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Alman radyosu dii om.a.11.ya~a. 
eierberl1.k 

gece hazirliklar an evam. ediyor 

b h 
• Sovyetler Besarabgada bir şehri uzun uzun a sefil partışütçülerle işgal ettiler 

~--=:.----~h---:::;__---:;:..::...:::~..::...::...::......---=:--=:...::...::....::-....::=-=:_::_..:...:::;.~~ •carlar Rumen 
Çeın erlayn'in Almanlara cevabı hududuna yeniden 

...................... -................................... ... 
C Avrupa müvazenesi :J 

''AVrupa da 
iki efendi 

bulunamaz, 
Bir Fransız gazetesinin 

~lrtı n. - ... ~ormrl .. 
münasebatına dair dikkat• 

şayan bir yazısı 

Borde:ıux SO - Flgaro gıı etesl Avnıpa mil 
vazenesinden bahsederek dıyor ki: 
Kıt'a Avrupaı ın bugünkü YO.ziyctin<!e blr.

1 birine karşı koyablleeek yegane iki eskeri 
1 

kuvvet Rusyıı ve Almanyadır Bunlar da dost 
ve nıüttefik bulunuyorlar .Fakat bunlardan 
her biri büyüdükçe "i>u dostluk zayıflar. AI.. 
manya ne yaptığımız harbl Stalin öyle dil .. 1 

tündü kl e~er Almanya yapmasaydı kcndlal 
Sir ~.•YYIU'e taarruzunu ıösteren temaili retim . yapmn~a mecbur olacaktı. İşte. İngUiz .. Frao. 

:ı __ ._ .. ·.,et bak da aenıt bir bu·· · d b ttild .. 1 d . dan ileri geldi. Rusyanın menfaatı Alman .. 
Alman rady()lll dukın geeeki .neıriyatın-ı lna-i)b tayyarelerinin mütekabil faaliyetle- sız .. Rus müzakerelerinin akim kal~ası bun. 

:ıa aı;M;erJ v.-... •. ı d - rın en aae en sonra ezcum e emıt - .. . 
~-- .n .. ,un er e artan AJ ...... _ v ür" ki (D 02 .. .. fad ) yayı ablukanın aıtında çökturmemektı. -- yapDV.f, _.. - - - _ _ ··-.. e : evamı • ancu say a 

--~'-"'-~ Rhusyanın slyııs1 eti Avrupayı yıpratacak bir • •1• mu asnra hnrb nın olmasıydı. Alnuı.nyaya 
büyük bir lhUyatla yardım etti. CÇünkü Sov .. 1 n g 1 1 z ve A 1 ma n yetler Almanya •n muzaffer olması~ı de~n. 
harbl ldame ettırmesinl istiyorlardı. Işte bu-

t YY 1 
• • nun Içindir ki Almanyanın futuhatındnn her 8 are e ri n 1 n birine Sov~tlerln az kfilfetıe ba.şk:ı bir yer. 

de di~er futuhatla mukabele ettiği ~oriU • 

1 
dü. 
Almıml:ınn sa~bde belki de tabmin E>lttll.. ak 1 n ar 1 s 1 k 1 8 eti mizden fazla meşgul bulunduklan bir sırada 

( yeni ~abıta roınanınıız ) 

Boranot'un 
Esrar• 

~ Son 

·~ 1 • t sene erm &!Ji~~~Jr.l 
• ~ -~ güzel zabıta 
, romanlarmdan biri 
~ 

• =-- Bugün 
A /-.! /T başladık 
ı:ır-~ .. . ~ 6 n cr 

') sayf mıza 
'ı'J'II)/,~'l./ bakımz 

y Rusyanın cenubda bir takım serbestçe ha • 
raketierde bulundu~unn ş::ıhld oluyoruz. Şu 
veya bu neticeyi istlhraç etmek nazik bir 
meseledlr. Ancak söylenllebllecek bir şey 
varsa o da Avrupada iki efendinin buluna. 
mıyacağıdır. (o. a.) 

Hindistan ın 
Ingiltereye 

karşı vaziyeti 
Simla 30 (A.A.) - Reuter ajansı bil -

diriyor: 
Candi dün Hindistan Valii umumisi ile 

hususi bir mülakat yapmıştır. Mülakattan 
sonra neşredilen bir tebli~. valii umuminin 
Gandiyi, dostane miizakeratta bulunmak ü
zere davet ettiğini bildinnektedir. Mülakat 
üç saat devam etmiştir. 

Müzakereler hakkında hi~ bir malumat 
(Dewmı '7 in<'l sayfada) 

Bitler diin 
Dla,jiDO 

hattını gezdi 

asker gönderdiler 
Bükreş 30 - Rador ajansı bildiriyor: 
Umuml sefeı·berlik bütün memlekette ft.l-

mad ve sükunetıe karşılanmıştır. Sillll ba
~ına davetine bütün millet fntizamla ko~
mu§tur. Bütün daireler nonnal faallyetlerine 
devam etmektedirler. Bütün matbuat elim 
hadlselerln, milletin enerji kaynaklanna ve 
fazile~erlne olan itimadı hiç bir surette sars_ 
madıftına işaret etmektedirler. Gazeteler, sü_ 
kfinetı muhafaza ve geçirilmekte olan elim 
dakikalarda itimadlı bulunmak hususunda 
büt\in memlekete hltab ediyorlar. 

Harbin fel~ketlerlnden men.Ieketi vltaye 
için herşeyi yaptık. Fakat bugün bizden iki 

(Denm.ı 3 üncü 

Frans1z hükUmeti 
B rdodan merke 
Fransaya na.kledilll~:~ .. 

Visbaden mütareke komisyonunda Parise avdet 
işgal allında bulunınıyacak şehirlerin 

Almanlar tarafından tabiiyesi meseleleri gö,rü:sül.tiY*iiL 

Mütarekenin imzalandığı tarihi va&ona Fransız murahhaıolan gir4~k!-I'Jiı;.D 
Bordo 30- Hava! bildiriyor: tında kalmak iatemıyen hükılmet 
Jour Echo de Pa...js'nin bildirdiğine na- terketmektedir. Işgal 

nran Alman kuvvetlerini.ı muhafazası al - (Devamı 7 Ind 

Milli kl'me maçları 

Beşiktaş G. Saraydan dün 9 gol 

G. Saroay • ISeJiktat ~ÇJndan heyeçanlı bir safba ( Y 

<liisn:ını 
proo::ıga• 

biriM 
olmnSl, ik! 
smıfn m 

..oa.n""' .. " mıyncaıtı iddiası· 



' Hergün 
Besarabya, Bukovina, 
Transilvanya, Dobruca 

- Yıızan: Muhittin Bir,gen 

B lr tarihin vücudc getirdiği Rumenlik 
vardır, bir de sıynsetin kurduğu 

Romanya. Ta.rlhJn vticudc geUrdiği Rumen -
ll~in esnsı, Roma imparatorluğunun, Slav 
akınıarına ta111 koymak uzere Ttına ne 
Prüt arasına. döktüğü Latınler.dir. A.."ll'lar 
arıısında bu geniş muh:ı.clr kütleleri bu sa -
hada muhtelif milletle.rle ~arak b.r h:ı.~ 
mur vücude geUrdl. Rumenler, biraz Slav, 
biraz Macar, biraz Grek, biraz Türk, biraz 
Tatar ve b r miktar da Labn olan tarihi bir 
hal ta.dır. Bu hnlita, ancak pek yakın bir ta. 
r hte siyasi blr lfad.eye ~hlb oldu. G:ı.rlb şu.. 

dur ki tık Romanyayı vucude etiren sebeb, 
Rumeni ~n nih:ı.yet, mılli bır sıma ile bir 

tlklil sahibi olması arzusu değildir. Ro -
manya, Balkanlam Inmek lstiyen pansl:ı.. 

'V zmln huliıl ve nufuz hamlelerile onun o -
raya gırmesıne razı olmıyan pangennaniz -
min mukavemetlerile l!arle edilen bir miica
delenın mah.oruludilr. ç rlık Rusyası Roman
ya mevzuunu lşledlse bununla tnklb ettiği 

:ıye, O.muınlı İmparntorlu"'unun <>lindcki 
bu köprü b~ını tutmak ve oradan B:ılkan_ 
1 a lnmekti. Avusturya _ Macaristar. Ro -
tranyayı tuttu Lcre maksadı Rusyanın akma. 
ına mfini olmaktı. Romanya, bu fkl müca_ 
ele arasında meydana geldi ve son yirmi 

sene Içinde birdenbire büyüdü. 
:a yüyüş de fl5yle oldu: Balkan muharebe. 

si de arkasım Avusturya - Macaristnnn da
, yaralı: Dobrucadan p::ı.rça aldı: Cihan IDr
bi de merkez! devletlere karın gittiği için 
bldayette maiUtıb olmnsına rağmen neticede 
onlar tarafından müktıfo.ta mazhar oldu. 
Ve butfin TransDvanya ile Bukovlnayı aldı. 
Rusyanın lnhil~llni gordil~ü z:ı.man da Be. 

rabyayı işgal etti. Fakat, bu büyüyüş. Ru
menll In, 'kendi dahni kuvvetinin tedrici bir 
nldşlfmm eseri dcı;tn, Avrupanın muayyen 

b devrinde &yas! kombinezonların bunu 
e Istemiş olmasının neticesi idi. 

* yirmi sene lç'nde Romanya. kar ·~n.'\ 
r fh b r 1rredantızmin d klldığinl gör. 

Biri R yanın. ek erivetle h:ılkı Uk .. an
n Bes:ıra~:ı hakiondaki iddlısı. dL 

B lgarlarm Dobrucn davalan. üçüncüsü 
Macarl:ı.rm Transllvanva d:ıvalarıdır. 

R n B arabyayı Rom:ınyav:ı bırakmak 
!vordu. Çünkü. Be.urabyad:ı nufno; itL 

e hlc olmaZSLı Rtımenlik kadar Ulmln. 
y !ıl ın da hakkı vardır. Bundan ba~ka, 
to rak b kırnından zengin 'Ve tarih b~k:ı -
ınd n üstünde Rusyanın çok emeği olan blr 

-:i ır. 
gel!nre, onl'lr fMn Tnn.c;"vnn

n, bl h a. b:ı.n merk("l!eri Macar1ır.ın 

Inkl af ocaklarını te.<skfl etmek \!;ibi 
eti vardır. Muh!m bir kısım Tran_ 

lt>rlnde Rumen nüfusu M=ıcnr 

elki faiktlr. Fllkat, bü ün kültir 
!ltl<' Mac<Jrln'~mış de~il. "'D e~ki 

r.ın ana unsurları yaı:3r. Bundan do
k thenrlar. di er bütün davn!<trın. 
• "eb'llvorlar Fakat, bir kısım 

üstündeki Iddialarını bir tfırlü 
ardı 

ReslmH •akale : Dost nasihati 

Yaphğı iyıliğin karşılığını 

ka} a faiz getirmesi için para 
bekliyen 
yalıran 

adam, ban-
sermaye ea-

Elinden gelen her yardımı yap, mümktin olduğu kadar ge
ni;, bulun, fakat nı u kabele beklemekten çeki n; hayatının en 
büyiik hayal sukutunn uğrarsın. hıhine benzer. 

H Di S 
sergisi 

Sergi tkinci defa 
N sıl Bçıldı ? 

Nevyork (Hususi) - Nevyork aergisi 
geçenlerde tekrar açılciJ. Bu mahiyette bir 
serginin açıldığı günde halkın sevinç teza
hüratı göstermesi pek tabiidir, bütiin sergi 
binalan baymklarln donnnmı~. her k~e -
den musiki sesleri geliyor, etTaftaki bah -
çeler de çe;,id ç~id bahıu çiçeklerile !Üıı -
lenmi~. hava gayet latif bir bnhar güneşi 
ile yer yüzünü ok~dığı bu müstesna günde 
hakikaten Nevyork ser~isine gelenler. pek 
sevinç içinde idiler, battii o kadar sevinç 1-.i 
sergiyi ziyarete gelenlerin yakasına ((ho~ 
geldinizi » rezetini tn kan inci gibi güzel kız
lan öpmeğe kalkan biTçok gençlerin cesa -
retini teşvik eden birçok emareler bile mev 
cu d du. 

Bu sene Nevyork sergisini idare edenler 
sergi içinde biraz fazla laübalilik havaııı ya
ratmak istiyorlar, daha doğrusu geçen se -
neki reıımiyd yüzünden kaçırdıklan müş -
terileri bu sene de kaçırmak istemiyorlar. 
Halkı sergiye cezbetmek için tertib edilen 
birçok (ayanı dikkat usuller var. Fakat 
bunl rın en iyisi <her gece bir yeni otomo
bil kazanmak» vecizesidir. Ve her gece be
davadan yeni bir Ford, Chevrolet veya 
Plymouth kazanon talibii insanlar var. Ge
çen P zar günü 12 yaşınd bir kızcağız 
yepyeni ve 4 kapılı bir Chevrolet kazandı. 
Bu otomobilleri kazanmak için alakadar o
lanlara adi bir kauçuk anahtar veriliyor, bu 
anahtarla bir (treasurc chest - hazin'! snn
dığı) aÇllıyor, bu sandık içindt-ki birçok sa
n anahtarlar var ki talibii olan kim~e bura
da saklı olan altın anahtarı alıyor ve bu -
nunla o gece verilecek otomobilin kapısın
dald altın kilidi açıp mükfıfatını hemen çı
karıp götürüyor. Sergiye, yalnız otom.,bil 
kazanmak emelile her gece binlerce insan 
gelip talibini denemektedir. Sergide bu se

--- IN DAN · ~ . 1 A 

a 1 
Evet, ihtiyanm: Ya, 

ilerliyor ve beden yıp- :••••••••••••••• YA Z AN •••••···-·~ 
ranıyor. Nerede o, ~ Kazim tl am i D uru i 
Lorostnn Tirnna, son - E : 
ra Tirandan Pırlepe - "··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! 

olsa, tayyareler başı -
ının üzerinden vı:ııldı
yarak geçse, ilk önce 
benim paniğe tutula -
cağıma ihtimal veri -

ye kadar yayn yüniy<."TT genç;ı Ner.cde o. yorum. 
MakedonyÜda çeteler arkasında dağlara Tarih bir tekerrürmü,_ Masall Görüııü-
tırmnnan, açıklarda yatan, dövüşe çarpışn şe aldanmamalıdır. Yer yüzünde öyle yPrıi 
ovalarda koşan dinç zabit ~ Ben bu muy - şeyler, öyle yeni haller oluyor ki benim 
du m? Gece yarılarından sonra bir: id~al geçmiş tecrübelerimin mantık ı ona çare bu
peşinde ısıJız sokaklarda dolaşan cebi TÖ· lamıyor; çünkü tecrübelerimin mantıkı, 
vdverli korkak ve cesur cüce ben miydim? l<ökleşmi~ itiyadların mantıhdır. Ben bu 

Jhtiyarım: Artık koşamıyorum, yorula - mantıkımln bu §aşırtan yeniliklere addptc 
mıyorum, bedeni bir gayret snrfedemiyo - olamıyorum. 
rum. Kalhim çatlıyncnk, ödüm patlıynca~ Vatanımın. milletimin bugünkü, yarınki 
diye korkuyorum. H yat o kadar lntlı ki. mukadderatını düşündükçe. bu mukadde _ 
onu muhataraya koyabileceğimi ummuyo- rat içinde b n düşen rolün ne olacağını 
rum. soruyorum. Bu ııualim, açık ovadaki ferya-

İhtiynrım: Bedenim katı; artık eğilip bü- dın aksi sadasız kalması gibi cevabsız ka -
külmüyor; artık yenı bir tavra intibak ede- lıyor. Çünkü, ihtiyarım çünkü knfam tec
miyor. rübelerimin mantıkile o kadar dolu ki ye-

Hezale uğrnmnğa başlıyan bedeni kuv- nilikieri kavrıyamıyorum. 
vctimi, kafnmın kudretıle teHHi etmek is- Ben, kendim için hiç bir şey umnıuyo -
tedim, beynimi işlettim; hiıla işletiyorum. rum. Bütün ümidim, on yedi yaşındaki oğ
Gene idealim var; g"'ne onun ;çin çalışıyo· lu mda. O. benden habersiz paraşüt kule -
rum. Fakat gönliimün heyecanına bedeni- sinden atlıyor; bende:1 habersiz ta)ynrelere 
•min dayanamıyae -ını hi sediyofum. biniyor. Poli nun deyamlı bir mü terisi -

Çünkü ihtlyannı. '\rtık benden ne Wavır dir; 'lıttığını deviriyor, zamanın istediği ye
beklenebilir? Tecrtıb lerim mi ııar? Güİc- nilikiere kolayca adapte oluveriyor. 
rim bu tecrübelerı-. Onlaı:. katıla~mı , n - Gençler tecrübesizlcrmiş; kusur i"lerler
daptasyon kabiliyetini kaybetmiş şeylerdir. miş; ateşi ri, onları aceleci yaparmış. Sü
Onlnra giivenmek hudninlığını da mı yn - kun: temkin, muhakeme lazımmışl Ne bo" 
payım~ • sözler. Bir genç, sırasında daha çok sakin, 

cıGürkü büranı dicle> bir ihtiyar sözü - daha çok temkinli, daha derin muhake -
dür. ((Ulu sözü diniemiyen uluya uluya yol- melidir. Benim kızdığım manasız şeyi oğ -
da knlınnışı> da öyle. cc Ne · can iledir, ne lum daha iyi görüyor ve ben kızarken o gü
mal iledir - beyim ululuk kemal iledir •. lüyor. O, karannda daha isabetli; çünkü 
Ne kemali bu? Yaş kemale gelince, insan tecrübesi yeni. kattla.şmamış. 
daha durgun oluyor; yanı dinamizmi aza - Kendimi zem, oğlumu medih mi ediyo -
lıyor, tükeniyor. Halbuki hayat dinamizim- rum; bu olur iş mi;ı Hayır, kaııdım ne me
dir. dihtir, ne zeml Hakikati olduğu gibi ifade 

'lT'J da Dobruca davasından b'r ne bazı ecnebi p viyonhırının yerleri boş 

Ben artık yaşamıyorum, Fransızlarm de- etmeğe çalışıyorum. Kendimi ben ya§taki
diği gibi Vegetcr ediyorum. Çünkü ihtiya- lerin, oğlumu da bugünkü gençlerin misali 
rım. benden helki güzel fikirler sadır olur; olnrak göstermek istiyorurQ. Çünkü endişe.-
0 fikirlecin tatbiki belki fayda veur; fakat ! eniyorum; yurdumun. milletimin yarını 
ne de olsa, o fikirlerio yeni şartlara intibakı için endişeleniyorum. Bedenim yıprnn~a da 
iyi neticeler verir mi? Bunda şüph~liyim. anlıyorum ki ruhum gı-nçtir ve ancak genç-va '"CÇmedi. duruyor, bunlıır arıısında maalesd Türld-

a, bu üc taraflı ırredan izm ara- yemizin de yeri boştur. Harb istcpıiyorum ~ çi.:nkü korkuyorum· ler le beraberdir. Kalbirn onlar için çarpı -
bu zelil hayatın bir bomba altında ebcdi - yor ve ümidim onlan bağlanıyor. eel'denberi mütPm.adlven bo - Bununlıı bernber muharebe yüzünden is-

b r tarafa dayandı. Kah öbür ta_ tiklalini kaybetmiş olan milletierin pavi -
•ı a-ı.,.'ln ibu istik metl '-:ızan yonları aÇıktır, bunlar arasında Lchistan, 

yete köçecej:tinden korkuyorum. Bir hnrb KBzım Nami Duru 

br tst•ıumeti tuttu Avrupad:t, Çekoslovakya, Norveç. Danimarka, Bel- cağı vaziyeti tnhmini bir gösteren nın üstünde (Crimson Tower- Kanlı kule) 
nı akib eden siv:ısi sistem va- ç.ika, Lüksemburg. ve Halanda bulunmak - pek meraklı bir sahnedir. yazılı ve bunun altında da «zulüm. ~ehvet, 

mtidti,trc Roma:ııv::ının bu siva_ tadır. Bu memleketler s;yasi ·vnriyetlerinin Serginin eğlence kısmında bu senf' fazla gadir, nefret, hunharlıko kelimelerini havi 
r rlu Fnknt. bu s·vıı~ sistem vıkt.. vahametine Tağme:ı sergiye iştirak etmek olarak 6000 ki~ilik yeni bir tiyatro bulu - büyük plakalar asılmış, binanın içinde yarı 

s·va.st bir komblnezondan iba _ hususunda büyük fedakarlıklar göstermiş - nuyor. Surnda günde bf'..ş defa ((American karanlık odalarda kadın boğan insanlar, 
artık lerdir. Sergideki yerlerini muhafaza etme- Jubileeıı, ismi nitında Amerika tarihine aid kafa, kulak kesen ceiladlar, Ispanya engi -

v rar fırtin=ıdrrl!.hı kalmamıstı leri propagandncılık noktai nazarından e- bir sahne gösterilmektedir. Burası da ek- zisyon devrine aid sahneler var. Artık bir 
ratıvadan b!l.Slıyan ıre<ıktVi l::ıdPıo hemmiyetlidir. seriyetic pek kalabalık olmaktadır. Serginin dakika daha kaybetmeden derhal bu ye -

ı bu sartların mahsulüdür. H'ç ~iip. Generol Motors'un sergideki ııFııtum - ilk açıldığı giiQ eğlence kısmında gezerken rin sahibini çağırıp; 
bugün de~D. bir müdc!et son _ maıı sahneııi bu sene de pek kalabalık olu- uzaktan bir Türk bayrağı gördüm, merak - Binanın üstündeki Tüıok bayrağının 

M hverln tas::ı.vvnr ettil!i Avrunayı yor. Geçen sene burnsını 17.000,000 insan edip binaya yaklaştığını zaman, hayret ve bu i lerle ne alakası var, deıhal bayrağı 
tm nlanı tatbik edlleb'lPcekse. ziyaret etmişti. F u turama Amerikanın bu n- hidddimi mucib olan bir manzara karşı - i ndir ceksin [)) dedim. Herif: 

ılar da mevdnna çıkacaklar ve dan 20 sene sonra terakki sahasında ala - sında kaldım. Türk bayrağını ta ıyan bin~- (Devamı 4 üncü ~yfada) 

hlç olın~a ~i b~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~==~~==~==~~~~~~====~==================~======~ 

* arasında bizim dikkat et _ 
relen en mühim nokta nıdur· 
~ muahedelerle tesekkül ede_ 
tıt'r. muayyen bir toprak üıe _ 
ıuu k:ıdar saitlam bir kültıırle 
l7J 'lmı., olan nfitus kütlPle -

,. Fnkat. bunlar o nPvl nü _ 
f'l l':tkl:ırdır kl buf'i.irkü medc

ı anlamı,. onun lcine gjr _ 
•Aı ve yııratıet fa:ıllvetine 

h lıınsnn. AnC'nk bövle bir 
~1 m ve devamlı b r neviete ve 

-.... .. .-...................... ·-················· 
azda çekirge mücadelesi 

- K zanın bazı kcy
r veren çekırgeler tü-

' ca. derha.J bunların Jm. 

1 ST ER i NA N, i· ST ER iNANMAl 
Ajans telgraflan Mösyö Pierlot'nun bir hitabesır.ı getir -

dılcr: 

- ":Millt>tin üttclikan verdiği vaziCeyı yapnrak, rnütte
fıkle.rin _ya:ıında har.be devam etmek üzer~ Fransaya geç -
rruşfık. Harb talihl bize yar olmadı, Fransız ordusu yenildi, 
biz de Alman otoriteleri ile temasa gırmck teşebbüsünde 

bulunduk.~ demiş. 

M isyö Pierlot Belçika hükümetinin Başvekilıydi. Muha

rebe Belçikada tehlikeli !bir şekil alınca orduy~ fiilen ku -
manda etmekte olan krala müracaat etti. Kralı ordunun 

idaresini bir başka kumandana bırakarak Fransa veya İn -
gilt reye ı:eçmye ikna etmiye çalıştı, halbukı kral son da -
kiknya kadar ordunun akibetini paylaşmak fikrindeydi. Baş
vek'l arzusunu kabul ettirenteyince arkadaslannı topladı, 

Belcikndan ayrıldı • 
\:ahrnmanca harbeden bu bir avuçluk kuvvetin Jıik iye • 

sini radyolardan dinledik: 
Muhasara edan;u~ti, at ya~uru altındn k lmı~tı, yüz 

bin kurban vermişti. Her dakika biraz daha eriyordu, ken -
di.sile oirliltle milyonluk muhacir kitlelerinin de eridiklı;> -
rini görüyordu. 

Kral bu vaziyette mütareke istedi, ordusunu teslim etti. 
Hlıdisen·n ertes! günü Mösyö Pierlot Fransada yaptığı 

merkezden h:ırb meydanında kalan kral için! 
-Hain, dıye bağırdL 
Bizım eazetE>Ier!miz de, pek acele verilen bu hükmü pek 

ycr:nde bııldular. Yalnız İngiliz Ba,şvekili ihtiyatkar dav -
randı: 

-Hüküm venneden evvel bekliyelim, düşünelım, dedi, 
b:z de ou mütalr:aya iştirtık ettik. 

İşte f:imd:, Mösvö Pier1ı>t Alman otoriteleri ile temasa 
gırmiye çaJıı;ıyor. Alman otoriteleri Mösyö Pierlot ile te -
m~a razı olurlar m1, bizzat Belçika kralı Pieorlot'yu eHin 
Başvckil c:ayar :mı? Bilinemez. Muhakkak olan bir nokta 
varı;a o da BelçHrn krnlının Belçikaya aid olan vaziyeti her
kcc;ten ;vi gormüs olduğudur. Biz buna o vakit olduğu gıbi 
b •r,ün dP ınnnıycruz. fakat ey o~cu sen: 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER iNANMAl 

r--------~------
Sözün kısasıj 

Patlıcana d.~T;-
~------~ E Ekrem Talu 

DI or lrndife robasile, güzel bir Ha'be~ ıu
zının yanağını andıran yumuşnklıi:Uo 

patlıcan yaz sebzelerinin şahıdır. 
Her güzelde bir kusur bulmıya yeltenen 

zemmamıar onun. fazla yağ istlhlftk cttlrdir. 
diğini, bu suretle masraflı bir nesne oldu~u. 
nu, lnzartılırken ta.:v:rdaki zeytm ya~mı par. 
!atarak nice yangın çıkardığını, hnnuman 
sundürdü~unü, istanbnf tarihindeki buyül! 
yangınlardan çoğunun onun yüzünden çık .. 
hğını söylerler. 
Kebabı lcziz, dolması nefist 'r. Bol kıymaıı 

oturtmnsına, knrnıyarığına, kuşbaşı kuzu 
etllc silkmcslne, yağsız taskebnbı veyahud ki 
plllçlc hunkfu-beğendislne doyum olmnz. 
Imamb :vıldı c-eklinde, bol harçlı, eşi, cm
salı yoktur Midye içi kıvamında pl.§miş p!HL 
vı cennetin tanm ll~es!ne g rmlye lftvılttir. 

Külde pişirilip ezmek suretne yapıinn ve 
fHerzel adını taşıyan. bol domatesll. b!berll, 
zeytın tanelerlle bezenmiş salfıtasınn, snlnta. 
ların melilcesl dense sezadır. 

Her yenecek ş!"ye blr kulp takan heklınlc. 
rin patlıcan hakkında ağız açmadıklanna 

bilmem dıkkat ettiniz mi? B 1, onların da. 
patlıcana herkes gibi meftun olduklarından. 
ve «halka verir talkını, kendi vutar 13alkun11 
dedlrtmek Istemediklerinden Ileri gelir. 
PntJıcan Tiirkün an'anelerine dahildir. Es

kiden ortalıkta böyle çalgılı gazfno, çümbüş .. 
Iii pH\j beliuğu yokken, dedelermfz. nlneler. 
mlz, tatil günlerini bostanlnrd:ı, korul:ırda, 
ı:ıınnr başlarmda yemek yemekle geçirirlerdi. 
Patlıcan, bıı filemlerde en mühim yeri tu • 
tardı. Ya, evden yapma dolına hallnde götü
rüliir. yahud ki mahallinde plşlrllen kır tür. 
Iüsüne dahil olurdu. Çimenlerin üstüne ku. 
rulan sofrada ise tabak tabak cHerzeıı ş:ırttı. 

Yukanda saydığım yemeklerinden maadn, 
kendini biTen c.skl ev kadını patlıcandım tur. 
şu kurar, hattA reçer <fe yapardı. 
Patlıcan yaz mevsiminın en büyük nimet. 

lerinden sayılır, çıkması. bollanması sabır
sızlıkla beklenirdi 

O vakitl~. böyle zayıflama kürlerl, h!l .. 
mem ne perhizlerl, rejimleri yok .. ağzının ta. 
dını bilen, canın boğazdan geldiğine kani 
olan vardı. 
Şimdi bakıyorum: Mübarek, sofrnlnrd:ın 

tedricen uzakıa.,tırı:ııyor. 
Zavallı. anlaşılıvo1' ki. zcmmamlar bunda 

da g!llebe cnlıvorlar. Mayonez.i, alfuncr ken
1 

istakozu hazıneden midelere o pamuk gib!, 
flik gibi patlıcan ağır geliyormuş! 

Halbuki o ne lezizdır, ne kadar hafiftir!. 
Ve bllhassa ne zengin sebzediri Erb'lb·nın 

kavlince otuz iki ürlü yem~i yapıl.,htlen 
oa..tlıcanın kadtinl 4ur~dan anlayın ki, d'lr. 
lıkta, lakırdı mevzu·ı b !e oluvor. 

C. C ketun 'L:at,.,. .............................................................• 
PJyangQdan 200.00() dolar 
kazanan kadının h;kô.yesl 
Amerikamn en büyük sclıirlerinden 

birinde oturan M~ Rait adında bir adam 
bir piyango :bileti almış, bunu karısına 

gösterdikten sonra bileti ceketinin c bi
ne koymuştur. Aradan birkaç hafta ge
çince adam birdenbire ölmü•. Mayıs 15 tc 
çekilen keşidede bu bilete 200.000 d.u1ar
lık büyüık ikramiye isabet etmiştir. Kn
dm sevincinden çılgına dbnmüş, faknt bir 
türlü ibileti bulamamıştır. Nihayet b·le-tin 

kocasının ceketinin cebınd ~ olduğunu 

hatırlamış. adamcağız ise avn! elbi5 ile 
defnedildiğinden belediye 'e mürw·aat 
etmiş, naşın çıkarılmasını ve ceketin a
lınmasım istemiştir. Müracnatı is'af edi· 
len ikadın da ibi'oete .kavuşmuştur. 

Canlı pusla 
Amerikanın en büyük şehirlerinden 

biri olan Şikagoda. King Smith adında 
şayanı hayret bir adam vardır. Bu ada
ma ccanlı pusla~ lakabı verilrn1ştir. 

King Smith nerede bulunur ise bulun
sun. derhal şank. garb. şimal, cenubUJ. 
göstermektedir. 

Gözleri sıkı sıkıya bağlandığı takdirde 
bile ibu noktalan kolaylıkla bulabilmek
tedir. Geceleri zifıri karanlıklar iç:inde 
dahi ayni veçhile hareket ede!>ilmekte
dir. Alimler bu adamdaki şayanı hayret 
hassaları tahlil ile me~guldürler. 
·-· ... ---... -... - .... -... --······················-
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elgraE, ..-eıefoa Ve Bad o&a erieri 
Cibutideki Fransız 

kumandanının Ingiliz 
kumandanına telgrafı 
" Bir gün Adis - Abahada buluşacağımızı ümid 

ederim, hepimize iyi şanslar , 
· rairo'bi 30 (AA. J - Cibutideki F raneaz kuvvetleri kumandana General Leıren -

di obmme. tarki Afrika Ingiliz kumandana general Oickin1on un 1elam telgrafına §U 
~va 1 venni1tir: 

Bir gün Adis-Aba ha' da bulupcağımıza ümid ederim. Hepimize iyi pnslar. 

Panama kana~1na hava 
mOdafas toplar• kondu 

Panama 30 (A.A.) - Panama kana -
~nın iki ucu denizaltı r.emilerine karşı mü
:afa~ için ağlarla muhafaza edilecektir. 

u ag!ar methallerde sahil boyun.::a konu
~rak acabında yerlerine yerleştirHecektir. 

analan Pasifik methalinde bu nğlar vaz -

i:~lmi~. ~~~~.nmaktndır. Alınan bu tedbir -
r e, onumuzdeki Cuma günü Birleııik A-

"eri~a donan.masının Hanoi' den Panama 
na 1 mantakasma geleceğine dair verilen 

haberler arasında bir münasebet mevcud 
olduğu :tannedilmektedir. Donanmanın At 
lantik denizine ıreçerek Panama berzahı 
sularında üs tesi1 edeceği de zannolunmak
tadır. 

Kanalın bütün yolları üzerine, herkesin 
görebileceği şekilde, hava müdafna topları 
yerleştirilmiştir. Birleşik 1> J "rika orduları
na mensub zabitan, bu teaoirlerin aadece 
askeri antrenmanların şümüllen:nesinden i
baret olduğunu IÖylemektedirlcr. 

Mareşal Baloo ile birlikte yeğeni 
ve kagınbiraderi de öldüler 

dt~ma 30 (A.A.) - Ajans Stefanlnin bildir., ruk üzerinde cereyıın eden bir düşman h~ va 
tayy~: g~re, mareşal Balbo'nun sukut eden hücumunda düşürüldüğü bUdirUmi~e de In. 
4tl esınde on kl§i mevcud bulunmakta 1- glllz hava kuvvetlerine mensub pilotlardan 
b Bunıann meyanında mareşalin yeğeni ne hiç b!rl mareşal Balbo'nun tayyaresini dU-

Ylnblradert ve Tunustaki itaı:,:an başkon. şümı~ olmatı benimsememektedirler. 
80lo.su bUlunmakta ldl. Tayyarenin sukutu B[ldirUdiğlne göre, c.uma günfi Tobruk 
Qe hePSI ölmüştür. hücumuna işt.lrat eden Ingiliz hava kuvvet-

kahtre 30 (A.A.) _ Re . leri grupu mar~alln tayyaresine benze:- bü_ 
Romada uter. yük bir nakliye tayyaresine raı;tınmıştır. Cu-

Balbo' neşredilen tebliğde her ne kadar ma günü yanmalrta olan bir tayyare görül 
nun tayyaresinin Trablusgarbde Tob~ müşse de akıbeti bUinmemektedir. 

Fransız şimali Afrika başkumandam 
Fas Sultanı ile görüştü 

:~at 30 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
liyar ~~ Afrika başkumandam general Nogues, Rahat'da 24 aaat kalarak Fas Sultanını 

e etmiş, oradaki mesai arkadaşlarlle ve Fa.s muteberanUe görüşmilştür. 

Malta ellinci defa hava hücumuna maruz kaldı 
bt~7ltıetta 30 (A.A.) - Malta adası bugün saat 9 da ellinci hnva hücumuna maruz 

' r. 
tür~~~ saat aonr~ ikiııci defa olnrak tehlike işareti verilmittir. Bir kaç bomba dütmüt

ava dafı bataryaları §iddetli bir ateşle mukabele etmiııtir. 

isviçre topraklarına 12 bomba düştü 
Berne 30 (A.A. ) . 
30 H · - D.N.B. bildiriyor: Isvlçre ordusu kumandanlı~ı tebli~i: 

ıturın ~ziran sabaha ilk saatlerde Altmatt mıtıtakasında Schwyz kantonunda Rother. 
mulA.tıc ~arma 12 bomba düşmüştür. Derhal başlıyan tahkikat bombalann İngW. ma-= n an oldutunu tesbit etmiştir. 

( Alman -Fransız motarekssi J 

Japonlarin Frans1z 
Hindi Çinisi 

etrafındaki harekAti 
Nanking 30 ( A.A.) - Domei aj~nlt 

Çin orduları başkumandanlığının Hanır
kong ve Kowloon arazisi tarikile Chunır
king hükumetinin silahianmasına kat'i su
rette nihayet verilmesini taleb ettiğini bil
diriyor. 22 Haziranda Kowloon yakininde 
harekata ba1lamış olan Japon kuvvetleri, 
bu ınıntakada muhtelif Çin üslerini işgal e
derek, Hongkongdan Chungkinge giden 
münakale yollarına kesmişlerdir. Japon 
kuvvetleri icabında lazım gelebilecek sair 
tedbirleri de almağa muktedir bulunmak -
tadır. 

Tebliğ, gayesi Chungkinge giden mü -
nakale yolunu kesme:C olan Fransız Hindi 
Çinisi hududundaki harekattan bahsederek 

Çörçilin yarın Avam 
K amarasında beyanatta 
bulunması bekleniyor 

Londra 30 (AA.) - Royter: 
Royterin parlamento muhabiri bildiri ı Salı günü B. Çörçil'in konutacağı tahmin 

- edilmektedir. Bununla beraber bu beyana-
yor: 

B. Çörçilin bu hafta Avam karnarasında 
Fransız htikumeti tarafından mukavemetin 
terki teraiti ve bu hareketin Ingiltere için 
tevlid ettiği neticeler hakk•nda mütemmim 
bir beyanatta llulunmaosı melhuzdur. 

Bu beyanatın yapılacağı gün hakkanda 
kat'i hiç bir tarih tayin cdilmemiııtir. Fa -
kat kabil oldoğu kadar acele yapılmasına 
intizıır edilmektedir. Bazı :nehafile naz.aran 

tın daha sonraya taliki de mümkündür. 
Avam karnarasında B. Çörçil'in beya • 

nata üzerinde münakaşada bulunmall muh-
temeldir. Bu takdirde bir hafi celse akte -
d itecektir. 

Lordlar karnarası nzalarından bazılan 
da bu hafta zarfında umumi vaziyet hak ~ 
kında müz.akerede bulunutmasım istemek• 
tedirler. 

Japonların, mezklır ~indi ~ini ile hemhu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dud olan Kuvang-Si vilayetinde bütün stra- Romanyafta seferberıı·k tejik noktaları işgal etmeğe muktedir ol -
duklarını, ve Fransız makamatı tarafından 
yapılmış olan taahhüde tevfikan, Fransız 

Hindi Çinisinde bulunan .Japon müfetti~i- devam edı•yor 
nin iştirat-ile Chungkingin silahianmasına 
mani olmak için bilahare lazım geJ,.n bü-
tün tedbirlerin de alınacağını ilave etmek
tedir. 

1 
<Baştarafı ı inci sayfada) ı Haziran sabahı Besarnbyay girmişlerdir. AY~ 

lngı1iz - Çin hududundil kanlı fednkG.rltk ısteniliyor. Bunu cenubu ni gün Rumen kıtaatı tahliye ameliyatına b&f 
Tokyo 30 (A A.l - Kantonrtan DOmel njan. 4arki Avrupasında harb tehlikelerini berta. lamışlar ve Cernautsı Tsinau, Cedapea ve 

sına gelen bir tel~ra!a göre. cenubt Ç.n~e raf ümidile yapıyoruz. En aziz vU!'ıyetleri - Alb:ı şehirlerint teslim etmiflrdir. 
buluna!l Japon ordusu bir beyanname neşre. mizden blrini Besaralıyayı kaybettik. Bura- 29 Haziran saat 12 ye kadar, Berbomet. 
derek Inn-Uiz - Çin hududundaki askeri ha- sı Romanyalı halkın ekseriyeU tnrafından Cernautsi, Romancautsi, Floresti, Orhet. 
rekAtın terakkly:-ıtmd<ı.n İngiltereyl haber. Izhar olunan arzu üzerine ana vatana avdet Uesit, Tsinau, Causanl, Lacul, Allbel umumi 
dar etmeltle kendini mükellef görmedl~lni etmişti. Bfiyiik Voyvod Etüyenin memletetl hattına kadar olan arazi terkedilmiştlr. 
bildirmiştir. olan Bukovinn'nın şimaUni kaybettik. o Tahliye ameliyatı program muclblnce de. 

Beyannarnede iddln ediliyor ki Rüvük Brl- memleket ki her karış topra~ı Roma'nya ta. vam etmektdir. 
tanya evvelce .Japrmlar tarı:ıfından vertıen rihlnln bir saytasını teşkil eder. İşte ounun Transilvanya gençlerinin krala tel.,..flan 
malfımntı Çiniilere blldl:ınekle Japon stra- içindir ki kanlı yüreklerimiz bütün ümidle- Bükr~ 30 (A.A.) - Rador aJnnsı blldlrl -
tejl.~lnl Ifşa etml~tir rimiz kralın etrafında birleşiyor ve hakikat yor: 

100 Japon tayyare!lirıin lMrruzu ve adaletin muzaffer olacağı daha iyi gün- Milli Rumen partisinin yüksek rel3f olan 
Çungklng 30 CA A.l - Bugün öıllt"dPn son. ler! bekliyor. ca.a.) kral Karol TronsUvanya ve Banatta oturan 

ra 100 Japon tavyaresi 4 dalga hslindı> ye. birçok genç entelektüel gruplarının Imzası~ 
niden Çungklng ve mülhakatın:ı taarruz ct. Bir teltir paraıütçület tarafından nı taşıyan bir mektub almıştır. Bu mettub. 
miştir. Hasar mühimdir. RI' ıni mehafilde iMal edildi da mezltt\r gruplar milli partlye tamamlle 
beyan olundu~unı. görı> büvük blr hava mu. Moskova 30 (AA.) -Tas Ajansı bil- ve samlmt olarok iltihak ettlklerlnl bfldlrl -
haretıe~ı dt> cere "1'1 etmi~tir. diriyor: yorlnr. Bu mektubda ezcümle denillyor tt: ı 

Besarabya ve şimali Bukovina' da Sov - Ruhlarımız matem içindedir. KendOerln • 

Eritre hududunda 
ingilizierin bask1nlar1 

yet kıtaatının ilerlemesi plan mucibince den muvakkaten ayrılmak mecburiyelinde 
devnm etmektedir. Bugün kıtaat, ~imali olduğumuz kardetjlerimizden yelse d~eme 
Bukovina' da Strojinetz ve Hertzo şehir le - lerinf rica ederiz. Blr milletin ruhu Imha e
rine girmi~tir. Prut nehri üzerinde ve Kho- dilemez. Ve onun dehası knybolamaz. MIIIJ 
line şehrinin cenubunda bulunan Nown1 - adaletin zaferi u~rundn mücadele eden ve 

Kahlre 30 (A.A.) - Royter blldtrtyor: ııeletz ve Lipkony istasyonlarını işgal et - kazanan biz TransUvanvn ve Banat genç_ 
Kharto·ım'dan alınan ve Kahiredeki u - mi•lerdir. ll"rl bunu herkesten daha Iyi btllrlz. 

mumt karnrg6.h tarafından neşredilen snvri Motorize kıtaat Mogilevpodolski'nin 55 Macarlar Rumen hududun:~ yeniden uker 
resmt bir rapora gore, k~if hareketınde bu- kilometre cenubu ,arki~inde Prut nehrine gönderiyorlar 
lunan İnn-Uiz motori:De cüziit.nmlan Erltre t K' h •· 80 k'l t · ., '"arrnış ır. ıc enew ın a ome re şıma- Budape"tc 30 (A.A.) _ Romanyatıatf va. 
hududu civarandaki dU.,man tecemmularına 1· g b' · d d B 'lA ı· 1 • ... 

1 ar ısın e e ourg vı uye ıne ge rrut • ziyetln tamamen aydınlatılmam~ olmaat do
durmadan muva.ffak·yet.ıi b:ı.skınlar yapmak tı'r Cenub'ı Bes:ırabyada Frut ve Tuna ne-

• Iayıslle Macar hükfımeti. Rumen hududun-
tadarlar. birlerinin birleştiği ınıntakada ve Reni teh- daki kontTolü daha sıkılnştırmai:;a ve bu 

Bu bt' ·~matta deniliyor ki: • · b' 1- k'l t yakınında bult an rının ır ıı;aç 1 ome re ın hududa doğru avcı kıtaatı ilerletme~e karar 
Hudud clvannda Kass:ıda ınıntakasında Bolgrad şehri, paraşütlerle inen hava ka -

anzalı bir toprak 'l iki hafif zırhlı otonıobl. taatı tnrnfından işgal edilmiştir. vermiştir. 
Umiz üzerine doıöru gelen 1200 ktşilik iki Rumen tebli~ 1 00 'bin muhacir 
dQ~an süvarı grupuna rnstlam~tır. Oto - s• Nevyork 30 (Hususil - United Press mu 
mobUler'miz mttrol~öz a~i aç.mısln,.dlr. Bükr~ 30 (A.A.) -Erkanı harbiyenin teb. hablrl Bükretjten blldirlyor: 
DD~nn arasında panik olmuş ve süvariler U~l: Sovyetler tarafından Işgal edllen Besanb-
her bir istlknme~te da~lamk clvar tep~lere So\-yet hükumeti tarafından verilen ultt - ya ve Bukovlnndan hlcret edenlerin sayısı 
bannmıslar ve 50 ölü bırnkılm~tır. matomun kabulü üzerıne Sovyet kıtaatı 28 100 blnl bulmuştur. 

Bulgnrltefanın uenl 
MosJ~ova Elç/.f1i 
Sofya 30 (AA.) - Kral Borisin husu

sf kalem §efi Ivan Stamanof. Bulgaristıının 
Moskova elçiliğine ta}in edilmiştir. 

ingiltereye karşi taarruz yakın ! 
(Ba.1tarafa ı Inci sayfada) 

(fİngiltere cephesinde son mücadele be-
y ı k b • • d nüz baıl&.rnan\lfbl'. Almanlar Norveçten ugos av a ınesın e Fransanın cenubuna kadar uzftnan sahil -

'Belgrad 30 (A.A.) -Ayan meclisi rel- lerde İngı1tereye karta tarihte misli görül
si ve Sloven partisinin ~efi Anton Koro:eç memiı geniJ 'bir cephe kunnutlardır. Bu 
istifa eden Bojidar Vaksimoviçin yerine cephe üzerinde hazırlık!nra devam ed;) -
maarif nazarlığına tayin edilmiştir. mektedir. Alman - İtalyan kuvvetlerinin 

· · S • • Ingiltereye müteveccih hazırlıklara günden 
Fmlandıya - ovyet ltcaretı güne inkitaf etmekte, harekat saati ,. -

Moskova 30 (A.A.} - D. N. B. ajansı bil. kmlatmaktadır. 
dlrlyor: 

J'lnlandlya _ Sovyet tle:ıret muahedeslnln 
Imzasını müteakıb B. KotUainen'ln rlynsetı 

altındaki Firilandiya tıcaret delegasyonu dün 
Mo.skovayı terketıniştir. 

lngiltereyi terkeden halyanlar 
Lizbon 30 (AA.) - Conte Rosso va

puru, içinde Ingilterey-i terkedenler de da
hil olmak üzere 700 ltalyan olduiu halde 
ltalyaya hareket etmittir. 

Diyarbakir emniyet mUdUriUgU 
JDcUrne (Hu.suat) - Trakya umumt mUfet

tifl111 emniyet m~vir muavini Nurettin 
DJ:1arbakır emniyet müdtlrlü~üne tayin edll. 

Çember]ayn'il'! hitabesi 

Londra 30 (~ususi) - Çe.mberlayn 
bu akşam radyoda irad ettiği bir nutu~da 
son günlerde bazı ajansların kendisine at -
fettikleri aulh temayüllerini reddederek 
Almaniann tahakküm teşebbüsüne karfl, 
1onuna kadar mukavemı::t etmek için Inai-
tiz kabinelinin müttehid olduiunu söyle -
m ittir. 

B. Çemberlayn demişt!r ki: 
Size 1öylemek istediğim ilk tey, harb 

kabinesi azalarının tam bir ahenk ve mu -
tabakatla birlikte çalıştıklarıdar. Aramızda 
tesanüdsüzlük iddia eden masalları dinliye
rek Alman propagandasına kananlar veya 

dimize güvenebileceğimizi bilmekle ancali
1 

daha ziyade kuvvetleneceklerdir. 
Gittikçe büyüyen donanmamız. Alman 

filosuna çok faiktir. Denizden nakledile • 
cek bir ihraç hareketinin yapılabilmeai i • 
çin Almanların donanmamız arasından sız
ması veya onu mağltib etmesi llzamdar. 
Şunu da unutmayını7. ki Ingiltereye 'bir 
heyeti 1eferiye ihraç edilse bile onu iaf8 
etmek gerektir. 

Çemberlayn İngiliz ordu ve hava ınınet -
lerinin manevlyat ve malzemesine iUmada ol 
duğunu bildlrml.ş ve şu söz.leri mıve etmlf -
tir: 

Her köyde, her evde dövüteeefb 

Dü~manın şuroya buraya nüfuz edebUme
sl mümkündür. Bu takdirde onlar ftY& bı. 
ikimizden biri tamamile mahvoluncıya ta
dar dü~anla her yolda her köyde, her evde 
çarpı.saca~ız Yalnız yüre~ı zayıf olanlar mu
\':lffak olaca~ım1zdan şüphe edebillrler .• 

Nicolson'un nutku 

F Yukanda 21 Hazirand:ı Almanya ile 
r~nsa ~.raaanda Compiegne onnE&nında ya

~!1 n m.uta~ekeye aid hiç bir yerde neısre • 
~fme~l bır re1im görüyorsunuz. Fotoğ -

• t m~~rekenin imzalandığı tarihi orma -
11b~ arı 1 dekoru ve bugünkü eşhas ile tea-

man ve Franlaz murahhallarınan illirakile m!ıJ ve bu sabah yenl Y&Zifeslne hareket et. 
mütareke korni1yonunun birinci içtimaa ak- ınlltlr. 
tedilmiıstir. Bvvelce de emniyet mUdürlüklerinde bulv. 

içimizden herhangi birinin dütmanla 1ulh 
müzakereline girişrneğe muvafokat ed«e -
fini tahmin edenler ancak Nazilerin oyu • 
nuna alet olmaktadırlar. 

Londra 30 ( A A.) - Istihbarat nenretl 
müste~arı Hn,.old N'col"..ın bu ak'!am Bhre\VI. 
burv'de verdi~l bir nutukta, yakında tngO -
tere adalannın son 9 asır zarfında bfll • 
ısstı~ı tehlikelerin en mütht., ve deaasma 
maruz kalma~a intizar etmeleri l!'ızım gel • 
dl~lnl ve bu tehlikeye anealt tam mukave. 
mı>lle karl}ı koymak iimidi oldul}"unu bUdlr. 
mistır. 

tt etmekted' F b t ır. ransız murahhaa heyeti 
1.. •tda.1 ır~neral Hutzinger olduğu halde 
~ten ı erane mih d I k d kinaha b man ar ı e en Alman er-

Uf r . ~arbayanan refakatınde ihtiram 
ll! ~ezeaının önünden geçerek mütareke -
run ımzalandığı vagona doğru ilerliyor. 

* (AA.) - D. ~. B. bil-

.-.--- ~ıaau•edacı,ft oteliade bUtüıa Al· 

.... General Von Stuelpnaııel'in riyaaet et _ nan bu de~erll emniyet lmlrimis lstasyonda 
tigı Alman heyeti tam saat 11 de gelmi~tir. U. müfettişllt ve vilA.yet müdür ve memurlan 
Az sonra Alman heyetini mi.ıteakib ııene - tanltından ulurlanmıştır. 
ra] Hutzinger'in riyasetindeki Fransız he -
yeti gelmittir. Komisyonda kırka yakan aza 
vardır. 

Celseyi açan ırenera] Von Stuelpnagcl 
a1ağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Mütareke komieyonunun vazifeai. mü -
tareke muahedeainde teebit edilen oartların 
tatbikini ayni umanda tatbik edilecek ah
kaman halyan mütareke muahedeaincleki 
hükümlere de unun dUtmaine idDa et • 
arücir. 

Edirne s1hhat işleri 
Edirne (Hususi) -Uzun zamandır 1ıb 

ht bakımdan ihmale uğrayan ve bilhasaa 
yiyecek ve içecek maddelerinin hazıı lanı ~o 
aabf tekillerinin pek fena bir ''aziyette bu
lunduğu göze çarpması üzerine Sıhhat i -
daresi derhal faaliyete geçmiştir. 

Şehrin ve halkan 1ıhhati noktasandan 
pek faydalı olan bu hareket derhal iyi ne
dcelerini vermittire 

Nazi tahakkümünü kabul ebnektense 

Nazi tahakkümünü kabul etmekten1e yı
kılmayı tercih eden sağlam ve müttehid 
bir milletiz. Ba§vekilin idaresi altında düt-
manlarımıza taar:ruz etmeyi ve onların ta -
arruzuna büyük bir millete has olan mU -
cadeleci bir ruh ve azimle karta koymak 
niyetindeyiz. 

Her ne kadar hürriyet ve medeniyeti mü
dafaa için yalnız barakılmıtsak da cesur er
kekler ve kadanlar evvelce de yaptıiımız 
aibi zaferi beklemek için tioıdi yalnız ken-

Bu vaztvet karcnsmdn menn bir hattı ha
rekete .saul9~anlara işaret eden Ntcolsot'l 
Büyük Harbdenberi ~ecen senelerio hata ve 
zMı'ln tçln .mn ned<ımeh taleb etm~tır 

Nicol!on bevanatına ş1h·le devam etml~tlr: 
Hüki\metl. baskuman<l:ı"l•ı.ı, Bel~tkalıla -

rı. Holand<ıl•lnrı. Frnnc;•zlan. l\merHtal•1an 
t~nkld ve tnkJ"ıih e•mek bevhnrl~>dlr. Her 
vntand~ın vazife~l dii~manh ve btıbusa 
dümanın Iki nevl prooa,.and:ı<:lle mftca4ele 
etmekUr. Bunlardan birineıst Alman m 
ma~lt\b edilemez olması iklneıs· de Alınan 
zaferinden vnsat sınıfa meMub uu~~Y~ıuu 
muztarlb olmıyaca~ı iddiasıdır. 



ehir Haberleri· 
Denizciler Bayramı 
bugün kutlu/anıyor 

Gündüz Taksirnde ve Barbarosun türbesinde merasim 
yapılacak, gece de deniz eğlenceleri tertib edilecek 

ı Etibank istanbulda 
1250 tonluk 

kömür stoku yapt1 
Şehirdeki tali kömür depolarının sahib -

leri ·evvelki gün BelediyP. iktisad ]~leri Mü
dürlüğünde tekrar toplanmış, Etihankın 
kömür mürnesaili olarak latanbula gönder
diği Rasimin vermi, olduğu izahatı diııle -

Bugün denizeller bayramıdır. Bayramısine çelenkler 'konulacak ve söylevler veri- mişlerdir. 
gündüz Tak!im ve Beşiktaşta iki ayn me - lecektir. Etibank timdiye kadar lstı:ınbuldn 1250 
rasım. gece de denizde lblr fener alayı ya _ Taksbndekl merasiml müteakıb, bütün de. ton kömür stoku vapmıştır. Eylul ayı bi _ 
pılmak suretne kutlulnnacak, e.ynca muh- nizeller TnkSimden Beşlktaşa gidecekler ve d • k d ayetıne a ar vilayetin bir senelik kömür 
telif deniz müesseselerinin açılış törenleri Barbaros türbesi etrafında yer al~caklardır. stoku tevzi mahallerine yerl~tirilmi, bu _ 
ırapılacaktır. Bur:ı.dald mernslme İstlklAl mar§Ue b~lana- Junacaktır. 

Bayram mtınasebet.lle btitiin deniz vası - cak ve Parti erUnmdan bir zat Barbaros Resmi dairelerle büyük müesseselerin 
tatarile daire ve müesseselerle denlı: kurum- hakkında losa bir h1tnbe lrad edecek, ve bu. T 1 E emmuz ayı i e ylul ayı bidayetinde bir 
ları bayraklada donatılmıştır. nu müteakıb biiyük denizcinin hatlrasını ta- senelik ihtiyaçlan olan kömürü depolardan 

Batı.t ll de Tnksim Cümhurlyet hb;deslne zl:zen herkes bir dakika sükt\ta davet olu - çekmesi temin edilecek. diğer zamanlar 
me.raslınle çelenk konulacnktır. Taksimdeki nacıı.ktır. Bu esnada elvardakl yesalU nakliye halkın alış verişine tahsis olunacaktır. 
merasime lştlrnk edecek de:rı· .. cner Galata - ve h!ılk bir dakika sn~t vakfesl yapacaklar- 1stanbu1 Belediyesi, Etihankın bu sene
saray Lisesi ba'hçe.sinde toplanmaktadırlar. dır Bundan .sonra mızıka dentıcDer marşını ki kat'i müdahalesinden sonra şehirde kö-

Önde bando olmak üzere ı•!'ybeli Deniz çalacak, ve Barbarosun türbesine çelenkler mür buhranı mevzuubahs olamıyacagyı ne-
konulacaktır. · Usesi, Yu ksek Deniz Ticaret mektebi, D"?lz 

0 
.. >~-] d t 16 d D l t Ll tıcesine varmıştır. Satışlar belediye ta ra -

. . •-
11 

Lim 
1 1 

P en ronra saa n ev e man- f d k t 1 d'l v 'b' k 'k Tıcaret zabıtanı Denu.yo arı, an ar -
1 1

. 
1 

t U M" dü ı ür." H 1. d ın an on ro e ı ecegı gı ı st o mı tar-. • 
1 1 

arı !; c me mum u r &unce n ıc e ı d .. .. .. d b , d 1 k B'l 
daresi, armatorler ve Ş..rket hayr ye Tnf'll - t 

1 
. tel 1 1 b "t k b ıarı a goz onun e uıun uru aca ·tır. ı 

sublarındun miitesckkU alay saaı ll e doğ-
0
Y3 P

1 
ıtrıdnnklyenı la 

1
ye cr nı, unu muıl eatöı hassa kömürün her tarafta toptan ve pe -

. d a a a a yen yo cu sn onunun aç ış - k d 1 k • · b" ı· ru O:ılataB:\rav llsesi bahçe.sm en hareket, 
1 

ri ıl lt ra en c o aro tonunun yıTmı ır ırayn 
ederek munta~nm yürüyü.,le Takslme gidc- rcon E' yAapk nca' ıdr. d d 

1 
U b satılabileceği haberi herke'li memnun et -

eec n arn rn yosun n en :zc cr ay- · 1• T k f' · · · d h .. 1" 
ce'klerdlr. Bu sırnda Deniz Komutar.ı·~ın h kk d bl - 1 U k bütü mış ır. c ınt sıstemı aayesın c P.r tur u 
dan gönderilen bir deniz kı 't' c:ı da Taksim; rdamiı a- un at rKsokyulev .ver edce 1• n i h tiklır ve hilenin önüne geçitmiş olacak -• - en z muessPs:ı ı, ız esı ve en z vası _ t 
varacakhr. Alay Oalat:ısaray lLsesinden ha- t.aıı:.rı ele~trikle donatılneaktır. ır. . . . .. .. .. • 
reket edip Taks1me vanncıya kndar liman. Denizde bir fener aınvı tertib edlleeck ve Talı depo sa~ıbl~rı ~omuru umumı de-
daki biıtün gemiler sellun dudüğü çalacak _ bu alaya D!'vlet Denizyollarlle Şirketihayri- ~o ve topta~ fıat uzennden satacak, E -
lardır. Denizciler Taksim meydanındaki yer d bii "k Iki 1 diğ kü f'k tıbankdan hıs e alacaklardır. Halk, umu -ye en ~'U. $er vapur a er çı ve. • d d k" .. 1 ~ d ki' 
lerint aldıktan sonra Cümhuriyet meyda - sait ıstirak edl'celdir. Alay saat 9,30 da Oa- mı epo an omur ~ acagı .yer e na !re 
nmda bayrak "elmlc töreni yapılncak ve de- ı t d K d k-.,. k lk k ı masrafı vermek suretile evıne yakın ko -.. a a an ve a : o.p.en n aca vapur arın .. .. d "ha ı ı k 
nJz vwtalnn bu sırada üç selfı.m düdiığii rn. U<=Jtüdnr 5nlerlt'de birle ml'sile t~ckküJ e - murcu en mu yaatta ouıunaca tır. 
lacaklardır. Müteakıben Cfnnhurtyet ablde- decek ve Boriazda bir cevelfm yapılacaktır. 

Yaz saati bugünden 
itibaren tatbik ediliyor 
Memleketimizde yaz saatinin tatbikine 

dair kordinasyon heyeti tarafından veri -
len k'itrnr dün sabah Istanbul valıliğine 
tebliğ edilmi~tir. 

Nafia Vekili 
Ankaraya döndü 

Bakır şiiebi 
-----

Gemi Midilli önlerinde 
kayaya çarparak 

yarısına kadar batb 
Evvelki gece Mldilli ile Bababurnu arasın. 

da bir deniz kazası olmuş, Sosyete Şllebln 
Bakır şiiebi kayalıklara bindirerek delinml§-

Orta okul va liselerde todrisata · 
1 Teşrinievvelde başlanacak 

Eylul devresi imtihanları ve talebe kayid günleri 
Vekalet tarafından tesbit ile alakadariara bildirildi 

!vfaarif ':'eldJJiği <;>rta tedrisat müessese-l cek ve 14 Eylulde sözlü imtihanlara bat r 

l~~ın1d~ ~ylul .devre~mde Y";_Pılacak imtihan lanacaktır. Bu sözlü imtihanlar 24 Eyliıld~ 
g~n ~rı?ı tesbıt etmıt ve alakadariara bil - hitecektir. 
dırmıttır. L' b' · · 'h ) ıse ıtırme ımtı an arında muvaffak O• 

.. ~rta olc~l ve liselerin bütün sınıflarında lacak talebenin devlet olgunluk imtihanlan 
b~t~.nleme nntihanlanna 2 7 Ağustos Salı 2 3 Eyliılde başlıyacak ve 28 Eylulde niha• 
gunu l;ıaşlanacaktır. Liseterin üçüncü sınıf- yet bulacaktır. 
lannda bütünle.~~ ~tihanları 4 Eylulde, • Öğretmen okullarında ise Eylul devresi 
odrtab~kulla~ın üçuncu sınıfları?da 5 Eylul- ımtihanlanna 2 Eylülde baıılanacak ve 20 

e .ıtecektır. Orta okul ve lıselerin 1 ve Eylulde bitirilecektir. 
2 ncı sınıflannda ise hütünleme imtihanları Haziran devresi imtihanları için Maarif 
2 f ~yl~lde nihayet bulacaktır. Lise bitir- V ekiileti tarafından seçilen imtihan koroif
me Aımtıhanlann~ 5 E~lGlde başlanacak 1 9 yonlan bu imtihanlarda da muhafaza olu • 
E?'!ulde _so~ verılecektır. Devlet orta okulu nacak, ancak azadan bir veya birkaçınıli 
hıtırme ımtı~anlan. da 1 EyiGide başlıya - vazifeye i~tirak edememesi halinde, yerle
cak, :4 Eyl.~lde bıtecektir. Orta okullarda rine maarif müdürlükleri tarafından başka 
7 Eylu~de turkçe, 9 ~ylulde tabiat bilgisi, aza tayin edilecektir. 
1 O Ey~ul~e matematık gruplarının yazılı c- Bütün orta tedrisat müesseselerinde oafll• 
leme ı~tıha.nlan yal?ılacak, bu imt.ih~~la- zed tnlebe kaydına 2 7 Ağustosta, tedrist"" 
rın netıcelen 13 Eylulde talebeye bıldmle- ta da 1 Birinciteşrinde bnşlanacaktır. 

Istanbul köylerinde 
yeniden ll okul yapılacak 

Maarif idaresi, vilayet romtakası dahi -
lindeki köylerde inşa edilmekte olan köy 
okuHanna ilaveten ~ilivrinin 4, Sarıyerin 
4 ve Çatalcanın 3 köyünde yeniden köy o
kullan yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu o
kulların inşaahna yakında baı,ılanacak ve 
Cümhuriyet bayramına kadar ikmal edile

cektir. 

Bir İ§çi kadın ayağını malcineye 
kaptırdı 

Tahtakulede bir çora.p fabrikasında çalı

§an Giilbahar isminde bir kadm, ayağın! 
makincye knptırnuş ve ~ır surette yaralnn. 
mJ.Jtır. Yaralı, hastaneye kaldırılarak teda
vi altına nlınm~tır. 
································--·············-··········· c Yeni neşriyat ' ) 

Novyork 
Sergisi 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
<<- Şimdi indiremem, uzun nıerdi"en 

lazım 1 ıı gibi mazeretler gösterrneğe bn ~ 
layıncn, oradan fırladım, en yakın yerden 
sergi idaresine telefon edip meseleyi an· 
latınca, direktör muavini Mr. Keelin: 

- Derhal istediğinizin yapılmasına e , 
mir veriyorum, böyle bir şeyden haberimiz 
yoktu, bizi haberdar ettiğinizden dolayı si· 
ze çok teşekkür ederim, dedi, ve on da .. 
kika içinde ııerefli bayrağımız o uğursu21' 
yerden alındı. 

Vali muavini Hüdui Karntabnn bu kn -
rarın tatbikatında bir nk•altlığa meydan 
vermemek üzere icab eden tedbirleri al -
mıt ve alaı<:adar müe•sesclere telefonla 
keyfiyeti haber vermek iizerf' zabıtaya e -
mir vermiştir. Dün 2:nbıta tarafından açık 
olan bütün müesseselere saatlerde yapıla -
eak deği~iklik telefonla haber verilmiş ve 
gece saaj 24 de bütün santlt>r bir !ant ileri 
alınmıştır. Ankara radyoS'.ı da dün bu ka
ran radyo neşriyatı sırasında müteaddid 
defa halka bildirmiştir. 

Birkaç gündenberi tehrimizde bulun -
makta olan Nnfıa Vekili General Ali Fuad 
Cebesoy dün aktamlci eksprcsle Ankaraya 
hareket etmiştir. Vekil Haydarpaşa garın
dn Nafıa erkanı ve dostlan tarafından ••
ğarknm!Jlır. tlr. A~ık edebiyatı - İhsan Oz:ıno~lu tarafın. 

Bu gibi münasebctsizliklcr Ameriknda 
eskiden daha çok vaki olurdu. Fakat son 
senelerde pek nadiren görülmektedir. 
Maamafih Amerikada Türk bayrağını gny· 
ri kanuni olarak alameti farika olarak kul
lanan birçok ticar~t müesseseleri vardır ki 
bunlar hakkında lazım gelen teşebbüs ıes• 
mi makamlarımıza düşer. Birkaç sene cv "' 
vel komik Eddy Cantorun yaptığı cıAli Ba .. 
han Hlminde Türk bayrağı çok hürmetsiz 
oyunlarda ve gülünç ve çirkin sahnelerde 

Irak Adiiye Nazırı 
şehrimizde 

lrnk hariciye nazın Nuti Said ile· birlikte 
bir keç gün evvel Ankarayı ziyaret etmi~ 

kullanılmıııtı. Bakır .şflebl Zonguldaktan Etlbankın 7000 dan yazılm~. Kastamonu Halkevi tarafın _ 
ton kömilrfınü yükllycrek İzmire hareket et-
miş, evvelki gün llmnnımızdan geçmiştir. dan neşredllıni§tlr. 

t sara . ····························-·······························-
Vapur Midlnı ile Bnb:ıburnu arasında Lo- 19 :Mayısta Türk gt'nç!lti - Beden terbl _ ( TIYATROLAR dos burnu açıltıarında birdenbire bir kaya_ yesi ve spor meemuasının 18 inci sayısına 

ya bindirerek dellnrni~ ve sular gemiye gir- llhe olarak Clkanlmıştır. 19 Mayu gençlik 
me~e başlamışt.ır. ve spor bayramının yazı ve resimle tafsilAtını Ra!}id Rıza tiyatrosu 
Bakır süv3flsl bu vaziyet üzerine dcr. Ihtiva etmektedir. Halide P~in beraber 

hnl son süratle baştan kara etmek isteml' ve ı Temmuz Pazartesi günü akşamı 
3 mil kadar yol aldıktan sonra şUep iskt-le Havacılık ve Spor - 26:1 Inci sayı.sı zengin Beşiktaş ane bahçesinde 

) 

Karar mucibince mevcud mesai şt>klile, 
tarifelerde hiç bir tadiliıt yapılmıyaraktır. 
Yalnız dün geceye münhasır olmak üzere 
evvelce 1 2.1 S de Köptüden kalkan son 
yakın sahiller vaputu wnt t. 15 de hnre -
ket ettirilmiştir. 

olan Irak Adliye nazın 1'-:aci Şevket dün 
sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. Irak nazınnn, Irakın Ankara el
çisi Kamil Geylani de refakat etmektedir. 
Parkotele inen misafir nazır ııehrimizde bir 
kaç gün kaldıktan sonra Toros ekspresile 

Bağdadn dönecektir. 

tnrnfına yatarak yarı batmış bir vaziyette münderecatla lntişar etmi.§tlr. KARMAKARIŞIK - VodvU 3 perde 
kalmıştır. Geminin delinmesi ve sularm hü. ==========-===z=-~---====-===;;;;;;;;,;;;,;~;;,,.;;;;,;_;;,;,~.;.~;;;~::::ıl 

~~------------------------------
Metresini yaralıyan delikanlı bir ay 

bet gün hapis yatacak 
Sultanahmed 3 üncü sulh c~za mahkeme. 

line tntıknl eden gnrib bir yaralnmn deva. 
11, netıcelenmlştir. 

Fatihte, Sinanağa mnhallestnde oturan 
suçlu Ahmed o!;lu Hasan, kıskançlık .sa1kn. 

Tramvaydan atlıyan bir kız dü~üp 
yaralandı 

cumu çok ani olmuş ve ı numaralı anbarla 
makine dairesi sularla dolmu.ştur. Gemı sü. 
varislle :u kişilik mürettebat geminiıT yarı 
battı~ı yerden 100 metre ilerideki sahile çı. 
karak kurtulmuşlnrdır. Süvari dün sabah 
hMiscyi bir telgrafla .. ehrimlzdckl alô.kadar. 
ıara bUdlrmiş \'C tııhlisiye vesalti istemiştir. 
Bunun üzerine Gemi Kurtarma İdaresinin 
Alemdar tahllsiye gemisJ hıldlsc mahalline 
gönderilmiştir. 

Knzn hal:kındn fazla Ulfsilflt alınamnımş. 
tır. AlAkadar makamlar tahkikata başlamış
lardır. -···························································· sile metresl Mükerremı vücudlinün Iki ye

rinden ekmek bıçaclle yarıılnmıstır. &-nra 
da bahçeye kaçarak, G metre derlnlirindekt 
kuyuya atlam~ ve orada sakla.nmıştlr. Fa- Mehmed Özçelebl isminde biri Mahmud - Bl·r doktorun gu··nlu""k 
tat, neticede yakayı ele \"ererek, ~.dl!yeyf' par:ıda Hürriyet otelinden bir kat elbise ça. 
teslim edllın~tr. larak kaçarken yakalanrnı.ştır. tl d 

8 1 Snlt h d 3 ü .. sulh .Adlıyel"C verllcn maznun, Sultanahmed ı no arin an 
uç u, ana me ncu ceza 1nel sulh eezada ~apıla d 

mahkemesinde yapılan durupnası sonunda, " n uruşma.sı~ı mü - 1=========~-========1 
ı 5 

~ üdd U h ahkü d 1 teakıb, ı ay hapse mahküm ve tevki! t>dil A di ll k i / i ay gun m e c apse m m e ı c - m' t' - pan s r z er 
tek, derhal tevkif olunmu§tur. • •• ı.~ •• ~: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( Küçük· haberler ) Devlet olgunluk im "hanları bitti 

Lise bltirme 1mtihanln.rında muvaffak o-
ıarat yüksek t.ah.sDe devam edecek tnlebe _ Terfi eden nmalllmler - Maarif Vekill~l 

yeni barem kanununa göre 33 ö~retmenin 
nın devlet olgunluk imtihanları bitmiştir. maaşını 20 llrndı:ın 25 liraya, 403 ö~retmenin 
imtihanlarm neticeleri bugün her okulda n- mnaı:mı da 25 Uradan 30 liraya çıkartmış, 
lAkadar talebeye UAn edUecektir. Bu sene ve terfi eden muallimlerln llstesini alak:ı _ 
ll.!elerden mezun olnn talebelerden 1480 ı darlara göndermi.ştir. 
devlet olgunluk lmtihanına {;lrml;tlr. Bun. A.:keri ka.mplar - IJsclerin son sınıl ta _ 
larm 1010 u Use edebiyat kolunc1nn, 450 sı rte lebe!erinin nskcrl tamplanna bugün başla. 
fen kolundan mezun olmustur. Aynca sc _ nacaktır. Bu kamplar nlhnri <>lacak ve 20 

~ Temmuza. kadar devam edecektir 
çen yılki olgunluk imtihanlarmda muvaf - D 1 Ti 1 kt bl • en z care me e nde dip-oma - Orta 
fak olanuyan bir çok talebeler de bu c!ev - köydeki Yüksek Deniz Ticaret mektebinde~ 
~ede lmtıhnna girmişlerdir. bu sene mezun olan gençlere bugün mera

Devlet olgunluk lmtıhanlannda muvaffa- slmle dlplomnları tem olunacaktır. Dlplo _ 
tlyet. ni:;betinin lise bitJrme imtlhanına na- ma tevzl merasiminde denız müesseseleri ve 
zaran hnyll fa1Ja olduğu ::mıa~ıımak•adır. Mrnrlf erklı.nı hnzır bulunacaktır. 

Pazar 

- Ha.snn Bey sa
na. b\r lhatlkat.ten 
ba.Mcdeyi.m •• 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 

.. . Avrupa mede
niyeti deyip gcçı _ 
me, <>nun nuru ... 

... Ta Afrlkanm 
en ıssız, 'Vah§l yer
lerini blle aydınla _ 
tıyor ••• 

Hasan Bey - E
vet, ornlard:ı. da 
!kan gövdeyi götür_ 
miyc başlıldıl. 

Birçok defa apandisit krizleri ~hisi 
pratisyen e oorları mUşkul vaz.ıyete dü. 
şürnıektedlr. Çünkü klfı.sik kitabiarda 
tıırif edilen ve bütün arazı Ue kendini 
gösteren apnndisit arazı her zaman ken.. 
dini göstermemektedlr. Çok defa mide 
nahiyesindekl .sancılarla hatttı safra ke_ 
sesine aldlyctint derhntır edecek şekilde 
vecf'L noktaları görülüyor. Birçok kere ateş 
yüksclmlyor. Nıı.bız da baza.n derecei ha_ 
raret· Ue tcvafuk etmiyor. Kay ve bulantı 
da ekseriyetıe muayycn ve kat'i de~dir. 
İşte böyle v:ık'alarda pratisyen tabibler 
ibihakkın blr tereddüde düşmcktedirler. 
Fakat bütün karm nğnlarında mutınka 
her doktorun apandisiti düşünmesi la
zımdır. Asln mü.shll vennlye yanaşma • 
malıdır. :Mümkün ise krlz üzerinde ka
nmın kürcyvatı beyzasını saydırmalıdır. 

ve nihayet ytrml dört saat intizara me
zuniyet ynrdır. Bu müddet bUe azamldir. 
Çünkü daha geçenlerde had bir apandisft 
krlzinl müteaktb seklz saat sonra yapı
Inn ameliyatta apandisln Içinin ccrnhntla 
dolu oldui'runu gördük, bu vak'anın ancak 
claha. altı saat beKlerniye tahammülü 
vardı. Ertesı güne kalsaydı tehlike çok 
büyük olacaktı. Prat.ısyen hekimler böy_ 
le karışık '\Tak'nlara süratle konslilta.syon 
teklif etmelldtmr. Böylece !hem teşhlsln 
daha mükemmel <>larak korunasma hem 
de mes'uliyetın taksimine !mkan hasıı 

olur. 

Ce\"ab ls•lycm okuyuculanının posta. 
pulu yollam.alarını rica ederim. Altsi tak. 
dlrde istekleri muka.be!e!iz kalabilir. 

1940 IKRAMlYELERI: 
1 

. 

T. IŞ. BANKASI 
ı aded 2000 liralık: - 2000.- ar. 
3 • 1000 • - 3000.- • e • 600 :t .. 3000.- • 

12 , 250 • - 3000.- • 
1940 Küçük 

40 • 100 :t - 4000.- • 
'75 , 50 :t ca 3750.- • 

Cari Hesaplar 
210 , 25 , - 5250.- • 

K~ldeler: ı Şubat, ı l\layu. 

IKRAMIYE PLANI 
1 Atustos, 1 İklııciteşrln tarlll • 
lerinde yapılır. 
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Hadiseler Ka111smda 1 İtalo Balbo kimdir ve İtallja 
havacılıjını nasıl yarattı ? 

BÖ~ÜM RADYO 

L ibya acnd valisi ve aabık İtalyan ·-·····-···-· yAzAN .................... m et ifade etmediğini, aneale HaLeş ibtila-
hava mareşali İtalo Balbo 28 Ha- ı E L 1 lında anladı. Daha evvel İngilizler, bir ba--ı d s· . . M meRli ııreneral • 

ıuran a, ıngazının ısıra en yakın bir de- ., ı va sübayı olmadan bir hava aenerali olan 
niz ve uçak üssü olan Tobruk havalarında H. Emir Erkilel Balbo 'ile alay ediyorlardı. Fakat Balbo he-
dütmana kai'JJ bizzat idare ettiği bir mu: i c8on Po.rta. nın askeri muharri.rl men biç bir Avrupa hava nazınnın yap -
bar~~~e uçaiı içinde Yanarak kabramanca ••••••••••••••••••······--····-····-·•••••••••••... madığı §eyi yapmış, yani bizzat uçmağı öğ-
81muştur. B Ib 

0 1 ·b husu) bulmuş sabit fikirleri yoktu. Onun renmi~ti. a o büyük i~ine devam ediyor-
'". b' . .ı yanın um um valisi ol mR k itibarile için 0 tecrübelere ve nazariyelere bagvlı ol· du. 1929 da gene 12 ad ed iki motörlü Sa-
PIÇ ır zaman Tobruk d"W b" . M b . .J v•ı o b )) AlU b. J •. a veya ıger ır ye - maksızın kendi açılt ve sade fikirlerini tat- voıa - are ettı geniz uçagı e r ete o -
~e ta ek u ngiJiz hava bücumunu bizzat bik edebiliyordu, Husus! hava münakalat dan Portekiz Guinenıoine 16 saatte uçtu. 
b~ ~h~ mecburiyetinde değildi: böyle tirketleri devlet barinesinden aleddevam Cenubi Atlas Qkyanusunun 3000 Km. sini 
ır 1 tıyaç da h" t d") s·· b. b ı d k b Ilc 1 ıç asavvur e ı mez. oyle yardım istiyorlardı. Balbonun aelefleri bu ır am e e atetmif ve u auıeıle cenubi 

Şikl'tyetçi misiniz} 
Sualini somıuyorum. Çünkü binbir ağız

dan çıkncak binbir türlü sözü dinliyecek 
vaktim yok. 

- Nasıl buluyorsunuz} 
Demiyorum. Çünkü binbir ki:inin ltar

flma geçip dudak bükmelerini, omuz silk
melerini görmek istemiyorum. 

- Ya nasıl olmalı} 
Tarzında bir anket açmıyorum. Çünkü 

binbir lti;ıiden binbir çetid program .taslağı 
beklemiyorum. Yalnız bir tek aual soruyo
rum: 

- Dört hqı marnur b:r radyo mu} 
• Ve yalnız bo auale alacağıma kani oldu
ğum cevabı kaydediyorum: 

-Ne gezer} 
kn~. a~ aşılan, teftiş için bulunduğu rob- yardımı kah verdiler ve ki.h reddettiler. fa- Amerikada yapyan Italyanlan fa§izm lehi-

~z ~~ugv: bi.~ !~gıli.z ııçakh filosunun taar - kat bunun fenalığın esa~ını bir türlü her _ ne kazanmağa çalıFf1ıştı. Fakat Balbo. bu * 
1 ı gorunoe, meş ur bir uçakçı ve taraf edemedı.ler. seferlerile ftalyanm itibarını yalnız Brezil· D 
ta Yanı b k h Parisin günahına girpıittik. iyorlardı 

B Ib n A~a 1 avn mareşnli olan cesur Fenalığın esasını ftalyanın. Jca.fi para ve yada değil. bütün dünyada yükaeltiyordu. ki: 
a o dayanarnnmış olacak ki oradaki ltal- tecrübe temı"nı"ne k·ıfayet edeb"ılecek dab"ıl·ı O, fa§izme kanad vermişti. ) lm 

yan uçak fl d h - Ankara radyo!unun parazit i o a· 
rak d - 1 osunu er al kumandasına ala- bir hava münakale !l.ebeke•: vu-cude getı·r·ıı- Balbo Porta Pia yakininde in~ ettirdiği l k 

u k b "" sından, sesinin iyi ge mediğinden ti ayet e-lı şma na arşı nvalanmı~tır. T oh m k m esine müsnid olmıyacak kadar, dar ol _ yeni hava nezareti binaSlnda, tazyik olun- diyorsunuz değil mi) 
k ava muharebesinin şekil ' 'e mahiyeti hak- ması teşkil ediyordu. ftalya, mesela Al _ muş hava ile bürodan büroya milnaltalat Cevab veriyorduk: 
~nda hiç bir lafsilnt yoktur. 'ı'alnız öğre- mnnya gibi, sırf kendi havalarını bir tec- yapmak için 31 Km. lik bir prömatik btiro _Evet. 

Jıy~ı~z Id Bnlbonun idare ett~i uçak alev- rübe n lanı yapmakla iktifa edemezdi. Ev- ~ebekesi yaptırdı Te bu suretle bürodan bü- Diyorlardı lı:i: 
e~ ıçınde düşmüş ve mnreşal ile uçaktaki velki İtnlynn hava nazıriarı için bu rııesele roya gidip gclmeği kaldırdı. O her şeyi dü- - Bium radyodl\ biç lcusur yoktur. Rad 
saır mürettebat yanarak ölmü .. Jerdir. hall dilebı"lı·r gön·ı·nm•mı"ati. Fakat Balbo, 0 şünüyordu. Ahvnli havaiye ha:ritnlaıını R d ı 

8 Jb 1 ~ • yo neşriyabnızı adyoparinin ayni a ga -a onun Ö ümü kadar hl'lyntı dn yti)t- vakit ltalyaya inmeden. ne Holandalıların, basmak için nezaretin bir matbaası, lo -
~ek. §ercf, seciye, kahramanlık ve muvaf - ne de Frnnsızlann ve Ingilizierin uzak ha- toğraflann mahremiyetlerini temin Ye k~ dan ııeşriyat yapması bozuyor. 
akıyetlerle doludur; bu sebeble bu büyük vn münnknle hntlannı kurup i~letmek im- rumak için nezaretin fotoğrnf atclyeleri var - Olabiliri 
adamın o··ı- ·· İt ) · · bah d 1 Iy d ·· dd"d k dl 1 Diyor ''e su!uyorduk. O zamnn biz susu· .. .. umu a ya ıçın. uııus onun kaninn olmadığını knvnynrak, bu suretle ı. tn a a mutea ı ma sa ar a uçuş 
buyuk 'Ve av b" - d ) · · · 1 k bl · • · b U 1 • yorduk. Fakat birkaç zamandır dn Radyo-gır ır muca e eye gın!lmış o· Fransızlardan, Napolide istasyon y&pmak me te ennı, uçuo te!lsahnı ve er t r iı 
duğu bir zamanda, büyük bir kayıbdır. bakkınn mukabil, T unusa inmek müsaade- uçuş tecrübe vamtalnnnı ha vi dört uçakçı paris ııusru. Biibn radyoda bir değişiklik 

Radyopari yüklenen kababati ~imCII 
hangi abalıya yiikletelim r 

* Evvelki gün vapurdn konufuyorlardıi 
kulak misafiri oldum ve §Unlan duydum: 

- Almanlar Parisi almışlar. 
- Aldılar ya •.. 
- Ben yeni duydum. 
- Muhakkak sen, bütiin haberleri bi -

zim radyodan dinliyoraundur. 

* Bundan üç buçuk sene evvel, sünnet o-
lan bir çocuğa yirmi altı buçuk liraya o -
yuncak bir radyo almışbm. Oyuncak rad
yo da dayanıklı imi~ elAn bozulmamış. Ge
çen gün çocuğun babasını sokakta göıdümr 

- Nereden 'geliyorııun} 
Dedim. Yüzüme sert sert baktı. 
- Senin yüzünden cebimden çıkan pa

ra bugün verdiğirole kırk lira etti. 
-Benim yüzümden mi, ne parası~ 
- Ne parası olacak, radyo vergisi .•• Oğ-

luma sünnetinde gctirdiğin radyo için o za
mandan bu zamana kadnr, tam kırk lira 
vergi ödl',.rlim. 

* - Bugün peşin, yarın veresiyeyc bir mi-
sal söyle. 

- Söyliyeyim. Bu sene de radyo vergi
si bir taksitte aLnıyor. gdccek sene iki 
taksitte alınması muhtemeldir. 

fJ ôHıet ::f.tulii.ti. t al hnlo Balbo hayatı ı.•e onun Mussolini sini aldı. Kezn Londra, Afrika ve Hindis- tebir tesis olunmuıtu: Bir denizaı;ırı uçuş yok. 
ar ı~anbiriliti~kLblıfu~~~~rh~ ~n h~l~nı Roma~B~nd~ijurinden m~~~o~nO~e~~~~~~ıngruba~ ~====-~======================~~=~~== 

;.a ~jretali ve bir devlet adnmı olarak ye- tesis etmek bnklannı elde etmek için Ro _ hilinde, Korsika kar~ısında, 1936 da biten 
ış.tırı ~~i tarzı meraldı olduğu l:ador her maya Maltada istasyon yapmak hnkkmı Guidonia, akrobatik hareketler öğrenilen 

lıllt-t ıçın istifadeli olacn~ı için tt-tkikt! de- verdiler. Balbo, halyan hıwa münakale Udine, bir aürnt mekt,.bini bavi bulunan 
k er: O, .bütün kabilivetleri haiz olan fev - hatlarını 3000 Km. drn bir hamlede 17,000 Desenzano. 

aiFde ınsanlardan birivdi. Km. ye genişletmişti. Balbo mütehasaıs uçakçı yeti:tirmek ta-
errarc:•'de 1896 dn dog~nn n-ıbo 0f'nı"q B h ft d w•ld" o , .. ı ·· b" D . orrıuzlu bir (nlpinist) dagv cı idi.ıBu "eb...,eble"' ir attın neye malolacağını anlamak ra an egı ı. on mo or !.1 ır orruer 

o B·· k için bir takım istatistik kanşık besabiara bombardıman uçağını uçurabildiği gıbi. en 
h' uyü Hnrbde dağcı asker olmuş ve d k d Balb d b' 0 · hafif bir av uçağınuı da kullanabilen pilot-

arbden ııonra bir "ü,.ük gnzete .. ıkıumı- ayanaca yer e, o sa eec ır slıa-
Bir anne kaz1na böyle bir tekiifte bulunabilir mi? 

b 0 v ... -s Tunis • Cagliari devlet tecrübe hava mü- lar ve uçakçılar yeti~tirmek istiyordu. Bu, 
r. nun fevkalade c~sareti ve 5eri karar naknle hattı tesis etti. Nihayet Mussolini şüphesiz bir uçakçıdan çok şeyler isterdi. Okuyuculanmdan Bayan S. S. S. evlidir. 

;.:~mdc kudreti Mussolininin dikkatini çek - 1928 de İtalo Balboyu birden generalligw e Fakat Balbonun bizzat malik olduğu mü - Bana naSJl evlendiğini, kocasının mali va-
deceğini zannedebilir. Onun zıınnettiği saa
det, bakikatte göze görünür bir fe.llikettir. 
Fakat onun gözleri bu felaketi görmezı 
kızıma saadet temin ediyorum; diyerek o
nu felakete sürükler. 

ıgın en onun tarafından mili• kumandanı dd.d h d 1 b . d h · · · · -iJr.bald le .. "d ttı.kl ..1! • 1 " terfi ederek bütün hava kuvvetlerinin ku- tea ı fe a etname er ır a amın mu • Zlyetıru, ıstı e ne r umı e eıonı 
yapı mıştı. Fakat fa i7.m milisinin i<>i kolay mandasını ona tevdi etti. Ömrijnde zabit telif uçuş tekniğine hakim olabileceğini gÖs· yazıyor. Fakat bunlan burada mevzuubabs 
t!'!ğildi, çiinkü ltnlyan komünistleril~ birçok olmıyan, hatta bir uçağın dümenini tutup teriyordu. edecek değilim, yalnız, tu kadar aöyliyece-
anlı mücad~lelerde bulunmak lRzımdı. idare ctmiycn bir dağeı, bir ıazeteci ve bir Yukarıdaki nava tehirlerinde halyan pi- iim ki, Bayan S. S. S. yuvasına aadılttır. 

Balbo 1922 de Rı>maya bir kol kuman- ihtilalci Balbo şimdi bir l-ıava generali olu- lotları mükemmel blıer muharib haline 10- kocasını sever, yann için daha müreffeh 
d~nı .?laralc girdikten sonra d~i rahat yü- yordu. kulurlc.en diğer cih~tten fa~t gençlik leş - bir hayata !lc.avuflllak emetile çalışan ve bu 
ı.,u. connedi. Nihayet komünistler mağlüb fllknt Balbo 1926 de yani 34 yaşında kilatı da uçakçı ırençler yeti~tirmek lıu - emelinde muvaffak olacağını muhakkak 
edılmi"lerd" F k t · d. d k · ' · ' dd ·-· 1- h b '- d b VI d f ı. n a 'flm 1 e onun arşısına bır taraftan hava kuvvetlenne genel ku - susunda biç bir bimmeti geri bırakmıyordu. a ettıgı :ır.ocaama er aır.uu an ag 1 ır. 
lıarmasonlnr çıktılar. Bıınlnr 1925 de. bil-ı mandan olurken, diğer cihetten uçnkçılığı ltalya bütün istikametlerde ve kendini a- Evli bir kadın da böyle olmalıdır. 
as~n Floranso faşi,t partisi için büyük hir , öğrenmeğe başladı. O. jeni ve cesaret sa- lnkalı kılan bütün aemtlerdct hava hatları Bayan S. S. S. run annesi evvelce bu iz-

tehlıke olmu•lnrdı. Onun üzerine Balbo o- hibi bir adamdı. Onun içın pilotluk şeha . tesis etmiş ve bu büyük bir barb uçak fj. divaca muvafakat etmittir. Fakat bilahare 
~ya gönderildi ve orada esaslı bir temiz- detnamesini alır almaz 61 deniz uçağmın losu inf& etmi!lti. yani aon zamanlar~a kızına fena telkinlerde 
leme yaptı. O zaman, Arno nehrine atıl - ba ında Akdenizi geçti· usta olunca da Bütün harb ve ~ivil hava uçuşlannın bulunmaktadrr: 
rnıt bulunan farmnson kadavraları yüzün- 1929 da 36 hombardı~an uçağile Odes~ tecrübt-lerinden i!'tifade eden Balbo 1933 «Bu adamın 1tazancı fazla değildir. Sen 
dem, .Frans.ız _ba'.!ınında Mussoliniye karşı hava sef~rini yaptı. ltalya artık biiyük bir yazında meşhur ,imali Atiantik uçutunu daha kimlere llyık değildin, ayni, ben seni 
çok 'ıdclt"tlı bır müı:adele başlamı;b. hava devleti olmak yolunda idi ve bu bü - hazırlarnıttı ki, bu uçu• halyanın bı:ıvadaki tah.ili daha yüksek, daha zengin birile 

1. )926 da, yani Mussolini Al:denizde tes- yük işin usta mimarı ve teşkHAtçı başı lta- lruvvet ve kudro:ti için brr imtihan olacakb. evlendireceğlm:t tarzında. 
ıbata ve hazırlığa ba!lladığı znman, Balbo lo Balbo idi. • O zaman 27 deniz uçağının ba~ında Or- Bir annenin. kızının felaketini istjyeceği 
~ava yollannın te~kilôtlı:mdırılması işinin Fakat bu ~nkikati, o vnkit görenler ve ae betelloyu terkeden Bal bo, Amsterdam<3a biç aklıma :gelmez .. Faltat f\1 olabilir. İyi 
oa~ına getirildi. O bir uçucu değildi: fakat l zenler çok olmndı. Hatta Ingiltere. !\1aha· bir makine kaybetmesine :raim~. Jrliında düfÜnemiyen. hatta aklı başında olmıyan 
fevkaliıde bir teşkilatçı id:. Onu n evvel d en nı n se.;.v;k.;u;lc;;,;;e~y~§;_i .;b;;.;a;.;k;;,;ı.;,;;m.;.;d;.;a;;,;n~a;.;r.;,;tı~k;..;.;b;;.;iç~b;.;i,;.r.;k,;,;· ';;;,Y.,·.;...;.., _____ .;.'.D.eva_mı __ ,_n_c.;.J .sa..;.y.fa•d•a•);..._.;d;.:.;:iy.;ec;;;.e:ğı;;. m~ . .;;b;.;ir;;..;;a;.;n;.;,n.;e_ik.ız:.ın.a_aa_a•d•t!•t•t•c•m•i•n-,e· 

[ KAlDON 1 
Bu şapkayı kendiniz 

yapabilirsiniz 

Bu şapkayı ş:ıpknlarınıza bir ilave olarak 
:rnpınız. Amma cyapınız:. diyoruz •Yapt 
nız. dc~ll. Bir mevsim IÇ'in bir kaç §apkrı.ın -
tırmak her bütçeye ve her kadının ekon~:ı 
ldealine uyacak bir sus merakı de~Ud!r. An 
cnk ne kadar şık olursa olsun yarım metr; 
kadife lle bir fotr parçasından insanın ev 
de kendı kendine yapabilece~i böyle iblr be· 
reyı nınsraf olnrıık hesaba katmaya bile de~ 
ınez. O kadar ucuzdur. 
Şapıtn yapmak Için ufak bir tecrübe ve 

~ch~r:ıe lüzum olduğu muhakkak ... Fakat 
-ıt~~~ı basıt modelll.'rl her meraklı kadın 
föttd ederse- yapabıUr. Kadifeden tepe ve 
Ynnı:n 'bı~ kenar. DllrJş yerleri plkfirlü ... Sol 

da bır de kfiçüc\ık tüy gamitürü var. 

R Her kadın bilmelid:r 
rum:ık~ arakk bıJarınızı çatıarnaktan Jı:o _ 
uracık b ı-ın arasıra ~cytlnyal';ına batırılını~ 
rada Y ~ Pn.tnuk parçıw ile sllinlz. Bu sı _ 

a kabının to lu olm masına çok dik 

~~«~S~o~n~P;o;'~·~>~nrJınr~~e~~-~,~~-i~te~~==·=a=s=ı::=::S:9=:=:=:=:=:=:=::==::=:==::=!!!!;==:=:=::==:~=================' 
illi IZDIV 

Genç kız da bir hareket etmek istedi 
amma ne elleri, ne de ağzı oynıynbili
yordu. Boiazını bir yumruk tıknmış, 
gözleri anadan hrlıyarak gökteki iri ku
§8 dikilmişti. 

Kuı yükseldi.. yükeeldi.. !.iynb bir 
nokta halinde ufukta kayboldu. 

ıx 

Cihangirdeki apartımnnR döndüjiü za
man Zcyneb tenha odnlara, Hnlukun 
habrnlarile dolu olan kö~elere büyük bir 
büzünle baktı~ Eamer yüzlü, uzun boylu, 
müstehzi ve mü~fık bakışlı kocası şimdi 
uzaklarda idi, onun gab takacı, gah 
mağmum, gi.b hırçın sesini uzun zaman 
işitemiyecekti 1 

Birdenbire dünya boşalrm~. kendisi 
tek ba§ına kalrnıf gibi büyük bir yalnız
Iık ve keyifsizlik duydu .•. Üç gün apar
tımanına knpanarftk kimseyi gönnek, 
kimse ile konuşmak istemeden lü~umsuz 
işlerle vücudünü yordu. Her sabah lta
yınvnlidesile telefonda konu~yor, ona 
Haluktan bnhsebnekle ncayib bir ze,·k 
duyuyor, onun aetıinin abengini Halii
kunkine benzeterek teselli anyordu. 

Iki kadın telefonu nçtıldarı vakit tıon
dnnıı bir haber gelip gelmediğini bil"bir
lerine soruyorlardı: fakat henüz mektub 
gelecek kadar zaman geçmemişti. Bunu 
bildikleri halde gene bu tehlikeli xan
nettikleri yolculuğun sona ermesini, sev
gili yolcudan hir haber gelml".sini ümid 
etmekten kendilerini alanuyorlardı. 

Bir enbah postacı Haluktan değil, 
Nnciyeden bir mektub getirdi. Genç kız 
kı~lık dbiself!rini diktinnek için lstnnbu
Ia inmek istediğini. fakat Sultanabmed
ki eve gidecek yerde. Halukun seya -
hnttc bulunmasından bilistifade, birkaç 
gün için Zeynebde kalmak arzusunda ol
du{:runu söylüyor, ondan inn istiyordu. 
7.eyneb, bilhassa bu sinirli günlerinde 
Naciyenin şımarıklığını çekecek halde 
değildi amma yalnız ltalıp fena düşün
celer bunalmaktansa onunla bera-

Naltle.Jen: Mııcıun Tah:tin Berkaracl 
her olmağı teıcih etti ve onu tehntük1e 
karşıladı. Naciyenin ilk ~özleri: 

- Rengin pek solmu~ Zeyneb 1 de
mek oldu. 

- Öyle mi) Halbulti haat4) değilim. 
- Acaba Halıikun gitme!line mi U-

züldün) 
- Bugünkü günde tayyareyi heniiz 

tabii bir nakil vasıtası gibi kabul etme
ğe alı§madığımız için onun bu !eyahati
ne bir parça tela,landığımı itiraf ediyo
rum. 

- Bir tayyarecinin tayyareye binme
ai pek tabii deği) mi~ 

- Öyle amma ben henüz alı.,ama
dı!l). 

- Hakkın var. Bir tayyarecile evlen
mek cidden helecanlı bir lti Ben aenjn 
yerinde olsam aklım ba~Jmdan giderdi. 

- Mübal5ğa ediyorsun Naciye ..• Ben 
sadece biraz merak ediyorum. 

- Evlendiğin zamondanberi seninle 
adamakıllı konuşmamı~ık. Durup du
rurken nasıl olup ta Haluk)a evlenmeğe 
karar verdiğini anlatcıa na ••• 

Zeyncb birdenbire ciddileşti, §Bkayı 
bırak b. 

-Anlatacak bir şey yok ki. •. K ısme
tim onunla evlenmekmiş ..• 

Naciye bu hususta fazla ısrar etmedi 
amma Zeynebin cevabına kanınadığı du
dnklarındnki nlaylı bükölüşten belli idi. 
Ancak zeki ve knmaz bir kız olduğun
dnn bu mevzu üzerinde dunnanın ~im
dilik münn,.ib olmU'acağmı anladı ve sö
zü değ:i~tirdi. 

- Bu sene mektebi bitlıiyorum Zey
neb, kışın artık seninle balolara gidebi-
leceğim değil mi' · 

- Elbette .•• Fakat o valı:te kadar 
ciddi bir küçük hanım tavırlan almağa, 
konuturken, yürürken §ımank çocuklara 
Dlnlisue hareketler yapmamağa nlıpna-
:!ın. 

- Hareketlerimi, tavırlarımı idare 
etmek kolay: konuşurken düşüncelerime 
hakim olamıyorum. 

- Maalesef öyle ••• 

Zeynebin btlaihtiyar söylediği bu i
malı sözlt•r Naciyeye dokunmuştu. Onun 
mabad~ı anlamı§ olduğunu gızlenıedi. 

- Biliyorum Zeyneb, dü~üncesiz 
eözlerim ve harelcetlerimle seni çok mü
tee~ir ettim. Bunu çok defa düşündüm 
ve yaptığıma pİ§man oldum. Beni alEet
tin mi} 

- Affetmek kolaydır Naciye ... An -
nen ve baban benim için de hnkiki bir 
ıma ve baba olduklarından ııann karşı 
kalbirnde sürekli bir kin besliyemem; 
lakin bana çok. büyük fenalık ettiğini 
söylemeden ~eçemiyeceğim. 

- Bu fenalıiın ne olduğunu bilmek 
lııtiyo:rum. Ha luka taalluk ediyor mu) 

Zeyneb bir saniye tereddüd t-ttikten 
eonra titrek biT aes]e: 

- E'•etl dedi. 
- Onunla m~·ud değil mi!in Zey -

neb} 

- l\•le!·udum •. çok mes'udum .•• Bu n 
dan dolayı kendini üzmel 

O kadar helecanlı idi ki ,l';nciye onun 
sözlerine innnamadı ve kendine lanet 
etti: 

- Ah, sana o kfığıdı gösterirken 
ke~ki elim kınlaa Idi, başnn kopsaydıl 

- Sus Naciyel Öyle büyük cczalara 
layık değilsin ... ·Yalnız bundan böylf' 
hiddet ve Juskanclığına mağlub olmıya
rak düşünce ile hareket etmeni tnveiye 
ederim. 

- Hakltın var Zeyneb, ne .söyleıen 
haklısın •.• Ben aann kP.rşı çok fenn bn -
reket ettim. 

Zeyneb fazla cevab vermedi ve bir 
bahane ile odadan dışarı çıktı. 

* Zeyneb, Naciye ile Handanın görü§ -
melerini hem kendi namına, hem de 
genç kızın ahlakı ü:r.erinde yapacağı fe
na tesir bakımından pek istemiyordu: 
fakat buna mani ol:ımıyacağını, Handa
Ila Beyoğlunda rastindığı gün anladı. 

(Arkası var) 

ltte kızım. Annenin sana vadettiği saa
det de felaketten ba§ka bir şey değildir. 
Düşün bir kere evlenmi~Sin, mea·udsun, r .. 
tikbalden ümidin ''ar. Sen bütün bunlan 
bir yana bıralt ve zengin diye, tahsilli di
ye bir başka erkeğe git. Böyle bir erke.ğio 

ulunup bulunmıyacağı, hazır olup olma
dığı da malüm değil. Fakat öyle de olsa, 
kocandan aynldığJn zaman hemen seninle 
evi ense, onu ıtev~bilecek misin? O seni 
mes':ud edecek mn Bir erkeğin tahsili ve 
parası bir Icadını mes'ud etmek iç.in k.lR 
midir? 

Daha fazla bir §eY ııöyliyecek değilim. 
Annenin sözlerine kat'iyen kulak asma. 
Mes.ud yuvanı bozarsan, bir daha mes·ud 
olamaz.sın bunu iyi bil. 

TEYZE 

rBunla.rı 
( biliyor mu 
L idiniz? 

Hindistandaki musiki saray1 

Hindistanda Yaipurdaki musiki sara
yı, harici şekli itibarilc ahenktar ses Çl• 

karacak tarzda inşa edilmiştir. RüzgAr 
esip binoya çarptığı zaman tatlı bir ma .. 

s:iki sesi duyulmaktadır. 

1f 

En zengin kütUbhane 
Paristeki milli ~ütübhane, mevcud 

tnblann adedi, ve kitablar arnsındn bulu • 
nan bazılannın kıymetleri bakımından diiıı 
yadnki diğer bütün kütübhnnelerden zen • 
gindir. 

* En büyük saray 
Dünyada mevcud sarnylann en muazza• 

mı Vatikan' dır. 
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6 Sayfa 

Ceyhanda mekteb inşaatı 
Kazaya bağlı Nazımbey köyündeki ilk mektebin temeli 

abldı, Ceyhandaki mektebin inşaab devam ediyor 

~ey~~n (Hususi) -Ceyhan köylerinde ıli Herlernit bulunmaktadır. Keza istasyon 
Be .~e ınşaatı h_ızla devam etmektedir. civarında ve CÜmhuriyet ilk okulunun tl· 
ug~ de m.~r~ezı ka~a~a bağlı Yeniköy mal doğusunda bulunan ve avukat Hilmiye 

~ttmbey koyunde. bır ılk mekteb temeli aid araziden, şehrin müstakbel plAnında 
ab mıştır. Te~ele, ıl~ harcı koyan kayma• işaret olunduğu veçhile stadyom için 36 
t•mı~.ız Be~ır Suphı ~ktan. k?ylüye, h.ita- dönümlük bir kısmının' istimlik iti bitiril
k en guzel bı~ nutuk soy!emı~tır. Merasıme mittir. Bu sahaya, futbol, voleybol ve tenis 

asabadan .gıden d~~etlı. ?e~etten b~ş~a sahalan yaptınlmakla beraber biT de ~tüzel 
~lab~lık bır halk kutlesı ıttırak etmıştır. bina inta olunacaktır. Bu işlerle kaymaka-

er~~ım esnasında kurbanlar kesilmi~tir. mımız pek yakından alakadar olmakta • 
Oıger tııraf~a.n, bundan. önce. temeli atı- dır. Stadyomun in§asına bu yıl batlanacağı 

lan kasabadakı ılk mektebın de ın§aatı hay- kuvvetle muhtemeldir. 

( 

Çukurovada sivil izeilik 
teşkillti kuruluyor 

lzmir ve Bursada lise kampiart bitti ) 

İzmir (Hususi) -- İzmir liselerinin 1 ve Bu- (H ·)· L. 1 b I 
2 

·- ususı - ıse ta e e erinin as-
nci sınıflan talebelerine aid askerlik k 

kamplan cidden büyük bir ba§arı içinde ert kampı hitam bulmuştur. Evvelki gün 
illihayet bulmu~. ~imdi de mezunlar kampı Atatürk anıtma merasimle çelenk konul -
adı verilen aon sınıf kampları başlamı,tır. mut. Vali Refik Koraltan gençlere çok ve
hmir~e~i liseler kamplurına takriben 3500

1 

ciz bir hitabede bulunmuttur. 
c.en~ ıştırak ederek yirmişer gün askeri di - Resimler Bursa ve lzmirdeki liseli ııenç 
'-ıplın altında kalmışlardır. askerlere aiddir. 

SON POSTA 

' er er•J 
Manisa bağlarında 

hastalık çıktı 
. Man~a (Hususi) - Son günlerde Ma

nısa baglarında mahiyeti henüz belli olmı
y~n b.ir hastalık tahribat yapmaktadır. Ma
nısa tıcaret odası reisi ve daha bazı salahi
ye~tar zevat Bornova mücadele ista!yonile 
bagcılık enstitüsüne müracaat ederek bağ
larda icab eden tetkiklerin yapılmasını is
temitlerdir. 

Urla bağlarında tetkiklerde bulunmakta 
ol~n Bornova mücadele istasyonu müdürü 
Nıhadın bugün Maninya gitmesi muhte -
meldir. B~ğlarda başgösteren hastalığın 
fronas denılen hastalık olduğu söyleniyor. 
cvab eden acil tedbirlerin alınması ve bağ
lıgımızın büyük zararlardan korunması 
beklenmektedir. 

Edirne hususi muhasebe bütçesi 

İzmir (Hususi) ·- Bir müddet evvel 
Karşıyakanın Örnek köyünde çok feci bir 
vak'a olmuş, Mustafa oğlu Hasan Öz adın
d~ birisi beraber ya,ndığı Fatma Rucıenin 
bır buçuk yaşında~i çocuğunu boğarak öl
dürmüştü. 

Dünkü celsede suçlu Hasa:ı Öz hitdiseyi 
§Öyle anlatmıştır: 

- aFatma ~~şenin bir çocuğu vardı. Üç 
ay evvel kendısıle tanıttım. Bir gece eve 
geç vakit geldiğim zaman F atma Ruşenin 
yanındaki beşikte yatan Erdoğanı başı a!ıa· 
V k b• 0 

' gı sa: mış ır vazıyette uyurken gördüm. 
Çoı:u~un rahatça •Jyumıunnı temin için an· 
nesı~ı uyandırdım. O kalkıp çocuğa bFiktıi{ı 
vakıt telaşla öldüğiinii söyledi. Ben de ken
di!ine, bu köyde bir adet vardır. uCa1<: ço
cuklar öldüğü zaman annesi suyunu ısıtır, 
babası da mezarını kazar dedim. fatma 
Ruşen derhal Erdoğanı yıkamak için su 
ısıttı, yıkadık ve !,eraberce gömdük. Er -
doğanı kasten boğarak öldürmedim. Vak'a 
anlattığım gibi olmuştur. Bunda kasıd yok
tur.» 

Bundan sonra şahid sıfatile dinleneo ço· 
cuğun annesi Fatma Ru,en ise ~ocuğ!.ln dik· 
katsizlik yüzünden salıncaktan sarkarak öl
mediğini, bilakis babası Hasan Öz taıafın
dan boğulmak suretile öldüğünü söylemi~. 
ve yapılan otopside de çocuğun boynunda 
bereler bulunduğunu iddia etmiştir. 

Heyeti hakime, rapor veren doktorlar 
ile diğer hadise şahidierinin eelbine karar 
vererek muhakemeyi ba~ka bir ııüne talik 
etmiştir. 

a, aa Bsrar1. 
Martın sonlarına dof,ru, güneşli bir sa -

tbahtı. Saat yedi sulnrında idi. Birkaç gün 
evvel çıplak olan ~ğaçların dalları açılan 
omurcuklarla donnnmıştı. Tıkız yaprakla

\ının altında gizlcnmi~ mor menekşeler r.e 
rüzcl kokuyordu. 

n. Otuz beş yaslarında, güçlü kuvvetli, iri 
an bir köylü kadını olan Luiz Burnd, Pa

ris ile Arnyen demiryolu iizerindeki Kreyl 
e,asabası civarına, caddeden ağaçlıklı bir 
'Tola sapmıttı. Hızlı hızlı yürüyordu. Yolun 
•trafı ağaçlık idi ve adam boyu otltırla kap
liydı, köylü kadın ancak yüz metre kadar 
lerlemişti, bu ağaçlığın da hemen tam or
,ıalannda bulunuyordu ki, birdenbire dur
lu. yolun bir dönc:meç yeri idi, mırıldan-
!ı: 

t' -Tuhaf şey .. dedi, bu ııabah erken gel
nil değilim •. Mösyö Marukin neye görün

di ..• Yedi otuz üç trenine imkanı yok 
retişemez... Muhakkak ki ıene kuşlarına 
!almıştır ..• 

:=i Kadın omuzlarını silkti ve yürüdü. Yo -
un köşesi dönülür döniilınez yol üç çatala 
yrılıyordu. Bu yollardan eıı sol -
aki, köylü kadının geldiği yoldan 
ıraz daha dardı. Diğer ikisi hemen bir iz
en ibaret dar keçi yoluydu. Luiz Burnel 
. !aki yola }'Ürüdü. Kadın birkaç adım 

ttıktan sonra tekrar durdu. Öyle bir kuş 
valtı!ı ve güvercin uğuluturu geliyordu ki, 
ıundan bir gayri tabiilik hisseden köylü ka
m geri döndü ve en sağdaki yola s:ı.parak 

:ir on adım kadar ilerledi. Fakat. birden -r ire, hayret ve korku ile karışık bir çığlık 
bttı, yolun ortasında mıhlanmış gibi kaldı. 
~orkunç olduğu kadar da hiç beklemediği 
ir manzara karşısında idi: 

Bir izden ibaret olan bu yol, bir güver
e Dibayet buluyordu. B~r. küçük. ~ötk 

şid kuşlar vardı. Yerde, sırtüstü uzanmış, J 

hareketsiz duran bir adamın etrafında çır
pınıp bağrışarak uçuşuyorlardı. Üzerine l 
konuyorlardı. Luiz Burnel soğukkanlı bir 

1 

kadındı, kendisini çabuk toparladı. Yerde 
yatan adama yaklaştı, ku~lar kaçıştılar. Ka
dın: 

- Aman Allahıml .. Mösyö Maruldn .•• 
Ölmü~··· 

Diye mınldandı. Cesedin üzerine şöyle 
bir e2-ilip \talktı: 

- Dokunmasam daha iyi.. jandarma -
ların ioine karışmamalı ... 

Lui:r. Burnel hemen boynundan şalını çöz 
dü, ölünün yüzün~ örttü, gerisin ~teriye 
döndü. Hızlı hızlı yürüyerek caddeye çıktı. 
Caddede ise Krcyle koşmağa ha~ -
ladı. Yolda rastladığı tanıdıkianna hiç bir 
şey söylememitti. Yirmi dakika sonra da 
jandarma karakoluna girmit bulunuyordu. 
Jandarma çavuşu masasının başında otur
muş, iki jandarma neferini dinliyordu. Köy
lü kadın daha kapıdan girerken: 

- Bonjur Möııyö Lüno •. 
Dedi. Fakat, sözünü tamamlıyamadı, ao

luyordu, geniş bir nefes aldı. Jandarma ça
vuşunun hatmna başka şeyler geldi: 

-Bonjur Madam Burnel .. dedi, inşal-
lah kocan iyicediı ya) .• 

- Çok şükür kocam iyice .. te,ekkür e
derim.. fakat ben size bu sabah ba,ka bir 
şey haber verrneğe geldim .•. Yanında ça
lı tığım Mösyö Marukin.. Mösyö Marukin 
öldürülmüş ..• 

Jandarma çavuşu yerinden sıçradı: 
- Mösyö Marukin miL Me,eli köşkte 

oturan ihtiyar mı) •. 
-Evet ..• 
- Yok canım? 1, Senin yanında çalıttı-

ğın adam ha ... Öldürülmüş hah} •• 
••- .. s n- J..dh __ •• 1.&. 

Nikola Marıı.kin, qü.vercirı.tiğın yanında 
katbinden bir 1ıançer1e vurularak 

öldürülmiiştii .. 

danberi onun yıı.nında çalı~ıyorum .. ne ya
payım, zavallı Fetnan ha'ltalanalıberi mec
bur oldum .• her sabah saat yedi bı.içukta 
Meşeli köşke giderim.. Her sabah da, 
Kreyl' den yedi otuz üç trenine binen Mös
yö Marukine yolda rastları m •.. Arnma na
sıl. .. Hemen hemen ayni noktada karıııla
şırız., Bu sabah Mösyö Marukine rastlatna
dım .. evvela merak ettim. derken, kuşların 
hiç bir sabah işitınediğim derecede bağ -
rıştıklarını duydum. O tarafa saptım •. Mös
yö Marukin güvercinliiin karşısında aartÜ&-

Temmuz 1 

uSori Posta» nın tarihi tefrikuı: 80 

Yazan: Ha•an Adruın Ga 

Baybarsin tek cezas1 
Kutuz daha fazla dayanamadı. AA

kerlere: 
- Götürün şunu - diye haykırdı _ 

daha fazla tahammül edemiyorum. 
.. ?, z.~man ihtiyar asianı sürükleyerek 

goturduler. ( 1) • Kapıda birkaç esir daha 
vardı. Zabıtlerden biri: 

- İ§te harbin uzamasma en ziyade 
sebeb olarak kardeşlerimizin kanını dö
ken iki hain 1 

Diyerek, esirlerden ikisini çadıra sok
tu. Bunlardan biri müheykel vücudü ü
zerinde w küçük başını uyuklar gibi taşıyan 
A~ıkboga ve diğeri iki yara almasına 
ra~men hala sükunet ve itidalini kaybet
mıyen genç Naymandı. İkisinin de akı
betierinden emin ve ölüme çoktan ha
zırlanmış bir duruşları vardı. Bu Türk 
alpları yaşamak ve muzaffer olmak için 
h~r .. mücadeleyi göze alır, çarpışır, dö- . 
v~~ur, yener, ölümle son raddeye kadar 
mucadele eder, fakat yenildiklerini aa
lad~kla.rı dakikada ölümü son kurtulut 
vesılesı addederek sakin ve lakayd olul'
lardı. Kutuz, onlara da sövüp saymaya 
hazırlanırken Baybars: 

- Arıkboğa ve Nayman!- diye hay
kırdı - Siz hal. Siz burada ne arıyorau
nuz? 

Na.yman hafif bir tebessümle batını 
salladı ve insan azınanı: 

- Öküz gibi kapana düttük - diye 
gürledi - dünya hali bu 1. 

Kutuz, kendi kumandanile dü~man 
kumandanları arasındaki bu tanışmaya 
şaşmıştı: 

- Onları nereden tanıyorsunuz Bay
bars? 

Muzaffer kumandan güldü: 
- İyiliklerini gördü~üm ve çok aev

diğim iki babadırdır onlar. Arıkboğa ve 
Nayman bugün sizinle bu ~ekilde kartı· 
laşmayı hiç arzu etmezdim. Nasıl oldu 
da başınıza bu iş geldi, ne zaman Hell
gunün hizmetine girdiniz? 

Nayman cevab verdi: 
- Senelerdenberi onun hizmetinde 

çalışıyorduk. 
- Benimle tanıştığınız vakitte onua 

hizmetinde miydiniz? 
-Evet! 
Baybars manidar hir şekilde batını 

salladı: 
- Tevekkeli değil, o zaman benim 

ağzımı yoklayıp epey malumat aldınız. 
Fakat görüyorsunuz ya he'lablarınızı yan 
lış çıktı - bir adım atarak elini delikan
lının omuzuna koydu - sizin hesabının 
benim o zaman yaptığım tahminler yan
lıt çıkardı. Kabahat bendedir. Musa va
disinde Helagu ve Mısır ordulan hak
kında isrediğiniz tahmini yürütürken -
(1) Helll.gli, Ketboğanın ölüm haberine 

çok kederlenmiş: ~ıKetboğa tek başına 1111 
yüz bin süvarlnln yerini tutardil demi~ttr. 

Jandarma çavuııu, kasketini aldı: 
- Bağırıp çağırıp etrafa haber verdin 

mi~ 
Diye sordu. Luiz Burnel omuzlarını ed-

kerek: 
- Ben işimi bilirim Mösyö Lüno, dedi, 

bir adam öldürüldii mü etrafı yaygara ile 
araklandırmak para etmez .• jandarma bilir 
yapacağını ..• 

- Mösyö Marukinin öldürüldüğünU ne
reden biliyorsun?. Belki ihtiyarın ecell eel
miş, düşüp ölmüştür .. 

Luiz başını manalı bir hareketle salladı: 
- I Iayır .• dedi .. Tam kalbinin üstUnd e, 

sapma kadar gömülmiiıı bir bıçak vardl •.• 
İLK TAHKİKA T 

Meşeli köşk, bir bodrum kata üzerine 
çıkmış iki kattan ibaretti. Alt. kat: Ortada 
hem yemek odası, hem de hol vazifealnı 
gören oldukça geni~ bir yerdi. Yanında da 
mutfak vardı. Mutfakta, altmışlık ihtiyar 
bir kadın vardı, hem iş görüyor, hem de 
kendi kendine türkü söylüyordu. Dışandan 
bir ses i~itti: 

- Sofiyal. Sofayia!.. Kahvaltımı getir
me artık zamanı geçti .. Yaptığım iki reami 
saat ondan evvel kitabcıy:ı götürmekiiiim 
lazım .•• 

- Yavrum .. Kabo.,hat benim değil. Luiz 
hala gelmedi .. Ne süt, ne de ekmek var •. 
Onu bekliyorum ..• 

İhtiyar kadına seslenen yirmi ya§lannda 
kadar bir genç kızdı. Boyu uzunca idi. So
luk yüzlü, adeta gümüş gibi parlıyan ıayet 
açık sarı saçlı idi. Koyu mavi gözleri yetlle 
çalıyordu. ' 

- Ziyanı ,yok Sofiya .• bir defa da Pa
riste kahvaltı ederim. . Burada treni kaçrr
mağa gelmez •. Babamı gördün mü'? 

- Görmedim yavrum.. hava güzel.. o 
erkenden çıkmıştır. 

Sandra adını ta!lıyan bu gene kız, ihtiyar 
kadının yanağından öptü. Sırtına sarı yilnlU 
kumaştan hafif bir palto giydi. Biraz aonra 
da, bir hisikiete su;rıyarak, kestirme bir 
yo1clan caddeye çıktı. İstasyona gelip bisik
letini arnanetçiye teslim edip vagonlardan 
birine atladıktan birkaç saniye sonra da 
tren kalktı. 

k.endim.i hesab~ katmamıştım. Bilir mi
sın delıkanlı? Iyi bir kumandan daima 
~!letlerin mukadderatını deiitdımek 
ıktıdarını haizdir. 

Kutuz hafifçe kaşİannı çattı ve Nay. 
man cevab vermedi. Bu kısa .Okettan 
sonra Baybars sözüne devam etti: 

- H~r n~ ise, olan oldu, hak yerini 
buldu. Şımdı bana ihanet ettiğiniz için 
sultandan size nasıl bir ceza istiyeyim) 

- Onların tek ve muayyen bir cezası 
vardır: Ölüm!. . 

- Hayır stltanım t Bu adamlara ya
pılacak en büyük ceza onları affetmektir. 

Deminki sözlerile Baybarsın aferi 
yalnız kendisine mal etmesine içediyen 
ve yavaş yava;ı onu kıskanmaya bqbyan 
Ku tuz: 

- Ben bu fikirde değilim Bayhanıl 
• dedi - Onları affetmek kendileri 5çin 
ne olursa olsun fakat bizim için çok yan
lış .bi~ harekettir. Bu adeta şehid wdet
lenmıze kar~ı hürmetsizlik ve ihaııet o
lur. Onlar herhangi bir nefer ot.alardı 
derhal affederdim. Lakin bu hainler ba
şı~ıza gelen felaketierin asıl mllaebblb
lerı, kardeşlerimizi ve atalarımızı bolaz
lıyan çetenin elebaşılarıdır. 

-.-.Hepsini biliyorum sultanım. Onla
ra sızııı kadar ben de düşmanım. Faltat 
bu adamların bana büyük iyilikleri do
kundu. Şimdi bu iyiliğin altında kalma
mak, yaptıklarının aynini yapmak IMmim 
için bir vazife adeta bir namus borcu
dur. Rica ederim affediniz bunlan 
- Hayır Baybars, benden her ne ister 

seniz isteyin yapamam bu fedaklrlıfı. 
Bu hususta kim rica ederıı'! etain kat
iyen bu fedakarlığı gösteremem. Çftnkü 
bu cinayetin eleba§ılarını katietmeyi 
Cenabıhakka ahd ve peyman etm1t -
tim. 

Bnybars a<ıabile!Jmişti. 
- Cenabıhak daima affedicidir ve 

a~feden~eri sever. Sizden bu iyillfi yap
tıgım hızınetiere mukabil bir mOk&fat 
olarak istesem gene yapmaz mıllDD) 

- Maalesef hayır Baybars. 
Muzaffer kumandanın bakıtlannda 

bir alev yandı. Tacını ve hayatını ken
dine borclu olan adam bu kadar yal -
vardığı ve adeta bir lutuf gibi dilen -
diği halde gene onun arzusunu reddet
miııti; hem de bu muameleyi ealrlerln 
ve arkadaşlarının gözü önünde yapmtt -
tı. Kutuzun zaferden evvelki hali de za
ferden sonraki gururu arasında dallar 
kadar fark vardı. 

O bıyıklarını çiğniyerek çadırdaıı çı
karken, Kutuz askerlere emretmlttf: 

- Götürün· şu alçaklan artı ki. Yüz
lerini görmek bile asabımı bozuyor. 

(Arkası ftr) 

Sandra çıktıktan az sonra da, J-darma 
çavuşu, iki jandarma neferi ve Lutz Bumel 
Meşeli köşk yoluna sapmı' bulunuyorlardı. 
Kuflar, ölünün etrafında, eskisi rıibl çııpınıp 
ötü~müyorlardı. Sebebi de, Luizln, &16nün 
yüzüne şalım örtmesi idi. Bununle.. benaber, 
bir iki güvercin, dört beş serçe, blll elle -
rine, dizlerine konmakta idiler. 

Jandarma çavuşu cebinden bir not def.. 
teri çıkardı. Ölünün yüzünden kl5yhl ka -
dının şnlını çekip aldı. Sonra, gördOklerint 
defterine birer birer kaydetti, aonra k&ylil 
kadına dönerek: 

- Mösyö Maruki;ı öldüreli biTkaç aaat 
olmuş •. Halbuki o zaman ortalık daha ala
ca karanlıktır .• İhtiyarın buraya ~telmal tu• 
haf değil mi} dedi. Luiz: 

- Oh •. bunda şaşılacak hlç blr şey 
yok... Mösyö Marukiıı her sabah katianna 
yem vermek için böyle alaca karanlıkta çı
kar •. Hatta bazan eve dönmez, yedi otua 
üç trenine gider ... 

Jandarma neferlerinden biri: 
- Çavuş .. Madam Burnel doina .&ylU

yor •.. Ben kaç def'a. devriyeden d&ıwrken 
bu adamcağızı kuşlara yem serpeBeD EÖl'
müşümdür .. Kasahada ona <lkt'(lann baba
sm lakabını bile takmıslar •.• 

Çavuş Lüno bir ha; işaretinden aonra: 
- Şimdi köşke gidelim.. dedi .• Bu Möa

yö Marukinin bir kızı var değil ml). Kendi
sine haber verelim .• 

Lu iz Burnel: 
- Matmazel Sandrayı köşkte bulamı • 

yacağız ba~çavu, .. dedi, size cinayeti ha • 
her verrneğe giderken, matmazeUn Parise 
gideceğini heyecanla düşünememqtim. 
Matmazel Sandra Pari3te çalışır ve her sa
bah da sekiz on dokuz trenine blner. 
-Şimdi evde kim~e yok mu) 
- Var •. Bir ihtiyar Ru~. Adı Sofiyadır. 

Hiç bir sabah gecikmediğimden kim bilir 
ne kadar tela11 etmi~tir. 

Çavu11 neferlerden birine döndUt 
- Fero, sen burada kal, cesedi bekle •• 

Ben Madam Burnel ve Serton ile beraber 
köşke gideyim .. 

Dedi. Iki jandarma ile köylü kadm köt
ke doğru ilerlemeğe başladı. (Aıtm. ..,.,) 



Beşiktaş dünkü maçta 
. G. Saraydan 9 gol yedi 

Bir~iri ardı sıra ahlan bu goller Beşiktaş takımını 
pe.r~ş~n bir hale getirdi, Fen er de V efa yı 4 - O yen di 

d ~ıllı kurne maçlarıtın dün Şeref stadın
n l evam edilmiştir. Havanın sıcaklığı ve 

ınaç arın alaka~u k b . .. .. d · . nı ·ny etmesı yuzun en 
:dyırcı. pek azdı. lık maç hakem Saminin 

d aresınd F cncrle - Vefa nrnsında yap ıl -
ı. 

F Fenerbahçe 4- Vefa O 
aıkı ~n~rbj!'çe ilk dakikalardan itibaren i§i 
Jet in \~ra .. hücum ediyor. Sağdan K. Fik
kal .. 1 bucumunda gafil avianan Vefı:ı 
lü ~cısı topu tutnmadığından Fener ilk co-

nu! Yaptı, Devam eden sıkı Fener hü -
l~m_ ar.ını Vefa müdafnası defedemiyor. 

. ıncı dakika bir korneri müteakib Nnci
nın " .. 

. şuktu gene knlecinin hatasından kaleye 
gırere Fe r 'k' . " 1" ı_ d d H k k (' ı ıncı go u ımzan ır ı. a 

100 çı~ Ic V efn on ki~i kaldı. 
. 

3 
6vnr :! en Fen er hô.kimiyetı sıraSlndn 

~~ .. nr ikadn Melih sıkı bir §iıtle ü -
,.uncu l" , B' d k'k t' F'k tie yaptı. ır n ı ·a sonra l'-· 

b~ retter, z 1 bir pas al n Ya~ar çok aıkı 
r ır bvuruşl.a dordünciiyü de kaydetti. Dev -
e lk~ ş~kıldc 4-0 Fener lehine bitti. 

nin h~cı devre bnstnn şağı Fenerbahçe -
Bu u~umu ve Vefanın müdafuasile geçti. 
makg~·ıb çekişmede Fener bir türlü gol yap 
nerb hrsat!nı hulamadığından .naç 4-0 Fe 

8 çenıp galibiyctilı:: sona erdi. 

A C. Saray 9 - Be~iktaş 2 

, 

Fenerbahçe - VefA maçından heyecanlı 
bir safha 

(8akarya) 17.02, Disk - (üçüncü kategori) 
istepan 29, Yüksek - (dördüncü kntegorl) 
Nedim 1.60, Uzun - (dördüncü kategortı 

Yuhnnldls 5.90, Necdet 5.97. 
Smk atlama (üçüncü tetegori) istavro, 

Şerif ve Feridun 2.80. 
Puvan vaziyctine göre: D!:irdüncü kategori 

şampiyon 21 puvan. Beşiktaş 19 puvan. 
Birincı kategoride Fenerbahçe 42, Gala. -

tasaray 21, Bcşlkt.nş 20, Kurtuluş 11 puvnn 
almışlardır. 

İkincı kategoride Beşiktaş 20 puvan, De. 
niz llsesi 19, Beyofluspor 13, Sakarya 8 pu
van almışlardır. 

lıya hıned Ademin id resinde maça bıış -
rnnh Etakımlarda G. Sar y tum kadrosunu 
taşı ~~. ediyordu. Buna mukabil Beşik -
hnf an lusnü ve Feyzi eksik. Hakkı Santr
na oy~uyor, Oyun btiyük bir süratle oy -
dak~aga ha !andı. Beşikta, sağ açığı ılk 
C Saalarda mühim bir gol fırsatı kaçndı. 
rn' ray daha çok hücum ynpmasma yağ
to en 1 3 Üncü dakikııd., E refin ortaladığı 
nı~ Oıı.ınnnın büyi.ik hatası yüzünden doğ
B an doğruya C. Sa:ny kalesine girdi. 
m u ~golün hıı.ile Bc.şikt~lılar enerjik oyna -
B a~k başladılar. Bir aralık C. Saraylıint 
ıu~~~~ıaş kalesini sıkı bir süt yağmuruna Dünkü su sporları müsabakatarı 
k b'J arsa da netice alınamadı. Buna mu -

af ' Osmanın büyük bir ho.tasile top E -
re e geçtiği ve kale boş olduğu halde 
;ukvarlanarak avtıt. 'kaçtı. C. 5aray 
d:~k haki~ oynamağn başladı. 42 nci 
d" .. nda bır korncr nhsmda Cemil ve Gün 
kutu? kafalannın y rdımile top Be<'iktaş 
da esıne girerek hernberlik teessüs etti ve 
"lk~ 1:1 beraberlikle bitti. 

İstanbul Su Sporlan njanlı~ının hazırladı. 
P, ı müsabakalardan ikincisi dün Biiyiikdere
de yapılmııı ve Gn1atnsaraylı Mahmud uzun 
zamandanberi yennemiyen 100 metre sırt -
üstü rekorunu kınna~a muvaffak olmuştur. 

Seksene yakın yimicünün girdi~l müsa -
b:ıkalsırda alınan netleeler şunlardır: 

200 metre Serbest: ı - İbrahim (Beykoz} 
2,39, 2 - Sadullnh (Gnlntasaray). 

200 metre serbest (küçükler): ı - Ali (Ga_ 
labsaray) S,Ol. 2 - Bedrl <Beyltozl. 

100 metre sırtüstü : ı - Mahmud (Gala -
ta.s:ıray) 1,21.1 (yeni rekor), 2 - Fuad (Bey
koz) . 

land ıncı "devreye G. Sarayın hiicumile baş 
dıkt ı. Cundüz muhakkak bir gol kaçır -
le aı\~onra Süleyman çok güzel bir şüt -
kikg~ ı ıyet golünü y ptı. Bunu 9 uncu dn
gottak·Rene Siileym nın yaptığı üçüncü 
tn b' ıb ~tti. C. r y bu gollerle beınber 
ka~ ır h~imiyet ,.lde etti. 12 inci daki - 100 metre "ırtüstü (küciikler): 1 - Necati 

d .. abSarnfımin güzel bir ortal vışını Cün- (BP.~ktıı.s) 1,32 2. 2 - Kemal (Galatasaray). 
uı " "k 1 . uyu bir soğukkımlılıkb. Brşiktaş ka- 200 ll'Ptre kurbağalama: 1 - Musa (Bey_ 

:ı~ ne ~ln~e ederek diirdiincü golü yapmış koz) 3,24, 7, 2 - Şamil rG~tlata.o;aray) . 
0 

tu. eşıktaş ezihneden oynuyor. Eşrefin 100 metre kurba~alnmn · (küçükler): 1 -
Sr asını Şeref mükemmel bir vole ile G. Hikmet (Beşiktaş) 1.32,8, 2 - Mehmed (Ga
k?ra!• kaleııine sok rak 16 ncı d<lkiknda i- latasarny). 
_ıncı Beşiktaş sayısını yantı. C. S:ıray iyi o- 1000 metre serbest: ı - Sadullah (Galata. 
li~nuhj.bo:ı:rnadığında 1 Beşikta~ knleıti sık snnıy) 16.45.5, 2 _ Mehmed (Galatasaray). 
~ü td. •ı;: geçiriyor. 29 uncu dakikada 400 metre (küçükler): 1 - Sadullah (Ga-
g 1~ kuz ütün müdofnnyı yararak beııinci 

o u nvd tt' B C d ıata.sarayl 6,50,4, 2 - Ziya fGnlatnsnrayl. 
şayU h e ı. ir c-lakika sonra ün ilz 
kal ".ı . ayret bir soğukkımlılık\n bekleri ve 4X200 bayrak: ı - Galatasaray takımı, 

F ranstz hükümeti 
Bordodan merkezi 

Fransa ya . nakledi Idi. 
(Bqtarafı 1 Inci sayfada) 

Bordonun artık Fransanın ımuvakkat büku
rnet merkezi değildir. Mareşal P~tain bu 
§ehri terkederek merkezi Fransa ya gitmek 
kararını Termiştir. fakat bundan böyle dev 
let merkeıi 9ir §ehirin imtiyazı olmıyacak
tır. Bir ~ehirde nazırlar diğer iki şehirde 
de parlAmento buluna.caklardır. Parla -
mentonun faaliyetinin tahdit et1ilmesi, 
memleketin manevi kalkınması ve işe ko -
yulması ve vatana asil ve mağrur yeni bir 
ruh yaratılması için liızım gelen h~1met ve 
serheııtinin vatanın mukadderatına riyaset 
eden büyük Fraruııvı bırakılması aklıseli -
minin gösterilece.ği muhtemeldir. 

«Yolunu intihab· etmek" başlığ1 altın -
daki yazısında Figorll gazetP-Si hükumetten. 
memleket e, ne yapacağım bildi{,>i ve F ran
sanın şaşırmamış olduğu hissini vermesini 
taleb etmektedir. AJdanmak, tereddütten 
evlô.dır. Uzak bir iııtikbalde temkinle ha -
reket edenlerin atılganları yola getirme -
si imkansız değildir Maalesef §imdi bahis 
mevzuu olan ati değil haldir. 

(a.ıı.) 

Merkezi Fransaya hareket 
Bordo 20 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Muvakkaten merkezi Fransada yerleş -

mekte olan hükumetin Bordo' dan ayrılışı 
hakkmda Petite Cironde aşağıdaki tafsi -
Jatı vermektedir: 

Hükumet merkezinin bilahare Parise 
nakli mevzuu Wiesbaden mütareke komis
yonunda esaeen mukaddemat kabilinden 
tetkik edilmişti. Hiikumet teşkilatının Bor
doyu terki ve muhtelif tervislerin taksimi 
nazırlar heyetinin müzakerelen neticesin -
de kararlaştırılmıştır. 

Devlet Reisi Bordo'yu Cuma akşamı 
terketmiştir: Cumartesi sabahı ayni şerait 
altında, Bordo' daki iş birliğine devam e -
den nazırlar ve parlamento azalan uzun 
bir kervan halinde Pont Piene' den ha re -
ket ederek Libourne ve Montfort Sur L'.is
le istikametine teveccüh etmişlerdir. Milli 
kalkınmanın rehinesi ve FraManın yaşa -
masının lüzumlu ~artı olan bu işgal günü 
arifesinde Bordo halkı bu hareketi seyre -
diyordu. Hükumetin, merkezi FransaCia ne 
kadar !kalacağı belli değildir. Fakat Wies
bnden mütareke komisyonunda. general 
Hutzinger Parise .,vdct meselesini ayni za
manda da işgal altınd:ı bulunmıyacak te -
hirlerin Almanlar tarafından tahliyesini 
bahis mevzuu etmiştir. 

Hindistan1n ingiltereye 
karşi vaziyeti 

(Baştarafı ı Inci sayfada) 

mevcud olmamakla beraber başlıca a~ğı -
daki üç nokta etrafınd'i cereyan ettiği tah
min edilmektedir: 

1 - Avrupadaki vaziyetin son inki§nfa
tı katşısında Hindi5tanın vaziyeti. 

2 - Harb gayretlerine yardım etmek 
üzer.• kongre partisinin müzaheretini ka -
zanmak ihtimalleri. 

3 - 1 larpten soma valü olabilecek ka
nunu e.sasi inkişaflan hakkında evve!inden 
bir karar nlınmaksızın, yukarıdaki maksııdı 
teminen, başlıca siyasi unsurlar aTasında 
teşriki mesniyi temin edecek muvakkat ted
birlerin itt.ihnzı. 

Perşembe günü valii umuminin müslü -
man partisi şefi Yinnah ile yapmış olduğu 
müliıkatın da ayni mevzu üzerinde cereyan 
ettiği zıı.nnolunmaktadır. ....................................................... -··-·· 

Son .Posta lan~eıvr kRet;erek alhncı golii Be iktas ağ - 2 - Beykoz takımı. 
flirre: ~a h. B iltta!Jı büyük bir paniğe dii- Tramplen atıamalarda Galatasaraylı Sabri 
bullak u ~ .. ~llı-rden -sonra Gündüzün allak. :~~:.1. gene Galatasaraylı Kemal ikinci ol- I==Y=e=vmı=.=sı=y=asL=:==:Ha=:=v=a=:d::=ls=v=e=:H::;::;al;;:=k=:g:=u=::eteal:=:;1 
S .. l ettıgı Be .. ikt s müdarnası önünde -··"-
• l• cvrnan k Son olarak yapılan su topu müsabaknsın- Yerebatan, Çatalçe~me sokak, 25 
kavdetti 3~e . yakınd:ın yf'dinci •ayıyı da da dn Gnlatnsnr:ıy takımı Beykoz r.klp!nJ t S T A N B U L 
Hakkıyı. dti . .ın:~ dakiknda G. Saraylılar 7_0 m:ıl!l{ib etti. 
kı pek Y k şurduler. Verilen Penaltıvı Hak .............................................................. Gazetemizde çıkan yazı ve 

fırsatını k arıda ntnl'l'ık muhnkknk oir goı ltalo Balbo kimdir ve ltatya resimlerin bütün ha.klan 
4 3 Ün ~Ç\;nı~ oldu. 

nin ıskas~u nkıkndn Besiktn:ı müdaf•Jeri _ h l ... l H ? mahfuz v~ gazetemize aiddir. 
~iitle teki~:· v.akalıv'.\n c,.mil harilmiilde bir avacı ıgmı nası yara ı • - ····-
9 uncu g~~cı:ı~)ij vantı Bunu Gündüz.ün (B:ı~ıııfı 5 jnci 'l:lyfada) ABONE FIATLARI 
rayLiarın l~h:ne ti~~~i ve maç 9-2 G. Sa - üzerinden hlandaya ve Labradori\ uçarnk 

Ö 
Şikagoda kurulan 1d 00 yıllık terakki n bü-

Gül k M. T. yük sergisine vardı. Içinde Romadan da -
upas1 aflefi7m maçları ha çok halyan bulu:ıan 'ew-Yorkda. bu 

.. dün y~p!ldl halyan hava muvııffakiyeti hiç ~üpht-siz çok 
c, alkışiandı ve bizim para ile tAkriben bir 

Uçüncü gül kupası t milyon liraya malolan bu !!eferden dö -
diin Kadıköy .stadındaa letızm müsabakal9rı nen Balbo İtalyarln bir kahraman olarak 
üzerinden yapıldı. Alın llıuhtelif kategoriler karşılandı ( 1) 
dır : an neticeler ~nlar _ 

Fakat. bundan, Üç a:v sonra. Balbo hava 
1500 - Rıza Maksud .. ı 1 k 

ll) 4.l7.4. ~ 4.9, Galib (Koene- nezaretinden Libya gene va i ve uma n -
50 danlığına naklolunmu~t;.ı ( 2). O zaman ha-

00 - Artan 16.12.9 :a;;. M ı k 400 mf'mla _ KCı..mil •
60 

...-ıeyln 16.23.2. sıl olan umumi zanna göre, usııo ini ar a-
Oülle _ Arat 14 7,5, At!~ Nenman 61 2, da~ının lüzumdan fa"ZI:ı bir şöhret kazan-
Yunan dLc;kl _ Arat 

34 70 
mış olduğunu hissetmiş, ve onu uzaklRştır-

C~Id _ Mellh 57.09• Se.rır· :tes. - mağı lüzumlu gÖrmü tür. Fakat Balbo ye-
Yuksek _ Fnik ı 75• Örn!'r 

1
9.90. ni vazifesini de fevknlade bir enerji ve 

~zun atıanın _ Üçtek 
6 35 

·~1 maharetle yapmıştı ve nihayet iste Lu yeni 
Uc adını _ Yavru 

13 52~ · .. ıı k 8 32. mevkiinde, fakat sevdiği ve avnlmadığı u-
.c::.ırık • Uctek 12 65 çagvın içinde 46 yasında havatmı ,·ntanı 
Y - Vlr~rooulos 3 25 ~" · 1 4.X100 · · • ud 315 ugvrunda bırakmıştı. talya Balbo için ne 

Ic;tanbul llsesi 4G • 

Yıld4X200 Fenerbahçe 1.
38 

· ~ksba.taş 48 g kadar müteessir olsa ve matem yapsa ye-
ız. - • rm Yenı ri ırardır. 

100 (<lördün<'ü kateımrll F<'rlıi 
11 0• 200 1Üf'fincü ko~.f"'Orl) Se fSalrarvnl (l) Anır.-ikadıı 7,5 milvon İtalvan vardır. 
24.3. ROO Hi<'un~ü k tif fDenlz) . 
2609. 200 nı!\n .ateıroı:n S 'Mıri (GSl (%) ttalo n:dbodan onra lt.alyan. uPnkçı_ 

20 M a 1li<'nncu knteg,ri) A~ob 1ıırının ne oldu~'unu ve nalhonun I,ıbyadakl 
110 MAftia faaliyetleri ayrı ayn yumatı bafka muna-

kategoJ1) Ferld sib samanlara bsraluyoru. 

H. E. Erkilet 

1 6 .s 
Sene Ay Ay 
KI'. Kr. Y.r. 

TÜRKİYE 14.JV l:ııJ 4.JV 

YUNANİSTAN 2HJ 1220 711) 

ECNEBİ 
.:;J.ı 14\/v tsUO 

Abone bedeli peşindir. Adres 
dc~iştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

laJ 
27J 
iiUv 

Gelen evrak geri verilmeı. 
Ilanlardan meı'uliyet alınma2. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

~··············································-~ 
: Posta kutusu : 741 İstanbul ~ . . • p . 
E T~;graf: Son osta E . . 
: Telefon : 20203 ; 
;,, ..............................................• 

. 
Son }Joo.,t :\1athaası 

hcşr.yat Muaurü: Selim Ragıp Enı..?ji 

• . S. Pagıp EMEÇ 
SAHIPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGl~ 

ingiliz ve Alman tayyarlerinin 
akınları sıkiastı 

1 

(Ba.ştarafı ı JncJ sayfada} 
doğruya isabetler kaydedilpıi~tir. -4 d~ 
man tayyaresi yakılmış ve diğerlı::ri hasa -
ra uğrahlmı§t.rr. ıBütün tayyan~l iıniL biç 
zayiata uğramaksızın dönmÜ§JÜr. 

Geçen gece bombardıman tayyarel~ri -
miz Hochst kimya fabrikasın.ı taarruz e
derek bu fabrikayı ate e vermişlerdir. Ke
za tayyarelenmiz Dortmund-Ems kana -
lına, Soest' deki §imendifer manevra hat· 
!arına, Schwerte, I-lam m ve Cremsburg' a 
Bnde ınıntakasında ve cemıbi Belçikada 
Chimay ormanında askeri hedeflere, Ho -
landndn Nordeney, Borkum ve Schipol 
tayyare meydnnlarına ve gene Almanya -
dn Bargc ve Munster ve Fransndn Mer -
ville tnyyare meydaniannil tanrruzlarda 
bulunmuştur. Bütün b\l hedeflerde tahri -
bat yapılmıştır. Tayyar~lerimizin üçü dön
memiştir. 

lerimiz, İnglllerede ve İskoçyada limanıar,; 
ve mübiımruıt fabrikalarına hücum etml§ ,. 
lerdlr. Birçok yerlerde infl.lftkler ve yangın • 
lar mü~hade edilmiştir. Bilhassa Cardift Yt'i 
Bristol'da muhtelif petrol idepoları at~ıen .. 
miştir. 

Lincoln, Nott.ligham ve York hava mey .. 
dnnlarına 'hava hüctunlan yapılıruştır. 

Gece İngiliz ;tan·areleri Almanyanın şimal 
ve garb mıntaknlarında muhtelif gayri as. 
keı1 hedefiere hücum etmişlerdir. Maddi hn: 
sar azdır. İngiliz tayyareleri garbde bir şe· 
hirde ynngın söndürmekle meşg.ul · fn1yeyi 
mitralyöz ateşine tutmcşlardır. Tayyare da .. 
fi bataryalan 4 düşmnn tayyaresi dü rmil~
lerdir. Bir tayyaremiz üssüne dönmem~tir. 

İtalyan teb)iği 
İtalyada bir ma hal 30 ( A.A.) - Umumi İ-

Dün sabah talyan knrargllhından: 
Bu sabah bombardıman tayyarelerlmlzclen Bıngazi cephesinde dikkate şayan !aaliyet_ 

mürekkeb bir :rııo tekrar Merville tayyare ler olmuştur. Bazı mahaller işgal ve düşmn
meydanına hilcum etmiş ve toprak üzertnöc nın motörlü kıta:ı.tınm hucumları t rdedll-: 
duran düşman tan•arelerine bombalar at - miştir. Hava muharebelert esnasında cıüş .. 
mıştır. Tayynrelerimlzden üçü geri gelme - manın 4. tayyaresi düsiirfılmiiştür. Bu tay .. 
miştir. ynTelerin mürettebatı esir edllınlşt.ir. İki tay .. 

Hnrb tayynrelerimlzden mürekkeb bir dev_ yaremiz hareket üslerine dönmemiş~ ". 
riyc kolu da MalUl sahillerı üzerinde bir mik- Tobruk üzerine yapılan bir haya akını bl
tar Alman Messersehmidts'lerlle harbe tu - zim için pek az hasaratı mueib olm~ ve 
tuşmuş ve bunlardan birini düşürmüşt.ür. süratle miidahalelerde bulunan avcı tnyya.. 

~ Öğled<!D sonra relerlmlz, 1lti düşman tayyaresi dfi.§urmüş -
Bugun ö~leden sonra dıı bombardıman tay _ _ . 

yarelerlmlz Abbevflle'in şimallnde Vignan • t~r. ";!çüncü bir düşman tayyaresın n dabıı 
cour'dn b:ır:ı:ı yollamu ve mnr,andiz lsta.s _ dU§lllU§ olm:ı.sı muhtemeldir. 
yonlarını bombalamıştll'. Vagonlar atc~ al _ Ma.ssu üzerine ya.pıl::m di~er bir hava a
mıştır. Dönüşte tayyarelerlmlz 109 tipinde_ kını, bir güna hasara seb~blyet vermemlşttr. 
ki Messerchmldt'lerden mlirekkeb btr fUo - Tayyare dafii toplar, bir düllflan tayyarc.sJ 
nun taarnızuna u~ramı.ştır. Derhal İngiliz dü§ürm\i~tür. 
harb tayyarelen müdahale etmi~ler ve bun- ............................................................. . 

lardan 4 ünil düşürnı6şlerdir. Bütun tayya. Yunanistanda alınan 
Telerimiz salimen dönmüştür. 

Afrikada iktısadi tedbirler 
Knhlre SO (A.A.) - İngiliz hava nezaretı Komşu ve müttefikimlz Yunanistan bazı 

tebli~i: 1ktısadi tedbirler ~tır. Bu tedbirlerden 
Düşmnn hava kuvvetleri tarafından Sfıdan bazılannı aşa~ıya yazıyoruz: 

limanına yapılan tki .. hücum ~lQb~ ~addi Otomobiller: Hususi otomobillere ,erilmek.. 
hasar yapmamıştır. Uç motörlu bır duşman te olan benzin yarıya ind!rilml.ştlr. 
tayyaresi dW}ürülmüştür. ~ 
Şafnkla beraber İngiliz hava kuvvetlerine Taksilere, otobuslere, kamyonlam verU .. 

mensub bombnrd~an tayyareleri Trablu.s- mekte olan b~n~n yiiz.de yirmi beş ni be • 
garbde Elgubbl Uzerine yeni bir hiicum ya- Unde indirllmıştır. .. . 
parak çadırlar, askeri kışlalar ve yerde du. Kalabalık olmıyan hatlarda otobus şletn• 
ran tayyareler üzerine IMbetli darbeler In - mesi menedilmlştir. 
dirmişlE-r ve mühlm has..•ua .sebebiyet ver • Demir yolları: Demir yolları seferleri blr 
mişlr.rd!r. • hnyl! azaltılınıştır. 

Hava kuvvetleıimiz. düşnınnın büyük b'r Sanayi: Sanayiin ihtiyacı olan kömür mlk
nvcl -tayyare filosuna rastlamıslnr ve muhn- t.nrı az:ıltılmıştır. Yalnız ml11i müdafna iQin 
rebe esnasında bir dümıan tayyaresini alev. çalışmakta olan fabrikalar ~tlsna edilml§
ler içinde diişfinnüşlerdlr. Di~er bir düşman lerdir. 
tayyaresi de büyük hnsara uğratılmıştır. Bu Teşhinat: Ap:ırtımanlarda SJcak su hafta. 
bnva muharebesinde 2 tayyaremiz kaybol - da iki defa Cumartesi ve Salı günleri veri. 
du. Bir diişman tayyaresinin enkazı Mersa ıeeektir. ' 
Matruh s:ıhlllnde karaya vumıu$tur. Tenvlrat: Gerek şehir ten'Virntı. gere'kre 

Muhtelif keşif hareketıert muvaffakiyetıc limanlardaki tenvirat .ı::, 20 nisbetinde aznl-
neUcelendirDmlştir. tılmıştır Bunu temin için bu nisbet d bilin-

Alman tebliği de Himbalar çıkarılmıştır. 
F1ihrerln umumi karargUn 30 (A.A.) Gerek Atina, gerek diğer Yunan §ehl.rlc -

Ordu başkumandnnlığının tebliği: rinde geceleri ~ı.lmakta olun ışıklı la~ar 
Fransada ve denizde kayda değer bir lıfu:H. kaldırılm~tır. Mugazalar nçık kaldığı mud 

ae olmamıştır. detce ancak, camekan başına 60 mumluk bir 
ııo Haziran gecesi, bombardıman tayynrc- ltınıbn yakabllecektir. 

~m~m~~~~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM ŞIRKETI 

TESiS TARiHi -1863 
Sfatüleri ve Türkiye Cümiıuripeti ile münakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
(24/6/1933 tarihli ıds Numaralı Resmi Gazele) 

Sermayesi: 

Ihtiyat akçesl : 

to.ooo.ooo Ingiliz LU•asa 

t.250.000 Ingiliz Llrast 

Türkiyenin başhca Şehirlerindf 

1'AR1S, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, fiLISTIN 
ve MAVERAVI EROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVe, LÜBNAN 

Filyalleri ve biıtün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve fenebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 

Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve cmtaa üzerine avans. ., 
Senedal tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarala veya 
kumbarasaz) tasarruf hesaplan açalir-



Müferrih ve midevidir. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiR A B NKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira~ ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENlERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasındil kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında en az 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa~ıdaki plana göre ik· 
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 
500 
250 

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

Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

100 
50 
40 
20 

DİKKAT: Hesabıarındaki paralar 
mıyenlere ikramıye çıktı~ı takd~rde 

Kur'nlar senede 4 defa, ı Eylul. 1 
rihlerinde çekileccktir. 

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

bir sene içinde 50 liradan aşağı düş • 
% 20 fazlasite verılecektır. 
Birincikfınun, 1 Mart ve ı Haziran ta· 

Devlet demir yollari va limanlari işletmesi 

umum idaresi ilanlar• 

Muhammen bedeli 6616 lira 50 kuruş olan kaYtıak işleri için altı kalemden ibaret 
muhtelif şekU ve eb'addn. (4700) aded Husust Forma Kömürü 1617/1940 Salı günü saat 
(15) on beşte Haydarpaşada Gar hlnnsı dah1Undeld komisyon tarafından kapalı zarf 
usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 496 lira 24 kuruşluk muvakknt teminat, kanunun tayin 
ettiği ''esikalarla tekll!lerlnl muhtevl zarflannı ayni gün saat (14) on dörde kadar ko. 
mts~on Rclslı~lne vermelerı Hl.zımdır. 

Bu işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmnktadır. (5431) 

rv~aA 

ink1baz, Hazıms1zhk, Mide Bulanti ve Bozukluğunda, Barsak 
T embelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarinda emniyeUe kullanılabllir. 

MlD.I!f ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yor:.naz. MAZON isim va HOROS markasına dikkat. 

Bir haftahk radyo 
program1n1n sonu 

PlmŞimBE 4'i 1l!UO 

7.30· Progrnın ve memleket saat nyarı, 
7.35: Mi .. 7.ik: Çaykovski _ Fındık Kıran Sulti 
j (Pl.) 8: Ajans hnberlerl. 8.10: Ev Kadını • 
Yemek Llstesl. 8.20 _ 8.30: Müzik: Mnrşlar 1 
(Pl.) 12 39: Program, ve Memleket saat a -
yan, 12.35: Müzik: Çalanlar: Veclhe, Fnhire 
Fersan, Refik Fersan. 12 50: Ajnns hnbrrle. 
ri. 13.05: Muzlk: Okuyan· Müzeyyen Senar. 
13.20 - 14: Müzik: Richard Tauber. Tino 
Rossl, Vsden pliıklıırı. 18: Program, ve mem 

, lcket saat ayarı. 18.05: Müzik: Aryalar (Pl.) 
'18.30: Müzik: Radyo Caz Orkestrası (İbrn • 
him Özgür İdnreslnde.ı Soprııno Bedriye Tü. 
zfinün lştlraklle.) 19 10: Müzik: Fasıl Hey -
eti. 19.45: Memlekl't sı:ıat ayarı, ve Ajnns hn
berlerı. 20: Müzik. Çalanlar: Fa h ri Kop uz, 
Cevdet Ca~lıı. Hasan Gür. 20 30: Konuşına, 

20.45: Mü?:lk: Dinleyici dlleklerl. 21: Konnş. 
ma (Sıhhat s~atl.) 21 1!i: Mü?:ik: Nihad E. 
sen~in tarafından Saksa!on Soloları. 21.30: 
Konusma {Radyo Gaze•esı ı 21 45: Müzik: 
Radyo Orkestrası (Şef: Ha .. n Ferld Alnar.) 
22 30: 1'emleket saat nvıırı, Ajans haberleri, 
Ziraat, Esham _ Tahvlllit, Kambiyo • Nu _ 
kut Bors~sı !Fıat.l 22.~5: Mlizik: Cazband 
fPU 23.25 - 23.30: Yannkl program, ve ka-

* 
CU!\1ı\ 517/19-tO 

7.30: Program. ve memleket ııaat ayıı.n, 

7.35: Mfiıik: Hafif müzik (Pl.l 8: Ajans ha-

Muamele vergisi Icenununa tabi müesseselerin 

YENİ İ MALA T - MUAMELE 
1. 4. 5 numaralı 

iTHALAT ve i 
ve SATIŞ DEFTE 

RACAT 
LE iVLE 

ücret üzerinden muamele vergisine tabi sınai 
müesıeselere aid ( Boyacı V. S. gibi) 

iMALAT - MUAMELE DEFTERi 
ÇlKMlŞTlR. 

yeri : i N K I L A B K t T A B E V 1 
Istanbul, Ankara cadde1i No. 155 

Satış 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

Gümrüklerdeki sahipsiz 
sat• l ıyor. eşya 

' 

Mlkdarı De!;eri Pey akçcsi 
No KI. Gr. Ll. Kr. Ll. Kr. berleri 8.10: Ev kadını - Yemek Listesi. M. K. N. Markası 

8 20 - R 30: Müzik: Jean Sablon'un pH'ıkları. --- ---
12.30: Program. ve memleket saat nynrı. 4481 MA 1/11 1104.-

Eşya cinsi Am b an 

12.35: Müzik. Çalnnlar: Fııhrl Koouz, C~vdot 4804 Müdürlü~ü bill 1614.-
235.20 
323.-
560.-Çnğla, Hasan Gür. Okuvan: Mefharet Sağ _ 5470 DKW 13335 ı aded 

nak. 12.50: Ajans hııberleri 13.05: Mü?:lk: 5626 46 28.940 260.52 
Saz E erleri. Çalnnlar: Cevdet Caf!la. Fnhrl 

1316 Koouz, Hasan Gür. 13.20 • 14: Müzik: Sen. 
fonik pr::ı~rnm lPI l 18: Pr<>~ram. ve mem • 5428 UJR 5386f87 91.200 
leket srıat ayarı. 18 05: Müzik: Macar ve Ru. 5419 FB 2HI2 31.800 

283.-
116.-

men halk havaları tPl.l 18.30: Hüzik: Ann_ 
~nlu Halk hnvnlan. 18.45: Müzik: Cazbnnd 
lPJ ı 19 15: Miizlk. Calanlnr: Veclhl'. Cev -
dPt Koza n, Rtışen Knm. Okuyan: Mii?eyvı>n 
S~'ntır 19 ~5: Memleket saat nvnrı. A'nns ha
berlPrl 20: Mfı'Zik: Fll.Sll Heyeti. 20.30: Ko -
nusm!l. 20 50· Müzik· Okuvan - Rndife Er _ 
ten. Okuvım • Azlze Tözem. 21.15: Konumıa. 
21.30• Konuşma fR:ıdvo go.:zeteal.) ?.1 45: 
Miizik: Ra,dyo salon orkestrası. 22.30: fem_ 
lekct saat ayarı, Alans haberleri, ?.ira -
at, E~hnm _ TnhvOAt, Kambivo _ Nukut 
Bor<:'l8t lFint) 22.~5: Müzik: C:ızband (Pl) 
23.25 _ 23 30: Ynrınki pro~rıım, ve kap:ınış. 

* CUJ\IARTESİ 617/1940 
7 30: Program. ve Memleket saat nynn, 

7.35: Müzik: J. S. Bnch.dan Ec;erlcr !PU 
s· Ajnns haberleri. 810: Ev kadını - Yemek 
llstcc;l. 8 20 • B 30: ofiizlk: Plano ile Cnz paT-. 
çalıırı lP).) 13.30: Program, ve memleket s=ı.. 

nt ayarı. 13.35: Ml\zik: Muhtelif şarkılar 

(Pl) 13.50· Ajan.c; haberleri. 14.05: Müzik: 
Muhtı-Jir şarkılar !PJ.l 14 20: Müzik: Rfya -
seticümhur Bandosu .!Şef: İhsan Künçer.l 
15 _ 15.30: Müzik: Dans mfizl~! (PU 18: Pro~ 
ram, ve memleket saat aynrı. 18 05: Müzik: 
Operetlf'rden seçilmiş parçalar (Pl.) 18.30: 
Müzik: Radyo Caz orkestrnsı fİbrahlm Özı;ür 
idareslnde.) 19.15: Müzik: Çalanlar: Ruşen 
Kam, Şerif İçll, Refik Fersan. Okuyan: Sa. 
dl Hoşses. 19.45: Memleket snnt ayan, AJans 

5436 FH 6103 6.780 129.04 

5751 DARFEL 
5752 » 
6012 F 

6265 JPA 

6106r7 
127/8 

12717 
104 
184 

28.700 
53.-
11.850 

20.-

175.12 
321.46 

79.25 
455.-

4482 DDSS 
6001 coo 
6010 cc 
6380 MR 

2318 2320 131.500 235.-

54341 EH 

6025 

5343 

6764 
6154 

6771 

6289 

M OŞAFAK 

Yok 

ADRES 
D 

H 

HSA 

31233 31.- 191.-
777 68.500 2882.-
60 10.- 65.05 

6103 6.270 165.10 

6106/7 

6401 

1/2 

Yok 

Yok 
4323 

51823 

5484 

55.300 137.51 

10.500 65.70 

14.770 325.40 
132.500 1380.51 
109.- 888.-

85.500 1383.88 

ihale günü: 5/7/940 

18.-

24.-
42.-

20.-

22.-
12.-

16.-

22.-
25.
G.-

35.-

18-
14.-

220.-

5.-

12.50 

11.-

li.-

26.-
103.-
70.-

104.-

Adi boş cam l}işe ı S 
Adi boş cam şişe ı 8 
Hurdıı otomobil D. Ticaret 
Mi.istamel yün erkek ı 8 

elbisesi 
Boş fotoğraf fUml ı S 
Türkiye albümü foto ı 

resim 
Şapka şeridi ı B 

Bagalit sigara tablası 

Bııgalit slgnra tablası 

Alıcı radyo makinesi 
Kutu Içinde kıyılmı.ş 

tütün. 
Oyuncak H\stlk top 
İpekli P. Muşamba 
Yün örme mensucat 
Pirlnçle mOrettep deri 
beygir e~erl 
İpek örme şapka şerit 

Demirle müretteb bo_ 

yalı adi dolab. 
Su geçmez hale geti. 
rllmt.ş P. eşya. 
Kokulu tuvnlet pudrnsı 
Yünlü P. pelüş 
Mnsurada sun'l Ipek 
ipll~l. 

Boyalı işlenmiş glnse 
deri. 

I B 
l B 
5 s 
5 s 

ı s 
ı s 
ı s 
ı s 

ı s 

5 s 

1 B 

ı s 
ı 8 
ı s 

ı B 

haberleri 20: Müzik: Okuyan _ Melek Tok-
Muhammen bedeli (1350) lira olan bir aded elektrik motörlü demirel ocajİı vantuAtlirü, göz. 20 30: Konuşma {Gfinün meseleleri.) 

Yukarıdn evsafı yazılı ~a 5/7/940 taribinde sant 13 de Slrkeclde Reşadiye caddesi 
halı :mtreposundakl gümrük satış müdürlüğünde 15(9 sayılı kanun hükmüne tevfikan 

ve 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahU!nde açık arttırma usullle sn.tılacaktır. isteıc.. 
lilerln 2490 sayılı kanunda yazılı vesilr.alnrı ibraz ederek % 7,5 P,.ey akçelerini ihale gü. 
nü snat 12 ye kadar vezneye yatırmış olmaları 11\.zımdır. İhale gününden evvel {iç gün 
zarfında sabah saat 9 dan 12 ye kadar alıcılar eşyo.lan ambarlannda usulü dalresinde 
görebUlrler. Bu eşyadan manda hergün müteferrlk cşyn sab§ı yapılmakta olup Usteler 

bir aded elektrık motörlti çlft taşlı zımparn tezgAlu, bir aded ayuk kısmından kııylş 20.50: Müzik: Saz Eserleri. Çalanlar: Rusen 
tr nsmlsyonlu maklca.p tezgAhı (10.7.19405 Çarşamba gunü saat (15) on b~te Haydar- Knm, Şerif İçll. Refik Fersan. 21: Müzik: 
paşa ,ar binası dahlllndeki komisyon tarafın*tn kapalı zarf usullle satın alınacaktır. Okuyan - Semahat Özdenses. 21.15: Müzik: Snlon nan tahtasında nsılıdır. Telefon: 23219 (5520) 

Bu işe sırmek lstlyenlerln (101) lira (251 kuruşluk muvtıkkat teminat, kanunun tayin Seçilmlş(!~dns parçntleslarıl C
2
P
1
1
4
.)
5 
M2~ 3

1
°k: Ko -

h nuşma n.u yo gaze . : uz : Rad-
ctt lı veslknlarla tekliflerint muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dorde kadar ko_ yo Salon Orkestrası (Violonlst Necib Aşkın 

1 
1 

m· yon relsllğ!ne vermeleri lWmdır. tdnresindc.l 22 so: Memleket saat ayarı, A- İstanbul Belediyesi lıanları 
Bu ~eı:ı.Wprtnnmelcr~mlsyood~pUMız~~k d~~lmak~d~ mW6) ]nM h~erlerl. Zimnt, ~ham. Thh~lft~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Defterdarlığından : 

At k llpaşa mahallesinin Esnal Loncası so • 
kl ındı 53 numııralı arsanın mülkiyeti. 
/' t k Mustafapaşa mahallesinin Eğriknpı 

r ·ını sokağındn iki numaralı arsanın mül -
k ct. 
Be~oıtlunda Huseylnağa mnhnlleslnln Ser -
d:ı.:- ömer Çalgıcı sokaı;ındn eski 83, 85, 28, 
yenı 75 numaralı arsanın mülkiyet!. 
Sımatyada eski İmrahor yenı Hncıevhad 
mahalle ınin eski ve yenı İklyuzlüçe,me so
n :ında kfıın 66 No. lu hanenın mülkiyet!. 
• lı •fenerı Nahlye Müdürhiğünün tahtı mu-

lfa uında bulunan sandal enkazı. 
m tyada HaclHüseyinağa mnhnlleslnln 

J ı m Feyzl oka~ınd:ı kiı.ln 9 No. lu kıs. 

Muhammcn satıt 
bedeli 

Lira Kuruş 

700 00 

40 00 

203 50 

450 00 

'1 00 

Muvakkat 
Teminat 

Lira Kuruş 

62 50 

3 00 

16 00 

34 00 

00 55 

1 munh m h:ınl' t>nknzı 200 00 15 00 

Yu nd:ı m vkl ve va:liyetlerı yazılı gayrimenkuller lle enkaz bizalarındaki muh:ım_ 
bed ller r nden açık nrttırm:ı. suretıle ayn ayrı sntılacaktır. Enkaz bedelı nnk-

cn g yr menkul satış bedellrrf nakden ve peşlnen veynhud ikincı •tertib 
., d ı fl e e kl 1 de ödenebilir. İhııle 8'71940 Pazartesi günü s:ıat on dortte 
ı Emi k M ur "unde toplanacak k'lmisyonda yapılacaktır. Taliblerln muvakkat 

tl mu Y)en gun ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (5061) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden 
M b amıza lmtlh nl bır daktılo alınaca.~t.ır. Orta mckteb mezunu olması ş:ı.rttır. 

IJ.;c m zunu olanlar ve lls:ı.n bUenlerle serı ynzanlıır tercih olunacnktır. •549b 

Kambiyo • Nukut borsn.oıı (Fiat.l 22.50: Mü. 
zlk: Radyo Salon Orkestrası proQ"ramının de 
vamı <Yalnız U?:tın dalıı:a ilel 22.50: Konus. 
ma (Ecnebl Dillerde • Yalnız Kısa _ Dal~o. 
postnslle.ı 23.10: Müzik: Cnzband (Pl.l 
23.25 •• 23.30: Yarınki Prl)tram. ve Kapanış. 
-·············································-............ . 

ilan T arifemiz 
Baflık 
1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
Iç 
Son 

........................ _. 
maktu 
ıahile 
sahile 
sahile 
sahile 
sahile 
sahile 

500 
400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında fnz.. 
lı:ı.ca miktarda nan yaptıracaklar 
ayrıca tenzlllitlı tarıremlzden :lstlfade 
edeceklerdir. •ram, yarım ve çeyrek 
sayfıı. Uanlar için ayrı bır tarlle derplş 
cdllmll}tlr 

SOn Postanın ticari ll!nlıınna ald 
Işler için şu adre_,e müracnut edll. 
mclldir. 

ilancılık KoUektif Şirketl 
Kahramanzade Han 

Anka:ra caddesi 

Temizlik işleri hayvanatının yıllık: ihtiyacı Için Iüzumu olan 400.000 kllo saman kapalı 
zarf usuiUe eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 11000 lira ve ilk teminatı 825 liradır. 
Şar.tname znbıt ve muamelAt müdürlü!;ü knlıemlnde görülecektir. İhnle 11/7/940 Perçcm_ 
be günO sant 15 de dalml encfunende yapılacaktır. Tallplerin llk teminat makbuz veya 
mektuplan ve 940 yılına ald ticaret odası veslkalarile 2490 numaralı kanunun tari· 
fatı çevresinde hnzırlıyncaklan tekllf meköuplarını ihale günü saat 14 de kadar dalmt 
encümene vermeleri lazımdır. (6359) 

Tahmin 
bedeli Teminat 

1 

5019,00 752,85 Haseki hastanesi Için alınncak 221 kalem tıbbi ecza. 
10310,30 1546,54 Cerrahpaşa hastnnP11l Için alınacak tıbbi ecza. 
Tahmin bedelleri Ue teminat miktarlan yukanda yazılı 2 parça tıbbi ecza, 2490 na

mnralı kanunun 46 ıncı maddesinin T, fıkrMınn göre pazarlık suretlle satm alınaeaktJr. 
Şartnameler zabıt ve muamelfıt mUdOriU~ü kaleminde görülecektir. İhnle 317/940 Çar_ 
şamba günü san.t J4 de dalmt enetimende yapılacnktır. Talipterin teminat makbuz ve. 
ya mektubları ve 940 yılına ald ticaret odası vcslkalarife ihale günü muayyen santtc 
daimi encümendc bulunmalnn. (5444) 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
Umum Müdürlüğünden 

işlebneleri 

ı_ 120 000 ton kômürün bir sene zarfında Havzadan İstanbul Silahtarana elektrik 
fabrıkası vıncinln bakraçlarına kadar nakli, mektupln fiat ıstemek suretlle yaptınla • 
caktır. 

2 - Muvakkat teminat 16950 hradır. 
3 - Talipler hnzırHman mukavele proJesini idare levnzım müdurlu~Onde tetklt ede. 

bfiufcr. 
4 Tckllflerın en geç 3/7/94.0 Çarşamb~ günıi saat 12 ye kadar Imza mukabıl nde 

idare ıev zım mudurhığune verilmiş olması liizmıdır. cK&ih 


