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Fransada . T oulon' a 
karş• Ingiliz .filosunun 

bir hareketi bekleniy~r 
Toulon ve civar m1ntakalarda 

müdafaa tedbirleri art1r1ld1 
Neşredilen bir kararname 
Amiral Darlan'ın kontrolü 

ile bütün Fransız limanları 
ve kumandası altına geçiyor 

~evr,ork 13 (Hususi) - Colombia Broadcaııting radyosu bildiriyorı 
k 1n1rsılyada çıkan «Radikah gazetesine göre Fransız ·rnakamları, yakında Toulon'a 
arkeı ngiliz donanması tarafından yapılması muhtemel olan bir hareketten endite et

me tcdirler. 

b' fransanın mühim bir deniz üsaü olan Toulon ve dvar mmtakalarda müdafaa ted
ır eri artbnlmı§ ve bu lıavalideki sivil halkın tahliyesine ba§lanmıttıT• 

Fnmll% limanlannın kontroUt 
londra 13 (Huauat) - Bug{in Marep.l Petain taranndan neşredilen bir karama

rnekrnucibince, bUtUn Fransız limanlan Amiral Darlan'ın kontrol ve kumandası altı
na onmaktadır. 
d B~ lim~nlar meyanındn bilhaaaa Franeanın Atiantik Okyanuau sahilmdeki Uc; liman 
~ıkredılmektedlr. Halbuki, mütareke tartlan mucibince Atlılnti.kdoki Franaız ll -
~ an Almanyanın kontrolü altında bulunmaktadır. ·············· . . .......... -......................... ·--··························--············-·········· ... ········· 

Ingilizler/e Alman ve 
• 

ltalgan taggareleri 

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

Ingiltereye karşı 
Alman taarruzu 

yakınmış 
ZUrih 13 - Basler Nachrichten'in Ro

ma muhabiri yazıyor: 
Mihver memleketlerinin Ingiltereye ve 

Britanya imparatorluğun& taarruzlarının 
dört bet aUn zarfında batlıyacaiı zanne -
dilme1ttedir. 

Almanyanın yeni Fransız kanun eaaaisi 
hakkındaki hatb hareketine gelince. muha

(Devamı '7 nci sayfada) 

·---.-~,-·-
arasında mücadele arttı mukareneti 
Şehirler saatlerce bombardiman edildi, fabrika- . 

lar yak1ld1, mUteaddid tayyareler dOsOrUldU Amerika iki memleket 
arasındaki . münasebatın 

lnailterede .;[. 
Londra 13 (H IOn au em bır layyare fabrikasında imal edilen tayyareler 

teleri bugÜn Isk ~su~i) -:- l!-lyan tayya-ı Hava dlfi bataryalan derhal faaliyete 
lardır. Bu rnünaenb erlıye ~ennde uçmu1 • ~~erek, dütmanı uzaklatbrmışlardır. 
teti kıaa aÜnnüşt~~ ctt e verılan al ann le& • halyan tayyareleri bugün Aden" • de bir 
........................ ~: (De'Y&IDl 1 tl.acü sarfacla) 

························· 

takviye edildiğini bildiriyor 

Boston 1 3 {Hu~uai) - Son günlerde 
Avrupadaki diplomatik faaliyetten bahse
den «Radyo Boston», geni'} ınikyasta bir 
Moekova - Ankarn mukarenetinin ilk mer
halesi arifesinde bulunulduğunu bildirmek
tedlr. 

Ayni radyo, Sovyet hükumetinin garbde 
cereyan eden harbi büyfik bir dikkatle ta
kib etmekte olduğunu ilave eylemektedir. 

(Devanu '7 nci sayfada) 

Romanyada 
terhis 

Bükret 13 - Rumen genel kurmayının 
bir tebliğine göre, Paz'artesi günü muhtelif 
ihtiyat aınıflannın terhisine baelanacaktır. 

{a.a.) ____ ___;_ 

İngilierede 320 bin 
kişi daha silah 

albna alındı 

MilliŞef 
Talovada 

Cümhurreisi şiddetli 
arasında Ankaradan 

Millt Şef mesai odaliDda 

alkış/ar 
ayrıldı 

Ankara 13 (HUialf) - Mffit Şefimis Batvelcil, Genel Kunnay Batkana, velöller, 
lamet İDÖDÜ Y alovaya aitrnek lber• Parti umumi kı~ mülki ve askeri erkin 

:eti erklnile biriide bu aec:e eaat 23 de ile güzide bir blabalı~ll uiw'Şef ~~: 
bu.usi treaile jebrbıUden a,nlnutlardll'. Tren hareket edelken M fl a 

Cürnhu:rreiainıizi iatuyonda Meclis ReW, kıtlaDIDifbr. -···-··········-···-·-..... ·-······································-············---·-·········-· .. -···· .. ··-· 
Almanya Macarisianı 
büyütmek istiyormuş 

Taymis gazetesinin "Bitarafhğ1n tehlikesi , 
başhğ1 altinda dikkate şayan bir makalesi 

Londra 13 (A.A.) _Times gazeteainin ı ari olrnıyacakbr. Yugosla.vyanın devlet ~ -
d . 1 tik h iri Balkanlar hakkındaki damlan Panslav blokuna iltihak etmek aa
ıp oma mu arr l d hi M • t Romanyanın 

Alman planını gözden geçirerek §Unlan yaz. tese er a ' a;ans :ıny ve 1 
k d 

kontrolü altına gırmesı, ugoa avyayı mez-
mn tn ır: k'" bl k lur Halbuki bugün, C" .. ü e nazaran Almanya Macarla • ur o tan ayırmıt o • b" I b" 

orun ~ . d 1 y goalavya devlet adamlannın oy e ır 
tanı büyütmek istiyor. Macanetmun a m n u I ld v d • de htç bir emare 
netinden dolayı ona aadık kalması lbım arzu an o v~i':'na aır 

gelir. Almanyaıun niyeti 1\.lacari:ta;::rn me;::~~p:e~~i:~lerini avutmak için, Al -

~üy~k buğdj s~~k~kı Rt:!:~;a keı:disln; m anya kendileri~i. İngilterenin komplo . ve 
un lan maa ka ~iği miktar her ne ka - müdahalelerinden kurtarmıt olduğunu ıl&.n 

petro verece , ver f d d t ktedi (Devamı ı nci sayfııd&) 
dar azalarak gidecekae de. gene ay a an ~~~-~ ••••• -~.:.. ...... --••••••••••••••••••••••••••-••••• 

·I·········a:~:i::ii::~~~~~~~~~~ 
Önümüzdeki kış İtalya 

ve Fransa tarihin en j 
büyük açlığına maruz ' 

- ı 

F rans1z ve italyanlar1n 
endişeleri 

F ···--................................................................ Londra 13 (Husıısll - Bugün, 320 bin ye. 

ransız m·ııA b ni erradul kayıd muamelesi ikmal olunmuş. Londra 13 (Royter ajansı bildiriyOT)-
ı ı ayram. ı tur. Bunlar 1908 sınıfına mensubdurlar. Nevyork Herald Tribune gaT.eteei muha -

L Yeni efradın sevklyatına, evvelce t.ayln e... birinin Hendaye'den gönderdili bir telaraf, 

Ondrada tes,ı•d edı•ıı•yor dilen tarihten daha kısa bir zaman içinde Avrupada mevcud olan ve Alman propa-
~acaktır. gandasının İngiliz a'bluka~ına atfetıne.ie 

çalıştığı yiyecek maddelerı buhranını elik· 
ı T Dr. Şaht Avrupanin kate layık bir §ekilde aydıolatmaktadır: 
.4 emmuz bayramı münasebetile Fransız gönüllüleri Muhabir diyor ki ı ı kl • b"l-

b .. L ,·kt.lsadl organ·lzasyon~ Naziler Franııada ioga etti en ..... --ı ugun ondra sokakl~rında dolaşacaklar lerdeki eıiır hayvanları ile at. tavuk v~· 
reyi İngiliz ablukasının Almanyada tovlid 

t .. ıLondra 13- Yann Londralılar, Gene- 1 14 T .IÇ.In b·lr plAn haziriiyor ettiği açlığı kar§ılamak iç!n alıyorlar .• Fn.rı-_ 
:ı.. de Cnulle'ün İngilterede teşkil etmek o an emrnuz.u tea'id edeceklerdir. Bu Cl eız rekolteleri normal degildir ve hat,l ha 
,..zere oldu "gu F Le· münasebetle Londraya yüzlerce deniz, ha- 1 d f d 
.. •0·nu"ll" . ransız ıyonuna mensub va ve k •- · 1 ._ NAVW"~rk ıs (Hususi) - Berlinden bildi - zı bölge er e ena ı~.. l . l _1 d 1 ulkı ulkışlamak fırsatını bulacaklar- ara as~en ge eceaı.ttr. rlld~i~~ ~öre, Hitler bugün Dr. Şahtı kabul Yalnıı: Fransa dc~~l, .. talya ve ı§ga ııu -
kı~İl :ın • tnyyare, bahriye ve ordu teşek- General de Gaulle'ün nutka ederek uzun bir gö~ede bulunmuştur. bndaki Avrupanın buyuk bir klBillı da 8 • 
h~rb~ın~·teısu~. Fransız Mkerleri 13 (A.A.) - 14 Temmuz ari- mt.ı~. Alman 13gall altında bulunnn Av - nümüzdeki kıD tarihin en bUyUk nçlı~u~a 
çell'nkc ko~~cak~~;z ~~:~rl:~~rar sebetile General de Gaulle bu ak- rupa memleket.lerlle dfter komşu memleket- maruzdur i l l l kı } b' bi 
Reçe k M bir nutuk aöylemi§tir !erin iktisacit orgnnizas;yon ve kal.kınnUI.sı 1- Frnnsıı ar ve ta yan a~ lfı. ıah ın d-
kı rd k' areşal Foch'un Victoria Fransa kurtulduğu za~an, Fran çın, Dr. Şa.ht'tnn bir plAn hnzırla.masını l.s. tip bitmi.ycceği. meaedlesinıln bd~~~ akriclnodl ~ 
aı~ .. n ıı ı heykcline bir t;elenk bugUnkU vuiyetinden mea'ul temışttr. olarak bUy{lk bır en l§c i c e& erne t r 

• Gönüllüler Ya"- Fran••ı m'ıllt edileceklerini bildlnnl~ ve Şaht, bu !husustn.ki d~ftncelerlnl Hıtlore lor, Hayvanabn Almaıı ort':~ .. }:da,~ıodan 
·- ... (De't'Uiıl t Dol ~&.Jfa4a) iab etnılltlr. (Devamı ıe no DAJ~ 

~ 

İtalyan k8yU1 kıZian 



Bir Amerikan 
gazetesine gönderilen 

bir lelgral 
<Baştarah ı inc'i ~y'fa4a) 

tediye !ıaldun<Ja Dir vadde dahi bulunma 
dan müsaderm, bu 11met\e igal ~ilen •· 
:rıuide içtinabı imkall&lz. olaıak atLja mah
küm ltalacnk olan milyDDbrca iDa:nm mu
kadderatına tamamen lli'kayd ka\a.ıı ıbi1 fa 
tihin hareketidir. 

Içlerinde tahsil ve terbi}·c görmüş birçok 
insanlar bulunan mülteciler arasında IUı:tm 
müddet halyada :ya mı~ olanlann ikenaa
tine göre, ltalya Ingilizler tarafından ağır 
bir hezimete uğratılacaklnrdır. Bunlara gö
re, halyanilar harh arıyan !bir millet değil • 
dir. Ve MuMolininin Hitlerlc giri~tiği ser
güz~te gönülden taraftar değillerdir. E • 
~er açlık bir Ihtilali tazammun ediyorsa, 
ltalyan buğdayı kalmadığı ve açlık birkaç 
ay zarfında bütün memlekette ıt:abribabn• 
yap;:ıağa bqladığı :zaman isyan eclecektir. 
Bugün ltalyanlar ve lbdlci de Mussolini da
hi biiyük bir endi~e içinde yaı;amaktadırlar. 

- (a.a.) 

Almanya· Macarisiani 
büyütmek istiyormuş 

(Bqtarafı il inci sa.ylada) 

Bitaraflıim tehlikesi 
Tmıes gazetesi aBitaraflığın tehiikw» 

baılığı ile yazdığı hüyult maka1e:leriıün ibi
rinde ştınlan ya.zmaktadır: 

r ;; 

esimH Jllak•Je : 

= 
Üç bin &t'nc cvvclyaşamı_ş bir Yunan filozofu şöyle .~er: 
- lnsanlann ~~nda iyi ibaSlc.t veya .kötü buy lbulut .dltın

da :gizlidir, I,!ÖU miiphem görünür, halcikane de sallantl i~
dedir, •ağa yahud :aola meyletmesi tcsadüfe ti -
bi dir. 

Çocuğuna doğduğu dakikadan itibaren intizam ve doğru -
lllk lhlssini q.ıla. büyüdükçe irkilmez bir karakter vemıiye ça
lq, ondan aonra da iyi arkadaş, iyi muhit hazırla, bütün bun
ları hazırladıktan aonra da <<şeytan iğvasına kapılmaSlnt müm
kün kılacak vuziyctlerden «tantasion:. uzak bulundurmıya bak. 

Tarihten 
F1kralar 

Kızılkoca oğullar:mıo ler,ıisi 

'Dünya gazetelerinden iktihaslar 

Devler harbi 
"Gazette de Lausanne, 1n bir makalesi 

Berlin - Roma ınihverinill matbuatı oku_ Londra Intlerln hava üslerinden 15 daki -
nıınca, :sanılabillr<'ll ki, Prall$8nın MaDJ .5a- kalJik bir U9DJ uza.klJtmdadır. Havrm Ports.. 
hillerine ordu kurmuş olan Alman kuvveti mut ve Sutaınpton gibl hayat merkezlerin • 
İngntereye karşı lı:at'i hücuma geçrnek üze- den mesafesi 160 kilometredir. Alman ha -
redlr. Gazeteler bu dev benzeri teşebbüsilne vacılıA'ı İngilla havacllılına a.dedce olduğu 
dnir tabl'i hiç tafsilfı.t vermiyorlar. l"a.knt glb1 iltalite ltAba.rUe de ftatlindür. Savaşın u. 
.,aphe :rok ki, hücum büyük mtkyasta ola _ muml netlceal üzerinde katı bir tesir yapa~ 
caktır: Karadan, denizden, deniz altınnan ca.ktır. Ve oOphe yok ki partiyi kazanacak 
ve havadan. Müdafaa da öyle ya.pılacalüır. olan motörlü Alman kuvvetlerinin bel'hangi 
Her ild tnzattnn da ıbütün sntılılar i~etıle - blr noktada İngiliz topratma çı.lonala.rınıı. 
cektlr. ~uşma benzersiz olacaktır. ingiliz yol açacaktır. 
lmparatorlu~unun istikbali, Avrupanın ıs • * 

Harbir. kurbanJanndan birisi de cıbita -
raflı'b tabiri olmuJİllr. Büyük :kuvvetlez ve 
bUyük zırblı1arla takviye ed!lmi bulunmaz
aa, Ibitaraflık veya 'her hangi başka lbir te'ki1 
harici politika sisteminin :hem manası yok
tur, bem de tehlikesi vardır. Acı tecrübe
nin isbat ettiği hakikat budur. Devlet a -
damlan tarafından istilac.ıya knr ararile -
rini sonuna lcadar müdafaa etn.c,ğe azme -
dilmiş olduğunu beyan cyleme.m.iş olan. 
Avrupada hiç bir küçük devlet kalmamış
tn. Bazı kere bu teşebbüs mevkü tatbika 
konuldu. Fakat hiç bir yer.dc bu hareket 0 be . . hqla da, 

1426 
l tikb:ıli oyun masasındadır. Bu, devle~ bo - İngilizler: 

muYBIJakiyetle netice1enmedi. Küçük mil - .da .~ li~~nk asır .taüem::d v--lk YJ m - ~ı olacaktır. A'bna.n 'kumuayı, Ingiliz - cAyıyı J1ll'Ulad.an postunu .satıyorlar» 
lctlerin başındaltilerini, durbinlik göstere- w~ ,d'ut men ·- en ~ı oca o - kurmayı, her ikisi de sayısız zorluklar k:ır- diyerek muka.bele ediyorlar . .ŞO.phe yok, Fran 
medik.lcri için ıitlıam etme\:, doğru 'bir şey ~ n v ore anılan ~rt kardCJ, harami o - .§mnda lbnlunaeaklardır. Birlnclsl IJ.çln en sanın istOl\.sında.nberi ıyaln'ız kalma,.lardır 
olmaz. P daga çık.mı,lar, .hilh.usa Amuya ve T.o- büyük zorluk denizi geçmektedir. İkincisi i. Fakat ayni zam&nda milttetilt sılatne vm:l-

Ba,ka memleketl~rde. e:ı.-:ı.'elindenlıeri ::~et~ b?clı§d ~lmışlardı. T~viiz çln Ise kı:u-ayn çıJolmasını önlemekte ol:ı - telerinden de lrurtulınu.,lardır. İngiltere kö. 
hakikat le kuvveti tefrik etmemek yüzün - t Jda esak ~ r ~~ eye ~nnı~ <kı; bl caktıl'. Almanyanın denizi a.,mak lçln bir - şesine çekilerek kuvvetlerini bir noktaya 
den dmbinl1k hanası tahrif edilmiştir. Fa- bd rı asa wiaa1 a :bam ~::ıdgmp<~p .. ak çok vasıtaları vardlr İngilterE'..nin de top ~ toplamat jıh.JtAnına malfkt1r. Tcmaç halin -
kat yeni vaziyet badema ha$ka başka. ilaç- - lın:d':e og n nn c ren ınp :gotu - ra{tına ayak b:ı.~tırmamak için ku1l:ınnca]!1 dedir. narb kumandası artık tek dllsturda 
)ann istimalini icab ettirmektedir. Yangına ırur er ı. vasıtnlar aynl derecede çıolrtur. Zorlnklar toplanmış, politik ve stratejik durumu sa -
kartı müdafaa tertibatı olmıyan küçük bir Amasya valisi Yorgeç Paşa. etraflanna taksim edilml.§tlr, paylaşıll'Dl§tır, demek o- llh bulmUJttır. İa.şe.c;ine gelince ihtiyaçlarlle 
evin. daha miaemmel ıteahiz edilmi bü}iik yüzlerce Türkmen toplamı§ olan Kızılkoca luyor. mütenas1b olmaktan cert :talmıyaeaktır. 
komşusu .için ibir t~hlike tet1a1 ~~e rnü- oğullannı e.ncak bir Lile ile yok edthile - * Çünkü tükemnez bynaklara n.hfb olduk _ 
aaade etmemek lazımdır. Ye nı nıznmımızı ceğini düşünere'k fÖyle bir tuzale hazırladı: Ahnan tararında eşsız blr emnıvet libl.c;sl ta.n ba~ka dünyanın en bfiyiik deniz kuvve-
kurmak zamanı geldiği vnlu!, 'kuvvet, da'ha P.a nın .tavaiy.esi .üzerine, ikinci Murad, hi\- bes1cniyor. P<ılonya.yı yendikten. Norveçl Ist i. tlne de mallktir. Alınanya İngtıtereyl çık -
geni~ bi; t.~1ci mes~i .<Ne lbirl~e esaslan mmi Kızılkoca oğullarına bir elç.i ıle hedi - h\ et.Ukten, Halanda Ue Belçl.kavı ezdikten, maz sokakta sanmıı.kla hata edlyor. İngUtc_ 
üzerine ubnad etmelıdır. Y~t~kanda ) ozdık- yel er ve name gönderdi. Bu named~ Yor- ~ansayı .... ~:lı:tan .......,ra Alman"" 'l---ıı•--

• iJ ik P. ea-·!1~ f'-- t"ı ~....,.., """" J- .UJGI ...:!C r~ Silah altına milyonlarCA asker Ça~trmJŞ. 
lanmız. doktor Rosenberg in poıit' am::ıa geç A§a.YJ tu& :tma RUımıı !fethine me-
verilecek yegane cevabı teşkil etmektedir. mur .ettiğini, dört kardeşlerden de asker· harblnln akıbetinden şüphe etmiy<>r. Şim • tır. Silnhlanmayı artırmaktadır. 'Muazzam 

ı :il d didcn hücum tertlbatı kwamını bulmuştur. bir ordll,Y2, filvya, hava kuvvetine malltttr. 
T nNilvanyada va-r."ıyet cr. e papya yar ım etmesini rica ediyor-du. v.-.ıL0ca 0,;;.,,,ı__ ı. k . d'} llnttf\ b!r plşdar GIJdll'lŞl da ya.pılmıstır: MuhaJtkak Alman tanrruzu 4iddet.ll olacak-

~ .,-llllrl DUDa ÇO Se'!.~ 1 Cl'. 
Sofya ~ 3 _ T.ass ajanıundan: .«Mademki Osman oğlu "bizclen imdad ia _ Gamalı haçı .ta~ıvan bavrak Manşın Jersey tır. Fakat ~Imdi muer kıtaatmm elinde bu-
Zcna :gazeteli. Rumen hnllan.ıın z:ırurj lt • • b d ll' . • ~e Guernesey adalan tizerlnde dalgalanı - lunıı.n bütün silAhları tanımış olmanın \'er. 

ı·h~ .. maddeleri tedarik etmesinin he.rgün ~§tır, . ~n an son~ !~metındeyızn de- yor. Daha f.ıu1a.s1 Cia var; mtıerin bombar- di~l trolaylıkla İngii~ d.&ya.Dlfl ise daha tuv-' ~.1-., uı&eT. dç.ije fcvkalide humıet gösterdiler - • 
biraz daha zorla,bğını ~aZ!nilctaaır. Fiat • bir taraftan <la aralarmda yeni bir Jesa& rlıman tayyareleri Ingnterenin garb sahil! vetli olacaktlr. Her lngfibı bir Fnıne-tireur_ 

P lar hergün daha yu'1tsclmektediı-. ıkarar verdı'ler· v p .1 bui b tir:erinde ucm:ıkla avunmuvorlar. şark CJahl. 3ivil serbest asker haline · geleceJı:tır <Bay 
t ı. . '' oı;geç ap. ı f" uşur u- • · • - • 

Gene mczkur gazeteye nazaran ~ ... ., - lupnu öı: açtırmadan helü edecekler. Unın limanlan 1.\zerlne d,. akınlar yapıyoı- - Nikolson'un :ıiOzflL Eğer Alman kaneti İn. 
t ailvımyada lk~eke:ş vardır. Roma- - bu tıınıflan tamamen ellerine geçİreoekler: lar. Nfhnvet Ştıntı da sövUye11m Şim al deni. glllz to.prnfına ~ıkarsa bütün er«eıt Te kn-
1 duınından firarlar çoialmaktadır. F di. Ke1dilerinden yardım :ııman padişalı ü- 7 inin ve :Mansın bütün kara Ilmınl:ınna Ma- dınlar mii.stevUye ateş edeceklerdir. Her cv 

hü1cfımetinin altın mevcudunu Tza1e. .ı- zerlerine aaker gönderinciye kadar birçok Uk Dlnn denlzaltı gemflerl İngiliz f1da1nrı bir ik:ale olacaktır. Bütıün İngiltere milst.a.tı,. 
ya ve Dobiicadan ıBükr~ naklettiği habe- ~aide.ri .zaı>tcdeeeklercii. Sundan Sl)DrA da- etrn:flnt.'ln cc bennem çembertne tekrar baş_ 'kem ordug!h halini alacaktır. 
ri Bulgar efkan umumiyesinde 'büyük bir yanması kolay idi. ladılnr. Bu vnzlyctte Alınanya kendisini ?.a. Öbilr taraftan harb. aonuna ya.klqm~ ol. 
intı'ba hasıl etmittir. (a.a.) Kw1koca ~Ilan birkaç gün içinde dört fere yrupnşmış gartiy~. maktan uzaktır. Rusyanm durumu esrarlı 

MacarialaDda Alman taraftarlağı yüz lurlrnıen toplftdılar. Y6 rgeç Pa~ da Alman gazeteleri •Ingiltere .sıfın tilket _ olam'k blıyor. Amerlb.nm bir g1ln büyük 
Bud~qtc 

1 
J (A.A.) _ Royter: tam bu suada ortalığa hasta .olduğun~ yay- miş vazt ettedir» diyorlar. ?e cher ~eydPn bo~~ katilmuı Ihtimal harici d~dlr. AL 

S Mühim müzakerelerden sonTa Maear si- mış, Kttılkoca oğullanm kar§IÜ\mak üzere önce valnttdrr. 111nı.n.<;ız -donanmasına, sö - manyanın kuvftUeri tilkemnez Olmaktan u 
1 Merzifona oğlu Hızır Beyi oöndermişti. mürıre}erlne ~lamuı oldlltu son ümidler de zaktırlar. mtıer Almanyasmın ......,llmez 01: 

yaseti şimdi tamamen Alman taraftan ol - "" .ı-ıı.n-.-+· .... ih aıo.-.a . .z---1 l __ , l k Dört kan:Jeşlerle askcrleıi. Merzifonda, u.u,.uuuq ... r . .... u a._ura AdllUadır: Artık _Ro- du{tu da masaldır. :lş uzayınea, &ıkla§an g:ıy_ 
muo ve Telelci de rnem eketin ~i ()ara 'Merzifon !yan ve - ... fnun 1kona.k.larına in- manyadıı.n petrol, Rusvadan mangnn.ez. Ttnl. retler, ..... lr denmli fedakArlıklar 
her zamankinden daha kuvvetli vaziyette ..,.... ..,...... uu.uc,.u:.ı:ıı 
bulunmaktaatT. dirildi Şereflerine ZiyaJetler çekiıdi. Bir ge vndan eıva, Yugoslııvvad.S.n baıkır. Iskandl- yorarlar. GaUb on~ daktb taiıa dayanan_ 

1 ce de, bir baskın ile, dört kardeş idam cdil- nııvyadan sellülm, hiitii~ ATrUnadan ylye - lardlr. ingntere sonuna l:adar bo~n _ 
di. yanlanndaki Tür\.menler zincire vu - r.:ek ~lnmıvncnktır. Rütıın klt'avı abluka e. maTII. karar -nm:ıl$tlr. Otmırla nef.sl t!u_ 
nıldu. den lnglltere det.fl. İnırtltereyi muhasara nL ma t:aygusu ma aözU a1)Jlemem14lerdtr. ra • lngiliı.1erin Alman işgali .. 

altında telakki ettikleri 
bölgeler 

Yorgeç Paşanın fermanile b1r magaraya tına :alnn lkıf'Adır. Alman Naoolvonunıı malt- rih gösteriyor ıki. İngiliz bflyilk btr inadcıdır. 
.dolduruldu: kapıBıru~ önüne de odun yığıp lfib etm~voe bdiT hiebı .. VPntnıtton ~öri\n - iste bunun içindir ki oplnlon (umumi eft:Ar) 
ateıe verdiler. Bu ..auretlc. hepsini dumanla miivor, ufukta hicbir Vaterlo'ıııın Izi yok _ fı.tıyı sükftneUe ~ıyor. 
lboğdUiar. tur. İngilterenin vazlvetl dır:ımatl.ktlr: her. * 

Londra 13 (A.A.) - Harlclye nezaretl ta. Bu civar halkından ihtiyar bir kadınca- lP.Y .önoeden gözönüne alınmıı.. perl.av.sı:rla İki düşmanm ruh haletleri böy!e görUnü. 
nbndan resını cuetede :neşredilen bir ka- ğızın bir yiğit oğlu TaM ı, -n· atı terzilik irı~1emni!l:tiTıı 1!~ flh~ edi:yorlu. Ren'in yor. Her iki taraf da Homer tahramanlaruıa 
nrııamede 8f8.lPdat:1 ibo'Jgeıe:m (le Alman iş- icü. Bir yolilc Kmlkoca oğ1ıllanna yana:! - ooiir taralında cıkan gazetelrr. Alman genel llyık ııekilde ~kc!t~erine meydan olruyorlıır. 
pJl altmda t.eıuıd ~ tıildirllmekte - mq. oAia:nn esva'blannı a.ikerdi. Bu nk"a- lrurmaymın. doltrudan domtva muerın em. Ne ohrrsn oımn harb Yanıp gec;eee'kttr. Tftw 
dJr: da mağaraya an1ıp duman ilc boğulanlar a- Tl ııltmda b}llnna.n P1J<:l1<;1 datreleri bu te • rth..cıel Alınan - İngDiz UıtUAfı kılıÇla balle
..-.eçın lNanfiand 'I'rom8 ve F.inmar.t vi. nısında bulunJD'U1 icli.. Kadıııcağız bunu işi- ~bb".oıfi E'D 'hıırda tefPr .. iiatıruı vanncıva ka. dilecektlr. Almanyada., lngnterede ınotörler 

tAıetterl -n 22 Ha.z'lr:an ~i Fr&.Ilsn - Al- tince feryad ve figan edcı-ek Yorgeç Paşa- dar inC4'1e':isleTdtr. Bitün ~örilnfic'l~rtne l!n. ya!lıınıyor. tDplar greslenlyor, gemDer ha_ 
ma miltarete mtıkavelesı muciblnee Alman_ nın divanına gelmi~. oğlunun masum ddu- re eleklenıislerdir. bir daha elPitlemlı~lerdlr. zırlanıyor. Douvr lle Calals arasına çöken 

, )'8 taratmdan J11pJ edilen F:ranaa toprakla_ iıtnu .öy:liyC'I'Ck chari ölü.üıı.ü gÖTeyjm, Ve tec;ebbiisii b'lsarmnt i~"in llizurolu ~öriı _ se~lzllk elektrlkle doludur. n.__________ teebiı: v.e teldin edip defneuirt'vim!D diye 1"n kaı1ı Jconulnul.z mater:vell toplamıŞlar • - ..... ,_, ___ , ______ .... ---·-··-
-------····••• ;T· 

T A K V 1 M yalva:nm~. P.ap.ıwı emri ile <:e5edler ma - dır. 
ğarade.n birer birer Çlkanlmağa başlamııı- Ak~bıd~ bıT8'1mıak mecln:rrlvetinde hu 

Pencereden düten bir kadın öldü 
Beyoğlunda oturan Elf İrini i.mılnde bir 

kadın, pencereden dü~rek a~ır sarette ya.. 
ralnnmL' ve kaldınldı~ BeyQ~lu Belediye 
hastanesinde dO.n ölmilştUr. ituuıl -

1Bb6 

if emuıın: 
ı 

V. 18 

E. 4 

19 

• 

TI:.MMUZ 

14 

PAZAR 

C. Ahar 

8 

s. D. s. 
17 lll 20 
e lı! 

D. s. 
4Q .:2 

1 

b. içlerinden b.ir delikanlının henüz ölme - ıundull-u biilfın birliklerelen mahrum kalan 
mi4 olduğu ıgöriildü. .bu da meğer ihtzyann İruılli., f'ilosn Alman saff1 harb gemilerinin 
oğlu ıiuıq ••• Kaelııı deli rcibi iizeri~ atıldı. muhtemel bir akınını karsılamak için muh
Sevincinden dli~üp ba},ldı. Mftt,.r..ssir olan telif l'lt1kmnetlere d$lmı.Jlardu·_ Hava tuv. 
Yorgeç Pa18 -da -:gencin hayat·- ' -"!. .. 1 dı. vetlerine gel!nce, bu kuvvet Fran.c;a harbin_ 

.R. Ekrem de oldu~u gibi nk plAn rolü o}'Jl.J7aeahtrr. 

1 STER i NA N, i ST ER 

Cesedi ~e eden adlfY'! tabibi Enver 
Karan, detnlne ruhsat verm~ir. 

iNANMAt 
Birkaç .g'ün evv~l hatb ~eti dalayısilc ~nz:i'l .aarliyatının 

tl'\<lid ecülmesınin d~üntildüğü '9Öylemnişti. Bu cakiktıya b
dar tahakkuk etmedi. Buna mukabil 'bclrinin fiatı arth, bu ar
tq ile mütenazır ~larak da taksi ücretleri bir miktar yükse1t11ni. 

arasında basit bir nnket yaptık. Söylenene bakılırsa benzin aa

UJı derhal düşmüş, taksiye binen de hemen biuedilec.c.k dere -
cede nzalnu§ttr. Ve görülüyor k.i daha da aza -

lacaktır. Şu halde .aarliyatı talıdid etmeie lüzum 

'il'esin aniarnak iiçin benzin .aatanlaı- ilc otomobıl kullananlar 

t S T E R t N A N, i S T E R 
kalac:ağına~ 

iN ANMA! 

Sözün kısası 
Deli olmak .. iŞten değil. 

""----- E. El<r e n T ai:J 

D oatwn Derdimend. büyük bnba • 
sının z.amanındanheri .urunce • 

mcdc kalmış bir arazi davasının icabından 
olarak bundan iki ay evvel Anadolunun 
içlerinde bir yere gitmişti. 

Evvelisi gün çıkagelmiş .. kendisine, a • 
yağının toz:ile köprü üstünde raatladım. 

- Nasılsın/, Ne oldu davan~. 
Derneme meydan bırakmadan, o atıl • 

dı: 
- Kuzum, AJiahını seversen, beni me

raktan kurtar. Ben iki aydır, gittiğim yerde 
~ünya ahvalinden bihaber yaşadım. Ora -
da ne kuş uçuyor, ne de ke,ıvan geçiyor. 
Istanbuldan aynidım ayrılalı gazete yüzü 
görmedim. Ne olup, ne bitiyor} Hnrb ne 
safhada/ 

- Sana taze havadis vereyiıp Derdi -
men d. 

- Aman, lruzum, ver ı 
- İngilizler Fransız Akdeniz dor.an • 

masını kısmen Cezayirde tahrib e ttikten 
sonra .. 

- Leppey/ ı 
- Mütcbaki kısmını da lskendcriyede 

teslim aldılar •. • 
- Anlamadımi Kim kimin donanma • 

amı tahrib ediyor, neden teslim alıyor) 
- lngilizler, Fransızlannkini. 
Derdimend dik dik gözlerimin içine ba

kıyorkcn, ben devam ettim: 
- Bunun üzerine de Fransız tayynrdeo-

.ri de Cebe1üttarıkı bombardıman ettiler •• 
- Fransızlar,. 
-Evet. 
- Sen ne söylüyorsun? 
- Hakikatil Mister Çörçil, bu işde ili· 

tiyar bunağı kabahatli görüyormue. 
-İhtiyar bunak dediği? 

- Mare~al Peten. 
- Aman yarab, sen bilirııinl E;yy} • 
- Hitler de, bilakis, muhtcrem ve kah• 

raman marcşalin hattı hareketini haklı bu· 
luyor. 

- Yaaiil. Sonra/ 
- Klermon Fcrran'daki Fransız hüku· 

m eti .. 
- Neredeki dedin? 
- Klermon Ferran'da. Fransanın yen) 

hükUınet merkezi.. 
-Eyil 
- Fnn~z hükumeti kanunu esaside 

tadilat yapıyor. 
-Ne derneğe/ 
- Devletin şeklini değistireeekler, ye' 

ni, faşist bir devlet kuruyor\ar. 
(nf'vamı 7 lnrl sayfada) 

······························································ 
Sabahtan Sabaha 

Barb ve biz 
Uarbin siklet merkezi nerede! Frnn 

sız bo1:gunundan son:ra bunu tayin 
etmek ~iiçtür. Norveç şimalinden P.L 
Tene da{!l arın:ı kadar imalden cenıı. 
ba doğru beş garb dev'ldlni lsti1i eden 
Alman orduları yetmiş milyondan faı-
la yabancı nüfuımn asayişini ve i~e
slnl temin etmek t{bl ağır bir va7lfc 
almıştır. Toplu Alman ordusu yayıl
mqtır. İtalya yiiDnek ve havalanmak 
gibi hub banketlerine pek u mül. 
tefltUr. Ondan ne Bingad tarikile 
Süveyşe bir hareket; ne İspanya yuln 
Ue Cebclüttanka bir seff!.r beklenemez. 
A.':ınanyanın i~Diz adatarma. tıava • 
dan, denizden böetım tasavvaru gün 
~eçUkçe hayal şekline ıirlyOI'. Ve barb 
fWen devam ediyor. Darb etmeelen 
harb hayatmm deftmı ban&'l tar:ıfı 
müteessll' eder diye sonnıya. lüzum 
yOk. Beldemek bü~k ~y1mp 
an'aneleşm~ sfyasetldir. Almanya de. 
niz Jayısındald Danimarka, Bolanda, 
Belçika glbl limaıılan dünya paaarlıı.. 
.nna açık memleketleri iUal etmekle 
inı-illz a.bhıka.sına yardım etmq oldu. 
İt:C""yanın barbe girmesi de ablukayı 
ltuneUendirdl. M'ıhnr devletleri kf'n. 
dt kendllf'rinl çembere alclıl&T. Açık 
bil' yel kaldı. Tona ve Balkanlar, onun 
Jçlndlr Id son Berlin ye Miinlh konuş. 
matannda Tona Ye Balkanlua hftr
bln yayılmaı;ına m~nl ola('ak karanar 
ftrlldl. Rarb bu mıntaka.ya sirayet 
ederse merkezi ATI'llpanın dünya lle 
rabıtac;ı tamam~·e kesilnüş o1a('ak. 
Çünkü ıo;ovyct Rn.~ dün oldotu ~Ibi 
:Yarm da mihver devletleri Için hlr 
~mnf'f"d ripaln olm.aktan uzaktır. 

O halde barbin siklet' merkesi döne 
dolan gf'ne denWere davandL Boe-üıı 
dünden daha konetli ol"n İn(iUı aT
mallac;ı harbin c;eyrlnP hakim olmn!f
tur. Harbin se:vri tse İnd117: harb si • 
yasetine g~e ntantle oluaktn·. 
Sayın Baırvf'ktl doktor Reftk Savda

mm ~k düsündürücü oldoku kaıtar 
metin ve eettn olan beyanatı bir harb 
mal'eraı;ına karSI ıtark kap1lannın -:-ok 
muhkem oı"dutunu bir daha lsbat et. 
tlği lçln Türk milleti de hA.dl'!eleri em. 
niyet ve huzur Içinde takib etllyor. 
l\fuhakkak olan nokta şimiliilk ıpulur: 
Tehlike, ondan korkanlar Için mev • 
euttur. Fakat bizim gibl lııtlkllll üze. 
rinde münaka~ kabul etmlyece!fnl 
be.rveçbl peşin söyllyerek slllhım ate-
şe mülıeyya tutanbr l~ln asla mev. 
c:ud delildlr. 

~IUJ.an 



Telgra.W, Telefoa Ve Radyo berieri 

... 

ispanyanın Almanyada bastudı ğı 
banknotları Almanlar casusluk işinde 
kullanılmak üzere çift basmışlar 

Alian ajansı bu haberi tekzib etmekte, Almanyada 
spanyol banknotu basılmadığını bildirmekledir 

Gene Balkaniara dair 
Y a:ı:an 1 Selim Ra gıp Em~ç B undan bir müddet evvel Amerika (Ba.ş~arafı 1 inci sayfada\ Alm~nlara olan faikiyetten daha Lüyük bir 

membalarından gelip de dağdağa- akın yapmı~lardır. Atılan bombalardan 2 faikiyet göstermektedir. İtalyanın ilanı 

!;:ra 13 (A.A.) - Reuter bildiriyor: 1 tedavülden kaldırılması olara.k gözükmektı>. 
ntn di~~~ ve «DaUy Telcgraph .. gazeteleri _ dir. 

lı .~u.kuat. arasında kaybolan küçük fakat kişi ölmüş ve 3 kişi yaralan~ıştır. harbdenberi düşürülen ı 00 halyan tayya -
muhım bır telgraf haberinin muhtevası son Londra 13 - Bugün ve dün gece yapı- resinin meyanmda belki elli bombardıman 
birkaç gün içinde tazelenmiş bulunm~kta- lan hava taarruzları esnasında İngilterenin tayyaresi bulunmakta idi. Bunların düfü -
dır. Bu haberin bir esası var mıdır} Sade- muhtelif bölgelerinde birkaç ölii kaydedil- rülüşü hava müdafaa bataryalarımıza, tal
ce tahmine mi istinad ediyor~ Bilmiyo - miştir. Düşman tayyareteri dafi toplarımız yanların malzeme ve pilot noktalanndan 
ruz. Fakat ehemmiyetli bir mevzua temas ve avcılanmız tarafından. defedilmiştir. ls- kıymetlerini göstermis ve ona göre h are -
ettiği için Üzerinde durmaya lüzum görü - koçyanın batı - cenubunda i'çi evleri üze - katı idare etmek imkanlarını vermiştir. 

lerek :. omatık muhnrrirler1, cAlmanyRnın Almanlann tekzibi 
Vl kulla~nlarına ve gerek dostlnrına kar_ Berlin 13 (A.A.l - D.N.B. bildiriyor: 

nı bir tezahü~~~z~~~t':!:k:~~~rin• en ye- Reuter ajansı, ~nsyonal - sosyalist Alman. 
•Dauy T 

1 
yanın, basılması Ispanya tarafından tendi-

Almanya e egra.ph,. dlyo.r ki: sine tevdl edilen banknot serılerinin çittıe_ 
nıın bas~~birh miktar ~spanyol banknotu- rini çıkarmaaeta oldu~u hakkında bir lddln_ 
ınanıarda . 1 akkmda Ispanya lle son za- yı yaym:ı.ktadır. Almanya, bu banknotların 
a[d tnllka bır anlaşma imzalamıştır. Huna çlftlerini, guya, İspanyada casusluk ve pro
d.et son vte lcra edilm~. fakat bir müd _ paganda işlerinde kullanıyormuş. 
btn Pes~ , panyol makamları, Alınıınya!lln Resmi Alman membaından bu hususta bil
linde ko 118 lık banknotların tam seri ha - dlrüdl~lne göre İspanya banknot basıl•n:.ı 

l>Yelerinl basmış ve b nı +- 1.~ • • -Ytdakf ca.susı k u a.rı ~1-'an - sı Için Almanyaya hiçblr sipariş vemıl4 de. 
ve normaı u ve propaganda. servislerinde ~ildir. Binnetice Reuter ajansının iddiası 
~fet.nıışıer tlcaretind: kullarunı.ş oldu~unu baştan ba.şa uydurmadır. Reuter, hüsnü ni~ 
lar 1iıerinde~~~ezkur kopyeler, ayni blok_ yet sahibi olsaydı, haklkate hürmet için. bu 
lemetnektect dı~.: hakikilerden &eçi - hususta ıkendlslne lüzumlu malümatı kolııy
Ahnanyada lr.b Mümkun yegfme hal çaresi, ca verecek olan İspanya bankasına bir tele-

astırılan bütün b::ı.nknotlnl."m fon edebilirdi. 

Romanya petrolleri ve 
Almanlarin gayretleri 

tlükre, ıs (A :Vor: .A.) - Reuter ajansı bildiri - gUiz kumpanyalarınm ellerindeki aksiyon _ 
İktı.sadl 

8 
h d ları Rus firmalarına satmağa . gayret ettik_ 

ttısının kon~ n .. a. Almanlar, pet.rol endüıJ - lerine da.ir şayialar kat'lyen a.ı;ll.sızdır. Bu 
te&rıerin! olunü ternin etmek için bütün ~yiaların nazi ajanları tarafından, Roman_ 
roı kumpa:r!ctmektedirler. Muhtelif pet - ya. hukümetınf. bütün Rumen petrol kum _ 
'te tahvUAtayaia_nnm Ihraç ettikleri aksi)'On panyalarını kat'l blr ·kontrola teşvik etmek 
btl.tUn bu v mU~eda.tr yeni bir kararname, için yapıldı~ı zannolunınaktadır. Bu pylalar 
'te ibunıar ı::lkın badema kaydedilece~inl he~halde Rumenieri endişeye düşürmüş ve 
da Iktisad ne kmda lAzun gelen tafsUAtın mezkOr kararnamenin bu kadar süratle fn_ 
blektedlr }; znretıne verilece~ini tasrlh et _ tişnr etmesinde de imil olmu.ştur. Bazı me_ 
lkmeri t · kıezkOr nksiyon ve tahvilAtın na- hatilde zannedUdlğine göre bu tedbirler 
nu.nu~ eş il edilecek bir Rurnen komlsyo - petrol endüstrLslnln milllleşm~ğe doğru ~it~ 

ınuvntakatUe ıcra edilebilecektir. İn. mesine bir kademe teşkil etmektedir. 

R~.manga Almanya ile mevcud 
munasebatını kuvvetlendiriyor 

BükTeş 13 (A.A.) -D. N B:-.------
N R8om~nyıı hariciye nazırı M~n~i.lescu D dımdır. Bunu diğerleri takib edecektir. Zi-

• • aıansı muhab' · • · ra, maziyi tamamile or.tadan kaldırmağa 
rıatta demiııtir ki: ırıne verdiği bir beya - azmetmiş bulunuyoruz. Alınanya ile olan 

b 
Romanya siyasetindeki . münascbetlerimizi lt.uvvetlendiımek ve Ru-

Urhanlarını mü b h yenı veçhenin men milleti ile Alman milleti arasında de-
cektir. Milletler C:t . ar~ketler teşkil ede - vamlı dostane bir i§hirliği tesis eylemek 

mıyetınden çekiliş ilk a- arzusundayız. 

F~ans~yı harbe sürükligenler 
Nevyort ,~kkında iakibat _yapılıyor 
Vichy'den b~!:tdi;- Tass ajansından: 

YOnln 1 r.ine gore Frnn.9ız ae tos · ~ rı Fransanın harbe sürmd . na unwı milli müdafaa ve harlclye toml.s_ 
sına dair olan kanun l!yihnnm etasvnmesibınden m~·uı olanlar hakkında tahkiltat yapılma 

....., 1 ı etmişlerdir. • 

ingiliz sahillerinde yeni tedbirler alındı 
Londra ıs (AA old ,.. · .) - Amirallığın n~retml d t!n~e;U bir emlmamc, İngUiz sahillerinde i' o. e batırılacak veyahud sahilden uzak mu -

ko.~ Ceminin nezaretıni temin edebilecek ren bir mesafeye nakledUeceklerdir. Ay • 
du ınürettebatı olmıyan vapurların ~ı n muıtnkada, d~er bütün gemller ya· par_ 
tır~~~ Yerde hareket edemez bir hale ge : ~~~S:k veynhud icabında gayri kablli ;s_ 
larını terıi veya Istimale gayrı sallh kılın ma_ teçhiz edU halekle getirllm.ek üzere, bir clhazla 

Ku 
n eb etmektedir t ec crdir. Bu tedbirlerler tn~ 

çük · erenin di~ ' t>• -

yoruz. Mesele şudur: rine üç bomba düşerek bir rençperle, 7 ya- Saatlerce d evam eden b ombA.rdunanlar 
.. Bir Bükreş haberine göre Romanya ha- şında kızını öldürmüştür, Londra 13 (A.A.) -Hava nezaretinin 
rıcıye nazırı bay Manoilesko Beriine davet Ingilterenin doğu şimal bölgesind~ bir i~ tihbarat servisi dün akşaınkı tebliğd; zik
edilmiş. Nazır, bu ziyaretten istifade ede - köy civarında boş araziye yiiksek intilaklı redilen İngiliz hava kuvvetl~rin in hücum
rek. asla Rusyaya a id bulunmamış olan, 24 bomba ile 100 den fazi~ yangın bomba- ları hakkında şu tafsihitı vermektedir : 
fakat son za~anda askeri işgal altına alı - sı düşmüştür. Roterdamın en mühim tayyar~ m~ydnnı 
nan bazı Rumen topraklarının tekrar Ro - Bugünkü harekat esnasında altısı bom- olan Walhaven meydanı, hemen iki saat 
manyaya iadesi için Moskova rıezdinde bardırnan ve altısı avcı olmak üzer~ ct>man devam eden müteaddid hücum larla bom -
Beriinin tavassutta bulunma•nnı i~tiyecek - 12 tan•are düşürülmüştür. bardırnan edilmiştir Meydanın birçok ka -
miş. Gene ayni membadan bildirildiğine İngiliz hava nezaretinin tebliği sımlarına tnfilak bombaları isabet etmiş, ve 
göre Almanya, Ingiltereye karşı yapmak Londra 13 - Hava nezaretinin dun ak - müteaddid yangınlar çıkarılmışur. Bexel 
tasavvurunda bulunduğu askeri harekatı ~:.ımki tebli~: hava üssü üzerine 200 den fazla bomba a-
ikinci plana bırakmış. İngiliz ablukasına Dün gece İngiliz hava· kuvvetleri düşma _ tılmı~tır. 
bir mukabele olmak üzere Balkanları te~ - nın Rolandadaki tayyare mevdanlarUe Al _ Almanya d ahilind e 
kilatlandıracakmış. Bu malumatın birinci manyada mühimmat fabrikalarını, yüksek Hava kuvvetlerinin sair teşekkülleri, Al-
kısmının en ufak bir tahakkuk ihtimali da- fınnları ve di~er hedefleri bombardıman et- manyanın dahilinde askeri hedeflere hü - • 
hi olmadığını söylerneğe lüzum yoktur. mt.,Jerdlr. Üç tayyaremiz dönmemiŞtir. cumlar yapmış ve şiddetli fırtınalara rağ -
Sovyet Rusya ile Almanya arasında k: nıü- Dün Boulogne üzerinde yapılan lstikşaf- men bu hedeflerden birçoğunu hasara uğ
nasebat, hadiselerin inkişafı.r.a bakılacak lar esnasında sahil müdafaa tayyarelerlmiz ratmıştır. Ludwigshaffen'in rpQhimmat fsb
olursa, Polonya harbinin başlangıcından - mavna gruplarile Jimanda demirli deniz tay_ rikalan ve Cologne civarında sair fabrika
beri, sa-ımaz bir ittırad içindt> devam edip yarelerini hombard:ma.n etm~ ve eklüzleri lar ışık verici fişeklerle tenvir edilerek bom
~itmektedir. Bu devletlerden birinin, diğe- hasarn u~ratmıslardır. bardırnan edilmiştir. Cologne'ya 25 kilo -
rini n malumatı hilafına olarak herhangi Bu sabah do~u-cenub sa h lll açıklarında metre mesafede Sieııburg' da bir fabrika ü
bir harek~te kıyam etmek istiyeceğini san- bir knfileve vapılan taarruz esnasında av _ zerine pikelerle yapılan hücum ııeticesinde 
mak hatadır. Bu sebebiedir ki. velev Ro - cılarınm: 6 düşınan tavvar('.sini tahrib etmi~ bir infiliik sillesi işitilmiş ve yangınlar mü -
manya tarafından böyle bir tava!lsut ic r ası ve dii?er b:ızı t.ayyareleri de hasara u~rnt _ şahede edilmiştir. Gece yarısından az son
arzu olunsa dahi bunun muvaffak.ivcte ik- mı~lardır. ra Brem doklan üzerine yapılan bir akm 
tiran etmesi beklenemez. Çünkii A lmanya Öl!leden sonra, biri bir hkocya limanı ya- neticesi, müteaddid binalara isabetler ol -
tarafından bugün böyle bir teşebbiis icra k 1nlerindP ve 2 si doğu_cenub sahlli açıkla _ mu~ ve büyük bir yangın çıkarılınıiftır. 
edilmez. Tında olmak üzere diğer üç bomb9.Tdıman Nevyork 1 3 (A.A.) - Ingiliz mü bay aa 

Balkaniann Ingiliz ablukasına mukabe - tayyare~t clü~ürülmü~tiir. Bu tıayyarelerdcn komisyGnunun büyük bir ,ipariş verdiği ye
ı~ yapabilmek icin teşkilatlandırılm:ısı ve 2 si nvcılarımız tarafından, üçüncüsü dafi ni model Amerikan ·avcı tayyaresi bugÜn 
bunun için de Ingiltereye karşı mutl\sav - topları tarafından tahrib edilmi~tfr. bir Ingiliz pilotu tarafından tecrübe edil -
ver hareketin ikinci p lana hırakıldı~ı bah - Bugün tahrib edilen dü.,man bombardt _ miştir. Tayyarenin bugün bir pike uçuıu e!l

"'ine gelince, Alman erkanıharbiye.~inin man tavvarelerlnin yekilnu, deniz üzeri•ıde nasında sürati ~aatte ı 020 kilometreye var
"'iistakbele aid karar ve tasavvurlarını sahil müdnfna kuvvetlerine menııub bir An- mıştır. Bu model tayyarelerinin imali ba~-
Bük. rese bildirilmek itivadında oldu~unu son tayyaresi tarafından dü~ürülen Heinkel lanmıştır. 
zannettirecek kadar iddialı bir mahiyet de dahll olmak üzere ona bal!~ olmuştur. İki Komisyon, mübayaatını tacil edebilmek 
arzeden bu haberin, şekle aid ehemmiyeti avcımız kavıbdır. için kadrosunu genişletrneğe ve merkez bi-
inkar kabul etmezse de, hakikate tevafuku Bu suretle dün sahillerimiz etrafında ce nasını değiştirmeğt'! karar şermiştir. 
bakımından tereddüd davet etmesi yerin - revan eden hav:\ muharebelerinde cem'ıı~ İngıliz tebliği 
d edir. Çünkü her al ıcının :ıerbe~t re ka be - 23 düşman tavvaresinin tahrib edildi~! te _ Londra 13 (AA.) - Hava nezaretinin 
tine maruz bulunan Balkanlar paz:mnın sa- eyyiid eylemiştir. (a.n .) tebliği: 
tabiieceği mala kim para vt-rir!;e ve bu fi-' Bir mukavese Dün gece İngiliz bombardıman tavyilTe-
at ne kadar elveri~li olursa malını ona sa- Londra 13 (A.A.) - Almanyanın In- leri havanın muhalefetine rağmen Alman-
tacağı bed;hidir. Böyle açık ve serhe~t bir giliz :ııahilleorini muntazam:ın bombardıman yada hedefler üzerine taar:-u:rlara devam 
nazarın Almanya tarafından ln~iltereye etmeğe ha.,Jadığı ve İtalyanın harbe girdiği dmiıılerdir. E.mden ve Kiel'de deniz üste
karşı te kilatlanclırılmıya kalkıııılmrısı bu tarihtenberi, Ingiliz hava kuvvetlerinin ri tekrar bombardıman edilmiş, hasarat ve 
pazarın Almanya tarafından istila t>dilmek düşman hava kuvvetlerinde yaptığı tl\hri - birçok yangınlar vukua ~etirilmiştir. 
istendiği manasından ha~Jka bir ifadesi o - batın gidi,..i. dikkat eden kim~elere Rüyük Bugün bombardıman tayyarelenmiz 
lamaz. Bu i~e. ger~k bu dt>vletin, gerek Britanya pilot ve tavvarclerinin faikiyeti Brübelde bir tayyare meydanını, Monheim 
müttefiki bulunan ltalvanın ~inıdive I..ndar hakkında kat'i bir fikir \ierebilmektedir. ve Rende bazı hedefleri ve Ostend-Brugea 
Balkanlar sulhünün bozulnıacıına taraftar Hücumlara i<~tirak eden tayyarelerio adedi kanalı üzerinde mavna gruplarını bomhar
olmadıkları re~rni hu"u"i ~ôitiiıı beyanatla- arttıkca. düşürülen dü<~man tayyarf"lerinin dırnan etmişlerdir. Bütün tayyarelenmiz 
.,.ına aykırıdır. Maamafih bir an icin böyle ariedi dt- o nisbette tedricen artmaktadır. salimen dönmüşlerdir. 
hir ihtimalin mevcudiy~ti farz~dilecek o - Halbuki Ingiliz tayyarelerinin zayiat nis - Bu sabah Manş üzerinrle tahrib eelilen 
l urııa, o zaman, Balkanların ı;ok çf'tin ve beti daima düşman zavialınm takriben üç- bir düşman bombardivesindcn başka di -
sert bir imtihana hazırlanmalar, ic:Rh ,.der. te biri olaTI\k kalmaktadır. ~er b ir bombardiye ile 3 avcı tayyare'li de 
Cünkü bövle bir miidahaleniı\ silahlı bir Görünüse nazaran İngili7. tavyısreciliği - bu akşam cenub sah ili aç•klarında düşü • 
ihtilaf doğurması muhakkaktır. nin faik iveti, halvan tayyareciliğin~ kar~ı. rülmü'lti.:.r. Avcılarımızdan biri kayıptır. 

~~a~l~ ~eç=D~en=iz=li~ha~va~1i~si=nd~e~se=lle=r=dR=n~öle=n~le=rin~ ,,. ..•.................................................... , 
Milli Şef ile 

Ruzvelt aras1nda 
teati edilen te~graflar 

Ankara 13 (A.A.) - Amerika iBtlkl!\11-
nln yıldönümü münıuıebetile Reisicüm. 
hur İsmet İnönü Ue Amerika Birleşık 

: devletlerı reisi Franklin Ruzveıt arasında 
! ~ağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 
~ Ekselans Franklin D . Roosevelt 
ı Amerika Birleşik devletleri reisi 
1 VAŞİNGTO:S ! Amerika Birleşik devletleri !stikltil! -
: nin yıldönümü münasebetile, hararetli 
~ tebriklerimf ve şah.st saadetinlzle dost 
: Amerikan milletinin refahı hakiondaki 
3 çok samımt temennilertml slze bildirmek- i 

le bUhassa memnunlyet duymaıktayun, 
bay Tels : 

İsoıM İnönü E 
Ekselaruı İ!!met lnönll ! 

Türkiye Relsleümhuru i 
ANKARA 

Amerikan i.<Jtiklft.U g(in ü münasebetlle 
eeeUınslarınm gönderdili dostane me
aajda.n derın surette miltehassUı bulu _ 
nuyorum. Ekselansmızın bana yft.k.sek 
seletinizden mazhar oldalum ayni sami
ml dostıu~u göstermesinden dolayı bah_ 
Uyarım ve size Amerikan milleti adına 
Tfiı1k milletının refahı hakkındald en sa
mlmt temennUerlmi bUdlririm. 

Fra.Dklln D. Boosevelt 

say1s1 14 u buldu 
Denizli 13 (AA.) - I l/12 Ten.mU7 

gecesi saat yirmide başlayıp yirmi dördt> 
kadar devam eden dolu ile kanşık şiddetli 
bir yağmurun husule getirdiği seylnbdan 
Denizli. Acipayam şosesi üzerindeki Çukur 
köyünde dere kenarına tesadüf eden elli ev 

:-Jen onu tamamen yıkılmış ve kırkı da az 
'Tiiktarda hasar görmüştür .. 

Yapılan araştırmalar neticesinde bu a -
fetten maalesef kadın, erkek 14 nüfusun 
kaybolduğu ve iiç kadın ve üç erkeğin ha
fif surette yaralandıkları tesbit olunmuştur. 

. 
1 Panama Amerikan gazetesinin Almanlara ihtar1 

Panama 13 (A.A.) - <ıPanama Ame
ricanıı r.azett>si, önümüzdeki hafta Pana -
m erikan konferansı Hava na' da toplanırken 
«Nazi diplomatik paraşütçülcrine <ıHava -
na' dan uzak durmalarını ihtar ediyor ve di
yor ki: 

Filhakika Almaniann Panameriknn kon-

feransı etrafında sabotaj yapmağa kalkı~ -
maları mümkündür. Esas~n 21 Ameıika 
cümhuriyeti hariciye nazırlnrının geçen Ey
lul ve Teşrinievveldeki ilk konferansında 
da Almanlar bu gibi sabotajlar yapmağa 
çalışmışlardı. Fakat uzak dursunlar, çünkü 
Amerika tetiktedir. 

Geçen harbdeki Bulgar kumandani Almanyada 
Sofya 13 ( A.A.) - D. N. B. Umumt 

Ha rb d e Bulgar ordusu başkumandam olan 
General Çekof, A lman başkumandanlığı -
nın d aveti üzerme, garb ha rb sahnesini zi-

yaret için dün A lmanyaya hareket etmii -
tir. G enera l Çekofa, General Popof ve A l
manyanın Sofyl\ ata~t>militeıi rdakat ey -
lemektedir. 

Benzin tahdidatına dair proje 
Ankara 13 (Husus!> - Benzin tahdidatı hakkında hnzırlanan karar projesi koordi -

nasyon beyetinin tasvib nazarına arzedllın1.ştır. 

rve tenezz~~lc~ vapurları, ve bütun husus! kalmış oln;r sa~::-.~nde bulunan ve boş 
knelerl imkan olduğu takdir_ edilecektir. un gemilere de teşmU 

Zelzele ınıntakasındaki 'ı Mahalle bekçilerinin 
bedeliiierin ikinci taksitleri tJ erelleri 

Ankara 13 (Hususi) - Zebeie mınta- Ankara 13 (Hususi) - Mahalle bek-

ço-rçil bu akşam d d kast ile seyli.p romtakasında mahalli asker- çiterinin Ücretlerinin tahsil sureti hakkında 
ra yo a lik hizmetini bedelll olarak yapmakta (\lan nükumetin Büyük Millet Meclisine tcvdi 

'----················································,/ 
bir nutuk söyliyecek yur~a.şl~rın .~d~yemedikleri ikinci lıe~el eylemiıı bulunduğu kanun layihasındaki 

talaıtinın tecılı ıle bu yurddaşların terhıs- ! ·· k d 0 hT ·· · ~~"~~r~i~t~nda b_i~ kısım efrad terhis ediliyor 
Kont Telek' p ( .A.) - Hukumet partisinin vermiş olduğu b' · af b . 
l'c 1 ı , ertembe akşamı ve C .. .. ah 1 ır zıy ette atvcıltıl 

a ınnuıı olı.n efradın b .. "k b ' k uma gu?~· m . su atın toplanab ilmeai için ulte -
uyu ır ısmına ızın venleceğini bildirmiatir, 

Londra 11 ( A.A. ) - İngiliz ra dyo ida- leri hakkında hiikumet Büyük Millet Mec- esa~ ~rı muza. ere .e en .~ 1 ıye encument 
r eal batvekll Ç<Srçil'in yann saat 21 d e rad lisine tcvdl eylediğl kanun layihaaı Milli §ehırlıye tahnul edılecek kulfet bakımından 
yoda b ir nutult aöyliyeeeiini bildirmekto- Müda faa encümenlnden geçerek Meclis u- bu esaslara taraftar olmamıt ve layihanın 
dlr. mumi heyetkıo aevk olunmut tur, müzakerc;.aini tehir etmiştir. -['w: s 



ı 
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i•:ii:llerleri 
Şebrln yolları Için 49 milyon 1 Mekteb~erde mütalea 

• . saatleri kald1r1lacak liraya ınzum var M~~rif VeU!etô, geçen de" ,..b haı••-
dan 1tihare.n tatbik edilmekte ~lan yeni 
vakit cedveli, imtihan talimatnamesi hak -
kmda me.kteb idarelerinin ve OJ'ta tedrisat 
müfettişlerinin verdikleri rapoılan letkike 
ba~amı~tır. 

V ali bir muharririmiz~ tehir edilen inşaat ve şehir 
işleri hakkında beyanatta bulundu 

lstanbul van ve Belediye Reisi Dr. Liitfl ettırecelttik. Bunlar §imdilik kalacaktır. Bir 
Kırdar dün Yalovadan gelmJı. belediyede vi.. müddettenberi ba§lamı.ş olan malzeme fıka. 
ll,yet ve beledi,yeye aid 14Iert blr müddet ted. dam esasen bu f4leri geri bırakıyordu. HiHd\. 
vtr ettikten sonra tekrar Yalovaya dönm~- meUn karadie bu TS.Ziyet re.mü bir §ek.D al
tür. Valinln ,ann t.aınamen 1adei afiyet edip mı.ş oluyor. 
TS.Zifesine batlama.•a muhtemeldir. Bir mu- inuır .Müdürlüğü miatak.bel ~ pl1:nlan
harrir1mizln §ehre a id muhtelif işler hak - nın h1ı.zırlıklarile meşgul olacaktır. Bilhassa 
tında ısorduiu sunllere Dr. LUtfl Kırdar i1l Imar plAnlannın tat.sll!t ft tatbikat pldn. 
cevabı vc.rmişUr: lan hazırlanacaktır. Bu suretle dünya va -

- Lüzumlu olmıyan inşaatm durdurulaca- zlycti durulunca malzeme tedariklle beraber 
~mn dair ~dinnsyon heyetinin venniş ol. ln,şaatına geçebllece~Iz. 

du~u kararı tcbcllü~ ettik.Esasen lüzumlu ol_ Bir gazete bİr yolda.k.l bozukluktan baNet. 
mıyan, hattl llizwnlu olan ineaat siyasi b!. miş, yolun resmlni de çıkartmış. Bu knbil 
dl.seler delayıslle malzeme tedarik edemedi- bozuklu{ta ~hrin yalnız bir tarafında de~, 
timlz Için kendi kendine durm'U§ bulunuyor. her taratında tes:adftf etmek kabUdir. Yol_ 
du. Şişlideki hastanenin plluılan hazırlan - lann inşası tçin bir müddet evvel teWtler 
mış, fakaı münakasasına geçilememişti. Ti- yaptırdık. İnşaat için asgari 49 mtıyon liraya 
yatro ile belediye saraylarının yalnız plan - ıuzmn vardxr. Bütçenin müsaadesi nisbetinde 
larını hazırlamakla ~tigal olnnuyordu. Dol- bozuk yoUann ın.a.sına devam edilecektir. 
mabahçe stadmm inşasını ihale etml4lik. ln. Şunu kabul etmek U'ızımdxr k1 son bir iki se. 
taııt için miktarı kıUi demir tedarik etm~- ne içinde inşaatı ilanal edilen -yolların m tk. 
ten bllahare -bu demirleri -daha mühlm ~ • ttm eski seneıer~ nazaran ÇOk 'faz1adJT. 5-6 
lerin ~masına tcrkettik. Şimdilik du • mflyon liralık belediye bütçesile yalnız ge -
varlan yrkaeak, stad yerinin taıttiınlle ikt.ifa Qen sene bir buçuk milyon liralık yol yapmış 
~ bolunnyornz. VilAyet yollan bu rakamın 

Yol inşaatı her bakundan lüzumlu bulun. hariclndedlr. 
du!U :için zannedersern devam edilecektir. Benzin sarfiyatının tnlldidine dair Teri -
Tanzlfat bayvanlan için bazı binalar tn~ lf'n karar henüz bize gelmedt 11 

Sahte hüviyet ve kıyafetle 
hırsızlık yapan bir adam 

yakalandı 
Birbiri ardı .ıra muhtelif suçlar i§liyeo 

yaman bir otel hırsızı" zab.taca yakalana -
rak. adliyeye teslim edilmiştir. 

EnveT isminde olan bo adam, bir gün 
Meddiyeköyünde gezerken, Dutluk mev -
kiinde Yaşar adında birine aid dü~rülmüş 
bir hüviyet cü:tdanı bulmuştur. EnveT, ken-
dine bir de asker elbisesi edinmiş ve bu 
kıynfetle çektirdiği bir fotoğrafı yerde bul
duğu hüviyct cüzdanına yapıştırmıııtır. Böy-
lece kendisini Yaşar adında bir aııker o
larak tanıtan genç, Sirkecide ve Kadıkö -
yünde müşteri sıfatile beş otele girmiş ve 
her birinden birçok eşya, elbise ve para 
çalarak. firar etmiştir. Ancak, sonunda ya
kayı ele vererek. sahte asker kıyafetine gir-
mek, sahte nüfus kağıdı eaşırnak ve hır -
aıTlık suçlanndan dün adliyeye verihr.iştir. 

Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahke -
mesindc sorguya çekilen Enver, neticede 
hakimi~ 'knrarile tevkif ediimi~ir. 

Maarif Vekili imtihan vaziyeti 
hakkınd; izahat overecek 

Karadeniz ve şarki 
Akdenizden ithalat 

eşyası geldi 
Son günlerde Macar Tapınlaril~ orta Av

rupadan Sovyet ve Rurnen vapurlanle Ka
rapenizden ve Yunan vaparlarile şarlô Ak
denizden bir nayli ithalat eşyıuı gelmiştir. 

Sovyet bandırah Jan Jores vapurile 
mühim miktarda kiğıd geimiştir. 

Yuan bandıralı Vivj vapuru 50 bin kilo 
cam ve ayrıca reçine. neft. madeni yağ, de
mir ütü, asld sülfürik, asid sülfürö, hidrolik 
.ssid ve Nomikos vapuru da 1 000 ton dök
me çinko madeni getirmiştir. 

MacaT bandıralı Tisn vapuru getirdiği it
halat eşyasını tahliye etmiş ve kuşyemi, 
kitre, iç fındık, palamut hüt~sası. me
yankökü, pamuk kırpmtısı, tuzlu baısak 
yüldemiııtir. --------

Bir sürgün cezasını T emyiz 
mahkemesi nakzetti 

Termos ihtJkAn yapmaktan ma.znun ter • 
mos ve ıtrtynt tücca.rı Jak KasLro hakkında 
asl iye B ncı ceza ·mahkemeslncc verilen sfır. 
gün cezasını, Temylz mahkemesi esastan 
nakzctmı.,tır. 

Buna blnaen, d~aya bugünlerde ye-
niden baslanncn.ktır. • 

Orta okul ve liselerde Haziran devrcsl im- ·-·······-················· .. •••• ..... •• ................... . 
tlhan neticeleri hnkkındakl ma.lfımnt pey
derpey Manrif Veklı.letine gönderilmekte _ 
dir. Vekiılct Memleketin biitün :mıntakalarm_ 
daki okullardan imtihan netleelerini aldık -

( Küçllk haberler ) 
Zaıhlre Ihraç komitesi - Zahire ihracat 

tan sonra bunları tasnif edec~k ve bu tmti- komitesinin iştigal menulan meyanma fa. 
han vazlyctl etrafında Maarif Vekili lL'\San sulye, nohud, k~ ~i. kepek. ve ~ to
Ali Yücel bu ay sonlarına dottn yapılacak humlar da Ithal edilmiştir. 
Parti ırruPu toplıı.ntı.sın<ia izahat ""Yerecek _ TJca.ret VeldU - Ticaret Vekili dün Tica-
tır. ret Velı:tılet1ne baiUı te.şekküllerde tetklklcr 

yapmış, Toprak Mahsullerı Ofislle temas ve 
~hrin b~dny vazlyetinl ve ekmek işini gi5z
dcn geçlrmtştlr. llıntaka Ticaret lılfidürü 
Avnl satmart şehr.ln tiearl vazlyeU hakkında 

Belediyeye aid bir kamyon bir 
hammala çarptı 

Belediye ternil'lik ~lerine aid ~för Ahıne. \zahat. vermiştir. 
din idaresindeki S38 sayılı bm)'O!l, dün J.:_ VeltDin bu ~m Ankaraya hareket. ede _ 
ytib cnddcslnden geçerken $eYJ3X hammal eel;! söylenmektedir. 
Osmana çar.parak ağır surette yaralanmusı- DoJmabalhrr. • SaJ~ak ka .. osu - Bir miıd-
na -aebeb o1mtJıJt,ur. deltenberi delişUrllmekte olan ...Jlolmabah ... 

Yaralı tedavi edilmek üzere Balat has~- çe • Salacak elektrik kablosunun yann yP.rl. 
neslne kaldırılmış, şoför hakkında tattibata ne konacaıtı öğrenllmllftir. Bu müddet mrfın 
b~lanmı.ştır. da Anadolu kısmında cereyanın ke.silmeme-

Büyiikada aahiller:nde bir caed st Için tertibat alınmışt.J.r. 
bulundu Buz lbtlan - İstanbul Belediye Reiıs mu_ 

avinl Iılitri Aksoy, 4ehir :Içindeki ibuz depo
Dün Büyükada sahDlerinde <lS ya.şla.rında larını geT.miş, fiatlan kontrol etmiştir. Kay. 

bir er.kek cesedi bulunmu~tur. makamlar bu l.şle yakından altütadnr olm.a!n 
Yapılan moa•ene .e tahkikat. neLiıceQnde davet edllın14Ur. 

matrukun Polotnya mültecilerinden Ladls - Marpl'bı yağlan- M:a.rgarin yafı lmal 
!aT adınch biri oldulu ve yıkanmal: ftz:ere cdenlerln 'bıtularına lnek resmi yaptıklan 
girdl~l denizde yüzme bllmcdi~inden bo~ul- görülmfiştür. Hnlkm margarin yağlannı ınek 
duitu anlnfl}mıştır. yağı diyerek almaması için cutnlardan lnek 

Cescd adJb'e doktoru taralından muayene resminin ç:ık.arılma.sı aıtıkaLiarlara bildiril _ 
edDmı.t ve ıömUlıneslne lz.in. verilml.şUr. mişUr. 

Pazar Ofa. Hasan Bey Divor ki · 

Yeltilete gönderilen raporlar arasında 
mekteb idareleri sabah derse başlama saat
lerinin erken okluğunu, bilhassa çift tedıi
sat yapan okuilaYda bu saatierin tatbikinde 
zorluk çekildiğini ve öğleden !!onnıki mü -
talea uatlerine daha başka bir ışck)l ve -
rilmesi Ja.zım olduğunu ileri siirmüılerdir. 
Okul idareleri talebenin dışarıda herhangi 
bir işte çalışmak üzere me!debden velisi va
sıtasile müsaade aldığını, faka: ekscriya i~ 
gitmediğini bildirmi!1 ve öğledE-.n sonraki 
mütalea saatlerinin serbest bırakılmasını 
teklif etmişlerdir. Evinde iyi bir ı;ekilde ça
lışacak vaziyette olmıyan talebeler için her 
okulda birer umumi dershane açılarak İsti
yenierin öğretmen nezareti altında okulda 
çalı~malarına imkan vermek hususu da ya· 
pılan teklifler arasında bulunmaktadır. Bu 
teklif esas itibarile alakadarlarca kabul e -
dilmiş bulunmaktadJT. 

Öğleden sonraki mütalealara devam mec 
buriydi kaldırılacak, fakat mektebde ça -
lışmak İstiyenler için de ayrıca her okulda 
birer dershane açılacaktır. Geçen yıl öğle -
den sonraki mütalea saatlerinde okııllarda 
nöbet alan ve mecburi ders saatlerini dol
duran öğretmenlerden birçoğu bu mütalea 
saatleri için ayrıca Ücret alm1şlardır. Bu yıl 
mütalea !laatlerinin kaldınlmasile bu üc -
retlerden de tasarruf edilecek, ctcılacak ye-
ni müzakere der!lhanelerindc de her öğ -
retmenin ücretsiz olarak haftada bir defa 
nöbet tutması mecburiyeti konulacaktır. 

üniversiteliler Pandikte 
kamp kuracaklar 

ÜniveTsite birinci devre talebesinin as -
keri kampianna yanndan İtıbaren Pcn -
dikte çadırlı olarak ba lanacaktır. 

Askeri kampların 5 Temmuzda başlıya
cağı evvelce talebeye ilan edilmiş ve kamp
.ann nihari olarak Üniversite bahçesinde 
yapılması uygun görülmüştü. Fakat alfıka· 
darlarca bu kampların çadırlı ve lcyli ola
rak yapılması emredildiğind~n. buna göre 
.ıazırlıklara başlanmış :ve icab eden Lütün 
malzeme temin olunmuştur. 

Kamplar 5 Ağustosa kadar d~vam ede
cek, müteakiben ikinci devre talebesinin 
kampianna başlanacaktır. 

Bir otomobil duvara 
çarptı, üç k:şi yaralandi 

Üsküdarda oturan Şükrü ve Sabri adia
nnda il:i arkadaş evvelki akşam geç vakit 
bir gezinti yapmağa karar vermi~lcr ve bu 
maksad la da şoför Alinin idaresindeki 3 7 
sayılı otomobile binerek Maltcpeye gitmiş
lerdir. 

Burada şoför Alinin de iştirakik bir 
hayli raka içtikten sonra avdette Fcnerbah
çedcı geçeTlerken §Oförün sarhoşluğu yÜ· 
zünden otomobil Kalamış caddesinde 1 16 
sayalı kimyager Mostafa Abdiye aid duvara 
çarpmıştır. 

Çok §iddetJe vukubulaD bo çarpma ne -
ticesinde duvar yakılmış ve otomobil e -
hemmiyetli surette hasara oğnyarak içinde
kiler de viicadlerinin muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlardır. 

Sarhot .lı:azazedeler tedavi altıısa ahn -
mışlar, hadise etrafında tahtcikata b~lan -
mıfbT. 

Bir evde kaçak eşya ve 
memnu silahlar bulundu 

Feriköyünde Paşa mahaHesinde Uğurlu 
sokağında 34 sayılı evde oturan Topa) rın
ınile maruf Mehmedin son günlerde va.d
yeti zabıtaca tüpheli görülerek hareketi 

takib ve taıassud altına alınmıştır. 
Melımedin dün de bazı kimseYerle gizli, 

gizli ikonWltuğl.ı tesbit edilerek, emniyet mli 
dürlüğü memurları tarafından evinde ani 
bir araştırma yapılmıştır. 

Zabıtanm yaptığı bu tabaniyat netice
sinde Mehmedin evinde döteme tahtaları 
arasında sureti mahsuaada •'klanmış nıuh
telif cins 41 parça askeri eşya ıle ll 700 
çakmak t"'ı, SO aded damgasu çakmak. 
3-6 aded mıu.ar kaçağı tabaoc:a fişeği. 190 
aded mavzer ~ve iki acled büyük çapta 
tabanca burunarak müsadere olunmqtvr. 

Bu taharıiyatı miiteakib emniyet mü -
dürlüğüne getirilen Topa) Mehmed hak -
landa e-vinde bulunan bu müteneTVi mem
nu eualara göre muhtelif aaçlaıdan talti -
bat yapılmaktaGR. Zahsta, bu &.açak eo-a
larla memnu alahlan Mehmedin kimler -
dea ve ne vasıta ile tedarik ettiğini de e -
heınmiyetle ara~tırmaktadır. 

Davt.t demiryollan va limanları işletmesi 
umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (1300) llı"a olan bir aded yağ temizleme makin~l (31.7.1940) Çar4 
.vaınba günü saat (10,30) on buçıütta Hnydarpa.,ada Gar binası dahilindeki koml:ıyon 
tarafındaD açıt eaillme usuh1e aatın aııruıeaktır. 

Bu Ille &irmek ~in tl'l) lira (50) kuruiJ}uk mınakkat teminat Te ttanunun 
tayin etttti vesaikle birlikte· etsiltme günü saatine udar kom1syona müra<:aatıar\ 
lfuwndır. ı 

Bıı i§e ald f&.rtnamder ltom~ndan para.cıız olarak dağıtılmaktadxr. (6091) 

Fiat Murakabe Komisyonundan : 
c8o numaralı llin: • 
2,5 ve 3,5 kilo ağırlığında kazma ve biliımum kürek satanlarm ellerinde bulunan lVJ 

c.ins kazmalarla küreklerio mlkta.rını birer beyanname Ue 17/Temmuz Çarşamba günil 
ak4amına kadar İstanbul komotanlıtına bUdirmelerl lüzumo 29 numaralı Mmt Korun. 
ma kararnamesinin altınca maddesine istinaden mm olunur. c6096. 

ı İstanbul Belediyesi İlanları ı 
Florya .PIAJları ve gazlno.oıu ih&le.sl feGhedllmiş oldugundan pazarlıkla fel'1lltl veçhllcf 

iki sene müddetle t.alibine ihalesi tckarrür etmJ:şt.ir. Senelik mıihammeni kıra. bedelf 
23.000 .lira ve ilk temlnatı · 3450 llradır. ihale 1517/ 940 Pazartest gftnü saat 15 de daimi 
encümen odasında ya.pılaca:ktır. Şartname zabıt ve muameHıt müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Taliplerin ilk te.mlnat makbuz veya mektuplarlle veya kanunun tayin et.. 
tiğa dıter teminatı hAmilen muayyen gün n santte daiml encümende bulunma .. 
ları. c5606• Jf 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Sivil liselerde ikmale kalmış talebelerln Harb okulıma girebllmelerlni temin mak.sa. 

dile kayıd Te ltabul muamelesi, Byhil nihayetine kadar uzatılmıştır. İkmall olup H:!.rb 
okuluna girinefe istetıı olan talebelerio §lındlden men.rob olduklan ~kerllk §ubelerine 
mü.rncaat ederek ınaamelclertnı ikinal ettlrmelerl ve ikınakie muvaffak oldukl:ırı tar. -
dirde enelce tekemmüı ettirecekleri evrnkl lle okula almacakları ilin olunur. 

(293) (599(h 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuroluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her rıevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında en az 50 
lirası bulunanlara senede 4 de.fa çekilecek Jrura ile aşağıdaki plana gör~ ik
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 " 

" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 Lira 
500 " 2,000 " 250 " 1,000 " 100 " 4,000 " 50 " 5,000 " 40 " 4,800 " 

40 
100 
120 ., 
160 " 20 " 3, 200 " 

D!KKAT: Hesabıanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan a~a~ı dü~ • 
aliyeniere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar sened~ 4 defa, ı Eylul. 1 B:irincikAnun, l Man ve ı Haziran ta· 

rililerinde çekilecektir. 

Ankara borsasi 
13 Temmuz lSHO aÇılif ve k.apalllf fiatları 

Londra 
New-Yorll 
Cenevre 
Attna 
Bof'J'r. 
Jtıla(frtc! 

Bodapettt 
BQkrq 
Belgrad 
Yokoha.m& 
Stokholm 

ÇEKI,EB 

ı Bternn 
ıoo Dolar 
ıoo i.mç. rr. 
ıoo orahmı 

101 Left 
100~ 
100 Pend 
100 Ley 
ıcıo Dtnar 

· ıoe Ten 
100 İ.sveç Kr. 

,Acılıt..Kapan 

&.24 
ı«ı.--

29.52 
o.wrs 
1.'15'75 

13.90 
21.3'125 
1.825 
3.425 

34.13 
31.()075 

SELANIK · BANKASI· 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA): 

Türkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenicamj) 

:MERSİN. ADANA Bürosu 

Yrmani.tandaki Şabelm 1 

SELANiK - ATİNA 

Müddei11Dlllllliliğe davet EMun ye tab.ıJlt 
liMan bey -Bi- istanbul Cümburiyet Miiddeimnomll;fm - 1----~~=~~-=::.:.=.:..._---1 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 
- H~n bey. .•• isı.anbul radyo_ 

sunan aç.ıl.maaı itin. 
... Damlıkiara bat 

lanmJf ... llJıunmı, huda-.atçı.. den: lstanbulda bulunduğu anlqılaD Edirne Tahvillt üzerine muamele olmam'Ujtır. 
lal'dakl lJütihı eat1 icra :memuru Blad PalancıollunWl aıteıe mc-
pJitlar ~""'If mıırfJeibnbıe ıniiraeaatt. 



Ba~da: Ev elbbe.,i -
Solda· s· h · Ortada: Rob dop.mbr . 
Koııu.kıa:i nınt krepden akşam tuvaıett . 

a aentiir ~ rengi ka.difedir. 

Çoct uldarnız i\in aandöviç yapınız 
nctrıı .aandö ..... · ·aı ..... ~-

1noe k · ... • ~ ·~ turn ineiri ınce 
tem· e.ııınlz. Bırkaç tane de fındıtı kmp 
eeı:ıntz. Haııtec dövünüz. (toz haline 
la lı: ne luzum yoktur.) Bunlan :tıir:az bal
&na ~~~P lkı ıncecik ekmek dillminln ara_ 
ı..: 1 ~ Ekmekler kızamı~ oln.rsa daha 
>J• o ur. 

R * .:ınekcçeıu &andövtç Yalnız reçelle ekmek ye-
buna bazan çocu~:ı h~ gelmez. Bımun :için 
Jı.;•tl 1:ı>ck nz bir .şey ilft.ve ederek .şeklini de 
ı;..., t' Venne)i 'D .... -'11 at.- Aı~ • • : dükte . .. .... ve <;&.rue~, üzerıne sur 
b 1111' n sonra tı.tiinü JMvstm ycmişleri~ 

~nız. Bakınız ~ocuk daha ne ka. 
tlha ve nq'e lle yiyecek. 

Bir aniye durduktan .sonra ilave-etti: 
- Fakat benim fahsi maaraflarımı 

deruhde etmenizi kabul etmek. Mehpare 
Hanımın masraflanrıı da yüklenmek de
mek değildir. Onuı:ı idaresi bana aiddir. 

- Bunu anlamıyorum. Benim için fa:z.
la bir yük değildir o ••• 

- Sizin ilicenablığınızın suiistimal 
edilmesini istemem. O kadının sizin ü -
zerinizde hiç bir halekı yoktnr. Bugün, 
daha ilk görüşünde aizden para dilen -
mesiıti tasavvur !!tmek Lile bana fenalık. 
ve.ıiyor. 

• 
Halük sözü şakays bozmağı muvafık 

buldu. 
- Ben sizi göreli daha yarrm a:ıat ol

mamışken size izdivaç teklif ettim. 
Genç kız kıpkırmızı olmuştu. Güle -

rek ccvab verdi: 
- Ne olursa ol1un, ona bir daha pa • 

ra vermemenizi rica. ederim. Beni kır -
mayıruz Hal ük ..• 13enim yüzümden ~i -
zin muazzeb olm'lnıza raz.ı değilim. Ba
na karşı göstc:rdiğinız uluvvü cenab kafi 
değil mi? 

- Bu öyle kolay ki Zeyrıeb 1 
- Size bu çeşid bir kayınvalide ge ... 

tirdiğjm için kendimi pek ıNçlu aCidedi -
yorum .•• Eaasen bu hale bir nihayet ver
mek gerektir. Ben kenduil: ciddi bir ı:e
lcilde kouuşacağım. 

- Yav:rucuğum, size timdilik bir ~ey 
yapmamanızı tavsiye edersem .sözümü 
dinler misiniz) 

- Fakat parayı kolayca verdiğinizi 
aniarsa sonu gelmez! 

Haluk bir dakikn dü~iiDdükten sonra: 
- Bir müddet daha benden :para çek

mesine müsaade edin, sabredin! dedi. 
- Ciclden bana eahır mı tavaiye edi

yorsunuz} 
- Gayet ciddi olamk ••• 
-Peki ... Fakat buna istemiyerek ra-

zı oluyorum. . 

- Böyle hareket etmekte huırusi ae
be'blerim var. 

- Peki .. size itaat edeceğim. 

~· Mşam e-n-el. Anlrara radyoınıman 
yedi Imk he§ havadis nepiyahnı dinliyor
duk. ~an biri: 

- Daba iyi kODilşan biı Spiker bula -
madılar nu'>, dedi. Bir başka arkada~: 

- Ben bir şey anlamıyorum, ıyısı mi 
radyoyu bpayayı:m da bir !ılua anlata -
yım. 

Diyerek, düğmeyi çevirdi. Radyo ka -
panmı§h. 

- Öyle iM: timdi KDi dinliyonız. 
F ıkrayı anlattı: 
•Hükümdarlardan biri. yazdığı ı. 

deTrin mqhur bir pi:ri:ae ok~ Ve §Üz 

hakkında melhur Pirin filtrini aormUJ: 

- Nasıl buldun? 
Şair c.evab venniş: 
- Hükümdarım ne yapmak i3ter de 

mümkün olmaz? Fena bir şiir yazmak is -
temişlcrr, fena pirlerin en fenasını yazmak 
kUdretini gösterın4 oldular.» " 

Fıkrayı anlatan arkadaşımız 
Bir başka arkadaşınuz: 

- Yani ne demek istedin? 

susmuştu. 

DAN 
Diye aözıe hnttı. Fmayı aDiataıı arka• 

d-.ımız omm yüzüoe baktı. 
- Hiç, fıkıa aklıma gelmi~ti anlattım. 
.8eB dayaa.amadım, aordum: 
- Bizim Aııft.ara radyosu da. türkçcyi 

fena konu~n bir Spiker mi aramı§lt '> 

* S«yyalar a:mlınca 

ııN~ettm hoca bir gün bir leylek ya • 

kalamı~: 

- Ba da k.q amma, d~ gagası v~ 

ayaklan çok nzmı. 
~ ayaldanm kesınİI: 

- İ$e. d~ 1imdi kuşı benzedi.» 
Gazeteler on altı sayfa çıktıklan zn • 

man: 

- Bu kadar sayfa bir gazete için faz • 

ladır. 
Deniliyordu. Kiiğıd buhram yüzündeq 

altı sayfaya, dört sayfaya indirildiler. Bd 
vaziyette ııe denilecek: 

İşte §imdi gazeteye benzedi •.• mi? 

rJ &Im et )/u!uul 

\ 

Sevmezseniz, hiç sevmezseniz ne yapars1n1z? 

Bu sualt soran Ankaralı o:t:uyucum bay ı tinde bulunmak müreecahtır. Faxa.t bt. 
cB, Z.» dir: bahf5te devam etmek çok tehlikelidir. 8özf 

- .. Karımı sevmiyorum, ne kadar sevme- bu noktada lre.selim. 

rnek müm'künse o kadar sevmlyaruın, fakat * artık kendime yeni bir hayat h:lzırlıyablle - Bayau. «M. M..ıı e: 
cek vui.yette dtğilim. .Alelhn.sns 3 tane' de Takdir edersiniz ki. önüme sfırdüğünill 

çoeuA-um var. S1z olsaydmıs ne y:ı.paırdıntt?~> mevzuu bu sütmılarda., hcrltes1n göziı onün.. 
diyor. de tetk:ı"k edemem. Husu.si adresiniri göndc. 

Tek kelime ne ccvab venneyi düşündUm, rinlz. D~ünce1erlml söyllşeyün. 

olmadı. İki ihtima.lden biri, diyeceW:m. Ya * 
Akdenizdeki vnzlyct. üzerine bir müddet büsbütün ynbancılaşr, bir evin içinde iki ya- Bay ~Ş. Ş.a a: 

tatil edilen Mersin deniz selerlerinin yeniden _ 'bi • kalkmakt.n deTalll edip gi _ Çocuğum, bir kızın neden sevdiğini, ~ _.. h _ b' k kt ~ncı g) o .. unıp -
yapılması hak.kıu.ua enuz ır arar yo ur. iğ1"' tel 
Mersin yolUe yapılan nakllyat bilhnssa son dersınlz. Yahud da hlddetLnlz, siniriniz gale- çin s~uduğnrnı. hele neden s:vmed •>t ; 

aylar zarfında tazlalaşmı.ş olduğundan se.. be eder, cünün birinde hiddete kapılarak, ki k~ndlsi bile bilmez. Bildiği dakikada hlsı 
r lerln tatili bunlann tamamen durması."l.l hiç bir şeyi dfulünmlyerek her şeyi kırıp ge- gönül fşinden çıkmL~. dii.şünee, fikir, menfantı 
mucib olmuştur. Bu itiba.rla yakında bu yo.. çersinlz. H:ıtınma blr üçüncü ihtimal g~L haline kafaya intikal etmLştir. 
lun açılması alfLkadarlarca ümid edilmektc- yor. Meziyetıerinizi sayıyorsunuz. Listeye b~ 
dir. * tım, hoşuma gitti, falalt kızmazsanız sö~rlJ.. 

Ynlnız 50 tona kndar olan yelkenli m ot ör- İzmirde •Çeklç»e: reyfm: .Meziyctlerlnden bahseden ndnmut 
ler1n Mersine ve Suriyeye kadar seferlerıne - Sizi haksız bulmak mümkün d~ll. Beşer büyük lbir noksanı vardır, o da ke.nıdi.!in1ı 
müsaade edilmiştir. Nnitliyatm y.alnız bu kü. _ .. f .,, 'kurtulnmayız. Bütün ko.b:ıhat.lerin fazla mczlyeUi buimn~ıdır. Kimbilir, belki de 
çük gemilere inhisar etmiş olması faaliyeti uı ınu..'Ul • ...., 
kısmen eanlnndırmıştır. Bu gemller muay _ kendi ta:rn:hmızda olduğu zamanlarda dn genç ik1z sizi bunun için sevmemlşt.ir. 
yen yollardan sefer edeceklerdir. örs olmnktnnsa söyl~ln.iz gibi çc'k.lç vaziye_ TEYZE 

Nalıletltm: Mrıazz«S Taluin ' Beritand 
} fallık memnundu, gülerek Zeynebe 

yaklaştı. 
- O halde aaı;lannızın bısklelerini yü

zünü:zün iki tarafında §Öyle bir sallayı -
nız bakayım. 

Genç kız kahkaha ile gülerek onun is
tediğini yaptı. Haluk birdenbire ciddi
lqmişti. 

- Dün bana söylediğini:ı şey doğıu 
mu idi) 

- Ne demiştim? 
- Ararruzdaki münasebet. benim ae-

yahatimden evvelki gib; kalacak. deiit
miyecek •.• 

-Tabii ... 
- Sevdiğiniz adamla m~gul olmıya-

cak mıyız? 
Zeyneb bir an tereddüdden sonra a -

ğır bir tavula cevab verdi: 
- Hayır. onunla meşgul oLnıyaca -

ğız... Fakat. Halult, vakti!e ben sizin 
bir arzunuzu yerine getirmi~tim. ~di 
ben de sizden bir (~Y istiyeceğim, yapa
cak mısmı:r:? 

- Kabilsel 
- O adamdan bahsetmemenizi, nnu 

unutınanızı rica edeceğim. 
- Unutmak mı'> 
-Evet. 
- Ya unutamaz.sıtm f 
- Bir defa tecriibe edin. 
Bir aüküt. 
- Onu yok farzetmekliğime müsaa

de eder misiniz? 
- Müsaade değil. bundan memnun 

olurum. 
- Pek.al&.. mutahıku ••• 
Bir mukavele yaprru~lar gibi lJirbiri -

rıin elini aıktılar. Haluk genç lema asa
bi yüzünü. kızaran yanaklarmı tetkik e
derek kendi kendine: 

- Acaba? Acaba) diye sorda. 
Ancak bu acabanın ne olabileeeğin.i 

söylerneğe cesaret edemedi. 

* Bir hafta aorıra kan koca, son Riizel 
havalardan istifade etmek maksadile bir 
kaç gün için Yakacığa. Ha1ukun anneal -

nin köşküne gittiler. Saffet Hanım oğlu -
na ve gelinine karşı beı zaman büyük bir 
tefkat -ve alaka ~österm~. fakat onların 
saadetlerini gölgelememek fikrile, dai -
ma onların kendisini aramalarını tercih 
etmiş, genç kan kocayı her hU3usta ser -
best bırakınayı münasib görmÜflÜ. 

Oğlunu çok iyi tanırdı. Onun eene -
lerce Handanla ~vifmeaiıll hoı görmedi
ii halde mürnanaat etmenin bir .fayda 
vermiycceğini bilerek auıımu1 ve sonra
dan onların ayrılmalanna sevinmi~ti; fa
kat HandaDdan ayrılır ayrılmaz delikaa
lının hemen Zeyneble e..-lenmesine taf -
mak.tan da kendisini menedememişti. Fil
hakika Nuuet Beyin Halükun ~ski pat
ı-onu olcluğunu ve her hususta iyi bir ia
aan olduğunu biliyordu ve Saide Hanı -
:mm da ismini ~rada burada i~tmişti; bi
naenaleyh onlann Jcyz:ı zannettiği Zeyne
bi kendisine gelin olarak kabul ~ebilir
di amma ne de olsa, annelik hi"i plib 
gelerek. iJk hamlede, bu kız:ı oğluna ken
di dile vermeği tercıh edeeeğini itiTBf et
mek mecburiyerinde klllmı~tı. Ukin son-
11ldan genç evlilerin birbirlerine kaTtı gös
terdikleri samirniyet ve kar~lıltlı itimad 
bu hafif gölgeyi de sıyırml!ğa kafi -gel -
mi~ ve Saffet Hanım, oğlunun saadeti
ne inanarak kendi kö~eııinde ır.t-.sud bir 
hayat ya~makta devam etmhıti. 

Oğlile gelininin birkaç gün kalmak ü
zeıe kö~ke gelmeleri onu fevkalide 
memnun etti, fakat on}aril köşkün en bü
yük odasını hazırlathğı hakle Halükun 
gelir gelmez Nimet kalfaya kendi bdtir
lık odasında yatacağını ve Zeynebin yal
ınzca büyük odayı itP} edeceğini IÖy -
lernesi yqlı hanmu biraz pJırtb. Ancak, 
o, yafnrz yaf1Ya y&Şya bayatın aade ta
raflarını cöreu ve ona olduğu gibi gör -
meltten botlanan bir filozof olmu~tu. 
Genç karı kocanın bu acayibliğine omuz 
ailknek: 

- Alafrangalıltl demekle iktifa etmiş 
Te onlan kendi halleıine bnakmnğı iki 
tarafın da rahatı bakımından münasib 
görmüıtii. ( Arlıası var) 

Saçlar niçin dikleşir? ... 
Korkan insanların saçlan dimdik olıd~ 

Bu hal k.afatası derisi altında bulunan V~ 
yalnı~ k.orku anlannda irade harici haıeke• 
te gelen adalelerin hareketleri ııeticeaidlr. 
Falcat rıeden böyle oluyor) Kat'i olara}( 
tesbit edilmemiştir. Mesela kec:lide tüylednt; 
ulanda yelcnin dikle§mesi, korku an!a • 
rında vukua gelir. Hayvanlarda tüy dik • 
Je§tllesinin korku anında hasmt kork.ot • 
mak için o1duğu zannedildiğine göre ayni 
halin üuanlarda da ayni suretle vukua gel• 

diii aöylenüir. J 
* Insanlar eksiliyor, artıyor ! 

\ 

Amerikalılar, dünya nüfusunun iki yü• 
ııenelilt bU istatiatiğini yapmışlar ve dün • 
yada in• n aayısırun seneden seneye art • • 
makta olduğu neticesine varmı§lar. lki )'\J~ 
senedenberi olan birçok harbler, büyük. iıı-
8aa zayiatma sebeb olduğu halde senedef\' 
aeneye artma miktannda deği~iklik olma ._

1 
ml} br. 

* Buz tutan ellerimiz niçin 1smır? 
Karla oyııarken, avucumuzda bir bu• 

parçası tutarken, ellerimizin her zamanklrtl. 
den aıcak olduğunu, adeta yandığını hi5 • 
setmemiz, o anda, elimizle temaata olan .S. 
iuğa kal'§ı gelmek için vücudümüzün diğet 
k.ı5ı..mlanndan fazla miktardıı knnın ele hlJıt 
cum etmesindendir. \ f 

* -Güneşte su olur mu ? 
Günette Te güneşin etrnfmı çeviren g* 

ler arasında suyu terkib eden oksijen vl 
idrojen mevcuddur. Fakat hiç bir zamall 
gijneŞte bir damla su meydanA celme2ı 
çünkü giineşin yübek harl'lreti oksijenlee 
id1ojenin su teşk.il etmek için birle§mele • 

rine minidir. ıf 
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bır sahtekar aa ye ne geçme n.zçra yakalandı 
Ilkbaharın yağıtlı gitmesi pancar zeriyatını ve slSkülme 

işini geciktirdi - Kozacılık kursu bitti 

Buna (Husuai) - Evvelki gün, ~eh -
rirn~de sabıkalı bir sahtekir yakalanmış -
tır: Iatanbullu olup Şükrü adını taşıyan bu 

Gizli bir yol 

Kozacılık kursu. kız taZebaleri fen ni ıekil de hastalıksız tohum 
paketle me ame liyesine ça.'lışırkn 

utiJısaıine 

genç, bir kolaylıkla eline ieçirdiği biiyük -
lerden birinin kartviziti arkasına cekartı ge
tiren gencin bir memuriyete kayrılmasına 
dalrı) yazı yazarak Bursada büyük oir mf'
mura vermiotir. Kart sahibinin imzasını da 
atmayı unutmamıotır. Yapılan tahkikattan 
sonra Şükrünün sabıkalı ve sahtekA.r oldu
ğu anlaşılarak sorguya çekildiği sırada bir 
kız kaçırmaktan altı ay mahkOmiyeti ol -
duğunu iddia ediyor. Fakat teaadüfen sor
gusunu yapmakta olan hakim: vaktile ls -
tanbul adliyesinde bulunmuş bir zat oldu
ğundan ve Şükrüyil tanıdığından: «Yedek 
sübay sahtekarlığından dolayı lstanbulda 
vaki olan muhakemenin ne olduğunun so -
ruyor. İşte bu anda Şükrü duraklıyor ve 
on dört aya mahkılm olduğunu itiraf et -

va rnek mecburiyetinde kalıyor. Son sahte -
klrlığı da ihtiyaca binaen yo.ptığını söylü
yor. Yapılan tahkikata nazara"-Şükrünün, 
yedek sübay şahadetnamesi tanziminden, 
gene lstanbulda blr nefer elbisesi giyerek 
yedek aübay mektebinde bulunan bir ta -
nıdığının evine gittiği, kendilinin o zatın 
emirberi olduğunu söylemek suretile bir 
takım elbise dolandırdığı ve daha bir takım 
sabılı::alan bulunduğu anla,ılıyor. 

Genç Nayman, haşını çadınn kapısından 
çıkarmı~ semanın mavi enginliğini seyre -
derken içeride Arıkboğanın ahenktar ho
murtuları, asl1de bir insanın uykusunu te -
rennüm ediyordu. Gereke geldiği günden
beri delikaniıyı hiç uyku tutmamıştı. Gü
nün yorucu hayatı nihayet bulup da her -
kesin beklediği İstirahat saati gelince de · 
likaniıyı ani bir ateş kaplıyor, başına üşen 
binlerce düşüncenin tazyiki altında hemen 
sabll_ha kadar düşünüyordu. Bazan son vü
eud takatinin tükenişine dayanamıyarak 
bir sarhoo gibi yere serilir ve ancak bir 
1aat kadar süren bir sızıotan sonra ani bir 
sıçrama ilc uyanarak gene melankolik hül
yasına dalardı. Böyle saatlerce düşünüp bü
tün zihin kuvvetlerini işlemez bir hale ge
tirdikten sonra, ~özlerini böylece semanın 
blr noktasına diker, kollarını açmı!J bir ha
yale kartı meczub bir derviş gibi duyma
dan, düşünmed~n trZeynebf Zeybenbh> di
ye mınldanırdı. 

Edirne {Husuai) - Alpullu şe.ker [ab
rikası yeni sene faaliyetine başlamak üzere 
hazırlı:klara giritmittir. 

Aldığım bir ~bere göre, teker fabrika· 
aı bu sene kampanyasına Ağustoa •onlan
na doğru ba,lıyabllecektlr. 

Malum olduğu Uzcre, ilkbahar mevsi -
minin yağıtlı ııltmit olması pancar zeriya -
tını geeiletirmit olduğundan pancar aökil] -
mesl biraz ııecikecektir. 

Kozacılık kursu 
Bir müddettenberi devam etmekte olan 

kozacılıle lcunu tamamlanmı,tır. lnficar de
virlerinl oehrin hurusi dutlulclarında pratik 
olarak gören amatör gehçler bu sene her 
yıldan üstün verimle ortaya t;ıkmıolardır. 

Dutculuk, kozacılık eski yıllardan çok 
farklı .olarak ilerlemekte ve hızını almak -
tadır. Koza fiatlarının boraaya göre ola -
betsiz derecede düşük olutu devlet ma -
kamlanrun haklı olarak dikkatini çekmit -
tir. 

Edirne, Meriç ve Uzunköprünün koza -
ları da ı 5 kuruotan daha aşağı satıldılı 
aöyleniyor. Kilo ba~ına ı 5, ı 8, 20 lrurut 
fark etmesi bir fiat düşürme ve hile işi ol
duğundan bu hareket şüphesiz kanun yolu 
ile aranacaktır. 

Mıntaka ticaret müdürü bu işler için E
dirne ve U..cunköprü piyasalarında meşgul 
bulunmaktadır. 

Musevi mektebi kapanıyor 
Şehrimizdeki ekalliyet mekteblerind~n 

musevi ilk okulunun bu ders senesi başın -

Malkarada hava hücumu 
tecrübeleri 

Malkara {Husuai) - Han tehlikeaine 
karşı korunma hakkında verilen müt-d -
dld konferanslar hallc tarafından ciddi a -
lAka ile takib edilmiştir. Bir çok yerlere 
aığınaklar yapılmıttır. Geçen gece tecrü -
be mahiyetinde verilen alarm işarl"ti üze -
rine kasabanın bütün ı~ıkları söndürülmüş 
ve halk intizam ve sükunetle bu müddeti 
geçirmittlr. Alakadar memurlar tarafın -
dan o müddet içinde yapılan tetkik.atta 
Jyt neticelerin alındıiı tesbit edilmiştir. 

Kasabamızın en havadar yerinde olan 
jandarma idaresi ve ~ında bulunan ce -
ıaevi tamiratı ve ilavci tnşaatı bitmiotir. 

Diğer taraftan mevsimin gayritabii ııeç
m.esine rapen mahaulatta mah1üs dere -
oede fazlalık mevcuddur. Hallc işinin ha -
tındadır. Ve zürraımızın neş" eli oldulu gö
rülmektedir. 

- Bu kafandan vazgeç .• , Biliyorsun ki 
aeni seviyorum .•. 

Erkek onun saçlarını ok§adı. Beriki dı
van çıkıp merdivenlerdcn iner~en, .F"'dor 
da, süratle içeriye döndü ve ihtıyar Fedora 
rusça: 

-Çabuk Bfnğı in Fedor ... dedi, vakit 
yaklaşıyor ••• 

İhtiyar dilenci gitti. O gider gitmez, Bo
rla, divanın üatündeki. bir~z evvel g~nç ka
Ctının getirmio olduğu çamatırlan, bır çıkın 
hallnde paketlcyip dolabın içine tıktı. Saç· 
lanna bir iki tarak vurdu. ilk perişan hali
ni giderdi. SoniJ!l, masa ba<ıına oturarak, te
miz bir nota kağıdının üzerinde çalış~a~a 
başladı. Fakat kula~ı. kapıda, ve merdıven.
deki ayak 1eslerinde idi. ÇC?k bek~emedı, 
birdenbire fırlayıp kapıya koştu, Hall vu
rulmakta olan kapıyı açtı. İçeriye bir ııenç 
kız girdi; bu, Sandra Marulcin idi. 

* Babasının cenaze merasiminden sonra, 
Sandra. işine tekrar başlamıştı. Cenaze me
rasimi, Kreylde, pek sad: olmu,tu; Maru
kinin tabutunu, kızından başka ihtiyar Sof· 
ya, Luiz Burnel, kasabalıdan jandarma ça· 
vuşu Lüno takib etmi;,ti. . ·. . 

Sorgu hakimi HertıH babasıle genıt fı
kir ayrılıkları olan ve babasının ölümünü 

8arib bir soğukkanlılıkln karvılamış olan 
genç kızın cinayette tamamen masum ol
(luğunn kanaat getirmiJ. bu k.anaatle:Ini. d~ 
emniyet müdürü Bruuoyıı kabul ettırmıttı• 
Yalnız -müfettiş Forten, ilk gUnlerde, Sım
~ra hakkında tahkikata giritmitti. Müfet
tl In kendi kendi:tine sorduğu aual fU Idi: 
cı~enç kızın para durumu ve Ihtiyaçlan ne
dir) Babasının ölümü ile ne lcazanır) ». Bu 
tahlcikat neticesinde vardığı nokta, Maru
•, • ·1 • • :ı <:~ .. ...ı ... "'" h•v•tınrJA fthftm-

dan itibaren kapatılacağını mekt~ idareai 
maarif müdürlüğüne bildinnıştir. 

Maarif idaresi keyfiyelten Maarif Ve -
klletini haberdar etmittir. 

Hava Kurumu idare heyeti aeçfmf 
Ankarada toplanan Tftrk Hava Kuru -

mu kongresinin tadilen kabul eyledill ni -
zamnamesine tevfikan Edirne şubealnin de 
idare heyeti yeniden tetekkül ettL 

Yeni idare heyeti bugünkü toplantlSln -
da riyaaete Dervio Maksudu, rela vekilliği
ne maarif müdürü Yusuf Cemi! Ünerl, fah
ri mürakibliğe de gümrük müdürünü seç -
miotir. 
Trakya U. Müfetfitliği Emniy~t müpvirliği 

Trakya Umumi Müfettioliği Emniyet 
Mütavirliğine tayin edildiğini yazdığım Ü
çüncü U. Müfettişlik Müşavir muavini Ke
mal Kayalı oehrimize gelerek vazifesine 
başladı. 

Ki.zun Dirik LüleLurgaza gitti 
Kırklareli (Hususi) - Trakya Umumi 

Müfettişi K. Dirilc bugün ş~hrimize ~elerek 
Vali İhsan Aksoyla birlikte bazı teftişler -
de bulunduktan sonra Lüleburgua ~{itti -
ler. 

Trakya Ziraat Mütaviri Uzunköprü.de 
Uzunköprü ( Hususi) - Trakya U mu -

mf Müfettişiiii Ziraat Mü,aviri $evket zi
raat iatihsalatı i,leri etrafında Inceleme -
lerde bulunmale üzere bugün Edirneden 
tf"-hrimize geldi. 

Mumaileyh buradaki teftia ve telkilele -
rini bitirerek Keşana geçtiler. 

Adana pamuk ihracatçılarının 
toplantılari 

Adana ( Hususi) - Adana pamuk ih -
racatçılar birliği bugün toplanarak kana -
viçe meselesi üzerinde konufmalarda bu -
lunmut. Yunanistan ve Yugoslavyadan va
ki olan talebleri te tk ik etmiştir. C ereyan 
eden !lluhaberata nazaran Yunanistan ve 
Yugoslavya ile Türkiye arasındaki pamuk 
meselesinin inkişafı çok yaklaşmıştır. 

Bu takdirde Çukurova pamuklan için 
yakın ve vayanı itimad iki mahreç temin 
edilmiş olacaktır. 

Serbest dövizle Japonya ve Finlandiya
ya Adana pamuklannı satma te,ebbüsleri 
henüz müsbet bir neticeye intikal edeme -
mi~tir. 

Biriilc yann Adana valisinin. fabrikatör
lerin, büyük çiftçi ve tüccarların iştirakile 
büyük bir toplantı yapacaktır. 

Şükrü tanzim edilen evrakilc adliyeye 
teslim edilerek tevkif edilmiştir:_ 

Oturken beş lira parasıni hava 
kurumuna bırakan fedakar 

Türk kad1m 
Adana (Husuai) - Bölgenin Salmanit 

köyünde Fatma Ertürk adın.Qaki bir Türk 
anası ölürken şu vasiyeti yapmıştır: 

C<- Başucumdaki yastığıman içinde ye -
gane servetim olan beo lirayı Hava Kuru
muna verin.lı 

Balyada Sındırgı usulu tutun 
yetiştir;lecek 

Sındırgı (Husuat) - Balya kazasının 
bazı mantakasının Sındırgı U!'lulü tütün ye -
tiştirmek ihtimali göz önün~ nlınarak Halk 
Partisi Balıkesir Müfetti~i Doktor Mustafa 
tarafından Balyaya Sındırgıdan tütün fi -
dam gönderilmiıJ ve tecrübe yapılmak üze
re kırk elli dönüm tütün diktirilmişti. Tü -
tünlerin nefaset ve ne~vünemasını mahal -
linde görmek üzere Sındırgı inhisarlar eka
pari Ragıb Balyaya gidip gelmiştir. Balya 
mıntakasının tütüncülüğe alıştınlması mem 
leket iktisadiyatı için çok faydalı olacak -
tır. 

Sındırgı tutun zurraınm en 
mUhim ihtiyacı 

Sındırgı (Huııusi) - Bu sene Ziraat ve 
lt Bankalannın tütün zürraına ikrazatta bu 
lunmaması dolayı!!ile müstahsil çok sıkıntı 
içerisindedir. Bir hayli tütün mahsulü bu 
yüzden tarlada kalacak ve yanıp gidecelc -
ti~ • 

Trakyada yeni mahsul 
Edirne (Hususi) -Bugün yeni mahsul, 

1 5 O kilo kızıica borsamızı\ gelmit ve sa
tılmıştır. 

Yeni mahsulü çıkaran rençpere borsa 
idaresince mükafat verilmiştir. • 

- No. 14 -

Onu görmiyeli üç seneden fazla bir za
man olmuttu. Aylar ve yıllar harb gibi eaa
ret gibi büyücek meşgaleler arasında nasıl 
yuvarlanıp gitmişti. Bu üç sene içinde 7.ey
neb acaba ne gibi tahavvüller geçirmit. ne 
hale gelmioti) Her halde çoktan evlenmiş 
olacaktı. Belki çocukları bile vardı şimdi. 
Şöbek panayırında onu arayıp da bulama
yınca ihtimal yalancılığıı vermiş, sonra ay
lar ve yıllar geçince belki öldüğüne hük 
metmişti. Sözünü tutmıyan bir erkeğin ha
tırasına kırk yıl bağlanıp kalacak değildi 
ya!. 

Bir taraftan da babasının tazyiki araya 
girince çamaçar Necmettine boyun eğe -
cekti. Acaba şu anda o çakal suratlı gen
cin yanıbaşında mı yatıyo~u?. Hiç aklına 
gelir miydi ki yurdun•ı kuşatan JU dü,man 
ordusunun kumandanları arasında eski sev
gilisi Nayman bulunuyor: Düşünür nıüydü 
ki verdiği sözü tutmıyarak büyük bir te -
refaizlik yapan o eski sevgili timdi de onu 
ve yurdunu almıya gelenlerin arasına ka -
ttimak alçaklığındıı bulunsun. 

Bu düşünce1erle çıldırmak raddesin~ ge
liyordu ki birden yerde sürünen bir haya
let gözüne çarptı, 1ıçrıyarak doğruldu. Si
yahlara bürünmü, bir mahluk üzerine doğ
ru geliyordu. Perl masalları aklına geldi ve 
zaten bozuk olan sinirlerinin gerilmesile 
hançerini kavrıyarak hayaletin üzerine a -
tıldı. Yumuşak bir d ellerine yapıştı. Tlt -
rek bir kadın sesi: 

- Dur Nayman l -dedi- beni tanıma -
dın mı) 

Kadın yüzünü açıncn o sendeledi: 
-Sen Ziibeydel. 
- Evet benim, sizi görmiye geldim. 
-Fakat ne cesareti Benim burada ol -

duğumu nereden biliyorsunuz} .. 
- Hanımım bir rüya gördü. Sonra aın 

kaleden gördük tanıdık. Surlara hücum e
denlerin başında daim:ı ı~iz varınnız. 

Nayman kalbi burkularalt yere baktı. 
- O nasıl, benim için ne diyor} 
- O bedbaht oldu. ÜQ senedir kör, dil-

siz ve sağır bir mahluk gibi yaşıyor. Her a
zaba, her hakarete, her ~eye katland~, fıı.
lcat hiç bir zaman ümidini kaybetmedı. 

Delikanlı boğulur gibi sordu. 
- Evlenınedi mn . 
- Necmettine vermek için çok tazyık 

ettiler. Aylarca !}iddet ve hakaret. altında 
inledi. Babası saraydan kovmıya bıle kalk-

miyetli bir · deği1ikliğin olamıyacağı idi. On ı zanmak için çalıomağa mecbur oldum. Kc.-j hiç görülmemişti. Sandra, evvela, n6e o~
bet gün Sandrayı çolc sıkı takib etmit idi. man istidadımı ilerleterek çay aalonlarınfla sa olsun, bu mektubun tsrarı;: ') ç f:: ğu e 
Sandra her sabah ayni trene biniyordu. Ve çalgıcılık yapmağa ba~ladım. hte, sizi ha- kar~r. verddi. Dtc~ ~ra taf atı üdd ~ = 
doğruca, Kapuainler bulvanndaki moda na orada gösterdiler. nu ıt~r~f e en ~rJ orano un. m eıu 
mecmua1ına gidiyordu. Oradaki erkek me- Ben kont Nikola Marulcini eskiden ta- m~mın~n evla.d~ıgı olması, hlkı~ HertanD 
murlarla münaseQeti, çok resmi idi. Öğle nırım. Ölümü hakkında ~~i. alak~dar _ede- mu~d~~u':?umı ıle yakın clostlu.gu, Santıi 
yemeğini, Amerikan kadınlar cemlyeti ta- cek bazı şeyler söyliyebılın~. Sıze hızzat ~ urkuttu. lmzasız mektub, lcınd«ı, ze 
rafından idare edilen aydınlık, temiı: ka- gelecektim, cesaret edemedıın. Apartıma- bır nokta olarak ka.ldı. .. ..v] 
d ın lokantalarından birinde yiyordu. Son- nımdan dışarıya çıkamıyorum, çünkü ha - Matmazel Ma1ı:ukdın, bo gun °h~ e yemed.-l 

1- • d d"" I .... "d k e ın e eyaz ır men ı ra doğruca bürosun!J. geliyor, akpma ıır;a - banızın düşmanlan benım e U§man a - gıne gı er en, l ğul l k 1 
d~r çalıoıyordu. Daima yenilikler bulan ze- rımdır. Beni ancak aiz kwrtarabilirııiniz. tutuyo~d~. Fa~at, :~ varh~ u k. tu u ~t -
kaaı ve çok mükemmel bildiği birkaç dil. Mücrimden ziyade maaumları takib eden balığı ıçınde, en ısıke ~ l bj: ya aı
Sandraya iyi para kazandınyordu. Mec- polise hiç bir şey söylemeden bunu ya~ - madı, omuz omuza a an . ~ ~l a ~gın tra = 
muada. -diğer memurlar gibi, muayyen "a- mak ister misiniz) Eğer bunu yapacak ıse- sında. her an me~.tub aad~ıbbı. eh ar~ı •oa

1 "' b d ğ"ld" . .. vi .... k x. ı· ca X-ını sanarak mutema ı ır eyecan -atler arasında çalı,maga mee ur c ı ı. nız, og e yemegıne çı tı5ınız zaman, e ı.- 5 . •. .. •. l . b. hab r çık-
Tam hürriyetine sahibdi. lıham almak için nizde bir beyaz mendil bulunsun. Den n çinde yü_rudu. Gun erk ybnı ~r h Id h 
istediği zaman terziler~. resim aercilerinf', hürmetlerimi lutfen kabul ediniz mat - madı. Nıhayet, bu me tu ldn:ı,.. er a k e Of 
ormanlara, alamod çayiara giderdi.. mazel.» sayılmd_ı!lac~k blk{~ or.ı~ oldı~"una anaat 

· · k 't 1 - L b S d b kt b iki defa okudu. getir ıg gun, ın cıaını a • Forten Sandranın peşmı at o ara.. ı- an ra u me u u M 1 
raktıktan •iki gUn sonr~ idi ki, Maruklnln kı- Sonra uzun uzun dUtUnd U. Evvel! şu rası T kJ!fa~\ b 1 tmio olduğunuzdan ö-

zı bir aab~h bü~_osubnabgledldiğiOİdmkan, j;'b- mün~~~şaHedllemek:~a~l, t~k7'r:ktu~e;;;:~ türü esiz~ı~ok ı:ü~eıı:lckirim. Fakat, aize Ilk 
sasında bır meıdu u u. u ça 8 a rengtz ı. er n.e .. d ... . k b u azdıktan sonra bende bir 
bir klğıdın Uzerine §U aatırlar yazılmıotı! babasının hiç bır duomaru ~\11'\a ı]gını aöy- ~e tu luk b YI d Bir genç kıza babası -

M 1 Iemit Ise de babasının ganb hal eri gö - pışman ı aş a ı. d rtl • { rlr 
« atmaae. zUnden kaçt~Uf değildi: Marukin her yer- nın intikamını aldırılacak • ı. et ve. -
Kendimde aiı:e bu mektubu yu:mak de Fransız olduğunu söyler, ruaea konut- ken, o ge~ç kı~ıı~, d~r.~al tllıl~ • entrıka -

hürriyetini bulduğmdan evvel!, affının ti- maz Ru• muhitlerlnden kaçar, kızına da larla çevrıleceğıru düşunmkelll • ıdbı~. Bun -
Ca ederim. Siz beni görmUşsUnüzdUr. fakat • " d .. ·· U • dü u me çın ır zaman 

b (bl bu husuata çok sıkı tenbihlerde bulunur - an otur sıze f n .... • 
tanımazamiL Ben, zavallı ha anıı ıı • du Yalnız foclaya kadar, kendisinde, can bırakıyorum. Ümid ettıgım gibı ceaur bir 
Rusyadan kovulmuş bir adamım. Hayatımı dU.tmanlar: olan blr adamın Urkek halleri kız iseniz. bahtaı:ı: bir dosta vardıma well -

dedanün ka • 

tı . Nihayet ölümü evlenmiye tercih ederell 
bir gece kendini zehirledi. Güçlükle ha • 
yatını kurtardık. Babası da artık u.mr cd~ 
medi. Şimdi her şey muallakta duruyor. 
Maamafih Necmettin ümidini kaybetmedi. 

Nayman onun evleomediğini duyar duy~ 
maz sevincinden çıldıracak gibi olmut 
gençlik ve heyecanın içinde bütün bızil• 
tekrar canlandığını hissetmişti. 

- Ya benim burada bulunmama ne ma .. 
na veriyor -dedi- benim için ne dütünü .. 
yor~ 

- Hiç bir mana veremiyor. Daha doi .. 
rusu birçok §eyler dü~ünüyor, faltat kat't 
bir netice çıkaraınıyor. Eaasen son gün .. 
lerde çok feci bir İıaldeyiz. Halk aÇlıktaB 
kırılıyor. Sarayda bulunan erzalcı ~ dağıt .. 
mak mecburiyelinde kalıyoruz. Hanımımın 
yüzlerce nkarası var; hergün saray kapı • 
sında ağlaşıyorlar. Zavallıcık ne yapaca • 
ğını §aşırdı. Bu biçarelerin feryad ve fiııanl 
karşısında aklı!\a bir çare geldi. beni sizf 
biraz erzak istemiye gönderdi. 

Şimdi Naymanın gözlerinde yepyeDi bit 
sevinç vardı. 

- Fakat kaleden nasıl çıJctın, Luraya 
kadar naıııl geldin) 

Zübeyde başını eğdi , 
- Ne o, söylemekten çekiniyar mnsun ?, 
- Eler duyulur~a mahvolurllL 
- Seni temin ederim. Esasen benim bil 

harbe iştirakim rnrf onun aşkile olda. Bu .. 
ralara kadar onun için geldim. Söyle nasıl 
çıktın lcaleden) 

- Saraydan kale harieine ııizli bir yol 
vardır. Oradan geldim. 

- Pekala! Şimdi erzak işine bakalım. 
Sen turaya oturuver, ben şimdi gelirim. 

Koşarale karanlıkta kayboldu ve on da~ 
kika sonra gayet 3-ğır bir yükün altmda iki 
kat olmuş bir halde geldi. Sırtında iki çu -
val ve elinde bilyük bir tulum vardı-

- Yağ ve on -diyerek onla n yere bı • 
raktı- bunları ben taşırım, eğer sen de ta .. 
şıyabiliraen daha ~etireylm. 

Kadın sevinçle ellerini çırptı. , 
- Hiç taşımaz olur muyum} lt erzak 

bulunsun. 
Nayman bir çuvallıı bir tulum dllha ııe-

tirdi. 
- Haydi timdi götürelim bunlan. 
- Fakat ilc im iz bir arada yakalan ır -

sak). 
- Korkma, göriinmemiye çahtrnz. Seo 

önden yürü ben arkadan ~eliyorum. 
Sık çadırların ve yere serilmit uyuyao 

neferlerin arasından geçtiler. Sonra yerd• 
aürüne sürüne bir bayırd~tn aşağı indiler. 
Kadın, volkanik bir hufreye veya eski ~-lt 
taş ocağına benziyen ivicaclı bir bendegııı 
başında durdu. 

- Artık siz ~idcbilirsiniz, ben buo1arı 
taşırım. 

- Hayır! Ben de seninle geleceğim. 
- Nasıl olur Nayman) Bu işten kim ~ 

senin haberi yok. sonra bize ne yaparlar? 
- Ne yaparlarsa yapsınlar, ne paha .. 

sına olursa olsun onu görmek istlyotaın. • 
- Fakat sizin kaleye girdilinlzl. giıli 

yolu öirendlğinizi duyarlana hepimizi öl~ 
dürilrler. 

- Korkma Zübeydo korkma 1 Ben het 
şeyin çaresini düşündilm. Şu dakikada Zey• 
neb nerede bulunuyor~ 

{Arka<ıı nr) 

niz. Önümüzdeki Cumartesi günü, on bire 
doğru Versay kapısında hu1ununuz. Ya .. 
nınıza sadaka isterneğe gelecek ihtiyar di~ 
lencinin yaklatmasına müsaade ediniz. Bu 
dilenci benim dedemdir, sizi mütevazi ye-
rime getirecektir. Samirniyetime inanma .. 
nız için, size. yazısını tanıyacağınız bit 
mektub parçası gönderiyorum. Hünnetle .. 
rimi lutfen kabul edin matmazel.ıt 

Bu ikinci mektub irnzalanmıfb: Borit 
Diınitriyef. 

Mektuba illttirilmi~ olan bir kAğıd par .. 
çaaı üzerinde, San_9ra, fevkalade blr he .. 
yecan ile babasının el yazısını derhal tanı .. 
dı: 

<<... Artık çok ihtiyatlı bulunmak la .. 
zım geldiiinl anlıyorum •. kinlerinden ko.~ 
rumak Için küçilk Sandramı gizlemek, bıt 
yere kaçırmak lhım. Şimdi, bir kenara 
çekilmlt·· bildiğiniz vesikalarıa hana nasıl 
yardım edeceğini bekliyorum.. Onlara ye-
ni fioler ... ))' 

Sandra, Cumartesiye kadar geçen üç 
gün, bir hummalı ha~ta gibi oldu. 

Versay kapısında, ihtiyar dilenciyi çok 
beklemedi. lhtiyarın uzun beyaz blr saka' 
lı ve sempatik bir yüzü vardı. Sandra. he--
yecanından, bembeyaz olmuttu. Siyah ma' 
tem esvabı başka bir letafet vermittl lh .. 

tiyar, başı ile, ilk sokağa sap~asın_ı ipret 
ederek öne düıJtÜ. Kendisi, d~gneiine da~ 
yanarak zorlukla yürüyordu. İki Uç adım' 
da bir de, Sandıanın geldiğinden emin ol .. 
mak için dönüp arkasına bakıyordu. 

* Genç erkek, matmazel Marukini fevk.a• 
Iade hürmetkarane kargıladı. 

(Arkası YU') 
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c s t :ı: .a ı ~ P o 8 ı ı •;{ıim•an®Nal 
Clark Goble istanbul yüzme Bimr ~!::bY1:"• 

Bir daktorun günlük 
notlarindan 

Belgevşekliği 
vAz AN birincilik!eri dün 

Meşhur sinema san'likArı Spencer Tracy 1 de yapıldı iıaıyod~:"m~~~~~:ı _ ltaı-
l.t..nhol yüzme 'birinci) i;.: leri clüıı Bü - yan umumi karargahının 3 3 numaralı teb

yülulerede y.apılmı~ır. Müsabakalarda alı- li ği: 

Aklıtım bazı mektublarda baıı genç. 
lerln ve evlenme çağında bWunanların 

belgevşekllği veyahud ademi 1ktıdar ara
zından korkarak her türlü maıt ve icU
mai vaztyetleri mükemmel ve müe~men 
olduğu halde izdlvacdıın ihtlraz etmekte 
bulunduklarını görüyoruz. Bir milletJn 
selfı.meti ve i..<ıtikball ef:rndının kesretine 
bağlıdır. Kalabalık milletler tstJkballe _ 
rioden emindlrler. Bu sebeble blr takım 
a.c;abi ve :ruhi tezahilrat dolayıslle yıllar. 
ca iZdivncdan kaçınmak hem şahsi, hem 
de mnıi b1r kayıdsızlık addedUir. Bu se
beble bu me.sele hakkında birkaç söz söy. 
lemek zaruretı hasıl oluyor. Evvelfı şunu 
söyllycllm ki belgevşeklikleri ve ndeıni 
iktıdar meselesi eğer blr takım utvl bo
znkhıklara Istinad etmiyorsa tamamen 
asnbtdir. Binaenaleyh mutlak iyi olabilir. 
Uzvi 'bozuklnkl:ı.:r mesel!\. ıbe~kluğu 
neticesi olarak orşit yani busye lltihabı 
lhtDlıtı vaki olur ve bu dn iyi tedavi edil. 
mez veyahud 1rsi veyahud vilfldt olarak 
husyeler Ç<>k küçük olur neşvünema buL 
mnmıştır. Veyahud bazı umumi emrnz 
sebebile ademi ıktıdar başgöstermlştir. 
Bunlnnn başmda şeker hastalığı selir; 
fühakika hemen bütün şeker hastalık
lannda adeını iktıdar görüıür. Elh:ı.sıl 
bu ve bunlara müşabih uzvi bozukluklar 
dolayısile husuJe gelen ademi Jktıdnrlar 
sebebile tedavisi temin edflmedikçc znll 
olmaz Fakat bunun haricindeki tcnasUl 
zlıfltın sıkı ve c.iddi blr tedVfi tıbbi 
ve sıhht ile az zamanda düzelebllir. Ev
velı1 cümlei a.sabiyenin halini :ıslah et. 
melidlr. Neş'e. şataret, Jyl tnğaddi, ınti. 
zamı hayat, bol uyku, her türiii sefalet ve 
setnhet.ıerden uzak kalmak ademi Ikti. 
dann en esa.sh tedavii sıhhisinf teşkil 
ederler. Sonra clmndnn, kadından firk. 
meınek lfLzımdır. Cesur olmalı; tabii bu
lunmalıdır. Heyecan, tereddüd, tht!raz 
ademi lktıdan daha ziya arttıran runU. 
lerdir. Tıbbi tedavi de ekseriyctıe jyi ne. 
Ucc verir; meselfı. husye guddeslnin ga}•et 
fyi yapılm!§ müstahzeratJnın tntbikl pek 
lyi neticeler vermektedir. 

~ Clark Cable ile Speacer Tracy bir arada 
t1kaııı h lliitunlanla meflıur Ame. 0 b w .. • 
G abwıaıa, ~ nun o;ıandıgım goren fibn kumpanya-
~ lıan.tUUD bir bm~ ııakJ~ 81, bu vaziyetten istifadeye koyuldu. Öyle 
~ Ba Dk klSbllda emeline - ya, bo~&nmııı genç ve yakıtıktı etkek her 

fat allllleıya kada 7 kt D.l1l.. halde yabana atılacak nimetlerden değiJdi. 
~ B.acünkü ~ıme;a~e ~a~ ~akat Clar~ Cable vaziyeti bu suretle tah· 
~ lihreı ve mııntfa.ldyet menr lıl e~emedı, ~emen. ikinci defa olarak ev· 
e a:ratnu atnuş olarak b 1 iftDJ. )~dı. Tam dort aene müddetle bütün Ho-

Bu Prod .. k .. u uyoruz. lıvud soııyetesi möayö ve madam Clark 
l eksa8 • da H tor o~u kumpnnyasına al~ ı. Cable'nin hüsnü imtizaçlanna parmak ısır
tada "erd·~· ouston a vardıla:-. Clark bu _ dı. Halbuki kan koca hiç ıı;eçinerniyor1ar
kiyet ka ıg~ oyunda büyük Lir muvaffa • dı. Nihayet olan oldu, dördUncü sene son
ması dah~an. ı. ~un tarzından maada, ai- lanna doğru ayrıldılar. Bu aynlış Holivu
le'irı fik .ı dzıyadesıle ho~a gitti. Clark Gab- dun fevkalade hayretini mucib oldu. 
1 nn e Brod · · k N"h Cl k ) etmiş bul way a ~ıtme planı yer- ı ayet ar güze ve çok zarif arka -
du. Nıha unuyordu. Bu yolda uğra~tı. dur- daşımız Carole Lombard ile evlendi. Bu 

«S ~·t muradına erdi. defaki izdivacında Clarkın mes·ud olaca -

nan dereceler 'ftlnlardır: ı ı Temmuzda keşfedilerek bütün gün 
100 Serbest: Mahmud ( Calatasaray) tayyarderimiz tarafından mütemadıyen 

1.0.5. Nezih (Be!!iktao:), bombardıman edilen dü§man deniz fıJosu, 
200 kurbağaJama: Yu~f (Beykoz.) gece üç grupa ayrılmı§ idi. Bu gruplar, 

3.0.5, Mu aa (T'~earet). muhtelif süratlerle şark istikamdinde iler-
400 Serbest: Ihrahim {lstildfıl) 5.48.4, Jemekte idiler. 

Vedad (Hayriye}. Tayyarelenmiz 12 Temmuz gününün ilk 
~ürk kyrak: Beykoz rakib iz birinci. saatlerinde deniz keşif vasıtalanmızın faa -
Sutopu: Beykoz rakibsiz birinci. liyeti sayesinde düşmanla tekrar temasa 
Tramplen: Fahri (&ykoz) 14.5.48, Sab geçmiştir. Üç grup, cenubi ltalya, Libya ve 

ri (Ca lahlsaTay). şark i Akdeniz üslerinden havalananı tay -
Küçükler: yarelerimiz tarafından takib ve şiddetle 
JOO •erbest: Ali (Gaiatasamy) 1.1 3, bombardıman edilmiştir. 

Kemal ( Calata!laray). Şimdiye kadar yapılan müşahedelerden 
200 kurbağalama: Hikmet (Beoikta,) asgari iki kTuvazörle bir saffı harb gemisi-

3.24.3, Kemal (Be,iktaşş). ne kat'i olarak müteaddid büyük çapta 
Türk bayrak: Beşiktaş 6.14 birinci, gene bombalar isabet ettigi anlaşılmaktadır. 

Bqikt&§ ikinci. Malta Üzerinde yapılan bır keşif uçuşu 
400 serbest: Sadullah (Galatasaray) esnasında refakat avcı tayyarderimiz düş-

6.~5, Ziya (Galatasaray). manın 4 avcı tayyaresile muharebeye tu-
Trıunplen~ Kemal (Galatasaray) 125.'04, tuşmuş ve bunlardan ikisi alevler içinde 

Gülsün (Beykoz). düşürülmüştür. Bütün tayyarelerımi.ı üsle -
Kule: Kemal (Galatasaray) yakibaiz. rine dönmü~lerdir. 
Beykoz 65. l.tiklal lisesi 13, Kadıköy Dilşmanın bir bombardımanı esnaııında 

9rtl.) 13 puvan. . muhribl~rimizden biri batmıştır, mürette-
Küçüklerde Galatasaray 73. Beşikta1 bah sağdır. 

71, Beykoz 22 puvan almıtlardır. Yan~lar Şarki Afrikada Moyale civarında bir ln-
bugiin •ona ereeektir. giliz kasabası işgal edümjştir. Düşmanın 

Buaiin yapdacak gÜre' müsabakalan bir mukabil taarruzu ağır zayiatla geri püs
kürtülmüotür, 

Bugün saat 16 da Şeref sahasında Be -
ıiktaş, Anadolu ve Beyoğluspor takımlan Ayni mıntakada cereyan eden bir hava 

muharebesi e.nasmda 4 İngiliz avcı tayya
arasında bir güreş müsabakası yapılacaktır. 

Atletizm müsabakalan resi düşürülmüştür. 
İstanbul atletizm biTincilikleri bugün Düşman Chisimays, Ojidjiga ve Mas -

~:~~ı:.4,30 da Kadıköy sahasında yapıla - :!~;~~ad:ah~b~:ı~=r y~~~~~:!:~~~~s 
Avc taYJa.relerimiz ve tayyare dafi ba

taryalanmız birer tayayre düşürmüşlerdir. 
Bütün tflyyarelerimiz salimen üslerine dön
mü,lerdir. 

At yanılan 
Istanbul at yarıslannuı birincisi bugün 

saat 1 5 de Veliefendi koıu mahallinde icra 
edilecektir. 

* Jimnastik v~ ize ·lik 
federasyonu kuruluyor 

Evvelki gün ltaybolduğu bildirilen• tay
yarelerimizden biri dün üssüne dönmÜ§tÜr. 

İngiliz tebliği 
Kahire 13 <A.A.) - Harb tebll~f: 

miyet~n b. ıl» adındaki piye~te ona e.hem- ğı na eminim. Çünkü birbirlerini müth~ de· 
iÖten hır rol ·verildi. Bu rolde k .. ndı'sın' ·ı necek derecede seviyorla-ı, 'Adeta lfıroir ;J Ankara (Husus!) - Maarif Vek!le -

aa n B ... J • tc 1 ti •memleketimizdeki hcllik te•kllA.tt beğe.nd· ~ ~azıı anynıore san'atkarı çok en ıçm oiçi miş leaftandırlar. ., 

Kenya'nın ~Imal hududu bölgesinde Mo -
yale ilıerine taar:ruzlar devam etmektedir. 
Küçük İngiliz garnlzonu adedce ıpek dün 
olmasina ra{nnen tutunına'kta ve düşmann 
netr zaylat verdlrmekte berdevamdır. 

de Clark':u~utme~~ ba~la~ılar. Evvelemir- Cia~ k. öyle bir adamdır. ki .mevcudiyeti nın, hakiki gaye.o;ine uygun .blr şe -
deki ro)" bbı~ te~ru_be fılmı çevirtildi. Film- bile bır ımıana kuvvet venr, ınsanı teskin kilde t.~abı ~in şehrlmlzde, eskidenberi iz.. 
C. M f'ul ege nı ldı ı.·e Clark 'a derhal M ec1er. O. herkese olduğu gibi görünür her- cllik 1şlerile meşgul olmuıs ö~etmenlerin Iş.. 

· ı rn k · k · d ' tlraklle bir toplantJ yaptımı14tır. İlk tçttmaı rıarne tekl'f ~1p.anyası ile bir mukavele _ .~n. e ona karşı o yolda hareket eyleme- Ho.san Alı Yücelln relsli~inde yapan bu ton.. 

Garb çölil eephcsinde, Kapuzzo kale<ıine 

ya.ltlaşnn 2 d~an kolu 11e dün de rm~n 
tt-mas edümı.,tlr. 

Dl~er cephelerde kayde de!er blrfey ol -
mam~t1r. Me l; ı e ı dı. Slnı diler. O kadar alayişten müstağnidir ki 

M. c:~;nr ldiHate değer ciheti fU idi ki filmde Clark Cable·i seyredenler ile onu gre ça4fmasına devam etmektedir. Alman tebliai 
ıvı. ııı;umpany cı k ·ı 1 ı· d h ·· 1 f _.~_ b 1 Dl~er taraftan Beden Terbiye.st Um om Mü ., 

)'aPmak) ası ar ı e mukavele a e a e ayatta goren er ann tes it ey e· n~n Beri'ın 13 (A.A.) _ Tieblfğ·. k a ne kadar b .. -k b v H k 1 1 dürl <> merkez ısu~are heyeti, beden ter _ 
llZ.ndığı h .. uyu ir ııan'atkir mege muva a o amu ar. blycsl ve spor miikelle!lyetine dahU olacak Alman bahriyesine mensub kuvvetler bir 
~ nı enuz anlıyamaır.ıpı. • Clark'ın sinema hususunda biiyük bir bil- bölgelerle mükelleflerin yerleri ve yaş had- mtlddettenberl uzak denizlerde muvaffaki-

rer ile b~i t~cak m~şh?r yıldız Norrna Şe- rııi ~~ktur. lti daima pişkinlığe vurur, o. leri hakkındaki dü.şüncelerinln ve bu mev. yetll hnreketıerde 'bulunmu~1ardır. Bu ha -
bir ltalb rfı'lte. çevırrnı~ olduğu •Serbe.st ke.ndwne uygun ~elecek rolleıi seçmek im- n d ü J u reketler esnasında yakalanan ve kıymetli em 
\..ıda bıı . ı mın?e anlaşıldı. Halk onu o anına malik değildir. Clark, ııimdiye ka - zu zerin e çalışmak zere • tmnas ~ ve tz-

r enımsem k d da · cflika adı Ue yeni bJr federasyon teşkilinin tiay..ı Ihtiva eden birkaç gemi llınanlanmıu 
~reti birdenbi/'' ?.lti a ar k sevmişti ki, ile r çeb~iş olduğu filmlerde kendi arzusu Başvekfüete arzını, kararlaştırmı.ştır. Me; - muvh.Salat etmektedir. 
dınlar onu hi" b'e go h'elre çı tı. Hde b- b' veh egenerek bir rol almamıştır, daima kez !stişare heyeU mutad toplantılannı yap.. Bir denizaltı 24.684 tönlWC' d~ vap ru 
dı. .... ır veç ı e payla~arruyorlar. ır (! ami ııye muhtaçtır. 

. ~lark·ın dikkate değer hususiyetlerinden makt.adır. batırdı~ını bUdlriyor. 
Bu ikbal arLad b b d f k 1 hh l!l.JO ..... P blıincDikJerl Bombardıman tayyarelen yeniden ingil -d' o K atımın ftlını dön d" ı rı e ev ll ade bir Sı ate Ve fevkalade ••- J 

l ı. • olduğu gibi, yani azarn t • urme- bir bedeni kabiliyete malik nluşudur. M. 1940 senesi .gnrp btrlncilikleri mil.c;a'l)akala. terenin do~ sahilinde ve Ma~ denizinde 
aralc kaldı. Kendisini m tl ke sız, sade o- C 1\1 ·ı I k l rına 1939 - 40 mevsimi bölge blTlnc.illklerlnl l"'lpurlara, mfttea.lttben tayyare ;meydanları. 

m L · · u a a beı-· • · ı e o an mu ave enamesinin bitme-eK uıtıy~o bir takım d '.Unse - · d h kazanm14 talomlar gireceklerdir. Bu mOsa _ na deniz testsatma ve silAh fabrlkalanna ta-
k d 1 a anılar p · · b sıne a a iki sene vardır. 

ra ma ı ar, faltat ma 1 eŞJnı ı - B baknlann blrlncisi mllli küme .şampiyonu ile arnı:ı: ctm~lerdir. Bl:r devriye vn.purile 2.000 
vaffak olamadılar. nevra arında hiç mu. enim kanaatime göre Clark artık o va· • k't ı_ • le bir maç yaparak Türkiye blrinelsi ilAn ecH • tonluk bir ticaret vapunı batırıltıW? ve 5 tl. 

Cı k 
ı :ıı:at i ararını verecektir. Bu karar ~u-

. ar alayi"ten uzak ,_ d y •--d • k lecektlr. caret gemıst ehemmiyetli hn..cıarn u!rat.ılm~-1 • • v Kaldı b • Ur! a Ömrünün $Onuna IUl ar san at ar • 
ıyetını çalışmağa hasr ) d' ve ütün faa- olarak kalacak, yabud da san'at hayatın _ Gençlerbiriliinden bfr futboleüye daha 'br. St Merryn tayynre meydanında 8 fngi. 
izd~u aradlka dünya e\'i: ~r~i. r k b dan azaltlaşacaktır. Bakalım hangi yolu ta- mü~bbeclrn boykot ~eza.~ verDdl ıız tayyaresi tahrlb edümiştir. Exeter'de de. 
= ıvacı cı çıktı, boııandı. a at u ilk kih eyliyecekl.. 21 Nisanda burada yapılan Oalat&aray - polar bonıbardima.n edilmiştir. Portland, 

F 
. . Spencer Tracy Gençlerbirllı;i macında hakerne tecavilz et_ Newport ve Dundee'de liman tesısatı ve rıh. 

rans 1 
U~l anlaşılan Gençlerden Hüseyine mOebbe- tnnlar. BUIIngham ve Newcastle'de sDflh fnb. 

IZ ml .i bayramı londrada tes'ı"d edi.II.JDr den tutbol mrı.. .. abakaıanna iştirakten men r:lkalan muvarraldyetıe bombardıman ediı _ 
ve Oencler.blrli~ fdarecDerlnden Namıle An. mistJr. 

(R~~ıaraf 1 1 ba:reıo~una da 4 ay mfid4tetle mfisab:ıka. boy tnıı:lllz tavvareJeri 12-13 Temmuz ge<X:Sl 1 ·ı . ·- ı nci savfad ) oJoJ ngı tererun daha · d'd • a bı! tıdevlet sek::reterb denllecektir. kotu eezası verDrn1şUr. -'mal Almanyaı~~nı bo'mbaPdıman etmişler • 
kim old\lğu k lldm ı en havalarda ha- H_..,o müstenkif kaldı Ankara nuntaka!lıında yeni yıl futbol dl:r. Batı evler tahrib edilmiş ve bazı stvn-
k anın nu" yu" nku B ~yı ve Amerika, ile Afr'ı -oJ , kA 

1 
° rıtanya içi - Vlchy 13 (A.A.) - Heryo'nun mare~aı Pe. hazırlıklan Jer ölmiLoıtfir. 12 Temmuzda bildlrUen rlü' • 

a.n arla dolu old w ~ :nuazzam im - t.aln'e geniş snlA.hiyetler veren reye i.şt.irak Ankara mmtaka&ı 940 - 4l tutbol hafllr _ man zııvlatının, gece dan. toıoları tarafından 
tonra söz) · ugunu ılave eyledikten etmedill-ı ve mfistenklf kald·lhnm zapta geç. lıklıırına 15 A~ustostan itibaren ba.slavar.ak- dft.,.tiriilen 4ı taTT&renln de flAvesl icab E'der 

F erıne ~u sureti d oı "ö' 
ransa, taks' d') • e evam etmiştir: me.sinl Istedi~ bildl:rilmektedlr. tır. Lig maçıanna EvHilün son ve yabnd bt Buna lbinnen d~nın yekftn zavlntı 4 ii 

Illaana raim ı"k e ı mıf, teslim edilmiş ol- Pnul-Boncour ne Leon Blum muhalif rey tincıtf'~'ITinln Ilk haftasında baslanacaktır. lıavn mııharebeleri esnasında düşl\rülmiiş 
betrnerniftir. en oı:unu oynamamı~. kay - venn~terdir. . Ta~ımlann oaıı~tınlmasuıa bölge antre _ obnak üzere 13 ttlr. 

Emrimde ın .. h. lncı'lU mat~tmın mütalealan nörl\ Hnsevfn nezaret Mf'Cektlr. 5 Alman taYTSresi lalvıbdır. 
rada, denizde ::ba rnilttarda •e her an ka- Londra 13 (A.A.) _ Gazeteler, Frnnsada. Beden terbtvM! mfikelleflvettne ald nlzam 
halde aııkeri bir F vala"cla döviişebilecek ki yenı reJimi ve ma~ Petaln tarafından namf' hiHtftmleri henftz tatbik mevkiine geç.. 
dıır. Bu kuv•et b ra~.sız kuvveti mevcud - denıhde edilen tam aallhiyetlerl şüpheli na. med~lnden 940Ml SPnesı 1!g rnaC]anna hım 
ınelttedir Fra zlergun daha ziyade .büyü- zarlarla karş1lamaktadır. Son gtlrilerde, Fran 'tt klüblerln tstlrak edecekleri tat't olarak 

Suriyede ih.;-cratlar terhis 
edilivor lalıına _:,.k nld11 ~r. baJ& bir muharebe si- tesbıt t!D tstı ··- ı o ugunuz.u bil' . z. &adaltt pıırlarnento rejiminde tadUAt yapı!- " mem r. 

2arulacak ve te . d . ~z. fer ka- mam her ne kadar ~ayanı temennl gözilk - At.• n •~ın snor t.üff'H te<ılılt edftdl Şam 13 (A.A.) - Ji'ran_,ız baştuınandanlı. 
l.nnın ittirallilemk::.:,J:.:at~~ransız silah- mekte idise de, ecnebt tahakkümü altmda Atletlık fedf'rasvonu atı.slar lçln 22 çap fmın bir teblftın<te Y~rk lntaatmdPıı 

C 
Viti'de 14 Ternrnu~ yapıtın~ olan btı gflnkti tadllt\t, rnlttlr ve kı. spor tnre!Hnt knl;ml ı>tml~!r. birkaç fhUyat sınıfının terhtsı haber .er!l. 

.• enevre 13 (A.A.) - Yan sa sürecek gibi teltıkkl edilmektedir. Df'mlrmor - An1rararirll karsdumalan m==P=k=te=d=i=r================ 
mıllı bayramıdır Bu .. b n FTansız ALıı.nJar Fransız naZ'Il'lannı beğenmiyorlar j!Ankara SPOr• lmna.~ı maclan ml1na.oıebe. 
fransız ölülerini~ ha:~faansnıe cttle. ~c~y'bd'e Be.rltn 13 (A.A.) - Yeni Fransız nazırla. tnP kıırorıla.oıaea'k: <'lan Deınlr.•mor ve Ankı - çalışan bolalörler ,ımdl, 19 Mayıs .st!ldyomu 
m · azız ıçın d llii ıı tak 1 b k antrenman .sahasında hocaları Mitatm ne-
n 

erasi ım yap. ılacaktır. Devlet reı·..: Pet . ır nn an bahseden Alman :radyosu :n azırlar - ra c rm ann ın u arııılaıımayı 7 Tem 
azı ~· aın d ... Pn ~ ft t 18 d 19 M zaretindc ÇallfD'lalanna devam etmektedir-

Cevab lstlyeıı okuyucuJanman posta 
pulu yollamabnnı rira ederim. Aksi tak. 
dlrd~ isteklerı nıukabe1eslz kalabUlr. 

Sözün kısası 
(Baştarafı 2 nci sayt.uta) 

-Fransızlar} 
-Evet. 
- Sen bugünlerde fazla günetde gez -

din mi} Yoksa büyük bir teessüre mi ma. 
ruz kaldıni' 

- Yok. .Neden şorqun, Oerdim<.'lld i' 
- Bu aöylediklerin deli Mçması da on-

dan. Sen, ya benimle alay ediyorsun, ya
hud ki aklını oynattın, Ikisinden biri. 

- Değil. do.ııtum, değil ı Ben, şu birkao 
hafta zarfında olan biten şeylerin &ncak 
.bir kııımını söyledim sa,na, Hadiseler akıl. 
mantık ve tabiilik ~cırçerıeı~qden çıkn. Gün 
doğmadan değil de. henüz ge~e yarılama• 
dan «meşimei teb» boyuna ucubeler do -
ğuruyor. Ben, senin kondurduğun gibi da
ha sapıtmadırn. Yelakin eli kulağındadır. 
Ne var ki, bu akibete uğrayaca1: salt ben 
değilim. El ile gelen düğün, bayram ı 

C. Ckl!e/lı. ?C,aLu 

Ingiltereye karşı Alman 
taarruzu yakmm1ş 

(Baştarafa ı Ine! sayfada) 

bir Almanyanın Fransada rapılan değişik
liğin samimiliğinden §Üphesi olduğunu bil
diriyor. 

Relazioni fnternazionali gazetesinde çı• 
kan uzun bir makalede birkaç hafta içinde 
İngiltt-.re ile hesabiann görüleceği bildiril -
m ektedir. 

Türk - Sovyet mukareneti 
(Baştaratı ı inci sayfada) 

Ingiltereye kar~ yapılacağı söylenen bü
yük aeferi hareketten alınacak neticenim. 
Sovyet harici siyasetinin tayininde mühim 
bir lmil olacağı anlaşılmaktadır. 

Her halde muhakkak olan nokta şudıu 
ki, Sovyet - Türk münasebetleri bugÜD 
takviye ed 'miş bulunmaktadır. Bu keyfi • 
yetin, Balkanların müstakbel vııziy,.ti ü • 
zerinde mühiın tesiri olacağı da tüphesiz • 
dir. ............................................................ -

m r ~r. sefırler ve yükse.l.o. memurlar b~ an .... auıarını, ezcilınle Laval ve Ybarna~a- mm: zar ıo; .. n ı~aa e ayıs stad -
erasımde hazır bulunacaktardı~ ray·ı tentıd etmlşUr. vomnnda yamnaıarı takarrtır etmı.,ur. ıer. r T 1 y A T R O L A R ) 

f'r d . Radyo: &-den terbfyesl mükelleflvetlne ald J[liibleıin yeni faaliyeti \. 
~em~ ~~ ünvaru kaldınldı Bu dünün adamlanndan Fransa için ye - nizamııamenln tatbiki Beden terbiyest kanununun tatbikine aid -.., ________________ , 

2a.<ıına bun;n böy~n ::;r~i~~~~ı~:b:~k:= ni bir devrenın açılması beklenemez, demt.,. Beden terbiyesJ mükelle!iyetine ald nizam. nizarnname hükümlerine göre Vektlletıer ve Raşid Rıza tiyatrosu 
~-:-:~~~-~~~~~~=~:~~tl~r·•••• namenin ıntLşarından sonra bölgemizde de resmt ~nfrelere baltlı klilblerln kenıU te!jkl- Du akşam Gedikpaşndn Az:ık bahçesinda 

ÜVEY BABAM vodvil 3 perde 1 AT 1 NA - ' bunun tatbikine ald tstihzarata bu rU llt.ıarı ıçinde laallyette bulunmaları Jflzım 
' Sf:~ ANlK SQFVA BOKR m.l,ştlr. Bugün bölge merkezinde Bede:eTer: gelmektedir. Bugün burada şu on klüb vnx. 

, 

' ve EŞTEN blyesl direktöril Nizarnettin Kırşanm baş - dır: Galatnsarhaayr, o.~n_?leArb1rkllğl, ÜO~neHŞ. Db~-
Hareket eden Dç motOriO c Dautsc:ıs kanl~ında bütün ajanıann lştlrakUe blr mlrspor, Mu ~gucu, n ar~g cu. ar i - .A. D I .... o-y 
l..tınhans' • tavyarelerf, Alm:ınya ve toplantı yap~tır. Bu toplantıda beden ye, Maskc..c;por. Bırllkspo~ ve D nçspo:. ,. K ~ 
beynelmilel hsv, hatlım fls mnntazam terbtyesl kanununun smett tatbiki hakkın.. Bu klüblerden Galatasaray, Ouneş ve Bahariye Dirlik apartımanında .... -wliiii··~-- irtibah_ le'llin etmekte1ir. daki nizamname, talimat ve emirler birer OençlcrbirlilU müessese klüblerı de~illerdlr, s· . H t 1 ki 

H 
Her tnrın !ZI\h"t ve bilechr i'"in birer tetklk edilmiş ve her ajan Uhdf'sine te~ dl~erlert Ise tamamen re.smi devlet teşkil!\ - lnlr as a 1 art 

Ta ~ !"S W A L TER FE U S TEL rettüb eden vaztre hakkuıda tenvir olun _ tma bn~lı bulunuyorlar. Şu halde buradaki D O K TO R U 
T 1 YYftl'e bıleUerl sahşı Umumt acenulSıRa mQracaat olunmalıdı .ınnştur. lig mnçJarı Galatasaray, Güneş ve Gençlc:-· Rasim Hatiboğ/u 

e araf adreal: HANSAiUJG, Galata 'B&bbıaı U Teııeru: . .allr:7. a Ankan bobörlerinin ~al~arı birligi arasırıda yapılacaktır. .__ Tel. <60932) Saat. 9-12 ve 2..7 -~ 
• v 'Bi&Ulq ~ ~~rln • up.aıı aaıonunda 8elliD Tann 
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Oa uıip renk • • bapsl de 

1 Parhlo aoe moduı . Kuhl· 

•••• ortatındaki rlalilctea 
ıörabiliraıeiı. • 

' Enalce mümlıiio oldotu 

2 luuV\Ir odilemiyen daha 
bafif daha iace bir putira . 
(havalaedır ılmıt) · dır 

Yani n nefia lt oku adeta 

3 fnnaaıun Midı bauleaie· 
dtki çiçekkn lıolıtlamıt 
bitriol b.ılaulısıaıa . 

Biitün fVD aabit dı~rur 

(Ünl<i " K re ma lı~p~J;; ' 
ıle lo:arıtlınlmı,tır. 

Güıel '· f"ıoiınat • 
rüıııiır ve yaıım1ır· 

da• veya terlaree· - .. :;ı~ . .;;, 
,dea lı.aıtiyeo ıaiite• lmt~~~~~ 
ırir olmn 

·ı.i Saraylar Mtldürlftğünden: 
ı - Yalovadaki Rlyaseti Cümhur köşkiinUn yanında i~a edilecek kAtibi uınum.Ulk bi. 

nasuıın inşaatı kapalı zar! usullle yeniden eksUt.meye konulm~tur. 
2 - İnşaata muktazi malzemeden ta§, tu~ıa. kum, çakıl, kire~ çimento, betonamıe 

demiri, kalıplık kere.ste, döşeme ve parke tahta.ıarı, kiremlt ve çinko lev1:ıalan mtıdüri
yetimizce inşaat mahallinde müteahhide teslim edilecektir. Çivi müteahhide alddlr. 
Bu kı.:;un inşaatın Işçilik ke.,fl cll063• lira 50 kurtl§'tur. 

3 - Do~rama işleri ıkere.ste.si, mermer, cam, yaRlıboya ve badana malzeme&~. çloek}ik 
camekfını, kapı ve peneere ta.k:ımlan veaalre gibi 'bütün malzemesi da müt.eahhic1e aid 
olacak olan iklncl kısun inşaatın k04fi cl2350• liradır. 

ol - Bu inşaata müteallik avan proje lle birinci k~if eetveU fennt· prtname, etant
me şartnamesi ve mukavele müsveddeslnfn birer suretleri .2,5• lira bedel mukabUlnde 
Dolmabahçede Milll saray1ar müdürlUiü kaleminden alınabilir. 

5 - Eksiitme Temmuzun 19 uneu OUma günü saat 115 de mllli aa.raylar mitd.tırlüAü 
binasında yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat c1'155ıı lira c27• k11t114tur. Bu paranın eksiltmenln J8(>ılaca~ı 
saatten bir saat evveline kadar ınalsandı~ına yatır~ bulunması ltlzımdır. 

7 - Ek.slltmeye glreeek olanlar tıcaret odl1>ına kayıdlı bulunacaklar ve şlmdiye kadar 
başka yerlerde yaptıkları asgart cW-25• bin ll.ra radde.slndeld inşaat i§ler!U dair 
elde ettiklerı vesikalarla bu vesib.lan göstermek euretUe mWl saraylar mMtlı11etlnde 
bulunan kontrol mlınarlı~ından ayrıca alac.a.kla.rı terını ikt.lda.T şahadetnameslnJ. ve 
teminat parası makbuzunu muayyen zamandan bil' saat evveline kadar kanunun tari
fatı dalresinde tanzim edeeckleri kapalı zarnar derununda eksiitme heyetine tevdl ede. 
ceklerdlr. c5663• 

1940 IKRAMIYELERI: 
• 

Ş. B ASI ı ad&<l 2000 UnW.t - 2000.- 11111 
1 • 1000 • - 3000.- • • • 600 • - aooo.- • 

12 • 250 • - 8000.- • 

1940 KUc;;ük ~ . 100 • - fOOO.- • 
'lG • 00 • - 3'160.- • 

Cari Hesa~lar 210 • ış • - 6~0.- • 
Ke.şldeler: ı Şubal, ı Ma71fa 

jKRAMIYE PL4 1 1 .ı\10St03. ı Wncitqıüı tarila 4 

Lerinde yapıla. 

Bir haftahk radyo 
programi 
PAZAR 141'7/ 1940 

8.30: Program, ve Memleket saat ayarı, 

8.35 : Müzik : Valsler CPU 9: Aja.na haberle_ 
ri. 9.10: Ev kadını _ Yemek ll3test. 9.20-930: 
Müzl.k: GLtar ve Banjo parçalan (Pl.) 12.30: 
Program, ve memleket saat ayan. 12.35: Mil.. 
zik: Halk türküleri ve ka.şık haornlan. 12.50: 
AjaM haberleri. 13.05: Müzik : Mu.,terek şar •. 
kılar. Çalanlar: Cevdet Ça~la, Fahri Kopuz, 
Ha.ı;ıı.n Gür, Basri ürıer. Okuyanlar: Radlfe 
Erten, Mefharet Yıldırım. 13.25 _ 14 30: Mü
zik: Radyo Salon orkestra.ı;t (Vloloni.ı;t Neclb 
A~kın ldareslnde.) 18: Program, ve mcmla
ket saat ayarı. 18 05: Milzik: Ca7.band CPU 
18.25: Müzik: Radyo eaz orkestrası (İbrahim 
Özı;ür !dare.~lnde.) Soprano Bedriye Tüzünün 
lstlrakUe. 19.30: Müzik: Okuyan - Mefharet 
Yıldırım. 19.45: Memleket saat ayarı, ve a . 
fan.s haberleri. 20 : Müzik: Fasıı heyeti. 20 45: 
Konuşma. 21: Müzik: Türküler. 2.1.10: Mii -
zlk _ Okuyan: Radife Erten. 21.30: Müzik: 
İzahlı bir opera (A ı d a.l 22.30 : Memleket 
saat ayarı, ve Ajans haberleri. 22.45 : AjaM 
Soor servisi. 23 : Müzik : Cazband CPU 
23.25 • 23 30: Yarınki program, ve kapanış. 

* PAZARTESt 15 t7/ 1910 
7.30: Program, ve memleket saat aynn. 

7.35: Miizik: Opera potpurilerl (Pl.l 8: Ajanıt 
haberleri 8 ı o· Ev kadını _ Yemek listesi. 
8 20 _ 8.30 : Müzik: Grlg ve Grever'dP.n İs _ 
kandlnav musiki.sl lPU 12.30: Program ve 
memleket saat ayan. 12.35: Müzik: Fasıl 

heyeti 12 EO: Ajans haberleri. 13 05 : Müzik: 
Fasıl hPvl"ti proıuamının devnmı Calanlar: 
Hakkı Derma n, Şerif İ~ll. Hasan Gür. Ham
di Tokay. Okuyanlar: Safiye Tokny, Tahsin 
Karakuş. 13.20 - 14: Müzik : Kansık h<ıflt 

''ro~>'ram (PI.l 18: Pr~r:ım . ve memleket sa . 
at ayarı . 18.05: Müzik: Debussy - Yaylı saz_ 
tar kua rteti (Pl.) 18.30: Müzik : Radyo eaa 
orkestrası (İbrahim Özgür tdarestndeJ 19.10: 
Müzik : Okuyan _ Müzeyyen Senar. 19 .45 : 
Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri. 20: 
Müzik: Saz e..~erleri Çalanlnr: Ruşen Kam, 
Veclhe, Cevdet Koznn. 20.10: Mfizik: Oku _ 
van _ Sadi Hoşse~. 20.30: Konu.cmıa . 20.45: 
Müzik: Dinleyici dUekleri. 21: Müzik: Fer _ 
hunde Erkin (Piano Solo.) J. S . Bach - Par
tita. 21.20: Mfizlk: 8ehumann ve Hugo 
Wolf'<1an Lied'ler fPI.l ıı 30: Konu.,-ma CRRd 
yo gazete.sU 21.45: Müzik Radyo orkest.ra.cıı 

(Şef: H. Ferid Alnar.) 22.30: Memleket ~aat 
ayarı, Alan& haberleri, Ziraat, '&sham _ Tııh
vilAt, Kambiyo - Nukut Borsası fFlat) 
22.45: Müzik: Ca:rband (PU 23.25 - 23.30: Ya 
nnkl program, ve kapanıt. .. 

SALI 18/'J/1940 
7.30: Program, ve memleket aaat ayarı, 

7.35 : Müzik: N~'ell parçalar (Pl.l 8: A)aruı 

haberleri. 8 10: Ev kadını _ Yemek Iistest. 
8.20 - 8.30 : MUzlk: Ha.rmonika Düo'ları fP}.) 
12 30: Program, ve memleket saat avan, 
12.35: M:tızık: Muhtelif sarkılar (pt.) 12.M : 
Ajans haberleri. 13.05: Müzik: PlA.klarla muh 
tellt .şarkılar programuıın devamı. 1320. 14: 
Miizik: Beethoven - 5 _ fncı senfont fPU 18: 
Program. ve memleket saat ayan. 18.05: Mü 
zlk: DaM saati (PU 18.30: Cocuk saati. 19: 
Müzik: Çocuklar i~in (FJ.) 19 15: Müzik: Fa. 
sıl heyeti. Okuyanlar: CelM Toksee, Tah.cıln 

Kahku.ş. Qnlanlar: Hakkı Dennan, Şerif İç
li, Hasan Gür, Harndi Tokay, Ba.s:ti titıer, 
Zühtü Bardako~hı. 19.46 : Memleket saat a. 
yan, ve AjaTUJ haberleri. 20 : Konnşma (Çift. 
~inin saatu 20.15 : Müzik: ÇiftÇinin saatU 
20.30: Miizlk: Ankara Radyosu küme ses ve 
saz heyeti. İdnre eden: Me.s'ud Cemll. 21.15: 
Ser'be.ı;t snat. 21.30: Konuşma (Radyo gaze -
tesU 21.45: Müzik: Radyo Salon orkestrt>.sı 

fVlolonlst Neclb Aşkın Idaresindel (Soprano 
Bedriye TüziinUn t.ştira.ktleJ 22.30: Mcmle _ 
ket saat ayan, Ajans haberleri, Ziraat. Es _ 
ham - Tahvilft.t, Kambiyo _ Nukut Borsası. 
(Fiat.) 22.45 : Müzik: Radyo Salon orkestra
sı prosn"nmının devamı. 23 : Müzik: Cazband 
CPU 23.25 - 23.30 : Yannkl program ve ka _ 
ap n ış. 

* ÇARŞA:\ffiA 1'71'7 / 1940 
'130: Program ve memleket saat nynn. 

7.35: Müzik: OvertUr'ler (Pl.) 8: Ajans ha
berleri. 8.10 : Ev kadını _ Yemek liste.cıl. 

8 .20 _ 8.30: Müzik: Deanna Durbin'den par. 
çalar (Pl.) 12.30: Program, ve memleket sa
at ayarı. 12.85: Müzik: Şarkılar. Çalanlar: 
Fahlre Fersan, Veclhe, Reflk Fer.snn. Oku _ 
yan : Muzaffer İtkar. 12M: Ajan.cı haberleri. 
13.05 : Müzik: TUrkiller (Okuyan : Muzarter 
bkar.l 13.20 - 14: MO.zlk: Radyo Salon or _ 
ke.,trası (VIolonlst Neclb Aşkın tda.reslnde.> 
18: Progratl\, ve memleket saat ayarı. 18 05: 
Cnzband fPU 18.40: Mftzlk: Fa.-ru Heyeti. 
Okuya.nlar: CelAl Tokses, Safiye Tokay. 
19.15: Konu.,ma <r>ı., polltlka h.A.dL<Jelerf.) 
19.30: 'Müzik : Baz e.serlerf. Çalanla.r: Vecihe, 
cevdet Koza.n, Ruşen Kam. 19.46: Mem.le -
ket saat ayan, ve Ajan.cı haberleri. 20: Mil -
zlk: Okuyan _ Azlze 'I'özem. 20.15: Konnş _ 
ma. 20.30: Müzlk: AmaU5r saati CKeman So_ 
lo.) Felsefe mualliml Nureddin Ş:ızJ: Han _ 
del _ Sonnte, ve küçük keman parçaları. 

20.50: Müzik: Oeçld koruerı. 21.15: Müzik: 
Borodine - «Prens İgor• -dan daMlar. Lon • 
dra Senfonik or.ke.stra.st tarafından. fPU 
21.:30: Konuşma (Radyo ge.zete.sl.l 2UO Mil
zlk: Rlyasetfefunhur Ba.ndosu (eet: İhsan 
KUnçer.) 22..30: Memleket saat a.ynn, Ajntl3 
haberleri: Ziraat. Es.ham - TahvUA.t, Knm _ 
blyo _ Nukut Bor ası fFtnt.l 22 4!1: MUztk : 
Cazband (Pl) 23 25 _ 2S.30 : Yannld prog _ 
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Son Posta· Matbaım 

Nejnyat Müdürü: Selim Ragıp Emea 

SAHiPLERI: S. Ragıp EMEÇ 
A. Elaem UŞAKLIGlZ. 

lle tedavi edilir. 
Kanın en mUhim unsuru, kırmızı yuvar
lakcıklardır. Onlara daima ço~altmakla 
vücudunuzun mukavemetini arttırmış. 
kansızlığ ı v e zaflyetl gidermiş olursunuz. 
D ESCHIEN S şurubu ; kan .~ kuvvet, 

iştiha v e gençlik temin eder. 
Bütün hastalıkların nekahat dev rele· 

rinde kemall emnlye tle kullanı lir. 

Reçete lle satılır 

Sanatkar aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdür"' 

lüğünden : 
Motörlü trenlerde ça.lıştı.rılmalı: üzere tmtihanla birincı ve ik1ne1 suuf te&vi,J001 alUJf1 

cak tır. 
ŞBR AİT ŞUNLARDJR 

A- Türk. olma.k ve Tiirklye CUmhurfyetı tabliyetlnl haiz buluıuıuık. 
B - 18 ya~ı bltirmiş olma'k. 
C - Hüsnühal e.shabından bullllUllB.k. 
D - Ecnebi ile evi! olm.a.mnk. 
Bu şeraiti haiz talipler imt.lhan edllecetıerl yer, ta.rlh a.ynca kendller1ne btldJrDDl,J 

üzere nüt'u.s cUzdanı, diploma taad1l::11 turetlerlle askerilk vesikalan, kıaa.ca bal tere~ 
meleri, bonservı.s.1er1, iyi hu,y, çiçek. ap .tllıdı. evll olanların evlenme ctbıc1anlannl f 
aded vesikalık fo~aflarını Satld.ala.nna bnllıyarak Ankarada cer da.l..reıs1 re1al1I1De bl'o 
zat veya posta lle müracaat etmellc11rler. 
İmtıhanda muvatrak olanlara birtncf. ıınıf işçilere 77 Ura mukabUl saatte 32 DO .turul 

1klnci sınıf ~çUere 59 lira mukabUl aatte 25,W Jturws iicret verileeek ve 86~ ... t otUl' 
mezunları tercih olunacaktır. Mtl.racaa.tlılar 30 Temmuz 1940 tarihine b.d.ar t&bal otıı-
nur. c36'1S• cı6013o 

Inşaat ilanı 
SümerBank Umumi Müdürİüğünden 

1 - Karabük'te kurulacak asıt silltllı1Jı: ve süper fostat tabr1.1tası inp.atı vahld1 tıP 
esaslle ve kapalı zarr usullle eulltmeye ~nUlmuştur. İşbu !~tın mııhammen kept bl' 
deli 494508.07 liradan. ibarettir. 

2 - Ekslltme evrakı 25 lira mukabUlnde Sümer Bank MuamelA.t Şubesinden aııl)J' 
blllr . 

3- Ekslltıne 29/Temınuz/1940 ta.rihine müsadif Pazo.rtesı günü saa.t 16 dt. ~' 
rada Sümer Bank Umumi MüdürlQin.tıde yapılacaktır. 
4- Muva.kkat teminat miktarı 2US0.32 liradır. 
5 - isteklllerin tekli! evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduklan bu ~ 

i,şlere, bunların bedellerine, finna.nın teknik teşkUAtının klınlerden teşekkül ett®ne fl 
hangi bankalarta munmelede bulunduklarına dair ve.slkala.rı koyacaklardır • 

6 - Teklll mcktublarını havt zartıar kapalı olarak ihale günü saat llS ae kadar nı.ı· 
buz mukabilinde Ankarada Sllmer Bank Muhabera.t Müdürlü~e tesllm ed.llecekUr· 

7 - Posta ile gönderllecek tckllfler nlhayet ihale santınden bir saa.t evveline kS~ 
gelmiş ve zar!ın kanuni şeldlde kapnblmış olması Itwmdır. Postada vnk.l ~ 
geCikmeler nazarı ftlbara almmıyacaktır. 

8 - Banka 1haleyi icradn aerbesttlr. cS677» cı6009• 


