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Dün Almanya ile 
imzalanan ticaret 

anlaşmasi 
Ticaret V ekili bugün 

tayyare ile 
Adana ya gidiyor 

Almanyaya 21 milyon liralık hububat, kuru 
meyva ihrac ve mamul maddeler ithal edilecek 

Geçen ay esa'!atı hazırlanmış ve I 
prenııib itibarile bir anlaşmaya va -ı 
rılmıt olan Türk - Alman ticaret ve 
tediye anlaşmaları, dün Ankarada 
imzalanmıştır. 

Anlaı~ayı hükumetimiz narnma 
Haric~e V ~aleti umumi katibi Nu
man Rifat Menemencioğlu ve Al -

Adana a;; (Hususil _ Ticaret ve _ manya namına büyi.ı1t elçi ekselans 
kil! N Franz von Papen imzalamı~lardır. 

Hükumetin kararını 
çiftçi ve tüccar 

memnuniyetle karşıladı 

azmi Topçuoğlunun ynnn tay -
Yare ile Adanaya gelmosi bekleniyor. Anlaşma 2 1 milyon liralık emtia 
Çuk mübadelesini istibdaf etmektedir. urova çiftçi, tuccar ve büyük ih-
tncatc;ıı:ırının iştiraklle vekilin ri _ Memleketimizden Almanyaya baş-
l'nsewnde mühim 'bir toplantı yapıla_ ta ve mühim miktarda tütün olmak 
eaktır. üzere buğday, arpa, çavdar, incir, 
Mevı>uk bir membadan aldığımız üzüm, fıatık, fındık, tiftik, deri, zey

~nlüınata ~ore Ticaret Vekaletl çu- tinyağ ve küspe gibi hububat, kuru 
~~.urova ve Içelde tüccar elinde bulu. meyvalar ve iptidai maddelerden 
n~~ Şimdiye kadar ihraç edılemiyen muayyen bir miktar ihraç edile -
butun pamuk stoklarını satın ala _ cektir. Bunların mukabilinde tıbbi 
Caktır. Aynı zamanda yeni mevsim ve kimyevi mamulat ve plastik mad 
~ahsulü de gerek c;iftc;l ve gerekse deler, demir ve çelik mamulat ve 
tuccnr elinden müb:ı.ynn edilecek _ makineler ve yedek edevat nakil 
tir. vasıtaları ve boya ithal edilece~i an-
" Adana, Mersin, Tnrsus, Ceyhan laşılmaktadır. 

tuccnrlan ve bütün Çukurova çift - Imza merasim.i 
Çlsl VekaleUn bu güzel ve yerinde ka. Ankara 25 (A.A.) -Türkiye ile 
rarındnn son dcreec memnun ve mü-tehassıstır. Almanya arasında 12 Huiranda 

imza edilmi~ olan prensib ımiaşma
sına müstenid ve 21 milyonluk bir 
rnübadeleye müteallik kat'i ticaret 
ve tediye anlaşmaları bugün Ha • 
riciye VeUletinde imu edilmittir. 

AntatmaYI imza eden Naman 
Menemencioila 

Aniatmalar Türkiye namına Hari
ciye Vekaletl kltibi umumisi büyük 
elçi Numan Menemencioğlunun ve 

Almanya namına büyük elçi ekse -
lans F ranz von Papenin im;alarını 
tatımaktadır. 

Hitler Rumen 
N azırlarile 
görüştü 

~ulg~r nazıriarı da 
bu sabah tayyare ile. 

Bu abahBi Haberler 
Almanyaya gittiler 

Son 
Dakika 

~---- ----~ 

Amerikaliiar 
ispanya ya giden gaz 
gemile~ini tuttular 
Bu petrollerin Al
manya ve halyaya 

nakledilecekleri 
anlaşıldı 

Vaşington, 26 (A.A.) - Hazi
ne nazırı Morgentau, lspanyaya 
petrol nakletmekte dlan petrol ge
mileri hamulelerinin Almanya ve l
talyaya müretteb olduklan görüldü
ğünden tevkif edildiklerini bugün 
beyan etmiştir. 

Morgentau bu petrol sevkiyatına 
karşı alınan tedbirle İngilterenin İs
panya tarikile J\lmanyaya petrol 
gitmesine mani olacağı hakkındaki 
haber arasında hiçbir münasebet ol
madığını ilave etmiştir. 

Yaşington :;alahitettar mahfelle
rinden öğrenildiğine göre, Nevada 
ve Aryan isminde iki petrol gemisi 
seyrisefere nezaret t"tmck üzere Ruz
velt tarafından tesis edilerek Mor
gentauun idaresi altına verilen tica
ret gernileri seyrisefer bürosu tara
fından, birkaç gün evvel T exas e
yaletinde Houstondıı <lurdurulmut
lardır. 

Japonyada mUhim bir 
dahili hAdise 

Tokyo, 26 (A.A.) -- Royter: 
• Tahminen 40 kadar parlamento 
azası, Japonyanın en büyük siyasi 
partisi olan Minseito partisinden çc-

kijm~l«td;:::::;;.:.:ir..:... ------

Divant h arbe verilen 1 Sovyet Rusya ile 
Frans1z naz1r Finlandiya arasinda 

ve müsteşariari müzakereler 

Bek8rllk 
vergisi 

---
Fransadan şimali 
Afrikaya kimler 

geçti? 

Vichy, 26 (A.A.) - Royter: 

Ruslar Aland 
adalarını kontrol 

edecekler 

Moskova, 26 (A.A.) - D. N. 
B. ajansı bildiriyor: 

Ankara 2S (Hususil - Bekur
lık vergisi ihdası için 1\laliye Vekil
Ietinde bir ?roıenin hazırlanmakta 
olduğu haberi hakikate uygun de -
ğildir, 

Bir hava muharcbesini gösterir temsili resim 

Almanlar büyük 
bir Fransiz 

gemisini bat1rd1lar 
Gemide 1.300 Fransız 

zabit ve bahriyelisi 
bulunuyordu 

1BiRÇOK TAVVARE 
FABRiKALARI 
BOMBALANDI 

İngiliz ve Almanlaı 
arasında yeni hava 
muharebeleri oldu 

Ingiliz Bahriye 
nazırının beyanatı 

--
Bir bilanço 

Londra 25 (AA.) - Reuter: Londra 25 (A.A.) - Royter a· 
Avam Kamarasında, bahrlye na • jansının havacılık muhnrriri yuzı -

zırından Fransız gemisi «Meknes• yor: 
ın ne gibı şerait altında batırıldı~ı İngiliz ve Alman hava kuvvet -
hakkında malümatı olup olmndığ'l. lerinin birbirlerile daha sıkı çarpıt-
sorulmuştur. tıkları son devrenin ilk aya zarfın -

B:ı.hriyc nazırı Aleksnndrer ccva - daki zayiat billinçosu ingiliz hava 
ben demiŞtir kl: kuvvetlerinin müdafandnn fazla bu 

Bu gemi, mutarcke şeraltine tev - 1ey yapmış olduğunu i~bnt etmektc
fiknn iŞgal altında bulunınıyan Fran dir. 
saya dönmek lstiyen Fransız bahriye 18 Haziran ile 17 Temmuz ara
zabiUerlle efradının nakline tahsis sında neşredilen resmi listelerde ya
edilen gemllerden biri Idi. Fransız zılı rakkamlar şunlardır: 
hükümeti mümessill bu cfradın va - Alman hava kuvvetleri 92 bom
tartlarına dönmek niyetlerinden ha. bardıman, 41 avcı, yanı cerr:'an 1 :U 
berdıır edilm~. gemi de tahminen tayyare kaybetmi~lcrdir. 
1300 zabit ve bafuiyeliyl hfunllen İngiliz hava kuvvetleri 69 .bom -
Mn.rsUyay:ı hareket etmişti. Bu ge - bardıman, 22 o\VCI, yRnı cenı an 91 

(Devamı "1 nci sayfada) ...... ~~~~~!~.~ .. ? .. ~!!~! .. ~~.~~~.~! ... -
·························•••••••••••••••••••••••••••••••··· . 

Benzin sarfiyatının 
tahdidine hazıllık 

Orduya nisbetlerini henüz kes
memiş dört meb'ua, Petain hüku
metinin teşkili nnında Massiglia va
puru ile Bordaux'yu terkederek şi
mali Afrikaya giden parlamento a
zalan meyanındadırlar. 

Diplomatik mahfellerden ogre
nildiğine göre Finlandiya sefiri Paa
sikivi, Aland cldalarımn tabi olaca
ğı rejim hakkı~da Sovyetler hüku
metile cereyan etmekte olan müza
kereleri idare etmektedir. 

Süleyman Sırrının bu husustaki 
kanun teklifi Mecli,te dahiliye encü
meninde iki ay evvel görüşülürken 
Vekaletlerden rnütaleaları aorulmuş 
tu. Maliyede hazırlımmakta olan 
encümene takdim edilecek bu ih -
zari malumattır. Hükumd böyle bir 
vergi benimsemiyerek Meclise kn -nun projesi sevketmek tasavvurun- /" ................ - .......................................................................... . 

da değildir. ! Petrol kumpanyaZarı Istanbuldaki sahf fubelerirıi .. a:r.alt-

Bulgar batvekili Filov 
Londra 25 (AA) R ' d · • - oma ra 

)'osunun haber ver-ligw'ı R v ne nazaran 
umen nazıriarı C;gurtu ve M . 

lesk b ·· "w l hnoı-o ucun og eden aonrl\ c: I 
b 1 · 1 .... az -~rga ge mış er ve liitlerle Kont 
Cıano tarnfındnn kabul ed'l . l 
dir. ı mı§ er -

Hareketten evvel 
Bükreş 25 (AA.) __ R 

b k.,. c· ıımen 
aşvc ı ı ıgurtu ile hariciye 

M .1 k "' na:ı:.ı-
rı nnoı es o, .;, b:buroa ha k 1 . d .. re et -
erın en evvel kra.l Karol taraf d 

k.abul edilmişlerdir. Hava ve b:h"~ 
tıye nazıriarı d:ı. bu görüı,mede ha
:r.ır bulunmuşlnrdır. 

Bulgar ve Slovak de\lct adam _ 
larının dn Alman ricaline mulaki ol
mr~k ~zere hu hafta sonunda davet 
edılmış olmaları, Hitlerin Balkan _ 

<nevamı 7 nrl ayfada) 

~ 
. D".rt undenb,.ri Florya de _ 

nız koikundt" istiraha• buyur _ 
~~kta ol. n Mılli Şef larnet Inö
nu d" wl ·ı'ı u~ og edl'n evvel otomo -

e .. bır gezinti ) apınışlardır. 
Cumhurr · · · b' ··d . . <'ı~ımı• ır mu det 

~tırnhat ed t•k o~ıed'"n onra 
u ~C'zintil rin•· devnm t"tmi -
dır. 

Havas ajanaının bildirdiğine gö
re fira.r suçundan divanı harbe sevk 
edilecek olan bu meb'uslar 2\ruında 
eski manrif nazın Jean Zay, eski 
hariciye müste an Vienot vardır. 
MasslFJia vnpurunda nazıriardan 
Delb!ıs, Daladier, Mandel ve Cam
pinchiden maada bir ayan azasite 
diğer 19 meb'us bulunmakta idi. 

Finlandiyalılar, Aland arialarının 
hiçbir üçüncü devlete terkedilmiye
ceği hakkında teminat vermişlerdir. 
Bundan başka Fjnll\ndiya Aland a
dalarındaki askeri vaziyetin mun
tazaman yerinde kontrol edilmesi 
hakkını Sovyellere verdi~i zanne
dilmektedir. 

············································-··········································-··············· r Ortaokullarla liselerde imtihan -, 
L__ neticeleri niçin fena? ____J 

T ale be ana ve ha baları 
neler söylüyorlar? 

Meclis Mciiınenlerinin varncak - k l t k azi gından ları kanaatc göre böyle bir vergi ; maitı karar verdiler, umpanya ar ene e 
1 

J 'k . ihdasına ya lüzum görülecek veya- ! dolayı kapanan fUbelerin otomalı tevzı 
_h_u_d_t_e_k_Ii_f _r_ed_d_e_d_i_Ie_c_e_k_ti_r. ____ J Anadoluya dağıtaeaklar 

Yeni roman1m1z 

Yeşiltulumba 

A!tmış yıl evvelki 
bir aşk 

macerasının hikayesi 

O devirdeki dekoru, an'a· 
neleri, zihniyeti canlandı

Tan bir roman. 

Ercümend Ekrem Talunun 
(Yakında Son Postadn) 

\ ························-···························· '·······················--················ 

Şehrimizdeki benzin sat&~ merkezlerind•!n biri 

f. t hd'd ' A zaltnıagwa karar vermiQ ve bu Benzin sar ıyatının a ı ıne - • 
ğustos bidayetinden itibaren bnşlnn- dan şube sahibierini haberdar et 
maş olacaktır. Hususi otoınobiller - kapanacak 'iubeleıdeki malzemele 
den küçüklere haftadıı iki, büyük - rini toplamağa bashmıglardır. 
!ere haftada dört ~lşe benzin veri - (Devamı 7 nci sarlada) 
lecek, taksilerden tek numaralı ara
balar bir gün, çift numarniı aıabalar 
ertesi giin çalıştırılacnktır. Şehri -
mizde dokuz yüz elli taksi, bin yiiz 
hususi otomobil, yüz yirmi •>lobüs, 
daimi surette işlemektedir. 

Benzin sarfiyatının tahdidinl' aid 
tasavvur üzerine İstanbuldakı ben· 

kumpanyalan satıJ §ubelerini n-

BUGÜN--

Halıralar Arasında 
YAZAN 

Ostad Halid Ziya Uşaklı · 



['--_ .. ....... fii~e_h_i_r_B_I_a_· b_e_r~l_e_r_i .-JJ C J Askerlik işleri 
Şubeye davet edilenler 

Yaramazlığin 
cezasi 

Akıntıya kapılan dört 
çocuk geceyi deniz 
ortasında geçirdiler 

Ule1i civannda oturan Mehmt-d, 
Necati, Ratid ve CeliiJ adlarında en 
büyükleri on dört yapnda dört ço
cuğun evvelki gece geç valr.te kadar 
eYlerine dönmemeleri, ailderini te
li,e düıiirrni.iş ve çocukların bu ıray
bubeti velileri taranndan zabıtaya 
bildirilmiştir. 

Bu mür~caat üzerine harekete 
geçen zabıta. lı:ıaa bir z.unan sonra 
bu dört çocuğun da Yenikapıda bir 
aandalcıdan kiraladıkları sandnlla 
deniz~ açıldıklannı tesbit etmi~ ve 
dört yararnazı anııştırmağa koyu} -
muştur. Diğer taraftan büsbütün me 
rak ve tela~lan artan çocuk velile
ri de muhtelif vasıtalarl;ı bu araş -
brmaya iştirak etmişlerdir. 

Dün sabahA kadar devam eden 
bu heyecanh tah niyat hiç bir ne
tice vermemiş, öğleye doğru küçük 
yaramazlan n kürek çek. e, çek e Yer 
niltapı l!lhiline yanA~tıldan görül -
müştür. 

Bütün bir gece ailelerini ve zabı
tayı binbir kötü ihtimalle (le~lerin
de koşturan bu dört çocuğun, ev -
velki akşam akı:ıtıya kapıbrak a -
çıklara ~ıürüklendikiCTi geceyi HaJ 
yırsız ada önl::rinde geçirdikleri lt.n
)aşılmıştır. 

Verilen sıkı emır ve tenbihata 
ı-ağmen küçük çocuklara sandalmı 
kiralıyan sandalcı Hasan yRkalan -
mış ve hakkında takibata ba~Jan -
mı, tn. 

------------------------
Bir evle bir motör tutustu . 
Kasımp~da Zincirlikuyu cadde

einde Hilmiye ıud 166 aayılı üç katb 
ahşab evin üst kısmından dün }clll

gın çıkmış, b:ı katın tahta böloneleri 
yandıktan ~onra itfaiye tıuafından 
aöndüriilmüştür. 

Ahmed kaptan idaresindeki bir 
deniz motörii de diin akşam Kuru
çeşme (inlerinden geeerkton benzin 
parlamasile motörün ahşah kısmı a
t~ almı§Sa da deniz itfaiye~i tara -
fından derhal söndürülrRüştür. 

( KüçUk haberlar ) 

Tarihi ve mimarı kiymeti haiz 
türbalar tamir adillyor 

Kıymetli 124 türbeden bu sene 30 kadarının 
tamirleri ikmal olunacak 

Maarif Vekaleti l!!tanbulda tarihi 
ve mimari kıymeti haiz Türk büyük
lerine aid türbeleri muayyen bir 
procram dahilinde tamir ettirmeğe 
ve bunlardan bir kuımını açmağa ~a
rar vermiş. bu hususta faaliyete geç 
mi,tir. 

lstuıbulun muhtelif semtlerinde 
mevcud 400 türbede:ı tarihi ve mı
mari bakımdan vüksek birer kıv -
meti haiz olan ti4 dü Maarif Ve
kaletine bağlı olan Topkapı sarayı 
müzesi müdürlüiü, diKerleri de ev
kaf tarafından idare edilmektedir. 

Tarihi ve mimari kıymeti haiz 
türbelerden bıı sene yaz mevsimi 
içinde 30 kadarının tamiri için tah
sisat aynlmı~ projeleri hazırlanmı!J 
ve bir kısmının da tamirine ba~lan -
mıştır. 

Ilk partide tamir edilec,.k olanlar 
Ayasofya yaQ!.nda Selim 3, 1urad 
3, Mehmed 3 türbelerile, Sultanah-

med, Hurrem Sultan, Fatih, Şeh -
zade Mehmed, damad İbrahim Pa
şa, Rüstem pafB, 5~lim l, Sokullu 
Mehmed pap., Siyavü1 pa~. Fer -
had paşa, $ah aultan türbcleri1e a
ir Fitnat Hanım kabri ve Galata 
mevlevihanesi vesairedir. 

Ille olarak Galata mevlevihanesi -
nin tamirine ba,lanmıttır. Diğeıle -
rinin tamirine de bugünlerde b'l!!la
nacak ve T eşrinievvele kadar bi -
tirilecektir. 

Gelecek ytl içinde de gene 20 
kadar türbenin tamiri vapılacaktır. 
Uzun zamandanberi esaslı bir tamir 

görmiyerek hemen harab denebi -
lecek bu türbelerin üzerlerin~eki 
kurrun noksanlan tamamlanacak, 
pencerelerine tel ka.fesler geçirile -
cek ve içlerine yağmur ~ulan ak -
mamaSJ için icab eden tedbirler a
lınacaktır. ............................................ ·-······-··················· ............................... . 

Akrabasını yaralıyan 1 Zabıta ya hakaret eden 
bir adam hapse bir kaçakçı tevkif 
mahkum edildi e dildi 

Bir kadın meselesinden dolayı 
Calatada Sıddıkın lokantns•nda ak
rabası Yakubu bıçaklıyarak, katle 

teşebbüs eden Sürmeneli 'J\li Kara
kuşun duruşması 2 ncı ağırcezada 
dün sona ermiştir. 

Mahkcm~ neticede hadisede kc1t
le tqebbüıı füli bulamamış; Ali Ka
raku~u adiye.n yaraiamak suçundan 
1 ay l 5 gün müd d etle hapse mah
kum etmi~tir. 

Fatihte Sinanağa mahııllesinde 
Hüsamettin Cavid isminde bir eroin
cinin. zabıtaca evi hasıldığını Jün 
yazmıştık. Suçlu Hüsamettin, bu sı
rada evde arama yapan komi&er 
Remziye sövmü, ve dövmeğe t~şeb
büa etmi~tir. 

Maznun, bu suçundan dolayı da 
dün adliyeye verilerek., a~liye 8 inci 

ceza mahkemesi tarafından tevkif 
edilmi~tir. 

Topçu alışları Finlandiya ile fcari 

Fuhuşla mr~cadele 
artırıldi 

Iki gün içinde alh 
randevu evi 

basıldı 

Ahlak zabıtası fuhuşla mücadele-

Fatih A'>kf'rlik Dahesmden: • 
ı - ~lıda adları yazılı zatların ya bizzat veyabud mektubla şe~ 

ba.tmda Mahmudiye sotatında Fatih askerlik dalresine müracaat etınt 
2 - Bizzat m!iraeaat edenlerin 2575 sayılı muamele için müracaat etP 

lerini bildirmeleri, mektubla müracaat edenlerin de gene ayni nu# 
melrtublarında p.zmaları ve hangi askerlik şubesinde knyıdh olduklaflll 
ltametılh adresile birllkte bildirmeleri rica olunur. 
Okul Mektebden çıktığı zamanlti 
No..sı Adı adresi 

346 İbrahhn ot. Mehmed Receb Eminsinan camli Oedikpa~a NO· 1 

eeyditöy 328 

ye ehemmiyetle devam etmektedir. 1
'

1 

Son ik.i gün içinde ,ehrin muhtelif 237 

yerlerinde E-liyette bulfoilan rande-

Süleyman ot. Mu.st.afa Reşad Kuzguncuk iskele caddesi 
Kıbrıs 1913 

Şerif ot. Mehmed Mümtaz Fatıh Kıztaşı Dolab sokak 8/3 
Ödem~ 1329 

Fatıh Çarşamba Kocadede c.f 
:sokak No. 6 .-tl 
Aksaray Çakırnin mahallem ASfll'. 
Mah. No. 14 

vu evleri basılmış, 'bunlar kapatı - 268 

larale işlet,:nleri adliyeye verilmill -
lerdir. 42 

Yakalanan randevucular Galata- 194 

799 

521 

520 
556 

558 

561 

414 

sarayda Saidp:ı,a pasajında 2 nu -

maralı c\airede Anjel. Tak~imde Ta

limhane caddesinde 20 aayılı Güzel 
Jzmirpalas apartımanının 6 numa -
ralı daireai.nde Marika, Galatada 

Rtu manastırında Mumhnne aolca -

ğında ı 09 nurnarada Perihan, Beya
zıdda Gümrükemini aokağında Ak
man apartımanında zemin katında 

oturan F atma, vasıta Afife. Hatice. 

Kadıköyimde Ku~ili cadde:oıinde 

1 3 7 sayıda oturan Me le lt ve Sa - m 
matyada Hacıhüseyinağa mahal -
lesinde 23 sayılı evde oturan Ru - 724 

hiye adında'\ :,adınlardır. 

Abdüllat.if ()i. Ahmed Suad 
Erk 1329 
Hayri O~. Hikmet Sonaı ts_ 
tanbul 1329 
ömer O~. Ali Kazım Afyon Pendik 
1328 
Hü..,eyln O~. Oallb Ongün 
Mu~la 1331 
Hayrettin Of. KAnıiran İstan_ 
bul 1333 
M . Cemalettin Olt. Enver 1334 
Mehmed 0~. Nevzad Şlmay 
1329 
Hasan Tahsin ~. Mustafa 
Zati Oemllk 329 
Methi O~. Muaınıner Gelibolu 
1332 
Cevdet ~- S1pahl Zekai Korea 
1912 
Beld-r 
1314 

~- Muhsin İstanbul 

Ahmed Oğ. Said Da~devlren 
132G 

Kadıköy Mühürdar Rızapaşa .ıs: 
Kemal bey aparttınan 
Aksaray Tütünefi .901rak No. 1 

Fatih itfaiye caddesi No. 31 
Şehzadeba.şı Yiiceçeşme sokak 

İstanbul Hnlkevi Talebe Yurd\1 

Üsküdar Tunusbab'l HacıemiıtP" 
No. 10 
Yüksek muaUlm 

Beyazıd tramvay caddesi No. 23 

U1el1 Şafrhaşmet sokak No. 43 

Bu evlerde yakalanan kadınlaf 

arasında çok ufak ya!Jl•l kızlar da *** lim ihtiyat erierinden benüz ŞU~ 
bulunmu~tur. 

(TIYATROLAR) 
Ra.oad Rıza ttyatrmu 

Bu ak am: Süadiyede Şenyol 
aile bah~eslnde 

• UVEY BABAMa 

327 : 329 doğumlular 
çağırıhyor müracaat etmiyenlerln nüfus c 

danlarlle hemen şubeye geımeıer1 
Kadıköy Yerli Askerlik Şubesinden: dt 

2 - Bu yazı davet mahlyetin V 
1 - ihtiyat ödevlerin! yapmak ü - duğundan gelm!yenler hakkındil 

zere 327, 328, 329 do~umlulnrdan nuni muamelenin tatbik edilecdı 
(jandarma aınırı hlıriçl di!e.r sınıf - ){ın olunur. 
lara m~ub sağlam sakat Islam ve 
gayrı İsl§m lhtivnt eratın hemen ~u
beye miiracaatlıı.rı ve gelmiyenler 
haklı:mda kanuni muamelenin yapı -

* Yardımcı hemıire kurtf•t' 
açılıyor 

lac~~ı. 

E. SADt TF.K thatroc;u 2 - Bunlardan İstanbul dışında bu 
. lunanların bulundutlan askerlik şu. 

Tem_muz Cnmarte.c;i Usküdar belerine müracaatları llrut olunur. 
Beyoglunda (Aktör Kin?) ..l(l 

27 

yapılacak mUnasebata g· rişildi Istanbul tkinci İflas Memurlu - 316 : 333 doiumlu askerlik 

Beyotı~ Yerli Askerlik ŞubeSf~ 
ı - Istanbul askerl ha.sta.n~_.i 

15 Eylülde açılacak olan Ikinci ~J 
yardımcı hemşireler kursuna !!'; 
muamelesine başlanmıştır. 30 p·. 
tos tarihine kadar kayıd muntıle 
devam edecektir. 

Silivri ile Tekirdağ ara!lında bu- Finlandiya ile yeniden ve kara ğ~dan: etmemit aüvari sınıfi 
günden itibaren havada:ı yere, yer- yolile ticari temasa giri,oilmiştı'r. Ilk~ M fl' K K d "" ) ., ü ıs oço oza inos masasına çagırı ıyor 
den havaya ve her türiii toP.:ÇU atı~- ~parti ol.arak rlün SO bin liralık tü- ı ı ,_1 h ge en a acaıı; ı azinenin istt>diği Fatlb A<ikerllll: Şabe.-dnden: 
ları yapılacaktır. Mıntaka Üman ıe- tün sevkedilmi~tir. E""·elce memle-
's]'gv· L f' t' ]aAL d 1 t · 250 lira 65 kuru~tan evvelce 45 lira , ı- Geçen celbde sevk artığı kalan 
ı ı ı roey ıye • a .:a ar ara amım Icetimize ithal edilen 3 hin ton ka-
ederek bütün meraltıbin top atışlan 18 kuruşu kabul edilmi~ olduğund:ın hlc askerlik yapmamış 316 _ 333 (da,_ 

devarnı müddetince sahilden b..., mil ğıdın mühim hir kı~mı Finlandiya - 205 lı'ra 47 kuru J~ . lıil) do~ıımlu süvııTJ sınıfınn mensub 
-v d ı;un ıncı :!'ıraya 

açıktan geçmelerini bildirmiştir. an getirilmekte olduğundan, bu kayıd ve kabulüne ve ~ır:tnın trurhi _ eratın ll"'lrP.re sevked!lmek üzere he-
ı k tl · • ··b d ı · men .şubemlze müracaatlan Uan olu-

2 - Lise, orta ve Uk mekteb ıııt 
zunlarlle okuma yazma diploınnSl 
lan 20 : 40 yaşındaki bayanJard$11' 
kurslara ~Urak etme~e Istekli ~ 
ların kayıdlan yapılmak üzere ıı_,.t 
hüviyet cüzdanlan ve tahsil .;eP· 
lnrlle subemize müracaat etınelefl 
lan olunur. 

Sirkecl meydanı asfaltlanacak - Kırk dokuz lokanta ve gazino 
rnem e e e tıcarı mu a e enm ye - hine ve fa7la taleb edilen 45 lira ı 8 
niden ba lamıcı olması lı:ağıd ithali- kuruş hakkındaki kayıd talebinin nur. * Sirkeci ıstasyonu önündeki meyda - c;ezalandırıldı 

nın asfaltınrunasına bir haftaya ka
dar MUnakallt Vekfıleti tarafından 

başlnnncaktır. Trnmvay İdaresi rny. 
larm iki tnrnfındn on beş karelik sa
hayı asfaltla.mab Münakalat Vekü _ 
ıetn~ beraber başlamış olacaktır. 

Temh:.lik nmelesl - Temizlik nıne
lesi arasında tJfo vak'alanna tesadüf 
edilmiş, Icab eden tedbirler derhal 
alırumştır Yeniden arnelelife alına.. 

caklara tıfo a.şısı tatbik t'dOmek Sll-

retfle bu hastah~m önüne geçl1ecek
tir. 

Randırma. limanı - Mıntnkn Liman 
Rei.sliğl Bandırma limanm~n temiz -
letibneslne kırrnr vermı., ve bu bu _ 
ırustn faaliyete geçmiştir. Bandınna 

limanı dahflinde geniilerln serbest 
aeyrliseferine ml'ml olan taşlar ve en. 
ltaz kı.sn bir zamanda temlzlenecek_ 
lir. Liman Reislf!l bundan 'ba,ka Bos 

tancıdaki deniz fenerini de değişti
recek ?e buraya daha kunetli ziya 
~erecek bir fener ltoyacaktır. 

t'iat Mürakabe Komisyonu - Ko _ 
misyon dün Vali muavini Haluk Pe. 
pelnin reisli~inde toplanarak bazı 

maddelerin sat..ııılarında toptan ve pe 
rnltendeclye bırakılacak kfu' nisbet _ 

Eğlence yerleri için hazırlanan 
yeni tarifenin tatbikatını kontrol et
mekte olan müfettişleri11 raporları 
birer birer belediye reisliğine gd -
rnekteri ir. Teftişler esna!~ında Ada -
lar kazasında 24, Bakırköyünde 9, 
Kadıköyünde 7, Sanyerde 9 gı>zino 
ve lokanta ceza:ı-·a çarpılmı!ihr. Di -
ğer kazaların tefti, raporlan henüz 
belediye reisliğin"! gönderilmemiştir. 

Ankara borsasi 
25/7/1940 açılış ve kapanış 

fiatları 

Londra 1 sterllD 
.A.çıl}4-'<a pa.q 

5.24 
137.-
29.52 

~ew. York 100 Dolar 
C•nnre ıoo intç. l'r. 
~tına ıoo Drahm1 
~tp 100 IATa 
'Aadrtd 100 Peçeta 
Buda~tttiOO Penıtı 
Bfttret 100 Ley 
B~lrrad ıoo Dlnar 

okoha.malOO Yen 
-itokbolm 1~0 İ.!'ff'~ Kı 

0.9975 
1.7025 

1390 
28.325 

0.625 
3.3375 

32.7'75 
31.005 

lerini tesbite devam etmiştir. 1----------------1 
FAham ve tahvillt Bu meyanda Belçikadan getirilml.ş 

ne imkan verecek ve b\• auretle rnev 
cud darlık önle:-ıebilı:cektir. 

Yalnız Finlandiyayl\ kliring ba -
kiyelerinden 700 bin lirayı miiteca

viL bir borcumuı; olduğundaJl itha

latın yapılab!lmı:si için ihracatın 

arttınlmasına lüzum görülmektc-:Hr. 
Evvelce Finlandiya ile iş yapan 

firmalar Fin ticari firmalarile muha
Lereye girişmişlerdir. 

Bir çocuk duvardan dü§erek 
ağır surette yaralandı 

Nişantasmda Çarııı !'lokağında o
turan on dört yn~larınna Aydın a

dında bir çocuk, dün arlcadaşlaılle 

r 

birlikte o civacdn yiiksek bir duw.ı
rın üstünde aynArken müvazent'sini 
k~ybederek düşmiiş, vücudüniin 

muhtelif yerlerinden ağır surette Y•\-
ralanmıştır. 

Aydın tedavi edilmek üzere Be-y
oğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Vazifeye davet 
ht. MüddelamumDifinden: 
Terki .azife ederek İstanbula gelen 

Zonguldak mahkemesi zab1t katibi 
Sabri Sakanın üç gün zarfında vazL olan bir parU demirin de. kaç kuruşa 

sa.t..ılınası lazım geleceği tetkik edi.l -
miştir. 

% 5 1938 :ikramlyeli 19.10 '- J 
1
tesi başına dönmedl~i takdirde mü.s-

'-------------' tafi addolunaca~ 

Sarıy~- Ao;k~rllk Şubesinden: 

: 329 doiumlular 15 Evlfıı 940 ta Oümüşsuyıı. Oiı 
hane, Haydarpa~a hastanelerınde 

c;a2ırılıyor 

reddine karar v,.riJmiş 
olunur. (28289) 

olduğu ilan 327 

niillü vardırncı hel'I'\Şireler kursu 
Darb m:ılülü arkada!'!lanma: Üçküdar Askerlik S'ubesindf'n: ıacakt;r Bu kursa işUrnk etmelC 1.! 

Bazı hususatın görüşülmesi zım _ ı - 327, 328, -.ı29 do~umlu bütün sı. ,·enlerin seraiti öi;renmek üzertııt 
nındu harb malülü arkndaş'arımın nın.,r sai(lnm sakat ve daimi sakat Ağustos 9<.0 tarihine kadar şıt 

öğleden evvel vcznecilerdeki ordu ma raporlu bulunan Miisıtm ve g_a_yr_i _'-4:_us_·· _m_ürncaat e~meleri Ulin !lun ur/ 
lülleri btrllğl İstanbul şube.s1nc ka _ -----------

dar ihtiyarı zahmet buynrmaları rica s ö z ü N .KISA SI olunur efendim. 

Birlik Merkezi lJmumisi ikinci Reisi 
Sabri Anday 

o· r doktorun günlük 
nofarın~an 

Kızamıktan 
Sonra 

(B-ı&tarafı 2 nci sayfada) Artin Patm benim çok ahbabıı1' 
- Ef~ndimizJ Bir bahriye müla- Kulağına giderse kırılır bnna ,oıı 

zimi geliyor. Galiba tuhaflardan.. Tevfik, Arabın her taklide 
ona gÜ)üyorlar. kulp uydurduğunu görüp şa~ır1t• 

-- Peki! Bir daha geline, yolu- - Şu halde.. bilmem ki. jie tl 
nu kes, al buraya getir. lidi yapayım efendim/ 

Birkaç gün ıoon•R, odacı, ağa haz-I - Masa taklidi yap! 
retJeTinin em rini infaz ederek, T ev- - Efendim~ 1 
fisn yakaladığı gibı ıçeriye getirdi. - Masa taklidi diyorum ,1 
Ağa, bir kapı daha edindiğine ~evi- Anlamadın mı) 
nen Tevfike ;Itifat dti: B ~· ·· f .1 • ı - a'l.ı!ltune, e enuım 1_ 

- Sen. yukarıda, pa<ıalara ne Te.;'filc: derdi ki: \«Yere eğil 
yapıyor da, güldiiriiyorsun 1 ellerimi balıya d!lyayarak. dö~ 

- Kulunuz tRklirl yapanm. Pa- yak üzerine durdum. Budala ~ 
şalar ha zeratı da lutfen gülerler.. ağaıı.ı da kahkaha ile ~üldü. n 
ihsanda bulunurlar. _ Aman, nasıl da benzetb ~ 

-- Peki. Beni de güldür öyle ise.. Deyip deyip üvle hir katılıŞI 
bana da taltlid yap. Ben de sana dı ki ~örülecek ~ydiln 
ihsan ederim. Zavallı dost ve insan Tevfilt~ 

- Allah ömüı lı:r versin efı:nrliın I olurdu !'!eni n şu mezarını bulsıt ~ 
Ne taklidi t-m ir buyurursunuz 1 da senin l'llhnniyetinl'! bir dıa~ 

- Sakın ;\Tah taklidi yapma, ba<ıba a kalabilseydim.. gôfl 1 
canını yalc:anm. hem hüzün, hem dı: ne~at ile 

Pazar Ola. Hasan Bey Divor ki 

Kızamıkt.:ın .!iODra çocuklarda 
~aliyet görhldfığu takdirde bunu 
asla chemmiyetslz telakki etme. 
melidlr. Kızamık geçimı.lş bazı 

~ultlar görüyoruz ki aradan bir 
kaç harta geçtiği halde el'an işli
basızlıkları \"e zafiyeUerl devam 
etmektedir. Bu gibi vak'alarda 
çocuğu güneşli ve denizli yerler_ 
de gezdirmck, Lştlhasmı artıra -
cak kuvvetli iH\çlan vennek, Iyice 
beslemek UızımdJT. Bilhnssa bu 
gibilerde kalsiyum metabolizma_ 
sının t:ıkviyesl Için kalsiyum iy_ 
neleri veyahud şurublarını tatbik 
etmek çok muvnfıktır. Yumurta, 
hamur işi yemekler, bilhassa kom. 
post.o ve meyvalar vermek ve bu 
suretle kilosunun tezyjdlne çalı~ 
mak lfı7.lmdtr. Gerek kızamık ve 
gerekse diğer hfıd hastalıklardan 

nekahnt. devrine giren çocuklann 
sıkı surette sıhhi vazlyetJeri ta_ 
kib edilmelidir. Hergün derecei 
hararctıerl, terleyip terlemedlkle
ri, öksürütleri mevcud olup olma. 
dı~ı. de!'i tabllleri dalmt bir kon. 
trol altında bır1undu.rulınalıd t. 

- Aman efendimiz. Estağfurul- saydı!. , 
lah! Acaba Çerk~ taklidi ho~unu- /:; ~ 1 _,..,- fj 
za gider mi/ L · L·kre~n • l_......tı 

- Hasan bey bilmem 
.tuydun mu? 

Şekerleme yapılan 
yerler ••• 

... Sıkı kontrol altına a_ 
Jınaca.tm.Jo. . 

Hasan bey- Çok güzel ... 
Artık daire ve müesseseler 
de 761una girecek de:ıene ..• 

t. z. ö. 

Cnab lo;tlyen okuyueala.rımın 

poı~ta pahı yollamaJ&mn rica e -
derim. Aksi takdirde istekleri ma.. 
llabdesia lı:alabllll' • 

. 

- Su~. m el' un ı Kadın eft-ndile- -
rimiz.in mübarek cin~ıt-rilf' 7evkıen- Giinün. adamiart 
rnek senin haddine mi dü~mii~? 

-- Arnavud tl\klidi? 
- Yoolc:, ~akın ha 1 Tiifekçibası 

Tahir Pap lr.ızar. 
- Uz taklidi? 
- Filikacıbaşı Tufan Pa~a gü-

c en ir. 
Yahudi} 

- Kuyumucuba,ı Haıı.naçi e
fendi darılır. 

--Rum/ 
- Hekimba ı Mavroyarıi Paşa 

ile aramı bozar ın. 
-Ermeni~ 
- Olmaz. Hariciye müsleJBU 

(Ba tarafı 2 ncı snyraciJI
1 

tiyi müteakıb iş başına geçer. ~ 
sal saat 8, bazı kere 8,30 ve d 
kadar devam eder. 

Sonra gene biraz dol~ınsr.ıı. 
kar. Tekrar biraz iş görür. f1 

Harb nkademisinde Mareş:ı1111 ı: 
le beleri arasında bulunnn yu tse ot 
bitler onun not tutarak ders ~ 
tarzını QOk methederlerdi. ~
bulunduihı s!rada mnreşal dll 
!akat öz sövlerdi. d 
Şimdi dahi oyledlr. VereceAi 

tifleri hep ivicr düşündüttcıı 
ve tahriren ••erlr . 



• 

Işgal altındaki Paristen mektub SPOR 1 Hadiseler K~da f 

Gazete bolluğunda 
Halk herşeye rağmen Askerlliselerin 

spor bayramt hi arkadaş arasında: - Bir gazete çıkarmak da mı aklı,. 
_ istanbnlda çıkan bütün gazete- na gelmiyor? 

. ingiltere aleyhinde 
söz söylemek istemiyor 

Askeri liselerin senelik spor bayra
mı Pazar günü Fenerbahçe ı;tadında 
büyük mt'l'aSlmle :yapıl1lcaktır. 

Geçen del'3 Jl}.ı zarfında muhtelif 
sporlarda derece alan sporculara mü 

leri alıyorum . 
- Ya sen bir 

da ... . 
- Yahud da? 
- İ&t.anbulda 

Ufat tevzi edilecektir. bllmiyor.sun ... 
Te.<ıblt edUen pro~rama nazaran 

milyonersln, yabud 

* müUfat tevzil, geçld resmi, müzik- Ev sahiblerl, misafife çıocukların -
li beden barelceUerJ. bok.s, muhtelif dan bahaettner: 
yer lıareketleri, ıoxıoo bayrak, aUa_ - Çocutumuz benüs on dört :ya -
maıar, manialı k~u. hokey, bisiklet, fUldadır ... Fakat hafızasınm klıneti 
motosiklet ve hendbol müsabaka ve bir harika. Biç kimsenin aklında tu-

* Kadın, kocasının ceblerlne 
yordu: · 

- Bu ne biçim tranıvay bileti? 
- Tramvay biletini ne diye ce -

birnde eve getlreyim? 
- İşte bak. 
- Karıcıtım dikkat et kl, o 

delil, gazete. 

* Alman askerleri Parise girdikten sonra mağazarlarda kadın çorabı, 
çamaşır ve bazı yiyecek maddeleri kalmadı. 

Maamafih Almanlar her aldıkları şeyin bedelini derhal ödüyorlardı 

gösteri.şlerl yapılacaktır. Meraaime . 
t dörtt ba•'" aealtt tamıyaeağı şeylerı ezberllyor. 

saa e ._,n ır. Misafir merak elmi§ti: 

Kornit Na.şid, avuç Içinden 
biiyük gazeteyi gördü: 

- Biz de gazete çıkarmıştıt. 
Dedi, sordum: 

ı. ~ransada bulunn~u~ olan yegane 
p vıçre. aazctecis.i Mösyö Edouard 

erron un, lsviçreye avdetinden 
•onra mensub olduğu gneteye yl!z
rnıv olduğu makalenin tercümesini 
leçcn gÜ!) neor"ylemi, idik. 

ı ~hemmiyeti haiz olan bu maka
enı 'k' · k n ı ıncı ısmını bugün koyuyo -

ıru:ı: 

Fransızlar kinlcrini. inkiaan ha
~nllerini dü~ünerek memleketin is
h~balinin ne suretle tayin edileceği
kı taris Soir ve Matin gazetelerinin 

e ınıderi arannda ararkcn, hüku
metleri mütarekeyi im:z.a eylemi~ idi. 
Id Bu vak'anın ilanını, geçen defa 

~ .. u~ veçhilc gene Saint Lazare 
onunde dinledik. Ilan %_ötü bir 
hansı:tca ile otomobiller üzerine 
Va:ıedilmiş hoparlör ler va~ıtnsile 
Yapılıyordu. Şöyle deniliyordu: 

ııF'ransı:ılar! Dikkati Dikkati Si
ıe rnühim bir havadi!! verecegız. 
Bugün öğleden sonra mütarcke im
~a edildi. ltnlya ile mütarekenin 
•rnzasından nltı anat ıwnra muhasa
ınata nihayet verileec lt ro 

Bu havadisi duyan ~kadınlar fÖY
le bağırdılar: 
'- - Bravo 1 Çok iyi! Nihayet ola
cildir 

Kimse bu lt:adınlan austunnadı. 
Boolu1tta devam cdegclcn bu .akut 
~ ka_dat aÜralli idi ki, herkes anc.ak 
dıtillm durdurulmaSJnı dü~ünüyor-

u 1 Herkes evine dönmek te iatical 
stöaterdi. (Henüz anat 20. 15 idi. 
~eceleri sokakta kalmak müsaadeh sakat 22 ye uzatılmış idi), Maksad 
er'~ esc ibu ugüzd havadisi» ver

Ine" idit 
O gece sok klar tenha idil 
O havadisin intişanndan itıôa

:rcn Reich'rn askeri kudretinin man
urası tahfif edildi. 

Concorde meydanına inmiş olan 

Pratik modeller 
Hemen her mev 
sıme, bir çok ku_ 
rnfı4a ve bir çok 
yere UYJJUn olan 
böyle sade mo _ 
delleri daima kiil 
fetll, n~ır model
ıere tercıh edi _ 
ntz. Bunlar f'JbL 
ı.enizln sayıca az 
h~ını telfıfl eder 
ler. Ve sızı çok 
yerde şık gt}1n _ 
mış gösterirler. 

Aynı ..modeli 
dfiı, Çizglll, Çi -

~ekli kumaştan 
Yaınnat miim _ 
kündür. İnce yün 
ın 'Je lpekll ara _ 
&nda da bUyük 
blr fnrt yapmaz 
Bır 1~1 de sı. 

lue:.ı lneeltmcsı, 
'kannı g!zlemesı. 
kalcalan zayıf 
gostennesidlr. 

Piramit pastası 
Ölc;üJerı: 12 yumurta, !SO gram un. 

300 gram pudra şekeri, 75 gram tere_ 
Yat. 250 gram çlko1ata, 50 gram -ve 
letalın, yarım paket vantlya. -

Yapılı.şı: 12 yumurtanın sarısUc şe.. 
ker ÇfUl>ılır. Tercyat; eritillr. içine un 
konur. Ran§lırılır. Yumurtn beyaz 
ları kar hnllne gct.irillp hepsi blrd~ 
karışt.ırılır, Yaf;lanıp unlanınl§ tep _ 
'
11.Yc dökülür. Orta fırında yarım saat 
Pışırılir. Fırından çıkt.ıktan sonra 
tc.PSiden nlınıp soRutulur. 4 santim 
~~nişlijl;indc uzun ve muntazam şe _ 
t lerde kesillr. 50 gram 'Jejetalin er1-
6~ır Çıkalata dn bir te,PSıde erltllir. 
k granı ya ın 25 grnmı vc}etallnle 
n~nştınıır. K ilen hamurlann üstü_ 
ll Silrulür Bu hammıar üstfıste ya_ 
ıroı.;tırılır. İyice ~kıştırılır listüne çL 
bek~:n dôkülur. Tnmame~ donmsw 

ı.:nır. 

avcı tayyarclcri havalanmı~lar idi. 
Durmadan Paris semsaında, hemen 
damlann hiza~ında motör gürültü
leri ile uçan tayyareler scyrckle§ti
lcr. 

Mütarckcnin imzasının ertesi gü
nü olan 23 Haziran Pazar günü an
cak motör]ü bir topçu alayı ilc ha
va dafi batnryaları ve efıadı sokak
lardan geçtil 

cıNach Englnndl ... :o 
Parisin ban)iyösünde ordugiıh 

kurmuş olan Alman askerleri Parise 
müsaadesiz giremez oldular. Şehir
de yalnız imal taburlım kalmı~ idi! 

Paris mağar.alanndıı ipekli çorap 
kalmamış idi. Kadın iç çamaşırlan 
dahi ker.a ... 

Lehlcrinc olarıı.k tesis edilmiş o
lan mühim kambiyo farkından isti
fade eden galibler. her şeyi almı, -
lardı 1 Aldıklarının parasını tama
men veriyorlardı. Malların fiatları
na bakmıyorlardı. 

Alman kıılalannın yahud i~gal or
duları ukcrlcrini!l köylerinin yolla
nnı tutmuş olan bjrc;ok mallar daha 
vardı. 

Tekrar yerlerine konmadıklann
dan dolayı: Kahve. tercyağı, pata
tes. sigara! ar ortadım kalkmış b 1 

Stoklar tükeniyordu. Bu !'ÜZden 
peynirlcr, şarap, ct, Jcker, ya~ bu
lunmaz olmuştu. 

Süt e gelince: Civarln münakalat 
kesildiğinden Pariste bir hayli za
mandır csasen bulunmuyordu, taze 
sebzeler dahi yoktu. 

Halk. pirinç, makamnlar, kuru 
sebzeler ilc inşcsini temin eyliyordu. 

Konscrve ve yağ satan mağaza
Iann muhteviyatı adeta kapışıl -
mı ttı. 

l;ıtc o vakit, gazctder Alman 
propagandasının meharetini tcbarüz 

Sağdaki apartımanın ka-
pısında, a~da gördüğü tabc
lanın bir eşi çakılmı~tı: c.Doktor 
Anastas» .•• T eliışla zili çalıp bek
ledi. Bilruhtiyar etrafına bakıyor, 
~trnfmı dinliyotdu: lakin orta
lıkta ÖlÜmeekli duvarlardan baJ
ka bir §eY görülmediği gibi k~ 
kocaman handa bir çıt bile du
Y.Ylmuyordu. Genç kız kendi ken
dine: 

- Bir doktor muayenehanesi 
için ciddcn ncayib bir yeri diye 
diitündü. Kapı açılmıyordu. Bü
tün cesaretini toplıyarak bir ikin
ci defa elini zile basarken, ka
ranlığa alıpn gözleri, kapının ha
fifçe arnlık olduğunu farkederek 
yava~a içeri girdi. Kar§ıdjlki du
varda bir el resmi vardı, parma
ğile bir odayı eösteriyordu. Genç 
kız o tarafa bakınca. koridorun 
ucundaki odanın üzerine cmua
Ycnca kelimesini okudu ve bili
ihtiyar rahat bir nefes alarak o 
tarafa yürüdü. Ayni dakikada, 
aQ).ak kapısının kendi lcendine 
kapandığını bildiren hafif bir gü
rültü işitti. Ortalıktaki acs!izlik 
~ kadar büyüktü ki bu hafif ki
lıd kapanı§ı müthi~ bir patırtı gi
bi k~idordn çınladı. 

Zcyneb yavaı yav"a ~ Tb' • ' tiJA -.r ıı;a lDJ 
ıs a etmcğe başlıyan gnrib kor-
kuyu yenrneğe gayret ederek 
doktorun odasına kadar geldi ''C 

kapıya hafifçe vurdu. Ses yok. 
Tekrar vurdu .. gene ses yok .•• O 
zaman vücudündc çok acayib bir 
titreme duyarale geri döndü. Ge
ne kendisine hlikim olmak ist;
yor ve gözlerilc etrafını ararken 
bir şİmfek süratile düşünüyordu; 

- Adam sen de .• polia roma
nı mı yaşıyorum, Beni bir tuza
ğa düşünnek istemesine imkan 
var mı) Dai ~>a,.ncı. mıyız) 

ettirmeğc başlam~lardı. Carib üs
lublu imza yerine rüm4Z kullanan 
gazeteciler; Pariııin iaşesilc mükel
lef olup, gıda maddeleri stokları 
yapmadan ve i§ııalden evvel firar 
eden mes'ullerin beccrik'!irliklerini 
tenkid cylemcğe koyuldular. 

Tüüeüler Allkaraya cfttl 
Antarada yapılacak yüzme müsa -

baalarma iştlrat edecek yüzilcille -
rimiz dün Ankaraya gitmişlerdir. 

Fener stadında. a.tış polirona 
ya.pılıydr 

İstanbnl mıntakası Fenerbahçe sta 
dının arka tarafmd1ı.ti sahada bir a
tı.~ poligonu yapt.ırmağa karar ver -
miştir. Fenerbahçe klübü muvafakat 
ederse hemen inşaata bnşlanaeaktır. 

)"eni Şehir stadı 

Bunlar, siya'i mcşgalderi terke
derek, memleketin yeniden imıırına 
ciddiyet ile hasn mesai eylemek 

rti'l R · h' h k • • • • Dolmababçede yapılacak yeni sta_ 
po e eıc m cr esın maı~etmr ...__ In tA..vı.. i 

• ~ ı_ Id v dın vı ....... -ve ıeın ....... ...,es tcmıne ugraşmada o ugunu yazdı- • _ ... 
0 

kted'-
1 V .f 1 . . ı_ 1 . devam .,... me •• . 
ar. azı c crını terAey ememl.§ ~- Şbndillt büyük Inşaat menuubahs 

lan Fransız makamatının gayrctlen- d ~·ıd. 
ni bildirdiler ise de, bu gayretieYin e ı ır. 

Yeni boks müsabakalan Alman makamlımnın llıtfü • yt"sin-
de payidar olduğunu ilaveden çe- Beden' Tertılyesl İstanbul Bölge~! 
kinmediler. Buna müvazi olarak, BOb Ajanlıtmdan: Yakında yapıla_ 
ycvrni gazeteler, Koromandanturun cak olan bou müsabakal'an haktın
herkese ~ bulmak için aarfeylcdiği da görüpnek üzere bu sporb alakalı 
gayretleri tcbarüz ettirdiler ve me- klüb murahhaslannın 29n/19<10 Pa -
mur ve müstahdemlerini ortada bı- zarte.si günü ak~mı saat 17,30 da 
rakarak sıvı~an patronları acı acı Bölge merkezine gelmeleri lüzumu 
tenltid eylediler: altınlarını Ingiltere ehemmlyeUe rlCD. olunur. 
ve Arnerikaya kaçıran kapitalistleri 
te;ıhir eylediler ve aahibi mcs'ulleri 
tarafından ortada bırakılan ticaret
haneleri kendi hc~blarına olarak 
işletrneğe başlıyan bazı memur 
gruplannı tebcil cyledilcr ••. 

Fransız li~Rnı olara\ inti~ar eden 
dört gazete şu umdeyi n~redjp 
durdular: «Halk tarahndan ve halk 
için ziraatin, 'anayiin, ticaretin yeni 

baştan tanzimi .. ·'> Eberiya bu cüm
lenin arka!ına sin!i sinsi şunu dahi 
ilave ediyorlardı: ıı Bu neticeyi elde 
eylemek için Almanyanın Fransaya 
galehe çalma~ı icab cylcdi •o 

Cepheden avdet eden bir Fran
sız bize "'U sözleri sö.vlemiş idi: 

•- Mcrdcc harLettilt.. Onlar biz
den kuvvetli çıktılar. Buna hiçbir 
diyecek yok. Şimdi ne kadar sami
mi görünürl~rae görünsüıilcr, daha 

gidip ellerini sıkmak sırası değil. .. 
Bize İ1 bulmaları için karşılanna 

geçip diz çöltmek ise, ala! ... Biz 
aramızda anla~malıyız. Söylediğim 
belki budalalıktır. Fakat herke Mn 
izzcti nefsi vardır. Daha sonras: ic;in 
ise Allah kerim! O vakit görü~ü-
rüzl ... ıı 

Bu asker gibi düşünen acaba kaç 
k.i~ idi ... Seine bcl~diyc reisi M. 
Achille VilJey, Pariste bulunan bü
yük bir fsviçre şahsiyetine; işgal 
makamab ile olan münasebatınm 
fevkalade iyi olduğunu, fakat hal
kın bir kısmının haysiyetşeken mu
amele!inio iç hulandırmakta oldu
ğunu söylcm~til 

Fakat. bir noktada, tanıdığımız 
bütün Fransızların hattı hareketleri 
çok fevkalade olmu~tur. 

(Devamı 7 nci ~yjada) 

- Göreyim; dedi. - Siz de gazete ml 
Çocuk misaflıln yanına çalırlldı: ne vakit? 

Ona dönerek: Cevab verdi: 
- İstanbulda çı.luın gazetelerin 

islmlerini say. 
Çocu.t sayn11ya }pşladı. Mlsafirin 

hayretten a~zı açık kalmışt.ı: 
- Hakkınız var. dedi. Bir harika. 

~ 
- Kendime bir 1§ bulamıyorum. 

- Her zaman çıkarırdık. Amm~ 

biz guete çıkardı~zın fnrkında 

değildik. Onun için adına gazete de 

mez, el ili'ını derdlk. 

r:J &flltl!i 

Okuyucularlma cevabiarim 
Bay M. Kestir'e: biıyüğüsünüz. Bu fnrkın zararını beş 

Evli erkek için bilhıuısa çocu;u o _ seue sonra görrneğe başlıya.caıtmız 

ıursa e~lence yer! evidir. Karısını muhukakt.ır. Bir garbli mütefekklr 

evinde bırakıp gezen erkek, bu ha _ orta ya~lı bir kadını durgun sulara 
reketıle büyük btr hata işlemiş olur ve böyle bir kadının 1\fkılll da ba 

Eğlencenizi karmızın ve çocnı;unu _ durgun suların birdenbire eoşına.sına 
zun yanmda yaratınız ve gezmelcre benzetir. Fırtına .ise daima zarnrlıdır. 

aUece, çocuğunuzu bırataca~ınız ya- Hayat sizin için de, onun için de ilk 

km bir kimseniz ursa (O da çocu - işkence olur, tavsiye etmem. 

tıın gitmesi doğru olmıyan yerler, -.e 
çocu~un istlrahat ve uyku zamanları 
için) bırakabilirslni:z. fakat karııııı.ı 

yanınıza alrnalu;ınız. 

* Lü!eburrazda K. Ö. T. ye: 

* Ankaradan Üfyıldıs 
tub cinderen okuyanıma: 

"ehimlerden vazgcçin!z. Kızı ~be -
vcyninden isteyiniz, yahud Jstetiniz. 
Red cevabı alacağınızı nereden bUi-

Henüz çot tecriibf'si:>. olduğun beL yorsunuz? Yaş, kazanç ve karakter 
li, böyle şeylerden vaıgeçmeni tav - ,ıırtıarı uygun olduıhtna göre niçin 
siye ederim. 

* 
rcddetsinler? Sizi çckcmi,yenler olma_ 
sı ve haİtkınızda iftiralarda bulunn-

htanbul B. A. ya: caklan düşüncesi teşebbüsünüze mL 
- Aranızdaki yn.ş farkı, ciddcn ii- ni <olmamalıdır. Nihayet tahkikat .her 

zerinde durulacak kadar chemmiyet. şeyi meydana çıtannnz mı? 
li dir, bahusus siz kndınsınız ve onun 1 TE'l'ZE 

Ril BiR iZ Di VA 
J e B un ları ~ 

biliyor mu 
idiniz? 

Buna rağmen kalbi süratle 
çarpıyordu. Nihayet tekrar aşağı 
inip birisine doktoru aormağa ka
rar verdi ve gerisin geriye dön
dü. Fakat apartırnan kapısı açıl
mıyordu T okmağı sağa, sola, yu
kan, aşağı ç~virdi, aantı, bülc
tü ... Kabil değili 

O zaman birdenbire bütün 
~rkusu uyandı ve ta sokağın ba
tındanberi içini kemiren a<".nyib 
his eanlanıvcrdi, bütün varlığı 
ha~yctle titrcdj: 

- Neredeyim ~ Burası n er esi> 
Son bir gayretle gene kapıya 

asaldı ve iki clile tokmağı salla
m~ğa başladı. Gene açamadı. 
Koridorun penceresine yakla,a
rak dıı:ıarı baktı .. kirli damlardan, 
örümcddi pcnccrclerdt!D ba~k,. 
bir oey görülmüyoTdu ve bu pen
cerderio de kapalı ltalmağa ınah
kUnı bir ıekilde yapıldığı belli idi. 

- Acaba peneereyi açıp ba
ğıraam ını~ Fakat kim gelecek} 
Ya bu aparbmanıQ bir kö_ş,..ain
den birili çıkarsal Aman yarabbi, 
kendi ayağınıla ne müthi1 bir ma
ceraya doğru ko,tum 1 

Arkasını aokak kapısına daya
yıp durmuf, düşünmeje dalmıştı. 
Ortalıkta ses ıaada yoktu. Daki
kalar, dakikalar geçti ... Zcyncb 
nihayet bu vıuiyctin daha uzun 
zaman böyle hlamıyacaiıru d ü
tün erek lı:at"i bir kararla tekrar 
muayene oduıoa doğru yürüdü. 
arka taraftaki koridora Aptı, bir 
batka kapıya parmaklarile hafif
çe vurup bekledi. Bu defa uzak
tan bir ayak s~i duyar gibi oldu 
ve az sonra kapı açılorak on ya
flnda ltadar bir erkek çocuk çıktı. 

- Kimi istiyorsunuz} 

Çocuğun Jivesindcn Rum oi
ChaiU anlaıılmlth: ZeyDeb bu n-

Nakleden: 
:rar pc:rdcsinin kalktığına seyinc
rek gülümsedi. 

- Doktor Anastası görmelc 
istiyorum. 

Buraya gcliniz. 
- Kendisi evde mn 
- Evet ... 
Ccnç kız. küçüğün arkasından 

yürüyerek bir kapıdan girdi. Bu
rası alelade bir bekleme salonuna 
benziyordu. Rum çocusu, çetrefil 
türkçeaile: 

- Biraz bekliyccelcsiniz ..• de
dikten sonra soldaki kapıdan bir 
odaya geçti ve iki üç dakika son
:ra tekrar göründü. 

- Buyurunuz. 
Zeyneb heyecanını tamamile 

teskine muvaffnk olamndnn co
cuğun gösterdiği odaya girdi. Bu
rası, dışansı ilc tamamilc tnad 
teıkil edecek surette süslenmişti. 
Yerde ve duvarda halılar vardı, 
zarif lt:oltu'klar, mükellef bir yaZJ 
ma~ası burasının :ıengin birisine 
aid old~ğunu ı!lbata kafi idi. Bir 
kö~edc üstü !<trma işlemeli ipek 
bir örtü ile kaplı bir divan üze
rine boy boy yaııtıklar konmuştu. 
Arkası kapıya dönük olan geniş 
bir koltukta bir insan ba11 görü
nüyordu. Zeyneb kendi kendine: 

- Doktor Anastas olacak ... 
dedi ve bir adım yürüdü. Küçük 
Rum çocuğu kapıyı çekip gitmişti. 
O aırada koltu'kıa otun~n adam 
yerinden kalktı, yüzünü çevirdi. 
Bu, Turhan beydi. 

Ouu göriir görmez genç kız 
lror1tu ile bağırdı: 

- Siz misiniz? 
Turhan gülümxdi: 
- Evet ben .. ve siz... Ne ıyi 

değil mn 
O ağır adımlarla yakJaınk.en 

Zeyneb titıiyerek .ordu: 

Muazze- .. a.ısin .ucr ... .J -

- Fakat doktor .. doktor A
nastas ncrcdcdir~ Ben onu alma
ia geldim. 

Turhan ba;ını arltayn iterek 
gülrneğe ba~ladı: 

-Doktor Anilst:ls mı} O işte 
benim fekerim. Hakiknttc böyle 
bir k:im!!e mcvcnd değildir. 

- Nasıl, doktor Anastns mcv
cud değil midir) Siz.. ~ beni 
böyle bir tuzıığa mı düşüulünüz} 
Alça~ nam-wısuz adam! 

layan ve hiddetle kapıya atılıp 
onu açmak istedi; buıaııı da ka-· 
pah idi. Şak'lkları, nabızlan ata
rak olduğu yerde durdu. Korlı::.u, 
ukiki ve amansız korku hütün 
-...arlığınt istila etmiş. ona nefes 
aldırrrııyordu. Bir ~aniye, bağır-

mak, haykırmak auusile yanı-lı, 
(alr.at tabiaten cesur olduğn için 

bunun bir fayda "Yermiycccğini 
çabucak ta1tdir il~ cesaretini ve 
irade!ini bulmnk için fevkal~Y 
bir kuvvet sarf•tti ve Rrkasını ka
pıya dayayıp başını T urhann kal
dırdı. O, gözlerinde muznffer bir 
ı~ık, dudaklarıncia küstah bir te-

bessümle yaklrı~makta devam e
diyordu. 

- Böyle teklifsizce beni gör
rneğe geldiğinize ne iyi ettiniz 
Zcyncb ... Bazı kadınlar bu cesa
Tcti gÖ!Itermek istemezler, kor
karlar .• fakat aiz biitii::ı hu kiiı;ük.
lüklerin üstünde b'r vücudsunu;ı, 

aiz haı.ikuladc qir kadınsını:ı .. . 
Ken<li ayağınızla .sadUc. iı~klhlza 
geldinioz ••• 

Bu müstehzi ses gene: kızın :ku
laklarını kamçJiamıştı. Bir fnre 
gibi kapana eıkıştın1dığım ve 
T urhanın kendisil.: alay etmelt
ten ıevk duyduğunu anlıyoı:du. 

4ArkaslYU) 

On bin metre uzaktan 
kaJb dinleilir mi? 

0n bin metre, 
yani azami yük
sddiğe c;ıkmış bir 

tayyarede bulu-
nan bir ltimsr.nin 
kalbinin tetkiki 

~--

~ 
kalbin irtifc1 nrttıkça nnrrr.nl dnrbe-

lerini değiştirdiği için elzenı göıül:.i

yordu. Bir tayynıeye bir doktor 

koymak ve lııyyarede Lulunan bir 

lcimseyi mütemadiycn dmiemek su
reıile hu işin yapılması t:liişünülmül, 
doktor, bu kadar yülcsckıc bir ne

tice alamaınış, bunun üzerine bir 
Rus alimi. ~albi tayyareye binmc
den bir doktortın dinliyebilmesi için 

bir alet icad etmi!l. Bu alet tayyare
de bulunan bir lcim enin kalbı üze .. 
ri ne konuluyor ve al ete meı but ı el
siz cihazı sayesinde ltnlb darabanını 
arz üzerinde bulunan dnlctor 
kemmel bir surette dinlcmf!fctl! im;,. 

* Can sıkrntısına karşı ilaç 
AmerikadP. 

di~çilerin, dok
torların. müştc
rilcn -so k terzi-
1erir. bekleme sa
lonlarında nk-

varyomlar bulunurmuş. 
ralanı koymnlıı.nmı sebeb ah:nr
yomdaki balıldan scyrcdenlerin 2':1· 

manın g~tiğ.inin fnrkınn vannamn
ları imi§. 

Cenc Anı-:1iknda nkvnry•ım bn
lıkları satan bir müessese Ş<>yJ, bir 
reklam yapmış: 

uCanınız mı eıkılıyor, l:c·derli mi-
s,ıuz, akvat-yomdnki balıklann.zı 
ııeyredin, fer.ıhlayacaluınıı. ıı 
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1 Akdeniz yayiaiari Trakyada. Susığırlıkta 
lAYlAlii 

Y a.zan: H aşan Ad nan H er köy ve kasaba da 
sıtma ile mücadele 

devam ediyor 
Akdeniz sakinlerinin an'anevi hususiyet
lerinden biri olan ve eski kervan hayatını 

andıran umumi göç başladı 

lmralıdan kaçan üç 
mahkum aç ve perişan 
bir halde yakalandılar Gece baskani 

Edirne fHususi) - Trakya sıt
ına m1icadele te,kilatı her köy ve 
kasahada faaliyetini! deva medıyor. 

Balıkesir, (Hususi) - İmralı a-

l 
dası mahkumlanndan Feliköylü 
İbrahim, Mehmed Emin oğlu Ha
san ve İstanbullu İbrahim oğlu Ha
lil 23/ 24 Hı;.iziran gecesi ada sahil-

Gerek hakimi: ı için sizinle ba~Laşa görüşmek isti~ 
- Size büyük bir muhabbetim yorum. 

Mücad~le teşkilatı bilhassa koy -
lerde faaliyetini arttırmı~ ve bütün 
aıtmalılar devr.mlı ve esaslı bir fe -
kilde tedavi edilmişlerdir. 

vardı - dedi • kendinizi bu ağır it- Vaziyet sahiden çok naziltti. Ge-
hamlardan kurlarmanızı ç<>k F-rzu rek hakimi odadakilere hitab etti: 

lerine vuran bo;ş bir sandalı ele ge
çirerek derhal kaçmayı tasarlamı~
lar, üçü de saı1dala binip ge.:eleyin 
denize açılmışlardır. Üç mahkum 
görünmeden bir müddet yol aldık
tan sonra Karacab.'!y ile Bandırnıa 
arasındaki sahillere yana§mı§lar ve 
orada karaya çıkmışl ~rdı". 

ederdim. - Naymanın hakkı var, bizi yal· 
- Öyle bir şey yapmak isıiyo- nız bırakınız. 

Aldığım bir habere göıe 936 yı
lında 37.425, 937 de ~ 5.489, 938 
senesinde 59.08) ve 9 39 senesinde 
de 54.954 ki cem'an 206.935 kişi 
tedavi edilmi~ tir. 

rum sultanım. Muvaffak olursam Soluk yüzlü genç gene mağlub 
kale kurtulur. Kaybedersem cezamı olmuştu. 
bularak bu a~ır vükün altından çı-

1940 :;enesinde temizleneo dere· 
lerin uzunluğu 90.105 metredit. 
Ayni zamanda muhtelif göl ve ba
taklıklnr için birçok kanal açılmış 
ve temizlettirilmiştir. Bu sayede 
31040 metre murabbaı bataklık ku
rutulmuştur. 

Gene 1940 senesi zarfında Hazi
ran nihayetine kadar 13.-447 ld!ii 
muayene ve 6.806 kişi tedavi edil
miştir. 

Dört senelik bir mücadele ve te
Claviden sonra köylü tekrar sıhhatini 
ve eski kudretini elde etmiştir. 

Bursada yap1lan bölge 
yüzme. birincilik 

müsabakalan 
Balıkesir, ( Hususi) - Geçen 

Pazar günü Balıkesir, Bursa, T ekir
dağ bölgelerini:ı derece almış yü
zücüleri arasındn Çekirgedeki Ha
vuzlu parkında yüzme grup birin
cilikleri yapılmı~tır. 

Bu müsabakalaah iyi neticeler 
alınmıştır, umumi tasnifte Balıkesir 
bölge~i (84) puanla. grup yüzme 
birincisi olmu§tur. (83) puanla Te
kirdağ ikinci, O 2) puanla Bursa 
üçüncü olmu;ıtur. 

Bölge birincileri 27-28 Temmuz
da Ankarada yapılacak Türki~ 
yüzme birinciliklerine i11tirak elmek 
üzere Bursadan Ankaraya ha~eket 
etmişlerdir. --------

Aksarayda baraj inşa 
edilecek 

Aksaray (Hususi) - Aksaray 
sulama işlerine Nafia V ekaJetinin el 
koyduğunu evvelce yazmı§tım. 

Gelen jeoloğun Vekalete tevdi 
ettiği rapor Üzt!rin~ umum müdür 
ve mühendislerden bir grup Ak -
uraya gelerek baraj inşası üzerinde 
yeni tetkiklerde bulunup Ankaı·aya 
avdet etmişlerdir. 

Bu tetkikat neticesi resmen bil -
dirilmemekle beraber Vekaletçe bu 
ba ·njın in:şasının takarrür ettiği ha
ber verilmektedir. 

Aksarayın sulama i§leri öteden -
beri başlı ba~ın:l bir meseledir. Bil
hassa. mnhsul zamanı sulann bol ol
maması muhitte sulamıı.nın la}'ikile 
yapılarnamasını tevlid etmekte ve 
bu hal ise mahsulün rar.d•man.nı 
azaltmaktadır. Baraj inşa dildiği 
takdirde Aksarayımızın büyük bir 
derdi önlenmi~ olacak ve Ak~aray
aa istihsalin beş on misli artması te
min edilecektir. 

Diye sordu. Emnıyet müdürü ce
vab verdi: 

Tanuswı methur Narorun yayla.undan bir görünüt 

Gündüzleri birer kovuğn ve ine 
saklanarak, iteceleyin de dağlarda 
yol alarak bir hayli mesafe kateden 
üç mahkum nihayet aç ve perişan 
kalmı lar, dört tarafa baş vurmuş
lar, bunlardan biri Susığırlığn, diğer 
ikisi de o civarda Yeniköy hudu
cluna giderek yiyecek almak iste
mişlerdir. Fakat her üçü de bura
larda tanınarak vakalanmsılar, Ba
lıkesire getirilmişlerdir. Bunlardan 
Feriköylü Ihrahim adam öldürmek
ten ve tekavetten 30, Mehmed E
min oğlu Hasan ile lstanbutlu İbra
him oğlu Halil d~ katilden 1 S se
neye mahkum idiler. Kaş, (Hususi) - Temmuz ayı kaya etekleri gorunuyor. Cenubi 

girelidenberi Kaş, mütemadiyen bo- Anadolunun en dik ve korkunç 
şalmaktadır. Sıcaklarla beraber, yerlerinden biri.. Muradh ve Çorludan 
yaylalara hicret te başladı. Akdeniz Kaşh)aı'ın yol faaliyetini en zi-
yalılarından Akdağ sırtiarına kadar yade aksatan burası olmuştur. Bü- küçük haberler 
uzanan geniş bir mıntakada. §imdi, tün_enerjiler, burada sarfedilmi• ve 

"t d' b' ı· 'd Y * Burada linhi.sar mnddelerine mu ema ı tr ge ı§ gı it göze çarpı- bu suretle müthi, tehlikeleri kısmen büyük bir ra~bet vardır. Tütün, siga-
yor. azaltılmşıtır. ra ve m~klrat satışlan geçen sene:. 

Eski kervan hayatını andıran bu Morcak'ayayı tırmanırken, Ka- lerden çok fazladır. Bunu nazarı lti_ 
umumi göç, K.ışlıların an'anevl hu- saha ovası, Kemer çayı, Akdenizin bara alan idare şehir ve köylerde 
susiyetlerinden biridir. engin ufukları görülmektedir. ba.yi teşkU§.tını 1 genişletmiştlr. İdare_ 

Bir sabah Keştan ayrılıyorum. A- Buradan itibaren Kalın kahvesi, nin iki faıl.l memuru Fevzi Mutlu ve 
ğullu köyü sırtlarında Akdenize ve- Çeşme boğazı. birbirini takib edi- Muznffer teşkllft.tın satış ve muamc. 
da ederek Kasaba ovalarına sarkı • yor. Seyahatimizin en ehemmiyetli !Mını kontrol etmekte ve halka müm. 
yoruz. Yolda en çok gözü me çar· tarafı, Çeşme boğazında geçti. Çok kün olan her kolaylığın gösterUme. 
pan hadise, Ağullu tarlalarında iş- taşlı olan yolları aşamıyan otomo- sini bayilere tamim etmektedirler. 
lerini yapan köylü kadınların, ço- bilirniz bozuldu ve biz, bu ıssız yer- * Bu sene daha mükemmel bir 
cuklarının beşik ve salıncaklarını de 8 saat intizar devresi ~eçirdik. kadro ile ı.,e b11flıyan zahire borsası 
da beraber getirerek hem tarla, hem Ekmeğimiz. suyumuz kalmamı~ ve vezin ve muam.elatının tesri ve teshill 
de çocuk bakımı gibi iki mühim va- yayiaya çabuk varırız ümidile fazla için her tertibatı almış ve işe başla. 
zifeyi üzerlerine almı' olmasıdır. ' (Devamı '7 nci sayfada) mıştır. 

Çamlıklar araııından geçiyoruz. -:~::;::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::=::::::~-
Bir boğazı aştıktan sonra, yokuş a- (_ b• k • • ı· Id §&ğı aüratle kayıyoruz. ~abahın ha- ır oyun teme ı atı ı 

-----~-....;,..._._._....___, 
fif sisi altında, çınarları, selvilikleri 
ve muhteşem ilk okul binası ile Ka
saba köyü uzanmaktadır. 

Iki hasır .. çardak .. çardağa da· 
yalı külüstür tahta kanapeler.. Ka
saba yolcu kahvesindeyiz. 

Çayımızı içtikten sonra, buradan 
da uzaklaşıyoruz. Şimdi, henüz ya
pılmamı~ Kasaba - Kemer yolu üs
tünde, sıkı fundalıklar arasından 
binbir müşkülattı ilerliyoruz. Ka
saba köylüleri, kemere doğru bir 
yol inşasını düşünmemi,le:- ve ihti
mal bunu, hükumete bırakmışlardır. 

Ka~tan uzanan §Ose, Kıısabada 
bitiyor ve burada natamam duru
yor. Otomobilimiz, çalılan ikiye 
bölerek geçebiliyor ve güç hal ile 
Kemer kahvesine varabiliyoruz. 

B.ir çınann koyu gölgeti altında 
bir kahvehane. Köylüler toplan
mıolar, yolcular gelıp gidiyorlar •. 

Kemerin biraz uıağında Morca 

Corlu. {Husuııij - Kazanın Ka
rasinit arazisi dahilinde 200 evlik 
yeni bir köyün tem~l atma meraai
mi yapılmı~tır. Temel e ilk kazma yı 
vuran. ve harcı koyan kaymakaını
mız olmuştur. Diğer taraftan bir 

Uıne evvel temeli atılan ve intası 
ikmal olunan 200 evli bir köyün 
de muvakkat kabulü yapılmışhr. 

Resim kaymalcam Muzaffer Gü
veni yeni köyün ilk harcanı koyar
ken gösterme~tedir. 

karım. 
- Ne yapmak fikrindesin u? 
- Bir gece baskını. 
Necmettin d udak büktü: 
- Son askerlerimizi de mi k:rdır

mak istiyorsunuz? 
Nayman soluk yüzlü gencin kar

'ısına dikildi: 
- Hücumlarınız pek adi ve gü

lünç oluyor. [f:'er daha mühim ~ey
lerle me:igul olmasaydım size lazır.ı 
gelen cevabı vermekte tered-:iüd et
mezdim. 

Necmettin küstah bir gülüşlc ba
şını kaldırdı: 

- Artık bu mavalları kimseye 
yutturamazsınız Nayman. Kaleyi i
çerden zapeelrnek istediniz olmadı. 
Şimdi de askerlerimizi dii~nıanın 
kucağına atmak i.itiyonunuz. 

- Y alrıız acuze bir kadın gibi 
konuşmasını biliyorsunuz Necmet
tin. Soruyorum size hükümdarıo en 
yakın akraba~ olduğunuz halde bu
gÜne kadar dü,man,\ karşı ne yap
tınız? Düşman kaleye girdi~i za
man sizin hangi ambara saklandığı
nızı bilmiyor değiliz. Kalede siı:den 
başka benim aieyhimde bulunan bir 
tek insan dahi mevcud değildir. Bi
liyor roı:.;sunuz? Bütün asker ölmek 
ve yaşamak ir,;iıı benim br i~areıi
me bakıyor. 

Nayman a~ır ve manalı konuşu
yordu. Hakikaten kısa blr 7.aman 
içinde Gerek ordusunun ekseriyeti
ni teşkil eden Uygur ve Kıpçak 
Türkleri üzerind:: çok büyük bir nÜ· 
fuz kazanmıştı. 

Necmettin tekrar cevaba girişir
ken Fatihüttin müdahale etti: 

- Sus Necmettin ı Şimdi müna
kaşanın sır .ısı değil. Siz çle bu Iili
lan bırakın Nayman. Düşmana na
sıl bir baskın yapm~k i~;iyor .. unuz? 

Nayman sin~i hasnıına döndü: 
- Ciddi konu~alım arkarla~ ı Siz 

bu baskınn benimle beraber gelir 
misiniz? 

-Asla!. Hiçbir zaman böyle 
saçma bir oyuna kanşmak istemem. 

- O halde ben Melik hazretle
rile yalnız başıma görü,mek isti) o
rum. 

Necmettin amcasının yu7.une 
baktı. Nayman izahat verdi : 

- Hakkımda kanaıttiniz ne olur
sa olsun bugün bel\imlc me!lgul ola
cak bir vaziyette değihiniz Melik 
hazretleri. Kalenin akıbeti çok va
him görünüyor. Ya derhal teslim ol
mak veya büyük bir cesaret göster
mek lazım. En değerli kumandanla
rınızla gÖrÜ>iÜ:ıÜz. Eğer kaleyi bu 
vaziyetten kurtaracak biri varsa 
meydana çıksın. Bu bizim son baht 
denememiz, son ümidimiz olacaktır. 
Yeni bir faciaya meydan vermemek 
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lar içinde .~~nt A~eks~ni~. kızı, da-ı ret kabul .ettiği sırada Serjin yat~k ı ki.nını mahvetmekle tatmin etti./ İşte ihtiyar Sofyanın hikayesi bu 
madı ve kuçuk Ser), bırbın arkasın- odasındakı perdeler lutu~tu. Vaka İhtiyar K9nt Alekııi Marukin, ıato- kadar ... 
dan esrarengiz euikasdlert: uğradı- gene esrarengiz :Caldı, çocuk bi.r te- aunun aundurmaııında, kızının ve to- Madam Andriyö: ' 
lar. Bunlardan, tesadüfler, mucize saCiüf esc;ı.i kurtanldı. rununun gözleri önünde bir tüfek - Bu faicanın buradan sonrası-
kabilinden kurtuldular. Serj yürü- Hikayeyi, rengi sapsarı olarale kurşunile öldürüldü. nı da biz biliyoruz .. dedi. Ru kaçıo 
rneğe başlamıştı, 1914 de idi, bir diniiyen Madam Andriyö: Müddeiumuminin ~arıaı bağırdı: çok felaketli olmuştu:-•. Mişel Bora-
P~zar ~ünü arab:ı ile ~~zmeğe gi~- .. - A~ası babası elbet birisinden _ Doğru ı ... Çocuğun kafaaın- nofun .. ~.ar~sı açılını,, bakım.,ız kal-
mışlerdı. Çok 'ltcaktı. Bır. kır !fazı- Juphel~nıyorlardı . • • da 0 kadar kuvvetle yer et mi~ ki, mış, olumu ne sebeb olmuştur. Kıı-
nosunda bıraz mola v~rmışlerdı. 0- Dedı. küçükken bana bu vak'ayı hep an- dın felakete tahammül edememit. 
radan çıktıkları zaman, arahacıyı _ Ev~t .. kızı ve damadı ile gö- latırdı... kal b sektesinden ölmüştür. Ve ni-
yerinde uyur buldular. Hayvanlar- rüşen ihtiyar kont, oğlunu yanına _ Yarırp saat geçmeden de şa- hayet ... benim güzel Serıim ... Ni-
dan biri huysıq.lanıyordu. Mişel Bo- çag~ırmı• ve onunL. uzun bir müd- N k 1 Id y d kola Marukinden bu facianın inti-.. .,.. toya amcası i o a ge i. anın a 

- Basit .. dedi. Rusyanın eski re
jiminin an· anelerinin tesir ile .. Sof
yanın ailesi, birkaç nesildenberi Ma
ı-ukinlerin hizmetinde bulunmuitur. 
Sofya, kontun arabacılnrından biıi
le evlenmiştir. Kendisi genç lsveçli
nin oda hizmetçisi olmuştur. lsveçli 
kaynatasının yanına geldikten aon
ra, Sofya, bu kadının en candan bir 
dostu olmuştur. Çünkü, zavallı In
gel, hayırsız kocasının çeşidli kaba
Iıkiarına hedef olmnğa ba~lamıetır. 
lngel, kızı Sandraya çok benzer
miş ... Me.ı'ud bir teaadüf sayılabi
li r, bu lsveçli kız, fazla~a haıı'!as de
ğilmiş. Kocasının ancak para tarna
hı ~le kendisini aldığını kat'i olarak 
anlayınca, memleketine gitti. Bir 
küçük çocuk bıraktı. Ihtiyar kont 
\'e kızı için, b•.ı çocuk bir sevgi oldu. 
1908 de Nikola Marukinin kız kar
deşi bir çocukluk arkadaşı, Mişel 
Boranof ile evlendi; küçük Scrj, bir 
aene sonra doğdu; 190() da. A,. ni 

ranof gemlerini tuttular, anıuile be- det, başbaşa kalmıştı . O zamaol.tr, bir takım silahlı adamlar vordı. Şa- karnını almağa kalkmıştır ... 
raher Serj de arabaya binmi~ti. hatırlarsını~ ki, Marukin gibi geni' toyu zaptetti. Madam Boranof, Ni- Müddeiumumi de: 
Huysuz hayvan, birdenbirf'! azgın· arazi sahibi bir kont, oğlunu, mali- koladan nefret eden Sofyanın ko- - Mişel Boranorun mektubunu 

yıllar içinde, beş ya~ına gelmis olan 
Ing l'n çocuğu, nasılsa, :kendisine ba 
~an kadının elindı:n kayarak bir suda 
l>oğuldu. Nikola Marukin, «"ni<~tesi 

Jloranoftan nefret ederdi. Oğulları
nın ölümünde:t .,,. kansının teessü

nden istifade etti, !ngel ile barıştı. 
91 O da Sandra doğdu. Ayni aylar 

de bir eviiıcl dün~ ava getiren ·•e 
dı ölen Sof.ra. Sandraya sütni

oldu. Bu ay lar içinde de zavallı 

!aşıp fırladı ve arabayı öbür hay- kilnelerinden hirine siirgün gönde- casının yardımı ile kaçmağa muvaf- Serje vermemek varmıJ ... 
vanlarla beraber sürüklerneğe baş- rebilirdi. Alek'li de böyle yaptı, oğ- fak oldu. Kocasının yarası henüz Diye ilave etti. Hertar: 
ladı. Hafif gezi•ıti araha'lı, 0 civar- lu Nikolayı, Sandra ile beraber Po- tamamen kapanmamıştı. Petrograd- - Bunu yapamazdın Andriyö •• 
da bulunan bir köprüniin pervazla- Ionyadaki çiftl:k)erinden birine sür- da idi. Bir !!amimi dostuna sığınan dedi, yalnız, o mektubu okıımalı 
rına çarpa çarp<l paralandı. İçinde- dü .. Nikola, .kudurmuş bir kin ile u- kansını ve oğlunu alarak kendi ma- idin ... 
kiler gene mucibe kabilınden kur- zaklaştı. Bir ay !'onra da harb pat- likanesine götürdü. Artık Rusyanın - Serj yok ettiğini •öylemi§li. 
tuldular. Boranof. arahacının nasıl ladı. Nikola acıkere gitmedi. Mişel kaynağı bir devirdi. Nikola Maru- - Zannetmem .. böyle bir rnek-
olup ta uyuduğıınu, meydana çıka· Boranof ise, ilk ağızda silah altına kinin çetesile kendilerini Lurada da tub yok edilemez. Fakat, ınadt!mki 
ramadı, beygirin de kuyruğu altın- koştu. 1916 sonunda ağır yaralan- takib edeceğini. vaktinde tahınin et- polis bu me~tubu çoc\Jgun odasında 
da bir sülük bulundu, onun da ki- dı. Karısını, köylülerinin ihtilAl kal- tiler. Yükte hafif, pahacia ağır mü- bulamamıştır. Mu~temeldir ki Serj 
min tarafından konuld meçhul kınmalar karşısında pedşan ve me- cevherlerini ve birkaç sadık hiz- onu burada aaklamı~tır •. 

s buldu. Sefil Ni!cola, intikam his- metkfır alarak köylü kıyafetinde - Ohl. Hayır... Odaamın her 

* Baskın, karnnlı" gec~n lı:oynun· 
da için için ya an bir kundak gibi 
esrarlı bir şekilcl!: ba~Iamışb. Nap 
man kaleden çıktıktan sopra köpril 
başında pusu kuıan fedailere son ta• 
li m atı verdi: 

- Biliyorsunuz ki hücum iki kol
dan olacak. Birinci kol sağdan mer· 
kcze hücum ederken, ikinci .kol or
dugahı ve ağırlıklan tutuşturacak. 
Me~aleleri ordugitha en aşağı yüz:. 
yüz elli adım yaklaştıkta:ı sonra fır· 
latacaksınız, siz yangın çıkaıırkeD 
biz de karışıklıktan istifade ederek 
çadıriara dalacağız. Şunu unutma• 
yınız ki dövüs ınümlciin olduğu ka
dar öldüresiye olacaktır. Eğer üç 
kiJi yere sermedea ölürselt Allahın 
laneti üzerimi7e yağsını Artık işi
m ize başlıyabiliriz. 

F edailer iki k ola ayrıldılar. Bi• 
rinci kol ellerinde ziftli yangın bom
baları yer.de ııürüne sürüne ilerler· 
ken, Nayman ve arkada~lan alcsi is
tikamete saptılar. Be~ d~kika kadar 
yerde süründükten sonra bilSinı kal· 
dıran delikanlı: 

- Bu tarafta h '• bir nöbetçi yok 
- diye ftsıldadı - işte uzaktak.i kü· 
meler uyuyan askerler olacak. Alev~ 
leri görür görmez onlara aaldıraca· 
ğız. Birkaç dakika bekliyelim. 

İki, üç, beş, nihayet on dakika 
beklediler. Etrafta değil bir alev en 
ufak bir çıt bile yoktu .. Neyman ho
yecandan değil. fakat enditeden bir 
cehennem azahına dü§mÜJ gibi ter• 
liyor, gözlerinin bütün kuvvetile ka· 
ranlığı görmek istiyordu. Delikanh 
hayatının en muztarib, en üriintüUl 
anlarını ya~ıyordu. Bir taraftan gi
riştiği işin muhatarası takaklarını 
zonklatırken, diğer taraftan Zey
neble aynidığı nnın feca.ıti bir türiii 
gözünün önünden gitmiyordıı. Mer
diven .ba~ında ancak birkaç dakika 
konuşabilmişler, ve daima ayrılık· 
ların en acısını tadan bedbaht kız. 
buz gibi ~llerini onun alnınd~ geı:
direrek: ccGüle güle git Naymanl 
-demişti- Eğer Ulu Tanrı namw ve 
şeref taşıyan insanları hayatlarında 
bir kere olsun gi.ildijrmek bayüklil• 
ğünü gösteriyorsa elbet bizi de bıı 
lutfundan ayırmıyacaktır.ıl Son de
fa dudaklan birbirini bulmu" elleri 
güçlükle birbirinden aynlmıştı· 
Genç adam bu hatıraların tetıirindell 
kurtulmaya çalışarak silkindi. Et~ 
rafta hala dikkate çarpacak bir ~et 
gözükmüyordu. Gecenin muzliın 
dalgalan elli fedaiyi sanki bir a&l 
içinde yutuvermi,ti. O zaman del~ 
kanlının aklına acaba gene bir ııı~ 

zağa mı düştük vehmi geldi. 
( Arkası var) 

Brusso: 
- Eğer mü aade ederseniz biC 

kere de biz bakalım). dedi, lakal. 
daha evvel, size Nikola Marukini• 
bundan sonraki hayatını da naklt" 
delim. Babası Aleksiyi vuran da bii~ 
zat Nikoladır. Nikoladan nefret t" 

den ihtiyar Sofyanın, onunla "'e 
Sandra ile beraber sürüklenmesinil 
gelince, Ingele karşı olan •adakati 
ve Sandraya olan sevgisidir. Sandr• 
küçüktür. ~Anasından mübim bir 
servet kalmıııtır. Baba kızının va,;.. 
sidir. Nikola ise, kızını da yok ediP 
mirasına konabilecek bir canavar" 
dır. Burada Sofyanın izah edemedi-
ği nokta, Marukinin 1919-1920 •
rasında, ani bir karar ile Rusy&J1 

terkedip Fransaya gelmesi ve PariJ 
civarında, hüviyetini gizliyer~ ycr
letmesidir. Seneler geçtikçe. bu ... 
damda, büyük bir de~i~me olmur 
tur, insanlardan kaçmı~. ku,baıhi
ba, vurmuştur. Sofya, son zam•~~' 
larında onun vicdan azablaöle ~~.-~ 
randığını zannetmektedir; Te daıt1' 
bir korku içinde yıı.~adığını söyle" 
mektedir. 

Müddeiumumi: 
- Kimden korkabilir1.. dife 

sordu, oğlumuz... Serj Boranofta" 
mı?. 

- Bu düşünülemu. çüulı:ü Sefl 
o zamanlar küçük bir çocuktur. · li 

- Bu esrarengiz maceranın hll 1 
öğrenemediğimiz yerleri var.. {ilk• 
oralarını da aydınl.ııtmağa çalı~ac' 
ğı m. 
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Ortaokultarla liselerde imtihan 
neticeleri niçin fena? 

Birçok tayyare 
fabrikalari 
bombalandi 

işgal alt1ndaki 
Paristen 
mektub 

Benzin . sarfiyatının 
tahdirline hazırlık 

d 
Ula~rafı l Inci sa:rf acla ) ta1ehenin d ers zllmanl"rını d~rıda 

(Baftaralı ı In ci sayfada) 

ereten yazılı ~Teme imtiham lteçi • geçirmesin e mini o lacak tedbirler tayyare kaybetmi~lerdir. 
re~:ek, bunlard a muvaffak olduğu alınınası lAzımdır.» Bundan ba,ka A lman zayiabna 
talı.diıde elemeye girmediği dersler- * A li H ik met Ertuğ (Fatih ) Ingiliz tayyarderi tarafından düt -
d.~n .. şifahi imtihana girecektir. !)ü • Ceçcıı sene ba~ndanberi .mci~~h: man hava meydanlan üzerine ya -
~~~un., hir oıtu okul talebesi koç lerimizde yepyeni bir tedrıs re).mı pılan baskınlar csnasıııcla yerde tah
~r Li imtihan gcç.iriyor. Sonra ta - kabul edildi. Saat 8 de derslere rib edilmiş olan 12 kadar tayyare-

be1cr imtihanlarda yabancı mü _ başlandı. Birinci derse yetişrnek nin de ilavesi icabeder. 
h'leyyizjer huzuruna çıknnlıyorlar, için çocuk sabah Fk erken yerinin A lman d h ,. k 5 L d ya a ombnrdıman f'd iltn bocu imtihan korku~u ıçinde bir de uzaklığına göre saat -u arasın a mahaller 
B u yabancıların ikarşısınd sıkılıyor. uyanmak mecburiyetinde kalıyor -
d ence bir orta okultalebesini bu ka- du. Bu talebe kısa teneffüslerle beş Londra 25 (A. A..) -- HI\ va ne_ 
d ar sıkı imtihandan geçirmek onun saat üstüste derse giıiyor ve ekse- zaretinin istihbarat servisi, Salıyı 
.aha yüksek tnhsile devam cesa.ıe- riya bu derslcıi birbirine kanştırn- Çarşambaya bağlıyan gece Almanya 

tini baltalamakın ve çocuklRr b\1 _ rak biç bir ,ey nnlamadan sınıftan üzerine yapılan baskınlar esnasın _ 
~a~maktadır. Muallimlerinin ~anna- çıkıyor. Öğlede:ı sonra taleb~ .mü- da Ingiliz tayyurelerinin Dornier 
ını alan bir talebe elbette dersic _ talea için tckr.ır mektebe ı;ıdıyor. tayyare fabrikalanna doğrudan 
~ini öğrenmi, demektir. Bu seneki Ben bu mütalea saatlr.rinin istifa - doğruya isabetler kaydettiklerini 
h"atihnnlarda bil.hassn. riyaziyc ir~ti- deli olmadır,,nı çocuğum ve arka - bildirmektedir. 

nında talebenın sevıyesındt•n J uk- dnşlanndan müteaddid defalar i~it- Dornier fabrikasının ~'entzen _ 
•;k sualler eorulmuştur. Riyaziye im- tim. Çocukların haşlr.mnd gerçi hi- dorf şubesinin esas binası üzerine 
t~hanındaki çok fazla muvaffakivet- rer muallimleri çalışmalarına neza - büyük çaptn dört bomba düsm"" 
aııliğin bn§ka bir sebebi yoktur.~' ret ediyor. Fa!·mt buna m.u.kabil ge- büyük bir yangın r,ıkmıştır. \\ı~:: * Haydar l.)zer (Sultanahmcd) ne gürültü ynpı.lıyorm~": .ı n.lebe bu bulan bir infil~k b:>mbardıman tny
}i::-. lmtihanlard ki muvaffnkiyetsiz- "tlÜtale~w .s?~tlennden ıyı astıfade e- y~releri mürettP.batı tarafından çok 
. ı~n ııebebi talr:benin birkaç türlü demedigı ıçın evde çalı nk mecbu- yuksekierde duyulmuştur. 
n:ı 1~ıhandan geçirilerek iyice elenme riy~tinde kalıyor ve .gee geç uyu- Cotha fabriknla~ına gelince, bü _ 
~ı ır. Evvelki yıllar takbe yolnız bir yor bu suretle sıhhetı de bozuluyor. ""k t 1 1 .. . . b 1 k 
nııtılıa la ı d b .. Be~im kanaatime göre talebenin bu )d'Ud"la: ye cr u~.erınded~sda e! er~ı- ay-

L n mezun o U)i or u, u ı; un l k l b b" e ı m ış ve mu tea ı ın ı klar 

l!Tteıı:teblerimizd~ ders okJJt n öğ - sene sınıftn faz a ·a masının se e ı k b I •tm 
1 

• d • .. "d" vu u u muştur. 
tn erin hüsnü ni)etinden üph<: bu yenı te rı at reıımı ır.» w· . 

be·ın.eğe hakkımız yoktur. B,.n tale- * Reşid Bingöl (Beyaz.ıd) - ılhelm haven .:lcnız tezg:ıhl:m 
r:nın b" - _ı 1 I"mu·hanlarda muvaffnkiyetsizli:iin telnar bombardıman edilmistir. 

d ırçogunu ııcrs zaman ann - o Rh 
b 11 dı anda, sincmalıırda r•örürdüm, sebebini şöyle hülü sn edebili.-im: Ev ei ne civn~n.dn hul.unan I? ort,-
f 11k talebderin imtihanlarda muvnf- vcla talebe tam çalışmıyor, saniyen mu~d-~s >:ak~?ın~le bır demıryo -

11 olamamn 
1 

gayet tabii bir neti - tedrisat sistenıi bozuk, ders program lu ıızerındekı l..opr_ulere de b'>mba
~:dir. Her şeyden evvel taleo/:nın ları talebenin seviyesinden yükııek. lar atılmı tır. 
ı:-utün d ) · • İlk okulu basit bir bilgı ile bitiren Tayyarelerimi7 \~·unsdotf, Hal -
'lı ers erıne nzamı :ıurctte ça -
Şrnnsı icab eder. Yalnız benim tnlebe orta okula gelince birdenbire berstndt. \Vernigerode, Schipol, 

rnaaıif i "nde. tenkid edeceğim pek yab ncı bulunducu ağır ders - Magdeburg, Kasse1. Breml"n, Alt _ 
nokta sınıRann çok kalabalık ol - lerle karşılaşıyor. maar ve Frankfort civnnndaki Reks 
lasıdır. Öğretmenler eskeriya kn - Imtihanlarda fazla ınuvnffakiyet tock hava meydanlanm da bombar
dabalık ınıflarda tnlebe ile yakın - temini için bugünku tedrisnt siste • dırnan etmişlerdir. Bu harekat es -
d an m~~ul olamıyorlar. E"-vclemir- mini n değiştirilmesi lazımdır.'' na~nndn tayyarelerimi1lc düc:man av 

e sınıf mevcudlannın azaltılması ve Ankete yann devam edeceğiz) cılan arasında miiteadılid çarpışma-
· ··········· ·····•••••••••••••••••••••··· · ········ ······································ ··· ··••••••••••••• lnr vukubulmuştur. 

12. l SS tayy re motoru 

(Bat tarafı S inci sayfada) 

Pariste •intiJar eden gazetelerin 
muttarid h ücumlanna rağmen halk 
dünün müttefikleri aleyhine soz 
söylemedi. 

Çörçilin mareşal Petain aleyhine 
savurduğu küfürlü sözlere; harb 
meydanlanndaKi lngiliL askerleri
nin azlıima kar~ı hep omuz :silki
yorlardı. İstihkar göze çarpıyordu. 
Bu muhakkak idi! Fakat bu, o ha
reketlere çok güzel bir ce va b idi 1 
Belki, o vakittenhen i~ deği~mi tir. 

Şunu söylemekicaL eder ki: Boz
gundan evvel malümat sahibi bulu
nan Fransız askeri mokamlnrının 
vaziyeti pek sabırlı 'değildi. 

Dunkerque"in eukuturıdnn belki 
dört gün evvel bir bahriye :zabiti 
bize hiddet içinde şunları söylemil 
idi: <ıBir haftadan fazla bir zaman
danberi Ingilizi cr, günde 1 0.000 ila 
12.000 olarak vnpurlarn biniyorlar 
ve F ransıııları kendi başianna bıro
kıyorlardıl » 

Bu hıı.vadisi gazeleme telefonla 
bildirmek istediğim vnkit gene bu 
zabit bu -tele'Tôn mu'haveresine mü
saade eylemidi 

Nezaretlerin Parisi terke:YJiyecek
leri günün akşamı bir Fransız san
sür zahiri, o sırada intişıır eylemek
te olan yevmi gazetelerden birinde 
görülen iri harfli bir serlevhadnn ir
kilmişti: Hatınmızda kaldığına gö
re bu serlevhn şu idi: 

{(İl]giliz müttefiklerimiz!... Şim
di hemen bize bütün tftyyarelerini7.i, 
tanklanmz.ı, toplarını-zı vennız ... 
Bunlar bize lazımdır! cıYalnızıı o
larak 1.500.000 Atmana karşı mü
cadelede hulunuyoruzt..ıı 

Bu serlevhadaki (yalnız) keli-
mesi zabiti düşündürüyordu; o, bu 
kelimenin fngilizlerle diplomRtik 
güç.lükler husule getireceğinden 
korkuyordu. Bu «yalnıu kelimesi 
meselesi sansür heyeti kumand;mı Japonyanın 

lllilli siyaseti 
Roma nyaya 

ihr a ca t 
Londra 25 (A.A.) _ Tnyyarc~ olan kaymnkamn arudildi. i\1erd 

imalatı nazırı Lord Beaverbrook, bir adam ~lan bu yüksek rütbeli zn
dün akşam nıdyoda söylerli~i bir bit bağırarak şunlnn söylemiş idi: 

(Bqtarafı ı lncl sa:rfada) 

rimizde batzin satun ve benzin sa
tı~ §Ubeleri bulunan kump anyalar 
ba~ Sokoni Vakum olmak üzer~ 
Şel, İstanına, Türk petrol şirket -
!eridir. 

Şel kumpanyasının ehirdeki sa -
tı§ tubeleri ikisi büyiı~ olmak üzere 
on yedi kadardı. Bunlardan on bai 
kapanacak, yalnız. Mecidiyelc.öyün -
deli, Taksimdeki modern gıunj, Te 
pebaşı, Unkapanı, Sürpngop ve 
Iş Bankası yanındaki alh satış şu -
besi kalacaktır. Açık bırakılac.ak al
tı satı<~ ı~ubesinden ikisi istasyon o -
larak bırakılmaktadır. 

Sokoni Vakumun kapanacak sa
tı~ şubesi 24 kadardır. Şirket, faa
liyette bulunacak satı~ şubelerinin a
dedini saklamakla berabN bunların 
onu geçmiyeceği tahmin edilmekte
dir. Ru kumpanya Köprü başında, 
Tak imde ve Beyazıdda birer ben
zin istasyonu bırakmnktadır. lstn -
runa Üe Türk pertolün satış §Lobelcri 
az olduğundan nncnk bunlımlnn bir 
kaç tanesi kalacaktır. 

Benzin ikumpanynları faaliyette 
bırakılncak satış şubelerinin mer -
kezi yerlerde bulunmasını temine ça 
lıştıklarından snpn ye~lcrdekiler:in 
kapanması yoluna gidilmektedir. 
Yalnız uzun müddettenberi benzin 
satan bu şubelerin sahibieri av :ba
şından itibaren işsiz kalacaklnrdır. 
Satış §Ub~i sahiblerindı:n bazıları 

Akdeniz 
yayiaları 

bu hususta ~unlan söylemektedir: 
- On beş senedenberi kumpan

yanın benzinini litre baş,nda bir ku
ruş almak suretile satmaktayız. Ay
da sarfettiğimiz ben:r.in miktan va
sati on ton, etti~miz i'tifnde ayda 
yüz liradır. Benzin satti'ından menc
dildiğimiz takdirde ne iş yaparağı
mız.ı biz de bilmiyoruz.» 

Teneke bulıranı 
Boş teneke buhranı de'\"UJil et -

mektedir. Tenekeye alımı~ kuruş 
Fiat konduğu halde gene bulmak im 
kiinsızdır. AY!li ımkiinsızlığı benzin 
kumpanyalan da hissctmeıctc, te -
neke bulmaktaki müşkülat gittikçe 
artmaktadır. Ten ek e buhranını ön -
lemek için lcumpanyalar, şd.~tlere 
ancak varilleıle benzin göndermcğe 
mecb~~ kalmışlardır. Varilden oto
mobil hazinesine benzin bo!l31tnbil
mek için muhakkak surette otomatik 
ben:r.in tev:r.i makinesine lüzum vnı
dır. Benzin kumpanyalan huna da 
çare bulmu~. lsunbuldaki ~ubeler -
den aökeceklen otomatik benzin 
tevzi makinelerini d~er şehirleri -
mize nakletmeğe karar vermişlerd;r. 
Bu makineler söküldi"kten sonra bol 
ca motörlü nakil vrısımsı bulunıın 
·vilayetlerimize miit .. saviyen tnicsim 
edilecektir. Motörlü nakil vasıtala
rına benzin tevzi •ı muayyen nioı -
bette yapılaca~ındRll benzin maki
neleri teneke huhrnnını nisbeten gi
dcrmiş olncnktır. 

Holandahtar radyolarmm 
Almanca neşriyatmı 
dinleyemiyecekler 

(Ba.ştanıfı G neı sayfada) 

erzak almnğı ihmal etmi~.tik. Uzun 

saatleri aç geçirdik. Nihayet bir yay

la kervanı, boğaza girdi. 

Londra, 26 (A.A.) - Royter: 
Hoianda istihbarat ajansınn gö

re, Almanların i gali nitında bulu
nan topraklarda Alrrınıı makaman 
tarafından kontrol edilm( kte olan 
radyo istasyonlannın alınanca neş
riyntını dinlemek Lundan böyle Ho
landa halkına menedilmiştir. Du ye-

fki gün evvel köylerinden çık

rnışlar .. 

Kabinenin 4 noktayı 
ihtiva eden projesi 

Koordinasyon ' heyetinin 
bir karari nesredildi 

nutukta ı;.zcümle şöylı- dcmiQtir: (ıYazılsınl ... Çünkii doğrudurhı 
Nezaretim te ckkül ettiğirdenberi Alman işgali altında bulunan Pa-

Amerikadan 12,15 5 tayyare motö- risfj]er bu n lan bilmiyNinrdı. Yahu d 

Yolda, dağarcıkinnnda ne '.-ı.usa 

yemi§ler. Yalnız bir köylii dayının 

dağaı€ığında kurumu~ arpa ekmeği 
ve biraz da tulum peyniri kalmış. 

ni emre itaat etmiyenler nğır cem
Iara çarpılacaklardır. 

···················································· 
' ' 

rü <ıatın alınmıştır. ki bilmek istemiyortardıl 
T Fakat nüfuzinn hergün dahil faz-
D okyo 25 (A.A) Rcutcr: Ankara 2 5 (Hususi) - Ro - Satın aldığıımz motörler Am e - In artmakta o Inn en güzide Fran•ız-

ı· ış lliYnsetın ycnileştırdmeslnl 1h- manyaya yapılacak ihracata dair ri ka kıt' asında uzun mesafeler Üze- lar hergün daha yüksek perdeden 
ıva edecek olan mllli slyaset.ıni bU- Koordinasyon heyetinin şu karan rinde tecrübe edilmiştir. çıkan ibir ses ile :Junlan söylüyorlar-

dinneden evvel yenı Japon huk"-c_ d"l · · lUu neşre ı mıştır: Afrikada dı: 
ıneti ordu ba.şkumanctanl ~ile gonı- l R h k §ecekttr. - omanyn ii ümeti1e yapı- Kahirc 25 (A.A.) - ingntz hava - A1mnn~a? do~rusu~ ~ ei~eti 

Domei ajansının blldtrdığınc naza_ lan yeni ek ticaret nnlnşmsaı hü - 1kuvetıeri kı.ımandanlı~ınm tebliği: borçluyuz:. BıZJm muptela oldugu-
ra kümlerine göre bu mcınlı:kette:ı it - nun- ı"ngiliz havn kuveu~_, •--a _ muz abseyı dddiler ... Otuz seneye 

n, bugünkü kabine tçt.imaında t hal edilecek petrol ve benz"ın mu _ .,., .,... kı h" d b · ı_ ··• A noktayı ihtlvn eden \C mılli .siyaset. k b 1 tından Bardin'nın ccnubundn bulu • ya n ır zaman an erı, nuı.:um("t-
a i inde ihraç olunacak 31 ~o ton 1 • • R 1 ·ı· ı· "k f!Sa.tiına tanlliık eden bir proje hnk _ "' nan büyük bir mühimmat deposu Ü- enmız us veya ngı ız P 0 ıtı ·asını 

kında bllkuvve nokt.ni naznr teatl _ ~~~~~ı ile 1600 ton tiftik ihrncı için -zerine muvaffakiyetli hücumlar ya - takib eyledi1er. 
sinde mutabakat olmu~ur. . ur ıye antıcılan adına mukavele pılmıştır. Birçok tam isnbeUer kay_ Bu harb <nihayet Fransız oln.rnk 

Bu dört nokta şunlardır: ımza ebneğe ficnret Vekaletinin ta- ve mavı alevler görülmüş - düşünebilmek., kudretini bize bahş 
ı - :Mılli mudafnnnın takviyesi, limatı dairesinde tesbit ohınan fiat- tür. Blr lnfilfı.k neticesi birçok depo ~yledi jse, ne kadar müthiıı o~uTSa 

2 - Dış siyaset.ın yenileştırılml!si lardan kendi i:ıc teslim olunan mal- kısmen berhava olmuştur. Gladlator ol 8un, bu ders bos -ere nrfedılme-
3 - Hnrb zamanına mnhsus bir llt ~ Jan mübayan eylemeğe Ziraat Barı- sisteminde tayynre'enm\-ı, bombar _ miştir. Bu felaket, ölüm getireceğine 

An'anesine sadık olan Türk köylü
sü.. burada sadakatini bir defa da

ha isbat ediyor. 

Nihayet bütiin açlıklanmız.ı gi
deren hadiııe gelip çattı: Otomobili-

miz tamir edilmi~ ve yola düşmü~
tülc. .• Kuru ovayı, korkunç Kıbrıs 
deresini ve Sinnn · ağanın kahveeini 

geçtikten sonra Cömbenin uçsuz 

bucaksız Çayboğa7Jilııt içine, ka
ranlıkla beraber girdik .. 

Mehmcd Erdem 

f'i.h~~~~~~!.d~ 
1 

Sinir Hastah klar• 
DOKTORU 

Rasim Ha~iboğlu J 
\i Tel. (60932) Saat 9-12 ve 2_7 

Doktor Hafaz Cema! 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 1 0·1 No. da hergün 
hasta ICabul eder. 

Telefon: 2 l 044-23398 

Milli Piya o 
tısndl sıstem ve kendi kendine yete_ kası memur edilmi:tir. dımancılarm ·harekAtına müzaheret bize yeni fakın selamını getirmiş 
cek b r şark\ Asya llttısadi nüfuz da-

2 
etmek için dolaşırken büyillı: b r düş_ oldu 1. · · » 

1r~l tesis , 4 ....... Tnl m ve terb . - Bankn tarafındnn tüccara ö- --------
y nU lrUme ı. yen n denen beddie Romanyaya sntış fi- man avcı kafilesi ne karşılaşmıştır. H ' d 

Vukubulan havn muharebesi netfoo- ·ati ra ar araSI n a 
----------- atları arasındaki fark. fniz ve mas - sinde dört düşman 1ayyaresi düşmüş • 

Almantar bllyl'ık b"ır FransiZ ran r du üldukten onr Ticaret ve bir tam'<;i o kadar hasara ~ -
Vekaleti emrindeki fona ayrılacak- mıcıur ki. ü cıüne dönemediği tahmin 

gemisini batirdılar tır. edilebUlr Bambardmıancılanmız sa -
3 - Bu mu meleden her hangi limen avdet etmiştır Bir avcımız" dön 

<Ba rarı ı int'l saı.-Cada) bir zarar husule geldiği takdirde bu iştir Bu tn·vyarenin son de!a o.. 
mlnln b taraf hl zarar, l"icaret Vekaleti emrindeki laralt hudud üzerinde ~~><>,.kn d---. 
1\-. ma ycUnl ydetmck f d h b l k ..,._ vı;,.o u 
uz;i~e h us1 tcdb rlcr nı nmıtth Ge.,. on an ma su o unac~:.__ uçtu u görülmüıı~ür. Knyıb tayyare.. 

ml Fransız b:ı.yra~ı çe~ ve gemi.- Hı.tler Rum"'.~n yi bulmak lçin ara tınnalar yapıl -
n ~. gUvcrte.sı v kenarilm FrlUlSlz l"! maktndır. 
Inillı renklerlle boyanmıştı Gece bü- Alman tebliği 
ıuen lfl~arı yaıımakt.a ıidı. Şimdi - Naz~r'art.le go··ru··ştU B l y kadar gelen raporlam nazaran 1 • er in 25 (A.A) - Alman or-
Mek bi duları baııkttman(1nıı1ığı teblig- e«!fj.. 

nes r torpil motorbotu tarafın 
dan durdurulmu~ v Greenwich : (Basfarafı 1 lncl sayfada) 
auıe dün 21.30 da hiçbir thtara tAbi larda '\'nziyeti !\'azı1erin fıkline göre 
tutulmaksızın üzerıne ateş edilm" tıın:r.im ctmeğc knmr vermiş olduğu 
Ur. Zahir n yolculara \>e miırett~a= hakkında iyi mnlümat alan Bükreı 
ta, ~yıkları denize indiTmek ve iç malıfellcrindc mevcud intıbaı takvi
lerine yerlemıek için 5 dnklka mü = ye etmektedir. 
Uade verilmi e d bu müddet znr • • 
fında iM"lmesin .. ft_ ... ·nı t - Romaya cıdıyorlar 

'- ....... "" 1 anıtmak 

hnsusundaki gavrcUerıne rağm n tar • 'Bükreş 25 (A.A.) - Rador a
P'dobot her seferinde at ine devam ıansı ~ildiriyor: 
etmi"Şlir. M kn blr torpU l.sııbet. eL Fa ıst hükumetinin daveti üzeri
tn ve f-5 d:ıklka içinde batm~tır. ne basvekil Ci~nttı ve harici,>e na-

Buı:tün'ku Alman t.ebllf!l İn1!ıltPre _ zırı MRnoilesko 2 7 Temmıızda Ro
nın cenub sahilleri açıklarına blr Al_ mııya giderek Dııçe ve Kont Ciano 
-ınan ı::~ri motorbotunun IR bin ton - ile görüşeceklerdir. 
luk büvük bir ~emiyi torolUedlğinl ı.. Bulgar heyeti 
tlrat etme fle Alman yuks k lmrnan_ Sofya 25 (A.A.) - Rcuter ajansı 
danlığın ın bıı geminin ba tJrılma<ıı bildiriyor: 
rn • ı 1 ı. vetını knbul <'tt ~>inf ~reni _ Bulg r heyetinin yann sabah ta 
Yoruın Y-

. yare ile Almanyaya hareket edecef;" 
ôl!renllmiştır. 1 

He~ct baıwekil Filov ne haririye 
nazırı Popof'tan ve t dil meselele _ 

ı rinde ht" sı 1 n iki nezaret me 
murundan mute~ekkll<'Ur. -

Pooof dün kr.ıl Boris ne U"Un bir 
mulakatt.a bulunmuııtur Daha sonra 
b:ısvekll Balkan A~t ntı memleket_ 
ler "lin Turkive. Yu o lıwya ve y 0 _ 

nıstan r.ıüıne'>Sillerını knbul etmiş _ 
tır. 

Popof. Alırtan w• İt. lyan clçilerıni 

yor: 

Alm~n seri hücum botları tara -
fından Ingilterenin cenub .aahilleri 
açıldarında )·apılnııo olan nücum es
nasında, botl rdan birisi Partiand 
limanı oenubunda 11 bin tonluk bü
yük bir dii,.cman tüccar gemısini for
pille batırmı tır. 

Havanın müsaıd olmamasına nğ 
men Alman muha.rcbe tayyarderi 
Ingiliverin Ma.n7 denizindeki deniz 
münalc.(lle yolun3, ~rlt sahil\etjne 
ve Ingiltere ve f kocyanın cenubu 
şarkisinde Hıin fl\brilcalar üzerine 
hücıımlar vapmı,lnrdır. 

Weybridge civarında Vickf'rs 
tayyare fabrikası bombardıman e -
dilmis ve fabrikanın uçu~ ıneyda -
nında 4 tayyare ımha edilmiııtir. Gre 
at Yarmouth ve Clascow eivarhı. -
rında da sınni müesseselere hücum
lar yapılmşıtır. 

lzmitte yeni deniz ha'tlaml 

(Baştarafı 2 nei sayfadal 

Bu heyetle kısa kestim, ve bir i~ 
yapılamıyacağına karar vererek çı
kınca ;refikime: - \'afjyi görefjm, 
başka çare yok! •• dedim. 

Isimlerimm yazarak valinin oda
cısile gönderdik. O da b1zi 
m~en kabul etti, fakat ayakta ... 
Böyle bir zamanda Marsilya kabi
linden mühim hir !imanda vali olnn 
zatın baJındnn o:ışlun meşı;al~·i ara
sında bizi oturtup uzun !lohbete da
lamıyacağı aşikar idi. 

Ayakta, fakat uzun bir müba
hnse oldu. Vali diyordu ki:- Har
biye :nezareti ıoize Marsilyaya kadar 
müsaade vermi$. Ja~at buradan ay
rılmak, viiaydin ıuhsatına bağlıdır. 

Ce~·ab vermek istedik. O mutta
aıl : - Nasıl j,tersiniz ki ben on 
yedi .zabite ruhsat vereyim il }bt i
mal yann onlar F mnsız ordusunun 
.lcaT.$1Slnda silah .kullımacnldar .. 

Buna da cevaL verrneğe çalıştık. 
nihayet ha tırıma mt:' f"Ssir bir mü
ta Ica ge-ldi. - Fakat, dedim; yan
nın ne olacağını ne siz, ne biz bil
miyoruz. Onlar ih timal ki Frdnsır. 
ordusile beraber silah lcullanacak
lar. Bugün memleketimin kabu! e
deceği vaziyet belli değildir. Bu 
Türk zabitl-:rini alıkoymakla Tür
kiyeye karşı ilk husumet eserini si%. 
göstermiş olacak,ınız. Bunun mes'u
liyetini üzerinize alır mısınız} .•• 

lrkildi ve biraz düııündükten 
sonra:- Ban.l. dedi; bu gece mü
saade ediniz. Düşünt"yim. Zaten ge
mi yarın harekt"t edecektir. Y n rı n 
sabah size katarımı bildiririm. 

Bu zat Schmart·k idi ki cpevce 
zaman sonra dahiliye na7ın olmu~
tu. O gün otelde Frnissinet-nin mu

cevabını buldum. Vnli ne 

Oçüncü Tertib Birinci Keşide Plam 7/Ağustos/1 940 

Adet Lira 

1 lkromiye 

1 1 

2 • tOOO 

~ ~ 2.000 

40 1 1.000 

200 1 100 

2.000 1 8 

20.000 • 3 

20.000 1 ~ 2 

40.000 
10.000 
8.000 
6.000 

40.000 
20.000 
16.000 
60.00() 
40.000 

------------------
j12. 247 240.000 

Bu keşidede mcvcud bilellerin O /o 21,1 i yani (42247) 
si ik ramiye knznnncak ve satış hası!utının O/ 0 60 ı lhramiyc 
olurak du~ıtı.ncnktır, )ki lirııhl\ b\ ro bile :ter pllmdd yazılı ik
rnmiyelorın htnıtıınıııı, bir liralı { nısıf bileller de iknııniyolerin 
y.ırısını tılırlnr. 

B letlerlni7.i ttlmnkt.ı acele edini7.. 130~ Uk ik rı ıniycyi belki tie 
hurnn su lıhm bilet kııznııncakhr. 
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8 Sayfa 

Bir Kompr m Aay 

, .. -

AZ EMEK 
ııif!s hir_L 

lJemeıı 

En sı~ık zamanda size en bilyük yardımcıclır. Kalörl, gıda, ıezzet ve nefa
ı;et, bakunından tatmin edici mahiyeti ve yübek evsafı haizdir. Merclmek, 
lıezelya, bu~day vesair çarbalık tomprlmelerlmizl her yerde bulablllrslniz. 

ÇAPAMARK 
M. NURI ÇAPA 

MOST HZARATl 
KurulUJ taribi: 1915 

Anbar nşaah 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

ı - Diyarbakır ve Zile istasyonlarında yapılacak 
anbarlar, idare b inalarile sair itler götürü ola
rak kapalı zarf usulü ile eksittmeye konulmut
tur· Ketif bedelleri Diyarbakır için ı05268,05 
(Yüz bet bin iki yüz altını§ sekiz lira bet ku
r u§), Zile için 49897,85 (kırk dokuz bin sekiz 

SON POSTA 

~ ~ SÜMER BANK 

Sellüloz Sanayii Müessesesinden : 
Müesseserolzin İzmitten İstanbula ve bilmuknbele İstanbuldan İzmite 

sevkedece~i her türlü emLlanın 

MOTÖRLERLE DENIZDEN NAKLI IŞI 
bir sene mfiddetle bir müteahhide verilecektir. 

Talib olanların fıat tekliflerini havi kapalı zarflarını 500 (beş yüzl 
Türk liralık muvakkat • teminatları ve bu gibi !.şleri yaptıklarına dair 
vesikalarlle birlikte 5 Ağustos 940 Pazartesi günü saat 14 e kadar İz~ 
mitte müessese müdürlü~üne tevdl etmeleri Uln olWlur. 
Şartname İzmitte müessese merkezinden bllA.bedel tedarik edilebilir. ' , 

Gayrimenkul mailann açık artırma Ilanı 

Nizip İcra memurluğundnn : 

Açık artırma Ue paraya çevrilecek gayrimenkulün ne old~u: Zeytlnllk: 
Tarafları Ali O.~ıan. Mustafa, Ali OSm:ın, Birecik yolu ile mahdud. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı nwnarası: Balkıs 
ve Birecik caddes!. 

Takdir olunan kıymet: 600 Liradır. 

A.rtırmanm yapılacn~ı yer, gün, saat: 26 /8 1940 Pazartesi saııt 14. 16. 
ı - işbu gayrimenkulün artırma. şn\'tnamesi 2617/ 94.0 tarihinden itibaren 

282 No. ile Nizip ıcra dairesinin muayyen numara.•ıında herkesin görebil
mesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, 
işbu ~rtnameyc ve 9401282 dosya numara.o;lle memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmayıı iljtlrak için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir b:ırıkanın teminat mektubu tevdl edilecektir. (124) 

3 - İpotek . .;ahibi aıacaklılarla dl~er aHikadarların ve irtifak hakkı ım
hlblerinln gayrimenkul üzerindeki haklarını hususlle faiz ve masrafa daJr 
olan iddialarını Işbu ili'ın tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

mfuıbltelerile birlikte memurlyetimlze bildirmeleri icab eder. Aksi halde 
hakları tapu liic!Jile sabit olmadıkça satış bedelinın payJaşmnsından h:ı.rlç 
kalırlar. 

4 - Göstl'rllcn günde artırmaya fŞtlrQk edenler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzuınlu maıtimat nlmış ve bunlan tanıamen kabul etmiş ad 
ve itibnr olunur-lar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa ba~ırıldıktan sonra en 
cok artıran!\ Ihale edllir. Ancak artırma bedelf muhammen kıymetin yüz_ 
de yetmiş beşını bulmaz veya satış istiyenin alacağına ruchanı olan diğer 

alacaklılar bultın•ıp da bedel bunların o gayrimenkul ilc temin edllmlş ala~ 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzerP artırma on beş gün daha temdid ve on beşinci günü ayni sn. 
atte yapılacak artırmada, bedeli satış istiyenlrı alacağına rüchanı olan 
difer alacaklıların c gayrimenkul lle temin edilmlll alacakları mecmuun -
dan fazlaya çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihalP. yapılamaz ve .oıatış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan ldmse derhal veya verilen 
mühlet \çinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden ev_ 
vel en yüksek tekliftP bulunan kimııe arzetmi4 oldu~u bedelle alma~a razı 
olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle ar • 
tırmaya çıkarılıp en çok artırana Ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için ~. 5 ten hesnb olunacak faiz ve <il~er zararlar ayrıca 

hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Mad -
de 0 33) 

Gayrimenkul yukarıda ,gösterilen 2618/ 940 tarihinde Nizip İcra memur
lu~u odasında Işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi dairesln<l.e satı
la~ı ilan olunur. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şnb~si 

M eritezi · Berlin 

Türkiye Jubeleri: 

Galata _ İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümr~ü 

- 1940 lKRAMİYELERİ: 
1 ı aded ~00 Uralık - 2000.- ıUI 

T. IŞ. BANKASI • • 1000 • - 3000.- • 
o • 600 • - 3000.- • 
ll • 150 • - SOOL- • 

1940 Küçük 
40 • 100 • - 4000.- • 
7& • GO • - 1150.- • 

Cari Hesaplar 
210 • • • -~.- 1 

Kqldelwı ı Şubat, ı lıla7111ı 

IKRAMIYE PLANI 
1 Atu.stos, ı tkinca\e4rın ıarab • 
ıerınde J&pılır. 

Istanbul Defterdarlığındaoı 
Beyo~lunda Kuledibinde Şahkulu mahallesinin Kuçiık ve Büyük ~ 

dek eski Karanfil yeni İlkbelediye sok~ında eski 29, 31 yeni 25, 27, 49.
4
# 

30, 32 kapı numaralarını alan evvelce ev ve matbaa hfllen altında beŞ 'ı* 
kanı ıolan üç katlı 15 odalı kigir apartımanın üçte iki hissesi 16314ı lif'& tl 
ha.nunen bedel iızerinden kapalı zarfla bllmüzayede satılacaktır. sa W 'fl 
deli nakld ve peşin olup tkinci tertib mubadll tasfiye veslkaslle de ~ 
nebillr. Müzayede 5/8/940 Pazartesi günü saat on beşte Mllll Emllk ;;.1 
dürlü#ünde toplanacak olan komisyonda açılacaktır. Muvakkat te e4 
1149 liradır. Teklif zarflarının müzyedenin açılma s:ı.atinden bir saat rJ 
vellne kadar mezkur komisyon relsllğine tcvdi edilmesi lflzımdır. _7 

GaJl'lmenkul malırın açık &rtırma ilanı 

NiZip İcra memurluğundan: .tl 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu: İki pr· 

yüz doksan yedi lira seksen bet kuruttur.) 
Eksiitme evrakı Diyarbakır için 5, Zile için 3 li
ra mukabilinde Ofia Umum Müdürlüğünden 
alınabilir. 
Eksiitme 31.7.ı940 tarihinde aaat ıs te Anka
ra'da Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mek-

sulu tarla ve ntsıf flstıklık. f 
GayrimenkulUn bulundu~u mevki, mahallesi, sokağı numarası: suııı ;J 

--------------- •]alar tapunun Hazıran 331 tarih ve 109, 112 No ve fıstıklık Mayıs 322 

tublarını havi zarflar makbuz mukabilinde 0 -
f;sin muhaberat servisine teslim edilecektir. 
Muvakkat teminat miktarı Diyarbakır ıçın 
6513,40 (altı bin bet yüz on üç lira kırk kuru§), 
Zile için 3742,35 (üç bin yedi yüz kırk iki lira 
otuz bet liurut tur.) 

5 Istekliler teklif ev rakı meyanına eksiilmeye 
girebilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün 
evvel Ofisten alacakları ehliyet vesikasını ko
yacaklardır. 

ı nci maddede yazılı intaat ayn, ayrı kimselere 
ihale ed1lebilir. (3142) (6381) 

Devtet demiryollara ve limanlara 
işletmesi umum idaresi ilanlara 

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetİn izin 

6 b b 
ı - 10 caW> renk, hepsi de son 

Talib çıb."tlladı~mdan nk eksiltınesi intaç edUemiyen ve muhaınmen be _ Paris modası, bunları kutunun ortn_ 
deli 15 000 lira dan Haydarpaşa - Bilecik _ Eskişehir _ Ankara tele empri. sındald delikten gö'rebillrsiniz. 
mör tesısatı 2 9/ 1940 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ne 2 - Evvelce mümkün oldu~u zan_ 
Ankarada Ida re binl!.Sında satın alınacaktır. nedilmiyen daha Ince ve daha hafif .. 

Bu işe gir m Pk tstıyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat ne kanunun Bu pudra c Ha valandırı:mışo tır. 

tavın ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 3 _ Yeni nerls bir koku, adeta 
Heisli~ine vermeleri Iftzımdır. Fransanın Midi havn.lisindekl çiçeıt-
Şartnamclrr pıı.rnsız olarak Ankarada Malzeme Daireslnden, Haydarpa. ıerln kokusunu hissetmiş olacn.ksı. 

~ııda Te.ııellüm vr Sevk Şefiitinden da~ıtılacaktır. (6232) nız. ,.,.,., 
4 - Bütün gün sabit knlır. Zira 

terkibinde cKrema köpü~u. vardır. 

Tek sütun santimi .......................... 
maktu 500 

nci ıahile 400 )) 

nci ıahile 250 )) 

ncü ıahile 200 ) ) 

ıahile 100 )) 

ıahile 60 )) 

ıah:le 50 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilfm yaptıra

caklar ayrıca tenzillitJı tartfe
istifade edeceklerdir. 

Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilimlar için ayrı bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Postanın ticari ilaniarına 

aid işler için su adrese müra_ 
ca.at edilmelidir. 

tıancılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Ha n 

Ankara caddesi 

SELANIK BANKASI 
Tesıs tarihi: 1888 

• Muhammen bedelJ (25501 lira olan 1500 aded gemlci el feneri (8.8.1940) 
Perşembe günü saat (ll) on birde Haydarapşada gar binası dahlllndeki ko. 
misyon tarafından açık eksiitme usullle satın alınacaktır. 

5 - Güzel ııFinlmat. çünkü ne rüz.. İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 
g1r ve yağmurdan, ne de fazla terle-

Bu Işe girmek lstt>yenlerin (191) • lira (25) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin e•UğJ vesaikle birlikte ek:slltme günü saatine kadar komis. 
yona müracaatlnrı lAzımdır. 

Bu işe ald ş:ırt11ameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6403) 

TÜRKiYE -ı ___ ., 

v Ca Fabrikalar• 
Anonim Sosye tesinae n : 

Fabrlkamız tonu 18 liradnn cam kırığı almağa başlamıştır. Talible
r n şartnamovi görmek uzere Gal::ıt.ada Perşembe pazarında İş hıının. 
dıık u ;ınbul bi•romuza muracaatl::ırı. 

meden kat'lyyen müteessir olmaz. 
6 - Gayet kıymetli yeni ve zarif 

•Büyük Model-rı kutulnr. 

re~~~et~~rŞ1L:ın~~!i 2U~~!ne-l ~ancsinde ö~leden sonra hasta-

'- larını kabul eder. 

···················································· 
Son Post a. l\latbaas1: 

foieşrlyat 1\lüdiırü: Selim Ragıp Emeç 
SAUİBLERi: S. Ragıp EMEÇ 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata ve Yenicami 
MERSİN, ADANA Büroo)u 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİN A 

• • 
Her nevi banka muamelelerı 

Kiralık kasalar servisi 

ve 381 382 numaralannda mukayyed. ~ 
Tak~lr olunan kıymet: 109 No. ki sulu tarla (250) ve 112 No. sulu 

(300) ve fıstıklıb keza SOO liradır. 

Artırmanın yapılacatı yer, gün, saat: 26/ 8t940 Pazartesi saat 14 .. 161. 

ı - işbu gayrimenkulün artırma şartname.si 2617/9{0 tarihinden ~ 
427 No. ile Nizip İcra dalre.ııinln muayyen numarasında herkesin 1 ;;/, 
mesi için açıktır. tıAnd& yazılı olanlardan fazla malfımat almak t.sU ,.S 
isbu şartnameye ve ~0/{27 dosya nwnarasile memurlyetimize mtıraoB 
~~ ; 

2 - Artırmaya l.§tirak için yukarda ya2ılı kıymetın % 7,5 nJsbetl~ 
veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdl edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alaeaklılarlıı. diier alAkadarların ve irtifak ha~ 1. 
hiblerinln gayrimenkul O.Zarindeki haklarını hususlle faiz ve ~ ~ 
olan iddlal1mnı işbu nAn tarihinden itibaren yinnl ııün Içinde ~ 
müsbitelcrllc birlikte memurlyetimlze bildinneleri tcab eder. ~ ~ 
haklan tapu 8!cilile l!lllblt olmadıkça satış bedelinin payl~~~~ 
kalırlar. ~ •· .J 

4 - GöstPrilen gllnde artırmaya tştirak edenler artırma ~' 
okumuş ve lüzumlu malftmat almış ve bunları tamamen kabul eıJP'"' 
ve itibar olunurlar. ·tti' 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa ba,tırıldıktan !O /.. 
çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muha.mmen kıymetlıt 1. 
de yetmiş 'Jeşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rochanı ~'ı 
alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayrimenkul lle temin 0 J' 
caklarının mecmuundan fazlaya çılonazsa. en çok artıranm taabbDd ...ı 
kalmak üzere artırma on beş gün daha tcmdid ve on beşinci gilııft IJ""/ 
atte yapılacak nrtınnada, bedeli satış ıstiyenin alacağına rücbat)l11~ 
diğer alnc::ı.klılnrın o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklan me<:Jil , 
dan fazlnyn çıkmak şartile, en çok artırana Ihale edilir. Böyle bir 
elde edUemezse Ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. .,lı 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya el 
ınühlet tçindP parayı vennezsc ihale karan fesholunarak kendiSI~ 
vel en yük.;ek tek1lfte bulunan kimse arzetmiş oldu~u bedelle aıın ıl' 1 
olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa heme~ on bC4 gün müdde{.ıf) 
tırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. Iki ihale arasındaki .r; 
geçen günler icin ~- 5 ten hesab olunacak faiz ve dl~er zararlaf , 
hiıkme hacrt kalmaksızın memuriyetimlzce alıcıdan tahsil olunur·. ,) 
de (133) :,; 

Gayrimenkuller yukarıda gösterilen 26/ 81940 tarihinde Nizip tera_Ae f 
!uğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırnın şartnamesi dairesiiJY 
lacağı ilan olunur. __/ 

t AL YA ve MERKEZI 
Avrupadan Şimenditer ile 

1 HER NEVi NAKLiY A 
Tafsilit için : K. A. MÜLLER ve Şki. 

MİNERVA HAN - GALATA. Telefon: 40090 - P. K. ıiJ90 


