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Cebelii far1k a ra 
h·· cu m ar1na ka s 

' tedbirler al1n1yor 
• 

Ingilizler muazzam kayalığın etrafında 4 
metre genişliğinde ve 4 metre uzunluğunda 

bir kanal açmıya. başladılar 
----

Muhtelif noktalara 
uzun menzilli 

toplar yerleştiriliyar 

Londra '20 - Royter: . 
H' 7o~dra gau:teleri, Ruzveltin ve nı feyan ederken mea'uliyetlerini de 

ıt ~nn nutuklarına birçok sütun! n~ tımaktadırlar. Bununla beraber 
tahıı~ ~derek aradaki şayanı d'l:k :ı.r vıcdaniarının müsterih olduğunu be-
teza ı Kaydetmektedirler. ı • at yan ederler. 

Gazeteler, Ruzvelti • Ö .. .. Son hadde kadar mücadele et -
de tarihin en mühi ~ · .h« n um uz- rnekten ba~ka türlü hareket ed eme
nndan biri var y m dıntı ab şıkla- yiz. 
di"imi · · ' a me enıyetin, bil- • 

l
g hz gıbı devamı veya b ·ız • Amerikalılara töre 

o an er §e • 'h • e azız 
lesi ve t('ın nı ~ı imhasııı cüm - Nevyork 20 (AA.) - Royter: 
nokta] nu .. unun dığer calibi dikkat Nevyork Heral Tribune gaze -
ttEıık' arı g~ze çarpacak ve Hitlerin tesi, Hitlerin nutkunu bir riyakar -
birin ı /':tJ~ >>.diye tekrarladığı ta _ lık ve fitne şaheseri telakki ediyor 

k d
e 1 ıyesı olacak §ekilde yaz _ ve diyor ki: 

nıa ta ır ar l ş· d' • ngilterenin Hitler tarafından lı:en 

da 
ım .. fı ~dulhb.aktederek eonuna ka- disine bah~edilecek tartları kabul 

r mu rı ır harb' ·· .. d b'l ... · '-m k • . ll' l • ın onune geç - e e ı ecegını zannetmeır;. çok güç _ 
.. et 1~k h ktk e rı n Ingiltereye yaptı- tür. Harb, ölüme kadar mücadele
gl leşg':lı' ha" kClında .Times diyor ki: dir. Öyle bir mücadele ki, eğer In _ 

n ı ız u meta ve 'll . d'" ·ı her hangi bir milletin h;nıb.etı ıger -gı tere ?'~~ayıcaksa Hitlerizm bu mü 
arzu etmedigı"' k d ç. ır zaman cadele ıçınde yok olmalıdır. Bundan 

a ar aamımi b' b k H' I . . rette aulhü aeverler. H b' dır au- .. aıı ~ ı~ erın mazıde vermiıı oldu-
ar ın eva - gu sozle h' . k d' • • mına refakat eden büyu"k b nn ma ıyetı, en ısının ya-. ıztırn ı ta- paca.. b '' t- kl'fl . . mamıle müdriktirler Ha b' gı u un te ı en tamıımıle 

k 
· r ın sonuna kıym t · b k k d . . adar devam etmesi lazım Id' . e ııız ıra ma ta ır. Hıtlerın 

ı •••••••••••••••••••••••••••••••••··· ge Jğt- <Devamı 3 iincü sayfada) 

Fransa n 1 H""'lil'üia·rek'B""'i818bi0'8""'' 
mülteci akmı sebeb olmuş 
Amerikanın Fransadaki sefiri Nevyorka 

vasıl oldu, Ruzvelte izahat verecek 

k 
Nevyork 20 (Hususi) - Ameri-~ Sefir, 1cvyorkta k d' ·ı .... anı . . . . en ısı e oru-

ı . bn f.~ansadnkı sefırı \Vılyam Bu- şen gazetecilere, Mareca) p g · . 
ıt, ugun KI' t ·ı L' .. k " etaının 

b d 
ıpper nyyaresı e ız - mutare e talebinde bulund .. 

on an Ne k • 1 1 d d h' F ugu sıra-B 1' vyor n vası o muştur. a a ı, rnnsız halkının y"k k b' 
ed ukıt, derhal Vaşingtona hareket maneviyata sahib oldug"un~ se ıkr 

ere Ru lt h . . .1 -... . anca p ll .
1
• zve ve nrıcıye nazırı on mı yon mültecıiün akını k -ıu ı e .. .. k . B 

1
. R • arşısın-

Velte Fr gorutece tır. u. ıt, uz .. - da çok,miıŞ~(il~ vııziyete düııtüğü-
hakk an.sanın nasıl teslım oldugu nü söylemiştir, • 
rika ;ldF ızahat verecek ve Ame - Bulit, Almanyanın İng~ltereye ya-

e ransanın müstakbel mü na- pacag" ı taarru t' · ne ıceaı 

'···············································' 
İngiltere ile 

Fransa arasında 
yeni bir hadise 
F ransıziara teslim 

edilen 100 tayyareyi 
İngilizler istiyorlar 

Nevyork 20 (Hususi) -Harici
ye müsteşarı Sumner \Vella, bugün 
Va§ingtonda Ingiliz ve Fransız se -
firlerile mühim bir görüşmede bu -
lunmuştur. 

Wells ve iki aefir, goruşmenin 
mevzuu etrafında her ha:\ır; bir be
yanatta bulunmak istenıemişlerdir. 

Maahaza iyi haber alan mahfel
lere göre W ella, bu görüşme es na -
sın~a, Amerika tarafından mütare
kenin imzaadıdan evvel Fransa ya 
teslim edilen yüz tayyarenin tasar
rufu meselesinden mütevellid lngl -
liz - Fransız ihtiliifının halli için ta -
vassutta bulunmuştur. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Prens Pol 
I talyan 

hududunda 
Nevyork 20 (Hususi) - Uni -

ted P~ess muhabiri Belgraddnn bil
diriyor: 

Prens Pol, Yugoslav - halyan hu 
duduna hareket etmişir. Prensin, hu 
dudda, halyan hariciyesinin bir mii
menilile iki memleketi alakadar e

hakkında aörü,eceği 

Ingilterade 4 
milyon asker 
silah alttnda 

Bir sınıf asker daha 
silah altına çağınldı 

Girid deniz· 
111.aharebesi 
Diğer İtalyan kruvazörünün de 

hasara uğradığı bildiriliyor 
Batır1lan ltalyan gemisinden kurtardan 
545 kişi dün lskenderiyeye ç1ka r1Uhlar 

Londra 20 (Husust) - Eski baş -
ve kU Loyd Corc'un, harbıye nazırı E- Londra 20 <Hususi) - Bugün Ka-ı o ni» Isimlerindeki kruvazörleriml.zle 
den'le yaptığı bir görüşmeden sonra, hirede n~redllen bir tebllğ, dün Gl- Sydney tipinde 7000 tonluk iki kru -
önümüzdeki hafta içinde Wells kont. rid adıısı elvarında vukubulan deniz vazör ve 4 muhrtbden mürekkeb bir 
luğunun müdafaa tertib:ıtmı ziyaret muharebesi halekında yeni tafsilat İngillz filosu arasında üo saat -süren 
edeceği bildirilmektedir. vermektedir. bir muharebe olmuştur. Düşman kın 
Dığer tııraftan 1907 sınıfı da, slliUı Bu te~l~den anlaşıldı~ına göre ba. vetlerinin barlz üstünHiğüne rağmen 

altına davet edilınJştlr. Bunlann ka- tırılan Ita.lyn.n kruvnzöriinden baş_ kruvazörlerlmlz muharebeye tu tuşa • 
yıd muamelesine derhal b~anncak. ka, diğer kruvazöre de Isabetler vMd rak düşmanı ağır hnsarnto. uğrat _ 
tır. • olmuş, fakat bu gemı yüksek sürati mışlardır .. Hayati bir noktıısına mer-

Bu suretle Ingilterede silah altına sayesinde ka.çmıığa muvaffak olmuŞ- mi Isabet eden ve hareket.iz kalan 
nlman askerlerin yekünu 4 milyonu tur. Bartolemeo Colleonl kruvnzörü kah
bulacaktır. Batırılnn kruvazörün murettebatın ramanca muharebe ederek babnıştır. 

dan, süvarı de dahll oldu~u halde Mürettebatından bir kısmının kur -
~5 kişi kurtanımış ve bunlar bugün tarıldığı zannedilmcktedlr. Bombar-

ingiliz ordusunda 
terfiler 

İronside F el d 
Mareşallığa terfi etti 

I.skenderiy~ye çıkarılmışlardır. dırnan fllolarımız düşmanın' denli 
İtalyan tebliği kuvvetlerine yaklaşarak bunları bir 

italyada bir mahal 20 (A.A) - İtnl kaç kere bombardıman etmişler ve 
yan umumt karargahının 41 numa - kruvazörlere birkaç mermı isabet ct-
rab tebll~l: tirllmlştlr. 

Dün fecir vakti Girid ada'il civa - Bir düşman gemisi alevler içinde 
rında 5000 tonluk -oıovanrı l Dellz batmıştır. Bütün tnyynrelerlmlz üs 
Bonde Merc• ve cıBartolomco Colle. lerine dönmüşlerdir . ........................................................................................................... 

Hitler Koni Ciano 
ile tekrar görüştü 

Uzunca süren bu görüşmede Fon Ribentrop 
ve halyan elçisi de bulundular, Kont 

Ciano Romaya döndü 

100 kadar tayyareni n birbirine girdikleri bu muharebede pi 
hücumlar yapıldı, hücuma uğrayan deniz kafilesi kurtuldu 

Sivillerden 
ölenlerin adedi 

artıyor 

Bir ayda lngilterede 
336, Almanyada 450 

sivil öldü 
Londra 20 (Hususi) - Alman 

tayyarelen bu akşam cenubi Ingil -
tere sahilleri açığındn, bir vapur ka
filesine hifcum etmi§lerdir. Kafile
ye re fakat eden \harb gemileri der -
hal hava dafi toplarını faaliyete ge
çirerek, pike hücumu ynpan tayya
rdere karşı şiddetli bir bnraj cteşi 
açmı§lardır. 
Düşman tayyarelerile yapılan bu 

düelloya, kısa bir müdd~ sonra In
giliz avcı tayyareteri de karışmış ve 
havada yüz kadar tayyarenin birbi
rine girdikleri görülmüıtür. 

• 
• .-·-· . .... . 

• 

Manı üzerinde Alman tayyareteri 

teati edilen ateıılerden mütevellid Bu muharebede 
duman tabakası o kadar kcsnft't pey yaresi düşürülmüş ve diğer 
da etmiştir ki, gemi kafilesi bu du- tayyareler hasara uğrntılmıştır. 
ınan arasında kaybolmuş ve sali - giliz tayyarelerinin kayıbı yalnız 
men limana varmıştır, 'ancdir. 

İngiliz tayyareJeri daha bir müd- Londra 20 lHususl> - İnglltere 
det dütmanı takib ederek, daiıt - zerinde yapılan hava akınları net 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli :Walrale: Sözden söze fark vardır -

Konkret konuşma 
Ihtiyacı 

Yum: Muhittin Birgen J 
p ühr?r bir nutuk söyledi; şu 

SOylediğin söz, verdigin ıwıihat, 
yaptığın ta vslye dDb'u olabilir. Fa -
kat mubatabınm hoşuna gitmedi 
mi, kusuru herşeyden evvel kendin
de aramalısın. 

Hesab, 'ölçü, mohakeme "fe mantık 
nncak dlnlenip knbnl edfld~l zaman 
bir tıym.et ifade eder, sözü dlnletme. 
nin tek yolu ise iy1 ve mülAyim roy
lemeyl bilmektir. 

daltıkada bu nutkun bütün 
metnini dinlcmi§ ve o'kumıımış bu
lunmama Yağmen anladığım umumi 
manası şudur: Bay Hitler, bundan 
böyle harbin devam etmesi için bir 
sebeb görmüyor ve bunun için de 
vicdanını, devam edecek bir mü -
cadelenin getireceği musib~tlere 
kartı terniz tutmak istiyerek Jngil -
tereye dönüp ona bir anlaşma tekliti 
yapıyor. ················ · ······· ··· ·· ··· ·····--······ ...... ·· · ........................ ..................................................... ~- .~. •&ii~~;;;;;;;;;;;;;:~~t.:.....:.f.-L..la.--2--J ( Ş e h i r ll a b ·;;·;···ı···;···; .. i ................ J Siyaset adamlarının sözlerini. aöy 
ledikleri ltelimelerle ve bu kelime -
Jerin manalarile anlamak ekst:iiya 
yanlış olur. Birçok ahvalde, politi
kacılar, söylediklerini yapmazlar ve 
yapmak istediklerini de söylemez -
ler. aDil, insana fikirlerini aaklam.ık 
için verilmiştir)) diyen filozofun, bu 
vecizeyi bilhassa ııiyaset adamları 
için teı'tib etmiıı olduğunu söyler -
ade hata ctmİ§ olmayız. Bununla be
Taber, hakiki fikirlerini en kı~kanç 
bir İtina ile Mk]amayı adet edinmiş 
olan insanlarda bile vicdanın bazan 
d udaldara hakim olması ıhtimnli 
yok değildir. 

Adltr:ki~e~rfıa Yeni tersane nroiesi Bugü;:~ş~;rıdeniz 
istanbula geldiler Şehrimizde tetkiklerde bulunan Münakalat Ve futbol maÇI 
Adiiye Vekili Fethi Okyar, dü:ı V ekili bilhassa bu işle meşgul olacak 

Mbahki ekııpreale tehrimize eelmiş, 
Haydarpa§a i~taayonunda adiiye er
kanı tarafından .karşılanmıştır. Ve -
kil. b irkaç gün fe}ırirnizde kalacak, 
bu arada lııtaııbu l adiiyeaile alilrolı 
birçok iııleı- v e tapu, lcadastro etra
fında tetkiklerde bulunacaktır. Fet
hi Okyann yarın veya 'Salı günü Is
tanbul adiiyesini ziyaret ederek, 
müddeiumumi Hikmet O nat ve ha
kimlerle temaslarda bulunması ve 
adiiye ilileri etrafında izahat alması 

* Ha'klkatte, bugünkü muharebe, 
en katı vicdaniara bile büyük bir te
siı- yapa ... ak büyük dünya afetlerirı
d en biridir. Orta yerde harbeden 
bvvetler, " Mihver ile Ingiltereden 
ibaret olduğu halde bütün dünya
nın bayatı bozulmuş, bütün milletie
rin h ayat hesabları, roaddesile ve 
manasile, altüst olmuştur. Harb de
vam ettiği takdirde bu fenalık de -
v am edecek, dünyayı idare etmesi 
icab eyliyen manevi in7.ibat kimi
len çözülecek ve o zaman bugünkü 
fenalıkların beıı biri biı- afet şek
lini alacaktır. Bu ihtimaller karşısın
d a en kah vicdanın bile ııtzlamaması 
imkanı yoktur. Bu harbi bir an ev
vel bitirmek. hakikaten, bütün in -
aanbğın müşterek bir kazancı olur. 

muhtemeldir. 
Vekilin bundan baııka şehrimiz -

deki diğer adiiye dairelerile birlikte, 
İmralı adası cezaevini de teftiş ede
ceği anlaşılmaktadır. 
• Haber aldığımua göre, Inıralı ce
zaevi teşkiHitının genişletilmesi hu -
ausundalri karar ve tasavvurlar da, 
Adiiye Yelcilinin bu se~ati sıra -
aında, tetkik mevzuu olacaktır. 

Nafia V ekill tehrinıWie 

Şebrimizde tet.kiklerde bulunm: ıkan d ahilind e görülmektedir. Yainu 
Münakalat Ve~ili ~i Çetinkaya bu- bu aahilin kafi derinh'"'kte olmadığı 
r~da bulun~ugu muddet zarfı~?a yapılan sondajlar neticesinde anlaJıl 
bılha!!sa yenı kurulacak tersane ı~ıle mış ise d e mütehasaıslaı- tarafından 
me§gul olacaktır. Kurulacak tcrs<me b unun derinleştirilmesi İçin sarledi
Yak~nşarkın en büyü~ deniz in ~nt l~ek paranın, tersane Haliçte veya 
tezga?ı olacak ve b.u ışe 8-1 O m ıl - lımanın h erhangi bir yerinde yapıl
yon lı~a anuında bır para sarfedi - dığı takdirde sahanın geni~letilmt'.xİ 
lec:ktır. Tenanenin inşası için nıuh- için zaruri görülen istimlak masraf
telıf .. yer!er ileri sürülmüş ve bun - larından az olduğu anla§Jlmı$1r. Di
lar uzerınde ayYı a• tetkikler ya- ğer taraftan tenanenin şehır içeri
pılmı~tır: Bu te~'kikat neticesınde ııinde olmayıp, şehir banliyösünde 
teraane ıçin en münnsib görülen yu olması da muhtelif ııebeblerle mu
P endikte Pavli adası karşısındı:rl:i vafık görülmektedir. Her ne kadaT 
a?hildir .. ~~ ·~ilin ter~ih seheblt- - teraanenin derhal in~ına geçilmesi 
rınden bırısı duz ve halı olu~u ve 1-.u için luub vaziyelinin tevlid ettiği 
sebeble istimlak i için büyük paralar imkansızlıklar nıevzuubahs ise de 
ııarfına lüzum göstermemesidir. Ci- ilk fırsatta fülen inşaata başlamak 
varın çok ucuz ~iatla sa~ın alınıp üzere bütün iptidai hazırlıklar şim
tersane ~hasına ılhak edılecek ara- diden tamamlanncaktır. Veltil ba -
zide arnele ve memur evleri gibi te- zırlanan projeleri tetkike başlamı~
sisatın da vücude getirilmesi de im- tır. 

Oniversite ders kitabiara 1 Kardeşini yaralayan adam 
hazirlanıyor tevkif edildi 

A caba, hakikaten Führer bu işi 
b u tarzda mı mütalea ediyor~ Bu 
auale, herkes, kendi manbğına göre 
muhteli f tarzda cevablar verebilir. 
Bizce. insanlığın müşterek lın) nt ile 
ali\kadıır olan bu kadaı- mühim bir 
mesele karşısında aüali ((eveh, ve
ya cıhayır» cevabile bir hamlede ke
sip atmak yanlı~ bir usuldür. 

Nafia Vekili General Ali Fuad 
Cebesoy dün sabahki elıtSpreııle An
karadan şebrimize gel~. Veki1 
Haydarpa,a garında nafia erkanı ve 
doııtları tarafından karşılanmıotır. 

General Ali F u ad Cebesoy şeh- Maıtr'if Vekfıletl Üniversitede oku. Karagümrüktq, eve geç geleo 
kordeşi Yusufla bu yüzden arala -
nnda çıkan kavga sonunda oıçukla 
agır surette yaralıyan Halim ismin
de biri, dün adliyeye verilaı4tir. 

En iyi usul, ona dönerek: 
«- Konl::ret söyle, Bay Hitle1T1> 
Dcmektiı-. 

rimizde birkaç gün kaldıktan sonra tulan derslerin ldtab 1şin1 halletmek 
Ankaraya dönecektir. maksadile her profesörlin okuttuğu 

Maarif Velci.li Alıkaraya d önecek ders kitabını üç sene zarfında hazır
Bir haftadanberi şehrimizde bu - laması meoburiyetini ltoymu,tu. * lunmalta o1an Maarif Vekili Hasan Üniversitenin mnhtelif fakültelc -

, Filhakika, eğer şu dünya bugün " I y 1 b k A k d" rinde ;pro!esörlerin bir kısmı ders ki-
bÜyÜk bir derd iç.inde ise, bu der- A i üce u a şam n amya o-
din yann büsbütün büyüyüp biı .ii- necektir. tablarını hazırlnmış ve tabedılmek 
fet şeklini alması ihtimalleri mev - uzere Maarif matbaasına vermişler -
cudsa ve nihayet. eğer, biitün fe _ Kadıköy açıklannda dir. Geçen sene ıçınde bir kısmı ya. 

nalık,lara bir nihayet vermek haki- bir sandal devrildi alan ve yaİ'ım kalan kitablnr da bu 
ltaten matlub ise. böyle müphcın 11c tatil devresinde tamamlanncak ve 
umumi şeyler söylemek yerine kon- Şehremininde oturan Şemsettin, yeni ders ~.mn yctiştlrilecektfr. Ye. 
kret konuşmak bir zarurettir. Hayat Ya.şar, Fethi, Muhittin ve Yusuf ad- ni kitablar Universlle te.rim komis -
mücadelesinin hıırb ve tahrjb tara- lanntıa b~ ~euk, d{ln Y~n11tapldan yunlarmca tesbıt edilen yeni tcrlm. 
fını bırakıp ııüratle sulh devrine ge- bir sandal kiralıyarak Modaya git - lerc göre hazırlanmıştır. 

Müddeiumumilik, suçluyu Su] -
tanahmed 1 nci sulh ceza hakiminin 
huzuruna çtkartmt ; Halim sorguya 
çekildikten sonra, tevkif _;_dilmiştir. 

Numerotaj İflen 
Numerotaj faaliyeti ilerlemekte -

dir. Bu ~Jerle me gul olmak üzere 
Vali muavini Haluk Nihad:n rei -
liği altında bir heyet seçılmiştir. 
Haluk Nihad, Sanyere giderei: faa
liyeti gözden geçirmi tir. 

çebilmenin yegane yolu, sarih ve mişlerdlr. 
vauh, madde üzerinde söz söyle - Burada bir müddet gezip eğlenen 
mektedir. Almanya kendisi içiıı ne beş kafadar, sandalın yelkenini n -
istiyor, AVTupamn ve dünyanın iyi- çıp Yenikapıda donerierken Kadıköy 
liği narnma neler olması ve neler açıklarında şiddetle esen rüzgnnn te_ 
yapılması muvafık olacağı fikrin - sirUe sandal devrilmiş, ~cuklann 
dedir) Bunlan ortaya atmak. ve hepsi de denize dökülmfışlerdir. 
hatta milletierin münakaşnlanna ar- Bu sırada oradan geçmekte olan 
zetmek, samimiliğin yegane delilı- Burgaz vapuro kaptanı Mahir, va _ 
ni vermek demektir. purun istikamçtını de~iştirerek ka _ 

.~····-·············· ··· ···--················· ·· ··--··· .. ······-················ ................. , 
ISTER INAN, ISTER INANMA ! 1 

O zaman herkes görür •. anlar ve zazedelerin lmdadınn koşmuş ve bo. 
düşünür. Samimi bir vicdanın yapa- ğillınak tirere bulunan çocuklun de. 
cağı, yapmakla mükellef bulunduğu nizden çıka.rmı.şt.:ır. Sandalını çocuk
şey budur. Bunun haricinde her söz, lnra veren sandalcı Harndi hakkında 
h er hareket boştur, neticesiz kal - t.aldbat yapılmaktadır. 
mıya mahkumdur: eğer vicdan na
mına konuşulacaksa bu söz böyle 
umumi bir !!iyaset sözü değil, müs
bet, koılkretl bir konuşma unsuru 
o,ma1ıdır. 

dlu/ıiill.Jı c23ir')eJı 

Hakikat gazetesi 
Cuma gününden itibaren Haki -

tat isimli yeni bir arka.d~ 1ntlşara 
ba.şlamıştır. Kendisini tebrlk eder, 
muvaf!akiyeLinl dlleriz. 
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mGARiB BiR iZDiVAÇ 
Naldeden: Maaz~z Tah•in Berluıncl 

- Valiahi bilmem, bt".n de 
~imdi kendi l:endime bunu soru
~rdum. 

- Demek s!lnıı bir ey deme
di. Oh ne kadar memnun oldum 
bilseni Orada bir pabrtıyn ı.ebeb 
olurum diye ooüm kopuyordu. 
Bu korkum, sizin alelacc:-le Ynka
cı!·tan indiğiniu haber aldığım 
vakit daha fazlalaşlt. Siz yokken 
bir defn buraya uğramıştı:n, u

şak on beş gün lca.dar Ynkacıkta 
kalacağıl'\ız.ı söylemi ti. Sizin av 
detinizi öğre:ıince ann-oğul ve ge
lin kavgala nrnk birbirinizden 
ayrıldığımza biikınettim ve lees
aürden adeta nlJımı kaybcttim. 

Öyle mı ~ Bizinı Ynkacık.. 
ınc:ııgiUJıtW' nered en haber al-

Handan bir sarüye tereddüd
den sonra cevab verdi: 

- Tesadüfen o .• alelacayib .• 
Mehpare ban•:rJa lı:arşılaşmıştım. 

Haluk ke1im~leriııi lartarak: 
- Şimdi anla_dım, dedi. Ken

disine Zeyn~bin annesi aüsünü 
veren Mehpllle hanım ..• 

Bu sözler genç kadını elek
triklenmiş gibi nrstı. 

- Annesi üsünü veren ır. i? 
Bunda ,uph.: olduğunu bilmiyor
dum .. demek Zeynebin onun kı
zı olduğu muhakkak değil 

- Onun 'leynebin anası ola
bileceğine akhm em1iyoı-. 

- Danlma Ha1ük. bahsi aen 
açbğın için söylerneğe mecbur 
kalıyonJm : ~n Z e,"nehin tıalle-

Alman devlet reisi Hitler evveL 
ki gün öğleden .sonra bir nutuk 
söyledi. Bütün Alnuı.n radyolarının 
muhtelif llsanlnrla dlinyaya yay -
dıklan bu nutku akşamlan çıkan 
t:Son Dakikaıı gazetesi, lntlşar za_ 
manı ayni saate rasiarnıyan her ga. 
zctenin yapacağı gibi radyodan 
dinliyerek kısmen koyabilmiş. Me
selenln buraya kadar olan kısmın
da bir gnyri tabiilik yok. Gayri ta. 
biilik cSon DakikaP nın bu a1ela_ 
de iş1 fevkalftde bir muvaffaldyet 
teli.kki ederek dün nkşamki nUsba. 

. 
sında hayli uzun bir yazı lle ken. : 
di kendisini methetmeslndedlr. : 
Nutku alabUmek için geç çıktlğuu ~ 
söyliyen «Son Daklkaıı methlyesin- : 
de; {Bu şerefli gecikmeden dolayı 
bir kere daha itlznr cderız.) diyor. 
Hangi şeref? Ne 1çin? HltJerln nut. 
kunu radyolarda dinleyip gazeteye 
geçirmenin şeref neresinde? 

Biz bunun şeref verici bir mu -
vaffaklyet dcğıl, yen;lz bir tefnhür 
ve havret verlci bir i idnlsizlik ol
du~una inanıyonrz;. Fakat ey oku. 
yueu .sen 
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hitimize yakışmıyan, bazı Pıcnyib
ükler farkediyorum. Aile seviye
si itibarile bi:ı.den oşağı olduğu 
besbelti ... Eğer ona merhameten 
onunla evlenmiş oldu~unu bil
meseydim bunları Mna söylem•:
ğe cesaret edt-meldim. 

Haluk birinci cümleleri mü
himsemeden yalnız aon kelimele
re c eva b verdi: 

- Merharneten mi? Herhal
de ona acıdığımdan değil. .• 

Bunu her ne kndnr l;"ıkaylll bir 
seııle söylemişse de Handan onu:ı 
gözlerindeki ızhmhdan, onun pek 
mes"ud olınndı<{m: a"lltyarak ü -
mid ve haynle kapıldı. Şimdi 
kendi kendine, Saffet hnnımın o 
mektubu alıncn ne hale :geldiğini, 
oğlile-ve gelinile aralannda neler 
geçtiğini tah yyül ederek zevk 
duyuyor, hem Haluktan, hem 
Zeynebden intikam almış olduğu
na xani oluyordu. Liikin. bunu 
doğrudan dQğruya amcasının oğ
lunun ağz.ından dinlemek hazzına 
tatmak büsbütün daha lezjz bir 

gene aktrislik rdünde devam etti 
ve ti triyen Liı- sesle H alut.a hitab 
etti: 

- Haluk, -mmı. tekrar yalva -
nyorum. Beni t.~kdir et, bana aci 
sözler !!Öyle: ta kar bir ct'vab ver 
bana: Annen biliyor muydu) 

HarikuH\de güzel göz.leri hele -
canla parladığı ıçin göı. ya~larile 
buğulanmı~ hissinı verıyordu. 
Genç ada'"ll onu soğuk ve müs -
tehzi nazatlar la süzdü: 

- Ciddım muvaffak oiuyor -
eun Handaııl i'\e yazık ki genç ya 
şında tiya~roy:ı girmemişsin! Bu
gün meşhur bir aktris olurdun. 

Handan bll cevabı hiç bt>kle -
miyordu. Birdl'nhir,. h~ynine kan 
bücum etti. ~özlerinden bu defa 
cidden yaı;l.u döküinıcğe ba~la -
dı. Hiddet yaşları ... 

Halükun canı sıktlmıştt. Bunu 
gizliyemeden e~nedi, fakat nvni 
dakiknda misnfirinc kaT~l ncza -
ketsizce hart!kettc bulunduğunu 
anlad ığı ~çin tebessüm etmeğe 
kendini m ecbur blldi -ve §U söı.leri 

Istanbul kUıek §ampiyona.sın.n ilk 
müsabakası bugün Y e.rıımahalle ile 
Büyükdere arumda yapılac:ıdctır. 
Yarışlar müptedi ve kıdemliler o
larak iki kategori üzerinden icra e
dilecektir. 

Kızlar arasında ayn bir müsaba
ka yapılacaktıT. 

Istanbul at yanpan 
İstanbul at yan~lannın ikincisi 

bugün &aat J 5 de Velidendi ko§U 
mahallinde yapılaca'ktu. 

y eai tenis sahalan 
Tenis ve dağalık klübünün } eni 

tenis saha lan Pazartesi günü saat 
5 de merasimle açılacaktır. 
F~ - Aıııbrqiic:ü maçı 
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 

bugün saat 18 de Kadıköy stadında 
yapılacaktır. - - ------
Köprünün yükseltitme 

işi tamamlandı 

-

Tramnylar yiikseltilen kwmdaıı 
geçerlerken 

Köprünün Eminönü cihctindeki 
ayağı evı.·elki gece mu\•affaki:;-etle 
yükseltilmiş, dün .aoıbah tramHıylru
yeniden köprü üstünden geçweğe 
ba Jamıştır. Şimdiye kadar meydan 
ve köprü imündelci inşaat belediye 
tarafından yapı1makta idi. Bund:ın 
sonra meydanın betonlanması ve 
köprüdeki inşaat işieri ile tramvay 
idaresi meşgul olacaktır. Kaıaköy 
köprüsünün modern şekilde. tenvir 
edilmesi, Yenicamini o ışıklandırılına 
sı kararla mış ve bir proıe meydaun 
getirilmiştir. =---------
Bir kadm tramvaydan dü§tÜ 

Fındıklıda oturan 65 }·aşl.,nnda 
Hatice adında bir kadın, dün trarn
vayla Faodıkhdan geçerken müva
zenesini kaybederek caddeye düş -
müş, ba11ndan yarıılanmıştır. Yarah 
kadın tedavi altına alınmıştır. 

- Ne yapalım kızım? Her şe
ye.ıağınen ben bayah Çf>k zevkli 
ve tatlı bu1uyorom. 

- Zevkli ve tatlt r:ı~ Be"lim 
bedbaht olduğumu, göz ya~brile 
boğulduğumu gördüğün b~Jde bu 
sözleıi nasıl söyliycbilıyonun > 

- Eğer sf'!n.n derin bir acı du
yacak knbiliy•·tte oldı::guna ıhti -
mal verseydim sana ka~ı daha 
samimi ve canda-ı bir tarzda ifa
deı keHim edcrdiın. Ancak, senin 
ne sevincinin, nı- de kederinin ha
kiki olamtyncağınn Jtaniim. 

Handan öfke ile yerinde.ı fır
ladı ve evvela bu sö71ere ı;iddetle 
mukabele ettikten sonra nihayet 
şöyle bir .sual sordu: 

- Yoksa ben .eskiden daha az 
mı güzelim? 

Haluk ba,.•nı salladı: 
- Hayu amma güzcllığin be

nim üzerimdeki nüfuzunu kay -
be tti. 

- Halbuki r,üzelliğin kudreti 
hiç bir zaman öbm:z. Sen soğuk 
bir sesle konusarak b enim 

Temmuz 21 

Sözün kısası 
Kabağa da;,: 

\s E. EkPe'1t Tatw 

O ruı. lik önce: .cennet tnaın4 
dırh diyen berzevekili eli 

geçirsem kencllslle bir çlft llif edef• 
dim. Filhaklka, cennette kendis1Jlf 

boyuna kabak yedircceklerlnden e • 
min olan adamın dlnden, imnndalS 
~ıkması işten bile detfldir. 

Mübarek, sebzelerin en drs1Zl, eti 
mendeburu, en müptezelidlr. MeY • 
dana 'Çıkar, §Öylece bir boy gösterlt', 
kabadayılık taslar .. Sonra birdenbiıf 
düşer, ueuzlar, en 'J)ahalılık zama " 
nında ç:lft kllosu çeyre~e kadar lnet· 

Bo mandar ucuzlu~una karşı bari 
herhangt bir hassası, bir besleyicUiJi 
olsa? Hayır. o. ancak bir perhiz ye# 
meğldlr. Bozuk midelere, güç hnZJJle .. 
den, hastalıktan yeni lmlkmış kimSe• 
lere yedirllir. Henliz kopmuş, tabiri 
mahsusu ne ırçiçeği burnundB» olmııı.. 
sa kokusu ·ve lezzetl de yoktur. 

Pek nadir taraftarları, patııeanıtı 
yokluğunda yerini tuttuğunu söyler• 
ler; knrnıyanğutı, ima:rnbawıl<lısın1t 
musakkasuu sena ederler. Halbıi!d 
ne deseler boş, ne yapsalar nafiledlt'• 
Kabak daima kabaktır, patııeanıfl 
yerini hfç btr vakit tutamaz. PatJıcntı 
mor !eracelJ, ahım .§abun, yosnı3. 

vardakosta bir saraylı, kabak ·Ise satl 
benizli, soluk yeldlnneli, şıllık ma " 
halle "karısıdır. Nerede ilkinin kurU• 
mu, tencerede, kevglrde durumu n e# 
rcde ötekinin yayvan ya}'Tan, y~nşaı 
yanşak kıllt'l, kıyafetl? ı 

Biz Ç<ıcukken, kaba~a karşı nttl 
sevgLc;izllğlmlzi yenrnek için: 

- Yersen kabacık, yemezsen kn.PI 
açık! derlerdi. 

Kendi payıma, kaç defa açık kn.pı# 
yı tercih ey)editfrnt hatırlnnm. çı.irı.. 

kü, bana bu .suretle cebretmek tstl " 
yenlerin. yaramazlık1anmdan usan ..... 
dıklan vakit: 

- Artık çok oluyorsun_ Kabak tad1 
verdin! 

Veyahud ki şımanna füt\metıetl 
gösterdi~imde: 

- Bu çocu~a yüz vermlye gt:'lmd. 
kabalt çiçeği gibi açılır_ dedikleri di 
o1nrdn. 
Kabağa karşı busumetıme tarihli\ 

de dablt oldu. Nizarnı ct:'dlde 1~ıı 
eden Kabakçı Mustafanın liıknb1 
Kabakçı yerine patlıenneı olsaydı. lll# 
+!mal ki patlıcandan da .wğurdum. 

ı Heri!e ne de güzel Ilikab Üydur ~ 
rnuşlar! Öyle bayn~ şak.iye, böyle 
'>avnği bir nisbet yaloşır. 

Bütün bunlarla beraber, ht:'r sene 
bu mevsimde, tnbatp sofralarm•zd!l 
sık sık porsumuş deriyi andıran kı ~ 
zartması, bol nane ve dereotunun ver# 
diği çe.şıti sayesinde yenen kalyesf, 
içindeki klymanın sayesinde yutt ıaı:ı 
dolması ve belki de yl'gane makul 
şekli olan fialdtası lle hepimiz gin o-
lur ki yasak sav:ınz. 

O günler. ekscrlyetle ny sonların!J 
tesadüf eden giinlerdir. işte o ciın# 
lerde, hesabsız harcıyan hovardalaf 
glbi, varımızı. yo.A"umuzu kibar "/6 

pahalı sebzclerle lsraf ettikten sontil• 
çift kilosu çeyreğe ısaWan m'ba.ğ6o 
döner, saz l>Eınli.ll, soluk yeldlrmell. 
§ıllık mahalle kansne kifaflanın:z! .. • 

c. ct~P.ffl- ~a.' u 
···················································" 
Güngören köyü cinayetiniri 

mah iyeti anlatılamadı 
Topkapı dışında Gtngören kö)'-il 

civannda bir kabak tarlasında i;]t" 
nen cinayetin tahkikatı, rnüddeıunı.l 
milik ve 4 üncü sorgu hakimli~inc~ 
derinleı,ıtirilmektedir. Ancak, hadi ~ 
sede maktul düşen Hacının vefal 
sebebi hala anlaşılamamıe bulun • 
:malctadır. Cesed Üzerinde yapılat! 
otopsi de, bu ciheti aydınlatam.ınuŞ: 
tır. 

Cüzelliğim seni !lali nüfuzu al ~ 
anda tutuyor. Başka türlü olma .. 
sı imkansız! 

Genç adnfl) müstehziyane or· 
du: 

-Sebeb? O h alde sana baş .. 
ka bir itirafda dıilia bulu:ıacağııo • 
Senin güzeUii;:-in benim na7.aumdıı 
bugün hakiki bir güul!ik dı·ğil • 
dir; çünkü onda içden gelen ve 

onu ~lır:ın sevimli bir ~ıcaklık 
eksik! Belki de bugün hayat tc • 
lakkim değişti, belki de eskiden 
daha faı.l;ı ~ey1e:r istiyorum 1 Her 
ne hal ise bugün seninki gibi bir 

güzellikten bir şey anlamıyorum: 
Handnn yüzüne bir tokat ) ert'1' 

gibi yerinden fırladı: 

-Yalan söylüyorsun! 
Haluk ılyni küstah tavırla ,..e 

müstehzi nazarjarla ona bnkn rıılc 
sözüne deva:n etti: 

- Sende güzel olmıyan pe~ 
çok §eY var Hnndan .. dahn do~ ' 
rusu çirkip o la n •• • 
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.... 'relgra.E, Tele:foa Ve .Radyo Baberieri 

Italyanlar YÜgoslavyadan1~me· •kA d• . ı ' Almanyanın sulh 

• 
Ingilizler Tobruk 

ŞI ayet e ıyo r ar teklifi tetkik\ iz 
reddolunmamalıdır 

limanını geniden 
bombardıman ettiler lt V devletlerine mi/ı ver ve I ugoslavganın 

bilhassa İtalgaga karşı dostane addedil
. migecek bazı hareketleri görülmektedir ,, 

Yazan 1 Selim Ra gıp Em et~ 
Jl arbin son safluısındayız. AL 

man:ynnın Dançlg koridor Kahi 1 
davasını ileri sürerek Polonyaya ta_ 'ıe 20 (A.A.) - n.ı;iliz ha- ri. tayyarderimiz tarafından bom • 
arroz etti~ bir EylOl 939 dan bugü • va ku":etleri tebliği: hardırnan edilmi~tir. &:ı bombalar, 
nç. kadar on ay geçti. Bu on p.y )Çinde Carbı MısJJda. Meraa Matruh ve hedeflerine tam olarak VMII olmuş• 
Lehlstan maA.Ifib oldu ve taksime uğ_ civan, gÜndüz ve 18/19 T cmmu:z tur. Tahribatın genişliği henüz ma • 
radı. Norveç işgal edildi. Fclemenk, gecesi tayyareler tarahndan bom - Ium değildir. 

b~ b d dihn. · B' d- Eritre' de Agordat tayyare mey -

lı·-vma 20 <A.A.) - s•~rani: h k-n - riilm kted' B hft' - .... _ Belçika ve Fransa sillıhlarını ·teslim ar ıman e '§tir. ır U§man "' zı nre o:;ı.ıer go e ır. u ""• yu..,ek mahfellerde da ı a ka ., ıl b" d .. atı mecburiyetinde kaldılar. Sıra, şimdi tayyaıeai düşmü1 ve yanını~tır. Bu n n r,.. yap an ucum a uç 
hl~L alık dıelazioni İntemazionnle• mec.munsı baş - siyasi bir eemlleUrlık yapıldltı kannatJni tevlid edebi_ halyan tayyaresi yerde ciddi :ıasara 
-...q)esinde bllh""~:ı •"yle Y"Zin"ktadır·. • etrafı denizlerle muhat adnlarına çe. tayyarenin mürettebatınd._:ın heı ki- v J E lk' h l d 

li ......, 'il" " " lırse de yenl Auupa. nizarnını nazarı itiba.ra almanın kilen ve mutlak bir müdafaa hazırlı- p ölmüş ve telsizci esir edilnıistir. ugratı mıştJT. vve ı ücum ar a 

~rı:k~~ ~e~leketlerinln vaziyetinde b~hassa so.n bu memleketierin veya bu memleketin menfantleri ikti- ğile meşgul .()]an İngiltere He ·bu iş. İngiliz hava kuvvetlerine mcnsub h::;r~~:n;:mttı:etİ:;I~!t :~a~ 
Jıa.sıı olm Munıh gorüşmelerln~cn sonrn. bır_ gcvşeklı~ ımsından olduğu aşikfı.rdır. lerı başarmış bulunan Almanya ara- bombardıman tayyareleri. Libya' da 
bır bt uş ve bu memleketıerın dahn şımdiden yenı sında davanın nihat satbasını hal EJ bb" h" t . 1 d' B muştur. Tayyarelerimiz geri döner -

lkanıet aldıklan gorülmüştür. Fakat henüz bazı Roma - Berlin mihvert bazı mıntaka.larda devrini yap- ve ftı.cıletınıy· e geldi dgu L ~ yeb"yük~.cum e mıt ekr ır1• u - ken, bütün tayyare meydanı mınta-
Jerıerd . . . . · ra a oeş u yangın ç: arı mşıtır. k · h d 1 • · d b l 
'fe e ve bDhassa Yugoslavyadn Mıhver devletlerine mış bir zihnlyetın ve fikirlerın ya.şamrunna kar§l müsa_ 1. u· dal üd r ... . . . ası 111ya uman ar açın e u unu • 

bUhft--- 1· . - ng ız a arının m ıı. aası a.UV- Tobruk limanında tıcaret gemile- yordu 
....... :~ t:ılyaya karşı dostane addedilemiyccek ba. malın gosteremez. vetli bir donaruna ve herhalde ihmal • ......... ''T -·························;:;········-···d········;;······-·-~·;~····-··· .. ········~·;i;d;····;i;~iii·~~···Ai;lli·~·k·· ~~~:cc;a~:;~ b~:. b~~:;: ingiliz sahillerinde dün müthiş bir Opraga Onu' tarafindan, bu adalara yapılacak ta. 

'' heykeli önünde geçid arnızun aklbetl daima .şüphe ile kar_ hava muharebesi· oldu 
• ~anabilir. Nitekim bu şüphe ve te _ 

F ran b M al p - A • resmi yaptiiar reddüd, Alma~ devlet .. rıcallnde mev_ • 

t 
sız mat uah areş eten hukumeti lzmir 20 (AA.) - Liselerin s- cud oldu~u lçın son so~ söylenmeden (Baştarafı 1 Ind sayfada) tinfn bir tebliğine nazaran, İngllte • 

arafından alınan kararları tasvib ediyor keri kamplan bugün bitmiştir. Bu ve geri alınma.cıı mümkun olmıyan n- ceslnde, 18 Hazirandan itibaren bir renin cenubu ş:uki sahilleri açıkla. • 
münasebetle kamp talebesi Cümh u- dım atılmadan evvel !>lman devlet ay zarfında 336 sivD ölmüş ve 476 sL nnda dün yapılan ıtkl havn muhnre-

l~c;ernıont..Ferrand 20 (A.A.) -.Top olan maddeleri değil, sanayi için ll.. riyet meydanına gelerek Atatürk reisi Her Hi~er, harbi~ ~uhtelit sar: vi1 de a~r surette yaralanmıştır. besinde 120 Alman avcı ve bombar • 
h donug» başlığı ıııtmda Temps zun olan maddeleri de istlhsa.l et • heykeline çelenkler koymuıılar ve li- balarında soyle~~yt ıtıyad edindiğı Ayni müddet zarfında 130 Alman dırnan tayyaresi Jştirnk etmi~fr. Öi
enı~:.es~ b~akalesinde köylerde el melidir. Dokuma sanayiinin barieden ııeler ayrı ayrı heykel önünde gaçid !lut~klanndan bırın! daha .~öyledi ve tayyaresi düşürülmüş ve 50 tnyyarc leyin cereyan eden birincı büyük hfi. 
ı ı;lnın mustacel ihtıyaçlarını ön_ temin et.meğe mecbur oldu~u madde resmi yapmı~lardır. Ingıltereye açıkça bır defa daha sulh de ciddi hasara uğratılmıştır. cumda 70 e yakm Alman tayyan~st 
~ek iç.in hükümetin aldı~ı karar- ler daha fıızla istlhsal edllinelldir. - Halk gençleri şiddetle alkı§lı:ı _ teklif et~. Her H~tıerln nutku, Al - Alma!l membalarına göre, geçen bir deniZ nakliye kolunu bombardı ~ 

0 
t.aavıb etmektedır. Gazete yazwnı §U .sureUe bitirmek mıştır. man göruş :ıvlyesınden ~OtUn h!l.di- ayda, Ingıiliz tayyareleri tarafından man etmete teşebbüs etmişlerdir. 50 

Gıer~te, ziraat Işlerini idare etmek tedir: ~t~ bir bulAsasını verdıkt:~ sonra yapılan akınlar neticesinde de, Al _ den fazla tayyare de öğleden sonra 
~ile mareşa1 Petaın tarafından se- Ziraı ıttı.sadiyatımızda ta.savvur et Adapazatında feci Ingıltereye yaptıltı sulh teklıfınln se- man slvll halkından 450 kişi ölmüŞ- bir cenub limanını bombardunan et. 
~ z:ıtın fahslyeUne it.imad gös _ tiğimiz lnkılfıb budur. Bu d.nkılfl.b, ye_ bebl~r!nl anlatmaktadır. tür. mek ~ebbüsünde bulunmn,tur. 
lıınn!kte ve Y&lnız telkinlerde bu _ nllmesi lflzım gelen mfi4külflt hesaba bir kaza Her Hitler. belki bu teklifine ek • * A lman tebliği 

T kl~ iktifa etmektedir. katılarak ve sadmestz olarak tamam lediği kuvvem tehdidile tarihin nadlf Londra 20 _ Bugün Alman ta-a. Berlin 20 (AA) - Alman ba1 
emı>s c n Adapazan (Hususi> - Evvelki gün u 

hAkimdir: azaran davaya lki mesele lanmnlıdır. cThprağa döniiJ• muvaf- burada dikkatsizlik yüzünden feci bir kaydettlği muazz.-ım bir blöf y~pmı.ş_ releri İngilterenin cenubu garbi mm_ kum~nclanlı~ının tebliği: 
Nütus fnkiyetsizli~e tahammül etmlyen bir kaza olmuştur. Elektrik ~çilerlnden tır. Fakat onun Lehl.sta~ oorhınc ta_ takası üzerinde faaliyette bulunmuŞ- Bır denızaltı grmısı cem'an 

cltlecek ~ azaıml§ mıntakaJam sevke- tcşebbüstür. Hükfunet emrinde bu _ kaddüm eden ve o harbden sonra lar ve bir miktar bomba atmışlardır. 24,700 tonilato hacminde düpnan 
'-t!'h--ı §Çl!crin. tevzii meselesi ve lunan bütün mali ve manevi vasıta- Aziz, kaldırılma.c;ı lAzım gelen bir e- olduinı kadar mücadelenin muhtelif Bu sabah İngilt-erenin cenubu .,...rki gemi~ini batırdığını bildirmektedir • 

• ._ meseıes dJ Iektrik dire~lnin tepesinde çalışır _ • y-

day astlhsa ı r. Artık fazla bu~- ları harekete geUnnelidir. Fakat top- ken, çürük olan direk devrilmı., "fe devrelerinde ileri sürdü~ü anla<ıma mıntalı:asında düşmnn tayyarelerin _ Alman hava kuvvetlerine men -
1'altla.rı 1

1 etmemelıdir. Fransa top rağa iade edilenleri fnkl.sara ulrat.. müJAha1l:llarının da gene birer blöf- den bir tanesi düşürülmüş ve bu tay_ sub mnharebe tayyare filoları, ce -
ya nız mevcudiyet! Için ldzım maktan çekinnıelldir. ~~ş:~kle IJeraber yıtvarlanarak ten ibaret oldu~unu söyliyenler az ol- yarenin biri yaralı obnat üzere 4 ki- nubi lngilterc~de ve iskoçyada, fab-

Alınanlar Holandada 
tevkifat yaphlar 

Arıısterdam 20 J) N B 
A vd - • • .: Iden fazla Alman H 1 d 

rni~ri!7gı aki resmi tebliğ neşredil - t?nında ente.me ;da::ıtrı,ea kHin~is-
. 1 1 rıne çok bakaretA . f endıle-

d ~ga altındaki arazide Alman or- pılmıştır amız muamele ya-
usunun ve sivil makamlıınn Holan- Bu s~b L.ı 

da ordıı.sunun tealimindenberi, Al - karniarı e"9'le~ ~o~ayı, Alman ma-
Jnnnya ı le Holanda ara:anda sulh b' l 'ı kendılennı mukabil ted 
mün b 1 • • ır er a mak nı b . ' -nsc ct e rı tesıs eylcmeğe ve .. 1 d' ec Urt} etinne gör _ 
normal §ernitin yeniden \'Ücude mkuş ~r ır. Bunun Üze.n·ne b .. 
t' ·ı · ge- e sen · ~ • ugun 
ır~ mesıne çalıomakta olmalarına k d sıb~ustemleke idaresi ile alii: 

ragmen, 1 lolanda Hindistanı hu"kA a ı~r ır miktar H olanda t b 
nıet' 'h A u- tevıı:if d'J . • e aası 

ı, aarı surette lmnn a]eybd e ı mıştır. Bu halin ne k d 
hattı hareket göstermekten fa •v alrı z~man devam edeceaı· H ) d aH~r 
rna Al rıg o- dı t , • o an a ın 
ın"jışd ve. ml!,~Yanııı artık taham- d s anı nıes ul makamianna bağlı -
ş·u d~ emıyecegı tcdbirl,.r almışt ır. 
ı:~~u,ıy] e kdadbar,l nralı:ırıııdn kadın ~~ . ~dolanda Hindistanına posta ser-

~ ar n u unm k .. vısı e .... · b' k d a uzere, iki b· l • ~e nı ır em re a ar kaldı-
ın rı mıııtır. ( ) K·· ~ 

oyl_ülerimiz yeni harman 
makınelerinden memnun 

.. Esld§ehir 20 (AA ) --=-.-----
rnuat · · - Zirr.nt k 1 d y eşarı ve kombineler müd" .. b çı mııı ar ır. eni makineler faali -
k~ya gelmişler ve yeni ha uru u ycte geçirilmiştir. Köylülerim•z bu 

ıncierini tetk'ık t k .. mıan ma- ml\kinelerden aldıkları neticede.ı 
b. l'k c me u zere val' ·ı k 

ır ı te vilayet ziraat ınıntak ı 1 e ç.o . memnundur. Vilayetimiu ve _ 
asııın rılmış olan makinelerin aayısı ellidir. 

Amerika 20 milyon dolarlık dumansız 
top barutu sipariş etti . 

lı' Yaşington 20 (A.A.) _ Ha 
k 'Ye ne:zareti, Du port de Ne-mar -ı evvel ~arbiye ne:zareti ayni kum -
i u~~~nyasile dumnnsız top bar::: paky~ .ıle 2 S milyon dolara mal ola
:~ 1 ıçin 20 milyon dolarlık bir ı ~d b~ barut fabrikası inşasır:a 

u avele akdetmiştir. Birkaç gün ~: ır mukavele imza etmiş -

Be~ç~kalı es· rler serbest bırakı ldı 
biıJBclrlin 20 (A.A.) - Hitler za-/ Belçika d 
iiı er c küçük zabitler hariç olmak evvel AJ or usunun teslimind~n 

ere bütü R 1 'k h b manyaya sevk d'l . aerb t b n e çı ıı ar c irierinin 1 Belçikalı eai I . e 1 mı, olı.n 
es ırııkılmalarını emretmi .. tir. gönderilme . r enbn 1 nıem)eketleriııt: 

- .!Ine aş anmıştır. 

Panamerikan -
konferansı 

V· 
tiye noıncton 20 (A.A.) - Hnri -

nazırı H ll b tak J.J u • eyanatta b•Jluna-
tneiJc~v~na konferansının istilii e -

l'rlctler ke lerneden ve diğer hükCı-
c arşı h reket . asmane bir tilrzı ha -

ce Ittihaz 
ltad Avrupa ar 1 oarak 

etmeden sade -
ha rbi ile al ii -
Panamerikan men-

fnatlerile mecogul ı w " o aeagını söy-
lemiştir. 

Havana 20 {A.A.) - Amerika Blrl 
şık devletleri hariclye nazırı H lle_ 

ı u , 
ynnn açı ncak olan panamerikan kon 
gresine iştırak etmek üzere bugün sa
nt 10 da buraya gelmiş ve Kuba hal 
kı tarafından hararetle w4~ 
ı ır. 

Ingiltere ile Fransa 
arasmda yeni bir hadise 

mamL<ılardır. Fakat netlee velev bir şilik müretteb<ıtı esir edilmiştir. rikalara, depolara, limanlaın, ihti -
te~adüf mnhsulü olarak onu teyid et- (a.a.) yat depolarına, topçu ve hava dafl 
~jış bulunsun: bugün. o tesadüfierin Ahnan tayyare fabrikalan bataryaları mevzilerine, hava m~y 
b~rer he~ab netıc:ııı. ol1lbilccefinl dü- bombalandı danlanna muvaffakiyetti hücumlar 
şunerek bugün ku tcklif karsısında Londra 20 (A.A.) _ Hava ı> e- yapmışlardır. Ingilterenin cenubun-

(Baştara.fı ı inci .sayfada) cfddi surette dunna~ ve dllşünmek zareti bildiriyor: da harb ve ticaret gemilerine de ay-
İngilizler, muharib sıfntile müşte- mecburiyeti vardır. Ingnterenln, her- Dün gündiiz bombardıman tay - n hücumlar yapılını br. B~!ı bin to-

reken sipariş ettikleri bu tayyarelerin halde hoıılanmıyacağını tnhmln Pt - yarderimiz Roterdam civanndal:i nilata hacminde bir ticaret gemisi 
kendilerine verilmesini Lştemektc, m"ek zor olmıyan bu teklifi, bDI'ıtered. toplu bir halde bulunan mavnala- tam bir isabetle batmış, üç katgo ile 
Fransızlar ise bunlann sahibi olduk- dud reddedecefinl sanmak doğru oL ra, Bou)ogne Jimanına ve Ha"VTe bir torpido mühim hasara uğramış· 
lannı iddia etmektedirler. Bu tayya_ maz. Çünkü İngilizlerin reallst kim • antıepolanna hücum etmişlerdir. tır • 
reler hlilen Martinlk adasında (cc- seler olduklarını dünyada ö~enme _ Saint _ Omer tayare m~ydanı da Düşman tayyareleri, 19 '20 Tem
nubt' Atlant.ikde Fransız müstemleke_ miş kimse kalmamıştır. Şayed bu tek- bombalanmıştır. Tayyarelcrimiz.clen muz gecesi. şimali ve garbi Alman
si) bulunan Fraruıız .Bearn. tayya _ lif reddedilirse va Alman tesebbüs - üçü dönmemiştir. ya üzerine bombalar atını )ardır. 
re gemisjndedlrler. • lerlntn muvaffak olamıyacnğırnt İn- Gece ııahil muhafazasına Jnf'nsub Bir c;ok sivil ölmüştür. Bu hücuır.lar 

Va§ington hükümeti bu mescle ne- gillzlertn knt'i kanaatları bulunma- tayyarelerimiz Emden deniz üssü esnasında b~ Ingiliz Lombardıman 
ticesinde, İngtuz ve Frnruıız donan _ sından. vahud da Almanlarl.'ı anlıııı- Harligen. Willemsoord limanl&rını tayyaresi düm1üştür. Bunların \içü 
maları arasında yeni bir çarpışma manın İn!!lltere Jcin ölüm demek ola. ve Cand levazım deposunu bombar- dafi topları tarafından ikisi v.cce av-
zuhfır edebileceğinden korkmnktn ve <'ağına iman etmiş olmalarından ile. dırnan etmişlerdir. cı tayyarelen tarafından düşüıül -
böyle bir ihtimalJ önlemek l.stemck • ri gelecektir Fakat en 'kötü de ols:ı. Bombardıman tayynrelerimiz, müştür. 
tedlr. dünvad11 birbir telrllf trtklkslz ola: Br erne, Diefholz. Paderbomı, Thur- Dün düşmanın knyıbı, ..2 7 ye çık

Dünya matbuati Hillerin 
nutkunu nas1l karş1 lad1 ? 

(Baştarafı ı Inci sayfada) 

nutku, Aimai'yanın harbin en güç 
ve en pahalı seferine başlamnsından 
evvel Alman maneviyabnı yükselt
mek için söylenmiş bir seri sözler -
d en ibaret telakki olunmalıdır • 

Nevyork Times, bilahare Hitleri 
Napolyonla muknyes~ ediyor ve di
yor ki: 

Napolyon, nazilerin hala yaptığı 
gibi, istila olunan deniş araziye si
yasi ta~yikten başka sosyal ve eko
nomik ideoloji enıpoze etmeğe çalış 
ınıyacak kadar hakim idi. 

Macarlara göre 
Buclapeşte 20 (A.A) - D. N. 

B. : 
Os Magyarsag, Hitlcrin nutkun

dan bahsederken diyor ki: 
Bir galibin, dün Führerin yaptığı 

gibi söz söylemesinın tarihte misali 
yoktur. 

Pe.cıter Uoyd diyor ki: 
Askeri yüksekliğine ve kuvveti -

ne rağmen Ingiliz miHetine sulh eli
ni uzattığından dolayı, dünya, H it
lere teşekkür etmelidir. ---

Kahlada nüfus iş leri 
Kahta <Hususi> - KAhtanın nü -

fus ve tapu işleri maalesef çok bo _ 
zuktur. Bilhassa nüfus işlerindeki ka. 
rışıklık halkı müteessir etmekte res
ml daireleri uğrn.ştırmaktadır. Bun _ 
ları ıslah etmek için, yeniden esaslı 
nüfus yazımına. ihtlyaçı vardır. 

rak reddolunama?.:. Hiç olmazs:ı. onun inge de Rotenburg tayynre meydan- mıştır. Üç Alman tayyare i ka)iıptır. 
teferril:ıtı sorulur. Esasları öğrenilir. lannı ve fabrikaları, Breme ve Ha
~ndan sonra red veya kabul olunur. novrede petrol depolarını, Essen 
Ingnterentn, son Alman teklifi kar- cephane fabrikalarını, ham emtia 
şısmda bu volda hareket edec~in! garlarını, E.schweze cıvarında Cassel 
tımduran SP.bebler çoktur. Cünkü İn- tayyare meydanını Brcme'in şarkın
eiltere herseyden evvel bir reallte da Aoltau civarında cephane tren-

Anılı-al Abriel Cezayir umumi 
Valisi oldu 

Vichy 20 (A.A) - Cezayir u
mumi valiliğine B. Lebeau'nun ye • 
rine amiral Abriel tayin eJilmşitir. 

memlekr.tldfr ve htıdiseler karsısında ı . · b b d · 1 d. -;;.············ · ··························· ····, h ennı om ar ıman etrnı er ır. r 1 
isden uzaklaşıp he.cıaba yatmasını Ta_vyarelerimizd~n biri üssüne dön - 1 Z b t 1 

bilir. memiştir. a 1 a romanimiZ 
5efim. (.12acu.Jf el1tPÇ fki bava mubarehesine 120 ALnan 1 Romanımızı bngun 4 uncü 

Bir Rurnen deniz 
tayyaresi kayıp 

tayyaresi ittirak etti sayfanıızda bulacaksınız 

Londra 20 CA.A l .~. H~~-~ .. ~~~re .: .• ~-~-~.-~ .• ~ .. !"'.~ ....... ~ .. !"'.~ ....... ~ .. !"'.~ ............ !"',~ ............ !"'.~ •• ~ •• "!' •• ~ •• 

SABAHTAN SABAHA 
Bükreş 20 (A.A.) - Bir Ru -

men deniz tayyaresi b~ &.işi lik ıpü
rettebatı ile Karadenizde Rumerı sa
hiJierine 40 mil mesafede kaybol 
muştur. 

Bir kapı acıldı • 
Suratının buruşuldoldarını, biçim., mahpu~ bir elernet ~içek şeklini aldı. 

sizliklerini eski ve yeni kimyanın icad Atmanyaıun tddlası büyüktür. 
eti ili merh emler , 'boyalar, ltnmler Köhne Avrapaya raaikal lılf nb.am 
vesair çeşidli madd~lt".rle tamir e.tml_ ftmıek. Bütün ~elip ~~mı, Avrupb 

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

ÇEMBERliTAŞ 
Sinemas tn da 

24 Temmuz Çar,,mha gnniın<.len 
itilıa en hergün 

Mati:ıe ve Suarelerde Sinema Pro
gramıDa ilavetea Şöhreti bütün 

dünyada tanınnıı~ 

( Fen ni Hokkabaz J 
Profeaör BOROSE ve Mis OKULTA
ın Alı:ıllara haynet veren eararengı:ı: 

barilcalarla dolu tem•illerini görıııe 
ni:ı:i tavaiye ederiz. Duhuliyo 

fiatlsaında um yoktur. 

ye, bu maskara ve palya~ hall De lmparatorlann fikri hep 'bu ldl. Bb 
Itendini ı-üzel ıö termiye çalı an kar t Insan dimağı kadar gl•lnti ve çıkın
yo~.ı:va, eski dÜ11yaya :reni nizarn tısı <'Ok Avrupa hiç bir devirde bu ra. 
ftrileeekıni'f. dibl nizarnı 'bulmu delfldlr. Tarih 
Bu 'niu.mı vermek iı~tlyen Alman - KÖsteriyor ki bu nlum ancak kunet.. 

yadır. Napolyoon da Avrupa. haritasını lerin müte.nuır \e denk &ldak1an 
Ön<'~ to1.a, dıımana bulad ı. Sonra devır·erde bi-az devamlı olmu , mü.. 
kendi keyfine ıöre nizam vermek Y'lızene bo%u1unea sarsılmıştır. Hele 
lc;tedl. Ailesi efradına kralhklar, Avrupa l'fbl o!gun mlll~tlrrhı ~avnafl 
prenslikler ba.h!;etfl. }'akat tuttura • olan daracık bir ahada tek lı.uvve • 
madı. Arkasından (1815) de \'!yana- tın biikırniyet tesis etmesine asla im. 
ıla toplanan ılevietler Napolvonun kan yoktur. Btınu dü ünmek meılent 
parçalı bohçaya ÇC\'İrdlli Avrupavı cemiyetın ruhuna hakim olan benilki 
yeni nizama koymıya çalıştılar bu anlamamak olur ki ek er cihanı-tr 

ıla pt!k sökmedi. Daha sonra .ı\lınan_ ler bu gafl~te di:~mu le!·dir. Yalna 
ya lttıhadı oldu. Balkan davalar~ Jl. lliUerin dunkü nutku kendisinin 

' koptu. Siyasi nüfuzlu çarpışma ha.ş. bu hataya düı.mekten kaçınılığını ve 
laılı. Büyük Darb patladı. Yeni m'ivazene slstrminl kab~ e me' letti
jlmle'r meydana çıktı. Kapitallc;t, ko- ğinl gösterdi. Umulur ki açık bir ba... 
münlst, reviz:çonist istemlerhı mü _ rL'! teklifi olan bu nııtıık Inirleri bo. 
<'.adt!lesl başladı. Xiha~ et bu Jı ırulmu . ambarları bns:ılnuş, hunırd 
patlak '\'erdi. Fransa hezimete uğradı. kalmamLc; Avnm:ı.vı sel"ıntetc çıkara
Fakat henüıı çarpısmıyan kuvvetler cak ~ilkilemclerin ba.c;Jantıcı oJc;un. 
ara..oı;ında nisbi bir tevazün basit oldu. Bf· kauı açılmıştır . Kapanmamasını 
Almanyanın faTihini b ir 7.Ua feda beldiye11m. 
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Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulU} tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticart her !'evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
• 

LiRA iKRAMiYE VERiYOR 
ZirE~at B~nknsında kumbaralı ve 1hbarsız tasarruf hesabıarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defn çekilecek kur'n ile ~a~ı _ 
daki pHi.na göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

• .....,_,l·"'· . 

SON POSTA 

- No. 21 

Sözünü burada kesti. 
- Evet •• niçin öldürdün ••• Tah

kikat gösteriyor ki, Marukin kendi 
halinde: nazik, klbar, kimseyt- bir 
kötülük etmemiş, bir kuş, bir sinek 
bile öldürmemiş bir adamdır. 

Serj acı bir kahkah,ı at h: 
- Bu kendi hnlinde, nazik, ki

bar. kimseye kötülük etmemfş, bir 
kuş, bir sinek bile öldürmemiş olan 
adam, Kont Nikola Marukin, benim 
anam ile bobamın öliimlerine r~b~b 
olmuştur. O, emanete ihanet eden 
bir adamdır. İhtilnli fırsat bilen bir 
canidir.:. Mösyö ... Tahk:kat neti
cesinde pek yanlış şeyler öğrenmiş
sinizi 

- Siz M rukin hakkında bu ka
dar malumatı ncıeden elde etti:· iz?. 
Yoksa, Pari teki gizli bir siyasi teş
kilat vasıtası ile mi'? .. 

Se rj gözlerini hayret le açtı: 
- Mösyöl. Ben mi gizli siyasi 

teşkilattan malı! mat almışım 1?. 
- Sizin Pariste bir takım esra

rengiz toplantılara iştirak ettiğiniz 
anlaşılıyor!. 

- Ben, gizli e.nare:ıgiz toplantı
lara mı gitmişim!'? 

- Evet. siz Serj Boranof .. 
Herşnr söze kanşmıyor, fakat 

sahneyi takib ediyordu. Delikanlı 
ona döndü: 

- Mösyö Herşnr ... dedi. Rüya 
mı görüyorum. Ben öyle gizli yerler 
falan bilmem ... Babam .. şey •• lVlös
y'ö Andriyö diyec~ktim... l\1ösyfi 
ve Madam Andriy5 bana öy1e yer
ler öğretmediler .. 

konuşmuyorlardı. Gideceği yeri ev
velden bilen Maciarn Brusso, otomo
bili büyük bir ustalıkla kullanıyor -
du. Bir aralık Kreyl jandaıma kara
kolunun önünde durdl'lar. Çnvuş Lii 
no da hasarnağa bindi. Onun tari -
file bir müddet dnha gittiler. Nıha
yet, bir yerde nraba durdu. Madam 
Brusso kocas•rıa: 

-Geldik! 
Dedi. Emniyet Müdürü kapıyı a

çıp indi, kendiııini selamlıyun çavu -
şa selam verdi; ve, Serıin koluna 
girmesini emretti. Sonra delikanlıya 
dönerek: 

- Işte Kreyl' e geldik Bornnof ..• 
Marukini vurnınk için hangi yoldan 
gittiğini tarif t"der misin'? 

Dedi. Delikanlı Ş<'~kın bir halclt> 
idi. Etrafına çekinerek bakıyordu. 
Çavuş Lüno'nu•l kolunda, ormana 
daldı. Üç yol ağzmn gelince, ortada
kine saptı. Emniyet Direktöı ü: 

- Cardan buraya yayan gclmiş
tin değil mi~ 

Diye sordu. 
- Evet .• fakat ol-lukçn karan -

lıktı. O zama;ı takib ettiğim yolu 
belki şimdi bulamam ••• 

-Buluşmak üzere Mnrukin ile 
evvelce sözleşmiş miydiniz'? 
-Hayır .• 
- Ona nerc·de rastlıyacnğınızı 

nasıl biliyordunuz) 
Serj cevab vermedi. 
- o halde, birisinden onun a -

detlerini öğr~nrrıiş olacc~ksırıız ~ 
- Evet .• kasabadan öğrendim .. 4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira Brusso gözlerini Serjin gözlerine 

dikti; yüzünde hasıl olacak en kü
çük bir değişikliği kaçırmak istemi
yordu: 

-Ne zaman! 
---------------------------

1940 lKRAMlYELERI: 
4 " 

500 
" 

2,000 
" 4 " 

250 " 1,000 
" 40 " 

100 
" 

4,000 
" 100 " 

50 " 
5,000 

" 120 " 
40 

" 
4,800 

" 160 " 
20 

" 3,209 " DİKKAT: Htsablarındakl parnlar bir sene içinde 50 Uradan ~ağı 
düşmlycnlere lkramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 

Kıır'alar sende .ı defa, ı Eylül, 1 Birlncik~nun, ı Mart ve ı HaıL 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet demiryollari ve limanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanlar• 

( Erzurum _ Sankamış, Mudanya _ Bursa, Samsun, Çarşamba hatları ha
ıriç beynelmllel miinusebetlerde satılan müşterek biletler ve Avrupa hat -
tında işliycn Semplon sürat trenleri hariç olmak üzere bütün şebekeye mah
&us D. D/101, halk ticaret biletlerı için D. D/102, amele için D. D/ 103, şe_ 

ı . 
beke ve Izmir _ Denizli D. D /104, Sirkeci - Edirne _ Kırklareli D. D/ 105, 
Samsun _ Sivas D. D/106, Mersın _ Mıımure - İskenderun D. D /107 No.lı 
mıntaka tariteleri lhdas edilmiştir. 

Bu tarifclP.rin tatbikına 16.8.940 tarihinden itibaren başlanacaktır. Mez
kllr tarıhten itibaren D. D/7, 59, 65, 67, 71, 74, 84, 88, 97, 105; 110; lll; 
125; 126, 134, 96, 116, 115, 130, 87, '73 No. lu tarifeler lltvedilınfştir. Yeni 
taritelere göre şimdiye kadar gidiş seyahatlerinde tenziliit ya.pılmam:ı.t 

mıntakalarda mühlm mlkdarda tenzlUı.t yapılmJ4 ve uzun mesafelerde gi
diş ve yüz kilometreden itibaren de gidJ4 - dön~ tenıllat nisbetlerı ço~aL 
tılmıştır. Eu münascbetle bazı mıntakalarda ve halk ticaret bileti ücret -
lerinde tadHU yapılmıştır. Tarire şartıarına göre bln kilometreden fazla 
mesafe için bilet alan yolcularla billlmum gidiş _ dönüş yolcularına ilk te. 
vakkuf edecekleri ıstasyonu azlınet Istasyonunda bilet alırken, müteakl _ 
ben tevakkuf edecekleri Istasyonları da Ilk tevakkuf ettikleri Istasyondan 
ha r,..ket ederken tayin etmek ve tevakkuf edecekleri istasyonlarda bilet _ 
lerini biri muvnsalatı müteakib dl~eri de hareket edecekleri gün olmak 
üzere iki defn vize ettirmek ~artlarUe tevakkut hakkı verilmiştir. Bu şart
lnra riayet etmeden tevakkuf edecek yolcuların tevakkuf ettikleri 1stas.. 
yondan Itibaren gld1ş veya döniiş istasyonuna. kadar yeniden bilet alma. _ 
ları icab cdP.r. 

Grup ve nt!e biletleri katarın hareketinden on beJ dakika evvel teda _ 
rlk edilmelidir. 

- Matmazd Ks·t .. ofski sızın 
gizli münasebetleriııizi tamamen i
tiraf etti, Serj!. 

Seri sapsan oldu. Bir adım geri 
sıçradı ve bağndı: 

- Matm~zel Ksarof~ld iti:-af 
mı etti ... Nasıl olur? .. Kendisİnı bir 
daha kurtaramazl .. 

Emniyet müdiirü ağır ağır tekrar 
dti: 

- Başını bir daha kurtaramaz 
mı'?. Niçin~ .. 

Delikanlı elini alnına götürdü, 
f4ŞKın bir halde: 

- Artık ne saylediğimi bilmiyo
rum... dedi... Sorgu .. sorgu... Bu 
uzun mahpushane hayatı ..• 

* Brusso sesini biraz tatlıla~tırdı: 
<ıKendimi senin yerinr koyuyo -

rum Borannf. .• dedi. Haklısın. Sor
gu haltiminin müsııadesile, seni ev
lad olarak kabul etmiş olan ailenin 
de şerefini gözönün~ alarak, bizim
le beraber, bir.ız çıkıp hava 1\lmanı 
teklif ediyoru:n .. kaçınağa le~ebbüs 
etmiyeceğine söz verir r ıisiıl) ıı 

Delikanlı omuz ~ilkti. Çok yor -
gun ~örünüyordu: 

- Kaçmarn.. fÜph~siz... Böyle 
bir gezintinin bana ne lüzumu ''ar? 

Brusso cevab vermedi, d,•likan -
)ının koluna girdi. 1\'Tahpuı;haneden 
çıktılar. Otomobil kapının önünde 
idi. Fransuvaı.. zabıt k:ıtibi Marten 
ile tatlı bir sohbete dalmış görünü -
yordu. Serj, mndnm Brussc-yu, ga -
yet zarif bir şekilde selamladı. F m -
niyet direktörü: 

- Karıcığım .. dedi. Aıabayı sen 
kullan .. Her~ar da senin vamna o -

- O akşam. geldiğimde 1 
-Dikkat eti Car müdüıü, senin 

hiç kimse ile konwşmııdığını s:jyJli -
yor .. 

- Aldanmı=l 
- Maruk;nc nerede rast bd ın~ 
Serj durakladı: biraz sı>nra: 
- Gezin;yord'.l ... 

dedi. 
- Demek ke-ndisi•ıi eskiden ta -

nırdın? 1 
- Hayır .. fakat onun olıtcağını 

tahmin ettim t 
- Ve kendisine yaklaşt•n ... 
-Evet ... 
- Korkınadı mı~ 

-Bilmiyorum .. 
- Seslendin mi) 
Delikanlının yüzü değişrneğe ba, 

lamıştı. Bağım gibi: 
-Evet ... Kendisine doğru ıler, -

ledim.. (Arkası var) 

Asherlih işleri: 

• Şu bey e da vet 
Sarıyer ıtubeslnde kayıdlı aşağıda 

isimleri yazılı sübaylardnn istanbulda 
olanların .derhal şubeye müracaat et
meleri, harlcde bulunanlarm taah -
hü<ilil mektubla bulundukları yeri 
ve açık adreslerini bUdirmelen il!n 
olunur. 

Piyade teğmen Harndi oğlu 310 do
tumlu Muammer Dambel (3466) İs_ 
tan bul. 

P iyade teğmen Mehmed oğlu 321 
doğumlu Ahmed Hamdi (32068) İznik 

Piyade te~men Hfuni oğlu 3:l1 do. 
~umlu Fuad (40095) İstanbul. 

Piyade asteğmen Cemal oğlu 328 
tursun... · ul 

Dedi. Kl'!ndisi, Seri ile berab~r 11_ doğumlu CelAl Uster (47966) Istanb 
rabanın içine girdi ve perdeieri iyice Süvarı astejpnenl Mehmed Nall 
indirdi. Delikanlının bir tarafına da o~lu 316 dotumlu Mehmed Muzaffer 
zabıt katibi 1\laıten oturmuştu. Dı - ('22950) İstanbul. 
tarısı hemen hiç göriinmüyodu. İstlhkfım asteğmeni Nikoli oğlu 315 * dotumlu Vasil Vasllağ (22108) Trab_ 

Arabanın beş yolcusu, hemen h;<: zon. 
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T. IŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

Sizi saadete gütDren 

PUDRA 
RENGiNiZ 

Hangisidir ? 

SON 

RENKLERI • On kadında Dokuzu 
fena renkte pudra 

kullanır Anadolu Toros w• Semplon sürat trenlerine binmeden evvel bu trenlere 
mahsus munıam ücreti biletini almıyan yolcuların bilet ve halk tıcaret 
biletleri mutcbcr tutulmıyacaktır. Tam ücretli halk tıcaret bileti hA.mille_ .-----------------------------.. Fena renkte bir pudra, 
rlnin mcccanen nakledilecek 30 kiloya kadar bdajları arasında kısmen Istanbul Levaztm Amirliğindan Verilan yüzünüze cmakyajlanmlf:t 

ve çirkin bir manzara ve. 
veya tnmnmen nümunelik ticaret eşyası da bulunabilir. Demiryol yolcu 1 
rehberıerinde eski tnrifelere göre konulmuş olan ücret ve şartlar yeni tarL Harici . Askeri k1taat1 lanlari rir ve sizi daha Y~lı gös. 
telerin mer'iyete girdi~lnden Itibaren hükümsüzdür. terir. En muvafık rengi 

Fazla taftil:ıt için istasyonlara müracant edilebilir. c3858e c6298• Hepsine tahmin edilen fiatı 44,190 lira olan 30 kalem cerrahi fi.let mü- bulmanın yegA.ne çaresi, 
teahhid nam ve hesabına açık eksUtme suretne 2517/94.0 Perşembe günü yüzünüzün bir tarafına bir 

NtNt~ .saat ll de Ankarada M. M. V. Satmaıma Komisyonunda satın alınacak- renk ve diğer tarafına bq 
tır. Litekillerin liste ve şartnamesini 221 kuruşa Komisyondan alabilirler. ka renk pudra tecrübe et
Ek.siltmeye gireccklerin 3314 lira 25 kuruşluk ilk teminatlarile birlikte mektir. Bu tecrübeyi To -
eksiitme snatlndt' komisyonda bulunmaları (6_4639) kalon pudra.sının yeni ve 

Muhammen bedeli (1300) lira olan bir aded ya~ temizleme makinesi 
(31.7.1940 ı Çarşamba günü saat 00,30) on buçukta Hnydarpaşada · Gar 
bina.c;ı dahilindeki komisyon tararından açık eksiltme usuiUe satın alına_ 
cakt: r . 

Bu işe girmek Jstiyenlerln (97) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat ve 
.. !lPunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiitme günü saatine kadar komis
yona mürncaatları lazımdır. 

Bu Işe ald şartnnmeler komisyondan parasız olnrak dağıtılmakta _ 
dır. (6091) 

~-~ATINA, SELANiK, SOFYA ve BOKREŞTEN ~~ 
Hareket eden Oç motOrlll • J.)eutsch:l 1 
LOrthaııs'l • tavyarelerf, Almrmyn ve 

• beynel.nilol hav hatları ile muntıu.am 
irtib-th te'llln etmekte•Ur. 

~ Her ttırlU zahnt ve b bel r i')iıı 

HANS WALTER FEUSTEL 
l.ılletleri sntı51 Umu'Tlt acemasına mllracnt olunma

tıdr('si: HANSAFLUG, Galntı Rıhtnn 45 

t Oksüren~ere: Katran Hakki Ekrem) 
~ Bronşltiere pek faldelidir 

Istanbul Defterdarlığından: 

cazib renklerile yapınız. 

Bu yenı renkler gayet 
modern «Chromoscopeıt 
makinesi sayesinde karış _ 
tırılmıştır. Slhramiz bir 
göz, hemen kusursuz bir 
itina lle renkleri ıntlhab 
eder ve artık e:makyajlan
mışo manzarnya nihayet 

Açık olan ucrrtıl vazifeler için lise ve orta mektcb mezunu olanlar arn • verir. Cild ile gayet güzel 
sında •Talu.lle devam edenler kabul edllmezlero 2/ 8/940 tarihine müsadif bir tarzda lmtizaç eden bu 
Cuma günü saat •14• de İstanbul Üniversitesi Hukuk F\\kültesi birinci sı- pudrn fıdeta tabll gibi gös. 
nıf dershanesinde miı.cıabaka imtfhanı yapılacaktır. Girmek istiyenler, terlr. Toknion pudrası hu. 
aşaı;ıda }azıh veslkelan bir lstidaya rapten 25/ 7/ 940 günü saat c17» kadar susi bir usul dahilinde .:Krcmn kö -
Defterdarlık Sicil Knleınine tevdl ederek foto~rafh dühul kartı almaları • Uc karıştınlmı.ştır. Bu saye -
ilnn olunur. a6182ıt e bütiın gün sabit kalır ve ne yağ -

ı - Tahsil vesikası mur ve rüzg!i.rdan ne de fazla tcrle-
2 - Nüfus tezkeresi. meden ko.t'iyen müteessir olmaz. He-
3 - Hüsnühal k{ı.ğıdı 1 rnen bugünden Toknion pudrasını 
4 - Sıhhat raporu ve kağıdı Kazananlardan nlınncaktır. ~crübe ediniz. TeniniZin güzelleşti -

ı aded 2000 Uralık - 2000.- .l1tl 
3 :t 1000 • - 3000.- , 
e • 500 • - 3000.- • 

12 :t 250 :t - 3000.- • 
40 :t 100 • - 4000.- • 
75 :t 60 • - 3760.- • 

210 • ~ • - 62~.- , 

Ke~ldeler: ı Şubat, ı lıi&JII, 
ı A&'ustol, ı hincitetruı ıarab • 
lerinde J&pılır. 
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( KOçUk haberıeSJ 
Romanyadan ithalat - Rumen;: 

le yapılan son ticart anıa.oma !Xl 1 
bince Romanyadan Temmus a1l ; 
çinde verilmesi ID.zım gelen em~J 
Köstenceden vapurlara tabJJlW 
başlanmıştır. ,; 

Temmuz kontenJanının kısmı 
mını petrol ve mU.,taklan tettil ~ 
mektedir. 

1\lıntaka Ticaret Mfidüri - ~ 
ka Ticaret Müdürü Avni Sakma"..,. 
tanbulun ticari vaziyetl ve P'lat _ ·...1 
rakabe Komisyonu faaliyeti haP.:; 
da izahat vermek üzere dfin ·~ 
Ankaraya gitmiştir. Ticaret mOd 4' 
nün VekD.Ietle temasları üç gilrı 

vam edecektir. rJ. 
Bağdad ekspresi - Bağdadda~ 

kan Ilk Londra _ Ba~dad e f 
dün akşam 19.55 te gelmesi IlZ!ıll '
lirken 3 saat rotarla gelm~tır. ~ 
pres bu mesafeyi üç günde tatedı,;~ 
Bağdad - İstanbul hattını çot k 
mıştır. 

Liselilerin askeri kamplan ,......~ 
Temmuzdanberi devam etmekte~ 
Ian lise son sınır talebelerinin 4'1. 
ri kampları dün bltml~tir. pel1~ 
yapılmakta olan Üniversite ~~,(i 
devre kampı da 5 Atustosta nıtı 
bulacaktır. ~ 

(-T-I~Y-A_T_R_O_L_iY 
Raşid Rı:r.a tiyatrosu 

Bu akşam Gedikpaşa ASJ>ı 
bnhçeslnıde 

Sürtük _ Komedi 3 perae 

E. SADİ TEK tiyatrCJıS111 

Bu gece Taksim Al!Jını.epe<J'/ 
U,UILET .. ........................................... 

Son Po ta ;uatbaası: 

Ne~riyat 1\lüdürü: Selim RaııP 
Sı\HİBLERİ: S. Ragıp ~ 


