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Peştede dün gece 
umumi seferb rlik 
ilin• bekleniyordu 
Bomanya Macar ve Bulgar. 

tecavozıerine mnkclbele edecek 
Rumen - Macar ve Rumen - Bulgar 

Roma, ı (Radyo) - Beyruttan fran- hududlarındakı· ha"'dı·seler 
~zca cıPc:tit Dauphinoiaıı gazetesine bildi-
tıldiğine •· S . d k' ~ k 
1 . . gore. unye e ı rre.nsız .uvvet-
erının terki silah · · · b d k' Fransız 1 T ktmeııı tluz?nne, drabaa ı Nevyorlc, 1 (Huııusi) - Aaaociated j<iilmi§ ve henler wık.er nakliyatı içln emre 

h.id,.•l ve ngı ız uvve erı rasın a zı Press muhabiri Petteden bildiriyor: amade varlye f" tirilmiştir. 
~ ııtır a _, 

.Surıyt'deki F .k k k . . ı..ıatllf- Rumen hududunda u.ln cere~ n c!:AI&J ar. 
ho, bu had' I ra~ıııl yu ·te. ı ~~ıserı ~u-ı eden hadiseler neticeainde, vaziyet çok Londra, 1 {Hususi) - Macar- Rumen 
nıa•ı nezd' ı~e er 0 ayısı e ngı ız ma a- gerginleşmiştir. ve Bulgar- Rumen hududları üzerlnde vu• 

Oiğe tın E pro}estoda bbluıımuştur. 1 'Macar hükumeti Romanyaya bir nota lcubulan hadiaelcr dolayısite Romanyada 
general rWara tand ranııız a1şkumıındnnı tevdi ederek, bu hadiseleri şiddetle proteıı- yeni tedbirlct alınmıtbr. HükUmet, bu ild 
L cygan ın tayyare i e Beyruta t · b 1 k .. ·· d k d 1 t t fı d 1 k 1 
nareket ettiği bildirilmektedir o ~ltd~~? vekd'udn arın t~ errurune mkeyb a

1
n homhşu . eb~ e ar~. n ~lr:hylapı acak b lo an 

Gene 1 W d F ' k d l ven ıgı ta ır e cezrı surette mu ıı. e e er angı ır tecavuze aı a n rou a e e et-
rı kumard eygan · r?n ı~ şar or u a- edileceğini bildirmi~tir. mek karanndadır. 
likt,. m nh anı general ~1.•ttdel.ıause~. ile h

1
i.rd- Diğer taraftan Macar ordusundıt!ci bü- Dün vukubulan Macar - Rume.n hudud 

u asamatın tatı ın ~n mutevelı .. • . 1 k 1 had' · · h' · h ü 1 1 

Macar ordasa Kü tenyaya aiJ"erkeıa 

n as1 
Rumen sularinda 

Romanyadaki komünistler ayaklanıyorlar, Besarabya .. 
nın işgali sırasında çok mühim hadiseler olmuş 

'\•aziyeti görüşecektir. • tün azın er a dınmış, ;yeni sınıflar sıliih al- &aReııının rnk a ıye1tı . ~n 1\zi an aşı ma~1ıt-l . , tına alınmış ve Transılvanya hududunda br. umen uvvet cnnın acar topra~ a- Londri, 1 {Huausi) - Bu akpm Bük- sında da, timdiye kadar bUdirildiiindea 
ngılterenm deklarasyonu yeniden bir kolordu aaker tahşid edilmiş- rıoa girip girmedikleri kat•iyet1e teabit edi)- Te§len alınan haberlere gÖre Sovyet Juıtb çok daha mütibii hldiseler CCTeyaD etüll 

Londra 1 (A.A.) - Rayter ajansı bildiri. tir. memittir. gemileri RUınen şularına vlaıl olmuılardır. aniBfllmaktadır. 
Yo~ Bugün, gece yarıaı, bütün Macariatanda Hudud hidiaelerl Bülaeıto. Sovyet sefarelhancui önünde Birçok yerlerde yalnız Sovyet ve Ru-
:Yon u aqam Lo:ıdrada &.falıdakl deklaras- umumi seferberlik ilan edilmealne ve ordu- Bükret 1 (AA.) - Stetanl: birçok komünistler hararetli texahüratta bu- men aakerleri deiil, komünistlerle aaku • 

Bl ~~~:llmiştU". . nun Transil vanyaya yürümeaine intizar e- Bir Rumen membaandan verilen haberlere Junmutlardır. Polis, bu n lan dağıtmak iate- raaında da Çarpıtmalar olmuttur. 
Fr r eş krallık hilkt\meU Yakınşark'taki dilmekte idi. göre evvelki gece Macar - Rumen ve Bul - diğinden, bazı hl<ii.aeler çıltnuttır. Sovyetlerin Besarabyayı iJgaline tahlk 
tıao.nsız ordusu kumandanı general Mltel - Macar demiryollarında nakliyat tatil e- (Devamı 1 üncü aa7fada) Diğer taraftan Beearabyanın itgali aıra- (Devamı 3 üneii sayfada) 

v~erln Suriyedeki 'Dluha.sama11a nihayet ............................................................................................................................... --....___...._ ••• ................... ·········-·--·······-.......... _ .. __ ................ ,_. 
verdıRint fllin ettitinl ötrenrn~tlr • 

İngUiz hUkfun u · Al ı ı ·ı e e ·ı A ~~~~~~.:;;~. ı::~E E:~~~zı;.~:i:;~~ man ar ngı tereyı ıstı a 
F:~~~~ ~urlyeyt L,gaıe teşebbüs ed~rlerse~ 
._ r usunun böyle bir t~ebbüse mu bb 
.. avemet etmlyec ,..i ı - e e •• b e h f Maa . eıs n kasdeylememektedlr. t t 
ısuııto.tn~fıh her nerede olursa olsun bu bu- eşe usune ır a aya 
~ ~~k~~~al~~~~!ıt:~:~er!;;:k~~. fna~: 
gl bir dil etı ve Suriye ve Lübnanın herhan. k d ki 
me Ine b fman devleti tarafından işgal edU. e e e 
k\ımetını: ~azının Yakınsarkta İngiliz hO- a ar gırışece ermış 
~~~e~~~:eye~s~f~:n~ta~:~~( e!~!:~~ 
ler Için bir teı:~ bu arazinin bu memleket_ 
düşmesını kab ı e hall alabilecek keşmek"şe 
b~ gibi nhvald: k edemez. İngiliz hfikftmetı, 
lu teltıkki cdece~le~dl menraatı !çin lfizu.m _ 
hakkını nıuluıtaza ~r türlü tedbirleri almak 
ciblnce tnglliz hUktir:;t Bu deklarasyon mu. 
rnk yapmak mecburi :nın nıuhtemel ola _ 
ke• hfilen Fransız m:~dlndc kalaca~ı hnre. 
nrnzJnin müstakbel stntt::ı altında bulunan 
getinniyPI'"ltttr. üne hiç bir halel ------

~Unku hortum 
İstanbulda 25 senedir 

görülmiyen hadise 
bu sefer hafif geçti -

de ~i~aİ~at ~~:30 In 14 arasında Ş('hrimiz
ru hortu gar ~~~n. ce?ubu §arkiye~ dağ-
k b r m dedıgımıı. bır oraj had .... 

dl.! ubınuştur. Yarım saat kadar esı vu-
en u hud · vam e-

her tarafı d ıse, h~men hemen lsta 
) "z· nd n an muşahede edilmi 
.. tt'Y• ~n Yf're doğru uianan 

ııntz · 'k Bu h rj' 1 .tı nmctte süratle 
b'r ~"dd yı tnüteakib de 
kındau et ) ğmur yağmıştır. 
bize şu tr;nlfıhınat taleb ettiğimiz 

ıza atı verm~tir: 
(Dennu 7 nei sa7fada) 

• 
Fransa sahilindeki Ingiliz adaları 
Almanlar tarafından işgal olundu 

100.000 Alman paraşütçüsü Ingiltere harbinde kullanılmak üzere talim görüyor
muş, bunlar esrarlı şualar neşreden elektrik fenerlerile teçhiz edileceklermiş 

Berlin, 1 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: ı ' ı;::=~~~~~~!"!~'~~'?~~ 
Alman hava kuvvetlerine mensub cüzü-
tamlar, bir baskın hareketi ile ~anota kain 
Ingiliz Guernsey adasını i§gal ~tmişlerdir. 

Bu harekat esnasında bir hava nıuha
rebesinde bir Alman keşif tayyareııi, Bris-
toi-Blcnheim tipinde iki Ingiliz mcharcbe 
tayyaresini düşürmüştür. Gene Y.oanş deni
~nde kuin Jersey adası da ayni tarzda a
lınMıştır. 

4 
.,Londra, 1 (A~A.) - Royter Guernsey 

'"'~e adiian Almanların asker ih-
oldpgun.u resmen bildir-

_.,._._ i.yor ki, cvvelcç bil-
ı rrnan adaltı.rı gayri 

getirilmiŞ~-§imdi öğrenil<liğine 
o zamfıi.danbsd\7ersey ile Guarnsey 

adalarına di.ı}qıan ~~'l:er ihraçlan yapıl
mıttır. T ele- ve ~lgraf il_e mu habere ke-

0 
PAR. ıS 

FRANS. 
Jersey ve Cuemsey adainnnın mevkiini 

gösterir harita 
silmiş bulunrı•aktadır. Halen bu hususta 
hiçbir malfunat mevcud değildir. 

Nevyork. 1 (Huıruai) - Alman bom-

'ı bardırnan tayyarderi Fransa, Belçika ve 
1 lotanda sahillerinde vücude getirilmi~ o-

Ilan yeni üslerinde mevki almıt bulunuyor
lar. Büyük miktarda Alman naldiye tay
! areleri de, Dunkerke vasıl olmuşlardır. 

Alman başkumandanlığı tarafından yn
ı , ı lan bütün bu hazırlıkların ln~iltercye mü
l -.:veccih olduğu anlaşılrr.t'lktadır. 

Almanların hazırladığı bu muaunrn hn
va taarru7ı~ ağiebi ihtimal bir haftaya ka
dar bıı 1 yacaktır. 

Bcrlındeki salahiyettar m::ıhfellere göre, 
m evcud bütün Alman havn kuvvetleıinin 
i,tirakile yapılacak olan bu taa~ıu~ hnr\,in 
kat'i neticesini tayin edecektir. 

Diğer taraftan ((Chicago Daily Nev. 
gazetesine göre Almnnlar, !,ütün Fransız 
sahilleri imtidadınca tayyareler için harc
ket sahası vazifesini görecek şekilde beton
dan bloklar in§a etmişlerdir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bükreşe gelen 
Alman heyati 

Nevyork, ı (Huauai) - United P.r~ 
bildiriyor: 

Alman hariciys ve ikbncl nezaretler 
erkAnından mürdckeb kalabalık bir he) et. 

bugün Bükreşa muvaaalat etmi~tir. 
Besarabyanın Sovyetler tarafından ilha· 

kını müteakıb bu heyetin Romıınyay• g• 
lit~ çok rnanidar sayılmaktadır. 

Bir italyan 
distroyeri battr 

Roma 1 <A.A.) - İt.ıııyan resmi teblltı. na.. 
süne dönıniyen cEspero• distroyerlnln ziya 

mı kabul ve teslim etmektedir. 

Bulgaristandaki Amerika 
elçisinin oğlu lngi~ . .t 

ordusuna g: di 
Sofya, 1 (Hususi) - Buradaki Birleş~ 

Amerika elçisi Earl'ın 29 yaşındaki oğlt\ 
Mısırdaki Ingiliz hava kuvvetlerine il\tiııalı 
etmiştir. 

Genç Enrl meşhur bir tayynrecidir. Ye 
ni vazifesine başlamak üzere Cuma gün ı 
buradan Kahireye hareket edecektir. 

········································· ... 
Halıralar arasında 

Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil 
(Bugün 2 n't:i aayfaınızda) 



Hergün 
Fransada olup bitenteri 
Gün geçtikçe 
Daha iyi anlıyoruz 

'--- Yol.8.1l: Muhittin Birgen 
~ ransanın sil!ıhlarını teslim etme~e 
.-; karar vermesi ibu harbin ştmt1ıyc 

kadar gördfitümüz en büyuk Mdise.sidir. 
Gün geçtlkQe daha Iyi anlıyoruz ki bu hndi
se, Fransanın gerek içinde, gerek imparn -
torluk sahasında mıihlm akl41er yapmaksi -
zm vukua gelml..ş de~ildlr. 
Fransanın büyük askeri otorltelerl, 

düşmanın çok faik kuvvetlerine kar -
şı muvaffakiyelle mücadele imkanları 
kalmadığını gördükleri zamandan itl -
baren, slHI.hların tesllm cdılmesl icab 
ettlglne kanı olmu,ıar. Buna mukabil, 
Relnaud tarafından ıernsn edtlen müfrit mü
cadele tnraftarları, bir aralık, mukavemette 
ısrar ve hatta Fromm tstllt'l edilse ibıle im -
paratorluğn ~'kilip harbe orada devam flk. 
rınde bulunmu~nr. Fakat, ordunun başına 
blzzat Reinaud tarafından getirilml.ş olan 
Veıgand ne gene onun tarafından başvekU 
muavlnıt~ıne çal;ırılmış olan mnreşal Petnin 
gıbl askerler, kendi görU, tarzlarmda mar 
edince, müfrlt mukavemet taraftarları ma~
lfıb. olmuşlardır. Gene sonradan anlıyoruz kl 
Işler daha bu neticeye varmnzdan evvel Fran. 
sada İngıltereye karııı kuvvetli bir l~birar 
hareketi olımış, bir klslm Fransızlar, İngO. 
tereyi bir takım vMlerlnl tutmadıklan ka. 
naattne dii.şmlişler. Bu kanaate düşenlerln 
haklı veya haksız olduklannı biz tesbit ede.. 
meyiz. Bu elbet, ancak tarihin halledeblle -
ce~i mcselclerdendlr. Muhakkak olan cihet 
~udur ki, aylardan ve hatta senelerdenberl. 
Almanyanın kuvvetını Jstlhfafa sevkedilmiş 
IJlan Fransız e~a.rı. memleketin ~radığı 
çok serı lstUA 1tarsısınt1n, fena bir reakslyo. 
na n~ramıs ve bütün manevi kuvvetini kııy
betmlş bulunuyordu. 

* Fransanın asker! otoriteleri mütarekc zn. 
ruretınt göriio Izleri ellerine aldıklan zaman. 
İnı:d.ltere. büyük bir istlnad kuvvetinin çök. 
11llekte o'kiui:hınu farketmiş. Fransa ilc bir 
ınfizaltere tecrn~ne cirlsmi.ştlr. Mlizakere
rıın müsbet netlee vermedl~ini gördüıtü zn
man da LondTa hüldimetl, Frnnsada göze 
çarpıın bu zAfı, Fransız ımonratorlu~umı'l vr 
Fransız donanmasının müzahnretını temin 
eylemek suretne telAfivl tecrübe etmistir. 
O zaman, LondrnYn yerle!!en mal(ım Fransız 
generali. bu vazifevi ele alıyor ve bir taraf. 
tan donanma, di~er tnraftan da Fransız 
müstemlekclerl 11'" muhabereve f!lric:iyor. 

Bu sn·ada. birkaç gün mUphemivet telnde 
geç• İnttllteredekl mukavemet taraftarla.'"ı. 
donanmAnın bUyiik bir kımılle müstemlE'lcC 
lertn kt\.mUen kendllerine ntlhak ettiklerini 
veya etnıelt tizere bulundu!:;unu il~n eyledi. 
ler. Son eriinierde gl"len SurlvP gazetelerinden 
anladı~ımıza (!öre. bu nrm. hiç deitnse, ml\s-. 
temleteler hakkında yanlıs da de~Umlş. Sıı

rfyenln mütarekevi kabul etmedi~!. dilter 
baslıca mnstemlekelerin elvil ve aııltert bıış_ 

la'Hle muhabereve glrlşmlc; oldul'!u bu gaze. 
telerin nesrıvntmdan aniasılıyor Donımmıı
nm ne olduihl henfiz kat'i suret.t.c malflm de
~ ldlr Hır olmazsa b:ızı kilefi k harb gem ile. 
rıntn İng ıız mosuna Utlhnk ettiği mnhak -
kaktır. An~at a.sıl donanmanın ana vatan 
emrinde kıılmıs oldu~unu zannedivoruz. Hn. 
klk1 vazlvctl da.ha sonrn nnla~ılacaktır. 

Gene elmdi anlıvoroz ki mü">temlekelcr, 
bflha.~:ı Snrlve ve simalt Afrlkn mti.stemle
kclerl, blrb'rlerlle ve merkezle bir havli mu
haberede bulunduttım sonra. nlhavet mPr. 
kezin slya.~etlnl ve politikasını kabul et"llf<ı

ler. Bu nrnda donaıımıının da avnı kararı 

verml~ ol r.alhnı tahmin etmek kablldi .... 
Yalnız. va .. iveUn bfitnn bu .son fnkf~o.f ~afha
sı hentiı vtıoırnh 'k brtmis ızörfinmftvor. 0('. 
neral Velcrıınrt'ırı bir tayyareve binerek Mar 
sOyadan nevruta ve Bama umnası. Fransa. 
nın eski ve manıf ac:kPrlerinden general Gou_ 
ram~•nun Ilimalt Afrlkava gitmf'si. blr rtva
yete cröre mfıt.at'f'l(P tııtblkab i~ln. di~er bir 
rlvtlvt'te t>ör~> di'_ tm dhet v.nten cereyan ha
llnde bulınıtfrıfiu clhptJr. daha ha!ka ve mü 
hfm meo;eJnlpri ho1Jpt...,plt ihere imiş. Tam 
haltfhtt ıınlnmak ancak bir müddet sonra 
mümkün olabll~ektfr. 

* Fakat, .şimdi vuzuh k c:bctme&e baslıvs.n 

bir nokta var· Fransada veni bir Frnnsa yap. 
mak fsinl, Fmtl.!lz ordusunun emektar ve 
~hretıı askerleri blr;zat ele almışlardır. F~ 
kJ Fran~z nolitlkncılıırmın bir lnmn. çok -
tan kadro harfd knlmı~. dl~er bir kısmına 
da, bugünkü fnallvette nncak kenar vnıl _ 
feler verilmiştir. Mate"al ~tain taratından 
rlyn.set edilen bu~ünkü hüki'ımet, tnCts eden 
siyasete makfts bir lstikame~ dob"u inkic:af 
ediyor. Mnre<salın sııh~t ve sarnil nüfuzu. 
Fransız erkftnnın ul!radıih bfıviik ~rsıntı 
böyle iblr siya~tln .!ıÜki'ın Içinde inkiıraf ede
bilmesini mfıırı1t"n k'lBe"~k un.qırlnrdandır. 
E~er. bu mütPJ"PlcP karnrı mnreşal lle etra _ 
rındakf kumnndanlnrd~n b'lskn. bir züm -

1 re taratmdan verilmis ol.,Rvdı bunun tatbiki 
ı bu kadar süXiinette cerevan edemez, FrnnS!l 
1 a'"~alnnnbillrdl Pı\tnin. \TPrd\ln'd-ın sonra 
' !"rı:tn\~anın dB par<'alanmn.c;ınn manl l')lmtJŞ 
1 ır Ib !yar söhretıni kn,.anacaktır. 

tn~nteredPlcl mnhRllf Frıınc:ız l'!ru"lun~ g('
!n~'e bu. bütiln tarihte C!o.-iilmüş ol'lrı mü. 
na.~ hMI..c:ele~en b ri"tr Frnnoıa lle İ"!! ı. 

• Jl'rr ne ?.aman e.-<ıslı bir slva"l't Jht!Jtıfına 
1 tttımf'~1e.. ba!llka b r t b rle. ne zaman van

~'1 ~t>il-'1. k ~ı karıııva I!Plmi~ler e İn~il -
.t'""ı1" Mvle bir •c.onsolrateur. zümresi 

t>'"ltl\ r ..... ı~tı,.. f:oıde bu f!f'nf'rnl Gaulle 
: {lmreıdnln del~l"••lP rmhvahillriz ki yenı 

(J)evamı 1 nci sayfada) 

;;) i JH 

Resimli •akale : Fransız sözü 

Fransız içtimaiya.tçısı Lı1 Rochefoucauld: uBugiin 
hadbınliğinin 

dir. 

hana ise, yan n 
en güzel 

ıanal> 

bir 
sözü 

darb ı 
insan 

mesel -- Adalet aşkı, insanların çoğunda adaletsizliğe 
gitmek korkusundan doiar, der. 

kurbnn bulduğu 

·~ 

Beşinci Mehmed ve hususi hayatı 
hakkında bildiklerim, gördüklerim 

BeJinci Mehmed nasıl dı} Herkemn zih
ninde bu eual vardL Bana da kaç kere 
dostlar bu auali irad ettiler. Bugün kendi 
kendime gene bunu eoruyorum; ve kanşık 
tahassüslerin, müşahedelerin izleri arasın
dan bir hiilasa yapmak istiyorum. Tarih 
bakımından elbette bir kıymet irae edecek 
olan bu hüliisnda be§eriyet için miimkün 
olabilecek mikyasta muhik olmağa çalışa-
cağım: 

* Sultan R~d tahsil görmÜf bir zat de-
ğildi, hnnedanın azim ekseriyeti içinde bir 
istisna tetkil etmekten uzak olan bu tahsil 
fikdanına rağmen emtıAlin• nisbetle gene 
mümtaz bir mevkide aayılabilirdi. Bimz a
rabcaya, daha ziyade farsçaya vakıftı; 
türkçeyi pek fesohatle, hatta oldukça na
tukiyetle söyler; istimali dairesine giren A
rab ve Fars )ugatlerini pek doğru telaffuz 
ederdi. Ona 'münşi, hatta kiitib, hele hiç 

ir denemez.di; fnkat bence gö:rnıck ınü
yesııer olan kısa yozılarınd.'l yanlış yapma
dığına dikkat c-derdim. Garb lisanlaıından 
hiç birine intisa bı yoktu: Yusuf lz.zettinin 
frnnsızco. anlar, yahud, söyler diye şöhre
tini memk ederek benden birkaç kere bu-
na dair malumat almak istemişti. Bu su
retle istidlal etmiş idim ki hanedandan 
garb 1i anianna vakıf olanlardan hiç birini 
düşünmemesine mukabil vcliahdi düşün -
mesi kendisinde vaktile Eransızetıya çalışa
mnmış olmaktan müteveUid bir esefe ter
cüman olmaktadır. Hatta öyle farzeder -
dim ki mükerreren bu nokııanı tozmin ede
bilecek teşebbüslerde bulunmuş, fakat mu
vaffak olamıyarak devam edem~miştir. 
Osmanlı tarihini pek iyi bilirdi, fakat u
mumi tarihe, aiyaııeti cihana vnkıf değildi. 

* Konuşurken talnkntine dikkat etmemek 
mümkün olmaz.dı. Hususile pek sağlam o
lan ho.fızasının arasındnn hikayeler naltle
derken, hele bunlnrdnn tuhahf olanlara bir 
nehze istihzıı ve tahakküm çeşnisi kan~ı
nrken - ki bunu ezcümle Abdülhaınidin 
gençli~ine aid habrnlanndıı yapardı - onu 
dinlemekten haz.zalınırdı. 

Müteassıb denecek bir dereceye çık -
maksızın pek ziyade mütteki idi. Tarikati 
mevleviyeye mensub olduğundan haS.!aUın 
mevlevilere ve umumiyet üzere tarikat er
babına karşı pek ziyaede ihtiram göste
rir ve onlara her vesile ile iltifat ederdi. 
SahaJ}atı zamanında şeyhlerin niifu7.una 
tAbi olduğuna dair devran eden rivayeti 
teyid edecek bir emare görmedim. O, an
cak vııkuatın nüfuzu altında bulunur, "Ye 
cereyanı ahval ne getirh~e onun icabatına 
karşı uysal ve uygun olurdu. Onun içindir 
ki iktıdar mevkiine kim ve nasıl bir fırka 
gelmişse o da hemen o cihete temayül et
m~~ . 

* 

··············· Y A Z A N ···············: 

Halid Ziya 
Uşaklıgil ...................................................... 

va k· ala ra şah id oldu, bunları ancak hisse
dilen bir endişe ile kar§ılamakla beraber 
telaşa düşmedi. Hatta husu~i hayatında zu
hur eden ölüm vak'alaıınR karşı da o ka
dar tevekkülle mukabelc etti ki bunu la -
kayd ve gayri hassas olduğunn hamleden
ler pek çoktu. Bu vak'alar arasında üçiincü 
kadınefendinin ve ':lrtanca oğlu Necmettin 
Efendinin irtihalleri zikrolunmalıdır. 

* 

Bu para gelince başkatibi ve esvabcıba
§tyı nezdine cdbeder, küçük yazı odnaını\ 

kapanırdı; üçü birden orada halının üze -
rine yerde otururlar ve ortaya para ko -
nulurdu. Onun bir küçük defteri vardı ki 
bunu kendisi yazardı. Kadınefendilerden, 
baş ikbalden ve aırasile hazinedar ustalar -
dan haşlıyarak en mütevazı' de:ecelere ka
dar bütiin harem halkı bu defterde maAş -
lan miktarile mukayyed bulunurdu. 

Harem halkı esli'ıfınm zamanlarına nis -
betle o kadar azlık idi ki bunlara oldukça 
mühim birer maaş tahsisi pek mümkün iken 
vaktile hükumet dairelerjoe yeni çjrağ edi
lenlf:re sadaka kabilinden bağlanan aylık-
lar kabilinden, eğer hatırda ynıılış lc:alma
mışsa, en küçük hizmet kızianna verilen 
para ayda 150-200 kuruşu geçmez ve bu 

Semabati vardı, fakat bunu dnima hıui- miktar derece derece yükselerek nihayet 
nci hiıssanın İstitaatile tavzin ederdi. Seya- ko.dındendilere kadar gene bizleri tebes -
hatlerinde, ve .lsta:ıbulda zuhur eden Mer- süme sevkeden bir miktarı aşmazdı. Baun 
cal\ ve Lf.leli büyük yflngı"'lan kabHin- da harem halkından hnzılarınu mücevherat 
den hailelerde, mühim mikyasta ianeler alınırdı. Bunlar çarşı işi pek ucuz ve bayağı 
verir, Donanma cemiyetine muavenette bu- §eyler olurdu. 
lunur, müessesatı hnyriyeye para gönde -
rirdi; fakat Eyübde kendisi için inşa ettir
diği türbe civarında yaptırdığı mektebden 
başka bir hayır müess~i vücude getir -
diğini tahattur etmiyorum. Bu semahat 8-
sarını kendisine muhalif olanlar efkfm u -
mumiyeye ka11ı iraesine lüzum görülmüş 
şeyler kabilinden addederlerdi. Böyle olsa 
bile bütün hayır müessesel~ri için fednkar-
lıkta bulunanlara .amil olan hissiyat eşitince 
altından daima bir hodgamane ernelin keş
fedilmiyeceği temin olunamaz. O da em
salinden başka türiii deRildi. 

Bu semahate mukabil hnyatı hususiye -
ainde, etrafında bulunanlara, hususile ha -
rem halkına karşı imsak denecek derecede 
tasarrufa riayet ederdi. 

Gözlerimin önüne geliyor: Sarayın u -
fak tefek masarifine karşılık olmak üzere 
hazinei hassadan cebi hümayun katibine 
aydan aya tecdid edilen bir sermaye veri
lirdi; bundan başka hünkiirın şahsi sarfi -
yatı Için kendisine de, zamanımızda bin al
tından ibaret bir meblai( takdim.olunurdu. ........................................................... 
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* Yangınlardan bahsederken Babıali yan-
gınile Çırağan yangınını tahattur ettim. Ba
bıali yangınına pek müteessif görü:ıdü. Bu
nu hem bir şeamet, hem devletin satvetini 
haleldar edecek bir feenat olarak telfıkki 
etti; fakat lstanhulun mefahirinden biri o
lan ve saraylar içinde ziynct ve san'at iti
barile hepsine faikiyelinde şüphe edilemi -
yen Çırağan samyı yangınını, vukuuna za
ten intizar edilen bir hadir.c kabilinden te
lakki etti; bunun için fazla bir tcessür gös
terdiğini bilmiyorum. 

Babasının eseri olan Dolmabahçe sarayı 
için meclfıbiyetine mukabil amcası Abdüla
:rizin in~a ettirdiği Çırağan sarayı hakkındn 
onda soğuk bir his vardı. İki kardeşten 
inşiab eden ha'l~dan aza!!ı arasında 
her vesile ile .görülmüş bu soğukluk saray
lııra dair hissiyata kadar sirayet etmi~ de -
nebilirdi, hatta bunun içindir ki Ahmed Rı
zanın , talebi üzerine Çırağan sarayının 
meb·usan meclisine tah!!i~ meselesi zuhur 
edince hünkiir bunu tehalüke hamioluna -
bilecek bir muvafakat hamlesile kabul cd~-
vermişti. 

Vaktaki hala sebebi meçhul kalM bu 
yangın - ki bir suikasd eseri olabilirdi, ya -
hud sadece bir elektrik kazası idi - zuhur 
edince bizler bu güzel sarayın cayır cayır 
yanışı karoısında ağl•yarak kıvrnnırken fe
cianın seyri hakkında kendisine peyderpey 
malumat verilen hünkar bunu tevekkiil ve 
kazaya rıza felsefeııilc kabul etmişti. 

Halid Ziya Utaklıgil ............................................................. 
Dört eroin kaçakçıaı yakalandı 

Emniyet Müdürlüıtü memurlan dün de şeh 
rln bazı semtlerinde faaliyette bulunan dört 
beyaz zehir kaçakçısını yakalamışlardır. Zc. 
tl, Yümnü, Osman ve Süreyya ndianndaki 
kaçnkç11nrın dördü de asliye beşinci ceza 
müddeiumumill~lne teslim edllmlşlerdlr. 

Sözün kısası 
Bir saat ileri! 

,_ _____ E. Ekra:n Tal1.1 

B ir Temmuz gece yarısından itibıa -
ren saatlerimiz akıeblerini birer 

rakam öteye gölürdük. Yirrni dört ile bir 
arasındaki dakikalar, saniyeler ber evde, 
her cebde ve hep birden hükümdan ıskat e
dildi. Dalgınlarla, vurdum duymazlnr ve 
kayıdsızlar, sabahleyin biraz şaşırdılar. Ki
mi vapıırunu kaçırdı, kimi de rnndcvusünü. 
Köprü başındaki sakilin sakili mahud, ge
lebek konm»Ş gibi duran saatin önünde biı" 
denbire duraklıyanlar. küfür savuranlar ol· 
du. 

Elini yavaş tutmağa alışmış a~çı yeme
ğini yetiştiremedi. 12 de sofra ba~ına otu• 
ran adam iştillaaızlığmrı mana ''eremedi. 
Anneler, babalar evlhdlarına, patronlar, ev 
kadınları müstahdcmlerine çıkıştılar: 

-Amma uyku!. 'Ne oldu bu sAbah böy· 
le sana~ Yemliha mı okudun~ Ylıtağına ö
lü toprağı mı serptiler yoksa~. 

Ya, radyoda, spikeriıı söylediğini ters 
aniayıp da saatlerini ilerietecek yerde bir 
saat geri alanlar) 1. Bunların hali daha ya
man., daha fecidi. 

Ötede heride bu kararın izahını, tcnki
dini, felsefesini yapanlar da göıüldü .• 

- Mirim 1 Bunun hikmcti, mannsı ne ols 
acaba~ · 

- Kömürden ta~rruf içinmiş. 
- Kömürden ne tasarruf olacak} Soba 

mevsiminde değiliz ki ... 
- Hayır; öylesi değil. ElekHkten ve 

binnetice kömürden tasarruf ediliyormuş. 
- Geç otunnağa alışık olan gene otu -

rur. 
- Oturur amma, evinde. Vmumi yer • 

ler erken kapanır; nak!l vasıtaları ona gÖ• 
re işler; her halde bir faydası var ki diirı
yanın her yerinde bu }az saati ötedenberi 
tatbik c-diliyor. 

- Bendeniz için fena oldu. 
-Neden~ 
- Akşam çabuk oluvor da .• 
- İşierinizi biHrmeğe vakit mi elver • 

miyor? 
- Hayır. Çilingir sofrasım tam yedide 

kurmak. fakinn mutadımdır da .. 
- Siz de daha geç ha~layınız. 
- Olmaz. Vakti kerahati yediden !!On-

raya bırakamam. 
- A birnderi T asan bu ol un. Zn ten 

sonuna yaklaşmış Öm!Ün bir saati iç olu • 
verdi; sen ona bak. 

- Sen de farzet ki saat denilen §ey icad 
olunmamıştır. Zaman, vade ö\c;iiye sığa1' 
mı} 

- Kerahat bahsinde sığıyor da, omür 
bah,.inde mi sıKmıyor? 

Öteden, yaşlı ba'llı biri s(ize karışara 'k: 
- Ne didişip duruyorsunuz? Akreble 

yelkovan ileri gitmi'l .. geri kalmı~ .. 
$ebi yeldayi müncccimle muvakkit no 

bilir) 
Müptelai gama ıJor kim geceler kaç saatl1 

~. C keenı rcaLu 

Tehlikeli 
Derler ki hayatmu7.a hakim olan te

sadüflerdir. :\luvaffak olan adam te
saduflcrden istifade etmesini bilen 
aclamdır. Hayat bir takım müsbet fır. 
satlar veya menfi tesadüllerle dolu. 
dur. Bunlara ~ı a..ınacak cephe 
Insanı ya. mes'ud veyahud bedbaht 
edebilir. 

Bu klasik iddianın hakikate uygun. 
ıu~u inkar edileme-L. Depimhln kana. 
atine göre talih, mukaddera.t, tesadut 
dlye izah edecetimiz bazı hadi eler 
vardır ki hayatımı7.ın eyrine ihÜkbn -
dirler. Bunların lehimizde olanlann
dan istifade etmek, aleyhimizde görü. 
nenlerde'll mümkün mertebe karım -
mak hayatımıza lstlkr:ır verebilir. 

fo'erdler için kabnl ettiğimiz bu baki-
kati ınllletı:erin tallhi hesabına. da. 
makul görmek lazım. Son on aylık 

dünya. badiseleri hep bu lhakikati an. 
Jat.a.n lbret !evhalarile doludur. Şaka 
değil blr iki yıl içinde Avrupada sekiz 
millet btilaya uğradL Bunlardan beşi 
harb kac;ırgalarlle a:tü:.t oldular ve 
hata oluyorlar. Bir Polonyanın korl .' 
dor meselesi Avrupayı ruezbehaya çe
-virdi. i tiyen, 1. temlyen harbe ürük
lendl. Almanya büyük zayia.ta mai 
olan bir zafer kaıand"ı. Fakat bu za
ferlerin ikramiyesini Sovyet Ru ya 
toııladL Bu ~iyasi muvaffaklyet !\la4!ar 

Pek mütedeyyin. Te hayatında tecelliya
tın germü serdi telatünılen arasında pek 
pişkin ve alışkan olduğundan, teveldı:üle ve 
zuhuratı geldikleri şekilde kabule müstenid 
kendisine mahırus bir felsde!li vardı. Onun 
içindir ki zamanında ç~§id çe§id naho, 

V. 
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Bunlardan asmanın evinde yapılan araş_ 
tırma sonunda mühlm miktarda eroin bu -

ve Bulgar efkaruu da gıcıkladı. 
R-.kl he abla.rın tasnif edilmesi fikri 

lunarak müsadere olunmuştur. 

1 ST ER i NA N, 1 ST ER iNANMAl 

Dün abnml-i (Son Dakika) gazetesinde «Fransada betinci 

kol· Orlean limanı muhafa:zn. altına alındı» serlevhasile bir tel

graf haberi intişar etti. 

Frn:ısadaki Orlean §ehri herkesin bildiği gibi liman değildir. 

Oenıze mesafesi 250 kilometreden fazi&Dır. Deniz kenarında 

bulunan bir başka Orlean vardır ki (yeni Orlean) ismini ta§ır 

ve fakat o da Fronsada değil, timali Amerikanın Louisiana e-

yaletinde bulunmaktadır. T elgrnfın metninde ismi geçen liman 

budur. 
<ıSon Dakikaıı da mevzuubahs serlevhayı koyanların bütün 

bunları bilmedikten başka Fransanın Almanya ile mütareke 

nktettiğini ve ornda be~inci kola yapacak İ§ kalmadığını dahi 
bilrnediklerine hükmedecekler bulunabilirse de biz bunun ace
lecilikten nıütevemd bir yanlışlık olduğuna inanıyoruz, faknt 

ey okuyucu sen: • 

1 ST ER i NA N, 1 ST ER INANMAl 

o kadar caTib göründü ki altı milJOll
,luk bir cemiyet yüz kırk milyonluk bir 
h<")betle yarışa. kalktı. Koca Sovyet 
Rusya bir Besarabya dava.c;ını hııllet. 
ınek l~ln Avrupanın kendi ayarındııki 
dört büyük devletin boğaz bota.za. gel
mesini beklediği halde; ona nazaran 
bir avuçluk 1\larari .. tanın bu ma.h er 
gunünde miras davasına kalkması bir 
fırsattan lstlfatle etmekle bfr t~ ııdüle 
kurban gitmek Ihtimalleri arnsnula 
üphell ve tehlikeli bir hareket sayıin-

bilmek ·rızımclır,. mllletlerin tallh ve 
mukadder:ıtın& el koyanların gavet 
temkinli olmalnrı Icab eden bir devir. 
de olduğumuza. şüphe yok! 

~ •• J..,. C.I.;J 



• 
omanya, Ingiliz ve 

Fransız garantilerinden 
feragate karar verdi 

:ü~eş ı (A.A.) - D.N.B. bildiriyor: ı beri e~er teyid edilirse Londra diplomatik 
llunu~n Ö~leden sonra başvekil Tataresko- mahfellerlnde pek az sUrpriz uyandıraeak ve 
bari ~ınsetinde toplanan nazırlar heyeti, liıu tesir nazi şantajının yeni bir bürhanı gibi 
tin ~ye nazırı taratından verilen rapora ls- tel!kk.i edilecektir. 
ver~~~irharici siyuette bir de~lşiltli~e karar 
gUter~ · Nazırlar heyeti, Romanyanın in- Bununla beraber iyi haber alan Londra 
da kendve Fransa tarafından 13 Nisan ıSJS mahfellerinln beyanatma göre bu feragat 
ragat ~~~e vernmış olan garantilerden fe_ İngilterenin bu garantiden do!;an taahhfı -

Londe ı~ınl beyan eylemlştir. d ünü lfa etmesi icab eyliyecek vazlyet 'hak _ 
R ra 1 (A.A.) - Royter bildirıyor· kında lüzumu takdirinde İngiliz hükümeti -
omanyanı ·ı . 

ti İnguı n mt Iki tarnarniyeti hakkında- nin bizzat kendisinin karar vermek hürri -
z garantisinden ferogat ettiği ha _ yetinl hiç bir surette tahdid etıniyecektır. • • 

Ingiltereye giden Fransız 
deniz ve hava kuvvetleri 

londra 1 (R l 
Fransız gBnüll"l . 0 Y!er) - ngilteredeki 
neral d" u erı leJyonu kumandanı ge-
hulunar:k ~~l, ~u akşam resmi beyanatta 
ku l r l'ansızların deniz ve hava 

vvet eri ku d V 

aelier'yi t . man. anlıgına visamirat Mu-
B' kayın etmı§ olduğunu bildirmistir. 
ırço harb · · 

timdid . gemısı ve tnyyaıe grupları 
en vısam· 1 k hulunmakt d ıra ın umnndaın altında 

a ır. 

Visamirat Muselier, 191 7/1918 de Kle
mansonun yanmda harbetmiş, 1918 de 
bahriye tirendazlarının Ypres zaferini ka
zandıkları esnada yüzbaşı ciarak bu zafe-
re i§tirak etmiştir. Harbden sonra Akde
niz filosunun ikinci filotillfuına kumanda 
etmiotir. Visamiral. hava ve deniz kuvvc4-
lerine hitaben bir emri yevmi neşretmiş
tir. 

Paris ne halde? 
Bordeaux 1 ( -
B1r ınuh . A.A.) - Havııs bildiriyor: ı verilmektedir. Bundan sonra Alınan polis • 

hakkında arrır, işgal altında bulunan Paris leri geçenlere, sadece evlerine gitmelerini 
Ma~azal şu malüınatı vermektedir: tavsiye etmektedir. 

Pılarını a ar, bilhassa büyük magnzalar k:ı.-1 Pazar sabahı Şansölye Hitler habersizce 
ıneıttedirl;;akta, daha doğrusu aralık et - Parise gelmiş, İnvalıdesl, Napolyonun meza. 
ınüşküı ın; Çar4ılarda yiyecek nakliyatının rını ve Are de Trlomphe'daki Meçhul Aske
kanıara 0teh ası. dolnyıslle yiyecek satan d ük- rln mezarını ziyaret et.ml.ştir. Pariste Alman 
ender tes d~cUın fazladır. Vesaitl nakllyeye kıtaatı çok de~lldir. Zabitan üzerlerinde ga
lerlnin b'a di f edilmekte ise de Alman zabıt_ malı haçlı bayraklar temevvüç eden büyük 
naklı v ı~ klerl arnbalnrla hidematı amme otellerde oturmnkt:ıdırlar. 
!er Pek ~ı ~Inn çok.tur. Sokaklarda seyrüse- Paris halkı, hususi ikametgAhlarını b:rak
OOk halk es !1~e~lldır, metro işlemcktedir.Bir tıkları gibi ve !akat blr parça tozlu blr haL 
bisiklet! ' P isieri naznrı ltlbara almaksıı:m de bulacaklardır Kıtaat. evvelce Pariste i _ 
ler, kı.sr::e~okaklnrda dolaşmaktndır. Polloı - karnet etmiş ola~ zabitanın emri altında yer 
riisefer· te.ın Alman polLcılerının refakatue sey leştirilmlştlr. Asayiş Alman kumnndanlı~lle 
tareti ıAlm in.etmektedlr. Işık söndürme 1- irtlbat halinde bulunan Paris polisi tarafın-

• an saatlle onda, yani saat 9 da dan temin edilmektedir. 

Amerikada beşinci kol ile mücadele 
R Orteleans ı (A.A.) - (Birl~lk Amerika) 
~ r bildiriyor: 

birı:~ncı ~ola karşı alınan fevkalfı.de ted _ 
ans li bugün mer'lyete girmiştir. Yeni orıe. 
ka tnanı hususi mUsaadesi olmıyan hıı.lka 
\> P1atılml,ftır. Bugün 50 muhafız !imanda 
~z te almıştır. 

Resmi mehnfllln beyanatma nazaran be -
şinel kola mensub kimselerin ve sabotaj ya_ 
panlann zlyanı o kadar fazla olmu.ştur ki Jl_ 
manı kapatmak bir zaruret hnllni almıştır. 

Bundan başka tüccar vesair gernilerin res
mını çekrnek de menedllmiştir.Kiiçük gemller 
doklardan 200 ayak uzakta duracaklardır. 

Çörçilin yapacaği beyanat 
Londra ı (A A ) _ R ,~ . _ 

vekili Çörçll b. ·
1 

°J•erın parlamento muhabirinin ~R-rendi~ine göre, Ingiliz bat-
leri hakkıncİ ~zı arının tahminleri hi!Afına yarın Avam Karnarasında Fransız bfıdise
kat'i surette am~:natta b~lunmıyaca!dır. Çörçilln bu hafta hangi gün söz söyllyeccği 
de ihtimal dahil· dm de~Udır. Maamafih, Perşembe günü beyanatta bulunması en ?Jya-

ın e bulunmaktadır. 

Amerikan donanmasının manevraları 
NeyYork ı (A.A ) . 

nanmanm harb hal;; Ame~ıkan donanmasının Hawai adalarına avdetl dotayıslle do • 
reket ettl~i bildiril kttemsıl eden manevralam ~tirak etmek üzere gizli emlrlerle ha. 

me edlr. 

Metaksas1n nutku 
Atina J (AA) A. 

• ' • · - tına aja:ısı bildi-
rıyor: 

Trakya oyunlannın 1 S Lnci y )d" .. .. 
\' D d h · ı onumu e rama a te rın kurtulut aene'ı d . • · ''d . . evrıye-
aını tes ı ıçın yapılan tenlikler .. b 
til 1 T 

munase e-
e gazete er, rakya ve Makedo 

L ı· t' d'w b" .. . nyanın ve &ra ıye ın ıger utun vılayetlerinin .. d 
hi 1. • • • • vucu 

v_e. ru. arı. t~Kvıye ıçın aralarında gayretle-
rını bır mıslı arttırmakta olduklarını işar t 
etmektedir. Bu münasebetle bütün gazet=
ler, Trakyanın tamamen ve saf Elen ola 
evaafını tebarüz ettirerek, bugünkil ·ıı~ 
h"k• · mı ı u umetın, yeni vilayetleri kıynıetlendir-
tnek ve daha iyi idare etmek için tıarfettiği 
gayretle.ri hatırlatıyor. Bu ıazetder, Trak
ya ahal~sni~ !evinçlerine ve hamlelerine 
~~~n ~ılletını~ iştirak ettiğini, milli hisle
nnın bır oldu~u Elen milletinin kendilerini 
kardeşane selamladıgwını ve buo" dii I • a V 'b' ,.un, n o -

ugu gı ı, ruhlarına, arzul:ırına ve yenil-
tnez vatanperverane azı'ml . k ı l 
d v b .. erıne ya ın ı..a -
ıgın~ ~e aruz ettirmektedir. 
. Mıllı .kooperatifler federasyonunun ikin

cı ~:re~ umumiye•inin açılış re•minde söy
ledıgı bır nutukta başvekil B. Metakaas 
mukaıldes Elen an'anesinin binlerce ' 
~-' b . b ı. • • b sene-
uen en eKçısı ulunan köy halkına 'll 
tJ · 1 v mı e-

n ınınnettar ıgını bildirmiıttir. 
B. Metaksaa sözlerini e:ı.yı... b't' • t' . B .. f lU ıa ı ırmış ır. 
- ugun etra unızda k.,pmut ~lan ka-

Hindi Çini ve Japonya 
Tokyo 1 (A.A.) - Royter: 
Bir Japon hariciye nezareti sözciiaü, ga

zeteciler toplantısında kadın ve çocukların 
Hong-Kong' dan tahliye edilerek Sinıra -
por'a nakledilmelerinin 3ebebini anlıya
madığını bildirmit ve hariciye nazın Ari -
tanın 1 5 Nisanda yaptığı heyanata tevfi -
kan Japonyanın tarki Holanda Hindista -
nı nda ve Fransız Hindi Çinisinde statükoyu 
muhafaza etmek istediğini il&ve etrnittir, 

. 
Moskovaya giden Bulgar 

murahhaslar1 
Sofya, 1 (A.A.) - D. N. B. ajaruı bil

diriyor: 
Bulgar hükumetinin husu&i murahhasla-

n. B. Botar ve Dedejanoff ziıaat St~rgisini 
zıyaret etmek üzere Moskovaya hnreket 
etmişlerdir. Bildirildiğine göre, iki mem
leket arasındaki ticari milnasebetlerin inki
şannı temin edebilecek vesait iizerinde de 
münakaşa edeceklerdir. 

sırganın içinde şunu beyan etmek uterlm 
ki, her icab ettiği zaman, Yunanİstanın köy 
ahaliai, kendi ve ~ocuklannın kanını Yu
nan ordusunun bulundula •\ltGa barb aab
neleriııde dijkmüttik. 

E 
Besarabyanın işgali 
bir ihtilat tehlikesi 
doğurmakta mıdır? 

Y amn 1 Selim Ra gıp E me~ 
S ovyet kıtaatının Romanyanın Besa-

rabya vilayeti ile Bukovina eyale
tinin tirnal parçasını işgal etmeleri ingiliz
ce Times gazetesine bazı mülahazalarda 
bulunmaya vesile vermiştir. Londralı gaze
teye göre, bu hadise, Balkanlarda vukuu 
beklenmesi lazım gelen yeni vak'aların bir 
mukaddemesidir ve bununla vukuatın ar
kası alınmış değildir. 

Ingiliz gazetesini bu miitalf'ada bulun
maya sevkeden esbab bizce ıneçhuldür. Fa
kat kendisince istinada mcdıu olabilecek 
deliller mevcud bulunmalıdır '<i bu yolda 
idarei kelam ediyor. 

Bir defa Sovyet Kıtaatının Romanyada 
ilerlemeleri esaslı hiçbir hadist>ye ,ebeh ol
madan vukubulmuş ve mesele, bu~ünkü 
şeklile hitama ermiştir. Esasen Besarabya 
meselesi, Sovyet Rusya ile Romanya ura
sında ötedenberi müzak~rc ve nıünnkaşa 
mevzuu olagelmekte idi. Hadisatın inkişa
fı, garb demokrasilerinden binnin mağlu
biyeti ve ötekinin meşguliyeti ve Alman
yanın Balkanlarda ancak iktısadi alaka sa
hibi bulunduğuna dair ileri sürdüğü noktai 
nazar Sovyet Rusyaya, komşusu ile arasın
da mevcud olan bu muallak meseleye, bu
gün, bu şekilde bir tesviye tarzı bulmaya 
imkan vermiştir. 

Asıl alakadarın, bu davada, ,ekli bir 
protesto ile iktifa eyliyerek her türlti mü
sellah ihtiliiftan tevakki etmesi, bu mınta
kada, bundan sonra nasıl l.,ir ihtll~t tehli
kesi meydana gelebileceğini kendi kendi
mize sormakta haklı bulunuyoruz. 

Filvaki bugünkü vaı:iyetterı bilistifade 
gerek Bulgaristan, gerek Macaristan tnra
fından .son günlerde bazı talrbler ileri sü
rülmemiş değildir. Fakat sulh havaııımn bo
zulmamasına ,imdiye kadar itina göster
miş olan Sovyet Rusya ile Almanya 'e İtıtl
yanın, bundan sonra da, Balkanlarda vazi
yelin deği,mesine razı olmıyacaklarını san
mamak için hiçbir sebeb yoktur. Cünkü 
şimdiye kadar muallak bir halde kıtlmış o
lan bir takım meseleler \ibi bütiin Avrupa~ 
yı alakadar eden davaların. bugÜıldt"n ya
rına alabilecekleri şe\oil, arzedecekleri ihti
lut tehlikeleri bertarnf, hiçbir zamnn knt't 
bir mahiyeti haiz olamaz. Her şey bugün
kü harbin neticesine ve bu harb ~ıonunda 
Avrupanın alacağı şekle bağlıdır. Bu se
bebledir ki, biz, Londrah Times ~azetesi
nin mütalealarının varid olmadığına kani 
bulunuyor ve bu mıntakada, bir ihıilat vu
kubulabileceğini sanmıyoruz. 

5elil1ı. &ogı_,ı. cl1teç 
-···· .. ··························-·························· 
3 ncü U. Müfettişlik 

Dahiliye müsteşarı Nazif 
Ergin bu vazifeye 

getirildi, İzmir valisi de 
dahiliye müsteşarı oldu 

Sovyet Rusya a fazla 
istihsali temin · için 

dahili istikraz yapılıyor 
Londra ı (Hususi) - SovYet hükümetı bu

gün, 8 mUyar ruble tutarında yeni blr da -
hill jstikraz çıkarrnı.ştır. 

Bu ınünasebetle bfr nutuk irad eden sov_ 
yet maliye komlserl, lstikrazın münhasıran 

istlhsalt\tı artınna~a tahsis edUeceğinl, hel 
gUn yeni bir veçhe alan harb muvacehesın.. 
de memleketin fazla kömüre, fazla petrolaw 
fınla madene ve fazla maklneye ihtiyacı ~ 
du~unu söylemiştir. 

Macar ordusu hududu 
geçmiye hazırlanıyor 

<Baş•arafı ı inci sayfııda> ml§tır. Müsademe bir müddet devam etmll-
gar - Rumen hududlarında bazı hadiseler tir. Bulgar hududu elvarında kAin Yenlee • 
cercyan etmiştir. Holmeu lle Sighet aruın. köy kasabası komitecilerden murekkeb bir 
daki mıntakada saat 23 lle ı arasında 10 çetenin taarruzuna uğramıştır. 
kadar hudud karakolu, Macar müfrezelerı _ Rumen malıtellerinde beyan edlldi~ine gö
nln taarruzuna uğramı.ştır. Macar müfreze_ re bu taarruzlar her iki hududda da hemen 
lerı t 'ürek, mitralyöz ve top kull:ınmışlardır. ayni saatte vukubulmuştur. Fakat bunların 
Rumenler, bu •hudud karakollarından bazı- hiç bir netice vermlyecek olan münfend vat 
lannı terket.mişler, bazılannı muhafaza ve alardan ibaret olduğu z:mnedllrnektedir. Şim. 
bazılarını istlrdad etmişlerdir. diki halde bu hadiselerin mevzii addedilme,. 
Söylendiğine göre Macarlardan 30 kadar si lt\zım geleceği zannolunmaktadır. 

ölü ve yaralı vardır, Rumen askerlerinden bir Romanyada yeni askeri tedbirler 
kaçı kayıbdır. Bükreş ı (A.A.) - Stefani: 

Saat 22 de Tuitucain - Ruscuk yolunda bir ErkAnı harbiye, dün yeniden bazı ibt.l , 
Bulgar hudud karakolu Rumeniere ateş aç_ yatları silah altına davet etml.ştir. 

Almanlar ingiltereyi istila teşebbüsüne 
bir haftaya kadar girişeceklermiş 

(Baştarafı ı Inci sayfada) man bombardıman tayyaresini dü.şürmüt 

Almanlar, Manş sahillerinden İnglltere ü_ tür. 
zerine yapılacak akınlarla Kent dükalıl!ını, İngiliz tayyarelerinin akınlan 
veyahud hiç olmazsa Doover'i işgale muvaf_ Londra ı (A.A.) - Hava nezaretlnin tel .. 
fak olacaklarını ümid etmektedirler. llği: 1 

Almanlar, ilk hamlede, İngiliz topral'Ja - Dün g~e fena rüyet şeraitine rn~men bom 
rındn birkaç mil araziyi ele geçirmekle lk - bardırnan tayynrelerimlz Almanyada ııste ... 
tifa cde!.'cklcrdlr. Bunda muvaffak olduk _ ri hedeflere hücumlarına devam etmişler ... 
lan takdirde. buralarda havn fı.cıleri vücude dir. 
getir!lecek ve miitPı.kıben kara kuvvetleri- Hamburgdn petrol depolannn isabetler v~ 
nln nnkline baslanacaktır. ki olmuş ve depolar yakılmışt:r. Danstadt 
Almnıılann, Mnnş yollle ingiltereye gün- mıntakuında bir çok· hedeflere hficum edl 

de 200 bin asker nakledebUeceklerl söylen • !erek yangınlar çıkarılmış, infilnklara ı;t'be 1 

mektedir. Bu nakliyat muhtelif noktalardan biyet verilmiştir. Hamm ve Osn::ı.bruek de J 
yapılacaktır. miryolu istn.syonları yeniden bombardıronu 

B:ı.şka bir habere göre, İnglltere seferinde cdllmtş ve büyük yangınlar çıkarılmıştır-. 
istihdam edilmek üzere yüz bin Alman pa. We.ssel'in şarkında Dulmen demirvolu Dtt _ı 
raşütçii'3ünün talim görmekte oldugu anla- sak noktasında atılan bombalar· lntilt\klar 
şılmaktadır. yapmıştır. No,.derney adasındaki tayyare 

Bu paraşfitçfilerin yenı bir tip elektrik fe_ meydanlarile Bremen'In garb~nde Hontlom 
nerlcrile mücehhez bulunacaklan söylenmek ve Dartrnund t-ayvare meydanlan yeniden 
tedlr. bombnrdıman edilmiştir. ~ 

Bu elektrik fenerlerinin bsızı esrarlı 4ua- Tayyarelerimlzin hepsi üslerine dönmOt 
lar ihtiva ettikleri de, rivayet cUmleslnden- tür. 
dir. Alman tayyarelerinin dün geeeki almu 

Alman tayyarelerinin yeni akınlan Londra 1 (Huı;u~n - Alm"n tayvareterf 
Londra 1 ( A.A.) - Bu akşam saat 20 de bu' gece tekrar İngiltPre salılllerini müteacı.ı 

hava ve dnhili l'!ınniyet nezarctıerl tarafın_ dld noktolardan geı:mişlerdir. ı 

dan aşa~ıdaki tcbli~ ne.şredilmil}tir: Düşman tayynreleri şimall şarki sahllle •· 
Bu okşam düşman bombardıman tayyare- rinde birçok v:ı.n!!;tn bombaları atmışlardır. 

leri birkaç noktada sahil! tecavüz etmişler- Bir İ'Jkoç şehrinde 9 kişi ölmüş ve 20 ktf1 
• . dlr. Hava dafi bataryaları harekete geçmiş yaralanmıştır. 

Ankara ı CHusıı.cıı) - MUnhal bulunan Ü- ve avc,ı tayyareleri havnlanmıştır. Şimalt Düşmana knrşı faaliyete geı:en hava dafl 
çüncü Umumi Müfettişlih D:ıhillye Veki\le. ('arki sahil! -üzerine blr miktar yangın bom- topları ve nvrı tavvnreierl 2 düşman t.ayya.} 
ti müsteşarı Nazif .Ergün, Dahiliye Vekô.l.ctı bası atılmıştır. Avcı tayyarelerlmlz bir düş. re<:lnl dUşflrmii lerdir. 
rnüste.şarlığına da Izmir Valisi Etem Aykut 
tayin olunmu.şlardır. Bu tayin münasebetile 
valiler arasmda bazı tebeddüllere intlzar e_ 
dllmektedir. 

Fransanin yeni 
hukomet merkezinde 
Clermont-Ferrand, 1 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
Hükumetin Clermont'ta ve civar ~ehir

lerde yerleşmesine dün aiiratle devam edil
mittir. Dairelerin bir çoğu dün sabah me
saiye başlam~a hazır bir halde idiler. Leb
run, Royat'da bulunmaktadır. Fakat, nazır
lar heyetine riyaset etmek tizere Clermont
Femanda gidecektir. 

Mare§al Petaine reia vekilieri Camille 
Chautemps ve Pierre Lavala ve dahiliye 
nazın Marquet'ye bağlı daireler Clermont
F erranda çalıpcaklardır. Diğer daireler de 
Clermont-F erra nd ın muhtelif binalarına 
yerlettirile-cektir. HükGmeti takiben gelen 
nezaretler mensubini ve gazetecilerle do
lu ve muvakkat merkezi hükumet sırasına 
yükeelmiş olan Clermontta büyük bir ha
reket göze çarpmaktadır. Parlamento bura
da ve Vichy' de yerleşecek tir. Nezaretler 
daireleri Royat, Bourbonle, Le Mont Dore 
ve Chatel Guyon'da bulunacaklardır. 

Mareşal Petain· dün hükumet azalarile 
görii§müotür. --------------------

ltalyan mUstemlekelerinin 
kumandanhğ1 

Roma ı (A-A.) - Mareşal Rodolfo orazl_ 
anı. fimall Afrikaamın lbfl.tün müsellAh kUV
vet.ıerl kumımdanlıtına tayin edllmlttir. 

Sovyet donanmas1 Rumen sulannda 
(Baştarafı 1 inei sayfada) 

ettiği bir makalede, Alman temayüllü «Ku
rentulıı gazetesi, Sovyetlerin Rumen pet
rol kuyularını tahrib etmek ve Almanyayı 
benzinden mahrum bırakmak niyetir.de ol
duklarını yazmaktadır. 

Diğer bir habere göre de, Hitler, hima
yesini taleb etmiş olan lcral Karola ,imdi
lik Sovyetlere boyun eğmesini tavsiye ey
lemittir. 

İtıal devam ediyor 

Moskova ı (A.A.) - Tu ajansı blldlriyor: 
Şimall Bulrovina'da SOvYet kıt'aları vazi

felerını bitlrmişler ve Romanya ile tesis edi
len huducla varmı.şlardır. 

Besarabyada SovYet kıtaatı yeni Roman
ya hududuna yani Tuna ve Prut'a do~ru f
lerlemelerinl ikmal etmektedirler. Jas.<ıy şeh_ 
ri karşısında ve Prut'un sol sahilinde bulu
nan Ungeny şlmendifer Istasyonu rnotörı;e 
cfizütnmlar tarafından işgal edilmiştir. Tank 
lar ve motörize piyade kuvvetleri Tuna ve 
Prut üzerinde bulunan Kagoul şehrine g1r
ml.şlerdlr. Tuna üzerinde İsmailiye !lehrl pa. 
raşUtlst cUzUtamlar tarafından işgal edU • 
miştir. SovYet kıtaatının hareketi her taraf_ 
ta intizamla ve hMlseslz olarak devam et.. 
mektedir. 

Besarabya nasıl tahliye ediliyor 

sorya 1 (A.A.) - Sofyadan alınan telgraf. 
ıara nazaran Besarabya ve şimall Bukovı -
na'nın tahllyesi, şimendlferler, gemller ve 
tayıklarla yapılmaktadır. Terkedilen mın _ 
takalardaki Rumen memurlan Moldavy&da 

toplanm!.flardır. Mold:nryaya mühaelrlerli 
dolu trenler de gelnttştir. 

Romanyada örfi idare 
Bükreş ı (A.A.) - Dahiliye nezarett. 

devletin emniyetine ve umumi nizama mu • 
haut hareket edenlerin te\·kifi teklif edflıne. 
sine karar vermiştir. Nezaret, musiklli temae 
şaların men'! hakkındaki kararı 3 Temma 
akşamına kadar temdid etmf4tir. Saat IS tea 
sonra bütün lçkill müesseseler tapanacattır. 
4 kişiden fazla. grupların toplanması Ye Jol.. 
larda durması menedilmiştir. Askeri mataıa 
lardan izin alınmadan hiç bir lc;ıtima fi'PılL 
mıyacaktır. 

Rumen parlamentosunun içtimaa 
Bükret. 1 (A.A.) - Rador ajanaı hiJ. 

diriyor: 
Parlamentonun içtima günü kat't lU • 

rette 3 Temmuz Çarsamba 'ant 16 olarali 
tayin edilmic;tir. Parlamentonun içtimaan -
dnn evvel ayan ve meb'usaıı mecli.Jerl 
h:ıriciye encümenleri Salı günü sRat 16 da 
müşterek bir toplantı ynpacaklardır. 

Rumen yahudilen 

BükTet 1 (A.A.) - Dahilıye nezared 
tarafmdan neşredilen bir teblığde binlerce 
Rumen yahudisinin Sovyet kıt'nlarının it • 
gali altında bulunan ınıntaknlara nnlrledil· 
me-k arzusunu izhar ettikleri bildirilmek
tedir. 

Daha timdiden 7600 yahudi Prut nelı 
rini geçerek Besarabyaya girmit ve 200 ya 
hud i Sovyet arazisinde kai.1 Reni' yo pl • 
mit tir. 
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e j Yaz saatin. n tatbikına 
dü her tarafta 

başlan 1 

Büyük Türk Amiralı Barbarosun türbesi önünde de 
kahraman denizcimizin menkabeleri tebarüz ettirildi 

Meclis Üsküdar ve Havalisi Tramvay Şirketinin tasfiye 
kararını verdikten sonra dağılacak 

Yaz anatinin tatbikına dün bütün mem
l~kAettc ba§lanmıştır. Bu husustnkı tebligat 
vılayete ancak dün sabah y&pılabildiğin
den akşam geç vakit resmi daire ve mües
sesat resmen keyfiyelten haberdar edilebil-

İstanbul vali ve Belediye Relsi Dr. Lutfiile girm~tır. Btr buçuk milyon lira sermaye. ~iştir .. De':let Demiryolları, Denizyolları, 
Kırdar kolundan muztnrib bultındu~u için ıı oirketin ı buçuk milyon lira da borcu bu- Şırketıhayrıye, Tramvay ldarcsile Hnliç İt
on gün d:ı.ha lstırııhat edecek, evmden d~şa. lunmaktndır. Alacalı:lılar, alncıı.klnnndan vaz !etmesi resmi bir iş'ar almadan saatlerini 
nya. çıkmıyacaktır. Vilfıyet ve belediye ış - geçmedikleri gibi faizlerinden de feragat yeni şekle uydurduklan ıçin seyrüsefer iş
lerini evinden 1dareye mecbur kalan Vali, göstermemektedirler. Bir buçuk milyon ırra- lerinde bir aksaklığa tesadüf olunmnmıştır. 
Vali ve B<>lediye Reis muavinlerini 2:arnan lık borcun sekiz yüz bin lirası belediyenın n_ Umumi yerlerdeki saatlerden bazılan bi
zaman vali kona~ınıı celbetmek ve ı. e - laca~ıdır. Bu yüzden §lrketın tasfiyesi gn - ~er ~nt ileri alınmadığı için bir kısım halk 
!onla rnuhaberede bulunmak sure~e ışte - yet kolay olacaktır. Tasfiyeye tAbi tutula - ışlerıne ve yollarına gitmekte lt>ahhür gös
rin geri knlmamamnı temin e~eeektır. Bu cak şirketin malzemesi dört yüz bin lira tut- termi~. retımi daire ve müessesal memur
yuzden Şehir Meellslnın yannki toplan_tısın::ı. maktadır. ş rketi belediye satın alac::ığı ve larından bazıinn Cumartesi günü tebligat 
1şt.lr~k edecek olan Vallnin yerine meclı ı b:- belediyenin IJirketten seklz yüz bin lira mat. ya~ılı:nadığ~nı ileri ıı~rere~ erken. kalkmak
rincı re ls vekıli Neclb Serdengeeti açacal •• lu bu oldu~u için devir muamelesınde müş _ ta .ıs~ıcal ?ostern;~mışlerdır. Yenı mesai sn-
tır.. " . . • külata tesadüf olunrnıyacaktır. atı sıstepu hususı ve resmi daireler memur-

Üskudar Tramvny Şirketınin t2Sfıye ka- .. , .. lannı ve esnofı memnun etmiştir. Bu su-
ranm verd ktcn sonra meclis der .<al da~ılı:ı.- UsKudar, Kadıköy ve Ha vniisi ~~vayla. retle dükkunlar birer saat erken ka aneca-
caktır rının rayları sa~lam bulunduğu ıçın Tstan - gvı içi E f 1 1 kt 'k 1• P 

. ih • lin lstltnd tm k 1 kA n esnn aza e e rı sar ıyatı '\lapmıı 
Us .. ....,idar Kııdıkoy" ve Havali.s.i Trnmvay bul c eı.ı yo rındn c c e m a- "'"cnk l . 1 'd ki d·. B'l ıuı • ,~... ve ev erıne er •en gı eec e ı ır. ı -

Şirketi 1 milyon Bm belediJ'C, yarun milyon nı mevcuddur. Yalnız tramva~· ar:ı.baları kuL hassa uzak ve yakın sayfiye yerlerindekiler 
lira Evkar .-rrnayesıle teşekkiil etm·ş. git - lanılmaık~ u(l'k*. Şirketin belediyeden bundnn çok istifade edeceklerdir. Taksimde ve Barbarosun türbesi önündeki merruıimden iki intıLa 
tikçe borçlanm:ış, blr mtiddet .sonrn borçları. b:lfka muesse.se ve ~hıslnra olan borÇlarının Akıoamlan havn geç karardığı için sine-
nı. lı!ıtta borçlannm :ratzıennl ödiyemcz h!\. temye 1 Için bir şekil bulunacaktır. maların e.k .. nm seanslanncı erken gitmek 

Alman firmaları 
ihracatcılarımızdan 
tekliflerini istediler 

Genç kızlan fuhşa 
sürükliyen 

bir kadın yakalandı 
İhracat işlerinin durgun cıtrnekte olma - Istanbul nhluk zabıtası son ~ünlerde fa-

sına rnğmen Ihraç emtialan piyas:ı.sı can - aliyetini nrttırmı~ bulunmaktadır. 
ııııtmı muhafaza etmektedir. Bu me!!ai neticesinde bir hafta za•fında 

Müsto.hsil ve ihracatçılar nrasında bütün şehrin muhtelif semtlerinde faaliyette bu
ipUd:ı.i mnddclerlmlzin kLSa bir müddet z:ır- lunan yirmiye yakın rıındcvu evi konatıl
Ifında müşteri bulacab ve .ıoa.t~ların müsald "tnıo ve bunları i letenler adlıyeye tesl'm e
şartlarla yapııacaıı kanaati umumldlr. dilmiş olduğu gib~ dün de Tahirnde ~izli 

Bu knnant ve bunu takviye eden bazı sa. fuhuş ynptıron Eva adında bir kadının apar 
tış ve tekliner piya.sıu'ı canlı tut.makt..ı ve tırnanını basmıştır. Evıının eviııdı:: yaşları 
1hraç edilmiyen mallann fiatlarmm d~me. çok ufak birkaç genç"kız bulunrnu tur. 
mestne seocb te~kıl etmektedir. Bu işlerden müteaddid eabıkosı bulunan 

Bu vaziyette hükftmctçc müstahslle Zira. Eva hakkında randevuculuk ve genç kı7lo
at Bankasınca verilen kredilerin ve banka n fuhı:a teşvik suçlanndan takibata ba~lan
vnsıtasDc yapılan mübnyaalarm da büyfik mıttır. 

tesirleri vardır. . Zabıtonın yaptığı bu taheırnyat ııırasın-
Blr kaç gündenberi Almanyanın muhtelıf da evde bulunan ve. suçlu Eva ile birlikte 

mınta.kalanndnkl l~halft.tçı ~irmala~an. Pl- ya,zyon snbıka1ı yankesicilerden Murad a
rnsaıım .kuvveW mucsseselerme vftkı mura- dında bir şahıs ta vaz.ife gören mtmurlnra 
caa.tıar da P yasada alüa uyandınnnktadır. karşı hakarelle bulunmuştur. 

Bu müracaatlarda hububat, kuru selr"...e ve . . .. . 
meyvnlar, deri tlftlk ve yapak gibi madde_ Her ıkı s~çlu da du~ haklnr!."da tıınzım 
ler için teklif yapılması lstenmckte ve yeni olunan ~a~k~~~~ evrn~ıle B?yo~hı nıe.lıud 
nnl34IM hududları dahilinde takarrür ede- suçlar hak~~1ıgıne teslım ~dılmışlcr ve sor
cek tcdlye §arll.arının esas olarak kabulü gularını mutenkıb de te,·k.if olunmuşlardır. 
blldlrtlmeldedir. Bursed evli kadınlan fuhta tcşvi} eden 

bir adam dün tevkif eclildi 
Belediye levazım 

müdürlüğü kadrosu 
tevsi edildi 

Bursada aile kadınlarını fuhşa te1vik e
den ve hakkında kanuni takibot yapıinea
ğını anlar anlamaz fatanbula fırar ederelı., 
burado Belediye ınılama işlerinde {nlışmo
ğa ba§lıyan Mustofa isminde biri de, dün 

Bir müddet evvel Be1ediyede yı:apılan zabıtaca yakalanarak, adliyeye teslim edii
umumi tensikat anasında Lcvazım Müdür- mi~tir. 
lüğü kodrosu da küçültülmüştU. Ct\,aen za- Suçlu, Bursa müddeiumumiliği tarafın
mn~ ~nnsında Bele~iyenin .e~ı mühim ve dnn bir müddettenberi aranıyor, fakat bu
va:zıfesı çok şubelerınden bın olan levazı- ]unnmıyordu. Hakkındaki iddiayo nazuran, 
mın rız memurla idareainın mü!tkülatı mu- Mustofn iki evli kndını evine davet ederek. 
cib olduğu görülmüş, Hesab ]şleri Müdür- .yabancı kimseleric münasebntta bulunmn
lüğü levnzım kadrosunun tevaii lüzumuna larını temin etmiştir. 
işaret etmişti. Hesa.b Işleri Müdürlüğünün M" d d · Tk M E 
b · d .. "1 .. b"t" b 1 d' u eıumumı ı • usta ayı ııorguya çe-

u n~usu yenn e guru •. m~ş.. u .un .e ~ ı- kilrnek üzere, Sultanahmed 1 nci sulh ce-
ye muesaesntının her turlu ı.,lerıle ıştı{~al h~k· · · h k ) tı y 

d L M-d" ı-v- k d zn a ımırun uzuruna çı anmış r. apı-
e. e

1
n .

1 
ev~zımk u ur ~lgu kaLerosununMg: lan isticvabı sırasında, kendisinı- isııad olu-

ru§ etı mesıne amr verı ere va:zım . u- .. .. dd t · 
d .. ı-v- k'IA · b k 1 nan cunnu Te e mış ve: ur ugu teş ı llb yenı aştan uru muştur. 
70 lira ac.li maaolı bir müdürle 19 memur- C(- Kadınlar, kendi nzalarile evime gel
dan teşekkül eden levazım şubesine geçen- miı:ılerdi. Yoksa, ben kimseyi fuhşa !eşvik 
lerde yapılan :imtihanda kazanan bir kısım etmiş değilim» demiştir. 
lise mezunlarile, bazı belediye şubclerin- Hakim, Mt't'ltafanın tevkifine v~ Buıaa-
den memurlar tayin edilmiş, bı-~ seneden- ya göndenlmesine karar vermi§rir. 
beri belediye levazımını muvaffakiyeıle i-
dare eden Emin Zeki Coşkunun m<taşı 70 Denizde 
liraya yükseltilerek gene bu ~ubenin başın-

bulunan cesedin hüviyetl 
tenbit edildi 

da bırakılmı1tır. _ ;..._ ___ _ 
Kalay ihtikarı davasına devam 

edildi 

Evvelki gün Arnnvudköyünde Akmtıbur _ 
nu gnzinoları önünde denizde hüviyeti mfÇ_ 
hul bir erkek cesedi bulunduhnu yazmış -
bk. . 

Klı.lııy toplamak suretne milli korunma üstübaşı temiz ve gö~ündc bir de rozet 
kanununa muhalif hareket etmekten mnz_ bulunan bu cesedin, Usldidarda Balacakta 
nun Rabeno Polltinln muhakemesine asliye .Ayazmn Iskelesinde 18 sayıda oturan Hava_ 
'1 ncı <:eZa mahkemesinde, dün de devam gnzl Şirketı muhasebe memurlanndan kırk 
olumnllŞtur. beş ya..şlanndn Mehmed Karadayıya aid ol _ 

Dllnkü celsede ~u velilll Sad! Rıza mÜ- du~ anlaşılmıştır. 

zarur~ti boş gö termi tir. Vilayet, sinema
larin eğlence yerlerinin kapanma vakitleri
ni ta.dil etmt"k için tetkikat yapmaktadır. 
$nema ve eğlence yerlerinin sahibierinden 
bu hu usta i:uıhat istenmiştir. 

-~ ----
Bir otomobil kazasında 

beş kişi. yaralandı 
Evvelki gece geç va\;.it Tophancde ka

dınlı erkekli be~ kişinin yaralanmalarile ne
ticelcnen bir otomobil kazası olmuştur. • 

Feriköyünden Tophaneye gelmektc olan 
şoför Alinin idaresindeki ; 18 sayılı hususi 
otomobil, evvelki gece büyük bir süratle 
Tophane caddesinden geçerken, o sırada 
tramvay durak yerinden henüz hareket 'et
mekte olan soför Muqta!unın içindf' dört 
yolcusu bulunan 1948 sayılı otomobiline 
çarpmıştır. Çok şiddetli olan bu ı~üsademc 
neticesinde içinde dört yolcu bulunan taksi 
otomobili devrilmiştir. Bu devrilme sonun
da takside bulunan yolculardan 
Leon ile karısı Anit-l vücudlerinin muhtelif 
yerlerinden, Yorgi ve jtansı Eli7.a da oyak
lanndan ynralanmı lardır. 

Kazayı müteakıb sıhhi imdad otomobi
lilc Beyo V lu ha!!tıınesine kaldırılan yaralı
lardan şoför Mustafa, Yorgi ve karısı Eliza 
ilk tedavilerini müteakıb evlerine dönmüş
lerdir. 

Kazoya sebeb olon hu!usi otornobi1in 
şoförü Ali yakalanmış ve hakkında takibn
ta ba lanmıştır. 

Dün adiiye doktoru Enver Kaıon beyoğ
lu ha!tanesine giderek yarası e?,ır olan ko
misyoncu Leonla karısı Anieli muayene 
etmiştir. 

Dün de üç vesaiti nn'ldiye kn~SI oldu 
Dün de şehrimizin muhtelif yerlerinde 

iiç vsaiti nakliy kazası olmuş, üç ki•i yara
lanmıştn. 

Ni@ntaı;ında oturan Alinin 12 yaşların
daki kızı Leman dün. Te!!vikiye caddesin
den geçerken, şoför İııınaılin idaresindeki 
1831 sayılı otomobilin çaıpmasile bn~ın
dan yaralanmıştır. 

Yara1ı çocuk tedavi altına alınmış, ka
zaya sebeb olan şoför yakalanmıştır. 

Yenimahalle caddesinde 1 1 sayıda otu
mn Mehmed Alinin idaresindeki 3070 sa
yılı otobüs, Büyükdere Piyasa caddesindon 
geçerken o civar sakinlerinden Nadıde a
dında küçük bir kıza çarpını~tır. Knznzede 
tedavi edilmek Üzere hastaneye knJdınl
mıs. şoför hakkında takibııı.'\ bn~lanmıştır. 

Üçündi kaza da Kadıköyii.,de olmu•tur. 
Erenköyünde Bağda d caddesinde 3 70 

sayıda oturan Hikmet aaınds bir ge.nc; i
dare l"ttiği motosikletile Kadıköy tT[ımvay 
caddesinden geçerken önüne yan sokak
lardan birinden bir merkeb çıkmıştn. Hik
met hayvanı ezmernek için derhal fren yap
mış ve bu yüzden motosiklet devrilerek de
likanlı koldırıma yuvarlanmıştır. 

Bu kaza neticesinde viicudünün mütead
did yerlerinden ehemmiyetli !!utf'tte •ara
lanan Hikmet, eelbolunan sıhhi hndad oto
mobilile Haydarpaşa Nümune haııtaneııine 

Calatecla.ki yeni yolcu 
Kobotnj hokkının Türk denizcilerine ge

çişinin 14 Üncü yıldönümü bir deniz baym
mı §eklinde ve parlak merasimle dün kut
lnnmıştır. 

Sabahleyin dokuzdan itibaren Galata
saray lisesinde toplanan denizciler buradan 
önlerinde Şehir bandosu olduğu halde yü
rüyü~ kolu halinde Takaime hareket etmi~
lcr ve evvelden tesbit edilen yerlerini işgal 
etfni§lerdir. Merasirnde bir deni7. nıüfreze
m, Yüksek Deniz Ticaret mektebi talcbe
leri, Denizyolları ve limaniarına mensub 
denizciler hazır bulunmakta idiler. Merui
me snat ll de başlanmış ve bayrak ıne
rnsiminden sonra lstiklal annr§ı ç.alınnrnk ih 
tiramla dinlenmiştir. Bu •ırada abideye 
muhtelif müesseselere aid 28 çclenk kon
muıjtur. 

İlk sözü genç denizciler namına Yüksek 
Deniz Ticaret mektebi 940 mezunlarından 
Mümtaz Bekler söylemiş, Türk denizciliği
nin parlak tarihinden bahsetmiş. ~mdi 
mn7.har olduğu alakayı da t~bnrüz ettire
rek çok alkı~lanmıştır. 

Bundan sonraSaid kaptan ve E.mrullah dn 
nutuklarındn dt'nizciliğimizin nıa7isinden ve 
halen göstt:rdiği inldşaftan bahsdmişlerdir. 
Son olarak söz. alan Beyoğlu Parti başkanı 
ve Yüksek Deniz Ticnrı:t mckt,.bi mual
limlerinde.n Mekki Hikmet GelenLevi de
niz bayramı dotayısile büyüklerimize çeki
len tt!lgrnflnn okumuş ve bunlar hazır bu
lunnnlnr tarafından miittelikan taııvib edil
mi tir. 

kaldırılmıstır. Bnrbarosun türbesi önünde 

salonu açılırken 
gençleri V ekliJet namına tebrik etmi~ ve 
muvaffak olmalarını temenııı cylemi~tir. 
Bundan sonra Müsteşar torafından bu se
ne mezun olan gençlere dipionınları veril
mi:tir. Bu sene mcktebden 12 ğenç deniz
cimiz mezun olmuştur. Bunlardan beşi gÜ· 
veıte, yedisi makine ve çarkçı sınıfından
dır. Mezun olan gençlerin isinıelri §Unlar.: 
dır: 

F eyzi Islam, İbrahim T ezer. Fund Sel· • 
çuk, Basri Cökbulut, Mümtaz Bekler, Fe
nin E.ralp, lzzet Zırh, Mümtaz Ahısknlı, 
Yakub Ulu. lsmnil Duyan, Mehmed Emin 
Cangöz, Zihni Cöker, güverte sınıfından 
birinci gelen F eyz.i Islam ile mııkine sını,.
fından birinci çıkan F enin Ernlpa nyrıca bi
rer alrın kalem hediye edilmi,tir. 

Havurlarda ve yoku salonunda 

Yüksek Deniz Tıcaret mektebindcki r.;~ 
rasimden sonra davetliler hazırlanan mo
törleıle Denizyollarının Huliçteki yeni a
çılan hııvuzlannn gitmişler ve burada d& 
yapılan tesisat gczilmiştir. Saat 1 7,30 dıı 
Devlet Limanları Işletmesinin Galatadaki 
veni yolcu ır;alonunun aı;ıh, töreni yapı!."llıŞ 
ve merasirnde birçok davetlilerle, şehri
mi:zde bulunan Gümrük ve lnhis::ulaı Ve
kili Raif Karadeniz de hazır bulunmuştur. 

Gece yapılan merasin1 
Gece 2l, 30 da muhtelif iskelelerden 

kalkan bes vapurun Üsküdaı önlerinde hir
leşınCS11e bir alay teşkil olunmuş ve donnn
mış olon bu vapurlar Br.ğaz'Jıı Arnavud
köy önlerine kadar gitmişlcı, oradan iske
lelerin~ avdet etmişlerdir. 

dataalarını teyid eden malfunatı havi res- Mehmcd Karadayının iblr kazaya mı, yok
mı ve hosusi bazı gazetelerl mahkemeye ib_ sa bir cinayete ml kurban gitti~ adllye ve 
raz etmiş, duruşma tahkUmtın Ikmali için, zabıtaca tahkik edilmektedir. Bu bakımdan 
başkn güne bualulmıştır. cesed dün Morga kaldırılmıştır. 

... \._r·-···K·Ö·ç···li"k·····h····b~·;··~;···,J· .. -· Buradaki merasirnin bitmesi üz.eıine CJe-

nizciler önde Şehir ban'dosu olduğu halde 0 k b do"vdu"kten 
C D l 1 h k ~ ·,i ir J,tanonu 

Ro- .. ~ tica-• he.,ett _ Romanyaya ihraç ümüşsuyu, o ma la çe yolile Beşi ta"n J 

Pazar 

- • .Hı:ısan bey ga ~ 
zcteıc.rın yazdıl"Jan· 

na &öre ... 

Ola Hasan Bey Diyor ki·: 

.. . Bır tae ir limon 
ve yumu ta sakladı.. ,'1 .için_ 

... Yakalanıp m:ı.h.. 
kcmcyc verilm i§ ... 

Hasan bey - • M ey 
dana çıJ-.arııa.ı1 bu 
limon ve yumurtalnı 
inşallah di~er muh. 
tekirlerin de terbl _ 
yelerine .k!ı.t1 gelir. 

......... •"" " I · ı d b- ··k d · · · · sonra yarala dı ar edilecek mell8ucat ipUdai maddelerini teseL ge mış cr ve orn a uyu enızcımız nmı-

lUm ve son ticart anlaşmanın tatbikatıle ral Barbaros Hayrettinin :ürhesi önünde Flocyadıı. Havuzlubnhçe kahvesinde gar -
m~gul olmnk üzere Romanyadan hareketı bir dnkikn ihtiram siikutu yapnıışbrdır. -wnlulr. yo:ne.n Mı(hrdıç, evvelki gün müştc-
teahhur eden 17 klşülk heyetin Çarşamba ve. Burada dn birçok zevat tnrafından hi a- rllerdPn Hl.rlsto, Yani ve Hakkı adında iiç 

belcr irad olunmuş, kahraman rlenizr.imiz_in kişi ile bir para mec;elesinden kavga etmiş -
yn Perşembe Cilnü ~ehrlmize inuvasalatları J k . h h- l "d d'J ler u·rü b'r.den ""'rFon Mıfrırdı"' bir hnyll 
bcklcıunektedir. pm n ve eıısız aya b unnct e ya e ı - ~· " ,.... 

bıra.c:ı.t lş'e.rl _ İhracat işlerinde durgun- miştir. Burada yapıinn tezahürnttnn sonra Aö~düktcn "Onra b::ışından da bıçakl:ı. y:.rn-
luk devarn etmektedir. Dünkü ihraç faııliyctı sabahki merasime son verilmiştir. ıamı<ı.lıtrdır. 

Y'"·--1· D • T' ret ekt-L' d Ha'dls"Vi mi1!Pak•b k~hvNlcn kaçan müte-ynlnız Bulgnrt.:tana yapılan 1250 liralık çi • ~ enız ıca m t:Dm e " 
roz sevkiyatma münha.sır kalmıştır. Öğleden sonra snat 15 te Yüksek Deniz cnvlzler bir müddet sonrn zabıta tarafından 

Ba.şvel-..ii.let müstesarı - Başvekfı.let müs - Ticaret rneklehinde 6 senelik yeni tnhsil " lmlır:ıTibrdı.r 
tcşarı Vehbi. dün sabahkl ekspresle Anka - devresinin ilk 940 mezunlnnrw'\ diploma l.Lıfırdırın bu üç k' ic!en ban,.i.sl tarnfu,d:ı.n 
radan şt>hrimlzc gelmiştir. Jviüsteşar, bir iki tevzi merasimi yapılmıştır. MerMimde ı:ımi- arııl'ln(J•Tı 2-:ıhı•ı:ı.rr artı.<itlrı.Jnı!l •tt'dır. 
gün şehrlmlzoe kruncıı.ktır. ral Şükrü Okan, Münakaliit Vekaleti Müs- B~ v ında bir c.ocı-1~ rokni!a düstü 

Askeri kn.mplar - Llsderin son sınıf tn - terarı Naki ile, Parti müfettişi Tevfik Fik- Oııhtııda Kaval ııo~<>l':L'lÖa oturan CC'll:llln 
lebelcrinin nskcri kamplarına dünden Itiba- ret Sılay ve diğer tanınmı~ zevat hazır bu- !'i vaı:l.,nnc1 ki krn '<tbroud~'. evirün ikinci 
ren ba..5lanmıştır. Talebeler sabah saat 8 den lunmu~lardır. ıı:at nPnN>re..-dndr-'l ~kal:l ~vrPdE'rlte'l mü -
ll c kadar ve 15 ten 18 c kadar talim ve ders Merasime mekteb müdürü:ıiin. m~kte- v zmP!d.n! knvbt""P"t'k e<ıdrrv!' rii mü~t"ır. 
görıncktf' ve nk.şam üzcrlı>rl evlerine gitmek b:n kuruluşunu anlatan kıM ve açık bir B'ı ımkut nE't'rf'•'n'iE> b'ısından a~ır ~uret. 
üzere serbest bırnkılnuıktndırlar. Kamplar nutkile başlanmış ve bunu takiben 6Öz a- tt'! y:ı.rahnan çocuk, Sto;U ha...«tancs'ne knldı-
20 Temmuza kndnr devarn edecektir. bn Münnkalat Vekaleti' Müste~arı Nnlci, nlm•ştır. 



r~~sız ~nreşalının Fransız halkına, ~··•••••••••••••• .. • YAzAN •••••••••••••••••••• 
. ruçın mutnreke istediğini izah mdk- J 1 

bctdıle, radyo ilc ynptığı hitabenin aslını Emekli general • 
uımak ve okuyabilmek için biraz '\iü.kit i H. Emir Erkilet ı 

~eçmek lazım geldi. Anavatanla deniz a- ıı So p t ı 
§ F ' t~ n os nıı nın asker mubarrirl 

•.rı ransız memleketlerindeki F .ıansızla.ıa ( ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hdıtnb eden mareşnlın sözlerinde he. şey- hızmet tt>klif c:d.ıldiyse bu k·· .. k 

en evv•l '- • • li I zif • nun u.-u veya ._ • ço~ agır ve mes u yet ı va e- b" "k Id • "' •ini ifn j in b ... "k b" . . U} U 0 uguna bakmıyarak, sadece ınem-
~ner 'i ç U} u ır a:r:ı~ v_e sonsuz br. leketi için lüzumlu ve faydalı olabılece.. e 
L J sarfetmek mecbunyetınde bulunan k · · k. b 1 gm 
Dir adanun k t"• b. .f d . d. k nnnat getinnce. a u ve deruhte ederdi. 

ı a ı ır ı n esı ık ate çarpar. !\1eııela Büyu"'k Harbde, Fra d 1 3 
8 

el, P nsız or u arı 
~d ene e\'V aris civanncla bir ara- başkumandam mevkiine ve mareşaOığa çık-
\Ia~ ~rn~ız top mühendislerinın ve Le tığı hnlde, h rbden aonrn Fasta Abdülke
Iab ~e dııkı meşhur Şmıyder Fransız top rim. is~a?ını küçük. bir ordu ile bastınnak 

rik.a nın yaratmış oldnkhn 150 mi~ vazıfe.,ını memnunıyetle deruhte etmiş ve 
~e.trel k rı· r ııahra toplarile yapılan bu n- bu vazifcdc de temayüz etmiştir. 
~ ~ topçu g~nel mtifett. · orgc:ner.:ıl Mali'- Elhasıl Fransa harbden sonra Pct•mi 

rın..ın delal t'l k ha ,__..ı "'---k k • A • k' 1: ı e tar. a v atı llw~a- yu= as crı şura riyasetinden ba!!ka bir 

0
: 

1 
ısa "e sade fa~t. vedz. mul.ahaz.ıl..uını ~üddet, .. har?iye n~zırlığmda da istihdamn 

d w ek 1 ref ve ı tıf d ıne mazhar ot- luzum goı:muş ve nıllıyet. İspanyo. iç harbi 
.dugum V rdun kah nı üzerimde. sırf bittikten sonra, Fransız diplomatlannın 
l ra~. ciyfO, metnr.en, vıızuh ve sadelik.- hep reddettikleri, ve fena bir ltabul göre
t~~ ıbaret buyulc ve şöliretli bir asker te- cekleri için, hiçbir kimsenin gitmek iste
aı.rı ırnpmıııtı. Şimdi de onun yeni hitaheııi- mediği Madrid büyük elçiliğ=.ni ona teklife 
bı 01 urken ayni adam, sadece saçlan bem· me~bu~ ol~urtu. Mar~al Peten. bu va'Z.ı· 
.e~az olmuş, yüzünün. boyununun ve elle- fenın k\ndı yaş, mevki ve mertchesinde 
rının der·ı · d ha • b. -..ı • • ,_ .... k labil •· · d" · bi ... 1 e~ n çok OUlC'Imuş ve beli ır ~~ ı~A ıo:uç~ o ecegıru uşun-
canu eğilnu~ bir halde, göz 'mün Öılünde rneksızın hukumetin bu husustaki tel..hfini 

Hadiseler Karşısında 

Çivi buhronı olduğunu, bazı .çivicilerin 
ihtikar yaptıklarını gazeteler yazdılar. 

Şu veya bu maddenin buhranı, ihtilcar• 
cı işgaller geçici şeylerdir. Şeref ve mane
.viyatını muhafaza edebilen memleketler ve zararlı olabilir. Fakat çivi buhranının, çi-
'millctler ölmezler. vi ihtikiinnın zararlı. olacağını hiç zıınnet -

Artık mareşnl Petenin hitabe~r.de tesa- miyorum. Kim bilir belki de birçok cihet
düf ettiğimiz bazı hakikatiere gel'!biliriz. ten faydalarını göreceğiz. 
Petenin nasıl bir adnm olduğunu öğrt!ndi- Bazı aynkknbıcılar, çivili ayakkabılar 
ğimiz için onun sözlerine nasıl bir kıymet yapıyorlar: 
vermek lazım olduğunu artık biliriz. O -S kııı. çivil:i olma.smt 
vel:t «Fransanın ve omın mültefiklerinin Dediğimiz zaman yemini bn-,ıyo;Jar: 
kendi hakiki askeri lruvvetlerini. iktısadi - Ne münosebet efendim, bizim dük -
silahlann. denize hakimiyetin. ablukanın 
ve müttefiklerin malik olduklan diğe:: yar- kanda bir tek çivili ayakkabı buL'lmnzsınız. 
dımc:ı vasıtalann tesirlerini izam etmi;ın oJ- Hep dikişlidir. 
duklarma dikkati celbetmıştir. Mare~l Pe- Ayakkabılar da Karantanın koyunlan 
tene göre: (tHarb dün gibi bugün de yalnız gibi, oyunlarını son:ada;ı gösteriyorlar. A· 
nltınla ve ham madde ile kaznnılmaz. Zn- yakkabıcınm yeminine rağmen a,yakka 
fer, kıt'aların kuvvetine. malzerneye ve mn çiv.ili olduğu bir iki gün sonra nnla 1 _ 

bunların istimalini bilrneğe tevakkui edc1. D lıyor. Anla~lıyor amma iş işten de geçmiş 
<ı Hudiseler götıterdi ki Alman)-n '"'~''"''· 'oluyor. 

1940 ayında. bu alanda ezici bir uınuniıu 
ğe malik.ti. Biz ise, meydan muharebt-si Çivi buhranı, çivi ihtikan bizi bu derd-
başladığı zaman, bunlam ancak cesart!t ve- den hal& s ederse faydalı addcd'hnez m!} .• 
rici sözlerle mukabele edebilıyor idik. Sinıendifer garlanncla. vapur iskelelerin .. 
Flnndr meydan muharebesi Belçika ordu- de tahta kannpeler var. Şimcndifer, vapur 
sunun açık sahrada, teslimi ve Frnııstz ve bekliyenler kısa biı müddet için bu kana -
ngjliz fırkalannın ihatnlar.ile neticelendi. 

Ordumuzun en i5'i krt'nlanndnn mürekkeb pelere oturnrlnrsa, otnrdaklnnna bin Rcre 
olan bu tümenler getçi iyi hnıbettiler ve pi~man oluyorlar. Çünkii ceketleri. pımta
bu sayede mevcudlannın ancak bir kısmı.. lonlnn, mantolnrı, etekleri muhakkak kn -

napenin birinden çdcmış çivisine tal.ılıp yır .. 
tıL):or. Çivi buhranındn açıkgözler yerin ... 
den çıltmış çivileri toplıyncakları içi;,"blf 
cferdden de haliıs olacağız. 

Yalnız müteredclid olduğum bazı nokta• 
lar var: ~ 

Işini gücünü asmak itiyadında olanlar çi· 
vi buhranında da gene j~j gücü asacaiC çi• 
vi buLbHecdHer mi'? 

Çivi buhranına rağmen kı§ gün1erind 
gene çivi keseeek miyiz~ 

- Çivi çiviyi söker. 
Derler. Çivi buhranında çivi sökmck t 

gi:'Ç olacak .•. Birinriz çiviyi götsek o çiviı
yi •Ökecek, ikinci çiviyi nered~ bulacnğıd 

Y ıımmazlık yapnn çocuğtr: 

- Seni kulaklanndan duvara çivilerim. 
Diye kOTkuturdnk. Zamane çocuğu çivf 

bubram olduğunu her halde duymu,.tur.. 
Bundan sonra: 

- Seni kulakl,rından duvara çh:ilerim. 
Dersek.. ka:r~m~u g~.ip knhknhayl 

gülmiyecek midir~ 
- Çivi bulursan beni .ktrlağmıdı:ın du 4 

van çivilemcmezlik et~l 
Demiyecek midir~ 

r:J o 11ıel dJ ul ft.si. 
n~andı. Onun 13 yıl evvel içlenne n.em- knbol etti ve eski bir talebesi olan general 

nunıyet ve takdirle bakabildi&'ll küçük, ~rankonun yanında Frnnsız elçili-ğı vazife
Yuvarlak ve parlak gözlerinde, büyük rula·ı sıni ifa için Madride gitti; çünkü bu vazifc
~n ruhunun bütün doğruluk ve namusk~r- Y~ ifa w etmekle memlek~tine iyilik getire-

nı kurtnrabildiler. Fakat bütün barb nıal- ==================================::::::::~ 

Jıgını olr.umamnk k b.l d ~·ıd· Fıl L, 

1 

bılect"gine kani olmu~tu. l p a ı egı L vaıu ma· P • . . 
reşa eten "bay olarak bic;bu , ... ı.k:it yi:k· eten, ~te bunun gıbi. Frnnsruıın mağ-
•ek bir zclUı ve m lA t •tıb l tr .. lub ve muzmahil olduğu bir anda pek ı:.an
et · uma 1 an e cınayuz k" b' • 1 F b k'll • k b l memı tir. Onda daima tebarü.ı eden has- or. ır ıt o an ransız ~ve ı ıginı a u 
lctler, jeniden ziyade namuskarlık doğru· etmı.ş ve galib Almanlara tereddiıdsüz. mü
luk ve feduk.arlığn hazır bulunmak• di Pe- tareke teklifinde bulunmuştu. Çünkiı hnrbi 
ten hakkında her neı de ne Isitilsel d~ kaybeden Fransa için bundan bn~n '!l"la
v~ Y~~~.ız onun tt"miz ve saf secıyesini. bu- T?et Y.o~u yoktu. O Fransanın e~ref ve i_· 
~u~lugunü ve namuskarlığını tebarüz etti· ~~~ba~~nı kurtarm~.~n bnşk~ b~r '.~Y d~-

Y rdu. Pı:'teni, F ran~nın f'tJlraloriz ve ku.. !ltunmuyordu ve d~unemezdi. Çunku l.1gıl-
tarılma31 pek güç en fel:iketli bır znmnnı~- tere ~ransaya_ ~yı~le yardım edcıneın' . 
dn, memlel.dinin mukadderahnı eline al- Am~ka da fnlı bir y ıdırnda bulunnmıya
ınağa sevkeden fikir ve hi lcrin ahl:iki kay- cağını eçıli:ça bildinnitti. 
nakları İJte onun o büyük ırasilları idL Şimdi bir tek nok~a kalıyordu ld, o da 

Onda pn ve ocref mevki para ve• ire yal ız ba ına kalan Ingilterenin Almanya· 
kazanmak. hırsa oln~zdı Pe~en. 1 7 H zi- ya nihayet gnlib gelmek ihtimali idı. Fakat 
rnnda, Almanlara emin· k.at'i ve hatta Petel\, bu ihtimali kat'iyetle nrid görme
sert bir ifade ile mi.i rekc. yani fran5arun diği için hayalini ona bina etmedi. O her 
~t"al~mi.yetini, teklif ettiği :zamnn 83 yaşın- ş:yden e~el çok namuslu, d.oğru ve ciı;J~i 

n ıhtıynr bir Fransız mareııalı idi. Frnn.:oa ı b}r askerdı; bu scbeble renlıte adamı ıdı. 
onn Büyük Harbde Verd.un kahrnınanı go· • Onun hayat şant j ve avantürle bir nlakn
z.ile bakmış, SS>nrn şnrk ordulan başku- sı yo_k~. Bu sebebl_e ~nğlüb olmıı~, fakat 
mandanlığı gibi Fransanın en büyük ns _ şerefinı kaybetmemı bır asker gıbi, gahb
keri makamı ona l~yık görulmü~ ( 1) ve den ~er~fli bir miitnn:ke dilemek karann
nihayet Fransa mareşallığı rütb~ veril- da bulundu ~e bu karannı ciddi ve vüksek 
mişti ki. F~d bu rütbeyi bıitün lıaıLde bir azim ile sona kadar yiirüttii. Bu ip. 
lhrnz edebilen yalnız dö"tt zat olmuştu. Fransadn hiçbir kimse mar~l Peten derc-

Peten, hnrbden sonra da, çekilip kendi cesinde yüksek bir vakarla yapamazdı. Sırf 
rahatına bakmı!j değildir. Ona herhangi onun kuvvetli nzmi ve müthiş iıadesi sa

yesinde Fransa dağı larak. bir Ingiliz. miis-
(1) Foş müttefik ordulO.l' ba~kumandnnı 1 temleke ve mnmuTesi olmaktan kurtulmuş 

zernelerini terke mecb.rr oldular.» 
cıllcinci meydan muharebesi Ai•me v,. 

Somme'da oldu. Bu hatlan ttıtmnk ıcm, 
tahkim"tsız ve hemen hemen tnnkırız ola
rak yalnız 60 Fransız tümeni l50 piyade 
v~ ll zırhlı Alman tümenine kar111 dövüş
tüler. Dli~man, müdafaa hattııı:ızı hirkn~ 
günde yardı ve Fransnnın btivük bir bsım 
arazi i iç.İne d;!kJı. lı.alyn hnrbc girip Fenn
aaya ka~ yt'ni bir cephe tt·skil ettiği ZR

man Almanya zaten harbl kazanrruş bulu
nuyordu.>> 

<ıDiğer cihetten is al mıntaknlarındn'l 
firar eden halk kaWeleri göriilrr.e......,j ve 
isitilmemiş bir surette ıı.rtmışh. 1 O :r.ilyon 
Fransız 1. 5 milyondan fazln BcH1·aJıl .. 
knn.ımış olaınk. miithi~ bir inli:uunsızlık ve 
fevknlnde bir sefalet içinde cephenin geTi
lerini doldurmu lardı.ı> 

<<Düşman 1 > Hazirandan itıô::ı.ren Loiıe 
nehrini geçmiş ve Frans;ırun :mütebaki top
raklarınd;, yayılınağa koy.ulmıoşı.:r.. B-ayi
bir darbe karş• ındıı ordunun mukavemetı 
devam eden!e2di. HükUmet şu iki kıırar
dan birini seçmek z.arureti ka~'m!ında kaldı. 
F mn cb k lm k veya denizaşırı gitme~ 
Hükumet düşündü ve anavatanda knlınağr 
tercih etti': milletimizin birli~ini korumak 
ve düşmamn kar;uına onun mii.iari ve ve
kili sıfatile çıkmak için. Hükiim.:t, dü na
nın şerefine ve insafır.a müracn:ıt ederek 
knbul edilebilir bir m.ütareke ddc edebile
ceğini düşünüyotdu ... n 

Bayan 11B. B.)) ye: 

...- Ayrılmak istemenizin Sf'bebini :>''1l.Z

mnmı;pınız, benden sadece en korur yofn 
oruyorsunuz. Avukatımza ba vtrrmamı

nız. Yalnız bildiğimi sayliyeyim: En ''olay 
yol dahi sizi usandmıcak knd T uzurdur 
Eğer kocanız sizinle ayni dü,üncede der,.;lse 

mahkeme işi iki seneden ftızla dn Ei!rebilir. 

* Bayan «5. S.» e: 

- 20 nci asnn son bul~Ian nertir, bil-• 
miyorum. Fakat frenkler ellerine geçen pa-

radan muhtemel bir iş sezmeğe veya nksi
liğe katşı evvda sigorta heesi aymrlar. 
Ondan sonrn ilk d-.emmiyeti «tam kalor~ 
alacak miktarda yiyeceğe verirler. Giye
cek. eğlence ve doktor masrab sor-Aya ka
In. Biitc;e senelik )apılır, e eve a;d k-mm 
münl-..asının kadın tarafından idare c.~ilir. 
Fak t ba bnhiste ilk şart kadmın tahsil. ldl. ve ~niden kurulmnğu başlamıştır. Yabnn-

~~~~~~~~==~~~~~--~~----~------~~~ 
.-.4.-hi tefrikuı: 60 

mevamı '7 nci sayfada) 

Şu gördü~nüz ,apkn Jr.rnc.ooe -rülm- t-ö .. - ..... o Ull ur. 
rgusu sık Iğne., rengi b r 81J'a Yetll bir mn 

beyazdir. Kordeliısı 1 &ldlr. ' 

Ucuz ve şık bır ıı:;ıpka istryen genç kiZlann 
genç kadınların bu nevr modelleri bir kena' 
ra atmadan dikkatle cozden geçinneleri ço~ 
defa memnun olacakları nctıceın .. · ________ '-&ı verir. 

Pratik güzellik bilgileri 
Yüzünüzdckl al.yall bcncklcrı &idenne..ıt 1 . ynpılıı.cıık en e!::ıslı tet:b'r m melerinlzi ~~~ 

ce tem.izlemektir. Bu temlzliğe au .sabun
tcmlzleyicl au veya kTemler kfıfi gelmez. IhL.. 
~ kreınlerrn f:ıyda yerine zaı:an vın-dıı: 
Çünkü bütün tcml21ik kremle.ri yağsu cUdlc; 
içindir. Siyah ben kl r e c1ldin fazla yağlılı.. 
t.'lna deliüt-t eder. B naen:lleyh kremle trıruz.. 
lenmek ısteniTse m meler bütün bü.tün 
ac;ııır Tc b('nckler az:ı.laclğı yerde artar. 

En lyi çare ~udur· Ufak bir 1 &ene kaynar 
~ koyup brupnw fun!n lle örtünüz. Ve yü_ 
zunüzü bu le~'<enden çıkacak buhara tutunıu. 
Tcrıenı·ye b lay ca .. ı.uk au ile Vlknnıp 
ktırulaıunız. ~nh he ekleri sıkar:ık birer 
b1rex ~ıl•:ınnız. Ve ya-Jerine (yarım b·muk 
suya 1kt b~k he-: blle) as•d borflt mahlft!u 

ııürtinüz. Butün gece o b:tlde bırakınız. F..r _ 
te.sı gün ccne ayni mn~'1ıldr ısıatılmış pa _ 

mukla silin'z Kuruduktrn sonrn yuzüuüzdo 

Naciyeye kuma~ almak jçin ma-
ğazaları dol '<tıklnn esnada biY 
diilliuıın kapısında Handanın muh-
t~em otomobilinden · indi~ini göT-
müş ve ona..'"lla ka~ıla maktan 
tevakki etmek istemiıti, fak.at fettan ka
dın bu hileyi anlamış ve Zeyneble arn -
larının açılması işine gelmediği cihetle 
hemen ona yaklaşmJttı. 

- N sılsıruz Zeyneb ~ Ai... Naciye. 
sen ne kndar büyümüşsün} HalUkun 
Halebe gittiğini i:,ittim. Allah b.vuştur
ırun derneğe henüz gelcmedim. Bagün -
ler gelirim in~allah.. Siz alış veriş et -
meğe mi çıktınız} Gelin size nefis bir 
kuma~ göstereyim.. tam Naciyeye göre.. 

Genç kadının gÜzelliği. şıklığı ve za
Tnfdi Naciyeyi temit e~ti. Mekteb na
yatıruı ~ olduğu için dışanda gÖT:

d;$1 yenilikler onu çok alllidar edi -
yordu. Bu ebcbd~. eve döndükleri za
man Hnndanı methede ede bitiremedi 
ve Zeynebin onu sevmiyar KÖrÜnmesini, 
abiasının soğuk ve çekingen labmtına 
verdi. 

Handana g linee, o. Naciyenin üze -
rinde yaptığı iyi tesiri kaybetmek iste -
mediWnden hemen ertesi günü onlaiJ zi
yarete gelmiş ve iki gün sonra da onları 
alıp otomobilile T rabyaya götilımüş, 
onlan Tokatliyan oldinde mükemmel 
bir çay ziyafeti vermiııti. Artık Naciye 
ile tam man sile dos~ savılabil!rlerdi. 

Handanin görü~i.ıkç ~ Naciye onu da
ha çok scviyordu. Vaktile onun HalUk
la nişanlı olduğunu biliyor ve Zeyncbin 
onu k ıskanmasına biraz hnk veriyordu: 
Ealaı.t Handanın eski ni tınlısının karısile 
bu kadar samimi hir münasebct tesİ!I ct
m· olma,.ma ~aşmak. bunda bir mak -
snd aramnk aklına gelmiyordu. Holukun 
Handandan sonra Zeynebi seç("rek o -
nunln evlenmiş olması, onun nrıznnndn 
variye.ti tamamile düzeltuıişti. 

Bir gün Nncive ynlnızc:a terzisine git
mi ti. Avdette Handan:t rnstladı. Genç 
kadın otomobilini durdurarak onu ç_a -

n henüz erken olduğundan 

NcıltleJa2:- aa%%r& Taluin Behand 
bahsederek bir pastanede çay içmeleri -
ni tcklif etti. N eiye için bu güzel kıı -
dın!a beraber bir pastacl)·a gitmek bü -
yük bir oerefti. Ne de olsa, omm bin bır 
hilesini nlıyru:ak kadar tectiibeli olma -
dığınclari Handanın bu iltifatlanru ken -
disine olan muhabbetine vererek mem -
nun oluyordu. 

Karşı ka..~yn bir rn:ıaada oturup ye -
rneğe başladıktan sonra Handan müki-. 
lerneyi istediği mecuıya dö-lhü: 

- ~enİn TBktile benimle ni~nb 
gibi olduğunu biliyor m~un Naciyc ~ 

-Tabii, herkes gibi benim de bun
dan baberim VM. 

- Çocukluiundanberi beni delice -
sine severdi. 

Genç kız güldü ve yaptığı gafm far
kınCia olmadan cev:ıb verdi: 

- Herh:ılde 7.cynd:li sizden çok sev
miş olacak ki lierr.c."l ~la evlendi. 

Handan bir iki dakika cevab verme -
den önündeki paııtayı lt~ekle nır~ul
müş gibi ~öründü ve eonra düşüneeli biT 
sesle mükalemeye devam etti: 

- Sana bir ~ey söyliyeceüim Naci -
ye: Zeyneble Haliikun halleri beni pek 
müteessir ediyor. ikisini de çok sevdi -
ğim için mes'ud ohııala:rını pek isterdim. 

Genç kı:z, bir çocuk safiretile gözle -
rini açtı. 

- Mes'ud değlller midir} 
- Sen akıllı bir kız.sın yavrum, fikıi-

ni bana açıkça söyle: Zeyneb tmnn mes
ud gibi mi görünüyor~ 

Naciye birkaç gÜn e~e} Zeyneble 
konuştuklarını ve bu k.onuşıhanın ken
di üzerinde yaptruş olduğu tesiri hatır -
ll)·arak tereddüd etti: 

- Bilmiyorum ki ... 
- Bak yavrum. ben Zeynebi hiç bir 

vechile tenkid etmek istemem, onu pek 
severim. fa"at onun HaliikTa izdivncımn 
sebeblerini dü~ündükçe bu hareketinin 
pek dürüst olmadığını itiraf etmeğe mec
bur kalıyorum. 

Naciyr. hayretle muhatabınn bakb: 
- Hnluku seviyordu. Evleomeleri i -

çin bn§kn bir ısd>eb yar mı} 
Handan g6ya çok şey biliyorm~ gi

bi görünc:rek kar§lsındaki küçük kızın 
ağzını aramakta devam etti: 

-Onu sevmiyordu Naciye; bunu ba
na kendisi söyledi. 

- Sevmediğini ıni •öyledi) O b kle, 
niçin} 

Birdenbire kalbi !'lktşh, bü)-ük bir 
vicdan nz.abı bütün vaı•lığını ınırdt ve 
gözleri ~la dolarak titrek bir sesle ko
nuşmağa ba~ladı: 

- Onu aevmiyordu.. onunla eYlen -
di. Şimdi bu izdivacın sebebini anin -
dım.. . Zavallı Ze~•nehı evlenmeğe mec
bur eden benim •• her şeyden ben mes -
ulüm ... Şimdi onon geçen günkü söz -
{erinin manasını anlıyorum. 

Bu sözlerden 'iODra kendini tutamıyn
rak gözlerinden yaşlar akmağa ba~lndı. 
Handan hiç ümid etmediği. zamanda mü
him bir ipucu yakal dığını nnTamı~tı; fa
kat sevincini, tecessüsünü, tatlı bir 1ef -
knt perdesi arkasında giz.lcmcğe muvn{
fak oldu. 

- Ne söylüyorsun Nnciye~ Bunda se
nin ne gibi mcs'uliyethı olabiliı} 

- Hep kabahat bende ... Sinirli, kıs
kanç bir saatirnde ona enncmin ynzdığı 
bir kağıdı gösterdim. Ondnn hakikati 
gizlemek benim elimde idi~·· Zavallı 
Zeynebe çektirdiğim bunca nzahlaı için 
kendimi ömrüm oldukça aHedemiyece -
Gim. 

Naciye hakikaten sa.."JÜmi bir azab ve
buhnm içinde konuşuyor ve hattô. eo -
cukluı._run, ilk gençliğin getirdiği anormal 
bir ~eyecan kapıhrak vaziyeti olduğun
dan daha feci görtivordu. Ancak H;ın -
danı alakadar eden nokta bu değilc:ü: o 
asıl bu buhrana sebebiyet veren -.,-alt"ayı. 
bu garib izdivncm sınmı öğrenmek isti -
yordu. Bunun içip Nnciycyi teskin et -
rneğe çalıştı: 

- Böyle üzülme ~ekerim: derdini ba
na söyle, sana yanlnn eder. yol göııteıi-
rim. (Arkasi var) 

bilgi, :iktısad bakımından ehil olmasıdır-; 

Me~ur tabiri ile söyliyelim. cıfresıkp ect» 
deği!" ır:, amma tasdik etmek mecburh etin· 

deyim ki, bu ~Fıada frenk kadınının yi.udG 

doksnnı «ehiln dir. Size taı;siyem: B tçey} 
mutlak olarak «senelik» yapmanızdır. T -
bii yalnız başınıza değil, kocanızla isticure 

ederek, mutlak 5Urette fikir b;rl:ği yapa· 

rak. 

Deniziide Bay «H. İ.» ye: 

- Sizi mes'ud edecek kndm:ı bilrr.iyoc 

rum, fakat Dennliııin genç k.ızlan aras nda 
yaFUtl kıa olduğundan mutlak atrrette c-

rr.n:im. Cözün:izü başka ta...-rafn çcrirmelC 
sizi hayal suk&ttına nğratrr, bedbaht eder. 
pişman olnr.mnuz. Eski Tfrrk dnrbım eli· 
ni hatul:ıyıruz. 

TEYZE 

Köpek balığı ağı 
İlaç alarak kul

truulan morina ba
lık yağından sonra 
köpek ibahlçndan 
da balıkyağı çıka
nlmıştır. Köpek 
balığındffil alınan 

balıkyağı da ila~ 
olarak kullnnllaıbilm.ekte VE:' morina bah'It
yaljından d'aha. çok faydalı ohnak achr. 
Köpek balığı yağı bilhassa tavuklar için 
bh· gıda olmaktadlr. Bu yağla beslenel\ 
tavuklar bir misli fazla yumurta yumurto. 
larlnr. 

* 4 katil bir inanm nakli 
Bir binanın olduğu 

gibı ibir ınahalden di
ğer bir mahalle nakli 
ışı son zamanlarda 
çok basitleşmiştir. 

Moskh adn yapıldığı 
yerden 50 metre uzağa götürülen dö.r~ 
katlı bil' 'binanm nakli e&nasında içmdek1 
su, gaz ve elektrik iertlbatı da bozulma. 
;mış, su mfrtemadiyen akmış, elektrik yım,. 
nuş ve g&zdcn istifade edilmi§tir. 

* a·ber inhisarl 
Ümidburnu yolile 

~rkn seyahat etmek 
imkô.nım bulan Vas

ko di) G::ıma; bıberi 

şarktan garbe getir - /' 
rni~ti. Fakat yalnız 
kendi satıyor ve çok pnhah,:ya veriycrdu. 
On nltmcı ~rdan on dokuzuncu asnn 
talarına kadar bu inh isan idam~ edeni~ 
o!du ve nncak on dokuzuncu nsnn ortnJa .. 

r.mdn biber ucuzlodı. 
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T usta sı aı .fa liye S ın dırgıda 
yol ihtiyacı 

BAYBAl 
Yazan: Hasan Adnan G~ Çukurova dokuma ve iplik fabrikası her yıl biraz daha 

inkişaf ediyor, fabrikada 2400 işçi ça1ışıyor 
. Tarsus (Hususl> - Yüzlerce ailenin maişe_ lümlü boyalı, kısarlı olmak üzere ı numa_ 
tıni temine medar olan ve bu ye.şll ~ehre bir radan 36 nurnaraya kadar 4 tipte 4000 kilo 
nrlık balışeden Çukurova fabrikası 1888 yı_ iplik çıkannakta.dır. Bu daireye il~ve olunan 
lınds. kurulmuş ve bugün hepimizin de gö - 10.000 kirmen saye.<ıinde gllnde 1200 işçi fazla 
tüslerini kabartacak vaziyete gelmiştir. Bu çal~akta ve bu suretle yeniden birçok va
terakki ve inkişaf cUmhuriyetin Uanı lle be- tanda.o ÜJ temin edebilmÜJ bulunmaktadır. 

Sındırgı (Hususi) - Akhisa:- - Sınrlırgı 
arası yolumuz her şene amelei nıükellefe 
tarafından yapılır ve kışın yağmur ve kar 
sebebile yarmalar açılarak geçilemiyecek 
bir hale gelir. Bu rüzden o havalideki köy 
halkı da müşkülatla kasabaya pazara r,e1e
rek iş, güçlerini görebilirl,~r. Mezkur yol 
adeta herkesin dilinde dola~ır bir yılan hi
kayesi olmuştur. Sındırgının tülüncülük do
layısile iktısaden aliikası Akhisar ve Iz -
mirdir. Bizi en çok faydalandıracak i~tf! bu 
yol olduğu halde maalesd bu yolun da bir 
türlü intizam dairesinde yapıldığını göre -
miyoruz. 40-50 kilometreden ibaret olan 
bu yolumuzun 30 ve 35 kilometrelik bir ye
ri yapıldığında mürur ve ubur temin edil -
miş olur. Sındırgı halkının teneffüs noktası 
olan bu yolun bir an evvel devlet yolları 
meyanına konuimMını bekleriz. 

Kelepçeli eller 
Onları gene hapsedildikleri çadıra 

raber bnşlamı..ş ve şayanı hayret bir sllratle Çırçır daire.<ıi; en moden makinelerle mU-

götürdüler. Nöbetçı çadırın kapısını ört
tükten sonra Nayman bir kenara çö -
meldi. Arıkboğa da yüzü koyun topra
ğa yattı ve midesini şiddetle yere bash, 
kıvrandı, bastı ve biraz sonra aancısa 
tutmuş gibi debelenerek müthiş bir kU -
für kopardı. 

UerlemişUr. cehhez olup günde 20.000 kilo pamu~ çi -
Ayni fabrikada cUmhuriyetten evvel, yal- ~itten ayırıp pre..<ılemekte ve balyalamakta_ 

nız muhitlmlzde yetişen pamukları dış piya_ dir. Bez dAiresi günde 18.000 metre randıman 
salara sevk Için ç.ırçırlnr ve prese ederdi. vennekte ve elde olunan mamulA.t Avrupa 
932 de Ise a~ır ve büyük sanayiin icab ettir- nmkilerdenı üs«m bulunmaktadı.r. Kuvvei 
dlği 9Ckllde techiz edUerek Türkiyenin ilk muharrike.<ıi: 680 beygirlik su türblni, 400 
dokuma fabrikıısl olmak gibi yüksek bir şe- beygirlik motör ve 120 beygirilk bir istim mn
ret lhrnz eyledi. kinesi gibi muazzam bir kuvvetten terekküb 

- Canına tükürdüğüm r •• Öldüğüme 
değil aç gideceğime yan•yorum. 

Hakikaten şöyle böyle otuz saatten -
beri ağzına bir lokma koymamıştı. Ha
yatında hiç başına gelmiyen şu hal ona 
bu dakikada ölümden de ağır geliyor -
du. 

Fabrika bugün çırçır, iplik ve bez olmak etmekte, rootörler gazla müteharrik olmakla 
üzere üç kısımda çalışmakta ve ayrıca da blr beraber Zonguldak kömürU tercih olunmak
şineme kısmı bulunmaktadır. Bu kısımda ta, tki ekipde 2400 işçi çalışmakta, okuyup 
senede 462.600 kilo pamuk kozası temizlan • ynz:ma kurslan bulunmakta ve işçiler hasta. 
mektedir. İplik dairesi; her türlü vater bük- neden her suretle Istifade görmektedir. 

Gumuşhactköyün yeni 
müddeiumumisı 

Ol.imüşhacıköy mususil - Çankırı hakim 

- Bir aç kurt içimi kemiriyor -diye 
homurdanıyordu- Ellerim kelepçeli ol -
masa belimin kayışını kısardıın. 

Smdırgıda yeni bir ilk mekteb 
yapttrilıyor 

Sındırgı (Hususi) -Şehrin en güzel ye
rir.de Parti ve Halkevi karşısında yaptınl
ması takarrür eden ilk mektebin temel at-
ma rnerasimi yakında yap'ılacaktır. 

Bu mekteb kasaba haricinde aa -
kerlik §ubesine aid mekteb it -
tihaz edilen mahalle gidip gelen yavruları 
kış günleri çektikleri mezahimden kurta -
racak ve memleketin güzel binalarından bi
riei olacaktır. Çok kıymetli valimiz Recai 
Gürelinin Sındırgılılarn yadigar bırnka -
cakları bu mektebin bir nn evvel bitmesini 
halk candan beklemektedir. 

Adapazarında bir esrar 
kaçakçıst yakalandt 

AdApazarı (Husus!) - Şehrimiz Hanlariçi 
mevkiinde bir hanm odasında oturmakta O-

lan ve e.<ıkidenberi e.<ırar kaçakçılı~ı yapan 
kambur Esad esrar müptelAlarından KAmil 

o~lu Mehmede esrar satarken yakalanmı.şt,ır. 
Esadm oturdu~u odada nraştınna. yapılmış 
ve 315 gram esrar elde edllmiştir. 

Adapazart koza pazart 
Adapazarı CHususi) - Bir haftadanberi 

Adap:ızarı koza po.zarı açılmıştır. Fakat koza 
piyasası çok düşüktür. 

muavinlerinden Er -
ru~rul Bayındır kn
zamıza gelerek va. _ 

zlfesine başlamış -
tır. Senelerden be- ı 

Cümhuriyet mtir' 
delumumisiz ka 
kaza.mızın adli f'~ _ 
leri bu kıymetli 

genç ndllyecinln 
plf'ınlı ve fasılasız 

çalı.şınalarile çok Iyi 
bir mecra almı.ştır. 
Resim yeni müddeiumurniyi göstermektec.Ilr. 

Rayhaniyede bu yıl mahsul 
bereketli 

( Trakyada paraşütçülerimizin tecrübeleri 
Reyhaniye (Hususi) - Hatayın zahire 

ambarlarından birisi olan Reyhaniyede bu 
yıl mahsul variyeti çok iyidir. Kazar.~n her 
romtakasında umumi bir memnuniyct hü
küm sürmektedir. 

Nayman onun hu şikayetlerini duy -
ınıyacak kadar diişünceliydi. O da ken
di a~kını dü~ünüyordu. Artık Zeynebl 
görmek onunla görüşmek imkan: ebe -
diyen ortadan kalkmıştı. Ne yazık Id 
Zeyneb onun akibetinden habt>rdar ol
mıyacak onu ihanet etmiş, sözünde dur
mamış sanacaktı. leynebe gitmekten ev 
vela vazife alıkoymuştu onu, şimdi de 
ölüm araya giriyordu. Vazife ve ölüm 
ikisi de ağır ve kuvvetli engellerdi. O 
bu düşüncelere dalı;' giderken Arıkboğa 
birden derin bir homurtu ile inledi. Müt
hiş adamın gözüne kalbini yerinden oy
natan bir manzara ilişmişti. Çadırın ka -
pısında bekliyen nöbetçi yere oturmut 
ak~am tayınını yiyordu. Herifci oğlunun 
önünde koca bir somunla gene bir iri 
parça sövüş vardı. Insan azmanı birden 
içinde müthiş bir kuvvetin kabardığını, 
damarlarındaki kanın çoktanberi kay -
bettiği bir hararetle cevelan ettiğini hia -
setti. Kendi kendine: ııHayretl aen bu 
hale gelecek miydim? ıı diye söylendi. 
Hakikaten o hiç bir zaman bu kadar piıd 
pisine ölmeğe razı olmamıştı. Kaç kere. 
miithiş tehlikeler 3tlatmılj. kaç kere ö -
lümle yiiz yüze gelmiş ve hepsinde ya -
kayı aıyırmağa muvaffak olmuştu. Şim
di neden ölüme bu kadar nezaketle el 
uzatıyor, ni~in kurbanlık koyunlar gibi 
celladlara baş e~iyordu? Ya!'ltnın adedi 
çoğaldıysa yumrukları ve pazılan da ih
tiynrlamamıştı ya? 

Pamuk ve pirinç mahsulleri, müstahsilin 
yüzünü güldürecek Yaziyettedir. Pamuk -
çuluk ve pirinççiliğin taammümü için hü -
kurnet müstahsile bol miktarda t\lhum tev
:d etmiş ve ayrıca mümkün olan her türlü 
şeyi yapmı~tır. Arazi bu iki mahsulün bü
yük bir bereketle :>'etişmesine müsaiddir. 
Bu itibarla her iki zirantten mühim istifa -
deler temin edileceği sanılıyor. 

Reyhaniyede ba,lıyan ümran faaliyeti de 
süratle ilerlemektedir. Asfalt caddeler üze
rindeki dükkaniarın tanzimine gayret o -
lunmaktadır. Alilkadnrlıu en ziyade <'lek
trik ve su ihtiyaçları üzerinde durmakta -
dırlar. 

Adapazarına yağan bereketli 
yağmurlar 

- Vay canına -diye bir küfür daha 
bastı- Az daha bir bakıra derimi yüzd\1... 
recek tim. 

Çorlu (Hususi) - Merkezi Çorlu ol - alaka ile takib edilen bu tecrübelerde pn
rnak üzere Trakyanın muhtelif yerlerinde ıa,ütçülerimiz çok muvaffak olmu~lardır. 
p,raşüt tecrübeleri yapan para~ütçülerimiz Resimde para~iitçülerimizle Korgeneral 
donmü§lerdir. Halk tıırafından büyük bir Salih Omurtak görülmektedir. 

Adapazarı <Hususi) - Son üç gün i!:Jnde 
Adnpaznrı ve havallsine bereketli ya~murl;w 
dü.şmü.ştür. Gerek kı.,, gerek yaz mahsulleri 
bu vazlyetten çok istifade etmişlerdir. 

Bu sene Adapazarı havallsinde mahsul çok 
iyi ve boldur, çittçl sevinç içindedir. 

Hani onun bu mütevekkil haline biraz 
da Naymanın melankolik ve hüzünlü ta
biatı sebeb olmuştu. Şimdi ne Naymanı 
ne başka şeyleri düşünüyordu. Herifcl 
oğlunun tıka basa yediği somun)a ettey
di gözü. Hani beş dakika daha geçerse 
kafirin doğurduğu hepsini silip süpüıe -
cekti. 

İçine, şu somunu !•iyebilirse bir an 
içinde bütün müşkülatı yenerek şu de -
mirden kurtulacakmış gibi çılgın bir hi. 
geldi. llık bir düşünce ~kaklarını kur -

· Dünkü ktsmm hüiAsas1 
Otuz beş yaşlarında. güçlü kuvvetli hir 

töylu kadını olan Luiz Burnel sabahleyin 
çalı.ştıCı Meşellköşke giderken köşkün sahibi 
güvercin mero.klısı Marukin'in güvercinlik 
civarında sırtüstü yatmakta oldugunu gör
tnüştti. Kıldın kendini çabuk topariadı ve 
&dürülmüş oldu~unu anladı~ı Marukin'in 
fiizüne şalını örterek koşarak jandarma ka_ 
tırkoluna gitti ve hMiseyi anlattı. Az sonra 
landnrma çavuşu ve iki jandarma nefcri 
N~ellköşk yolunu tuttular. 

Jando.nna çavuşu Marukln'in kızı Mat -
ınazel Snndradan mo.ltlmo.t nlaca~ını u -

1 tnu.yordu. 

Ko~·lü kadın ona genç kızın Pariste çalı~
tığını ve trenle Partse gitmi, olaca~ı ve ev_ 
~e Sofyo. Isminde bir Ihtiyar kadın çalıştı ~ 
lını o.nlattı. 

Çavws. neferin birini cesedin yanında bı_ 
• l'aknrak yanında Madam Burnel ve diRer 
ı tandanna oldu~u halde k~ke do~ru ilerle
ıne~e b~adı. 

- Roman devam ediyor -

~ 

ı Sofya, ikinci katın pencerelerin -
ı ~en birinden yatak silkiyordu. KU-

ı~ •ilk kafile yi görünce hayret etti; 
ı1 ~~le ki, elinden kayan şilte, bahçeye, yero 
'l 6ştü. İhtiyar kadın aşağıya ko~a koşa. in-
11 i ve kapıyı açtı: 

1 - Madam Luiz.. nıçın geç kaldınız .. 
•r \1atmazel Sandra trene aı; bindi. .. 
ıt Dedi. Fakat jandnrma çavuşu, eözünü 
1 testi: 
1 - Mösyö Marukini görmek istedim 
J 

Dedi. Ihtiyar şa,ırdı: 
- Mösyö Marukin mi? .. O çoktan gitti. 
- Saat kaç tn çıktı dışarı 1 .• 
- Hergün olduğu gibi .. 

, 1 - Emin misiniz? Bu sabah kendisini 
:8rdünüz mü? 

Ihtiyar Safiyaya bir korku geldi: 
- Hayır.. görmedım... Ekseriya aün . ı .. ogmadan çıkar .. 
-Yatak odasına girdiniz mi) 

- No. 2-
- Hayır .. ııabah temizliğine hep üst kat-ı - Mösyö Marukinin geceleri de çıktıjiı ı iki yaşlarında idi. Artık genç sayılmazdı 

tan başları.m .. :. .. • . olur mu~ amma, çok canlı, dinç ve yakışıklı blr a -
. .. -. ~e nı. ~1.osyo Marulunın odasına gö- - Evet. •• Hemen heı gece, yatmadan damdı. Uzun boylu, geniş omuzlu idi. ma-
turebılır mısınız} 1 b h k .. 1 b' · · · .. 1 • • • k lb' k d • evve a çeye çı oır, şoy e ır gez.ınır... vı goz erının, ınsanın a ıne a ar gır~n 

- Fakat .. · Fakat ne oldu bay çavu:J.. - Bu gezintilerde yanına kıtını da a - bir bakışı vardı. Müddeiumumi AndriönUn 
Yoksa Mösyö Marukin... lır mı? önünde, suçunu itiraf etmiyen, yelanda ıs-

Lüno, ihtiyar Ru~ kadınının yüzüne sert - Hayır .. Sandra benimle beraber çı- rar eden suçlu gö!ülmemişti. Sefkat ve 
sert baktı: kıp yatar... sevgi ile baktığı zaman da, ayni mavi glSz-

~inıdilik sadece emirlerime itaat edi- .......- Efendinizin eskiden de eve dönmedi· ler e~iz bir tatlılık alırdı. Karıaı Madölen, 
niz .. • ği olur mu? kırk beş yatlarında idi,•lakin o da. bir 1enç 

Dedi. Sofya, elleri titriyerek Öne düştü. - Asla... kızın tazelik ve Jetafetint mıi'bafaza etmft, 
Hclden geçtiler. Sağdaki kapıyı açtı. Ev - - Bu gece bir !lÜrültü filan işittiniz mi? etine az rastlanır mes'ud kadınlardandı. 
vela, girmesi için çavuşa yol verdi. Sonra - Hayır bay çavuş .. Fakat bana bun- Koyu kumral saçlannda birkaç tel beyaz 
da içeriye kendisi girdi, fakat, Marukinin ları ne diye soruyorsunuz? yeni yeni belirmitler gibiydi. 
yatağına bakar bakmaz hafif bir çığlık attı: - Mösyö Marukinin ba:tına büyitk bir Bu mes'ud aile yuvasının tek 

-Yatak hiç bozulmamıtl.. k Id' d nok~anı 
L .. b d' Od . b aza ge ı e... vardı: Çocuk ... 

uno ceva verme ı. anın ıçine ir Sofya kendisini tutamadı: 
" tt Or d b' d 1914 de Cihan Harbi baQiayınca, An -goz a ı. ta a ır yazı masası ve u - _ Bir kaza mı geldi? 1.. y 

varlardan birinin önünde büyük bir ceviz driö.yü, askeri hakim olarale almı~lar ve 
kütübhane vardı. Yeşil kadifeden ağrr per- Diye bağırdı. 3onra, rusça bir §eyler cephe gerisine sevketmişlerdi. Madölen de, 

söylenmegw e ba .. Jadı. J andarmalarla Luiz · t'J• w t ki d 1 ) deler ve perdenin kumaşından yapılınıt ge- v ıs ı aya ugramış opra ar an 1e en zava -
nit bir divan bulunuyordu. bu sözlerden bir şey anlamadılar. Çacut lılara yardım için kurulmuş bir tımuhacirle-

Çavuş: Lüno sordu: re yardım ocağı)) nın direktörlüğünü üıe -
- Mösyö Marukin bu odada mı yatar} - Efendinin düşmanları var mıydı? rine almıştı. 1917 yılının sonlarında idi, bir 
Diye sordu. - Düşmanı mı? .. Oh ... Hayır ... Ha- sabah bu yardım yurduna gider gitmez. bir 
-Evet bay çavuş.. yır ... Yemin ederim ki hiç bir düşmanı hastabakıcı kız kendisini heyecanla karp -
- Dün akşam eve geldi ml> yoktu... lamış ve şu haberi vermişti: 
- Geldi bay çavuş. -Öyle amma ... Efendin Möayö Ma - ((Bu gece yurda Rus muhacirlerinden 
-Son defa kendisini ne zaman gördü- rukini bu sabah öldürdüler... hha ileriye götürülemiyecekleri anlatılan 

nüz} O(;ULLUK iki kadın, bir erkek, bir ihtiyar ve bir ço -
- Saat onda •• kahve getırmiştim.. Senlis cümhuriyet müddeiumumisi Bay cuktan müıekkeb küçük bir kafile getirildi. 
-Ne yapıyordu~ Şarl Andriö, karısı ile beraber, sabah kah- Kadınlardan biri geldikten ya,nm saat son-
- Ocak başında kitab okuyordu.. , vnltısını bitirmi!f, husust mektublarını oku- ra öldü. Ihtiyar da şuurunu kaybetmit- Er-
- Yalnız mı idi?.. yordu. llkhahann. gonca çiçeklere henzi - kek de, şu anda ölmek üzere ... 
- Hayır .. Matmazel San d ra da burada yen taze güneşi. konforlu ve lüks yemek - Zavallılar ... Acaba bunlar bir aile -

idi.. salonuna bir gönül ferahlığı aaçıyordu. nin efradı mı? .. 
-Sonra ne yaptınız} Birbirlerini çok seven müddeiumuıni ile - Ölen kad.n, küçük oğlancığın anuı 
- Ben yatmağa gittim.. 1 karısı, yirmi beş yıllık karı koca idiler; her imi, .• Oğlancık 7-8 yaşlarında •• Erkek de 
- Yatak odanız nerededlr) geçen yıl. bu allede, sevgi hallıannı bir kat kadının kocası •. Çocuğun da babası olacak 
- Mutfağın tam üstU.. aha kuvvetlendirmfttl. MüdaeiOIIMDI .W aanırım .• Ihtiyar, öbUr kadımn babatı lmlto 

caladı. Biiekieri sert bir çembere ır3mül
dü. Heyhatl Elleri kclepçeliydi. Bir ke
lepçeye bir de herifin yarıladıiı 80muıı
la ete baktı. Nimet zahmete deierdL 
Birden kurşun yemiş bir manda gibi keno
dini yerden yere çarptı, sonra üç parça 
olan kelepçeyi tel bir bileı:ik gibi yere 
atarak bir hamlede nöbetçinin tepeline 
indi. Bir yumruk herifi bayıltm:ıya klft 
gelmişti. Zahmetinin mükafatını avuclı
yarak boğulur gibi yuttu. Nayman onun 
bu halini hiç ses çıkarmadan seyrediyor
du. Müthiıı adam arzusuna nail olduk -
tan sonra: «Nayman 1 Haydi kaçalım• 
dedi. Delikanlı ümidsiz dudak büktü: 

- Beyhud e zahmet 1 Koca bir ordu -
nun çemberinden nasıl sıyrılıp kaçabill -
riz. 

Boğa bu söze fena halde kızdı. 
- Haydi be millkin herif. seni böyle 

pisi pisine ölmek için mi yetiştirdim. Ka
çalım diyorum ıJanal Kaçamasak bUe vu
ruşur şerefle ölürüz. 

- Pekala! Benim de kelepçelerimi 
çöz bakalım. 

Fakat Naymanın kelepçelerini ç.&zmelt 
o kadar kolay olmadı. Biraz eVYel Bo
ğa fevkalbeşer bir kuvvet sarfederek b.a 
işi yapmıştı. Yoksa kalın demirler bir 
insan gücünün parçalıyamıyacağı bir me
tanette idi. Insan azmanı kendi kelepçe
sinin parçaaile demiri kurcalarkea. ça -
dırın kapısında bir seıı duydular. 

- Nerdesin arkl!'.daş} 

Bu nöbet deği,tirmeğe gelen bir •• -
kerdi. Arıkboğa birden kendini topbya -
madı. Bir an tereddüdle geçti • .,..,n -
lığı zail olunca hemen askerin üzeriDe a-
tıldı. Asker yere serilmişti amma kopar
dığı müthiş feryad da bütün ordqelu a
yaklandırmıştı. Kırk elli kiti çadın ku -
pttılar. Biraz da uzun süren bir müca • 
deleden sonra Arıkbağayı kıskıvrak bağ
ladılar. İnsan azmanı bir kaç kafa kol 
kırmasına rağmen kendi de tehlikeli f&
kilde yaralanmı~ hele ba~ına inen dar -
helerden fena halde sersemtemitti Sim
di toprağın üzerinde hafif iniltiler çıka -
rarak yatıyor, yüzünder. ve şakaltiann -
dan kan sızıyordu. Bağlanmasına neza -
ret eden zabit sırtına bir tekme Indirip 
de bayıldığına kanaat getirdikten 80nra 
nefer! ere dönerek: 

- Niçin bunlar hala idam edOmedl 
- diye homurdandı - gıdip kumandana 
sorun, i§lerini bitir< ' im. 

Bir kölemen gitti. On dakika 80nra 
dört neferle beraber döndü. Biraz ken
disine gelip ayağa kalkan ArıkhoP ile 
Naymanı alarak çadırdan çıktılar. 
Akşam olmuıı. etrafa kesif ve boiucu 

bir sis çökmüotü. 
(Ark .. ar) 

- Fransızca biliyorlar mı) .. 
- Çocuktan maadıı hepsi biliyor •• 
Madam Andriö, evvel&, son dakikala ... 

rını yaşıyan adamın bulunduğu odaya gir
mi§ti. Bu, otuz bet yaşlarında kadar g8-
rünüyordu. Çok güzel olduğu, ölüm döte .. 
ğinde iken belli idi, çukurlaşan yaıuıklan. 
sapsan olmuş rengi, yüz çizgilerinin umumi 
ahengini bozamamıştı. Madöleni a~htlncec 

- Örnek üzereyim ... Küçük Seriimi 
son bir defa daha k~fcaklamak isterim .. ça
buk madam ... 

Diye,, acı bir sesle mırıidanmıştı. Bira• 
sonra, içeriye bir küçük erkek çocuk ge • 
tirilmişti. Yüzü sapsarı, kansız, saçlan kum
ral ve gözleri kapkara ve iri, çok irlyc:H. A
dam, çocuğu hitik bir hareketle keadiain• 
doğru çekti: ve ona, rusça bir teyler e&y • 
lemeğe başladı. Nefesi sık sık tUkeniyor, 
arada bir durup dinleniyordu. Çocuk Iten • 
disini dikkatle dinliyor, ve, hıçkırandt al
lamamak için, kendisini zor tuthıp pek 
aydın görülüyordu. Babası söyledtkçe. ço
cuğun gözleri alev alev parlıyordu. Adam. 
nihayet elini çocuğun saçianna koyualt bir 
cümle mırıldandı. Çocuk. bunu aya• tek
rar etti. Adam çok yorulmuştu, yataiJna. 
sırtüstü düştü. Hastabakıcı hemen bir ifne 
yapınağa ha?:ırlanırken, Madam Andri6 de. 
çocuğu omuzlarındım tuttu. Küçük SerJ, ev
veli karyolanın demirine sarılarak lfitmeli 
istemedi. Fakat, müddeiumuminin bn11o 
küçüğün alnından şefkat ve sevgi ila öper 
öpmez, gözlerini kadının yüzüne dikti: ka
dının güzel, tatlı vüzü derhal tesirini göeı
termişti. Çocuğun parmaklan gevtedl. kar
yolanın demirlerini bıraktı. MRdam An -
driö oğlancığı dışaıt çıkardı. 

Kadın tekrar hastanın yanına girdlii za
man, iğne de biraz tesirini göstermit bulu
nuyordu. Hastabakıcı: 

- O <la şimdi sizi istemişti madam .•. 
Demiştir. Adam gözlerini açmıt Ye gO

zel bir fransızca ile şunları söylemlttiı 
- Sizi tanımıyorum madam .. fakat iyi 

bir insan olduğunuz belli.. çocuğu' me e
manet ediyorum ... Yavrucak bakımsazlık
tan ölüp git~esin .. 

-

le· 
di 
d i 
bi 

... 



CZiRAAT:J 
Çay kanununun köyloye temin 

etmiş olduğu kolaylıklar ,. ·······································-··-············-····-····--··------·-·-·----··\ 
1 Şimdilik yalnız Rize ve çel1Te.incle tatbik ed:lmekte olan bu kanun E 

1 ile köylüye yeni bir it ve kazanç ıahaıı açılmıt bulunmaktadır. Çay E 

bahçe•i kuracak olan her köylü bütün harc ve re•imlerden muaf E 

i tutulacak, ayrıca yardım görecektir ; 

'···-···········-···-·······························-·····················-·········································' 
Yazan: Tarımman 

Hem }'1lda blr milyon lıra kadar paramızın jruhsatname şartlarına riayet ebniyenler lki 
dı.,arı cıtınc inı onlemck hem de koylumüze lıradan on liraya kadar hati! para cezasına 
!en b!r sş ve knzanç un'kanı vermek emelıle mnhkfun olurlar. (13) 

~tedl'n.bert :YUrdumuzda çay yetiştırilmesi ne 1 :Müsaid topra~ bulunmayıp da devlet-e a
zenıld ~ını, fakat iŞın butun icn.bları ıle tu- 1 ıd çn]ılık ve kızıl a~açlıklan sökerek ç:ı.y 

~u:ama.sı Yuzundcn .şnndıye kadar bir türlü bahçesi yapmak isteyenlere, -önce hiç top_ 
aU~k olunamadığını, <lnha do~ çay rağı olmıynı1lann iste~! nazan dikkate alın

zırnaunın lstcdl~ı derecede inkişaf et.tirtle- mak üzere ~ dekara kadar yer verilecek 
~~ı~tnı evvelcc yazmıştık. (SOn Posta - ve bu snhayı usulünce imar edip meydana 

B 040l getir"tilklerinde kendilerine veya varlslerlnc 
k ~nunla b!'rnbcr ~ay zirantini planlı bir tapulandırılncaktır. (7l E~er top.r-afı olan l 

~!'~de Y ''"utmek ıçin etranı bir kanun ha_ blrislle çalışmaya gücü olan bir diğeri nn -ı 
t~r tdı~ını ve bıınun geçen Nisan ayında l~ıp dn ortaklnsa b'r çay l:ıahcesl yanmak 
et eel Ist en çıkarak m er ı) ete gırdi~ Inf' de n~ ve isterlerse, evvel n noterlikçe bir mukavele yi\_ 

~eştJk. p:ıeaklar ve ~ahçe meydana gelince. ortak -
k ı"1 eav kn'!'lunu, bu yolda özlenllen in - lı~ı tanudn t~cil ettlreceklerdir. (8) 
1 t.şla ı t!'mln t>d!'bllecck, cıdden guzel hükiim- Gerek devlet malı yerleri ncarak cay b~h
e.r lht"va etmektedir. çesı ya-oanlann temllk muameleslnden, g~' -

ha<;:ty kanununun ılk maddesi, .bu kanunun rek ortaklaşa cav bahçe.•ıl yapıp sonradan 
gl mınt.nkalnrda tatbık edllece~inin l"'ra bunu tescll ettlrme.k ı.~eyenlerln tapu mua

vekfllerı h!'y ti • 
tıuı e nce tesbit olnnacai~mn fmı!r mcles.lnden, hiç bir harç ve masraf alınmaz.! 

undur'llndan bir mudded evvel mezkür he_ f12l 

Bir doktorun günlük 
notlartndan 

Prostat bilgilmesi 
Yaşlılarda gece giindüz sık .sık idrara 

kalkmak naza.rı dikkate alınması ı~zun 
olan milhim a.razdandır. Bu hususta ilk 
hatıra gelecek .şey prosta.t büyümesidlr. 
Prostat yani kestane denllen uzuv yalnız 
erkeklerde bulunur. Kadınlarda yoktur. 
Bu uzuv mesanenin unkuna yakın bir 
yerdedir. İhtiyarlarda ifrazatı dahlllyeye 
mahsus azamızm na tarnarniyeti baş -
layınca prostat da büyürniye başlar; bun_ 
lar sık sık idrara giderler ve çok ızt.ırnblı 
~erler. Mesane içinde daima 150_200 
gram miktarında idrar kalır. Çünkü 
prostatın dahamesüe mesanenin arka -
sında husule gelen bir çöküntü dalayısıle 
bütün idrar harlee dökillemiyor. Böyl~'ce 
biriken idrar mesanede telessfıh 
tahallill de etmlye ba,şlar ve tesem
müm arazı da başgösterlr. 
Prostatlılann iOrarları kuvvetli çıltınaz. 

AdetA üzerlerine Lşerler gibidir. Gitgldc 
bu büyüme daha fazla inkişaf edince 
idrar da tamamen tıkanır sondajsız idrar 
etmek Imkd.nı olmaz. İşte bu zamanda 
amellyata miiracaat etmek mecburiyetl 
vardır. Proslat ameliyaUan her zaman 
miihim ve mühllk bir amellynttır. Fakat 
şimdi eskisine nazaran tehlikesi kısmen 
azalmıştır. Bundan tekrar bahscdece~lz 

Cenb ıs•tyen okuyut"ula~mın po tıı 
rıulu yollamalannı riea f"dr.rim . .ı'kocl tak. 
dlrde Istekleri makabeleshı kalablllr. 

Yabancı Diller mektebinde yaz 

yet~: çay YC f!;tiri1ecek mı..Yakalar tesbit Ziraat VekfUetl yeniden cay bahçe~! Kur
ve n olunmuştur Buna gore şimdflik Trab- mak istlyenlere işe ba.$ladıklarmdan ıtlbarPn 
~n ~Ufıy!'tlnin Siirmene ve Of kazalarlle bes sene müddetle para.<ıız 'tohum. klm:vev1 
..~,!u vllft.yetinln Hopa kazasında ve Rize gu-brc ve dl~er ihti:vaçlannı verecektir. Ayni ••MVetf " 6 • 

lri: k nın tamamında çay yet.şitlrılebl - surcUe çay bahceslnin beher beş y\lz m~>tre Üniveraite Yabancı Diller mektebinde yaz 
nıze v~ bittabi kanunun hükümleri de, yal- murabbnı veva 500 a~aeı icin birer şene ıı - kurlarına dünden lUbaren ba.,lanmıştır. Yaz 

kurlanna batiandı 

TORK ANONIM ŞIRKETI 

TESIS TARiHi -1863 
Statüleri ve Türlcipe Cümlıurl"peti ile münakit mukauel~n~mesi 

2292 NumAralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasd~"lt. edilmiştir 

( 24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gaute) 

Sermayesi: 

Ihtiyat akçesl: 

10.000.000 ingiliz Llrase 

1.250.000 1 n ciiiz Lirasi 

Türkiyenin başitea Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NIS"de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRA.~ . IRAK, fiLISTIN 
ve MAVERAYJ ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANISTAN, SURIYE, LÜBNAN 

Filyalleri ve biıtün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vard1r 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcfuat hesaplan küşadı. 
Ticart krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve fenebi memlekeflt>.( üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat talısiJatı ~ saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

,. .. 
Piyasanan en müsait şartlarile ( kumbarall veya 

kumbarasaz) tasarruf heupları açtbr. 

'1' 

Ö;rıa arda tatbik edlle<'ektir. rayln fiç defada vlrm~er lirava kadar faız- kurları yaz tatili müddetince lıaftada iki 
harek:~dl~i:m~e göre memleketimizdeki çay sız nara verdlr!'c~ktlr. (41' Amma bu suret ~ defa, Pazartesi ve Per~embe günlert saat 9 =
kın ala nın bıdnvctındenbcrl, bu yoldaki ya_ le Ziraat Vekfıletlnln yardımını görüp _.,,., dan 12 ye kadar devam ed~ektir. 
VekiiJ tka ve mcsalslle tnnınml$ olan Zirant '{erek kendi toora~ında. gerek devlet t()'l'"O- M b rl de ama tAbi olan ve Mayıs fmti
geı;inee 1 ı Ba~mu avirJ Zl~ni Dedn. çay töl- lrında cay .bahçesi kuranln~. Ziraat Vekftl~'tl hanle:rı~da mvuva!fak olanuyan talebeler yaz 
nuna g:r~ını ve oradakı faaliyeti yeni ka_ memurlanndan raporla muoıaade almndı~ça kurlanna devam etmediklerı takdirde dolt 

Ankara ı-. "ı'. ·ı. Levazıın rvıuuurh .. ğ ..anden: 

N f k ldareye koyulmu.ştur. bu bahçeleri ~kemezler. Hlli\.tı harekette d cıoıı. a """'tfta lta1acaklardır İhti 
a a a.sını ('.Ok d t d izd 00 ı· d 500 li Ir: d ıc. C" ru an ı:;ruy ..... · -

bekllyen o bı . e a en en ve tasradan 1 ıra an raya a ar ar;.ır para ~ - yarı talebeler yaz kurlarına devama mecbur 
leket 1k• raf köylU::fınf' ve dolaVlsile mem zasile eezalandırılırlar .. <15) tutulmı ncak yalnız Eylül devrt'.si tmtihan_ 
Ol isadlyatına buvük haYn dotunacak Kövlünün yetlstlrditf cav yapraklannı Dev la gty kl• dir 

an çay zlrn t · +-• • t al nna rece er . 
kl&'l'f a mın artık rnu"raf!aklyetle ın. Jet Ziraat .141etmeleri Kurumu sa m aca - -·--···············-.. •••••••••••••••• .. ·-······ B ına lntızn.r edlleb Ur . ~dan (10), ödün~ alacaklan para da bun- G b 
zn ~l Va?.ımızıa ırÇav Kanunu-.nun köylfunfi_ lann o müesseseye satacakları para ~e - ai aranıyor 
hı., lıkadar eden belli başlı lrunnılannı tel- linden lı:esllmek 8uretlle ödetllecektlr. ÖdP - Resmini gördfi!ıfi 

4 

y e~e'1 tavdalı bulduk: me muamelesi bnhçeve tohum ekilmr.slnd"n nüz zat aslen Elbls-
dev':~ı k~nun:ı göre çıay 1lraatı tamaml'n veva fldan diktimesinden bf4 sene sonra tanın Pullar köyün. 
d • murnkRbf'sl altına Ct" rmls oluvor. Bun ba~ıyncak ve borç be.ş ~enede ödenmiş ola - <len Osman o~lu 320 
d an sonra hPrhnngi bir 'klın~e istediiD yer _ caktır. f6l İstikraz ettiklerı parayı vaktin - doğumlu Alidir. İki 
~ ~av hahı:"'"'' hırtımlVl'r-q!h ırtb1 kurulmu~ de ödemlyenler, avans aldıklan halde çny 

~ı~~ arı da diiPdl~! gibi hakamıvacaktır. Cay bahçesi ktırmıyanlann f>orçlan. Ziraat Ban- 8Cnedenberl Cebelibe 
dPc~~ mutınkn Ziraat Ve'lı-1\.leUnln tesbıt e- kası tarafından 3202 sayılı kanun hüküm - reketten kaybolımış 
... '+ı bt~knl!r esnslnr dalrf'tıl'lde yürütülmc- lerine t.M .. e tahsil edllecektir. {14) tur. Bunun yerini "' nıec l ·rı e~ 
ku k ırı Ir. fl l Bunun ieln cay bahce~ Cay babeeleri kuruluşundan Itibaren s~ - ö~renip bize bHdlre-
~r~~~~a~ ;;·";~A d~ rnat ımıresinden bir ruh kiz sene müddetle arazi vergisinden muaf - ne <

25
) lira nakd1 

ler her .. n ar ır. (2l D•ı ruhsatnn.ıne _ tır. (12) y~ çay yapra~ının fiatı her yıl b~ müktıfat verece~ml 
J:ır (l2lturlü harc ve rf'Sinılerden muaftır _ kLşilik bir heyet taratından tesbit edilir. C lll 
ta .. ~ Bu suretll' hPrhnnm bir kimse f Ili 'Bu heyette mahalll ziraat odasının seçece~l ze şere!imi2 üzerıne söz veriyoruz. 

'"'rruru aıt Adanada Tepebatında Etribııca.k sokak Qı>Sj k ında bulunan bir yerde cay bab tkl çay müstahslli, Ticaret OdMından bir, 
211232 

numaralı hanede validesi Fatma, 
vrr ~ı·u:ak ıstevin de, o yerin mnksada <'L Ziraat Vek!ıleU ve Devlet Ziraat İşletmeleri kayınblrade.rl arnele D~UJnaş othı Ahmed 
iste~ı rlııihı nnlasılın<'a. aHikadar dnlre bu kurumundan bir klsl bulunacaktır. Bu h,.v_ 
irel!'rt~uhtarlık, hük(lmpt vev:ı. beledlve da. etın tesbıt edeceği flatıa çay yapraklannı 
lft.n d n Jı:ıoı!İl<ırınn kMıd asmaıc sureUle ı_ satın alma~ Kurum mecbur olup fabrika 

r ~'<'C>ktlr fın tnrlhirıd"n ·ı·baren 1 ay kurmak çayı işlernek satıp sattırmak hn -za rtında <'lk m ı•·.. d 1 . . 
1 ı az r 1''1 o mazsa -cav bahce suc:ları da bu kuruma tevdl edllmi!tlr. (10) 

~,. .. ~:\'l)ıı·ııık Ü?r>r!'_ lstr'k};vp bir ruhsatnnm~> İcra Vekl11eri Heyetince tesbit edilecek o -
• ~'"r!rtır rrn r:ıv :ı: ra::ıtıne ıılrisenler .h!.'m Ian mıntakalnrdn otuz bln dekar çay bahre_ 

tn "Satll<ımpıi - t ll 
.,. e e:os er PCPk ıta?tlara. hem de si ktıruluncaya kadar bu kanunda e:österl -
~· 'l"ilat Vp'lrJilPHnln avrıe t~ıt ' 
tfı., t " lk a Priece~i bü- lım para yardımlan devam edecektir. An _ 
f'.f' .. ,.'lrP ten 1Nın.slara 'rlavete meobnrdurlar. cak ikraz edilecek para bir milyon lirayı ge_ 
• nru u b:ıhceler ni ve ~erek venlden çemcz.. 

,, ,., ... \,.,,.,.._,,.,, 'tt-'I ,- ı...-

= ' ' '""'f' .,,.lrmıvın·ıılt. aldıkları Tanmman 
---=========~=================-~ 

(B~ tarafı 2 nci saiJ[acUı) 
Frarunz hukümetı. İngilterenın sade yanın 
~an ayrılmakla fktıra etmemiş hatta on~ 
arşı vaziyeı almava dahi kara~ vermiştir 
Bu siyaset n kild · 

• e •e e ne zama.n ve nere ye kadar ıntısar A... · -
=ıebtılr? Henüz her ~eyin 

cereyan hallnde bulundu~u bir zamanda bu 
ımale cevab venneıı: lı:abu d x.n ... 
cPnln karnında blr ee:;~ır. Her ge_ 
tıyor ı de~n. bil' taç hAdise ya-

Dünkü hortum · 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Bugün öğleden sonra Beşiktaşla Or
taköy arasında mevzii bir depresyon şim
şek ve tiddetli yağmurla beraber orai, hiı
disesi vukubulmuştur. Fakat bu bü,·ük 
çapta bir oraj değildir. 

Yanm saat kadar devam etmitı. bulut -
larda bazı elektrik tqeYVüşleri ve yağmur 
hasıl etmiştir. Bu tip hadiselerin tehir ortll
lanna vukuu pek az görülmüttür. Hadi.e d/ ulıi.t.ti.n. tP-• şehrin bir kısmında cereyan ettiği cihetle 

•••··-··••••••••••••···· .• .. U!';jiUI şayanı dikkattir 25-30 senedenberi l.tan-
Mareşaf Peteiie .. iiüra···Fran·s··a.··· butda böyle bir hadiseye teaadüf edilme -

d tarele m~ir. 
ne en mU 8 istedi ? !.. 25 sene evvel Betilı:ta,, Oaküdar. Hay -

<Ba4taraf• 5 l~i sa:vfada) darpaşa istikametinde böyle. fakat daha 
•.••••• 

1 
•• kAnavatanda kaybedilen harbi büyük bir oraj vultua gdmis. o zaman bazı 

mustem e elerde devam ettirmAk 1" evleri çölcertmi .. ve ağaçlan aökmü§ ve bir 
ı:~ ~ a:rım 

mıydı}· ~er ben, muhareberıin cereyan hayli zarar ika etmi!lti. Bugün olan bunun 
tartlarına. pek noksan ve yanlış bir vukuf 1'1ek küçük bir şeklidir. 
ta~ıyan bırkaç F ransızı mahza nıı:>mn•ın et- Bir Lamamcı yıldın- r.!llrpmuı neticesinde 
rnek için, Fransız kanı dökmek i§ıni ü:re- öldü 
r~me almış olsa idim sizin ba•ıı.ız ulnıağa Dünkü hortum hadisesini müteakib ya-
layık olmazdım. Ben kolonılt:rimiz için a- ğan ,.iddetli yağmur esnasında Kınl'llıarla 
navatandan daha az meşgul olmaılıın. Mü- da Hamam ııokagındalci bahçesinde otm
tareke müatemlekelerimizin annvatanla mu- makıa olan harnarncı Dağkesi ismindeki 
vasala ve irtibatını kurtarmıştn ....•. ı1 bir ermeni ve yıldırım isabet etmit ve adam 

İtte Peten, Fransanın hangi ıuecburiyet· cağız derhal ölmüııtür. 
lerle mütareke istediğini bu suretle izah e- ---~----
diyor. Bunlara, yani dosdoğru bir insan ol- Amerikadaki ecnebiler 
d~ğuna §~phe edilmiyen büyük ve ihtiyar Vaşlngton ı (A.A.l _ Ruzveıt tarafından 
bır aslcerın sözlerine inanmak lazımdır. imza edilen bir kanun muciblnce üç milyon 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~: •• ~· •• ~~~.... 500 000 ecnebl, polis tarafltıdan kontrol ed·-K A - lecek ve p:ı.rmnk iz1M1 ahnne!lktır. 

,. D 1 K OY~ Bir çocuk "kuyuya düştü, kurtanldı 

1 S
Ba.har!ve Dirlik apartımanında 1 Dün saat 18 de Fatıhte Hasanhalife mahal-

anar Hastaliklari lesınde Mutl'med sokak 24 nurnarada otural" 
doktoru Lutfı isminde birinin o~lu 9 yaşında Mustll-

Rasim Hatiboğlu , ta, evlerinin önündeki arsada bulunan ku _ 
'-ı- Tel UI0832) Sa ~ yuya düşmüş, fakat- yet.Lşenler tarafından 

at 9-12 n 2-7 _.,.. turtarılmlftJr. 

ı _ ingilterede bastırılmak şartUe idare ihtiyacı 1çln 18 kıymette 200 milyon posta 
pulu pazarh~a çıkarılmıştır. 

2 _ Muhammen bedel 73500, muvakkat teminat 5512,5 lira olup pazarlık 22/Tem • 
muz/940 Pazartesi günü saat 16 da Ankar:ıc!n Evitat apartınıanmın üçüncü kapısın.. 

dan girilen birinci katmda P. T. T. Umumi müdürlü~ü satınalma komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

3 _ Tnlibler muvakkat teminat mnkbuzu veya banka teminat mektublan ve dlteı 
kanuni vesaiklıe birlikte mezkfır tarihe kada o komisyona müracaat edecekler<llr. 

4> _ ihale, paznrlı~a Iştirak edeceklerden san'at ve :işçili~lne emniyet edUecek flr • 
maya yapılacaktır. 

6 - İstekliler bastırılacak pulların şartname ve.sair evrakını 36'7 kuru;, mukabUlnde 
Ankarada P. T. T. Levazım müdürlütündeıı, İ8tanbu1da Valide hanının fklncl katında 
P. T. T. Ayniyat şubesinden alar.aklardır. (2712) c4725.& 

ATINA, SE'~ ANlK, SOFYA ve BOKREŞTEN 

L 
HRreket eden nç motOrlQ • Deutsche 
Lnfthaııstt. • tavyareleri, Alm'lnya va 
beynelmllel hava hatları ile muntaı.am 

. _ ./ irtibatı temin etmektedır. 
Her tnrın ızahııt ve biletler iı;in 

HANS WAL ı·ER FEUSTEL 
Tayyara bıleUerl satı~ı Umumt acemasma mnracaat olunmalıdır. 

HANSAFLUn. Gııl~tıı Rıtıtı nı 45 Telefa,: 41178 

VATAN SEM~LARINI 
KORUYAN BIRER. 

... CE ll~ KANAT 
OLUYUR. - ... - - . 

• 
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Bir komprime hayat karşılığıd r 
En aib.ııi: zamanda alu en nüv!:Jc ya;dımcıdır. 

Kalorı, gıda, lezzet ve netaset bakımından tntmln edlcl mahlyet.l ve 
yüksek efr.a!ı halzd!r. 

Mercimek. be~elya, bulday nı;atr çorbn!ı" komprlmelerl.mlz1 
her yeMe bulabill:i."s!nız. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
\I. NUıti ÇAPA KuuJu1 tarihi: 1915 

ı 

SINIFINI GEÇlaN OÖLUNUZA: 
B İ R B 1 S l K L E T - Bir Saat 
T U R F fotoğraf makinesi alı:uı! 

la AY TAKSilLE 1 n 

veya kuvvetli , bir 
(Objektif 1 : 3,5) 

ar ve $ki. 
Onla ta: Bımkalar caddesi No. 69, Tel. 42769 · Beyazıd Elektrik Idaresi 

~ karşısında No. 28 • Kadıköy Iskele cttdde&l No. 33/2 

Satılık Hurda Demir 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü iktısadi işletme 

Müdürlüğünden: 
ı - Ankarada Keçiören pesi ü.ıerinde kOJn İktisadi İ§Ietme Müdürlü#il bahçe.slnde 

mevcud tahminen 16..20 bin tııo raddulnde burda demir aksam.ı mahallinde sa -
tılıktır. 

2 - Almak ls~yenler mahallinde her vakit mntdr demirleri görebilir. 
a - 5/7/940 tarilllnde tallblerin verecekleri en yüksek ve muvafık nat lle mahallinde 

toptan satılacak olan mezkO.r demlrl ri görmek ve fazla tataıa.t &lmak tızere An. 
karada. Keçiören OQSe.Si üzerlndekt Mkl Ziraat Mektebl yanında İktisadi İtletme 
MfidüriüRüne şimdiden müracaat. edileblllr. 

6 - SaY, tarihi olan 5/7/940 tarihinden hlr gün evveline kadar maktuan 100 lira d~. 
zlto akçesinin İktısadl İ§Ietme veıntı!dne ya.t.ırnıalan Ibımdır. Teleton No: 1145 

• (3058) (USl} 

Askeri liselere öğretmen yetiştirilmek üzere 
talebe alınacak 

ı - Askert liselere askeri öfretmen yetfftirllmek üzere Harb okulu ka.d.romna. altı talebe 
ıılınacnktır. 

2 - Bu talebeler; Harb okulu taıebe.tl. olarak Ankarada Dll·Tarih.COjfrafya Fakültesinde 
ya.bancı dU tahsUl görecek ve askeri O~retmen yctlştirileceklerdlr. 

S - Kııbul şartları. 

A - Harb okuluna gir!~ şartlarını tamamen haiz olmak. 
B - Li'!e olgunluk imt.lhanını vermiş olmak. 
C - Yabancı dil bQglsl yukarı derecede bulunmak. 

4 - İsteklilerden seçllınek suretlle almacak talebeler lngUlzce, fraruızca, almanca 
bran~larına takslm ve fakültenin 940 :941 tedrlsat.ına Iştirak ettirileceklerdir. 

5 - İst.ckl1lcrln evrak ve ves1kalarlle Harb okulu komutanlı~ına ve fazla tafsil~t almak 
istlycnleıın de askeri llseler müfett141I~ine müracaat etmeleri ilAn olunur. (5470> 

r Istanbul Belediyeşi Uanları ı 
İstanbul Vilayet idare heyetince umumt menfaatıer narnma tst~lAkine .8/5.1940 gün 

ve 176,83 sayılı karar verllen ve VilAyet. yüksek makamınca ayni tarihte onaylanan ve 
naiml Encfimen tarafından takdiri kıyınet komisyonunca kıyınet takdirine 27/5/940 gürı 
ve 4583 sayılı karar verilen ve haritnsı ve tebl~ varakası da beraber olmak üzere biri 

ah:ılllndekl bostan kapısma ve bir dl~erl Eyüb kayma.kam ve belediye şube! 1darlye 
1asına ve üçüncüsü de Eyilb Emniyet. b~komiserl!~i blna:ıına tnllk ve ayrıca da ga. 
..elerle ilan olunan ve harltasi üzerinde istimltık mahalli, sa.hibinin isimleri ve m1k. 
.. 1 mesahası ve bedeli yazılı bulunan EYÜBde kft.ln DÜÖMECİLER BOSTANLArından 
ci yapılmak için imar Müdürlü~ünce ma.halll tesbit ve t.ahdid edllmlş olan mlnhay
mec.mu takriben 19539.65 metre murabbaı araziden haritasında mavi tararnalı kısma 
J ve Düğrnecılcr yolu üzerine müs:ıd!! 92488 metre murabbaının beher metre murab. 

· .:ma 50 kuruş ve mutebakısl 18614.77 metre murabb:u arazınin beher metre murabba. 
• 1 32 kuruş ve bu sahal umumiyenin için o müsmlr ve ga.yrl müsmir a~açlarır .. behc. 

, 20 şer kuru~ ve mavi, sarı, kırmızı 'e mor renkli lstımH\.k kısmı üzerinde mevsim 
.ıhsulatmdan olarak zeredilmiş bulunan sebzenın ist.lmHik muamelesinin tekem 

ı !u'le kadar tarl:ıdln kaldırılaca~ı mütal~ kılınmış ise de mezkftr dört kısım nıahsu. 
~evc+J ıımum yesine 300 Ura kıyınet takdir edildiitl 1295 tarihli lst.lmlı'lk kararname. 

c. ı s ıncı mad<ksine tev!lkan 8 gun müddetle tebliğ maknmma kalm olmak üzere :Uôn 
olu"ur. (5607) 

Ba,ka Bir 

GÜZE 
BÜYÜK ANNE 

Bayan E. F. 
SO rnuıda oı. 
mıı.sına rat • 
men nasıl 

genç görllnme 
ye muvaffak oldutunu anlatıyor: 

cBen 51 yaşındayım; dört defa. ev. 
lenmfş, kızım ve 3 urak çoc~uın var· 
dır. Buna rıı.~en ten ve cUdimin SO 
yaşlannda bir kadınınki gibi taze ve 
nermtn oldutunu söylüyorlar ve bu • 
nun sırrını ö~renmelt Istiyorlar. Tat. 
bik ettitim U3ul budur. 

Ben her ak.şam terkibinde meşhur 
bir clld mütehassı.sı tarafından keşfe
dilen ve cildi gençleştiren kıymetll eBI. 
oseı. cevheri bulunan pembe renkteki 
Tokalon kremlni kullanıyorum. Uyur • 
ten cUdf be.sleyip gençleştirmekte ve 
her sabah dalıa gene göstermektedir. 
Gündüzleri de beyaz Cya~ız) Tokalon 
leremini lrullanırım. Esmer ve sert cild_ 
lerle çirkin tenler üzerinde şayanı hay. 
ret bir tesırı vardır. Me.,amelerin dahi
line nüfuz ettl~lnden toz ve gayrisaf 
maddeler Ihraç ve siyah benleri tıo:ale 
eder ve açık me.<ıamelerf sıkı.,tırır. Bu 
sııretle cildlmi yumu~atır ve gtlzelleş_ 
tlilr.• 

Siz de bu ·günden Itibaren Tokalon 
kremlnl kullanım~; netice.cıinden son 
derecede memnun kalacaksınız. Her 
yerde satılır. 

Gayrime~kul Satış Ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğündeı; ~ 

Bayan Hermlnenın. 19705 hesab No. sile Sandı~ımızdan aldığı (1500) ıırayn kc.~ı b'· 
rincl derecede ve 1000 liraya karşı mukavelcnnmede yazılı şnrt daıres nde 2 cJ derecede 
ipotek edıp vAdesinde borcunu vcrmcdi~inden hakkında yapılan takllı uzertnr 320:' 
No. lu kanunun 46 cı maddesinin maturu 40 cı maddesine göre satılması icab eden 
ve evvelce Iki senetle tasarruf olunan iki arsa iken bılfı.ha.re ikisi üzerinı: blr bina 
ya~ılması. d~layısile bir şartname lle satılması icab eden Beşikt~ta Teşvikiye mah::ı.l. 
lesınln Ikıncı Karakolhane ve Teşvikiye soka~ında (Ihlamur Nışantaşı yolu) eski :.. 
M. 24ı M., yeni 7 No. lu bahçeli kfıgir bir evin tamamı bir buçuk ay müddctle açık art .. 
tımaya konmuştur. 

Satış tapu sl~il kay~ına göre yapılmaktadır. Art.tırmayn girmek isUycı. (1187; lhP ı.-!' 
nkçcsi voı·E>cektır. Millı bankalarımızdan birinin temına~ mektubu dr. kabul olunu• 
Birlkm~ bütün vergllerle belediye resimleri ve Vakıf icaresi ve taviz bedeli ve ı.ellatlyc rO 
s~u borçluya alddlr. Arttırma ş:ırtnamesl 8/7/940 tarihinden ltibarei' tetklk ehl·::k 
.istı~:enlPre Sandık hukuk işleri servi.Jinde açık bulundurulc.caktır. Tnpu stcli kayd: vesa.. 
ir luzumlu Jznhatta şartnarnede ve takib dosyasında .ardır Arttırnuya glrm~ olarılar 
bunları tetkik ederek satılıb çıkarılan gayri meakul hakkında her şeyi o~erunı~ nd v: 
Itibar olunur. Birinci arttırma 19/8/940 tarihine mi.isadif Pazartesi günü Ca~alo~ıunda 
ktun Sandı~ım:zda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ynpıliıbDmcsı 
Için teklif edilecek bedelin tercihan alt'"~:ması ic:ıb eden gayri menkul mükellefiyetler .. 
le Sandık aJo.ca~ını tamamen geçmiş olması şarttır Aksi ta:kdlrde son arttıran .• • taal: 
hüdü bakJ kalma!c şartile S/9/940 tarihine mi.isadlf Salı günü ayni mahald(' Ve;._ 

ayn; saatte son arttırması yapılacaktır. Bu orttırrr.ada gayri menkul en çok arttıranır.. 
&tunde bırak.ıl.acaktır. Haklan tapu slcil!erUe sabit. olmıyan alfıka.darlar ve trtıtak halı.lo 
sahlbler!nin bu haklarını ve hususile fJIZ ve mP.sarlfe dnlr iddialarını UO.r: tarlhlnd~ 

itibaren yirmi gün içinde evrakı ınö.sbitelert.ıa neı-aber dalreınize bUdlrmelerf Ul.:r.ı"Jı • 
dır. Bu suretle haklarını bUdlrmeml~ olımlaı:la hai{la~ı tapu siclllerne sabit olmıyalll.-.. 
satı~ bedelinin payıaşmasından harıç kalırlar. Dal-ıa fazla maltimat almak tst!yenlerı-: 
027/135 dosya numarasile Sandıg~ hukuk. J.ilc.ı;!. senisine müracaat etmeled uır.._ 
mu lltın clıınur. 

*** DİKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayri menkulU tpotek göstermek ıstiyenlem lt'.li.. 

ba.mminla.im!zln koymuş old~u k\YIDetin % 40 mı teca.vüz etmemek fizere lllale ~ 
delinin yarısına kadar borç vermek suretne kolaylık göstermektedir (561l!l 

1940 SENESi 
V i YA .NA 

SON BAHAR FUARl 
1-8 EYLÜL 1940 

Her se'ne olduğu gibi bu sene de bütün 
mükemmeliyatile açalacaktlr. 

Mümessil : K. A. MüLLER ve ŞERiKi 
Telefoh: 40090, P. K. 1090, Telgraf 

"TRANSPORT, 
Adres: Galata - Istanbul 

7.ayi - 11·11-929 tarihinde 1035 numaralı 
kanuna ~vfikan İkt~ad VekMe~ ~rahndan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aldı~ım mühendis ruh.~at.namesinl zavı ettL 
l:lmden yen~lnl alaca~ım. esk.lslnln kıymeti 
kalmamustır. 

l\lübendl1 Jozef Dukas 
Aynahçe me Yor~lya.dl" apartırnan 77 numara 

Istanbul Birinci fEJis Memurluğundanr 
Müflis Kostantin Apostolidis masasına 

gelen alacaklı hazinenin istediği il8m har· 

eından 6 lira S S k.uruflln aynen ve kaıanç 

vergisinden istenilen üç ltalemde 402 3 lira 

65 kuru§ müflis ile ortağı Muhittine aid ol· 

duğu anlaaılmasına binaen nısfı olan 20 ll 

lira 92 kuruoun 5 nci sıraya kayıd ve ka-
, bulüne ve .fazlasile müflısin ilzami lAzım 
gelmiyeceğinden bu kıaım talebin redeline 
iflla idaresince karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. ( 2 7 866) 

Za.yt - smm merkez Mtllet mekt.eblnden 
aldılun ~ehadetnamemı zayi e~tim. Yenisini 
alacatımdan eskisinin hiltmn yolct.ur. 

Y&flll' ofla Bekir DuJıeıoollu 

ilan T arifemiz 
Tek iütun santbnı .......................... 

m ald u 
•ahil e 
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Muayyen bir müdde zarlında taz. 
ıeca miktarda ilAn yaptıracaklar 
ayrıca. tenzilfl.tlı tarlfemlzden ısutade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa lllnlar için ayrı bir tarlle derpl.f 
edilmiştir 

Son Postanın tıcart ll~nlanna ald 
~er Için şu adrese müracaat edll. 
melldlr. 

ilancılık Kollektif Şirketi 
Kalıramanzade Ilan 

Ankara caddesi 

······························································ 
Son Posta Matlıaası 

Neşrjyat Müdürü: Selim Ragıp Emea 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAWPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG1I.. 

Devlet demiryollara va limanları işletmesi 
umum idaresi ilanlara 

Muhammen nakliye ücreti 754150 yedl yüz elli dört bin yüz elli lira olan tak.rlber. 
325.500 Uç yüz yirmi beş b!n beş yüz ton maden kömüri:i::ıün Ereğli Kömür HaTZaStndar. 
muhtelif Türk llmanlarma nakli için 28.6.1940 tarihinde yapılan ek:sUtmeye tallb çık. 
mndııtından bu i§ 817/1940 tarihine milsadlf Pazartest günü saat 15 de pazarlık!• ihale 
edilecektir. 

Bu tşe girmek istıyenlerin ayni gün munyyen saat.e kadar kanunun tayin ettıtı vest 
kaları hA.mllen Ankarada idare blnll.!ı içinde toplanan Merkez 9 uncu Komisyon Rell 
ll~Ine müracaatlan l!zımdır. 
Şartnameler Ankarada Malzeme Dalresinde görülebilir. (5811) ,.,.,. 
Muha.mmen bedell 3315 lira olan 22 aded muhtelif cins, evsaf ve eb'addıı hava ~~

çın ve kalafat çeklcl 817/1940 Pazartest günü saat (14) on dörtte Haydarp&4&d:ı Oar 
blnMı dabllindelti komisyon tarafından pazarlık usulile satın alınacaktL!. 

Bu işe girmek ~tlyenlerln 497 Hra 25 ıturuşluk kat'l teminat ve kanunun tayto ettıtı 
vesalkle blrllkte pazarlık günü saat1ne kadar kom1syona müracaatlan lAzımdır. 

Bu ~e ald l}artnameler komisyondan parasız olarak da~ıtWn.aktadır. (5571) 

Gümrük Muhafaza Genel K. lst. Lv. A~ sahnalmr .. 
Komisyonundan: 

Cinsi :Uuhammen İlk ternınatı Zamaru 
bedell 

Lira Lira 

8,800 .660 1717/940 Çartambe rün n 
saat ll de. 

8000 takım; erat io çama4ın 

12,000 000 17/7/940 Çarşam be gtınC 

saat 15 de. 
1000 tane erat kışlık kaputu 

Yukarıda yazılı tki kalem Ievazım hizalarmda gösterilen gün ve saatte kapalı zarfia 
alınacaktır. Evsaf, nilınune ve tartname komisyonda hergün görülebiltr. İ.st.ek~Uerto 
kanuna uygun kapalı zarflarını ek:sutme saatinden bir saat evvel Oala~da Mumham: 
caddesinde İbrahim Rifat hanında \kincı kattaki komisyona vermeleri. (5568) 

Karacabey M erin os Yetiştirme Çif~liği Müdürlü
ğünden: 
Alınacak malın 

cınsı 

Mikdan Muhammen fi~ 
kllo kuruş 

Tutan 
llra turu' 

sert bu~day 76.000 6 4.560.00 
Nohud 8 .869 10 388.90 
Fasulye 3.850 20 770.00 
Mercımek 3.850 10 385.00 
Pirlnç 2:550 28 714.00 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı be~ kalem erzak kapalı zarf usul!le ekslltmeye ton • 

mU!Jtur. Eksiitme 2217/940 tn.rth!ne tesadüf eden Pazartesi günü saat 15 d& çiftılk 
müdürlü~ü binasında yapılacaktır. Muvnkkat teminat 512 liradır. Şartnarneyi g~rmek 
1sUyenlerln tatU günlerı müsteısna her gün Bursa Merlnos yet~tirme müfet.tlşll~i ll& 
çiftlik muhasebesinde görUlebDir. İstcltlDerfn ibnle gününde 2490 sayılı kanun hftkftm. 
leri dahilinde ihale santınden bir saat evvel temlnatıarın~ vezneye ve teklif mektubla.. 
rını komtsyona vermeleri. cı5569D 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Türk İnkılii.bı taribinin blrinci ikmal imtihanları 4 Temmuz Perşembe günü aaa.L 9 da 

üniversite konferans salonunda yapılacaktır. İkırialll talebeden arzu edenlerin hazır bu.. 
ıunmalarL • «5603• 


