı devletlerıo Dün bu köye ilk defa giden zıraat me-

tehdid edildig" ini sÖylÜyor murunu gören. A~uzer ~?lan kana: Ayte, 
memurun vazıyetınden §Uphelencrek caaua 

Nevyork, 11 (Husual) - Hariciye na- olmak ihtimalini dü§ilnmü~ ve derhal atı -
zın Hull bugü? beyanatta bulunaıak,. Al- nın yulanna yapıoarak hü ... ;yetini isbat et • 
mb aniyanın Lahdtı'nd A~v~ri~a .. lde'-:le!lennden rneğe davet eylemio ve ekin biçmekte olan 
azı annı te ı ettıgını soy emıotır. k" k kleri gelinciye kadar kendisini bı-

N .. " U d k' 20 T d oy er e azır, onum z e 1 emmuz a top- .. I' k t ft b 1 
lanacak olan panamerikan konferansı mU- rakmıyacağını so! ıyere e ra a u un~n -
nasebetile bazı Latin Amerika devletleri ları yardıma çagınnıttır. Derhal yetioen 
ne.zdlndeki Alman elçilerinin, bu devletle- kadın, erkek köylülerin .. ortasında kalan 
Te dlrekUE verrneğe kalkı§tıklannı ve bu zıraat memuru, bu mU§kul vazlyetten an -
hareketin milatakil bir devletin ltlerlne cak hUviyet cüzdanını ibraz etmek surotile 
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Resimit Bakale : Fikir tembelligi, vücud tembelliği .. 

• 

'Fikiu tembelliği cıbedenı> tembelliğinden 

Prusya- Fransız 
harbinde Türk gönUIIUieri 

1870-1871 Prusya- Fransa harbi arife
ainde yeni Osmanlılar cemiyetine mensub 
bir takım Türk 
gençleri, hüküme
tin takibatından ka
çarak Fransava il~ 
tica etmit buiunu
yorlardı. Bunlımn 

arasında Mehmed 
Emin Bey isminde 
Rabıali tercüme o
dası memurlarından 

bir genç vardı. 
Meşhur Mahmud 
Nedim Pa§anın bü
yük kardeti Sağır Ahmed Beyin oğlu idi. 
~rkadaolarile beraber Veliefendi çayınnda 
bır toplantı yapmıılar ve bir hükümet dar-

besi hazırlamıılardı: Içlerinden çıkan fe
dailer Babıaliye bir baakın yapıp nazıriarı 
öldürecekler, Mahmud Nedim Pa~anın da 
yeni bir kabine kurmasını temin edecek-

lerdi. Bu gizli toplantıda Suphi Paşazade 
Ayetullah Bey de vardı. O zamanlar çok 
genç olan bu Paşazade komiteci, \' eliefen
di kararından ürktü. Meseleyi baba,ına ha-
ber verdi. O da Serasker Hüştü Pacıaya bil
dirdi. Hükümetin takibata ba~laması üze
rine, yeni Osmanlı cemiyetinin bir takım 
az.ası arasında Mehmed Emin Bey de solu-
ğu hürriyet ülkesi olan Fransa da aldı. Az 
~onra da Prusya - Fransa harbi başladı. 
Fransız ordulan bozuldu. Hükumet gönül
lü fırkalan teşkil ediyordu. Mehmed Emin 

Bey arkadaşlarile beraber, zühaf askeri kı
yafetinde fes ve ta1var giyerek Fransa hü
kumetine müracaat etti, gönüllü olarak 
kayaedilmelerini istedi. 

O zamana kadar, Fransız memurlarına 
gönüllü kaydedilmek için hiçbir ecnebi 
müracaat etmemişti; Türklerin bu kahra
ma~ca teklifini büyük bir hoşnudluk ile be
raber hayretle kartıladılar. 

Mehmed Emin Bey: 

- Vatanımızdan kac;tık, Fransaya sı
ğındık. Bize bağrını açan bir memleketin 
böyle felaketli bir gününde elimizden ge
len yardımı yapmağa mecburuzl» 

Cevabını verdi. 

* 
Osmanh kumandanlarının 
bastırdtgt meşin paralar 

Osmanlı imparatorluğunun çok geniş hu
dudları içinde, merkezden uzak, Budin, 
Kahire, Bağdad gibi beldelerde, valilere, 
ihtiyacını, miktar ve cinsini merkeze bildi
np izin almak tartile padiııah narnma para 
basmak salahiyeti verilmişit. Bu salahiyet, 
bazan da ordu ba~kumandanlarına, ser -
darlara verilirdi. O zaman, hasılan parada 
yer gösterilmez, «Darabe fi Orduyu hüma-

yunn ibaresi yazılırdı. Fakat bazan da, or
du uzakta bulunur, merkeze, acele para 
gönderilemez. ordunun paraya büyük ihti
yacı olur, bilahare madeni para ile değişti
nirnek üzere metin 'Parçaları Üzerine para 
basılırdı. Özdemir oğlu Oaman Paşa, tark 
aeferinde iken, Bender ve Semahide bövle 
meıin paralar bastırmıftı. · 

1 
l EDEBÖVAT::J 
Fransız bozgununda Fransız 
edebiyatının da rol o var mı? 

Yazan: Halid F ah ri Ozansoy 
Her nesil ektiğini biçer.•lçtimai bünye

deki zaflar, sarsıntılar ihtilaflar ve ıçın 
için eriyişlcr bilhassa edebi mahsullerde 
kuvvetle !•endini gös·,·rebilir. Nasıl ki, bu 
son Fransız faciasından, yüksek bir kültür 
ve medeniyet diyarının bu mağlübiyet ve 
sefaletinden sonra, vakti!:: o kadar göze 
batınıyan sinsi ve gizli gizli işiiyen yaralar, 
bu son çeyrek asrın Fransız edebiyatında 
da ibret verici, hazin bir tetkik sahası aç
maktadır. 

Fransa neden mağhib oldu~ Bunun se
beblerini yalnız siyasi, askeri ve içti:n i 
hatalarda değil, aynı zamanda edebiyatın
da da arnmalıdır. Bilhassa J 914 harbinin 
ilham ettiği bir kısım eserlerde bu hastalı
ğın pek derin izleri gÖze çarpmaktadır. 
Şimdi size, bir misal olarak, CCline isınin
deki müellifin birknç yıl evvel Conkur 
mükafatı kazanmış ııGecenin ucunda şeya
hat» isimli bir romanından bir parçayı hu
lasa edeceğim: 

İki nefer, gece 'keşfine yollannııstır. Ku
mandan bu keJfe büyük ehemmiyet ver
mektedir. 

Neferler, karanlıklar içinde, karargah
tan kilometrelerce uzaklam gidiyorlar. Di
kenlerde ellerini yırtarak tepelerden ini
yar, çukmlarda sürünüyor, gene ağaçlar 
ve çalılıklar arasından tepelere çLitıyorlar. 
Neticede, ne uzaktan bir düşman karakol:ı 
görebiliyorlar, ne de şüpheli bir harekete 
raslıyorlar. Yorgun Ye bedbindirler. 1 Iarb 
fazla uzamıştır. Konuşuyorlar, derdlesivor
lar ve nihayet şuna karar veriyorlar: Düş
mana teslim olacaklat! 

Fakat bir tehlike var: Ya onhmn ilstü
ne at e~ aç ariarsa i ... Öyle ya, karanlıkta 
nasıl meramlarını aniatacaklar? .. Ne bilsin
ler teslim olmak ist'ediklerini? .. 

Bir noktayı şimdi iy; hatırlıyamıyoruın. 
Zannederim, iki arkada~tan biri, bu kor
kudan dolayı diğerinden vedalaşaralc ay
nlıyor. Yalnız ayrılmadan evvel, bir tt-pe
nin üstünden aşağıdl\ bir kasaba ~örüyor
lar. Kasabanın garı, ışık içinde parıl paul .. 
harekete hazır bir de tren var. Fakat k, • 
sahanın sokaklarında kim!'eler gorunmü
yor. Garda da insan )Ok. Anlaşılan sivil 
veya askeri olan bu tren, bütün yolcularını 
almış, dıp,rda kimse kalmamışi 

Haııılı. iki neferden biri. teslim olmak i
çin aşağıya, boş görünen kasahaya inmeğı: 
karar veriyor. Nasıl ola!'\ orada bir devri
veye raslıyacaktır. Diğeri de, kendi mu
kadderahnı başka tarafta Aramak üzere. 
söylediğimiz gibi karanlıklarA dalıp gidi
yor. 

Gelelim kasahaya inen nefere.. binbir 
ihtiyatla, yerlerde sürünerek, asraçlar ar
kasında gizlenerek tepeden a:utğıya in.iyor. 
Şimdi kasabanın ille sokağındadır. Etrafta 
in, cin yok. Kime teslim olacl\k? Korkulu 
bir Binbi'r Gece masalındaki gibi, kasaba 
bomboştur. Evlerin pencereleri, kepcnkle
"i sıkı sıkıya kapalı. Dışarıya ı~ık sıımıyor. 
Yalnız, ötede, uzakta garın elektrik donan-
ması ..• 

Nihayet, bir pencereden süzülen hafif 
bir pa rı ltı ..• O evde insanlar var. O halde 
oraya baş vurmalıl 

Nefer bu kapıyı çalıyor. Kar,ııyı açan ih-

tiyar bir Fransızdır. Kar§lllında kendi aske
rini görünce hayret ediyor ve gece derbe
derini içeriye alıyo!". 

İlk lc.onupnalanndan anlıyoruz ki, garda 
hareket etmek üzere olan trende Alman 
aalcerleri vardır. Bu geceye kadar i1gal el
miş oldukları kasabayı birdenbire tahliye 
ediyorlar. Fakat kasabanın yerlilerinden 
çoğu daha evvel gitmiş olduklarından ev
lerin ekserisi de ıssızdır. Kalanlar ise, her 
ihtimale kar11 dışanya çıkmağa cesaret e
demiyorlar. 

Şimdi bu parçanı.1 en şayanı dikkat nok
tasına geliyorum. Fransız neferi susamıştır, 
ev sahibi olan vatanda~ından şarap istiyor. 
Öteki: ccBir tek şiıe varahım var, onu da 
ilÇamam ıı diyor. O zaman nefer, şi~eyi sa
tın alacağını söylüyor. Bunun üzerine, ıhti
yar vatanda~ının razı olduğunu görüyoruz. 
Fakat ne pahasına}.. Neferin cebindeki 
bütün parayı alm.ık şartile .•• 

Diyeceksiniz ki, romancı ıealizm yap
mıt. olabiliri Fakat harbeden neferine bir 
ııiııe tarabi höl(le fP-c,i bir ihtikarla ulan 
Fransız köylüsü, .kasa balısı bir romanda 
bile yalnız ııunu isbat edebilir: Mi1li tesa
niidün pek acı bir şekilde sönüşünü. Bu e
debiyat, ihtimal pek mübalağalı olan bu 
realizm ile. istikbalin hiç mübalağasız boz
gununu hazırlamııı sayılmaz mı i 

Bu romanın pasaJını burada kesiyorum. 
Şimdi başka bir romana geçeceğim. 

Georges Duhanıel çok kıymetli hir 
Fransız müellifidir. Mühim eserlerinden bi
risi de Civilisation ismindeki 1914-191 7 
yıllanndaki harb ;ntıblandır. Ayni zaman
da operatör olan ve Büyük Harbde savaş 
mıntakal;ırında bu vazife ile çalışan Duha
md bu eserinde, tablo tablo bütün fnciayı 
yaşatıyor. Ne kudr,.tli Ü!llub ve ince istih
zalıır içinde ne ke3kin, acı hakikatleri !\1aa
mafih sadece bu eserden aşağıya rasgele 
alacağım bazı parçalar. yirmi b~ yıldır 
Fransız edebiyatının Fransız milletine ten
kid ve realizm yolunda ne ıztır~blar, ne 
kinler aşıladığını hissettirebilir. lııte misal
ler: 

« ... Bunlardan biri, bir gün Mery'yi te
maşaya daldı. Bu, beyaz. keçi sakallı, ko
caman kannlı, göğsti bir yığın nişanla dolu 
ve pembe pembe iyi beslenmi' bir adam 
enseli biiyük bir doktordu. ]yi ve şefkate 
mail bir adama benziyordu. Hakiknten de 
~öyle dedi: 
-Zavallı oğlan! Öyle değil mi hal Fa

kat farzedin ki benim de başıma böyle bir 
hal gelmiş olsa idi ... ') 

* ccVe bir çoğu bana bakarak !'!anki küçük 
zabit gibi düşünüyorlardı: - Üçiincü kar
deşin öldü! Bir cihetçe talibin varmıııl» 

- Bu söz, üçüncıi kardeşi 1ıarbde öle
nin siperden harb gerh!ne yoUanması 
münasebetile söyleniyorl 

* «Kolu askılı bir adamcağızı 
rum. 

Doktorun biri bunun fişlerini tetkik edi
yordu: 
-Sağ kolunda bir yaran var değil mi? 
Adam tevazula cevab verdi: 

(Dnamı 4 üncü sayfada) 

ISTER i NA N, 1 ST ER i N A NMAl 
CaıetWrde oltudun: 
flo.t.a Silvenin takirdi marifeti Istanbul gelmio .. » 
Yarı eaki nesil belki unutmu~tur, yeni nesil ise hiç bilmez, 

hatırlatalım: 

Aktör Bürhanettin iyi aileye mensub, iyi tahsil görmüş bir 

l'!n~ti, meıırutiyetin ilanından iki üç sene evvel Parise gitti. 
Fransanın büyük san· atkarı Silvenden • biraz der .s aldı, sonıa 

me§tutiyetin başlannda lstanbula dönüp te temsil vermeye baş
laymca bırden ~öhıet kazandı, bilhassa l(Hamid}) in piyeslerini 
oynuyordu, bir hayli alkıt topluyordu, bu aradel kendısiM biraz 

1 S T E R 1 N A N, i 

latife. biraz ciddi: <ıÜatad Silvenin pltirdi marifetiıı aıfah ve

rilıyordu, derken muhtelif sebeblerle işi bozuldu, kalktı, Fran

saya gtti, on bq yıl oarada kaldı, diyar diyar dolaşarak geçin

ıneye çalışc~ ve işte şimdi öğreniyoruz ki, memleket~ dönmü~

tGı ve kendi !Öylediğine bakılırsa bir trup teşkil edecektir ve 

bilhıtssa ol-lamid» in piyeslerini .,oynıyacaktır. Görülüyor ki, 

aktör Bürhanettih on beıı yıl yabancı topraklarda yaşamıt ol
manın tr.sirile Türkiyeyi dil. his, dütünce bakımından 32 yıl 
evvelki meşrutiyet Türkiyeai sanmaktadır. 

iNANMA l 

Sözün kı s ası 
Büyük bir-~;:in 
Yıldönümü 

~---- E. Ekre n Talıl 
E bedi Ata·mızın en güzel eserlerin-

den biri de tüpheaiz ki, zengin vcı 
arık Türk dilinin kıymet ve mevkiini iade
ye çalışmak maksadile kurduğu ve çalı~ma 
metodlarını bizzat göaterdiği (Türk Dil~ 
Kurumu) dur. . 

Umumi menfaate hadimliği 15 Ilkkanun 
1940 tarihinde Milli Şef lnönü'nün yüc4 
tasdikine iktıran eyliyen bu önemli ku • 
rumun bugün yıldiinümüdür. 

Sekiz yıldanbeıidir mütemadi çalışmala
rile Türk Dil Kurumunun bıze ne vermil 
olduğunu merak edenler elbette vardır. 
Bunların merakını bu kısa sütunun dar çer
çevesi içinde tatmine yelteneceğim. 

Evvelemride. Türk Dil Kurumunun ça
lışmalarını başlıca iki kısmn ayırabiliriz: 

1 - Doğrudan doğruya, hergünkü ha
yatımıza müessir olan dilin czleştirilmeııi, 
yeni kelimelerin yapılması yolunda ınkılab
cı çalışmalar; 

2 - Daha çok ilmi araştırma mnhiye
tindeki çalışmalar. 

Birinci kolda söz derleme dergisi ilk a-• 
tılan mühim bir adımdır. Bu ilk adımı mÜ• 
tea kı h kurum öz türkçe kelimelerin şim :H• 
ye kadar gömülü kaldıklan karanlıktıın 
aydınlığa ulaştmlmalan hususundaki me -
sa isi ne geeeli gündüziü devam etmiş Ye e t• 
mekte bulunmuştu!". 

Bu mesainin istihdaf eyleCliği gayeler 
şunlardır: 

a) Bütün Tiirk lehçelerini içinde toplı· 
yacak bir büyük li.ıgat; 

b) Türkiye türkçesinin yeni ve eski bü .. 
tün dil varlıklarını, tarihi seyri içinde bü • 
tiin şekil ve mana değişmelerile toplıyaca'K 
büyiik bir Türk karnusu: 

c) Bugünkü ya!)ıyan Türkiye türkçc•cinin 
konuşma ve yazma dilinde kullanılan bü
tün kelimeleri mannlarjle gösterir bir lugat 
kitabı vücude geti~mektir. 

Bu gayetere erişmek için hazırlanan mal~ 
zerneler meyanında Rıu:Hofun dört cildlik 
Türk lehçeler lugati, Pekarski"nin Yakut 
dili sözlüğü, meşhur Behçetüllügat. ve da
ha böyle on b~ parçaya yakın muteber e-
ser dilimize çevrilıni::. Kütahyanın alim ve 
çalışkan meb'usu Besim Atalayın deaerli 
elile , Kaşgarlı Mahmuclun paha hiçilme.a 
kıymetteki Divanı Lugatittürkü tercüme o
lunmuş, ıahmetli Hüseyin Kazım Beyin e-ı 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
............................... ·-···························· 

l'ol yok, 
yumurta yok 

Darb bitmemiş, sulh olmamıştır. F:\ 
kat Avrupada harb bitml1f ınüı olmuos 
(ibi dlptomatik hareketler bellrmlıs -
tir. Berlin ve Romada esen hava ta _ 
mamUe bir sulh deYrl havasıdır. Hat. 
ta Rayştag•ın toplantıya çafınlmış ol
ması da bo kanaati -.eriyor. F:ransava 
ağır bir müta.reke imzalatan Alman~":\ 
ve İtalya arz üzerinde harbe devam ~
den, denizlere Ibikim olan hatti Fran. 
sa lle yapılan mütarekenln ahkiimmı 
tatbik ettirmiyen bir ingiltere mev _ 
cud olduğunu mıutmu lar gibi Avrn _ 
pa haritası üzt!r:lnde bir kar ve zarar 
blançosu yapmata b~ladılar. Harb -
den evvel bir Belçika gazetesinin ır a 
ettiği mahııd bavati saha planının tat 
'Ilik 'Zan'Ulnı geldifi sövlenlyor. Ba J)la
na gör~ Fransa, endüstri memleketi 
olmaktan çıkarılauk, Balkan Ye Tu
na memleketleri de merkezi AYr11pa 
devletlerini beSIIyeeet birer laşe Vf! 

iptidai madde deposu haline getiri • 
.ecek, bu hesabda Sovyet Ruıc;yanın ye. 
ri belki de (~ayri melhuz) masarif 
fa~lına ~lrmlştır. Çünkü harbin ba _ 
eandanberi Sovyet Rusyanın bütün i. 
le!•i ıhareketlerl daima Almanyanın 
garb cephelerindeki en buhra.nlı za. 
manlarına tesadüf etmi~lr. Eter At _ 
manva Vf' İtalya tarafından hazırla
nan bu bnancoda Sovvet Rusvanın p:ı
yı enrelce tesbit edllseydl f&rk ve ıd
mal hidlself'.ri bövle garb cephesi ha. 
re1tet1f:rf' e miivazl olmaz, ltareketl~ 
üeüırlü bir ahenk aneclerdl. Her ne Ise 
but'Ün seyirci olduhmus vazlyet In _ 
&iJterenln an Ü7.erlnde vokmoş farz 
•edUmesldir. O kadar ki lnglllzlf!r ha
va taarro71arile Almanyan a~e vr.r. 
me!lf'ler Almanlar mo'kabele etmlye _ 
reklf'r, Afrika ltıududlannda fngOizlr.r 
taa .. rnza ~eemP.sPleır fta.'vanlar yer • 
JeT'nden Jumıldamıvacaklar. 

Her S"V olup bitmiş gibi Berllnle Ro. 
manın Tıına ve Balkan mıntakalanna 
ald kararlar vermek lçfn huırlanmn
lanna havnt ~tm~mek mümkün de -
fft(ll•. l\liistetnlekelerile ve bütün dün_ 
va IJP ıtlilcalan 'kf'sltmiş nzlyette her 
ıiin a!u hava hücomtarina ulrayan. 
ların daha vıllarra harb edeeeflnl ııöv
liven bir indltere oldutunu unutma _ 
ları ır.ı., Fran~ zaferi kifl ıtellyorsa 

ayni ganP.tin bir asır enel Napolyon:ı 
ila irı'7 oldutunu ve koca lmparatorun 
WaterUnu'da bu pnetten uyanıp so
IJııfu fnt'lliz barb gemisinile aldılını 
hatırlatmak ftıiç de ukalahk olmas. 

~u./.an C.J.iJ 

i. 

.. 
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Telgra6, Teleı-oa Ve . yo 
... -------------------------------· --------------------~--------------------------J 
Ingiliz tayyareleri Alman ~~~~ 

berieri 

deniz tezgahlarını 
bombardıman ettiler 

Bu itharndan biz 
memleketimizi tenzih 

ederiz 
Londra ı ı (A A ) Yazan 1 Selim Ra~ıp E me~ 

Bir Italyan gemisi Draç 
. açıklarında hattı, 214 
Italyan askeri telef oldu 

tebliği: · • - Hava nezaretinin gilterenin cenubu şarkisinde bulunan bir li· D ün, türkçe gazetelerimizin birinde 
Dün gece In "1' manda yangınlar çıkmıştır. lnS{ilterenin ce- aşa~ıdaki satırları okuduk ve bun _ 

•ub bombard gı ı z hava kuvvetlerine men nubunda hafif hasarat kayd~di lmiştir. In - Ian iktihas etmeye karar verdik. Mucib se
lıaven ve B ıman tayyareleri, \Vilhelms - sanca ölü ve yaralı olarak hafif zayiaı var- bebini nşaAıda anlatacafım. Şimdi bu satır_ 
Cl.ki eşya is;emen deniz tezgahları, Ruhr dır. lara göz gezdirelim: 
rol tasfiyeha asro~larını, Mpn~eim. de pet- Birçok kimseler öl.Jü «Balkanlar uzun müddet Alman a~keri !.ş-

İtalyada bir mahal 1 ı (A.A.) - Bıı
riden Draç'a hareket etmiş olan ve 920 as
kerle 30 tayfayı harnil bulunan Paganini 
adındaki İtalyan vapurunun 2 8 Haziran ııa 
bahı Draç"a takribt!n l2 mil mesaff'de ateş 

alarak batmış olduğu haber verilmektedir. 
halyan orduları umumi karargahı, bu 

hadise münasebetile 214 ltalyan aııker ve 
zabit vekili ile 6 .\mavud zabitinin telef 
olmuş olduklarını bildırmektedir. 

Schipe) Ve we lhrı ni ve Bor kum, Texel, Londra, ı ı (AA) - Emniyet nezare- gallnden korktular. Bu korku saikasiledir ki 
nı bombardım:n :~~~ 1

1
aYJ.arB ıneydanları- ti tebliği: büyük devletlerin menfaaLleri arasında bır 

8arat vukua · ·ı ış er ır. uralarda ha- Bu sabah düşman tnyyareleri şark sahil- müvazcne tesis etmek, kah birinin, k:ah diğe_ 
hepsi Üslerinegd~~ı ~.i 1

.i.r. TayYarderimizin lerine bombalar atınışlardır. Bir •imt:ndi- rinin yardımını isternek veyahud Balkan An-
Sahil müdaf muştur. fer garajına isabet ol:nu~. birçok kim"e\ ... r tantını Ileri sürerek kuvvetli görünmek gibi 

r~n tayyareler~ad~:yYarcl.er~e ~o~nbaıdı - ölmüştür. Ingilterenin merkez mıntakasın- birçok vasıtnlnra müracaat etmişler, Mihver 
~.rınde hulunm~şlariı geÖı ş eşı ar~ke.~ - da küçiik bir şehirde de bazı hasarat ol- devletlerile Sovyetlerin Balk:ı.niara inmesine 

ingilizler bütün Fransa, Cezayir, Tunus, Fas 
ve Korsika sahillerini ablukaya tabi tutuyorlar 

eul dünmemiştir, r. ç tayyaremız us- muştur. Birkaç kişi ölmüş, cam parçal arı mllnl olmaya ~lışmışlardır. 
ondra ll (A A ) çocuklan yaralamıshr. Şlmd ' B Ik ı k t B ı d bildirdiwı. .. • • - H ava nezaretinin • ı a an arın mu addera ı er i'l e 

g ne gore d ün d" ·· "1 1 4 d · FNlnsada kararlaşıyor. Almanya Balkanları i~gale Iii-lllan tayyar . d • uşuru en "' üş -

Londra ll {A.A.) -İngiliz tic.nct ne1 nusun, düşman arazisi teltı.kki edildiğini ve 
zareti, Korsika da dahil olmak üzere Avıu- ekonomik harb kanunu hükümleri çerçe • 
padaki bütün F ransı.! arazisinin ve ayni za vesine girmiş bulundoğun :.ı dü_n nk~am ilim 
manda Cezayirin, Fransız Fasının ve Tu- etmiştir. 

ta:yyaresi 
0 
~ın en başka, diğer 23 düşman Londra ll ~Gündüz, İngiliz tayyarleri zum görmuyor Yalnız bu memleketleri hi -

bu tayYarel ~re~~ 1hasar.ı uğratı lmıştır ki Fransacia ve Rolandada askeri hedefiere ta- mayesi altına almak. h:ıttli Beriinin Iidf'rll~l 
imkansızdır.erın ua enne dönıu,üş olmalan arruz ederek hava meydanlarını, küçük ge- aıtında organize etmek istiyor. ve ilah ... • 

0 milerden müteşekkil gruplar ve di~er hedef_ Şu veya bu resmi makamın dikkat nazanna 
rnüst~;'.;.k§.mEdAvam karnarasında harbiye leri bombardıman etmi.şlerdir. Bir tayyare - koymak için del!ll, fakat sadece yanlııı bir 
Ilillerinde vırk wud GriRg, dün Man§ sa- miz dönmemlştir. Iddiayı cerhetnıek ve bir iftirnya mukabele 

Sovyet Rusya Almanya m~nasebahna 
dair Taymis gazetesinin bir, yazısı 

• u ua oel h h b ı o·· 22 Al t • d .... ··ıd·' eylemek icin lktlba') ettil'i'lliZ bu ~atır1ara tıın <ıBu ha b" .,. en ava mu are e eri- un man ayyııresı uf uru u 
tinden bin:· ın İd ~Üyük hava muharcbele- Londra ll CHusu.si) - Alman tayyııreierl ~öz gczdlrd l~imiz zaman hayretlmi"P bir hay. 

Londra 1 1 (A.A.J - Royte:: ajaııqı bil- Rusyaya yardım bile edecektir. Zira Al • 
diriyor: manyanın Rusyaya kar~: vesair istikamcttc ı~ 0 

ugunu söylemiştir. bu gece Thamcs nehrinin cenub sahilleri ü- li de tee~süfiin in!lmnm etmiş oldu~unu SÖY-

Londra 1 1 ~ların akınları zerine bir akın yaparak, müteaddld bomba- !emek yerindedir. ~uharrıre göre bir B :1l _ 
Times gazt-tesinin diplomatik muharriri, olan siyaseti tamaml!n hayadan muar • 

Macarİstanın Transilvany.ı hakkındnki me- radır. Hitler, Kızılorduyıı mağlub edip et -
talibatı münas~betilc şunları yazmaktadır: Yet nelareti d '~A·~;) - A navatan emni- lar atmışlardır. kanlar vardır. pı•trıhi miH~>addid hül(:ıirrıet. 

t ere Üzerin ' un duşmaıı tarafından Ingil- Blrkaç ev harab olmuş ve birkaç kişi bl- lerdPrı miite•ı:-klrilrl i r . BunJ<ır. kah şu, kah 
ltında Yeni e:aj~ıl an muh telif ak ınl ar hak- müştUr. bıı hiiki•ı,rıf'tln ııüfu?: Vf' kuvvetinden istiıınc 
Calles'in ce b umat vermek tedir. Pays de Hava dnfi toplan ve avcı tayyarelerl faa- edip bu niifuzlnrı birbirinP vurmak .<ıivn•eıl_ 
eerine bombul unda, muh telif noktalar ü - Uyete geçerek, düşmanı uzaklaştınnışlardır. ni gütmii~ ve h•ı !l"""~P ~üııl~>r;ııı !!lin v<~n_ 
h inalar ve b· 

8 
ar ~tılmıştır. Bir kilise, sair Bugünkü hava harekatı neticesinde ceman mn va çıılı$mıcl q r Nihıı••~>t nüfuzları kP.I'dl 

Gayri kabili vezin oları şey. Sovyet Rus- tediği zaman Ukranvayı alabileceğinden e-

~r fabrıka hasara uğramıştır. In- 22 Alman tayyaresi düşürülmüştür. ıılı>v"lı>rlnp snn~t inını e-l ' l"" bn rlı>vl~>tlPr-kl 

yanın Balkanların şnrkınJa, adım ad•m nu- min bulunmaktadır. Hitler, şimdiye kadar 
fuzunu artırmakta olmasıdı~. ~imdive ka - Rusyanın rahat durmasını temin etmiş ve 
dar Almanya, muvaiakatini v'ermi; ve ih- ı hatta muvafakatiacı ve yardımiarına karşı 
tirnal ki vermekte devam edecektir. Hatta da minnettar bırakmnğa çalışmıştır. 

k Mihver dPvlf'IIP.rlln ~ovvı>+ R•ı<un(fı,. - hl\ki_ Ma! ta Üzerinde 3 ta yy are düşürüldü anadada 82 harb gem:····SI• Mivet1Prlnl tes!!; ~>v'""''"'"p ~ ' "'"~' "",."Tl'l ~1 . 
~ hi R<~Iknnların (lıı mıılraA..ıs>:-atını tayin et-

mekle nıecı~ui oltıvrırlıırm•-ı 

l•nşa edi.IJ•yor Mü,.,. .. r"rl olan Bllk:anlnr m,.~ıımıınu s<ı_ 
hı~lıındırdıf·mı.,. 7.'lrı n l'"'l" ırırı,... nP!eri 

Lo t!Örürıi.,. del"'!in'"? Ynf!'no::!ııvvavı. R!'lma nvn, 
1 ndra ll CA A ) Kn d d BUIJ.!arlstan VP Ynnani'itanı v~> ıılh'lvı>t kPn. 

Malta ll (A.A.) - Bu sabah düşman tayyarelerinin Malta üzerıne yaptJtı bir hü -
cumdıı.. hava dafi bataryaları ve İngiliz avcı tayyareteri tarafından 3 düşman tayyare. 
si düşürülmuştür. Ayrıca bir düşman tayyaresi o derece tahrıb edUmiştir ki, bu tayya_ 
re pek muhtemel olarak iis.<:üne dönemf'mlştir. 

o an 82 hnrb · · - . na a onanması ıÇin 16 Kanada tezgahında inşa edilmekte 
Bu gemııe ~eml.sının ınşaatının süratle ilerledi~i ö~renılm!.ştir. dirııizi l!örfirii.,. K~>ndirrıı.,.; Bal1<ıınlımn dı _ 

1iiz harb ge~uı:enc zarfında inşası muk:ı.rrer ve 10 milyon İngiliz lirasına mal olacak cıındıı R'~arıom.. 7lrq i<'indP. hııl•ııı<:f"ıS"mu_ 
Olması tabıı buıu Pro~:amdan bir kısmını teşkil etmektedirler. Gemiler Ifşa edilmem~ .,."n b">•l•ca r"'''i ~otırn., A,t ...... t.,.,., J'llii"" -

İtalyan hava kuvvetlerinin zayialı 
nan uç sınır üzerinden ınşa edilmektedirler. sl'!l,.r'n"f'., b•ıl•ınmonl'?h ~ııbiHı .. .,.,.,,ın dı_ 

Par

pls l~(A~I·ste tl·yatrolar aç1ld1 ~:d:.,~~~~~;:~~:::; .. ~::~~~~j:::~~~~~;':~~~=~~i 
İtalyada bir m':lhal 1 1 (A.A.) - lınlya orduları umumi karargahı, halyan hava 

kuvvetlerinin 30 H azirann kadaı olan zayiatma müteallik ilk )i-;teyi neşretmiı~tit. Bu· 
na naza ran : 

"roPvı>ud cl1ul!'u nıı btlnıPic)ı> bPrnhPr ıı•·rı avrı 
Dördü sivil erkandan olmak Ülere 76 maktul. 103 mecnıh, 75 kayıb. 

Rl)monvanm. Vu~o~I<ıvtr'l vo Yrnıı>.,:c;t:ının r· t V k" . . 
Parlste .) - D.N.B. ajansı bildiriyor· zaman zn man b:ızı mınt<ılrnv1 nol't'ka t,ec _ a care e 1.1 n n 

.... ft Peyderpey normal h t · 
~ktndı:r. Kahveler doludu a.ya avdet etmekte, büyük bulvarlar yeniden canlan - rübelerl vanrnn" fqteırıiq o':ıbllnıeterirıi n ih:ı- fet k 1• k leri· 

r. Tıyatro, sinema ve kabareler tekrar açılmıştır. yet kobul edeb:ı ı rlz. Falr<ıt ~ivMı>tı t'lmmı>ce 

Alman . ·Işgal ordusl"le Mareşal Peten ~::~~~ ~~~~., v~,~~~:~~~:;~d:p ı;;;,ı;:et ~~~~ Aydın ll (A.A.) - Ticaret Ve.kili Nazmi 
vtıvı Almanvovn vumıolc ne Almnnvayı b!r Topçuo~lu rcfakatlndekl zevatla buraya gel-

h k baııka memlf'ltett> C!lrn•ı-·nlc bundan bir lsti. mi.ş ve istasyonda mutad merasimle karşı 
ü Ometi . arasında ı"htl"laAf fade çılrarmnk istemiş oldııi'!unu hııtırlamı_ lanmıitır. Parti t..nra!ından Orduevinde şe-

yoruz. Do~rulıık v~>vn v<ınlı'llıibnı ancak ha- renerine verilen öğle yemeğinde hnzır bu -
ın~"~ 11 (A.A.) -Londra resını dfqatın isb:ıt eri"bi!Prı>ıı-ı bir vol tutturmuş lunan Nazmi Topçuoğlu. yemekten sonra pa_ 
0 d ne duşen vcsaike nnzarnn Alın me_tıa -ı cak kasaları da Alman kontrolüne vazetmek e•divoruz. Bıı vnlrla vüriimek Için cnrnık po_ muk, tütün, incir ve zeytin müstahslllcrlni 
. / 1 USiJe Petnin hükümeti arası d an ışgal tedir. Bankalarda kasası bulunan müşteril~r l' tika cıınha?l·i'!·nrlan itina lle tevakki ~dJ!- kabul ederek kendilerl.le görüşmüş ve vilô. _ 
~ unda gitmemektedir. Weygan~ a . herşey kasalarını ancak Alman memurları huzu _ mi, olclu~u. e!M~i mevcııd sb'l~i vı>slkalnria yetın umumi vaziyetHe meşgul olmuştur. Tl_ 

ımakta olan bu ve.slka 14 li ımzasını runda açabilcceklerdir. sabit oluvor. Şu halde bu muharrire sorabi_ caret Vekili geçen sene mahsulünden dl'po_ 
~~ kumandanhğının neşrettı tzlranda Al- Vesika, maliye nazırının fikrince, müta • !Ir miyiz? larda stok kaldı~ı anlaşılan bir buçuk, iki 
p 

8.ılfttını vermektedir. Bu t ğ bir tanıimin reke hükiimlerine göre işgal altında bulu _ 1 _ Balkanlarda vasıfiandırdıt!ınız sivase- milyon kilo kadnr zeytin yn~ından sntmıık 
~ nrıs de dnhıl olmak üzere . amıme tevfıkan nan yerlerde Fransız hükfunetinin idareden ti .eiidcnler llr!!~ında sizce Türkiye de· ,ar ihtiyacında bulunanların ya~Iannın müba • 
~nan Yerlerdeki bankalar ı~al altında bu- mes'ul olaca~ı tasrıh edilmekte bulunması_ mıdır? yaası için Ziraat Bankasına Icab eden dırck-

am, n:ı.kld, kıYmetli taş ~ b ankerler, es - na nazaran, Alman tamiminin mütareke tıneri vermiştir: 
~e7t:lel('rini mu.fassaıan bıı:ın:~kno• .mu - hiıkürnlerlne muhalif olduğu ve bu meseıe 2 - Ell:er varsn D N. B ajansının ortaya İzmirden .Aydına gelirken bir müddet in_ 

ırler. Tamıın, sahibieri ta c.Af le mukel - hakkında Alman heyeti nezdinde derhal te- attı~ı vcsikalar bahsinde bu ajam:n nok•aı cirliovııda tevakkuf etmiş olan Nazmi Top_ 

L 
ra ından açıla_ .şebbüse girlşildl~i beynnla bitmektedir. rınznrını benim~emis olrııuvor musunuz? De- çuo~lu, çiftçllerle görüşmü.ştür. 

d liilsf' ve maksudunuz • Türlı:ivefi Balkanlar Ti v klll • f.() 

on r~, Hood zırhlısına bomba ·isabet ettig\Jine ;n~h~;t~~~~nda~a~~h!~~~~~e n!~na!~~= ~:~~~~~~~~~:ı~~!:i:~~:r~~~~ ı:~n~~he~ 
dair R .d tın kuvvet i ile .. i sii,.iiJerek slvıı,t santajlnr V ek il Manisadn 

Londra l l ( 

omanin 1 dt" .. asJnl tekz.lb edl"yor vapıldığını lrl-' i ıı ed ivo~~•ınuz. Bilmiyor mu_ lunir, 11 (A.A.) - Tica.ret Vekili 
sunuz ki Bıılkan Antantının Türkiyesiz bir Nazmi Tooçuoğlu bugün öğleden evvel ih-

İtalyan tayyAnAr 
1
l - Reuter: M!lnnsı yoktur. racat biriiliinde m;~sgul olmuslardır. V<'kil, 

e ertnın H d 8 ve 9 Temmuz günlerinde hava ordumuz Bu vazlyetin bir an evvel tava?.zuh etmesi saat ı 6. 30 da Manisavn miiteveccihcn ha-rangın çıkardıkıa 00 zırhlısında fevkalfıde bir faaliyet gösterm1~tir. Bu lk'ı ç~k yerind(' olacaktır. k . _j • J V ı 
tesmi tebll~~oinde rına dair bugün ı·t.alyan ~ re et etmış ve mutan merasım e ugur an-
+-- ı> çık gun Içinde düşmanın Akdenlzin münteha 5 . (]) mıştır. 
·•·u.~ll·z bahrlye neza an beyanat hakkında ÜSlerinden hareket etmiş olan iki kuvvetli el/nı. U f:-ocu 11· Cnreç - ---------
retrnıştır: retı aşağıdaki tebliği ne.ş_ deniz tilosu kendisine gayet muayYen ve bi_ ._ ................................. :......................... Beden Terhivesi Genel 

Alakadar İngiliz d 1 zim için çok tehlikeli hedefieri gaye edine _ 
danının raı>oru al en z kuvvetleri kuman rek İtalynya doAru sefer etmekte idi. Sovyetlerin yeni Bükreş Direktörü Çankırıda rıe kadar gemller ıynamkıştır. Bu raporda he; 
d ınına bı , E~e denlzlndekl, Llbyadakl, PouUlcs'deki elçı·sı" lngı·lı"z sefı"n·nı• Çankırı 1 ı (AA.) - Beden Terbiyeai \1Şnıii4se de hiç bir +ft- r kaç bomba AmavudluktakJ, Sicilya ve Sardunyadaki en 
Bar ve hi b "'""

11 
Isabet hi bl h G enel Direktörü general Cem il Tan er böl-ç Ir zayıat ı ç r a- uzak üssfilharekelerlnden gelen 300 tayya _ • t tt• 

dir. o rnadıtı bıldirllmekte- re. birbirini takib eden dalgalar hallnde zıyare e ı ge apor mükellefiyeti hakkında tetkikatta 
ltalyan L-va L d düşman fllolannın üzerine saldırmışlar ve Bükreş 11 (A.A.) - Sovyetler Birll~lnin bulunmak üzere bu aabah şehrim ize gel -

IMI K11nlan 1 ıt. •- mi•tir. aıı •sının tebJiii ı.uyyare darıı bataryaların siddetJI mukabe- ye~i Bükreş elçisi Lavrentiev, dün Bükreşte_ " 
Roma ll (AA ) li lelerine ra~en bir çok büyük bombalar nt- Id Ingiliz elçisini ziyaret etmiştir. 

nın bugünkü t~riıuı-;,ı :va kutnandanlı~ı - mışlardır. 
hle ne.,.-etmiştır B r Uitenl, bir emima_ Duşınan fllolan. hedeflerinden hiç birine 
löyıe denilmek~dlr: u emlrnamede ezcümle vanna~a muva11ak olamadan İtalyan s•ıla_ 

nnı terketme~e meebar olmuşlardır. -
ingiliz hükümeti irianda ile anlaşarnadı 

lond ra 11 ( AA ) 
lnatik muhab ' .. • · - Royterin diplo - k• · B d · V b ınnın h"ld" d•w. umetı · e alerıı ile b ir a nla şmaya va _ 

eat Irianda de 1 · .' ır ıgıne göre. aer - rama~ı~ ve mü:zakereler, serbest Irianda 
ti lası imkanla d e;ının vajiyeti, A lman i:s - devletının her türi ii şeraitte bitaraflığını 
to alasını al· k d o ayı sil~ n~iliz paılilmen- muhafaza edeceği hakkında yen·, b"ır lrlan-

_a a ar e tmektedir. fngıliz hü - da hükumeti tey"d· ·ı . 1 • • 
• • 1 ı ı e netıce enmıştu. 

~~~!~~8,~8<A~azine_ ~~steşarı Arnerikaya gidiyor 
~=~k ~hillipa pek Y",!kı::;ı ö_:;:~~~~ğihe .göre Ingiltere huine müsteşarı Sir Fre-

B ~".gt.ona muvaaalat edecekf azıne nazırı B. Morgenthau'nun daveti Uzeri-
. ·~ nıllıpa v M ır. 

lneaeleleri ın ·· ~- orgenthau teknik meaelelerle iki hazine...: al&Ladar eclen 
uzaıı:ere edeceklerdir. '· ~ diiw 

Orta tedrisat 
muallimlerinin terfi 
. listesi hazırlanıyor 

Ankara 1 ı (Hu.susi> - Eylülde terfi ed e • 
cek orta tcdrf.sat mualliınlerlnin slcll vazj_ 
yetJerinin tetldkl bitmiştir. Müdürler encü • 
meni terfi llstesini hazırlamaAn başlamışlar. 
dır. 

Istanbul radyosu 
Ankara ll <Hu.susi) - Radyo müdiirlü!tü 

İstanbul radyosunun faaliyete geçirllm~sl i 
çin tetkiklerini tamamlamak üzeredir. 

Bursada gençlik klüpleri 
Bursa, 11 (A.A) ·- Beden Terbiy~i 

G enel Direktörlüğü teftiş heyeti rt•iııi 7.iya 
Ateş bugün şehrimizdc kurulmak üzere bu
lunan gençli1t klüpleri işi ile meşgul olmuş 
ve bu maksad için Valimiz Re,fik Koral
tanın riyaaetinde toplanan isti§llre hevetin
d e hazır bulunmuştur. Krom ihracab işleri için 

Anlrnrn ll {.Hu.susi) - Krom i§letmelerl Fiat mUrakabe komisyonları . 
müstahsnlfıtının meınlelr.et dışına iliracı iş _ Anknra ll (Hususi) - _Fiat miitalrobesinln 
lerini t.edvir etmek üzere Etibank emrine ve. t~kllll.tlandırılması hakkındaki karara şu 
rllmif olan 300 bin liralık mütedavU serma- fıkra eklenml.ştlr . 
yenin ahvaıı hazıra dolayıslle k itayet etme- Fiat mürakabe komisyonlan llzalı~ına Iü
d.ili anlaşıldıtından bu aermaye bir mllyon zumu hallnde :ınWUJ 1Dll1l banta müdürleri 
lira.Ja oıta.rılmıft&r. · de aeçllebWI'. 

ingilizler bir italyan 
harb gemisini bat1rd1lar 

Londra ll (A.A.) - Bahrlye nezareti teb
Jlğl: 

İngiliz deniz kuvvetlerine mensub tayya -
relcr Sicilya'da Angu.sta'nın şimalln~e bir 
İtalyan Jimanına gitmişler ve bir Itaıyan 
distroyerile ekserlya depo olarak kullanıl _ 
ınakta olan bir gemi teknesi batınnışlardır . 
Tayyarclerlıniziıı hepsl üslerine dönmüşler _ 
dir. 

Koni Ciano 
Romaya döndü 

Roma ll (AA.) - O. N. B. L:ldiri -
yor: 

Kont Ciano ve Almanyanın Roma sefiıi 
Von Mackensen Almanyadan dönmüşler 
ve hariciye nezareti erkanı ve nazır Prens 
Bismarck tarafından karşılnnmışlardır. 

Sabık Bulgar Başvekili 
Köseivanof sefir oluyor 
Sofya 11 (A.A) - D.N.B. ajnnsının &ıfya 

siyasi mahfillerinde öğrend!A'Ine göre, Bul
garistanın Berne elçisi Ka.racof, Roma elçi_ 
li{;lne tayin edllm!.ştlr. Romadaki Bulgar cL 
çisl, merkeze naklolunmuştur. Sabık baş-ve. 

kU Köseivanof Bern eiçili~ine tayin eellle • 
cek tir. 

Macar - Bulgar ticaret 
anlaşması 

Budapeşte ı 1 (A.A.) -D. N. B. bil
d iriyor : 

Maca ristanla Bulgaristan arasında Çar -
şamba günü b ir ticaret anlaşması aktedil -
miştir. Anlaşma emti;ı kont~nJanı fazla -
la §tı rmakta ve iki memle ket arasındaki ik
tısadi münasebetlen bi r aene için tanzim 
etmektedir • 

lsveç - Alman itilafı 
.Stokholm ll (AA.) - 2 7 Haziran • 

danberi Almanya ile İsveç arasında devam 
etmekte olan müznkerat, bir iktıııadi it;la-
fın akdile neticelenmi .. tir. Bu itilafa naza -
ran, iki memleket arasındaki ticari müba-
deleler mühim miktarda çoğalacaktır. 

Iran Adiiye Naz1r1 
Tahran 11 (A.A.ı .. _ Pars ajansı bUdirlyor: 
Majeste Şehlnşah, sabık münnkallit vezirl 

Mecid Ahi'yi, adiiye vezlrli~lne tayin erte • 
mi§ Ur. 
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balterleri EDEBiYAT 
Büyük şehirlerde halk. 
, ekmeği çıkarılacak · 

Unu eski fiata mal etmek ve ekmek fiatlannın 
yükselmesini önlemek için yeni tedbirler alınacak 

! Bir hırsız Beyoğlu 
kaymakamhğ1n1n evrak 

mahzenini soyarken 
yakalandı 

(.Bqt.aııafa 2 ıa.ei a&Jfada) llaayoo gördüklerine emin olarak avdd f' 
- Ol bir yara değil bu, sadece bir çu- diyorlardı. >> 

lur.» ............................. ................ -
.. * Bir tek kitabda:ı bu kadar misal hdl 

«Bir UfBJD, Albert yoln Ültibıden r,e- çok. Görülüyor ki, Büyük Harbden son~ 
çerken, bir çukwun iç tarafında oturan a- ki Fransız edebiyay, en sert çizgiler ve elf 
damlann konuşmasını ~ittim. Şimal köylü- acı müşahedelerle bütiin bir genç neslii 
leri aksanile konuşmakta idiler "Ye her hal- kalbinde sadece lıarbden nefret duygu)&• 
de o aralık ateı,ı etmekten dönmüş oltın a- rını alevlemiştir. Halbuki öte tarafta, Al " 
laylara mensubdulaı-. b 

İçlerinden biri: man ede iyatı kin ve intika~ı duygularil4 

Dahiliye Yeltiletinden dün vilayete mü-ı elli yumuşak buğdaydan vücude getirilecek 
Lim bir tamim gönderilmiftir. Tam im de, yeni çeşni halk ekmeğinin hamurunu mey
Jstanbulda yapılacak bJJğday nazım aatıt- dana eetirmit olacaktır. Halk t'kmeği fiatı 
lannda liuğday fiatlan ofisin Orta Anadolu narka tabi tutulaca1ı;.. fiatın tereffüüne 
mübayaa fiatianna kiloda bir kurut on pa- meydan verilmemek için yuk,;lnda izl\h e
Ia ilave etmek sureti!-: salılacaktır denil- dilen tedbirler alınacaktır. Dahiliye Veka
mekte. ekmek fiatının yükseltilmesine mey- leti, francala ile beyaz ekmek fiatlarına 
dan verilmiyecek surette hareket olunması nark kanmasına taraftar görünmemekte. 
bildirilmektedir. fakat halk ekmeği Ejatının yükseltilmeme-

Beyoğlu kaymakamltğınrn evrak mah:ıe
nini soyan bir hır~ız zabıtaca yakalanarak, 
adliyeye verilmi~tir. 

Suçlu sabılr.alılardan Ihrahim isminde 
biridir. Daha bir hafta evvel hapishaneden 
cezasını ikmal ederek çıkan İbrahim. kam
yon ameleliği yaptığı •ıralarda dahili tq
lr.ilatını iyice öğrendiği Beyoğlu kayma
kamlığı evrak mahzenine girerek, bir hayli 
metruk evrakı çal!nı' ve kilo ile .atmıştır. 
Bu sirkatler birka; gün devam etmiş, niha
yet sonuncusunda mahzen civarından geçen 
hükumet tabalıeti odacısı İsmail tarafından 
görülerelc. cürmümeşhud halinde yakalan
mıştır. Yapılan tahkikat neticesinde, Ihra
bimin bu şekilde bir hayli eski evrak çaldı
ğı anlaşılmıştır. 

Ekmek fiatlarının yükseltilmesine karşı ainde ı1rar göatermektedir. 
alınacak tedbirler gene bu tamimle Dahili- İstanbul vilayetine gönderilen bu tarnim 
ye Vekiıletinden vilayetc bildirilmiş bulun- bugün Belediye Reisliğine to:bliğ edilecek
maktadır. Buğday harmanlan değiııtirile- tir. Belediye, tamirnde işaret edildiği gibi 
cek, un randımanı azamiye çıkarılacak ve yüzde elli sert ve yüzde elli yumuşak buğ
bu suretle fiat müvıızenesi muhafaza edile- daydan vücude getirilecek ekmek c;e, nisini 
cektir. Unu eııki fiata mal etmek için icab fırınlarda tecrübe edecek, alınacak netice
eden fenni tedbir alınacak, bu hususta alı- den Dahiliye Vekaletin.! maliimat Yerecek
nacak lı:ar&J'Iardan Dahiliye Vekaleti ha- tir. Vekalet, Istanbuldan alacağı tecrübe 
herdar edilecektir. neticesine göre büyük vilayellerde halk ek-

Büyük ~hirlerde halk ekmeği usulü ih- meğinin çıkanlmasına başlanmasını alaka
du edilecektir. Yüule elli sert ve yüzde dar vilayetlere bildirecektir. 

Hapishaneden çıktığının haftasında hü
kumet dairesini soymağa kalkan bu cüret
kar sabıkah, Beyoğlu müddeiumumiliğine 
teslim edilmiştir. 

--------------------
T ramvay ra yı yokluğu 
kendisini hissettiriyor Bir genç tramvayla 

kamyon arasında 
kalarak ezildi 

T opbanede Necatibey caddesinde 24 
sayılı evde oturan Bahri adında bir genç, 
dün akşam Fındıklı hamvay caddesinden 
kaJlı tarafa geçmek isterken, Ortaköy Ak
saray hattına işiiyen 15 7 sayılı tramvay 
arahasile karşılaşmıştır. 

Bahri kendisine tranıvayın çarpmaması 
için hızla ileriye atılmak isterken bu sefeJ 
abi İstikametten gelmekte olan bir karo
yonun sadmesine uğranıı~tır. 

Bu çarpma neticesinde yere düşen deli
kanlı birbirlerine çok yakın bir mesafede 
bulunan tramvayla kamyonun arasında ka
larak feci bir şekilde e7ilmi~tir. 

Kazazede baygm bir halde Beyoğlu has
tanesine kaldırılmış, hadise etrafında tah
kikata başlanmıştır. _;,._. ________ _ 
Bir adam tahta kurularından kaçar 

ken çukura dütüp yaralandı 
Ferikoyünde Orta.nea otaltında oturaı1 

Muhittin adında bıri evvelki gece tahta ku
nısundnn uyuyamamış ve bu ha.şerattan 
kurtulmak için de evlerinin karşısındaki ar_ 
&ada yat.maıta karar vermiştir. 

Uyku sei"6Cllll evinden çıkan Muhittin, 
arsadn doln.şulı:en bir çukura dilşmüş, vücu
dünün muhtelif yerlerinden 11~ır surette ya
ralarunıştır. Yarnlı Beyoğlu haStanesine :kal
dınlınıştır. 

llac kaçakcılığı hakkında tahirikata 
devam ediliyor 

Sultanahmcdde oturan Fahri adında bir 
gencin Hataydan Heyhaniye yolile şehrlmi
ze külliyetlı miktarda knçak mualece ve tıb. 

bi müstahzarnt getlrdl~inden dolayı Emni
yet Müdurlü~ünce hakkmda kaçakçılık su
çundan taklbat yapılmakta oldu~unu yaz_ 
mıştık. 

Zabıta dün de bu mesele ctrafındn.kı t.t't... 
kikierine devam etmiş. suç mevzuu olan Iliç
Iann zararlı olup olmadıklannın tayinini 
Sıhhat Müdürlü~ünden sorm\J.Ştur. 

r Küçük haberler ~ l~_.;..._... ___ __,J 
•"1orya plijlan - Florya plajlanmn i§leJ... 

mesinl üzerine alan müteahhid muteber ke
fil bulamad$ için mukavelesi feshediJm~
tır. Paza~ günü plı\j pazarlık. sureUlc bir 
müstecire kiralanacalı:tır. O güne kadar Flor. 
ya plAJı emaneten belediye tarafından işle-

Romanya ile deniz 
nakliyalı tekrar 

başlıyacak 
Öğrendiğimize göre son vaziyet üzerine 

Rumen hükumeti tarafından tatil edilen Ji. 
manımız ve AkdeniL ile yapılan deniz se-
ferleri önümüzdeki haftadan itibaren tek
rar ba~lıyacaktır. Seferlere e'!ki~i gibi yolcu 
vapurları tahsis edilmektedir. Bilhassa aon 
günlerde emtiai ticariyenin nakledilememe
si piyasayı da mutazarrır etmiıı olduğun
dan, Rumen I.!.ükiimeti deniz nakliyatının 
yapılmasını münasib görmüştiir. Şimdilik 
yalnız fstanbula kadar yapılacak olan se
ferlerin bilahare vaziyet müsaid gittiği tak
dirde Pireye kadar uzatılma~ı da im~an 
dahilindedir. Ancak timdilik bu hususta 
kat'i bir şey beyfln edilmemektedir. Ro-
manya ile deniz ticaretimizin yeniden baş· 
laması piyasamızda da çok memnuniyet 
uyandırmıştır. Ihraç için bekliyen mallar 
bu suretle vakit kaybedilmeden sevkedile
ceklerdir. 

Denize dü§en bir kaptanla bir 
tayfa kurtarıldı 

Rizeli Muhittin taptanın idaresindeki Ter_ 
sane motörü dün ot yükile ~aza giderken 
Amavudköyü açıklarında sulann cereyanına 
kapılmı.ş ve bu sebebden motör b ir hayli sul
ln.nmı,.c;tır. 

Bu saliantı esnasında b:ı.lyeler devrtimlş, 

motörün lmptanı Muhlttinle gemiellerden 
Tevfik denize dü.şmiL,Ierclir. 

Kaza esnasında clwı.rdan geçen sandallar 
• tarafından kaptan ve tayfa kurtarılmışlar-

dır. 

Bir motördeki yüz ton kömür 
tutU§tU 

Kuruçeşmcde Koçoya aid kömür depo.s;ı_ 

nun önünde demirli bulunan Hüdaverdi mo
töründckJ yüz ton kömür, dün mahiyeti an_ 
la.şılaınıyan bir sebebden dolayı birdenbire 
tutuşmllŞtur. 

Hl'ıdiseden haberdar edilen deniz itfaiye _ 
sinin vaktinde müdahaleslle kömürler sön
dürülın~tür. Ateşin ııe .suretle çıktıgı zabı_ 
taca araştırılma.ktadır. 

Benzin tasarrufunu temin edecek 
kararname henüz tebliğ edilmedi 

tııeeettir. Benzin 1stlhlô.kinde tasarruf ternin eyle _ 
Düftkü ih~ faaliyeti - Dün ~acar.istana rnek maksadile ta~lde çalışan arabaların 

35 bin Uralık tütün, 50 bin liralık palamut birer gün münavebe ile çalışacaklarına, hu. 
hulA.sası, Romanyayın balık ve tirtik ihr:ıç 1 susi otomobillerin ancak haftanın muayyen 
edllm~r. günlerinde sefer yapabileceklerine dair hü-

Dün Yunan bandırnlı iki vapurla neft ve 
askiler gelmiştir. 

Fiat mürakabe komlsyonu - Komisyon 
manıratura satı.şlarındn satıcıya bırakılacak 

kAr nisbetıerirU tesbite devam etmiştir. Bu 
a.rnda yeniden 1apt1an OOzı lhtikfı.r ihbarları 
dıı- tetklk edllmi.~tir. 

kümet.in vermiş oldulu karar henüz İstanbul 
Belediyesine blldirllmemişt.lr. Belediye, teb_ 
ligat yapıldı~ı andalı itibaren derhal tat _ 
blkatn geçecektir. Esasen İstanbuldaki ben. 
'Zin stoklan bir müddet evvel tesbit edilmiş 
bıılunmaktadır. 

Tramvay hatlarını:ı e<ıkimesi tlolayısile 
bunların yerlerine kanacak yedek ray ve 
malzeme darlığı devam etmektedir. Dı~a
rıdan ray getirilememesi vaziyetin bu ,e
kilde devamına idan·vı mecbur kılmak ta
dır. Hatların bilhas!la bazı kısımları mu
hakkak surette değiştirilmeği icab ettirdi
ğinden, bunların ~emınine eldeki mahdud 
stokla çalışılmaktadır. Fakat umumi vazi
yette şehrin içerisinde dö~eli bulu:ıan tek 
hat ray 66 kilometre kadar tutmaktnd:r. 
Bunların yeniden değişmesi ise iındiki 
şartlar dahilinde imkansız görülmektedir. 
Ancak Almanya ile yapılacak ticari anlaş
madan sonra bu memlekette!\ ray getiril
mesi mümkün görülmektedir ki, o zaman 
hatların yeniden değişme ... i mümkün olabi
lecektir. Benzin fiatlarının son yüksıoli,i ü
zerine bazı hatlard.:ı yolcu nakliyatının yal· 
nı:ı tramvaylarla temini servisierin çoğal
masını icab ettirmektedir, bu da daha faz
la sürat ve takatİ mucib olacaktır. Bo ili
barin idare azami gayret sarfederek nakJi
yatı muntazam ~ekild~ yapmağa gayret et
mektedir. Eldeki 168 arabanın bu i e ki
fayet edeceği de tahmin olunmaktadır. 

Bundan başka Üsküdar ve bavaliai 
tramvay hatlannt:lan bazılarının kaldırıl
masının Istanbul tarafındaki ray ve malze
me, eksikliğinin izalesine büyük yardımla
rı dolr.unabilecektir. 

Maamafih bu hatlarda işletilmesi mev· 
zuubahıı olan otobü~ seferleri:nin şimdilik 
yapılmaııı mümkün görülmediğinden, bu
radan ray ve yedek mal:r.eme alınamıya
caktır. Eğer bu hatta otobüs işletilmesi 
mümkün olursa idare bundan istifade ede
cektir. 

T ayyare modeleilik 
kursu açiiacak 

Dünya tayyareciliğindc görülmekte olan te 
rakki ve inkişafı gözönünde tutularak yurd
da tayyareciliğe hı:vesi artnmak ve tayya
re ile küçük yaştan meşgul olmağı temin 
maksadile bu sene 15 Temmuzdan l 5 A
ğustosa kadar devam etme.k üzere Türk 
Hava Kurumu tarafmdan Istanbul San'at 
mektebinde bir tayyar~ modeleilik kursu 
açılacaktır. 

Bu kursa yurdıın muhtelif vilayetJetin
deki lise ve orta okul muiil}jmlerinden 50 
kişi i~tirak edecek ve bunlarn, tayynre mo
deli yapabilmeleri için arneli ve nazari 
ders verilecek ve kendilerine muhtelif ti:ı> 
model yaptınlacaktıt. Kurs nihayetinde bu 
muallimler mektebleıine dönerek kurata 
gördükleri metodları talebelere öğretecek
ler ve bu suretle modeleilik yurdun her ta
rafında taammüm etmiş olacaktır. Bu mak
aadin Türk Hava Kurumu, model imaline 
lüzum1u olan bütün malzemeyi meccanen 
verecek tir. 

Kurıı 15 Temmuz Pazartesi günü Türk 
Hava Kurumu hackanı Erzurum meb'usu 
Şükrü Koçak tarafındnn Sultanahmeddeki 
San' at mektebinde mern!imle açılacnktiT. 

doludur. Bilhaıısa nazizm bu edebiyatı kg. 
- Mubarebeden aonra, diyordu, umu- rüklemiştir. Maamafih Fransız edebiyatl'f 

mi işlere karışmak İstiyenler bu muhare- oın yalnız roman cephesini görmek te kafi 
bede dövüştük diyebilmelidirler.» 

gelemez.. Büyük Harbde!l sonraka Fıans4 

* «Nihayet muhteşem bir 1ükuna kavuş
tuğu ııaat geldi. O gün, kordonlu, teridli 
bir zat, azametli mai,;retile çadırları dol""
makta idi. Her yatağın ucundıı duruyor ve 
hodbin bir sesle bir takım sözler söylüyor
du. Öyle ki, sanki bu hutbesi yaralıya bü
yük bir ~eref te~kil etmekte idi. Freyssinet
nin yatağı önünde de mala verdi ve nut
luna başladı. 

Öldüğünü anlatmak. için yapıbn her 
türlü i,aretlere rağmen bizimki hiçbir şe
yin farkına vannadı ve mühim, usulperest 
bir adam olduğundan ne söyliyecek11e hep
sini söyledi. Maamafih sözünü bitirdikten 
sonra yanındakilere: 

- Bana bildirecek bir 
Diye sordu. 
Ona: 

şeyiniz var mı? 

tiyatrosunda bu zehirin fazfasile aktığııli 
söyliyebiliriz. Vakıa çoğu güzel eserlerdin 
fakat telbn ettikleri fikirler bugünkü bot" 
guna safha safha yardım etmiJlerdir. Mro 
seli bu eserlerden en tipik bir tanesi « Ta!J. 
zafer altında mezar•> dır. Bu piyesin ikinol 
perdesinde baba. oğlunun önünde dit. ç&
ker ve ondan af diler. Çünkii oğlu harb. 
gitmiş, babası hudud gerisinde, şehirde kal-: 
mıştır. Bir diğer hatırladığım eser de Car ~ 
caııse ismindeki drl\mdır. Bu piyes, iltl 
tem~ilinde, Pariste büyiik gürültüleıle bit 
skandala sebeb olmu;, bir müddet sonr• 
ise temsilierin men.ine kadar gidiJmi§tJ.ı 
Hasılı milli hareketlerde tesanüdsüzlütC 
duygulannı açığa ,·uran böyle bir edcbiyll'l 
tın o muhitte fena akisler yapmaması iın• 
kansızdı. hte Fransa, bugün, biraz da. 

- Evet, diye cevab verdiler, 
ki ... bu yaralı ölmü~tür ..• ;, 

(kim bilir belki fazlnsile), bu edebiyatıt1 
şu var da acısını çekiyor. fam manasile sevgi "q 

* «Ayni zamanda. yüzlerce ve yüzlerce 
vücudün ~ömü1ü olduğu me7.arlığa bakıyor 
ve, arzın bu noktasında birikmiş olan !te
derler, yeisler, yahud gazablar mecmuunu 
heııablıyarak, memleketin iç tarafındaki 
kafekonserleri, salonları. sinemaları,' u
mumhaneleri dolduTıı.n, hayastzca kıon'dil~ 
rinden, dünyadan ve zamandan haz duyan 
ve fedakarlıklann bu sarsıntılı hisıırınl\ ~
ğınarak umumi felakete iştirak etmek iste
miyen bütün o adamlan düşünüyordum. 

O adamlan, hı'lç duymaktan ziyade u
tanç duyaralt dü~ünüyordunı.ıı 

* 11Hergün 80 rakımlı tepeye ziyaretçiler 
gelmedeydi. Bunlar. Amiens·den muht~em 
otomobillerle teşrif buyuruyorl;ndı; bir ı.i
raat müsabakası ,ergi3ine benziyen çadır 
bezinden büyük avluyu konuşarak geçiyor
lar, yaralılara, şah<ıi işleri, kanaatleri, va
karları ile mütenasib bazı lakırdılar söylü
yorlardı. Karnelerine notlar alıyorlar ve 
bazan zabitlerin 3ofrasında yemek yeme~i 
kabul ediyorlardı. Bunların arasında ecne
biler, insaniyetperverlet, ~iyaset adamları, 
aktri~ler, milyonerler, romancılar ve gaze
teci geçinenler vardı. Kuvvetli intıba ara
yanlann, bazan, mahruti bir çRdır altına 
yahud bir operasyon salonuna girmesine 
müsaade olunuyordıı. 

Bunlar, han güzel olduğlJ takdirde. 
günlerinden memnun ve meı:~lı §eyler, 
kahraman muharibler ve model bir ensta-

iman telkin edici bir edebiyntın yt·r~n6 
böyle bozgunluk aşılayıcı bir edebiyotıtl 
bütün üslubu, bütün kıymeti ve realizıni 
bile o memleket için bir felakettir. Bu ne\'~ 
edebiyattan yalnız başka milletler istıfadıs 
edebilirler. Çünkü o cıcrlerin tercümesili• 
yazıldıklan memleketin ruhl}ndaki Uıf v~ 
füturu belirtmiş olurlar. 

Netice olarak ,unu söylemek isterim kir 
yarının edebiyat tarihçileri bu mevzuun \it' 
tünde ne kadar ibretle dursalar uzun sö)"' 
!emiş ııayılmazlar. Zira bütün dünya içi" 
Fransanın son acıklı lıali kadar son edebi• 
yatının da ders teşkil edecek tarafları d 
derece fazladır. 

Halid Fahri Ozansoy .............................................................. 
Sözün kısası 

(Baştarafı 2 nci ~ayfada) 
seri olan (Büyük Türk lugati) .1in üçüne~ 
cildi tab'a verilmiıı ve böylece, sessiz sa 11 

dasız, Ebedi Şefin çizdiği irfan yolund~ 
hayli ileriye gidilmiştir. 

İlim, muvaffak olmak için tevazula mÜ'" 
terafik olmalıdır. 

Tıük Dil Kurumu bu diistura ötedenbe-:o 
ri riayetkar olduğu için meydana getirdi~ 
e<ıerlerle bugün bihakkin övünebilir. 

Onun, her biri }-üksek kıymette olan sa• 
yın üyelerini tebrik eder ve hayırlı, hem di 
feyizli çalışmalarını\ daha nice yıllar de ' 
vam edebilmelerini candan dileriz. 

C. Ckr.euı ~alu 
~ 

İnşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

ı _ Karabük'te kurulacak asit sülfürik ve süper fosfat fabrikası Inşaatı valtldl nat 
esasile ve ıtapnlı zarf usullle eksiltıneye konuım~tur. İşbu inşaatın muhammcn keşif be# 
deli •94508.07 liradan ibarettix. 

2 _ Ek.silbne evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank Muameliit Şubesinden alına# 

bilir. 
3 _ Eksiıtme 29/Temmuz/1940 tarihine müsadif Pazartesı günü saat 16 da Anka "' 

rada Sümer Bank Umuml Müdürlü~ünde yapılacaktır. 
-i- Muva.kkat teminat miktarı 23.530.32 liradır. 
5 _ i~teklllerin teklif evrakı meyanma şimdiye kadar yapmış oldukları bu kabil 

işlere, bunların bedellerine, . I irmanın teknik teşkilatının kimlerden t~ltkül etti~ ine ve 
hangi bankalarla muameleefe bulunduklarına dair veslknlan koyacaklardır. 

6 _ Teklif mektublannı havl zarflar kapalı olarak Ihale günü .saat 15 şe kadar mnıc# 
buz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Muhabera\ Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

7 _ Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadnt 
gelmi.ş ve zarfın kanuni .şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vakl olnbilccclC 
geclkme~r nazarı itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi krada .,erbe3ttir. •3677.. •6009• 

1 Istanbul Belediyesi İlanlan 1 
cerrahp., Haseki, Beyoğlu, Zührevi hastalıklar hastanelerile Zeyneb Kamil Do "' 

tumevinin yıllık iht.iyacı için lüzumu olan y~ sebze kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Meemuunun tahmin bedeli 13647 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 1023 lira 58 
kuru.ştur. Talibler toptan veya hastaneler iUbarUe ayrı ayrı teklif yapabllirler. Şartnn .. 
me zabıt Te Muamelat Müdürlü~ü kaleminde görülecektir. İhale 15171940 Pazartesi 
günü saat 15 de Daimi Encumende yapılacaktır. Taliblerln Uk teminat makbuz ve'l'
mektubları ve 94.0 yılına atd ticaret odası veslkalarlle 2490 numaralı kanunun tarifat.ı 
~evresinde hazırlıyacaklan tcklif mektublarını ihale günü saat 14 de kadnr Daimi En ' 

Pazar Ola Hasan Bey Divor ki · 
Kursu müteakıb Ağustosun 18 nci Pa

zar günü Yeııilköyde bir model müs,,baka-
cümene vermeleri lazundır. (5-«9) 

---------------------------------------------------------------------------------~ 
~~ .. ~:! ~! ~~~~-~ !!~: .......................... ·····-···· ... . 

Askerlik işleri: 

327 : 32.9 doğumlular çağırtlıyor 
Kartal ASkerilk Şubestnden: Şubemlzde 

mevcud bDümum yerli erat 327 - 328 - 329 
do~uınlu erler talim için 12.7_940 Cuma gü_ 
nü celbcdilmcktedlr. Derhal §Ubeye müraca
atları nan olunur. 

E:::::!::===~=!!!!:====::==~~~~~~~~~====. ::!J Şubeye davet 
_ Hasan bey oil- ..• İtalyan radyo- ... Akdenizdeki mu Hasan hey - Na- Eminönü Yerli Askerlik Şu~ndcn: 

mem ı.şıttın mı? ~ıunun anlattı~ma harebe on beş dnkL ını olur, radyoları 48 Levazım tc~cn (39601) siell numaralı Sa_ 
aöre... b devam etmLş... saattenberi bu mu_ lih o~lu 322 do~umlu Mehıned Ali ve demir 

harebcyl anlatmak - yol erl 319-80 Osman otıu Ahmed kısa blr 
la meşgul! zamı,mda §ubeye gelmeleri ilAn olunur. 

Türkiye Ctlmhuriyet Merkez .Ban
kasından: 
İskenderunda bulunan §Ubemizin kapatılması kararlaştırıl~tır. Bu şubemiz 15/ TcO'I .. 

mUZ/1940 tarihinden sonra muameiAtını tatil eyliyecekUr. Bu şube lle münasebetleri 
olanlarm 31 Temmuz tarihinc kadar i'lkcnderunda bulunacak olan salahlyetll me ;ı 
murlarımıza ve ondan .sonra da Mersin şubcmize müracaatlan lüzıunn 11!\n olunur. (6~ 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Sivil liselerde ikmale kalmış taıebelerin Harb okuluna girebilınelerinl teınln maksli' 

dile kayıd ve kabul muamelesi, Eylul nihayetine kadar uzatılmı.,tır. ikmali olup Hnr' 
okuluna girmete i.!teldl olan talebelerin şimdiden mensub oldukları askerlik şubcle.nıı' 
müracaat ederek muamelelerini llonal et.Lirmelcri ve ikmaldc muvaffak oldukları tnk " 
dlrde evvelce tekemmül ettirecekleri cvrnkı ile okula alınacakları ilfın olunur. 

(293) (5996) 



.. 

• • 

J 1 
Akalliyet mekteblerindekl muallimlar anyan1n esrar 1 

har b 
B itlerin lngı1tereye aaklad~ söyle -

ma 1nes1 Menık1a gddj: - 1 - HaYadisin mabadi de Yar ... 1\toal ~ 
- Gazetede okuodun mu, aedi, fehri - Jimlerinin hakkını odemiyen meltteblerio 

yapacak..ları af&iı yakarı bellidir. Fakat e- mizdeki bazı e\al!jyd mekteblerinin türk- yeni ders bqmda kapanlmalan karariat-ne n .., • • d ..... , ............ -..... YAZ AN •••••••••••••••••••• 
rn~'k . t . 'enı ICII ~i lahlardan bahset - 1 

ıs emıyoruz. Bu 1 u kla Emekli 1enert11 .
1 bilmediğim' 'b' n an• ne owu ruu 

dıı dıı b h~ ~ ı. ne olabiJecdderi haUm- H. Emir Erkilet 1 
liz; çünk~ u~f k!"f~ yormak taraflısı deği- .son Poıta. nın askerl muharrtrl ~ 
yokhır. u na ebı ıhtinıa] böyle bir ıey ...................................................... _ •• 

Biliyoru~ ki H'ıtl • 'L '--"'- ,__~ iaik hü hava armad.ıw vardır. Ve 0 bununla 
var tt·~· enn, naJCS:aten yo&'Uln M d · . . h d halci 
tn !im e dı~,· mükemmel teornh 'Ye ~~ eruzın~ ... ~;ruın a 'ırıiyet tee.is 
'L e ı mi~ ha 1 kil • f e.o •oora ~uçıa .-e orta ceaamette hiD-
ııı; bi • sım ann ı enne •· Id b t ( .. lii. . 
vardır rerB kar 'Ve hava oıdusı:ı larae) o d motorb. d~ ~avk Da ~e luıJ?k -

· OyUndan d h "k k ~ f - or usunu ın ırere~ arşıya geçıre _ 
~eğe istelı:l~ müte§ebb~ yu :e. J· b' g::· c.ektir. Ebette en bü}'Ük çaplı toplar la da 
onannııısı mevcudd ıs Fe c~~ .. 1ı • rr h ro Knnalda hir Alman .h.akimiyeti teaiaine ~a _ 

vl adan indiri1rnek ü ur. ar.81~~çuhnien.k .a- ~ılacııktır; belki de ba~a teyler de ola -
an v .. l zere yetıştın ~ rt a- L E k H' J • 1- •

1 e on erine duru' hi :t" 1 ~ cadır; a at ıt enn ngı tereye karp bat-
v.akrdır, lehistan No unaz Hzırl ı dumenB len lu:a .silahı binlerle ııçak. binleıle motörbot. 
çı a v 'h ' rveç, o an a, e - b' 1 1 .. .. b' ak h . d e nı ayet Fra b 1 L d ın er e parıışutçu. ırç ava pıya e 

ğer calib &elen Hitler oluraa, onun .De ya- 1m 
pacaim& anca.k D vakit göreceğiz! ÇiiDkü çe muallimlerine dÖTt aydn maa~ verilmi- tın If· 

o, .Gkir ;ve planlarını aııc.alı; vakti geldiltçe yonnuş. - İtte bir ceza. 
parça parça ortaya atan bir .Oamdar. ve 
böyle bıiı' adamın ne yapacajı evvdden 
belli olmaz. 

Fakat ne olursa olsun pek gizlenemi -
yen bir halci.kat vardır ki. o dıı dörtlü iti -
lafın muvakk.at olu,udur. Hakiki ve de -
va m lı mibver Tokyo - Berlin - Roma mih· 
veri olarak zÖıiiAüyor. Bu takdirde Sovyet 
Rusya 'ne olacalwr~. Bunu dü~ünme"k JÜP· 
hesiz bizzat Sovyetler Birliğine aiddir. Fa
kat göz:.clen ltaçmryan bazı alametler var

Cevab verdim: - Mdttebler kapanııa.'\ maapnı alnu • 

- Oltudum. yan muaflimlerin ceplerice ne giTeT~ 

- Bu .. al alikadariann nazan dilekatini 

ce.lbetmiş. Havadis bitmed i ... Bu mektebleıf 

- Tabii ed!!f'. idare edenler. ~ dü§lllüııler, varidnt te-

- Merak ettim, bu halin ali\kadarların mini için mektebleri menfa tine müsame• 
Teler verecekler, bu müsamerelerdcn top• naınn dikkatlerini cdbetıneı.i ~n dört ay 

dır ki bunlar Sovyet Ru!!yanın hakiki dost- geçmesi mi icab ederdi? )anan para ile moallinıler:: olan borçlaona 

lannı 4imdiden tantmaıııu icab ettirmek ödiyeceklermiş. 
tedir. man • k n!'la un ara ıtarşı ar- kı · 'h b' I I 

1 ın ırn anlarını huln d k1 • • t ası ve nı ayet ın er ~ tanktan ibaret 
arın ord 1 lk ma ı arı ıçm on - olac.a.ktır Bu 1 tam b' . . H. E. Erkilet 

du lar u a.rı i darbede kınldı lar, bozul- b' b b l'kkrı~ı . ır ıntı~ .. ve tam .............. --······ .. ·-··-· .. ···-··· .. ··-·-··· .... . 
- Merak ettim, gene şükretmeli deği] 

mi, ya dört sene geçmesi icah etseydj). 

-~~n~)) 

- lllllllf 

- Mera kettim. Tiirkiyede bulunan bir 

mektebde esas ders türkçe değil ınidir~ 

- n):nn 

gaJ altve esrr düştiiler; memleketleri de ış- ıkr J erb~' ~~'~ ıv-emLeaıı_ On\Ul. ~nun~~:Jgüç Bl"r yaşJnda b•lr yavru 
ına alındı. Çl ı ır uyu.ıı: ve euar .ıı;uvvetmı te~ e-

Faltat .. j d' 1 ·ı diyor. 4 •• •• k t • 
O h "m ı n,gı ter" hnhis mevzuudur. F k . UOCU a pencereSin-

nun usus.iyet~ bi d ) d •. a at hız: bunlardım bahsetmek istem._ 

btelilc. çok kuvvetli j/ : 0 masın n ve h-b yorduk. Günkü Hitlerin asıl esrarlı ,harb den düşerek parçalandı 
- Merak ettim. Kencli 

maaş veriyorlar da. türkçe 

muatlimlerine 

ınuallinllerini 
- Merak ett.inı, türkçe muallimlerinc 

maaıı vermek için :parsa mı toplıımyor1 

rJ ..r11ıet. ::!tulil.11i 

ultuunasındadır Ja• ır k onantl~ab}:a d sa 1 makinesi lnııilar olmayıp ltaJya, Rusva ve 
ına l • ~e uvve ı ır onan- J . . . 

1
-. 

sı o nuyan, Hitler tim€t Jngiltereye taar· ap~~.yı 9C"?ren sıyas~ .. cıaruve aaıdır. 
ru~ etmek istiyor N I d 3 Bugunku harbin baş aktöru Almanya iae, 

Dün alt~m Kum "-apıda leci hir kaza ol- mi ayııd ediyorlar. neden)·· 

vc:l v · apo yon a, onuan ev- d 
1 . e sonra birçok fatihler de şimdi Hit- yar ımcı san'atkiı1an ,üphe yok ki, no• 
e~ıl Y~Pınak istediği şey,. vaktile yelten _ geçen bu ÜÇ büyül devlet~r. Bu <lev1ct -
~;ahdı, fakat ya biç teşebbüs etmemişleT ~~~n .b~ncıı zıd m:nf~a~leri ~itlerin h~p 0 

ud muvaffak o1amamışlardı. ~ırlı sıyaset manı~ela:ıl~ telıf olunur; ih-
d Normandiya pre · V'lh l f .1 ııl ... flar hep o manıvf'la ıle hal veya tehiı 

e bir krallık v nsı '- ı e m,d ng~ t:fred- edilir. 
ederelı: JOI..L era,et ıtavgası:- an tsti a ~ 
daki H .vu yılında Ingilterenin ccınubun- Rizce I litlerin esrarlı har b makinec.i bu
ve en 11Btmg kumsafına ordusunu dökmüt radadır. Ba~ rol daim:ı Almanyadadır. Di
lebe 1" Anglo-Sa.!t.ıon kralı Harald'a ga- ğerleri ise, :rol sırası geldikçc 11ahneye çı -
te a ça ınıştı. Bunun üzerine bütün lngilte- !lcarlar. Mesela 1talya bilfiil barbe girinciye 
girın~ ~manda Normanların i,gali altına :kadar bircolc roller aldı ve yaptı. Onun şim 
den b' ı d~ o zama nd\ n, yeni 8i 4 se.ne- dik i rolü Ingiltereye karşı harbi:le Alman -
ba erı ngıltereye hiç bir müııtev!i ayak yaya bilhassa deniz: ove hava kuvvetlerile 
fn:lliaınış.tır; çünkü bıJTası bir adadır ve yardım etmek ve Akde.nizde mümkiin mer
do er~rn her devletinkine üstün b;r de tebe fazla Ingiliz kuv1·eti tutmaktır. Fa -
rna:ı':tı ı vardır, ingilterenin .istJla oluna- kat halyanın 11'aziyeti tavazzuh edinch•e ka 

J ıye adı çıkm ı bundandu. dar, hatti onun müaefiklerle birlik~ Al-
ta e Hitler, timdi böyle bir fngilteıeye manya aleyhine harbedeceğind~n bahso • 
m:~ruz e~ek ~e onu mağl\ıh ve işgal et- Jund~ ve umuldu. 

llZlnmdedır. Bu aebeble herkesin bu Omın gibi. Sovyet Rusyanın da vaziycti 
:u~:z:zam tC§ebbüse esrarlı bir mahiyet VeT- ve dörtlü itilaf dahilindeki rolü, elbet, bır 
bieaı v~ timdiye .kadar muhal addolunan gün anlaşılacaktır. Ancak bu takdirde bu 

r,oe~ı!l husulüne yardım edebilecek es - rof ne olacaktır? Yahud böyle bir hal ha-
rar ı aılan v 1 1_ k 
hatta k·ı e vasıta am hayatlerde can ve A:i atte var mtdır veya olacak mıdır) Bit-

• ş~ ı verilmesi pek tabiidir. :tabi bilemiyoruz ve hıı sebehle fimidlik bi.i-
Kırnı Hitl · ı_ • b 1 1 b d 1 en ağ t ) enn. ıtarşı !lahili dôvcbılecek tün un ar esrar ı ir per e i e örtülüdür-

~ereft.ı~buo~ arı K~nnlın ce.oub sahiline di - ler. 

muŞtm. Saat 20.30 da Kunluıpı Ni§ancası _ H ? :n n 
yoku~da 27 numa~a oruran bd~ye ::======================================================~=========== 
odacısı Oıımanın bir ya mdaki .oğlu Metin 
4 Üncü ıbt penoefesi önünde 9ynarkc.n bir
denbire sokağa uçınuıt. ve k.ııldmma düşe
rek hurdahaş olm:ıştur. Yavru hurdahaş 
bir halde I laseki hastanesine k.aldırılınışsa 
da biraz •onra orada can vermiştn. 

Romanyaya ihraç edilecek tiftik ve 
yapaklar hakkanda mukavele 

imzalandı 
Rumenlerle ihraç edilecek tiftik ve ynpak_ 

lar bakkındaki esas mukavele dün Rumen 
heyetile Zlnı.at Bankru,, ara.<>mda immlan -
mıştır. İhracatçılar hazırladıkları yapnk ve 
tlttikltti birlik vasıtasile Ziraat Banlrosına 
teslim edecekler ve bW1hr iblr elden ihraç 
edilecektir. 

Rumen heyetine ntıhak etmek ü1.erc hu -
günlerde buı mütebassıs miişavirlerin gel-
mesı 'beklenmelr:tedir. Bunlar An'kamda dL 
~e.r bazı maddeler. bilhassa pamuk, :zeytJn 
ve ?eytlnya~ hakkında gôrü;meler yapa('..a.k
l:trdır. 

Motör direkaiyon kursu faal:yete 
ba!hyor 

istek ile &!jik arasında 
Bay ırZ. 1. :t ııoruyor: 
- uHatırlar mı~ınız.. iki ay evvel bir 

genç kız hakkında duyduğum sevgiden 
bahsetıniştim. uBu, bir sevgi değil, bir iır 
tektin demiştiniz. Hııkikaten öyleydi, fa
kat i:ıte aradan iki ay geçmi tir, elin içim
de canlı olaralt bu hi'! yaşamaktadır, de
mek ki aJ,ka tah.avvül etm~tir ... >ı 

- Aldığım mektub:ı ve verdiğim ceva-

bakarak, vaziyetini nihayet bu ikinci dere
ceye gelmi' farzedebilirim, bir merhale da
ha atlamaması için hiçbir sebeb yoktur , 
fakat ntlayJp atlamıyacıığını bugün kendi· 

ai dahi bilemez:. onu zaman gösterecektir. 
Kendisine t:elt tavsiyem: Muhtemel bir 

namzed olarak kızın nilesi ile tem&Sa geç
mes~ kızla konuomayı alacağı neticeye ta
lik etmesi, herhalde dürüst olmasıdır. 

* Kayseride Bay f(A. D. liye: 

·ı n arın hımayesinde, ordusunu In- Kezalik Japonyanın gerek Rmrva ve ge-gı toeye g . ... . -• 
ki dalı beçıreeegıni aöylü> or, lcimi de bel- rek Almanyil ile irtibat ve münasebe•leri Beyoğlu llıilkcVlııden; Motör. dirc1tsiymı, 
ed' aşka icadlıır olacağını tahayyül de karanlıklar ve şüpheler içioı<le ccreyan seyriiseter !kursu 15 'Xemmuz Sl40 Patartesi 
hi IYOT. Fakat bu en büyük toplarla, bir etmekte ve bütün bu münasebetlerin na - günü saat 111,30 da Ev.imlzin, Beyoğlunda 
v rnaye at~i ııçılamıyacak ka<br, ancak az zımı Almanya olam\ görülmektediri Fa - Karlman mııtaz,ası .kar.şısında Nıırzlya soka_ 
~ rnnhd~d menni ablabileceğjni kimse ha- kat Atmanya Jngı1tereye galebe çaldı~tftn ğında Parti blnasındalti tem.s1l salonunCia 

bı hatırlamıyorum, fakat muadele göz.üm
den binlerce defa geçmiş olan muadeledir, 
evet, göniil kitabında. yazılı olan hemen 
be.r ıhiıı evvela bir llltek halinde ba~lar. ba
zan şiddetlenir, Pas<>iorı h line girer. Fran
sı:.z.lann bir tabiri vardır. ukadın dt"ı.imin 

içindedir» derler, o hali alır, faknt n k de
rc~cesine yükselmesi enderair, mutlaka c:olı: 

tanışmayı, anlaşmayı. konuşmayı takib e
der. 

- Fotoğraf eğer bir ölçü olsııydı sine
ma yıldızlarının hepsi de birer melek 5ayı
lırlardı. Fakat mademki istiyorsunuz. gön
.deriniz, göreyim. faknt ayni zamandn da 
müsııade ediniz: Sima tahlilinden anladığı 
iddiasında bulunan bir arkada~m \"ardır. 

ona da göstererelt müsaadesiai alayım. 
na getırmiyoy, 
Fakat Hitlerin dm' d- sonra bu münasebet1er ne hal alacaktır; e- fnallycte ba.,lıyncaktır. Kayıdlarını y.ıptır _ 

'"' çolt kuvvetli ve ğer Ingiltere neticede ga!ib gelirse onun mış alanların ie§riflerhti rJca ederiz. 
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Çocuk elbiseleri GAIIIII 

Ben bu oknyucumun yazdığı mektuba TEYZE 

Bunları~,..., 

biliyor mu 
idiniz? 

Eskimoda motörleşme 
N aldeden: Mııt!fZ.Z.n T alıfttt BerleanJ Eskimalann fok 

Renkli Yeya beya. linondan &ıde çocuk 
elbisclerl. Beyazın ctckl in er e renkli, renU _ 
ıerın eteğine beyaz llnon -.:..n· ~---
r. .... _ .,.~ .... u.ır. r~rın 
...,wwindeki bencltıcr:in 

nasıı J'apılaca~ı 
ltoy<l~uz re.sıındc gorcblllr: lni 

~ z. 

Eli şi 

Bu 'bir demet margrıtı muhtelif bi"lm .. , or_ 
tiiler iç1n kullunabilırsinlz. KQyu bukeUcr 
ean, açıklar beyaz {))acnk, nralnrına tck yap_ 

Genç lnz od~h~tle yerinden çradı. 
Yanaklarından ya§lar yuvurlıuuyordo. 
Karşısında Hnluku gorunce iradesini 
kaybederek ona ellerini :uzntb: 

- Haluk. .sizinle evlenmekte acele 
etmişim, buna lür.mı yokmuş... Ben 
:kimııeııiz bir kız değilmişim meğe.r J 

- Ne söylüyorMınu7.) Sayıklıyor mu
sunuz Zeyneb? 

- HayJr, aldım başunda... Benim 
soyu m aopuın bdli ... 

-Masal mı söylüyorsunuz Zeyneb;ı, 
- O ltadın.. M~hpare Harum.. nıe -

ğer benim annem tm~l 
İlk itirafı yaptıktan sonra vahşi bir 

~retle ve bütün teferriiatile mese.leyj 
anlııtb. Haltık •ikiınetle ona dinliyor, 
yalanı ve doğruyu ayırd etmeğe çıılı:ı -
yordu. Genç kız yeriridea lı:.al.karalt çek
mesini açtı., Dariilaee.r.eden ~den rnek -
tubn çıkarnrak ona uzattıktan .~nra bu 
satıdann Halük IÜ~inde yapacağı tesiri 
anlamak için yanına oturarak gözlerini 
ona <!ikti. 

Genç dam hislf'rini belli etmeden 
sonuna kadar melc.tnbıı okudu. Kiğidı 
katiadı ve düşüneeli bir la'Ytrla: 

- Murtaza 1 kelimesini tekrarladı. 
Zeyneb heyecanla yerinden SJçradı. 
- Onu tanıyor mtt&Jnuz ~ Bu isim ö-

ze ynbııncı değt1 mi} 

Haliık derhal ce\·nh -v~edi, tered -
düd ediyor. düşünüyordu. Nihayet onu 
dah fula meral.ta bırakmamak için: 

- HEU'n •. dedi. Onu tanımıyorum. 
Y.alwz bu isim bana yabancı gelmedi. 
Filhakika dünyada pek çok Murtaza var
dır amma, Ahmed, Mehmed, Ha!!an gi
bi hergün rastlanan .bir ad olmadığı \çin 
imruun zihninde yer ediyor; bana öyle 
geliyor ki bu isimde bir adam tnmmşı -
tım. 

Sustalar; ısöze tehnr Zeyneb başladı 
- Size vaktile, d marlarımda cere -

ynn eden knnın pelç asil bir 'knn olma -
ma!lının muhtemel oldut'l.lnu söylemiş-

cal, hakilatin ddıtıeti k.arpsında tüy]e
Tim Ürperdi. O kadının annem olduğunu 
düşününce içime lenalıldar gdiyor, ne 
lcadar merhamet ve htisnü niyetle hare
ket etsem ona kartı içimde bir yakınlık 
duyamıyorum. Şmdi annemin bence e
bediyen meçhul kalmasını ne kadar te
menni ettiğimi bilmezsimı: Haluk. 

Genç adam onun yanına oturmuş, o· 
nun göz yaşlarile uraran güzel yüzünü 
"kendine çekerek teseliiye ujra~yordu. 

-Zavallı yavruın benim' Htı müthi, 
.anları yalnızca ıı;eçinniş olmanızdan ce 
kadar müteess:iri:m bilem~ Daınar -
larınızda cereyan eden kanın a~il bir ai
lenin veyahud halk tabakasından clan 
bir ttlfiBnnı kanı ol:na8Jn1!1 ~ ehemm.iye 
ti olur! Mademki ~ kendiniz ruhan bu 
kadar ,.ükııtek •e asilsinizi 

Bu özler genç kıza hafif bh lc9elli 
verdi. Kocaqna hn,ı kalbinde büyük 
bir minnettarlık odayarak göz ynşlnn e
rasında ona cevab verdi. 

- Hakkınız var Halük, fılkat o 'ka
dına tahammül '!tmek bilseniz ne kadar 
güç 1 En alelade bir insanın kvı ofnıakln 
rne.iud ohırdum a:nnıa, onu nnırıl bir 
kadın olduğunu c:iz tMa'\·vur edemeni .. 
niz. Onun her 'kelimesi, h~r bRkışı, her 
tavrı sinirime dokunuyoı. 

Ya babami O da b.ir ıııırh~. bir serse
ri imiş. Sizce bunun da ehemmiyeti yok 
mu Hnluk? 

- Kafiyenl Filhakika kayınv.a1idem
den ben de pe.k hoşlanmadım ve mz:m 
gökten birdenbiTe ba,ınıza -düşen bu an
neye ısınmamanızın ııebeblerini an1ıyo -
rum. Lakin bütün bunlar benim nar.a
rımda sizi değiştiremcz1er. Yoksa siz o
nu taklid etmeğe, ona benzemeğc mi uğ
ra cakauuz? Tabii hayır... Benim ;çin 
~Siz :her :mmnn asil ruhlu, dürüst, sevim
li ve munis Zeyneb olarak knlacaltmnu: 
'Ve buna pek memounum •.• 

Genç kız hayretle ba nı kaMırnıalı 
kocnsına baktı. Onun yüziinde m~fik bir 

bakışlar tamamile yok olmuştu. 
- B~ni tdtrar yamnızcla hissetmek 

size bir kalb istirahati veriyor mu Zey -
neb? 

- Evet Haluk! Sizin ynnını7da iken 
ıztırab çekmenin bile büyük biı teselim 
var. 

Genç adam cevab Termeden kariBl -
nın omuzlarını kolile sardı, onu niha -
yclm bir ~katle kendine çekerek öyle
ce kaldı. Bir ltt-lime söylemiyor, bir 'ha -
:rel:et etmiyordiL 

Zeyneb de bu vaziyette kendisini tah
tı emniyette hissettiğinden yavaş ynvoJ 
göz yaşları duı·du, h)Çkınldan seyıekl~ 
tı ve çekingen bir tavırla onun kolları a
rasından sıynldı. 

- Teşekkür ederim Haluk, bu gece 
bana cidden btiyiik bu yardım ettiniz:. 
Knlbimin Üzerinden ağrr bir yük ltalktı. 
Şimdi rahatça uyuyabilirim. Geeeniz ha
yırlı .o1sun dostum. 

Kiiçük elini 'koca~ma uzattı. Halük 
bu .parmak ları kendi gen~ erkek elleri a
'rllsında bir iki saniye tuttuktan sonra ağır 
nğır dudaklarına götürdü. 

- Allah rahatlık versin yavrum. 
Başını önüne ~ğerek dii~iinceli adım -

larin odadan çıktı. 
XII 

Ertesi snbab Halük Mehpaıe Hanım
la daha fazla tanışmak fırsatını buldu 
.şişman .kadın erlu·nden, nrknsında siyah 
&ı.tenden dar bir elbise, ba ında Ü11lÜ 

pC.mbe gülleıle süslenmiş iri bir şnpkıı. 
yanalelan kızıla boyanmıiJ bir halde ~el
di ve damadma kaf1ı fevk.alade hnra -
retli ve laübali bir tavır talnnamk ona 
binbir ~ey an1&tmağn bo~) dı. • 

} lalüko gelince. kanmnı hayretleıc dü
,ıirecek kadar mütebeaim bir yüzle ka
yınvalidesini karşılamı~ ve onun her 
sözile alaknd r olmu tu. O kadar ki 
Mehpare ıl-bmm. daha ilk günden <In -
nındına kendisini sevdirdiğ_inc kat'iyen 
kanaat getireTek büsbütün keyfi ve ncş' 
-si arttı. Bir arn Zeyôelre hitab etti. 

dcrisinden çok ince 
kayıklan buz yığın • 
ları nrasından .!.iizü -
le:r<'k geçerlerdi. Bu 
kayıkan küreklerle 
ilerlcten ve .istikanıctlerini tayin eden 

Eskimolular kayıkçılikta çok rnahirdır • 

ler. Fakat son senelerde onlar da kayık -

laliını motörleştir.rnek hevesine kapılnu§" 

Iardır. Şimdi bu kayıklarda rootörler var

dır. Eskimo kayıkçıları artık c:J..; hüner-

lerini gösterememektcdirler. 

* Ip atlıyarak dans eden k1z 
Filadelfiyada bir genç laz. 

benkesin kolaylıkla yapama· 
dığı bir dansı gözleri baglı oı .. 
du~ halde yapmaktadır ve 
ayni zamanda da çaprast ko],. 

la ip atlamaktadır. Bu ko.d8r 

zorluk içinde dansı, gözleri a-l 
çık ve ip atlamadan yapan -
lardan daha güzel yapmak -

ta dır. 

Sineklerden 
Sinek ve sivri -

sinekten korun -

mak i~ en iyi ça
re. odada bir tav
şaH bulundurmak· 

1 

tır. Sinekler ve sivrisinekler tavşann kO· 

nup ısırmayı insana konup ısırmaya ter

cih ettiklerinden bir odada bir tav~an ve 

bir insan bulunsa dcrhnl tavşann hücum 
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Me~aleket Baberieri 
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1 IS 
Jzunköprü-Keşan şosesi kenannda meydana çıkanlan 

kalede eski deviriere aid birçok eserler bulundu 

Edirne (Hususi) - lpsalanın lbriktepe 
ahiyesine tAbi Haral.t ki;yünde bulunan 
ale hakkında mütehassıs Rüstem Duyuran 
trafından incelemeler yapılmaktadır. 

Bu kale Uzunköpril - Keşan kazalarını 
irbirine rapteden §osenin iki üç kilometre 
arbinde olup her Iki kazadan da hemen 
yni uzaklıkta buılunmaktadır. 

Ziraat Veklleti tarafından Kırklareli ve 
Te kirdağ vilayetlerine gönderilen kırkar a
ded orak makinesi alınmıt ve yakında 
Traktör de gönderileceJti haberi aevinçle 
karşılanmı~tır. 

Konya (Husuai) - Konyada son bir 
•ene içinde imar fanliyetinde geniş adımlar 
atılmıotır. Birçok ~en eler evvel bir Fransız 
mimarile Konyanın planının }'apılması için 
görüoülmüttü. Son aylarda Erzurumda va
zife almıır olan mimar §ehrimize davet e -
dilmiş, bu plan Üzerinde konu~malar ba,la
mıthr. 

Ycuan: Ha.aan Adnan Gü 

Siyahlara bürünmüş bir mahlôk 
.. -l.lt~fatına teııe~kür ederim Ankboğa. 

B_~zım .. ıçın .. en qüyük nimet de senin gibi 
gun gormuş kocaların öğüdlerinden istifa
de etmektir. Bugünden itibaren seni ordu
rnun birinci sınıf bir başbuğu addcdiyo _ 
rum. 

~imdi Filistin çöllerinin kızgın bir köoesin
d~ ateşten bir çember tarafından çev.rilmiı. 
b.~r ~ezar taşı kadar sakin ve hareketsiz gö
runuyordu. Muhasarıı on beş günü geçince 
şehir~e kıtlık ve hastalık baş gösterdi. Or
ta çag harblerinin en büyük felaketi olan 
kıtlık ve taun işe karışınca Gerek mahsur
larının vaziyeti pek feci bir ~ekil almıştı. 
Artık sokaklarda açlıktan haykıran çocuk
ların feryadiarı yükseliyor, bir lokma dt • 
rnek içi~ birkaç kişinin boğazlaşması, sara
yın kapısında yiyecek bir şey dilenenierin 
gün arttıkça Çf')ğalması gibi feci tablolaı 
her görenin yüreğirıi sızlatıyor, hergün has
talık ve açlıktan ölen yü:tlcrce kişinin teş
kil ettiği mütemadi Lir cenaze kervana bu 
tablolara büsbütün deh!let veriyordu. 

Harala Akropolunda yapılan bu ara~tır
lalar neticesinde müteaddid şekil ve bü -
üklükte çanak çömlek parçaları ele geç -
1iş ve bunlar şimdilik Edirne müzesine ko
ulmuştur. Suniann içinde tamam olarak 
anmış, kaba, monorkom, mutfak e~ya· 
ına aid parçalar bulunduğu gibi çok ince 
.amurdan yapılmış astarlı, sarı veya beyaz 
eşil sırlı çok ince malzeme de vardır. Bu 
§Yalar arasında sarı ve iki tarafı sırlı eşya 
kseriyeti teşkil etmekte ve çoğu açık veya 
.oyu kahve renginde birbirine müvazi ge -
iş hatlardan, yahud da ince helozoni çiz -
ilerden müt~ekkil motiflerle süslü bıılun
naktndır. 

Yapağı mübııyaut 
Sümerbank fabrikaları T rakyamızdan e

hemmiyetli miktarda yapak mübayaatın -
da bulunuyor. 

Banka eksperleri vasıtasile <ıimdiki hal
de 3 bin balye kadar yeni mahsul yapak 
satın almı~ bulunmaktadır. Mübayaata de
vam olunacaktır. 

Plan işi faaliyet devresine girmiş bulun
maktadır, çarşı ve caddelere, hükumet dai
re!!inin şarkındaki meydanla Alaeddin te -
pesi civarında, ista'lyon şo<ıesinin iki tara -
fında fidanlıklar ve ~içekiP-r dikilmiş, Ata
türk heykelinin civarındaki yollar diizel
tilmiştir, Bu civardaki evlerin güzelliği de 
buraya ayrı bir hususiyet venni~tir. 

lnı~an azınanı endişe ile Naymana baktı. 
- Ben hizmete hazırım. Fakat bu ço -

cuk niçin somurtuyor) 
Nayman kat'iyetle başını salladı: 
- Sen istediğin l:iLi hareket edebilirsin 

8'Jğa, hen fikrimde sabitiın. Şehir olsun, 
ordu olsun kalabalık olan her yer beni öl
diirücü bir şekilde sıkıyor. Tek ba .. ıma ve 
istediğim yerde yaşamak istiyorum. 

A'kropolun şark yamacında bır kövlü 
arafından bulunan bakır paralar da Edi;ne 
nü:zesine teslim olunmuştu(, 
Kırklareli ve Tekirdağında zirai vaziyet 

Trakya ve Marmı\fa ziraat bölgesi baş -
:anlığına tayin edildiğini evvelce bildirdi -
,m U. Müfettişlik ziraat mü,aviri Şevket 
~rı Kırklareli, T ekirdai{ vilayetlerindeki zi
ant işlerini tetkik ederek Edirneye dön 
nüşlerdir. 

Tokat Alay Idrnan yurdunun 
yriiik bayrami 

Tokat (Hususi) - Alay idrnan Yurdu yıJ_ 
ık kuzu ve idrnan bayramını bugün binlerce 
ıalkın huzurundıı çok muvaffak bir şekUde 
=utlnmış ve aslan mehmetçikler sık sık aı -
aş1anml9lardır. Saat 13 de hazırlanan masa_ 
arda kuzular yenmiş ve yeme~i mfiteakıb 
nüsabakalarıı devam edllml.ştlr. Birinci 
kinci ve üçünciilere muhtelif mfikA.fatlar 
evzl edilmiştir. Spor sever ve çok çalı~krm 
llny komutanı ile tabur komutanı yarbay 
<'alk blnb~ı Hıı.slb ve birlik umumi kaptanı 
lstte~en Hlkmetin mesailerini şükranla 
Lnma~ blr borç biliriz. 

Biga orta okulu yedinci sene 
mezunlarını verdi 

Biga (Husuai) - Şehrimiz orta okulu
nun imtihpnlan 28 Haziranda bitmi~tir. 

Mekteb, bu sene doğrudan doğruya 35 me

Saat farla yüzünd~n trenlerde vukua gelen 
teahhiil' 

Yaz saatinin tatbikine ba,lanma~ı ve Yu
nanistanın bu saati kabul etmemiş bulun -
ması yüzünden devlet demiryollarının Av
rupa kısmında bazı teahhürler v~ intizam
sızlıklar vukua getirdiği anla~ılmakt~clır. 

E:zcümle Avrupadan gelen \'eya doğru
dan doğruya Edirneden fstanbula hareket 
eden trenler Kara'lğaç istasyonunda, Istan
buldan gelen ve Avrupaya veya Edirne\·e 
geçecek trenler de L'zunköprü istasyonu-n
da birer saat beklemektedirler. 

Bu suretle yaz saatini kabul etmemit o
lan Yunan hükumeti Liwıbi yeni saatle 
hareket eden katarları hududla~ına ancak 
eski saate göre kabul etmektedir. Saat far
kı yüzünden hasıl olan bu teahhürlerin 
yakında hal ve iıalesi memuldür. 

Türk Hava Kurumu Samsun 
idare heyeti seçildi 

Samsun (Husu!li) - 7 inci kurultayda 
alınan kararlara göre müddeti bitmiş oli\n 
Türk hava kurumu idare heyeti için yeni -
den yapılan intihabda şu zevat yeni idare 
heyetini teşkil etmişlerdir: 

Trakyanm her köşesinde 
olduğu g=bj Çorluda da 

mahsul çok bol 
Bu sene bol yağmur gören Trakyanın her 

tarafında olduğu gibi Çorlu ve havallsinde de 
mahsul vaziyetl çok iyidir .. Ziraat . Bankası_ 
nın ekim zamanında ve tam vaktinde yap _ 
tı~ı yardım sayesinde blr karış boş toprak 
bırakınıyan çiftçi cömerd topra~ın ba~nnıi:ı 
altın yığını gibi ta.şıdığı mııhsulUnfin karşı.. 
sında büyük bir sevinç ve gurur duymakta 
ve ha.sad için hazırlanmaktadır ... 

Adana - Ankara hava postasr 
kaldrrılmıyor 

Adana CHususil - i'>tanbul _ Ankara 
Ankara - İstanbul hava seferlerinin ke.~il ~ 
mesi üzerine Ankara _ Adana hava postn.•n
nın da duracağım bazı gazeteler yazmak _ 
tadır. Bu haber asıl.sızdır. Ankara _ Adana 
hava seferleri EylUl sonuna kadar devam e. 
decektir. 

Samsun Hafk~vin:n 

temsilleri 
muvaffak 

Baybars neş' esi kaçmış bir halde avağa 
kalktı: 

- Oyun bozanlık etme Nayman. 
- İmkan<ıız sultanım. 
- Niçin canım, sava, hayatı seni oya -

lamazsa gönlünü nerede eğlendirebilirsin 
düşün pek kıııa bir ı:aman sonra bütün Su~ 
riye ve lrakı dolaşıp Ermenistan, Kafkasya 
yolile Türkiatana kadar gideceğiz. Ana 
yurda kadar bütün :ilkeler bizim olacak. 
Niçin bu büyük sefer e iştirak etmiyorsun} 

- Sebebini izah edemem sultanım. Bey
hude ısrar etmeyin. 

Baybars birden yerinden fırlıyarak Nay
manın kolunu tuttu: 

- Seninle beraber halletmek istediğim 
bir namus meselesi var Nayman I Gerek ha
k iminden alacağımız intikamı unuttun mu? 

Delikanlının yüzünü pembe bir alev bü
riidü: 

- Gereke de gidecek mi<ıiniz? 
- Bundan şüphe mi ediyor!'lun) Su ri -

yPdeki isyanı bastırdıktan sonra yalnız se
nin şahid olduğun bu namus lekesini te -
nıizlemek ilk işim olacaktır. Bu intikamı 
almadan seni bir yere bırakamam, 

- Demek ilk seferiniz oraya olacak? 
Hükümdarın gözlerind! müthiş bir ki -

nin feveranı vardı. 
- Oh 1 .. O kaleyi yerle beraber etmek, 

o alçak ırz diişmanını pençemde boğmalc 
istiyorum. Kararını ve!din mi Nayman? 

Jandarma vilayet komutanı albay Refik 
Yılmaz, merkez komutanı Fuad Egeli, 
maarif müdürü Doğanay, vilayet gazete i 
başmuharriri Vedad Urfi, vilayet meclisi 
azıısından İsmail Cenanı,. Etem Aksan, 
belediye meclisi azasından İsmail Arsal. 
gümrük müdürü Enver, liman reisi Sırrı 
Baydar, ticaret mekte:bi müdürii Saffet 
İrtenk, tüccardan İ!!maıl Umur v.ıridat mü-

Samsun {Hu<~u<~i) -I laikevi temsil ko
lu, ııon hafta içinde (Kanun adamı) piye -
sini iki defa oynamış ve çolc muvaffak ol
n.uştur. Geçen sene de iki rlefa oynl\nan ve 
çok büyük bir muvaffakiyet kazanan bu 
bu eserde rollerin birçoğu, yeni yetişen t>le
manlara verilmit bulunuyordu. Eserin mu
hauin biu..nt baş rolü oynamıştır. 

Delikanlı ayağa kalkarak elini Baybar
sa uzattı: 

dürü Murad Narter. 
Heyet, vali F uad T uksal'ın riyaaetinde 

ilk toplantısını yapmı!l ve vali, heyete mu
vaffakiyetler dilemiştir. 

Tokat valisinin bir konferansı 

······························································ c Küçük haberler ) 

Sizinle beraber ~eliyorum Baybarsl 
DÖRDÜNCÜ KlSlM 
. J 

GEREK KALESI 
Baybars akşam karanlığında bir heyula 

gibi yübelen surları göstererek: 

Şehirdeki erzak büsbütün suyunu çekip 
geri kalanlar da muhtekirler tarafından ka
patıldıktan sonra sıra sarayda depo edılen 
hububata gelmiş, halkın isyana yüz tutan 
vaziyeti karşısında Fatihüddin bu ihtiyat er-
zakı da peyderpey dağıtmıya mecbur kal
mıştı. lşin bu şekil almnsile kıtlık saraya da 
sirayet etmiş oluyor. Ru ihtişam yuvasın -
da da büyük bir yok•ıulluk baş gösteriyor
du. lrz düşmanı Fatihüdc!in vaziyelin va • 
hametini tamamen idrak etmekle beraber 
teı~lim olduğu takdirde başına gelecelt ce
zayı pek iyi bildiği için sonuna kadar da· 
yanmıya azmetmişti. Hükumetin yaptı~ı 

telkinlerle kalbierine katliam lcorkusu dü -
şen zavallı halk da çarnaçar sulttının bu az
mine boyun eğmiş bir halde bulunuyordu. 

* 
Muhasaranın yirmi yedinci akşamaydı. 

Açık maviye kaçan yıldızsız gök yüzünde 
bir kalkan kadar yusyuvarla~ ay, Gere-k 
kalesinin tarihi surlarını yepyeni Lir ı-enge 
boyatıyor, çoktan uykuya varan orduı;a!un 
gölgeli heybeti bu taze rengin kar;ısında 
tam bir tezad te,kil ediyordu. Kamerle be
raber surlar ve çadırların marıalı bir fe -

kilde susup, yarına bir şeyler doğurmak 
için derinden derine hazırlandığı gebe ge
celerden biriydi bul. 

(Arkası var} 

tun vermi§tir. Elernede muvaffak olamı - Tokat (Hususl) - Valimiz İzzettin Çagpar 
ranlar ikmale bırakılmıştır. Şahadetname orta okul kontera.ıuı salonunda birçok mü -
Innlardan askeri liselere girec~k olanlaıln nevver ve bini mütecavlz halkın bulundu~u 

vesikaları derhal hazırlanmı, ve ellerine ve- bir toplantıda büyük bir alô.ka Uc takib edi-

* Maden tetkik ve arama ınlihendisleri 
Akyazıya giderek arazinin jeolojik haritasım 
tersim etmektedirler. * İzmit baytar müdürünün aldığı tedbir. 
lerle. vilayet dahilinde dalnk hastalı~ı kaL 
nııımış ve hastalık tamamen önlenmiştir. 

- İşte Gerek kalesi -dedi- bu mel'anet 
yuvası yıkılana kadar burada kalacağız. 

Bugünden itibaren çetin bir muhasara 
başlamıştı. ( * ) Gerek kaleli Filistin in alın
maz derecede metin ve müstahkem kale -
lerinden biriydi. Salih seferleri esnasında 
Haçlıların en mühim mevkilerinden biri o
lup ((Çöl taşın adını verdikleri bu kale 
ııRenaud de Chatillonu un kumandasında 
Salahattini Eyyübini!l hücumlanna kartı 
gösterdiği büyük mukavemetle meşhur ol
muş, Kudüsün zaptından sonrft RÜçlükle a
lınabilmişti. Şimdi Baybarsın hücumlanna 
da büyük bir mukavemet gösteriyordu. 
Fakat yiğit hükümdarıo o namus lekesin -
den doğan ve müthiş bir intikam duygu
aile beslenen büyük ,llımi günden güne ar
tıyor, bir an evvel hasmını ele geçirmek 
arzusile yanıp tutuşarak muhasarnnın şid
detini gittikçe arttırıyordu. Gerek kalesi 

(•) Baybars hükümdar olduktan blr mOd. 
det sonra Gereki muhasara e~ ve bu arııda 
geçen zaman zarfında romanunızın menuu 
ile alakadar olmadı~ı için metin dahilinde 
zlkretmiye Iüzum görmedi~imiz blr takım 
tarihi ve mühlm ıcraatta bulunmuştur. Bu 
mühim ıcraatın birincisi Suriyedeki i.syanı 

bastırdık.tan sonra HeldgO.nun ~lu Bba.ka 
Hanı birkaç kere ma~lüb etmesi, ikincisi de 
Ba~dadda yıkılan Abbasl hilUetinl yeni baş
tan Kahlrede kurmasıdır. Ba~daddan ka -
çan Abbasilerden birinin Kahireye gelmesi 
üzerine Baybars bunu halife Uan e~ ve 
kendisine bir ordu vererek Ba~dadı lsttrdnda 
göndermişti . İlhanlılarla yaptığı harbde 
l'alife ma~lüb ve maktul düştü. Tamamile 
siyasi maksadla hllUetı tesise açl~n Bay _ 
bars bundan sonra gene · Abbasilere mensub 
oldu~unu Iddia eden dilter bir şahsl halife 
il1ln etti. Bir Türk hükümdarının ~dadda 
yıkıp di~er bir Türk hükümdarının Kabire
de kurdu~u bu müe.o;.sese hiç bir nüfuza hlb 
olmadan Yavuz Sultan Sellme kadar Mısır
da kalmıştır. 

len bir konferans verm~tir. Hatlb konferan. 
rilmiştir. Biga orta okulu, diğer vilayet da- sında bugünkü dünya h5.dlslerini ve bu hiı _ 

* Kocaeli koza plynsMı açılmıştır. Koz~

nın kllosu 40 ne 59 kuruş arasında tehaliif 
etmektedir. hiHndeki mekteblere nazaran pek iyi dere- dlse karşısında bizim durumumuzu izah et

cede randıman vermiotir. Sakarya ve Dum- miş ve milli birll~lmizln esasları ve bu bir _ 
lupmar ilk mekteblerinin mezunları 80 ka- likle Milli Şertmlzin etrafında nasıl toplan
dardır. mış bir .. varlık olduğumuzu çok açık bir li _ 

* Biga maliyesi varidat memur muavinli. 
gine lise mezunlarından Hakkı Gökyar tayin 
edilm !.ştır. 

Çokurovada arpa, buğday 
ve yulaf mübayaası 

sanla anlatmış, paraşüt ve para.şütçülere 

karşı alınması gerek olan esaslan tebarüz 
ettlrm!.ştir. Hatıb sık sık alkışlanmıştır. 

* Adana hava meydanı müdiırü Hayri js_ 
tifa et.ml.ştir. 

Adana (Hususi) - Toprak mahsulleri O _ 
fisl Osmaniye kazasından dn bugünlerde ar
pa, yul1lf, buğday mubayaasınn ba~Iıyacak
tır. Osmaniye çlftçisi sevlnmektcdlr. 

Adana Hava Kurumu Başkanhgr 
Adana (Hususi) - Adnnn hava Kurumu 

B~kanl~ı l~n yapılan seçimde Kunun baş. 
knnlı!Pna Rasih intihnb edilmiştir. 

* Ceyhanda Halk Partisi serı konferans _ 
raln devam etmektedir. Dün hükümet mey. 
danında Halkevi reisi doktor Basri Uzeı tara. 
fından bır konferans verllmtştır. * Adana Halkevi Örkestrası evvelki eece 
halka bir konser vermiştir. 

Şarl Andriyö, kendisine hakim olmuş
tu. Gözleri, bu dram sahnesinin aktörleri 
üzerinde dolaşıyordu. Nihayet müddeiu -
bluminin derin hakan gözleri Fortenin ü
zerinde saplanıp kaldı: 

- Biraz evvel, sorgu hakimini istiskal 
eder bir vnziyet aldınız müfettiş eferu:li.. 
dedi. Adalet tece1li edecek.tir. Bir suçluyu, 
hiç bir teşebbüs, adaletin pençesinden kur
tnramaz. Herşar ve ben, dündenberi bu 
tneseleyl aydınlatmakla meşgulüz.. benim, 
a(garn ağızlığını derhal tanıyıp aldığım el
bet gözlerinden kaçmamı~tı ..• Sizin habe
riniz olmıyan boyun atkısını da zannederlm 
Herşara ben verm~timt ıı8oyun atkıaııı 
elerken de gözlerini Serje dikmiııti. Müd
C!eiumumi delikanlıya: 

- Oğlum ... Yavrum ... Benim güzel 
Serjim ... Cuma ııünü gecesi Kreyle ıittin 
tni~ .• Cevab vermeden, oradan bir mektub 
gönderdiğini, ağızlığını ve boyun atkısını 
orada unuttuğunu hatırla ••• 

Dedi. 
Serjin gözleri de pnrıl parıl yanıyordu. 

Soğuk bir sesleı 

-No. 12-
- Emniyet ınüfetti1i mi~. Tamam 1.) Kreylde bulunduğuna kanaat getireceğim .. , Fakat sözünü tamamlıyamadı. Delikan

Müddeiumumil Sorgu hakimi!. Demek ben - İstediğinizi yapınu Mösyö Herşar ... lının yüzü, birdenbire o kadar değişmişti. 
bir mahkeme huzurundayıml? Ne yaptım) Kanaatlerinizde serbestsiniz .. ben gidiyo- sanki başka bir adam olmuştu. Elini alnına 
Beni ne ile suçluyorsunuz) rum 1., · götürdü ve mınldanch: 

Yüzünün çizgileri gittikçe sertleşen müd- Serj kapıya doğn bir adım attı. Fakat - Marukin? .. Kreyl? •. Deli olacağım 1 .. 
deiumumi cevab ve.r.melc üzere iken, h&- Forten delikaniıyı önledi. Müstehzi bir ta- - Görüyorum ki bu cinayet sizi alAka-
lcim Herşar meydan vermedi: vır ile: dar etti delikanlı ... Mösyö Marukini tanıT 

- Yavrum .. Serj •. ~inirlenme .. kaybol- -Adamı bu kadar çabuk bırakırlar mı mı idiniz? •• 
muş olan ağızlığın Kreylde bulunmut ol - delikanlı 1. Fakat Se rj emniyet müfettişini dinlemi
ması bizce çok ehemmiyetlidir. Biraz sonra D~di. Serj artık kendisini tutamadı. Se- yordu. Bir iskemle!lin uzerine çöker gib[ o
sana bunu anlatacağız .. Cuma günü Kreyle si titriyordu: turdu. Başını avuçlarının içine aldı ve, ço
kadar yapılmış küçük bir seyahati gizlem~- - Benim Cuma günU nerede oldu - cuk gibi, hıçkıra hıçkıra ağlamağa bq -
ğe )üzum yok sanı~ım çocuğum .. dedi. Fa- ğum sizi alakadar etmez .. Bu, nihayet ha- ladı .. 
kat delikanlının sinirleri boşanmıştı. Ba - bam ile benim aramda bir oeydir.. çe- Tam bu sırada kapı şiddetle açıldı ve 
ğı ra rak konu,uyo!du: kil .. gideceğim... içeriye müddeiumuminin kan sı girdi. Fa-

- Mösyö Her'Jarl. Bir roman mevzuu Müddeiumumi elini Serjin omuzuna kat, daha ilk adımında mıhlanmış gibi dur-
mu anyorsunuz? Ben artık çocuk de~lim... koydu: du, etrafına bakındı, kocasın{l: 
Babalığıma karşı, belki hayatımı borçlu - - Mösyö Fortenin seni önlemeis va!i- - Ne oluyor?. Misafirlerin olduğunu 
yum ... Fakat ona, bütün hareketlerimin fesi icabıdır; çünk!i Kreyl cinayetinin polis unutma Şarll. Demindenberi Serji henim 
hesabını verrneğe de mecbur değilim.. tahkikatına o memur olmuştur... yanıma göndereceksin diye bekliyordum. 

Hcrşar da, Andriyö de. şaşırmışlardı. - Kreyl cinayeti mD 1 .. Al.. Evetl .. Bağıra bağıra konuştuğunuzu işitince fazll\ 
Onlann iki,oıi de Serjin, kendisini bu kadaı Annem bana bunc:lıuı bahsetmi~til. tahammül edemedlm .. ne oluyor .•• Bu ço-
kay bedece~ine ihtimal vermiyorlardı. Se rj, müthio bir sinir kahkahası atlı ve cuk niçin a~lıyor "> • 

MUddeiumumi c ev ab verecek oldu. Her- sordu ı Dedi. 

- Baba... Beni ın de size bazı şeyler 
eormama miisaade eder misiniz) Burada 
geçen şeylerden hiç bir şey anlamıyorum ... 
au •;ıbah geldiğiındenberi, beni. ömıümde 
ilk defa olnink r.oğuk karşıladınız.. Cuma 
sünü üzerinde fazla durdunuz! Sigarn a -
ğızlığımı kaybetmekliğim bir mesel~ oldu .. 
Sonra bu mösyö g,..ld,, Bana, sanki polis 
karakolunda imişim gibi sunller sormağa 
başladı. Evvela bu adam kimdir rica ede
rim> 

şar gene meydan v,.rmedh - Öldüriilen kim?. Polis benden niçin Müddeiumumi: 
_· - Serj 1 dedi. h te şimdi bir kUstalı, bir şüpheleniyor "> Sorabilir miyim"> dedi. For- - Ne oldu~unu oğlumuza soY benim za-

Heronr: 
- Hakkın var Serj .. dedi, bu adam em

n'· •t müfettişi Mö yö Fortendir .• 
,.. • 1 • .ı -ı.: •• h:..trlf'tll"ndi: 

çapkın oldun 1. Ben şah san, senin herhangi ten gözlerini delikanlının yUzüne dikerek: vallı kancığım... Kendisine aayet baalt 
bir hareketin le alakadar dtığillm!. Fakat - Ölen, çok gUzel bir kızın babaaı, sua,ller sorduk ... Öyle tavırlar takındı ve 
bir sorgu hakimi olarak öğrenmek iatlyo • Maruldn adında bir Rusl dedi., Cuma ge- o şekilde konuştu ki, timdiye kadar bu vo
rum. InkAr da ~d ecek 'olaan Cuma g{lnü cesl, Kreyldeki kö~kUnUn elvannda... cu ğu n karaleterini anlıyamamıtım .. • Benim 

için çok acı bir şey amma, müfettiş For -
tenin şüphelerine hak veri:ı;orum ... ce\'A -
bını verdi. Madam Andriyö, hayret içinde 
idi: 

<1- Müfettiş Fortenin ızüpheleri mi> .. 
Fakat ... Bu şüpheler ne için?..·ı dedi. 

Üç adam cevab Vt!rmediler, ı:essizliği bo
zan Serj oldu. Başını ağır ağar kaldırdı. Y f'• 
rinden kalktı, Madam Andriyönün yanına 
kadar gitti ve kadmın boynuna sanldı: ve 
mırfrdandı. 

- Beni son defa olarak kucakla anne
ciğim.. Küçük bir yetim iken kucakladığın 
gibi ... Serj, seni !'On nefesine kadar tüdis 
edecektir •.• 

Madam Andriyö, Serji güzel gogsu -
nün üstüne yasladı. Serj mırıldanıyordu: 

«İnsan talibinden kaçamaz. .. demalt böy 
le bitecek imi~ ... , Sonra, birdenbire doğ -
ruldu. Müddelumumi ile Herşara -;olt ciddt 
bir selam verdi. Fortene döndü, aert bir 
sesle: 

- Tevkif ed~bilirsiniz bay mü(etti, ... 
Marukini ben öldürdüm ! .. dedi. 

Madam Andriyö bir çığlık attı. Kocaeına 
baktı. Müddeiumumi sapaarı idi. Kadın, 
koştu, kocasının kolları arasına atıldı. For
ten birkaç saniye hareketsiz durdu. Sonra. 
gözlerinde, yeni bir cinayetin esrarını çöz
mek zaferile bir parıltı belirdi. Herşara ge
lince, mırıldanıyordu: 

- Ahi .. Fikri sabit!.. Fikri sabitl .. Ce
ne bir masumu mahkum ettirecekl 

Bir saat sonra, Serj Boranof Andriyö, 
Sanlis mahpushanesine atılmış bulımuyor
du. 

(Arkası YU) 
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Alman beyaz kitabındaki 
vesikalara İngilterenin cevabı 

(a..tuatı 1 •• •ytaa> 
M.r loprali.Lınllda 

ket edeceii endi:esini izale edeceği ümid 
edilebilir. 

SON POSTA 

SPOR 
Pazar günü yap1lacak 
grekorumen güreşleri 

Sayfa 7 

Macaristan tarihi rolünü ifaya hazır 
(Bq&uafı 1 bad D)'fada) 

Şimdi Macar milletinin •azifeai az konll§· 
mak, itimad etmek. çalatmak n itaat et· 
rnektir. (A.A.) 

Romanyada Deminnubafızlar mütküllt ı 
çıkanyarlar 

Biikreş ıı CA.A.> - Reuter ajansı bfld!Jt. 
yor: 

o-....ı Ja k lin Propa~ndası huahndan orta-
Melnız plinJar 14 Temmuz Pazar ıünü Bqik.ı.t Şeref 

Harbin daha bidayetinderıberi Ingiliz stadında aa.t lt da ~i.tq, Anadolu ve 
hükUıneti askeri planlarını l.aırrlarken bu Be:ro~u apor klübleri aıa.sı.nda GrekO-Ru -
tehlikeden ukınmağa çalı§mı..,r. men gÜJ'Cf müaahatalan yapılacait.ır. Tartı 

Yan resmi Macar ıueteainin ıwp;,atı 
Budapette. 1 1 (A:A.) - Royter: Yarı 

resmi Pester Uoyd sa zetesi yazıyor: 

Memleketi tehdJd eden yenı tehlikeler taı_ 
şısında mill! cepheyi ipka edebilmek Jotıiı 

kral Karol sıkı blr mücadele yapma.ktadll"• 
Sabık demirmuhafız teşkilatı m~killat ç:t.. 
lı:armab ba,şladığı clhet.le, kral Knrol bu t* 
kilatın şefi olan general Antonesoo'yu tev -
kıt ettirerek bir tecrld knmpına göndemı~' 
tir. 

tfig~ı~ıdal'ıL _ ~ jold.-_iu için, lta}y. har he cir-
n enucn nı:ı,_ h-r._ · • . M h-

lümetinden . ı:ız us:umetlnm ısır u-
il~ . hıçbır zaman ftalyaya harb 
anını ısteıui• 1 d V 

lanm · . " 0 ma ıgtnın açık surette bi-
eaını arzu ed . 

B r e.ıım. 
unun a b b 

ınakta id' lı:' Ma er JUrRsı aşikar bulun-
ltlı-ct'ın'ı ı . ı, ~u·da bulunan ve Mısır hü-... n ıst ~· .. 
edilmiş ı egı Uli'Jine fevkalide tak.viye 
1ı harek~ :n MM ısır kuvvetleri ltalyeıya kar-
1nektedi~er. ısır topraklanndan idare et-

T opyelc\ın har b de müst.a1cbel bütün ih- sa.a~ 14 te Şeref ateıdında yapılaoak 'Ye blr 
timalleri düşünrneğe mecbur olan genel kilo tolerans ka.bol ohınaeai.t.ır. Son zaman.. 
kurmayiarın Sovyetler Bidiğı tarafmdan larda gilr* Terilen büyük ehemmlye~ dolıı
Aimanyaya yardım edilmHine nasıl mini yı.'ille klübler arasında yapılan bu tarşılaş
olunabileceğini tetkik etmiş olmaları pele ma.da Iyi neLiceler a1macatı mnhe.kk.akt.ı.r. 
tabii idi. Doğrudan do~ruya askeri yardım Atletizm birinciliklerini idare 
dışında Sovyet hükumetinin Almanyava edecek hakemler 

Alman Führeri ve Ouçe Avrupa kıt'a
ınnda daha aa.lim ve daha adil binaenaleyh 
daha ııağlam eaaalaıa iatinad eden yeni 
bir nizarn yaratmağa teşebbüıı etmşilerdir. 
Bu yeni Avrupa nizarnında Macariatana la
yık olduğu rolün verileceğine kuvvetli bir 
itimadla inanıyoruz. Macar milletinin tari
hi vazifesini ila etmesi için ç&ğırılacağı za
man ne olursa olsun Hitler ve Mussolininin 
bize tayin edeceği rolü memnuniyet ve se
vinçle kabul edece~iz. 

Romanyarım mukabil teklifleri 
Bükreşte ?.nnnedildiğlne göre, Macar me. 

talibatı kendisine resmen bildirildiği zamnıı 

Romanya hükümeti, arazı terkebnektense, 
ahalinin mfıbadelesile, Transilvnnynda bu • 
Junan mühim fabrikaların satın alınmasını 
teklif edecektir. Macaristan böyle bir teklifi 
kabul etmediği takdirde, uzl~n mahiyetın_ 
de olıflak üzere, Romanyanın hudud • teşkU 
eden blr kısım araziyi terkebneğe, diğer Ru. 
men arazisinde bulunan Macnr ahalisinln, 
Macar topraklanna gönderilmesini kabul 
edece~l zannolunmaktadır. 

I . ~l&lnn halyaya kartı vaziyeti 
atıktali v h . l 

Mısın n - e fj ~yutı menfaatleıi talyanın 
etmesil muhttde' lu olan Ingiltereye harb ilin 
f e te ı de tn anı k I M .. _ı aa taahh .. dJ z a an ısnı muna-

yapabileceği en kıymetli yıudım kendisi~ c İstanbul Atletizin Ajanlıtmdan: Aşa~ıda 
Kafkas petTolü vermekti. Buna binaerı ha- 1sfmlerf yazılı hakemierin l4 Temmuz Pamr 
zı ihtimaller dahilinde kuyularının petrol giinfi ~aat 14 te Fenerbahçe stadında üçün
verimini zorlaştırmak mümkün olup olma- cü entemMyonaı İstanbuı atletfzm btr!ncl 
dağını tetkik etmek genel kurmayiann vazi- liklerini idare et.met üzere hazır bulunma _ 
fesi icabından bulunuyordu. Ancak şurası- lan rica olunur. 
nı ilave etmefiyim ki. ne Türkiyenin, ne de Adfl Glrny, Semih Türkdo[fan, Ftirilzan 
tranın bu mefruz planlara ne iştirak, ne de Tekil, Te\'flk Bökey, Mufahhnm Elmen, Sa • 
muvafakatieri için hiçbir zaman hiçbir te- dık, Ragıb, DayonJsis, SalAlıattin Başaran, 
şebbüıı yapılmamıştır. Cemal, AJi Be.<rlm, Şahlnba.,, Mufahham, O. 

Transilvanyada va.ziyet 

Budapeşte, l 1 (A.A.) - Yan resrrıi 
bir surette tebliğ ediliyor: 

Kolozsvarda.n gelen haberler Rumen 
kabinesinin ııeri inhilali bu ~ehirdeki Ru
men mahfellerinde pek cesar~t kıncı bir 
intıba hasıl etmi~tir. Rumen hükumeti bir 
çok askeri ve mülki mlieııııeselerin merkt:" -
zin i T ransilvanyadan naklettiği için Ko
lozsvarda büyük bir izdiham mevcuddur. 
Tımışvardaki müesseseler Guayala Feher -
ver ile Nagyazebene nakledilmiştir. Tımış
varda büyük bir infial hüküm sürmektedir. 
Zira fabrikaların makineleri Kraivaya nnk
ledilmistir. Bütün T ransilvanyada tam bir 
idari karı ıklık caridiT. 

Mısır n .11
11

• ~rimizi ifa etmek istiyoruz. 
ıı etının h t' . . . 'b '1 Jnenfaatl • . • . ~ye .ı umumıyesı ıtı arı e, 

rette nı hınıb bız.ımkılerc çözülmez bir su
IÖzleri er h ut ulunduğunu. ltalyanın güzel 
nıakta neld a~lı olarak şüphelj bir gözle bak
dan t 

0 
krnu ve halyanın Mwr ve Su

lı:alad opr% arını çiğıu~mesi ihtimalini fev
lnnd ~ ne e.~ ve infialle cJ,.,ıpi~ etmelde bu-

Bu beyanatın, Alman propııganda,ının gay, Tahir Hekim~lu, Bakır, Sklndlrls, U _ 
ihdasına yeltÇndiği yanlış veya bedhnh in- ~unoğlu, 8adık, BDek, Andonyan, Fethi, R. 
tıbalan izale edeceğini ümid ederim. Semerciyan, 

M~~nu ao~l~melı:l<! bahtiyarun. 
IIabe mllletı Ita!yanın Amavudlu.kta ve 
tadır ~aıtd,akl kraatını 'çok ivi b~tırhınıak 
16 ~lı:kn :mmet., totaliter emellerinln şumu.. 
dır. ında hiçbir hayale Jtapıhruunakta _ 

Bngünkü hü 
nıızın laın.a kfımetıe olan müna.sebetım -

Başvskil buqün 
Mec~iste mühim 

beyanatta bulunacak 
{'Bqtarafı l inci sayfada) 

... ----.... -........ _______ ... -·····------· 
Reimi Tebliğler .... -..... . 

İnailiz tebliği 
Kahire 11 (A.A.) - İngiliz hava 1tuv

vetleri kuman danlığanın tebliği: 
1rlln edici nıen nıemnunl'vet veriei ve tat -

oldutunu sövlemekle memnunom. 

.. ıOrd n . F'ilistinde 
le<leret rıaoy_lılf ks nıüteakıben Filistinden 'IJab_ 

S e demi~lr· on rıı. • 
kın old~llOrlara göre. Fıli...tinde vazlyetin sa-
s.ı harıe unu ve ınün!ertd bir :ıtaç zablt v:ık
ııayts ıcın:ehnak fizere memleketin . .şimdi a_ 
l"ını. Artıt d oldu~nu J!Öyıemekle b:ı.hUya -

İtnı ahilde fhtilar yoktur 

Söz alarak kürsüye gelen Ba§v~ki) Or • 
Refik Saydam. ııon günlerin siyasi ahval ve 
hadiseleri hakkında uzun ve etraflı bcya -
natta bulunmuş ve birçok batibierin bu bc
yanata muvazi mütalealan dinlenerek mev
zua dair sorulan suaUere cevab vermiş ve 
~vekilin izahatı Grup umumi heyetince 
ittifakla ve alkıJiarl• tasvib ve kabul olun-

Dün tayyarderimiz Eritre de Macaaca 
tayyare meydanına da 2 İtalyan bombardı
man tayyaresini yerele imha etm~tir. Malta 
ya yapılan bir hücum neticesi pek az hasa
rat husule gelmiştir. Bir sivil ölmü, 3 kişi 
yaralanmı§tır. Ingiliz bombardıman tayya
releri, T obruk limanı yakininde büyük bir 
petrol deposu Üzerine tam isabetler yap -
mı§, ve tayyareler uzakla~ııken kesif du
man bulutlarını görmüşlerdir. vanın harbe . . 

li d~ büt" gınnesıntn tesirlerinden 
mu§tur. 

Ajans:n tebliii Alman tebliği 
tarı hlssı un camialar arasında İ~Diz tars.f. 

Yatın kuYvetlenmesi olmu~ur. Ankara, 1 1 (A.A.) - Başvekil Dr. Berlin. 1 1 (A.A.) - Alman orduları 
haşkumandanlığl biJdiriyo!i 

.. Türlöye - fDgı1lere 
'I'ürlı:iveye gel' 

IIÖylemıstlr· ın~. Lord Ilalifats ~nlan 
TürJı:lye .lle t k 

Refik Saydam yarın 12 Temmuz 1940 Cu
ma günü uat 15 te B. M. Mecliııiııde umu
mi vaziyet hakkında b~yanatta bulunacak
br. 

Hava ailahımızın İngiliz nakliye lcafile
lerine kaJfı muvaffakiyederi §tl suretle tes
bit edilmiştir: 7000 tonlulc bir kruvazörle 
yekunu 2 J.OOO tona baliğ olan 4 ticaret 
gemisinin batırılması. Aynca bir kruvazörle 
7 tüccar gemisi o kadar hasara uğıatılmı§
tır ki imha edilmiş gibi telakki edilebilir. 

Qlnıakta bPl"d ev nilide sıkı ba~larla baltlı 
harbe girdili evtımız. Mnlfımdnr 'ki ttalva 
klyenın şimdlk~aman. Tfırkiye BaşT~Idlf Tür. 
ketını idame ed gayrı muha.rib hattı hnre _ 
hükfımetl b~ ece~ını bilcurmlştir. İmtiltere 
Blkı temas h ll an nlhavete kadar 
k.O:metınin b~ ~de hareket eden Tllrklye hll- (Baştarafı 1 Inci sayfada) 
ve şeraıtı ta ararını lstilzam eden nhval vaffnkJyetl sabit olan kıymetlerden istifade 
~ olan :rnua.::ı~men t.ak~ etmiştir. Türk!ye edebilmek ~ın hazırlanmı.şt.ı. Bu maksadın 
nlledenı e etnlz Mki olduğu gibi bu mu Istisna! vazlyetler 1hdtl8 etmeden daha ta
dosLluk ~e dııvandıln iki millet nrnsındak~ bU bir yoldan temini maksadile b!itçe encü_ 
luk ve se:rn sempati de berdevamdır. Bu dost menı lfıyihada bazı detişl-kllkler yapmış • 
bin devanıın~~nln ıı:eçmi~e oldu~ gibi har= tır. 

Dahiliye memurlari 
kanununda değişiklik 

:rıs Yol! dd('tince 'Ye ondan sonraki ba LA...n..~.nın nldı~ı .son şekle göre barem llt nrı ?.arfındn d - ,~ ... 
t 1 mesainın velfid b n aramızda yapıcı teş_ cetvellerinin dahiliye kısmında 8 inci dere. 
lhnı Umfd Cdivo Ir temeıı olarak kalaca_ ceden 115 kaymnka.mlık, 105 ya. 7 ncı dere. 

Bu aracıa Al:•n;· ceden 117 kaymakamlık 100 e, lndirllml.ş, al-
Yer<.1e. Balkanlar~~ : ~!!_"_ft~duklan h~ tırıcı derecede mevcud o kaymakamlık 36 ya 
Jel:eUerı Alman slvn.<ıetint~~ıua bu ınenı_ çılmnlınıftır. 
bnmek iirnlrtile vPrs· n n QYUncağı Japa Altı aylık vekA.let müddet! vall vetı\letin
tttvlldın, harıırrtıe çı:l 6 

oheler ve alıırıntar de bulunacaklar için bir terfi müddetine ka
lt> fimld ve zarrnedivonıı.s:aktadır. Fakat fty_ dar uzatılabllecektir. Bu suretle tayin edilen
bulunan ..,... arnlannda bır 1tf bn böl~ler-:ıe !erin ruılt maa.şlarlle ikendilerine vertıeeek 
mr•ın tı.mnertnı esa.se ~ kn_~ı dfısnıanıan_ veldilet maa~ meemtm 4 ilnetl .sınıf Tali ma. 
ffil'TJ\leır,.n,.r 'n'klsııra :i'! rube etmi~ olan ıışlanm geçemiyecelt: Te lfizum göriildü~ü tak 
runda h:ı,.hnttııHnıtz pr rra.ı;unca.klar VE' u~- dirde bunlann kendi memuriyetlerUe all\ _ 
cakl:ırdır Dlinv::ı.nın b~tısil>le~ .sadık kal:ı_ kalnn kesilerek maa.şlan valilik kadrosun _ 
dosıt ve nıüttı>fikll'rtm· Immında bulunan dan vcrllecektlr. 
dP buıunt'lo:ı~ıt muın ie Yardım ~ himave- -----------
tnek cecı~ .. n.,.,.. ed r oıduluıntntı d~ Ingiltere Habeş kuvvetlerile mollır bııhınuvoruın -

I..ord Jh~t~~ fiddette devarn . teşriki mesai ediyor s· ı a- s&ıerın· -
ıH\hlarımız.ın nlh i ı 80vle.blt.innf4tir: 

dunız clduihı ıçı n mnntiakiyetıne 
hatibe mümkün ~ gıı.yreUerinıtzı idame 'Ye 
vtun edecefız an en büYiit fiddetıe de _ 

a..ı....., 
Lon<ira u (A..A.) f:nDab 

YOr: - Reut.e.r Ajazw blldirL 
A Tam Ka.zna 

nın Bakfı')a =da bir lneb'ua, ı~mt~ 
t.ı.aarlaını, olduğ dan dolnıya 
Beyaz lGtabmd una nıütetta,q. olarak Alman 
bir sual takrın \;"ev.cud iddinlar h.akkında 
ları katı olarak rnıı.ştır. Meb'us bu lddl:ı_ 
Ya tinin Büvtik Yalanıanıaıt ve İngUlz sı_ 
ll~i ara.,,nd:ı)d ~n:va De Sovyetler Bfl'
Vlyesine matur :;;n;sebetlerin tsla.h ve tnk
rrıeır m&ml'üu ... ~ u hakkında teminat ver 

t ~uv obnadı~rrıı liOTmtJ~ttur. 
B "'iltere - Sovyet Roaya 

·ı u aualc: hariciyc n .. t B 
ı e şu cev b . . ıus eşa.rı utler azı 

' 

. . a ı vermıııtır: 
ngılıl. hülcUın . . . 

Yük B • "hnı!l sıvaseti daıma Bü 
daki ,:~!anyab ile Sovyı-ıJ,.r Biri;~ nramı= 

... unase eti · 1 h tnatuf 1 erın ıs a ve takviv~ine 
... o mu~tur Bu . 
ıvıart ayllld s' sıynst'ttı- muvaHnkivet 
kum t' d a • ovvetler Birfi'>i lnnffiz hü
t1cnr eetının:_n d()lstcn istimzac;ta b~Jllnarak 

unase > tl · · k nı teklif ·v· t' erını'l te rar başlamas•-
rrıuhtemelett~ı~denb~.ri daha mümkün VI" 

taıafından ~ ru:mu~ur. Sovyetler Birliği 
hiikumet' · apı an u trşobbti,, Sovyet 
k ının geçen Av t t . • 

US~ralı 1 tnel sayfacbl 
da temas tesis edilmi, olup olmadığını, jm
parator tanıfmdaı:ı t~kil edilen hül:fmıetin 
Habeşistanın meşru hükUmeti olarak tanı
hp tanmrruyacaimı, kendisine istilı.lali ga
ranti edilerek müttefik statüsü verilip veril
miyeceğini ve. hült-6metin mücadele eden 
Habq ltuvvetle.rinin kumandanı general 
Abeha Argin ve imparator ııamına Habeş 
lı.uv"etle.rine iltihak için geçenlerde Kudüs
ten tayyan~ ile Sudana hareket eden ~~ 
Habq haıbiye naz.ırı Ras Birru ile tcmas.a 
geçip geçmiyeceğini aormuştur. 

Butler bu auale yazı ile fU cevabı ver-
miştir: 

E vet. T eferrüata giri:pnek imkan•ız ol
makla beraber §tlraıımı aöyliyebilirim k;, 
Britanya hükumeti düşmanın tirnal ve do
ğu Afrikalarilc Habe.Pstanda askeri gay
retlerine zarar verrhilec~k bütün faaliyet
leri telif ve tanzimdeki cheınıniyeti nazarı 
itibara almaktadrr. (A.A.) 

Bigada UniversilaH 
gençlerin çayı 

Bombardıman tayyarelerimiz dünkü 
gün zarhnda İngilterenin cenubu şarkisinde 
tayyare meyc3anlarına ve cenub ve cenubu 
prki sahiiJerindc: liman tesi~at.ına ve silah 
fabrikalanna karoı muvnffakiyetli harekat 
yapmışlardır. 

Bilhassa Pebrok civannda ve P1yrrıouth 
ve Swansir limanlannd,akı mühimmat de
polarında şiddetli infilikler ve büyük yan
gınlar müşahede edilmiştir. Pebrok ve 
Portlandda benzin depolarında da yangın
lar çıkarılmıştır. Amim tayyare meydanına 
kar§ı yedi düşman bombardıman tafyar•tJi 
tarafından yapılan hiicum, yedi tayyarenin 
de imhaaile neticelenmiııtir. Manş denizin
de bir deniz nakliye koluna karşı yap:lan 
bir hücum neticesinde vukubulan hava 
muharebesi esnasında ı O dü~an avcı tay
yaresi düşürülmüştür. 1 0-1 ı gecesi, düş
man Almanya üz~rindeki akınlarını yap
mamıştır. Dünlcü hava muharebesi eana
aında cem'an 35 düşman tayyaresi ve bir 
baraj balonu düşürülmüştür. 7 Alman tay
yaresi kllyıbdır. 

İtalyan tebliği 
ltalyad bir mahal 1 ı (A.A.) - ltal -

yan ordusu umumi karargahı tebliğ ediyor: 
Biribirini müteakib yapılan araştırmalar 

bu ayın dokuzuncu giinü Bakares mınta -
kasında yapılan harekat esnasında halyan 
tayyaıelerinin 41.000 ton hacmindeki ve 
Hood adındaki büyüL Ingiliz hatti haıb ge
misini hasara uğratmış ve içinde yangın 
çıkmış olduklarını meydana çıkarmıştır. 

:Arlc-Royal adındaki tayyaıe ge1'oi$ini:ı 
güvertesinin tam ortasına da iki btiyiik 
bQmba isabet et mi--tir. F otograf vesikalan 
bunu teyid etmektediT. 

Bundan ha ka Jnolen denizinde vultuo. 
~elm~ olan drniz. mub2.relH·:!Ii ranıu·ında 
Ingilizierin diğer bir hattı harb gemisinin de 
tam ortasma iki bürük bomba isab-t ~t -
miştir. 

Düşmanın gerek bo bombardımanlar 
esnasında, gerek evvelc.e. Ciridin cenubun
da yapılan bombatdımanlardn uğ
ramış olduğu hasarları tesbit ve tasıih et
Dl('k için araştırmalar yapılınaktadır. 

Malta d~niz üssü diin sabahleyin ve öğ
leden sonra yeniden şiddetl~ b:.ımbaTCiıman 
edilmiştir. Tersaneele vct limanda demiıli 
bulunan gemilerde yangın1ar çıkmış uldu-
iu görülmüştür. . 

Düşmanın üç avcı tayyaresı, bl•rr..barclı
man tayyareteri tarafından düııüriilmüştür. 

Iki tayaryemiz hareket üalerine avc3et 
etmemiştir. ·- --------
Seyhan baraji amalesindan 
kanunsuz olarak ahnan paralar erelerin • k gus 09 n sıyasL müza• 

ın ıtaındn'lb . tatb'k ·~· . dostant' hatt h en ı ettıgı gayrı 
hir inhirnft ı areketten iyi karşıladığımız 

ı 
ır. 

ngiliz hükiim 1• b bb 
cevab ve • • t' ı n t~e Gse derhal 
çiainin h jııştiı ve Moskovadaki Ingiliz el-
1erin 'ft a en yapmalrta olduğu. mü.zake,e-

nı ayet So,ypt hülıtn.ainin Almı.n-

Biga (Hususi) - Ceçen Cumartesi gü
nü alc.şamı üniversite talehe:finden olan Bi
galı gençler, memurin ve mün,.vver taba
kaya mensub ailelerle Halkevinde mükd -
lef bir çay ziyafeti verdiler. Bandanun çal
dığı cümhuriyet marşile başlıyan bu top
lantıda tıbbiye talebesinden Hasan Koca
aarık kısa bir nutuk ısöyledikten ı~onra teı
tib edilen numaralara geçildi. Yüksek: ti
caret talebesinden Hayri A~oğlunun mo
noloğunu alkı~laıla diniiyen davetliler ge
cenin bir buçuiuna kadar danslaı ve millj 
zeybek oyunlan veair muhtelif eilenceli 

Adana (Hususi> - Seyhan barajını yapan 
Alınan Hootlf Şl.rutet.i muhasebesi barajda 
çalışan arneleden kannnswı olarak ."Sıhhlyc 
parası. namı ile birçok ;para ke.smiştir. 500 
fşQfnin ~k~yetl üzerine iŞ tetk1k edllmlş 'e 
bu -paralann ameleye iad~ Için .§irkete emir 
'ferllmlştlr. 

Alman IN paraları dünden itibaren 

Bükreş ll (A.A.l - Reuter: 
General Antonesko, deYlete karşı hiç blr 

harekette ibulunmıyacnğını ve Rumen ka -
nunlarına hürmet eyJiyece~inl blldlrme.c:ı \t 
zerine birdenbire serbest bırakılmıştır. 

Bulgar .,_.vekili İtalya sefirile görüttü 
Sofya ll (A.A.l - B!l.ŞvekU Filov, dün ıtaı. 

yan seflrl Kont Magistrnti'yi kabul etmiş ve 
kendisil e uzun ve samimi ibir g~rüşme yap ... 
.,,.,tır 

Peten hükümeti yaktnda V ersaya naklediliyor 
(Ba.yta.rafı 1 inci sayfada) 

idare edilecektir. Daha şimdiden 12 vali 
Myin edilmiş bulunmaktadı·. 

Mlhver hüklimetıerinin Fransayı, yeni re .. 
jiminden dolayı viknye edeceklerını z:ınnet.. 

mek tamamen hayaldir. 
Ayrı,ca 1 2 nazırdan mürekkeb bir kabi

ne de kurulacaktır. Maahaza icra kuvveti 
Laval - Weygand - Marke Triumvirat'ın 
elinde olacaktır. Mare~al Petain ise, dev
let reisi ünvanını taşıyacaktır. 

Times gazetesi de şunları yazmnktndır: . 
Yapılan şe~. bir Fransız kanunu esasısı 

değildir. Millet meclls1nin şaşırın~ \'e kork
muş LiOO murahhası, bütün Fransa narnma 
söz söylemLş olamazlar. Führer, siyasi haya. Mareşal. yeni teşekkül edecek olan mec

lisi de, istediği vakit toplantwn çağıra"ak- tınm hiçbir safhasında aıet gibi kullanın~ 
olduklarına fazla ria-yet gö.stermemiştir. Bu 
muharebede Alman gayelerine hizmet ct • 

tır. 

• lrkçılık kanunu 
Petain, hitabesinde, sosyalizm ve kapi

talizme de nihayet verildiğini bildirmiştir. 

mi.ş olan Quislings'ler minnetten fazla nef. 
retl muclb olmuşlardır. Artık Petenler, I.a .. 
vniler işlerını ikroal edip de bir kaç günlUk 
koltukianma ne mükafatlandınldıktan soni 
ra, Alman matbuatı kendilerine kar.şı yeru 
den havlnma~:ı başlamıştır. 

Diğer taraftan devlet reisi muavini La
valın bir ırkçılılc kanunu hazırladığı lıaber 
verilmektedir. 

Ingiliz matbuatı ne dıyorlar? 
Londra ll (A.A.) - Reute; bildiriyor: 
Gazeteler şu kanaatı ifade etmektedirler: 
Faşizme do~ veçhe alan hakiki Fransa 

değlldir, bu yeni rejim Fransaya sulniyet sa. 
hJbl birkaç kl4l tarafından zorla verilmek _ 
tedlr. Bu .ıtinıseler bir gfın. vatandaşlan a -
rasında yaşamakta olan hakiki hlsslyntın 

kendDerine karşı döndü~ünü görecekJerdir. 

Kozanda spor işleri 

ATINA, St:~ ANlK, 

Adana {Hususi) - Kozanda artık spor 
işlerine ehemmiyet verilmektedir. lleden 
terbiyesi Seyhan bölgesine merbut bir isti., 
şare heyeti teşekkül etmiş, faaliyete gcçil-: 
miştir. 

SOFVA ve BÜKREŞTEN 

----.L!
'J Hareket eden Oç motörlO • Deutsch;, 

~.... LOrthıuıs'l. • tavynrelerJ, Almanya va 
beyneJınilel hav•t hatları ile muntaı.am 

irlibatı le ıain 'etınektetlır. 
Her tnrın izah ıt va biletl3C' i?in 

HANS W AL TER f~EU8 TEL 
Tayyare bılet.eri sutı<)ı Uınu ıni 

.. Telgrar adresi: HAN!::ıA fo, LU Cl, 
ıtce:ıwsııa nıi\C"ııca:tt olunmalciır. 
(; tıl.ıt ı Hıhtı ı -!5 Teıcl' t ı: 4ll73 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM ŞIRKETI 

TESIS TARIHi -1863 
Statüleri 1111 Türkiye Çümhuriyeti ile münakil mukavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermaıesl: 

JhtJıat akçesJ : 

10.000.000 Ingiliz LU·ast 

1.250.000 1 nglliz Lirasi 

Tirkivenin bathca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANISTAN, SURIYE, LÜBNAN 

~ ', 
Filyalleri ve bGtün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vardar 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mev~uat hesaplara lcüşadı. 

Ticart krediler ve vesaildi lerediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üıerine keside senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. ., 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
l<asalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarala veya 
• kumbarasız) tasarruf hesaplara açıhr. 
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)IZ EMEK 
ııelJs bir_L 

lJemeıı 

Bir komprime . hayat· karşılığıdır 
En aııo.tık zamadda s1u en büyük yardımcıdır. 

ltalor1, gıdn, ıezze\ ve nefaaet batımından tatmin edlcl mahtyetı ,., 
;rüıtseıı: evsafı halzdlr. 

Mercimek, bezel7a, bu~day nsatr çorbalık komprlmelerlınlzt 
her yel'de bulabWr.slnız. • 

ÇAPAMARKA MÜST AHZARA T 
lU. NURi ÇAPA Kurulu.J tarihi: 1915 

1940 IKRAMIYELERI: 
1 

T. IŞ. BANKASI ı aded JOOO Uralıt - 2000.- 114 • • 1000 • - 1000.- • • • 600 1 - 1000.- • 12 • 250 • - 1000.- • 
1940 KUçUk 

.., . 100 1 - 4000.- • 
'lO 1 10 1 - 1760.- • 

Cari Hesaplar 
210 1 25 • - 62H.- ıt 

ketideler: ı fuba&, ı IriatMa 

IKRAMIYE PLANI ı .Aiustoe, ı tıd.ucltetri.D tarila • 
lerinde rapıhr. 

. Sümerbank pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları 
müessesesinden : 
Fa.brlkalnnmızın gümrük tahmil, tahliye ve nakliye işleri kapalı zarna ı sene için 

mUDakasaya konıılncaktır. 

İsteklilerın bu işe nJd şartnameyi, Bahçekapıda ı inci Vakıf han ı cl kattaki miles 
aeae ~ servisinden alabUeceklert Uln olunur. r0040a • 

SON POSTA 

Bir doktorun günlük 
notlarindan 

Gut ( Nikris) 
Ha!ltaltğt 

Vücudda yedl~imiz azotlu maddelerin 
iht.ırakı netıce.sl üre hasıl olur. Üre kanda 
ve suda mfinhal oldu~u için fazlası böb. 
rek.ler tarafından süzillerek harice def 
ve tard olunur. Bazı kimselerde bu ihtl
rak ya çok az olur veyahud vukubulamı
yor. Ve bu na tamam lhtiraka~ neticesi 
de üre hasıl olaca~ına asldürik meydana 
geliyor. Asldürik gayri münhal olduğu 
için vücudUn ötesinde ber~!nde tavazzu 
etmiye başlar. Bilha.c;sa mafsallarda bu 
daha bariz bir vasıf arzeder. 

İ.şte artık hastamız nikr!s hastahğuıa 
düçar olmuş sayılabilir. Out krizlerı daha 
ziyade ayak başparma~ının birdenbire 
kızarma.sı ve şi~meslle b~lar; ekseı·iyet. 

le sabaha karşı şlddet.li bir a~n ne hn.<sta 
uyanır; ba.,parma~ının matsalı kuarmış 
ve şlşmiştir ve çok a~rır. Böyle vak'alarda 
derhal idrar tahlUl yaptırmalıdır. İdrar. 
da asldürlk miktarı fazla görülünce art.ı.k 
teşhisi tam olarak vazedllir. Nikr!s yani 
gut krizleri dahili azamızda da görülebi
lir. Gut hastalı~ının tedavisine azotlu 
maddelerden uzak kalmakla ba.şlnmalı.. 

dır. Et, yumurta, sucuk, p:ıstırma, tuzlu 
balıklar, havyar, böbrek. cl!;er, beyin 
vesalre gibi yemekler knt'iyen 
menınudur. Hastada ştşmanlık varsa hu
sus! perhizler ile kfiolarını indirmek ıa_ 
şım1ır. Maden sulan, kalevi ilAçlar mesela 
bikarbonat dö su<l ve lltin emlfıhı gutun 
esas ilaçlarından .sayılır. Şimdi bunların 

mecmuundan mürekkeb olarak yapılmı~ 
müstahzarat vardır. Orüdünal, pürinol 
bu meyanda sayılabilir. 

Cevab fstlyen okuyur.ularımın posta 
pula yollamalannı rtca ed~rlm. Aksi tak. 1 
dlrde istekleri mukabeleslz kalabUir. 

\. ,/ 

Ankara borsasi 
ll Temmuz 940 açılış ve kapan].§ fiatları 

ÇEKLER 

Açılı.t.Kapanıt 

Londra 1 Bterlln 5.24 
New-York 100 Dolar 140.-
Cenevre ıoo i.nıv. rr. 29.4375 
Atina 100 Drabml 0.9975 
Botya 100 Le'f& 1.7125 
Madrtd 100 Peçeta 13.90 
Budape§tt 100 PeuJ1l 25.7250 
Bükre1 100 Ler 0.625 
Belgre.d ıoo Dinar 3.3375 
Yokohama 100 Yen 83.0375 
Stok:holm 100 :Lıveç K.r. 31.005 

Esham ve tahvilat 

1938 % 5 1kramlyell 
Sivas.Erzurum 2 

19.-
19.55 

" 

lt lt 3 19.55 19.1)0 
• • 4 19.57 
lt J) 5 19.55 
« ll 6 19.55 19.60 

Merkez Banknsı peşin 99.50 

\ 

Doktor 1. Zati Öget) 
Belediye kar§lı:;ındaki muayeneha
nesinde öfleden sonra hasta1anrll 

kabul eder. 

······························································ 

SELANIK BANKASI 
Tesia tarihi : 1888 

• ldatd Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri 1 

İSTANBUL .Galata ve Yenlc.:ami) 

. MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaln Şubeleri 1 

SELAN!K - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

Doktor Haf1z Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 nurnarada hergün 

hasta kabul eder. Te1Pfon 21044-~3398 

.....-·······--·········-···-··-·······-··-.......... . 
Son Posta Mothaıw 

Ne1nyat Müdürü: Sel4m Ra~p EmtQ 

SAHİPLEBI: s. Ragıp EMEC 

Temmuz 

1 9 4 o· S E N E S i 
ViYANA 

SON BAHAR FUARI 
1-8 EYLÜL 1940 

Her sene oldug-u gibi bu sene de bUtUn mUkeınıncliyctlyle 8Çtlacaktır. 

Mümessil : K. A. MiJLLER ve ŞERiKi 
'l'eleton: 40090, P. K. 109u, Telgrat "TRAN SP ORT, 

----• Adres : Minerva Han Galata - İstanbul 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajans adt>di: 265 

Zira! ve ticari her 'levi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasmd.ı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en aı. 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfma göre ik· 
ramiye dağıtılacaktu·. 

4 Adet 
4 

" 4 " 
40 

100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 4,000 Lira 

" 
" 
" 
" 
" 

2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

" 
" 
" 
" 
" " 3,200 " 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar 
miyenlere ikranuye çıktığı takdirde 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQl, 1 
rihlerinde çekilecektir. 

bir sene içinde 50 liradan a~afı dü~ • 
% 20 fazlasile verilecektir. 
Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran ta· 

Devlet demiryollari va limanlar• işletmesi 
umum idaresi ilinlari 

Eskişehirde Devlet Demiryolları çırak mektebi kalorlfer tesisatı projesUe bu test.sata 
aid boru şebekesi ve mütemınJm ameliyatının yaptınlması kapalı zarf usullle ve nhldJ 
fiat üzerinden eksiilmeye konmuştur. 

1 -Bu i§lerip muhammen keşif bedeli r24000» liradır. 

2 - istekiller bu lşe aid tartname, proje vesalr evrakı Devlet Demiryollannm AnJı:ara 
ve Sirkeci veznelerinden «120• kurll.f bedel mukabUlnde alabilirler. 

3 - Eksiltm~ 2217/940 tarihine ra.st.ııyan Pazarte.sl günü saat 16 da Ankarada D. D.Yol 
dairesinde toplanııcak Merkez I Komısronunca yapılacaktır • 

4ı - Eksiltıneye girebilmek için Lstetlllerin teklll mektublarile birlikte !lfalıda JUllJ 
teminat ve vesaikl ayni gün saat 15 e kadarKomisyon Relslftlne vermeleri IA.zmıdır. 

A -2490 nurnaralı kanun ahRftmına uygun 1806 liralık muvakkat teminat 
B - Bu kanunun tayin ettl~l veslkalar, ' 
c = Bu Iş için Münakalft.t Vek!Ietinden alın.m~ ehliyet ve.oıikası, ehllyet vealtua ıçııı 

ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istlda Ue MünakaiA.t VekiUetlne mtıraeaat.ıa 
bu gibi 14Ierden en az 15000 liralık blr t§l muvaffakiyetıc ba.şardıklarına dair ellerindi 
mevcud resını vesikaları bu lstldaya rapteylemlş olınalal'L c5748..H15• 

•• Muhammen bedeli 6300 lira olan 3500 metre NBEU Kablo 3Xl,5 m/m2 2617/IMO cu.. 
ma günü saat (15~ on beşde Haydarpap.da Oar blna.sı dahilindeki Kom.l.syon taratın .. 
dan kapalı zart usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 472 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tQ1D et
tl~l vesikalarla tekliflerini muhtevl zarflarının ayni gün saat (14) on dörde b4ar ko
misyon reisli~ine vermelerı lAzımdır. 

Bu işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. (5831) 

Karacabey M erin os Yetiştirme Çiftliği MüdürJü .. 
ğünden: 
Alınacak malın 

cinsi 
Mikdarı Muhammen fiatı 

kilo kuruş 
Tutan 

lira kuruf 
Sert bu~day 76.000 6 4660.00 
Nohud 3.869 10 88UO 
Fasulye 3.850 20 '170.00 
Mercimek ' 3.850 10 385;00 
Pirlnç 2:550 28 7H .. OO 
Yukarıda cins ve mlkdarı yazılı beş kalem erznk kapalı znrf usuıue eksUtmeye :ton .. 

muştur. EksUtme 2217/ 940 tarihine tesadüf eden Pazarte.si günü saat 15 <le çı.tt.UJ 
müdürlü~U binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 512 liradır. Şnrtna.meyt eamıel 
istıyenlerln tatil gtlnleri mtlste.sna her gün Bursa Merlnos yet~tlrme miltettı§Uit il' 
çiftlik muhasebesinde gorüleblllr. İsteklileı n ihale güniindo 2490 sayılı kanun hQJı:Uıl)' 
leri dalılllnde ihale saatinden blr saat evvel teminatlarını vezneye ve teklif m.eilı:tıııbll~ 


