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umen ·ve acar hudadların i 
reniden askeri ted irler alındı 

Romanya Kral1 bir macarlar Transiluanu~UI 
konleraris toplanmas1 · atm1ua ftatı ftarar uerml,ler . . H. d Bükreşe gQre Macarlar 
IÇin 1flere basvur u Transilvanyada 

----------' - bir Isyan haziriiyorlar 
~ral Karolan teklifine Hillerin ihtilA.fın sulh yolile halil 

timidieri henüz zail olmadı ne cevab verdiği henüz belli değil Nevyork.. 2 (Hu~us\) - Auoclated letmok niyetinde oldukları anla,ılmalı:tadır. 
PreN muhabiri Peoteden bildiriyor: Rumenleru 1are 

Ankara, 2 (Huauai) _ Fran11 b'' "k 
elçisi M. Maaili dün akşam Su · z uy~ . . nyeye gıt-
mıştır. 

Lo nd ra, 2 - Royter : 
Ava m Kamarasında, Alman ve halyan 

kontrolu altında bulunr-ı Fransız toprak
l~rına. ablukayı tatbik için lazım gelen ted
bırlerın alınıp alınmadığı sualine, iktısadi 
h.~r~ nazırı Dalton ((evetıJ cevabını ver
nu .n. 

alt: .i~erallerden Mandel, ablukanın iogal 
l n ' bulunınıyan Fransaya da §amil 0 • 

up ol~a~ığını ve İspanya şimendifer yolu 
~esdt>sının nazan itib~ra alınıp nlınmadı
gını sormuotur. 

B. Dalton, bu ayn bir ııual olduğundan 
bu hu~~staki noktai nazan dahn evvel ··•
te~megı tercih ettiğini söylemiş ve Fra:cı~z 
tnustemle~derine gelincı:- bu husustaki ka
tahı'n va.zı~~~i~ aydınlanmasına intizaren 
te ır edıldıgını beyan etmiştir. 

B. Dalton, son becı haftalık h~d· 1 • ik d• b y a ıse erın, 
tl a ı arb terait ve metodlarını tleiiftir-

Laval, ltalya - Fransa ve 
İspanya arasında bir Latin 

bloku teşkil edecekmiş 

Macar - Rumen hududundaki K•r&inlik Rumen iddialanna göre Macarlar, Tran-
berdevamdır. Macarların, her ne pahuına silvanyadaki ırktaolannı iayana hazırla
olursa oliUn, ya muzaltere yolu lle veya 1l· maktadırlar. Macarlann, bu havaliye gizli-
lah kuvvetile Tranailvanya meeele1ini bal· (Den.mı 7 Inci sayfada) ·············-······································ .. ·····-··-······ ... ····················•······························ 
Yardan her tarafında 
mahsı~l geçen g_ıla 

nisbet/e bir misli fazla -Amerikadan getirilen ziraat makineleri hububat 
yetiştiren mtntakalara tevzi ediliyor 

Ankara 2 <Hıu:~n - Bu yu yurdun malı-llüye ~ulü kolaylıkla kaldırması lçiıı yar .. 
aul vaziyeti yüzumUzü gUldürecek derecede dun ellnı uzatmak ko.rarındadır. Amerlk!-..; 
iyidir. Her taraftan alınan maltunat nıah- dan celbedllmekte olan iki buçuk mUyon 
aulün geçen yıla nisbetle bir mlall fazla ola- lira JQymetlndeld ziraat Cı.letlerlnin hubu -
oa~ı ü~ldinl kuvvetlendirm~ktedtr. DeT.ı.m bat yetiştiren mıntakalara tevziine başlan. 
eden müsatd ya~murlar bu ümidi artırma.ı::. mıştır. Bu ziraat Aletıeri ziraat memurlan 
tadır Ancak bu ayın sonuna )ta4ar dolu yal-
ınalt ·ihtimali de mevcud oldulundan mah&ul ve telmik memurlar idaresinde çalışttrıl:ı • 
fazlnlıRı hakkında kat1 blr raltam tahmt~ caktır. 
ortaya :ıtonamamaktadır. Zelzele mıntakuındnki yurdda§lara da t' 

Bu istıhsal fazlalılı karşısında devlet köy- iki bin 6küz tevzı edilmiştir . .......... .- ·····-··· ................ -----····························· ... ····························-
japonlar Şanghagda 

• Ingiliz imtigazlı 
mıntakasına · girdiler 

Şanghay, 2 - D. 
N. B. bildiriyor: 

Hongk.ew, Y angte
cpoo Japon rnüdafaa 
m.ntakalarının garbın
da bulunan Şanghay 

. Laval . bevnelmilel imtiyazh 
Nevyork 2 - ıtalya - Fransa - Ispanyanın Ingiliz rnıntakası bu

i.ştirakile blr lAtin blok tesı.sinl teshll mak- gün Japon kıtaatı to
sartUe Laval'J.n başkaniılında blr tek parti rafından itgal r.dilml -

(Devamı 3 üncü sayfada) ti r. İngiliz kıtaatı mu

ingilizler Kielde 
Alman ztrhhstnl 
bombalad1lar ... 

kavemet göstermemiş, 
fal...at nöbetçiler eski 
mevkilerini muhafaza 
etmişlerdir. Hadisatın 
lnHşafı büyük bir Al~
lta ile beklenm~H· · 

(AA. ) 
Amerikan mülteci 

Londra 2 - K!el üzerine yapılan havıl hü- Şanghay 2 (A 
cwnu esnasında Alman Schnrnhorst zırlı • A.) - Reis Coolidge 
sının r.~ır surette bombardıman edUdl~l res- Amerikan vapuru, 1 OU 
men bildirilmektedir. Amerikan mültecisini 
ıSchnrnhorst, tamirde bulunuyordu. Hü _ htımil olarak Hong

cwn, bır sürpriz olmı,ı.ştur. &ıblh dok üıi.•rJ 'lçong' dan han· ket e
ne bir bomba ve zırhlı boyunca da dl~el' b derek Manilaya git
çok bomba düşmüştür. İngUlz hava kuvvet- rni.,tir. Hongkong'dan 
lerine men.sub bir tayyare, Sohamhorst ve gelen birkaç yüz Çin 
dok'a attığı on btr bombadan 4 ünün tam mülteciai bir Holanda Şanghayda İncillı imiiyadı mınta"asmdan bir 1örünüt 
surette isabet ettilini blldlrmiştlr. D~cr bfr vapurile Şanghaya vasıl olmu~tur. arzularile terketmektedir. ingiliz 
tayyare de zırhlı üzerine 3 ağır bomba at • Honakongda ve çocuklan da tehri ter;ketme&· 
mıt "Tl •••• J&ngınlar çıkarÜDUftlr. Honakong, 2 (A.A.) - Hongkongu. tedir. Birçok Çin bankaları 



Hergün· 
Teknik, gene teknik, 
Gene teknik 1 

Bu surC'tle ~örüvorm; ki diinvanın t-n hü. 
k ih lnlct~ en dfthl inktlabcısı, en yUk. 

et sevkülceyşçisl tekntktir. .. 
Bir de s1Yt!S1 ve fktısadt sah:ıdnn misnl nin

m: 
Napolvon devrindenberi dünyada hlc: unu. 
ulmamııı btr .şiar Vlll"dır: «Hnrbctmek Jçin 
ç ey lAzımdır: Para. gene para, gene para!. 
Uzun bir 1:nman dünyanın en buyük ha. 
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esimU Illakale : 
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Anndan dedeyc, dededen babaya, babadan çocuğa intikal 

ecle ede her vakit ya~ayan bir masal vardır: 

-- Bir çiftçi ölüm dö~ğinde çocuklannı çağırarak: taılanın 
bir fcö~esine mühim bir servet gömdüm, yerini unuttum, arayıp 

bulunuz, dt:miş. Çocuklar tarlanın her tarafını aramışlar, defi-

ned.-n eııer yoktur. fakat o sene emeklerinin karşılığı olan müs

tesna bir mahsul almışlar ve anlamışlar ki. bobalarının isteği 
kendilerini c;alıJDl8ya aevketmekti. 

Yazan: Nusret Sala 

1 ST ER i NA N, 
Muharebenlıı birinci safhası Lehistanın l enilmesih ikinci 

safhası da Fransanın harb haricine çıkmasile bitti. Şimdi ü~ün
cü, belki de şan safhasının hazırlık devreıı;ndeyiz. 

Yannın bizlere neler getireceğini hiç kimse bilemez, fakat 
bizzat muharibler de dahil olmak şartile bütiin cihanın büyük 

bir tehlike karşl!lnda bulunduğu muhakka~tır. O halde zararı 
önlemek iı;in ne yapmalı~ 

Muhterı.-m meıılektaşlanmızdan biri bu meseleyi tetkik et
miş, şöyle diyor: 

- «Böyle bir mücadelenin sonuna katlar devamı muharib 
olan her iki tarafın, hatta bütün dünyanın nıağlubiyeti demek 

En kuvvetli silah = 

.. 

-
Muharebenin bnşladığı gündenberi Almanyanın elan gi7li 

tutulan yeni tip muhtelif silahiara malilc olduklan söylendi ve 
bo silahlardan bazılarını kullanmakta olduklan da işitildi, ha
kikatte Almanyanın malik olduğu ııizli silahların en mühimmi 
herkesin gözü önünde durmakta olanıdır. Ba ailahın adına he
defi iyi tayin ederek ve daima o hedefin gözden ltayboJmama
sına dikkat f'derek mütemadiyen çalışmak, durmadan çalış

mak derler. Bu t:ilah milletlerde olduiu gibi ferdierde de insan 
akimın bulabildiği en kuvvetli sila.htır. 

STER 

Mareıal G.ra.zU.nj Ha~ aeferi eanasında 
bir öğle üatü. yen1ek yerken 

iNANMAl 
• 

leketin harbde kazımcı değil, Avrupa medeniyetinin ltat'i bir 
inkırazdan kurtarılması ise bugün mücadele halinde olan mem
leketlerin bir gün galib veya mağllıb zihniyeti yerine milletler 
arasıncia hak vt- adalet esaslan ile kuvvetler arasında makul 
bir müvn1.ene gayesine müstenid bir sulh bulacakları ümid 
edilir.» 

Muhterem meıılektaşımız muharebenin ilk on bir ayı içinde 
hep böyle mi düşündü, hep böyle mi yazdı, ineelmek bahis 
mevzuu değildir. Buna mukabil bu mütaleasının doğru olduğu 
mc) dandadır ve tahmin edilebilir ki. bizzat muharibler ara!!ın
da dn böyle düşiinenler elbet bulunacaktır, fakat bu düşünce
nin en başta bulunan üç beş devlet adarnma gelmedikc;e fayda 

olur. Şu halde ortada mevzuubahs olan falnn veya Hlan mem- vrreceğine: 

1 ST ER i NA N, STER iNANMAl 

Temmuz 3 

Sözün kısası 
-···-

Babamın mezarı 
\, E. Ekr1111 T•I:J _J 

G eçen Pat.ar Kli(iiksuya pWm. Ba _ 
bamla kard~lerlm on.da yatarlar .. 

Günün birinde, medeniydin, bütün ıfuiil • 
tü w patırdısDe oral1ıra da kol atnea~ 
tahmin edemlyen Recai Zade, önee sevgDI 
yavrularının, SOTll'a da kend.l.sinln. son vq 
ebedJ nykularım o ıssız Botatiçi bucağında 
sakin 'fe rahat, uyumalanın tensib etmişti. 
Nejadını kaybettikten sonra dünyadan u. 

zaklapp ahirete yakınla.pn muhterem ba_ 
ba o meıarlı~a fevkalfıde ihtlmam göster .. 
mt~ti. Aile ı>ofasını demir p:ırmaklıkla çe 
virmı.,, Içine., sonradan ntlhak edecekler i • 
eln lAhidler hazırlatmış, ~llklerini bU 
tün yıl muhafa7.a eden fidanlar dlktlrmiŞ', 
hinunetfni dışarıya da te.şmO ederek mPzar. 
lıfın duvarını yaptırm~. kapısını taktırmış, 
ve Hisardan gelen yolun tnm karswna mü • 
ısııdif cepheye de orada yatan ölülerin hep. 
ı;ine. geçenlerden rahmet dileyen Iki mısra
lık bir mermer kttabe gömdünniistü. 

Yirmi yedi yıllık a rılıfın gönliimde kül .. 
lendiremediğl hasretle., bu sefer de o müba. 
rek mezarı ziyarete kostum. 

.Merhumun yaptırdıfı kapınm önüne va ... 
nr varmaz, durakladım. Tam medhnlde. bir 
ı::ervl nğacının bedenine çakılı çarbık bir uı. 
belôyr. gözlerim. flı.,tniştl . Üzerinde «tarife:o 
Ulhneslni okudum ve şaşırdım. Acaba bu -
rası mezarlık olmaktan eıkmış "e bir kı~ 
kahveclsine mi kiralanmıştı?! 
Hayır. ta rife, kahve, gazoz, lokum gibi 

~eylere tı:ıalli'ik etrnlvordu. Bu tarlfe H\hid, 
tapak, çukur tarlfe~ı fdl. Oraya resmeTl a. 
sılmı.ştı; Te me7.arlıklara bakınakla mükel -
lef bir makamın mevcudiyetine delfılet edi. 
yordu. 

Ne yalan söylivevim? •Tarlfeıı tabir1ni bu
raya yakı.ştıramamnkla beraber memnun ol. 
dum. Bu alilkaya bakılırsa, şimdi ~erive gJ. 
rince bir bekçi bulacnktım.. muntazam bir 
voldan babneığımın merkadine kadnr gldc· 
cek, çlçıekll tarhlnrın arasında otunıu dü .. 
~üncelerlmle, hntıralnrımla, hicrnnımla, Hfi-
llklmlc başbaşa kalacaldım .. 
Kapıdan lçertv~ girdim.. imkAnı yok bir 

11dım atmanın! MP.7arlıt:ı adnm boyunda ot
lar bürümüs. gelic::i !!Üzel ka7ılo;ın meznrınr 
volları, geeldleri hkamıs. kerivc serbAo;tçe 
dalan ökü?lPr. lneklPr, keeiler, öbek öbe~ 
olslemJş, ta.ııların co~u blrf'T yana. teıallü -
mü ll:ıl eder gibi, bovun ~rs. ba..o;ka d'var. 
da olsa. daha baska türlü tevkir vP tekrime 
1:\yık görülmesi muhakkak <ılan .üstacl Ek-
·ı-m .. ın ebedl m:ıkıımı ynbanı ott<ırın, di"Pn. 
'"rin arasında bo!hılmuş, kavbolmus .. 

) Gözlerimden fıc:'laran yaşları tııtam<ınım. 
'~~"akat babama altlamıvordum. Bu &>ferki a~
laylŞlm onun manevi huzunında. daha 7·vn
de basknlarının hesabına duyduğum hi"ab_ 
dandı. 

Me?:arlı!!ın karnc::mn nınlan tnrlf,.nin O"'~'tlk 
nerı belediyt gözetmek 7thntvPtDc ııs·Imıf 
oldul!unu ncı acı idrak evlivordum. 

Oraya. bir ~alırılı kahvev!', on adım öte • 
deki pilfifa kıvasen bir flnt lisfeqt asmakla 
mes'nl makam vazife.slnt vanmıstL 

Otlnn yolmak. vollan nl!mnk, kapıvı tn • 
(Devamı '7 nci savfaıla} 

-·.-························································· 

Gaflet- fazilet 
Eier badiseerden ders atmak fad -

letlnl göstuirsek kabul edeeefim,iz 
prensib şu olmak gerek: 

- EsL'ien bir kalkınma deuesl ge _ 
çiren memlekette çalışmayı Te 1~ or. 
ganize etmek. 

Bunun tatbik planı şudar: 
- Toprak, atelye, ~. fabriluı 

fstih.sallerlnde dnamlı bir sivil sefer_ 
berlılı: yapmak. fmar Işlerinde başancı 
olmak için bütün engeJierl ortadan 
kaldıracak nizaadarı enelden Jto:r _ 
mak, her ne sebeble ımektebe gitıniyen 
~ocuklardan cezaevlerlndeld mabküm_ 
lara kadar bütün eli ayağı tatar In _ 
sanlan bu kalkuıma erp.Dizasyouan. 
da tanlf etmek. 

Almanyada mektebe giden Uk tah
sO ~daki çeeuk1ara 1aile fU nzife 
ver~tlr: Her ~cuk mektelte gidt'n 
ve yeDi açılan yola aid topratı küçük 
ltovalaria tümsekten &:ıp çukura bo -
Şllltaeak. Bu iıJ :ratnrz rtderkm ve ıe_ 
lirkeon yapılmaktadır. Bu suretle yet
müt seksen çoellk kevasmı ründe iki 
kere doldonıp lııoıpltmq el11yor. Bu 
ıruretle tbem yolun tesviyesi masrafsız 
:vapıhyor hem de ~klara 
memleket "Ya'I!Jf~ a"lanıycw. 

Bu çok sade misal bugiin Norveç 
simalinden Pirene dal'larına kadar 7.a • 
fer lifayı yapan Almaniann ylnnl yıl 
i<inde saManıp kalkmalannın tılsı -
mıdtT. AJmanyanftl bir be Vll içinde 
o ~heser otoseradlan nasıl ba,ar _ 
dıtJnt fiimdi anbyonu. Der memJeke. 
tın siyasi aki<leo;i bıı ka olabilir. Fa _ 
kat ba çal~ma metodlanndan istifa
de etmemek 1 in bir sebeb olamaz. 
Dev adımlarile yürüyen zamanın çok 
nıu:ik dakikalarım heder etmemek 1 -
~in bu -:ekiJ sivil seferbmtik en sağ _ 
lam ~arantidlr. Hadiselerin akt~ına 
bayran hayran bakmak gaOet. onlar
dan ders almak fa'ıfJettfr. Hangi ini 
t .. r,.lh edeceğimizden kim şüphe ede. 
btllr?. 
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Telgraf, Telefoa Ve Radyo Ilaberieri 
Amerikada tamamile 

motörleştirilmiş 
12 /ırka lıazırlanıgor 

Vaşington, 2 (A !\ ) R . . .. h 
1941 ı· · · - eısıcum ur, 

ma ı senesi içinde kab l d'l S ·ı. 
yarın to 1 . . u e ı en mı 
.nı .. P and~ası ıçın harb. endüstrileri ver-
•· erının te rıc l 
t . . . en arttırı masını kongreye 
avsıye etmıgtır. 

Bahriye nez t" .. S h 
tası na karar are. ı . "' ar b gemisinin in-
yon d l vermıttır. Bu gemiler 414 mil
rniler lOa~. malolacaktı ... Inşa edilecek ge
vazörd _ıbstroy~r, 13 denizaltı ve 12 kru-

en ı arettır. 

Ruzvelt, bundan maada ordunun maki
neleşmesini tacil için S milyar iaternek ta
aavvurundadır. 

Cemnal Scott, beyanatta bulunarak A
merikanın 18 ay içinde tamamile motör
le~tirilmiş 12 fırkası, 4800 silahlı kamyo
nu, 4800 tankı, 1 0.000 silahlı motosikleti, 
7SOO otomobili olacağını söylemiştir. Her 
fırkanın 400 tankı, 400 silah' kamyonu ve 
1200 muhtelif arabası olacaktır. 

. Romanya hadiseleri Almanyayi 
Ingiltereye hücumdan vazgeçirmiyecek 

~?ndra, 2 (A.A.) - Royter bildiriyor: ı Balkanlardaki Sovyet insiyativi Almanya
larda mes gazetesinin fikrine göre, Balkan- nın menafii lehine değildir. 
hükme~~~;!an e~en hadiseler, lüzumuna Eğer Almanya, lngiltereyt>: karşı kaza
)'e karş ıgı ~akdırde .A!manyanın Ingiltere- nacağı ezici bir zaferle hakikaten harbi bi
rnesine ı ç? . Y~kın bır ıstikbaldc h ücum et- tirmeyi tasavvur ediyorsa bunun için Bai-

Binaemalı h mıyscaktır. kan istihsalatına cheınıniyet vermiyor ve 
Almany:\ey . Romanyadaki hadiselerin Balkanlarda cereya::ı eden hadiselere şim
nıeller h kkze~nde .. t~.vlid edeceği aksüla- dilik endişe etmiyerek Sovyet hareketinin 
pılmamak 1 .ın a buyuk bir nikbinliğe ka- muzır telakki edeceği neticelt!rine bilahare 
b azım geld·~· · ı·· · b ) ~ k · b 1 d kt' u fikrin d'~ ıgını yazan ımesm çare u maga ·anı ıı unuyo: e!ne ır. 

te ve mil~eti~~r gaz~tel:r _?e i,.ti~ak etmek- T~mes makal~si.ni şöyle ~itir~e.ktedir: 
Ihtimalle k am bır aukunet ıçınde bütün Bız de uzak ıstıkbal proıelerımızı fakat 
Itaret et re Ic ardş_ı koymağa hazır olduğuna ayni zamanda yakın istikbaldeki projeleri-

me te ır · d .. d k 1 İlk d .... Time d' : mizt e goz en açırmama ıyız. uşun-
Um s • ıyor. kı: cem iz İngilterenin herhangi bir suretle isti-

umı vazıyet .. 1 ·ıd· B • k d.. wl•b hldiaeleri ü .. rnute \avvı ır. alkan lasına mu avemet ve U!Şmanı mag u et-
y zunden heyecan artmıştır. mektir. 

Bab eş hududun da çarpışmalar 
Nairobi 2 (AA .. 

red ·ı b'' • ·) - Du n ak~m net-
ı en ır t bı·~ 

dund 1 .. e ıge nazaran Habeş hudu-
a ngılız M oya le' ai dün iki defa hü

cuma maruz k 1 du d 1 a mı~ttır. Fakat her ikisi de 
tid~ ~~~ ~uştur. Birinci hücumdan evvel 

el ı ır bombardıman ve topçu ateşi 
yapı rruştı 1 ·ı· 1 ta ~· ngı ız zayiatı azdır. ngiliz 
YYarelerı ceph d f 1. • ik' d" e e aa ıyete geçınışler ve 

rnı f"u)~~an topunu bombalamışlar ve bir 
0 or u nalkiye kolunu bozmuşlardır. 

Kahtre 2 (A.AJ - İngiliz umumi karar • 
gıiının tebli~i: 

Garb çölünde, Capuzzo'da ve Sidi-Azi~ mın 
takasında ileri kıt'alarımızla takviy~ alım 

d~mnn arasmda harekô.t devam etmekte -
dir. 

Somallde, k~lf kollarımız. Buramo'ya :nu. 
vaffaklyeUi bir hiicum yapmıştır. 
Dl~er cephelerde kayda değer birşey yok. 

tur. 

Fransız gençliği Peten hükümetine 
sadakat ve itimadın ı bildirdi 

Madrid, 2 (A.A.) - D N B b'ld'. La p t' c· d • . . ı ırıyor: 
e ıte ıron e gazetesi F ı·~· · 1 p · h"'kA · k 

ll sadakat ve itimadını Lildir' rba.nsıbz genç ıgını~ ~areşa ektaınd_ve Mu ukı_:ıetınbe ar-
oame b"t'" l'k f d en ır eyannamesını neşretme te ır. ez ·ur eyan-

u un genç ı e erasyonları tarafından imza edilmi~ti::. 

Çörçilin Avam Kamaras1nda ne zaman 
beyanatta bulunacağı henüz malom değil 

.o LonAdra 2 (A.A.) -B. Attlı·e. öğl~den 
nra vam ka d d • B .. . manuıın a emıştir ki: 

._,. .hÇolrçıll, harb vaziyeti hakkında im -
&an ası 0 ur ol b • 
tır. Maamafih b "hz eyanatta bulunacak

• u eyanatın yapılacağı tari-

hi hatta beyanatın bu hafta içinde yapılıp 
yapılmıyacağını dahi söyliyemem. Fakat 
B. Çörçil. Avam karonrasına mümkiin ol -
duğu kadar çabuk bir surette bütün izaha
tı vermek arzusundadır. 

Amerikada mesai saatleri arttırılıyar 
Vaııington, 2 (A.;)ı.) _ . . . 
B. Ruzvelt ta f d ~· N. B. bıldırıyor: 

rafından meml ~ ı~ ~n buR~n imza edilen bir kanuna nazaran bizzat reisicümur ta
eümhurreisi bah .etın .ehvkalad: vaziyet içinde bulunduğu ilan f'dildiği hallerde 

rı tezga lardakı mesai saatlerini haftada 48 saate çıkatabilecektir. 

Yugoslavyada 3 gün et yenıniyecek 
Belgrad 2 (A.A.) _ 5 T 

cak olan günlerin ad d' h :mmu~~an itibaren bütün Yugoslavyada et satılmıya -
ye Cuma günleridir. e ı a tada uçe çıkmıştır. Bu üç gün, Çarşamba, Perşembe 

Frans1z ordusunun silahtan 
Wies Baden 2 (A.A.l - o N B . Alın .. 

tecridi 
etmı.. M • • •• an mutareke komisyonu, bugün mesaisine c1evam 

= ""~ ve ezcuınıe Fransız ordusunun •il"h•.an 
;;o ., u tecridi meselesi gör~ülınüştür. 

Mısır pamukları 

kKahi~e. 2 (A.A.) - c~ lecek pamuk 
re oltesının tamamının satı ı .. . d 1 T M ş uzerın e n-
gı ız ve ısır hükumetleri arasında müza-

Fransa faşist mi oluyor? 
(Ba.ftarafı 1 inci ııayfada) 

tarafından teşkil edilecek blr Fransız hü • 
kftmetlnin teşekkülü Ihtimali hakkındaki 

Almanlar Ingiltereye 
karşı nasıl bir taarruz 

düşünüyorlar? ~ 

Ya.zan: Selim Ragıp F.met; 

B ugünkü harbin ve bundan s::mraki 
muharebelerin bir motör ve :naklne 

harbl olduğunu ve olaca~ını artık hilmiyen 
ve anlamıyan kalmamıştır. Mazideki hfldise
leri blr parça hatırlıyacak olursak. bunun 
böyle olaca~ını daha çok zaman evvel kav
rıynbilirdik. Nitekim 1938 senesinde Alman 
devlet reisi Her Hitler Berlin otomobil ser -
glslnln açılışı müna.sebetUe söyledi~! bir 
program nutkunda bilha.3Sa dört nokta iize
riııde durmuştu: 

ı - Makineli \'a.;ı aları murakahe lşile 
mesgııl devlet müesseselerine azami serbcsti 
vermek. 

2 - Bu gibi v:ısıtnlardan alınan vergllcı·i 
asgari hndde indirmek. 

3 - Motörlü vasılalar için en elverişli yol
ları yapmak. 

4 - Otomobil sporunu mi.ımkün mer'i.ebe 
teşvik etmek. 

Bugün matörleşmiş Almıınytı., kazandı~ı 
ac;kert muvnffakiyetleri işte bu muazzam 
programın tahakkukuna borçludur. 

Her Hitler, bu programı ba~armayıı meıs. 

hur mühcndls cıTodtn ilP general «Huhn~ 
leln• ı memur etmisti. Alınan net\cE'Ier. bu 
1ntihablnrın isnbet;ni isbat e mistJr. 

Harbin bu~iin vlı.sıl olduitu safha da gös_ 
teriyor kı nihnl nPticeyi m0•örlii va<:ıt'll~rın 

en !azla ve en iv1l<>rine mnlık olan taraf ı>L 
de edecetrtir Almrınyanın İn~Dtr.rf've ynp _ 
mavı ta'Savvur et iği taarruz da. genP bu e. 
sastan kuvvet alıyor 

Bu iııt<> Almanvnnm kullann'avı b l"ın~sa 
dü.,ündül!ü d•"li?. si!iıhı hücıım br:ıtlımrtır 

Beheri 90 tonlult S'l-100 kiıoıne re .o:ürnt V'l~ 

pabilen btı kiicük ve siir<ıtll ~emller Norveç 
hıı.rbllP Diinkerk'in tahlive~i sırasında bti. 
yiik hizmetler görmiistür. Bu hotlnrın umu_ 
miyetle iki tornil knvanı v:-ırdır. Mltr<>lvöz 
ve hava dafi tophrile t~'~'hl" eclilmislrrdlr. 
Beherl vii?. kndıı.r tam techiza•ıı no:kf'r nakli
ne elverlcılidir Almnnvanın butıün <>ldE' et _ 
miş oldu~u venı iisler snve~ıı,rın bıırnlorr'l"~n 

bu botlarla li'\(Yiltı>reve vıırım ıl!ı9tt~ •ılııc:<ıhil. 
m~k miimkündür. Yeter ki b'l vasıtı:ılArın 

sevrüı;ı>fcrl ha vadıın ve va rienı~rıPn rnm'v"t 
altına nlınnhlıc:ın Bu te·~hHise IteQif mik -
tarda i!fı.v~ edilecek para .. tıtri'J kuvv.,•ırr iln 
ve ı>dllt'cek olurs:ı bugünıerdP Almonl:ır•n 

İngilterPve karşı vnpmayı ta~:ıvvur e•tıl:lP::l 
iddia olunan harrlcet!n mnh;vati hnk~ı'lcla 

bir fikir edinilmlcı olur Son Ht)lnnda hue -
ki\tı. bu mrmlekl'•e bir lııımlede on iki bin 
narac:iit,.üniin indl,.ile'ıilerf'11-ln i gocıterdi<>ine 

göN' Büyiik Brlt.,nva nd:ılrırının maruz bu
lunduğ-u tehl'lr9>ıin n7Rmeti cl::ıhıı ivi n'lla • 
şılmıs oJ11r M'lomnflh bu. nazari bir plan -
dır Tatbil·atın•n n n ~ıl bir netice verebllc _ 
Ce~ i evvol~l'"' kest irllPmP ... 

5elinr. c!J2o.fitl' Cl11l?Ç .............................................................. 

Milli Şefin 
Teşekkürleri 

Ankara, 2 (A.A. ) - Hiyaseticüm
hur Umumi Kiitibliğinden: 

Reisicümhur lsmet inönü, kabotajın 
Türk bayrağına geçtiği günün yıldönü
mü münasebetill! yurdun her tarafın
dan aldıklan ve \'atandaşların samimi 
duygu sevinçlerini bildiren telgraflar
dan pek müteha:ısis olmuşlar ve mem
nuniyet ve te~ekkürlerinin ibiağına A
nadolu ajansını memur etmi~lerdir. 

41talyan 
denizaltısı 
hatırıldı 

Londra, ı {Hususi) - Bahriye maka
matı tarafından resmen bildirildiğine göre 
şarki Altdeniz sularında dört halyan de
nizaltı gemisi daha batınlmıııtır. Bu suretle 
harbin ba§langıcındanberı hatırılan İtalyan 
denizaltılarının sayısı on üçe baliğ olmut
tur. 

Y altınşark kuvvetlerine men su b İngiliz 
tayyareleri de, Sicilya adasında ve Habe
şiııtandaki petrol tasfiyehanelerini bombar
dıman etmitlerdir. Buralarda yangın ı;ılt
mıştır. Afrikada diğer ltalyan hava üııleri 
de bombardıman edilmiştir. 

kereler cereyan etmekte Id ~ 
k 

. 0 ugu zannedil-
me tedır. Mahsul d . l . . omınyon ar ara d 
tevzı edılecektir. ııın a 

haberlere dair tefsiratta bulunan Ne\•york .. •

1
. d 

4 
.
1 Times gazetesı diyor kı: 1ng1 IZ or USU ml yon 

Fransa faşist oldu~u takdirde, Fransız mil-

Dempsey tekrar galib 
Atlanta (Georgie) 2 (AA ) 

ağır sıklet şampiyonu Jack 'o· - Sabık 
. . . empsey 13 

aenelık ıııtırahatten !onra . t . 
" .. .. C rıng e Yenıden 

gorunmuş ve larauce Lutt ıı·· (T k . . re ı e saslı) 
Ikıncı ravundda nakavt etmi tir D 
45 yaşındadır. ' • empsey 

letinin serb~st ıntihabue olacak de~ildir. ki.ŞI·y1• buluyor 
Fransanın ölmez ruhuna, Alman askeri şe!. 
lerl tarafından geçen hafta isdar edilen za_ 
limane idam mahkfımiyetlerl kadar faşizm 
de ynbancıdır. (a.a.) 

Amerika aefiri 

Cenevre 2 (A.A.) - Clermont Fenand'dan 
blldlrildltlne göre, Amerika büyük elqlsl Bul-
ll' Ciin mezkdr eeıve aıuvuaıat •&mil"'· 

Londra 2 (Hususi) - Harbiye nazırı Eden 
bugün Avnm Karnarasında beyanatta bulu. 
narak, İngilterede yeniden 4 sınıf askerin 
sUlh altına almncaklannı ve bu suretle Tem 
muzun nihayetine kadar, mevcud asker sa. 
ywnın t mUyona balll olacalını töyleı:nlf
Ur. 

Haricige Vekili dün 
Parti Grupunda uzun 

izalıat verdi 
Ankara 2 (AA.) - C. H. Partisi meclis 

grupu bugün 217/1940 saat 15 te rels veklll 
Trabzon meb'usu Hasan Sakanın riyasetin
de toplandı. 

Ruznamede milli emlak taksitlerinin uza_ 
tılması hakkında evvelce teşekkül etmiş olan 
Parti grupu komLc;yonunun raporu vnl'dı. 

Bundan evvel söz alan Hariciye Vekili Şük_ 
rfi Snraco~lu, son haftanın siyasi ahval ve 
hlidis:ıtı hakkında Parti grupuna uzun ve 

etrana izahat vermiş ve birçok hatibierin ay. 
ni mevzu etrafındaki mütaleaları dinlımmit 
ve sorulan suallere Hariciye Veklll tarafın
dan cevab verilerek Harıciye VekUinin be • 
yanatı mütteflkan tasvib olunmuştur. , 

Bundan sonra ruznameye geçilmişse dt 
vaktin gecikmesi dotayısile içtlmaın yalnıa 

bu mevzua münhasır kalması ve dl~er mad_ 
denin gelecek celseye talikl kabul olunarat 
toplantıya nihayet verildi. 

Afyon fiatlari geçen senekinden yüzde 
elli fazla olarak tesbit edildi 

Ankara 2 fA.A.> - 1940 mahsulü afyon -ı lecek avans miktarı da geçen seneye :raza :. 
lar, geçen sene olduğu gibi Toprak Mahsul. ran yüzde elli artırılmıştır. Seyd~ehir, Kıl.l 
leri Ofisi hesabına Zirant B:ı.nknsı v1Sıt:ıslle tahl'n, Nallıhan. Emet, Beyşehir, GordeaJ 
satın alınacaktır. Konya merkeıı:i, Tavşanlı, Simav, ÇivrU, Ay-• 

Bu seneki fiatlar geçen sene&inden yiiz- dın mınıakalarında yetişen ince toplanmıt 

de 50 fazla olarak tesbit edilmiştir. Yanı ln- afyonların beher kllosuna 525 kuruş ve ka. 
ce afyonların behcr morfin derecesıne 60 bn toplanmı.ş afyonların beher kilosunn di 
kuruş ve kaba afyonlarm beher morfin de- 375 kuruş avans tediye olunacaktır. Dl~el 
receslne de 45 kuruş verilecektir. Soft n! - mıntnkalarda yetişen ince toplanmış aeyon· 
yonların fiatı dn kilo itibarile en çok dokuz ların beher kilo.suna 600 kuruş, kaba toplan. 
liradır. mı.ş olanların beher kilosuna da 460 knrut 

Bu sene, ilk tesellümde m üstabsile vı!rl - avans verilecektir. 

Alman tayyaraleri ingiltere üzerinde 
Londra, 2 (~ususi) - Alman tayya- Şimali şarki ınıntakada iki şehir üzerin-

releri bugün de Ingiltere Üzerine akınları- de atılan bombalardan birkaç kiti ölmü, 
na devam etmiş. memleketin şimali ~arki ve yaralanmıştır. 
ve cenubu garbi mıntakalarına miıteaddid ı Carb ınıntakasında atılan bombalar tar
bombalar atmı lardır. la ve ovalara düşmüşlerdir. Zayiat yoktur. 

Fransalla posta 
l'rluamelesl başladı 

Cenevre, 2 (AA) - Bordea:ıx' dan 
bildiriliyor: 

Mütareke komisyonu ile yapılan müza
kere neticesinde işgal edilmeyen eyaletler
le işgal mıntaka·>ı arasında posta münaka
lii.tına bıı~lanacaktır. 

Gazetelerin çıkmamasına karşı bir çare 
olmak iizcre F ranı; ız dahiliye nezareti 
ııMoniteurıı isminde hususi bir bülten ih
dasına karar vermiıtir. Bu bülten, bütün 
F rnnsız posta merkezlerine asılncaktır. 

Bulgarİstanda sınai 
müesseselerde mesai 

saatleri arttırıldı 
Sofya, ı (A.A.) - D. N. R. ajanııı bil

diriyor: 
ııFevkalade ahvalıı zuhurunu karşıla

mak üzere nazırlar hP.yeti sınai müessese
lerde mesai saatlerini arttıran bir kanun 
neşretmiştir. 

------------------
İtalyada hava hücumları 

neticesinde ölenler 
Roma, 2 (AA.) - 11 den 30 Hazi

rana kadar düşman hava hücumları uelice
sinde ölen sivillerin re.ımi listesi neşredil
mektedir. 

Bu listeye göre 77 si düşman bombala
rındıin. 4 ü de tayyare dafi bataryalarının 
merrnilerinin parçalarından, 8 i deniz ha
rekatı neticesinde ve ikisi Jüşman topçusu 
tarafından olmak üzere cem' an f) 1 kişi öl
müştür. Yaralanaıılar 392 kişidir. 

Fransadaki talebelerimiz 
Ankara, ı (A.A.) - Paristen Fransa

nın diğer mahallerinden Bordeaux'ya gel
miş bulunan talebemizin mütarelte hüküm
lerine nazaran işgal mıntalcası haricinde 
kalan Berigueux şehrine sevk ve orada i..
lcan edildiklerine dair Hariciye Vekaletine 
resmi malumat gelmiştir. Talebe müfettiti 
bunların başlarındadır. 

Ingiliz- Sovyet 
Görüşmeleri 
Londra, ı (A.A.) - Sovyetler Rirliği• 

nin Londra büyük elçisi B. Maiııki bugü& 
hariciye nezaretini ziyaret etmiştir. Ziyare
tin cari -·işlere taalluk <!ttiği öğrenilmioıtir, 

Balbonun naaşı 
Trablusta kalıyor 

Roma 2 (A.A.) - Mar~aı Balbo He arka.-
1 

daşlarının nanşl:ırı, hnrb sonuna kadar Trab 
ıus•~a kalncak ve ancak harb biLtıkten soıı.l 
ra Italyaya naklolunacıı.ktır. 

lspanyada bir sınıf silah 
alhna çağınldı 

Madrid. 2 (AA.) - D. N. B. bildi
riyor: 

19 3 7 sınıfı silah altına da vet edilmiştir.~ 
Muayenesi yapılan efrad, 2 ve 5 Temmuz
da ahzıasker depolarına gideccklerdir. 

Harici ye V ekilimizin 
taziyet telgrafı 

Ankara, 2 - Orta elçi K ristofun vefab 
münasebetile B. Şükrü Saracoğlu ile Bul
gar hariciye nazın Popof .ua,ında telgraf
lar teati edilmiştir. --=-------

Lisans işleri 
Ankara, 2 ( A.A.) - Ticaret V ekaJe

t in den tebliğ edilmi~tir: 
Lisans işlerinin daha seri bir surette ya

pılmasını temin maksadile Amerika \'e en .. 
terşanjabl takas memleketlerine sevkedile
cek mallar için lisans talebi hakkında dıt 
ticaret dairesi reisliğine merbut mıntaka ti
caret müdürlüklerinden Istanbul, İzmir, 
Mersin ve Samsun mıntaka tıcaret müdür
lüklerine talebname ile müracaat edilebilir. 

Merzifonda dolu 
Merzifon, 2 (A.A.) - Merzifonda dört 

gündenberi fasılalı yağan dolu 15 köyün 
mahsulünü mühim bir surette haaara uirat• 
mıştır. 

Romanya Krali bir. konferans 
toplanmasi Için Hillere başvurdu 

(Baştarafı 1 lnol sayfada) 
ltında aşa~ıdaki malilmatı vermLttlr: 

Rumen kabinesinin garantllerden fcrqa. 
ti gösterlyor ki Romanya, Macaristan ve Bul 
garistanın tecavüz ihtimallerine karşı Al -
manyanın hlmaye.c;lnl temine çalı.şmakta • 
dır. Filhakika düne kadar Romanya aleyhin
de çok şiddetll neşriyat yapan Macar gaze_ 
teleri bu sabah Macaristanm Transllvanya 
üzerindeki taleblerinin sulh yollle elde edil
mesinden bahse başlamışlardır. 

Sovyetler Almaayaya aönderUecek 
mabemeyi de mUsadere etmitler 

Lımdıa 1 Ululal&) - ••••n• • 

vlnayı Işgal eden Sovyet kuvvetleri şinıdi ar-, 
tık Tuna ve Prut nehirleri kıyılarına varınlf.o 
lardır. 

Sovyetlerin, evvelce tesbit edllen işgal hat. 
tım bir çok yerierde geçerek. daha llerl mın .. 
takaları da işgal ettikleri anlaşılmaktadır. 

Sovyet işgali o kadar süratle yapılnıl.ftıl 

ki, Tuna üzerinde Balti'de Almanyaya gön. 
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( Şehir Ilaberieri Her tarafta Hava Kurumuna 
yardım faaliyeti arttı 

IBi tüccar iBişer sene süruün 
CeZBSIDB mahBOm edildiler 

Mühim bir demir ithalat firması adliyeye verildi, bir 
cam ticarethanesi hakkında da tahkikat yapılıyor 
Demir fiatarını yU heltmek auretile ihti- ı müaadere olunacak br. Hüküm, kat'iyet 

kir yapmaktan maznun Garo Mehteryan keabettikten sonra gazetelerle ne§roluna
ve Prodromoa Yusufidisin muhakemeleri caktır. Sürgün cezası tevkifi istilzam etme

tAsliye 8 ind ceza mahkemesinde dün ne- diğinden, suçluların tahliye edilmeleri de 
, ticeye varmıttır. karar altına alınmışbr. 
1 Maznunlardan Garonun kilosu 3S, * 
1 Prodromosun ise 38 kuruştan demir aat- Zabıta ihtikar yaptıkları iddia edilen iki 
. tıklan ve ihtikar yaptıklan delillerle sabit maruf firma hakkında tahkikat yapmak
I olduğundan, mahkeme her iki tacirin de tadır. 
müdafaalarını red ile milli korunma kar.u- Bunlardan demir ithalat ticaretile iştignl 
nunun 32 inci maddesi delaletile -59 uncu eden Mihran Keseryan firması hakkında 
maddesine tevfikan tecziyelerine karar yüksek fiatla amonyak aatışı tahkikatı ik
vermi~tir. mal edilmi!f ve tahkikat evrakı adliyeye 

Bu karara göre suçlulardan Garo Külnh- verilmi§tir. 
yaya, Prodromos Uşşaka iki sene müddetle Cam ve kalay ihtikarı yaptığı ileri sü
aürgün edilecekler; be§er yüz lira ağır pa- rülen Alber Siyon müessesesi hakkında du 
ra cezaaı verecekler ve ayrıca demirleri de zabıtaca tahkikat yapılmaktadır. 

Başstz cesedin kesik Her esnaf 
başı bir tarlada gömülü Cemigele girmige 

olarak bulundu Mecbur tutulacak 
Bir müddet evvel Merdivenköyle Koz· 

yatağı arasındaki hali bir mer'ada on bir 
yerinden bıçaklanmı:, ve başı kesilerek ko
parılmış bir ~rkek cesedi bulunduğunu ve 
bu tiiyler ürpertici ve o nisbette de esrar~n
giz bir mahiyet taşıyan cinayetin tahkika
tile adiiye ve zabıtanın ehemmiyetle meş
gul bulunduklannı yazmıştık. 

Cesedin başaız ve çıplak bir hillele t'lu
fU, maktulün hüviyetinin tesbitini güçleş
tirmiş, adiiye ve zabıta~ ı bir hAyli uğraş
brmıştır. 

Fakat bütün bu güçlüklere rağmen cina
yetin tahkikatile tavzif olunan müteha58ıs 
zabıta memurlan geeeli gündüzlü devam 
eden çalı~a neticeBinde beklenmedik ba
zı teslldüflerin verdiği 'puçla.rından tam 
yerinde istifade etmek suretile, günlerden
beri morgda duran bu meçhul cesf'din ke
sik ba~ını cinayet yerinden çok uzak bir 
tarlada gömülü olarak dün bulmuslardır. 

Bu vaziyet karşısında tahkikatın hirkac 
gün içinde bütün vuzuhile inki"'af edeceği 
ve katillerin kanun pençesine teslim oluna

ı caklan umulmaktadır. 

ölen 
.... 

Kalb sektesinden 
bir kadının agzını 

burnunu fareler kemirdi 
Cihangir<le Sıraservilerdc Aslanyatağı 

aokağında 14 numaralı evde oturan ha
mamcı Strak, dün aktam Üstü eve geldiği 
zaman Jeansını mutfakttı ölü olarak bul
muştur. 

Strak 55 yaşında Hayganoş adındaki 
karısının ağzının ve burnunun vara ve bere 
içinde olduğunu görerek kadı~ın bir cimı
yete kurban gittiğini sanmış ve hadisE-yi 
zabıtaya haber vermiş, tahlcikat8 giıişil
nıittir. 

Zabıta tabibi ölümün kalb sektesinden 
vukubulduğunu ve cesedin bir gün mut
fakta kaldığını ve bu sırada farelerin kadı
nın ağzını ve burnunu kemirdiklerini tesbit 
etmi,tir. 

Haziranın bidayetinde başlıyan esnafın 
yıllık muayenesine devam olunmaktadır. 
Siyasi hadiseler esnafın kayıd ve kabul iş
lerine de teııir etmiş olduğundan yıllık yok
lamaya gelen esnafın adedi her senekinden 
azdır. Geçen sene Haı.iran ayı içinde ynmi 
bin esnafın kaydı yenilenmis iken bu senf' 
bu miktar on altı bine düşmüştür. Muoye
neye tibi esnaftan her sene muayene cüz
danı alanların miktarı otuz binı bulmakta 
idi. Bu aene ise yirmi bini gcçmiycceği u
mulmaktadır. 

Haziran ayı içinde yıllık muayene cüz
danı alan on altı bin esnaftan bin yedi yü
zü ecnebi tebaası. beş yüz eliisi Yunan te
baası, dört yüz eliisi İran tebaası ve üç yüz 
ellisi Arnavudluk tebaas•dır. 

Esnaf cemiyetlerine kayıdlı olmıyan es
nafm miktarı mukayyerl esnaftan bir misli 
fazladır. 

Vilayet yakında bir ilanla esnafı, ,.ıınaf 
cemiyetlerine aza yazılınağa davet edecek, 
muayyen zaman sonunda cemiyete ynz:l
mıyan esnaf beş liradan yüz Ji,.ava kadar 
cezaya çarpılacaktır. Bekiır esnaf için açı
lacak yurdun hazırlıklarına knyıdlı cşnııf 
aayısı çoğaltıldıktan sonra ba~lanabilecek
tir. 

Tramvay k3zasında iki çocuk 
yaralandı 

Dün şehrlmlzde vukubulan iki t.ramvay 
kazası neticesinde 2 <;ocuk yaralanmıştır. 

Fatlhte oturan Mehmed adında 10 ya~iln_ 
nnda bir çocuk dün Karaköy cadrtesinden 
geçerken va tma n Hüseyin in id"reslndeki ll ı 
.sayılı Kurtulu - Beyazıd tramv:ıyPnn ~ıı.rp. 

masile başından yaralanmJ.Cltır. Mehmcd Le
da,•! alt~na alınmış, vatman h3kkındn taki
bata b21!lnnmı~tır. 
Kr~ragümrük sakinlerinden Yorgtnin oğlu 

8 yasların<ıa V~ll de dün l!-dimekııpı _ Sır
teel hattına lııllyen 19'7 sayılı trnmvıtyla Fn
tlhten geçerken müvnzencslni kaybederek 
dUnnüs, vüeudünün müteaddid ycriPrinden 
a~ır suret~ Yaralanmıştır. 

Vufi, S1hhi lmdad otomobillle Ottrebn has 
tanesine kaldırılmıştır. 

Ad iyeden kaçan b=r mahkom yakalandi 

Alarm tecrübeleri 
Için yeni bir fikir 
Şehirde son defa yapılan alarm tec

rübelerı iyi netlee vermedi. Be1edlye 
bu mesele üzerinde meşgul oluyor. 

Teşekküller ve serbest meslek erbabı vatani vazifenin 
ifasına davet olundular, esnaf, sigorta 

şirketleri, üniversiteliler ilk taahhüdlerini ifa ettiler 
Fakat birçokları gibi okuyucuları _ 

mızdan Yusuf Besir de bu tecrtibcler
de tatbik edilen usullere muanzdır. 
Diyor k1: 

- Tecrübe esnasında Belediye ö _ 
nünden gcçlyor<lum. BabıB.lıye kıvrı._ 
lan caddenln köşesindeki Esnaf Cc
mlyeUeri blnasınm damında 1 adam 
gördüm. Bu 4 adam dam üzerıne ko
nulan basit bir aleti lşlet.ıneğe ç:ılışı. 
yor, fakat bütün yorulup didinme • 
lerine ra~en hiç de beklenen se.rl 
çıknramıyorlardı . .Bir kere bu aletin 

de~crl 24 kfısur liradır. Sonra t1 adam 
bir dam üzer nde canlı bir hedef sa
yılırlnr. Bu canavar düdüklerını in • 
san elile l.şletmekten ve rlnml:u fi7e
rine iptidni bir şek11de koymaktan 
vazgt>('E'lhn. Bu düdükler Icin en miL 
nnsib vcrler, mııavven miktnrdaki en_ 
m!lcrdir. Tecrüb<>lerimiıi bu camner
de ve motö:lt> müteharrik rnnavnr 
düdüklerile y:mar~ıtk. ı:: nilect'ktır ki, 
Iyi bir netlee alaca~ız " 

Ta si ücretler ·ne 
Yüzde on beş 
zam yaprld1 

.. Belediye, taksi ücretlt."rine yııp~lacak 
yuzde on beş zam teklifinı kabul etmiştir. 
Karann tatbikına geçildikten sonra taksi 
aletlerini yeni ~eklc uydurmak knbil ola
madığı için müşteriler, soföre taksi tuta
rından yüzde on beş fazlasını ödiyı-cekler
dir. Taksi fiatlannda yapılacak yüzde on 
beş fiat farkını gÖ!teren ('etveller hazırlan
mış, taksi arabalanna asılmak üzere 10{ör
ler cemiyetine verilmi tir. Mü~te•iler, taksi 
ıınatine bakacak. tutarı tablodaki fiatla 
kar~ılastırerak ııoföre yeni ztımln beraber 
borcunu ödiyecektir. 

Otobüs işletenler ücretiere zam talebin
de bulıınmadıkları için Belediye otobü~ler 
hakkında yeni bir karar vermiş değildir. 
Yalnız. otobüsçiiler. bir müddet evvel Be
lediyeye yapmış olduklan müracaatlannda 
ısrar göııtt>rmektedirler. Otobüıı b iletlerinin 
-.nfi hıı .. ılatmdnn vüzde on be~ alan Bde
tiivcnin bu hakkından feragat etmediği 
takdirde mü kiil vaziyette kalacaklarını i
leri tıiiren otobüsc;üler ~ mütaleayı serdet
mcktt."dir: 

- Benı.in fiatlandı. Otobiislerimiz Dot
mabahçe yolundan gidiyorlar. Yt"dek par
ça bulamıyoruz. Otobüslerimjzi t~~ferden 
çekmek mecburiyelinde kalacağız. Bu ha
reketimize grev denmiy«"ceğini biltıek der· 
hal tatbik e gec;eceğiz. ıı ;..__ ____ _ 

Bak1r şileb ·nin 
yüzdürülmesine 

çahşthyor 

Geçen ay Ankarada toplanan Hava Ku
rumu kurultayından sonra memleketin her 
tarafında ve ,ehrimizde Hava Kurumu §U

beleri taahhüd ve teberrüat miktarını artır
mak için faaliyete lteçmişlerdir. 

Hava Kurumu Istanbul şubesi tehrimiz
deki teşekküllere, doktorlara, avukatlara, 
eczacılara ve noteriere Başvekil Or. Refik 
Saydamın kongreyi açarken söylediği nut
kun birer nüshasını göndermiş ve bir mek
tubla kendilerini vatani ve milli vazifenin 
ifasına davet etmiştir. 

Istanbul esnaf cemiyetleri teşekkülleri 
ve bu arada kasablar, balıkçılar, tuğlacılar, 
kireççiler, manifaturncılar ve diğer te~ek
küller son zamanlarda Hava Kurumuna 
mühim miktarda taahhüd ve teberrülerrlo 
bulunmuşlardır. Sigorta ı,irk~tlcri de- ayrı 
ayrı senelik yardım taahhüdiinde bulun-

Kastamonuda cinayet 
işleyen bir adam 

İstanbulda yakalandı 
Kastamonuda işlenen bir cinayetin faili 

şehrimizde yakalanarak, dün adliyeye tes
lim edilmiştir. Suçlu. Mehmed oğlu Mahir 
Kastamonunun uA§ağıyuvaıı köyünde ge
ne Mahir isminde bir aktabasını tabanca 
ile öldürmüş ve vak'ayı müteakıb lstanbula 
firar etmiştir. Kastamonu zabıtası hadise
den telgrnfla Istanbul zabıtaı;ını haberdar 
ederek, 2ıkı bir takib neticeııinde katil bu
rada yakayı ele vermi§tir. 

Mahir, dün Sultanahmed 1 inci sulh ce
za mahkemesinde yapılan sorgusunda, su
çunu inkar ederek: 

- Filhakilta Mahir öldürüldü, vak'anın 
ertesi günü de ben lstanbula hareket et
tim. Faknt, bu hadise ile alakam yoktur. 
Buraya, sevdiğim Emine isminde bir kadı
nı bulmak maksadile geldim, demiştir. 

Hakim, suçluyu tevkif etmi, ve Kasta
monuya sevkini karar altına almıştır. 

·-c-··Ku·~·ok···h~-a~·;~ı;;· .. 5-
Gümrük ve tnhlsarlar VekUI - Gumrük 

ve inhlsnrlar Vekılinin şehrlmlzdek.l tctkik
leri devnın etmektedir. Vekil, dün ~abah Pa
şabahçe 1abrikalarını gezerek buradaki ça _ 
lışma vaziyeti hakkında to.fsUat almıştır. Ö~ 
ledcn sonra da İnhisarlar Umum MlıdürlU
~i.inde alfıkalı Işler üzerinde teLkikierde bu
lunmuş ve bazı izah at almıştır. Vekllln ~e h_ 
rimlzdeki çalL~maları birkaç gün dnha sU -
recek, bu müddet esnasında gümrük muha. 
faza ve lnhisarları alAkalandıran iŞler üze
rinde tetkiklerde bulunacaktır. 

Rumen tıcaret beyeti - Rumen ttcare7. ve 
mübnynn heyeti hafta içinde Romanyadan 
limanımıza vapur gt>lmemekte devam ettL 
~ı takdirde trenle ~ehrtmize gelecektir. 

İhracatçılar tlfUk ve yapak stoklarını ha
zırlamaktndırlar. 

Yugo .. tav va.puru - Altdenizde harbin ~ık
ması üzerıne bir aydan zlyndc Köstencedc 
kaldıktan sonra !imanımıza gelen Yugoslav 
tınndıralı Loy<'.en vapuru, üç gündenberi şeh 
rimlzde bulunmaktadır. Adriyatik denizinin 

Ege denizinde Mid'lli civarında kara- İtalya hükümeti tarafından kapatılması Ü
ya oturan Bakır şitebinin kurtarılma ameli- zerine ba~ı bulun<lu~·u limana dönemtyen 
yesine devam edilmekte, şilcbiıı vüzdürül- bu vapurun l!manımızda ne kadar kalaea~ı 
mesi için büyük bir gayret sarfcdilmekte- malum dc~ildir. Maamafih vapurun lima _ 
dir. l nmuzda uzun müddet kalmıyaca~ı da be -

Evvelki gün ilk defa olarak knza yerine yan edUmektedir. Vap~ a~.ebi ihtimal Yu
giden «Alemdar» tahlisiye ~emiııindcn son-ı nan limanlanndan blrıne gıdece~tJr. 
ra, ~~n. de. s.aat 15.30 da <!Saros tıı:hlisiye !nkıl.ab tarihi i'_"tihanl~ - ~niversıtede 
gemısı ıçerısınde malzeme ve tnhkik heyeti Turk Inkıl!ı.bı tanhi dersınden ıkmP.le ka -
olduğu halde kaza mahalline hareket et- lan son sınıf talebelerinin lmtihanl~ma ya_ 
miştir. rın sabah Universıte konferans salonunda 

Geminin vaziyetinde dün Hksam hir tıa- ba.şlanacaktır. imtihanlar yazılı olacaktır. 

muşlardır. 
Milli Resürana şirketi 500, Anadolu si• 

gorta tirketi 300 ve Ankara sigorta şirketi 
250 lira senelik taahhüdde bulunmuş ve 
bu seneki taahhüdü derhal ifa etmişlerdir. 

Son bir, bir buçuk ay içinde Hava Ku• 
rumuna yapılan taahhüd ve teberrüat mik· 
tan mühim bir yekuna baliğ olmuştur. Ay• 
nca Üniversite talebeleri arasında ua Hava 
Kurumuna yardım faaliyeti batlaınış, bir 
kaç gün evvel Kuruma müracaat eden bir 
kısım talebeler ilk taahhüdlerini yaptıklari 
gibi arkadaıılan arasında faaliyette bulun• 
ma~ üzere vazife almışlardır • 

Üniversiteliler askeri kamplarda konfc· 
ranslar vererek gençliği Hava Kurumuna 
yardıma davet edecekler ve Üniversite 
gençliğinin bir milli ve vatani vazifede ön 
safta yer almasına çal·şacaklardır. 

Akdenizde bulunan 
gemilerimiz 

limanımıza dönüyorlar 
Evvelki gün !imanımıza gelen Şadan 

lebinden sonra Akdcnizde bulunan div ı 
dört gemimizin de )imanımıza dönecek! ri 
öğrenilmiştir. Yalnız bunlardan iki tan ai 
birer i spanyol limanında tranait olarak ~ uk 
bo~altmaktadırlar. Diğer iki şileb de hıı 
reket halinde bulunmaktadırlar. Bunların 
en geç ay sonlarına doğrü !imanımıza dö• 
necekleri tahmin edilmektedir. 

Akdenizde harbin patlak vermesi üz~ 
rine Marsilya limanında bulunan Demir şi• 
lebi bütün diğer gemileıle birlikte hareket 
ederek İspanya ile Fransa hududu yakının• 
da bulunan ccRosos» adiı bir İspanyol li· 
manına girmiş ve burada bir miiddet kal· 
dıktan sonra içinde bulunan 5000 tonluk 
yükü indirmek üzere Sarselonaya gitmiftir. 
Gemi halen bu Jimanda ve Mete şiiebi 
birlikte bulunmaktadır. Birkaç güne kad 
!imanımıza gelmek üzere hareket 
leri öğrenilmiştir. ------

Polis tabaneası çalan bir hademe 
tevkif edildi 

Marn~ta Emniyet Müdürlüjtünde hadenıe .. 
lik yapan Receb ogıu Cemal isminde biri, 
blr polis tabancuı çalarak İ.stanbnla fira1' 
etmiş, fakat dün yakalanarak adliytıyl! ve . 
rilm{4tir. 

Askt~rllk lşl~rl: 
• 

Şubeye davet 
Eminönü Yerli Askerlik Şubesinden: Ye-

dek piyade teımıen (1757~) slcll numaral' 
Abdullah ojtlu 1313 do~umlu Yusuf Saraçoır 
lu her nerede ı.c;e acele olarak ,ubeye mür:ı. 
caatl ilfm olunur. ····························································-

M ü e s sif b i r zıya 
Maraş 11aylavı Mehmed Ertenin, Yozgad 

saylavı Celal Aratın hacanağı merhurn 
sıhhiye reisi Halim Paşanın damadı mual
lim Mehmed Ali Şevkinin damadı Celul 
Baturayın ve doktor Mes'ud Baturayın ba· 
bnsı eski Antalya valisi Fuad Baturay Şişl; 
Sıhhat Vurdunda dün vefat etmi~tir. Ce
nazesi bugün öğle namazını müteakıb Ni
pntaşında Teşvikiye camisinden knldınla
caktır. Mevla rahmet cyleye. ....;... _____ _ 

Kongreye davet 
Fatih İlk Okullardaki yoluul çocuklara 

yardan Cemiyetinden: 
8/ T emmuz/ 1 940 Pazartesi S{ÜnÜ E::ınt 

14 de Cemiyetimizin kongresi Fatih Hal -
kevi salonunda yapılacağından aza arka .. 
da~larımızın leşrifleri rica olunur. 

lah eseri gözükmüştür. )lk karaya oturuşu 
anında 9 derece olan meyi! bir derece azal
tılmı!f ve kazan altındnkı yara da kapatıl
mıştır. Bundan başka da 1 ve 2 numaralı 
ambarların altındaki yaralar da kapatıl
mnktadır. Geminin içerisindeki e~yr.nın 
timdilik çıkarılmasına lüzum görülmemiş
tir. Ilk gaye acele olarak yaraların kapatıl
masıdır. Bundan sonra geminin müvaze
nesi temin edilerek icab ederse içerisinde

Istanbul Elektrik, Tramvay 
Umum Müdürlüğünden : 

ve Tünel İşletmeleri · 

Id eşya boşaltılacaktır. 
Saros tahlisiye gemisi ile giden tuhkik 

heyeti kaza ma.hniJindf! fenni tahkikat ya
parak neticeyi bir raporla nlakadar ma
kamlara bildirecektir. Son vazıyet ü~erine 
geminin yüzdürüleceği kuvvetle tahmin e
dilmektedir. 

Yaş meyva fiatları 
kontrol edilecek 

Mulıammen bedeli 300 llrn olan 500.000 aded otobüs bileti tab'ı ve teslimi işi 15/7/940 
Pazartesi günü saat ıs de Metro hanının 5 Jncl katmda t.oplanacak komisyonda pazar • 
lıkla !hale edilecektir. 

Muvakknt teminat 22,5() liradır. 
Şartname ve nümuneleri görmek üzere Levazım Memurlu~una müracaat edllmesi. 

(5538) 

lstanbulda : Liseler Alım Sahm Komisyonu Reis
liğinden: 

Cinsi Bcher fiatı 

Kr. S. 

Tüvanen M. K. Tonu 1300 
Kriplc M . K. Tonu 1700 

Toz şeker 37,50 

Mikdan 

2000 Ton ) 
550 Ton ) 

) 

86500 Kılo > 

iık teminatı 

Lira K. 

2652 

3140 25 

Eksiltıneni n 
yapılacağı 

gün ve saat 

1917/940 Cuma 
gUnU saat 16, 
ıs de. 

. • 15, 45 

Şartnam6 

bed e lı 
Kr. 

177 

210 Fiat mürakabe komisyonu ya§ meyva 
ve sebzelerin fiatlarını kontrol etmeai esas Kesme ~eker 41 23000 Kilo > 

Malıkiını tekrar ele ıeçirildikten sonra itibarile kabul ettikte:-ı sonra bu mevzu et-
Dün adliyeye getirilmekte olan ağır ce- gereken muamele yapılmak üzere, dün ad- rafında tetkikat yaphrmış ve ilk olarak Kom!tıyonu.muza lbaıtı Oaln~ay, Haydarpa§a, Kandilll, Kabataş, Erenkoy Ye 

zat. bir mahkum, adiiyenin methal lcapı- liyeye getirilmiştir. Suçlu, yeniden tevkif- meyvatarla meşgul olmağa ba,laınıotır. Ko- Çamlıca liselerinin 1940 mali yılı ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecek ve yakacak -
undan girerken birdenbire kendisini mu- haneye girmek istememiş ve jandarmanın misyon şehri muhtelif satış mıntaknlarına ları kapalı zarf usullle ekslltmeye konmuştur. Bu hususa aid gerekli durum yukarıya 
hafaza eden jandarmamn elinden kaçmıt elinden kurtularak, adiiyenin kaJ§ısındaki ayırarak hal satışları üzerine her mıntaka- çıkarılmıştır. 
ve Sirkecide heyecanlı bir takibe sebeb ol- ya bir perakende satı~ farkı koyacak ve Eksiltrne İstanbul Beyo~lu İstlklfil caddesi No. 349 da Llseler Alnn satım komisyo -
• dar sokağa doğru kaçmağa batlallllştır. Bu 1 b .ı h 1 muttur. perakende aah1 ar u esas oa i inde yapı- nunca yapılacaktır. 

Kaçan, Mehmed oğlu Kamil isminde bir ~ırada jandarmalar da firariyi kova}amnğa lacaktır. isteKIDer 1940 yılı Ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzlle teklif varakalarını 
mahkumdur. Akli vaz.iyetinden dolayı Ba- ba,lamışlar, sokaktaki ha l kı heyecıına dü- Tecrübe mahiyetinde meyvalara tatbik havi kcpalı zarflanm yukarıda bizalarında gösterilen saatten bir saat evveline kadar 
kırköy emrazı akliye hastanesinde tedavi §Üren bir takib vukubulmuştur. edilecek bu usul iyi neticeler verdiği tak- sözü gc~en Jromlsyon relı8ll~ine makbuz mukabUlnde teslim etmeleri muktazi olup pos.. 
albna alınmış, fakat iyileşerek, dün hasta- Nihayet yol üstündeki evierden birine dirde yaf sebzelere de teşmil olunacak ve tada olacak gecikmeler kabul edilme?.. 
neden taburclı edilmiftir. Kamil, geri ka- girerek, saklanan mahkum orada yakalan- tatbikatta görülecek akaaklıklar düzelti)e- Teminat yatırmak ve tartnameleri bedelleri mukabilin<le almak lstiyenlerin Oalat:ı. 

~~~~~~~~~m§~~k~~§~~~~~i~m~·~b§~~~~~·~~~~b~L~~~~~~~~~~=~'::~c~e~~~lıi.~~;;;~~~;-~~~~~~~~~~~~~~~ ~) 
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Avrupadaki son hadiselerin 
aydınlığında Polony a seferı 

1 HAdiseler Ka11umda J 

KUMAŞ FiATLARI 
ıwP umat fiatlan hükrımet laYafından 
.&a. tesbit edilecekmiş. Her mağazada 

bulunan kumatların küçük birer parçası da 
mühürlü ve üzerinde fiab yazılı olduğu 
halde saklanacak, mü~teri: 

Böyle demele bHe kumaşçı, gene 
di tarafına yontma k çaresini bulacaktır : 

p Yarwzca Istanbul €azetesinin 20 
Haziran tarihli nüshasında nHadise 

l«:rin aydınlığında Polanya seferiı> başlıklı 
bır yazı gördüm ve i,tifnde ile okudum. 
Saluhiyetli bir kalemin mabsulü olan bu 
makalenin ehemmiyetli kısımlarını nakil ve 
dercetmeği faydalı buldum. 
l ~~polyonun aevkulcey' ve tabiye usul-
erını, ondan yarım aaır sonn• Molteke, Na

polyona nazaran malik bulunduğu daha iyi 
ve ~aha seri medeni vasılalar ( tdgraf ve 
denııryolu) \'e daha tesirli ve müteharrik 
;:ahlar &ıyesinde, tekemmül ettirmi!ti. Bil-

asa ı870-7ı Alman - Fransız barblerin
d~, Napolyon barb usulü büyük Moltke
nın usta elile fevkalide kıvmetlendirilip di
namikle,tirilmiştir. Nap~lyon - Moltke 
harb usulü dü~manın cenah ve gerilerini sa
rarak onu imha etmekten ibarettir. 
h ı9t4-l8 Cihan harbinde. Alman scfer-
~r planı Napolyonun ve büyük Moltke

nın hnrb usullerince hazırlanmı~tı. Alman 
orduları da gerek silih ve techizat ve ge -
~~k t~l'm ve terbiye ve nhvali m~neviye 
ıtibarıle pek mükemmel idi1er. Fakat im pa· 
rator ikinci Vilhelmle küçük Moltkenin ıı
hıslarında içtima etmis olan Alman ha ku
mandnnlığı Şilifinin planını tatbik edemi -
Yecelc kadar ruhan zayıf idi. Onun için, 
~~~b~e, büyük selefinin güzel ~ertib et -
hgı ıhata ynpılamadı ve nihayet bir aürü 
cephe muharebelerine müncer oldu. Bu 
yüzden de Almanlar aeferi kaybettiler. 

Eylulde başlıyan ve şimdiye kadar hep 
~l~anlann seri galehelerile neticelenen şim 
d~~ı Avrupa barbierinin başlıca vasfı ise 
duşmanın cephelerini dderek ve yararak 
o~ıu kıs.ı~lara ayırmak ve bunlann, birer 
bırer, ne at hatlarını keserek imha eyle -
mektir. İşte buna sirndi yıldmm harbi di -
Yorlar. Bu harbin hashen icra vıuıtruıı u -
çak, tank ve motördür. Fakat ne olursa o1-
hun iyi ordular ve en yeni ve mükemmel 
~rb Vasıtaları, nihayet onlan, maksad 

tıgunında, topyekun kullanan ve hıllanıı
cak olan yüksek sevk v,. idare makamının 
malik olduğu deha nisbetinde kudretlerini 
gösterebilirler. Bu deha iae ancak harbin 
sırtarına vukuf sayesinde ı•arlat ve keakin
leşir. 

Onun için, gafil aYlanmak istemiyen bü
tün milletler, ı8 günlük P.olonya. bir ay -
lık Norveç Ye birer ve iki,er haftalık Ho
landa, Belçika ve Fransa lıaıhlerinin 111r ve 
mahiyetierini araştnap aramağa çalı~yor -
lar. Bizde, yutanda bahsettiğimi:r yazıda 
hu mahiyette dersler sezdiğimizden onun 
ha$1ıca kısımlarını aşağıya nalôl ve dercet
meği faydalı gördük. 

«Eylul 1939 Polanya harhinin aldığı se
ri şekil, büyük bir hayret uyandırdı. Çünkü 
askeri hareketlerin böyle bir tarza döküle
rek bu derece ha, döndürcü bir hız alabi -
leceklerini kimse heklenıiyordu. Fakat on
dan sonra, .biri diğerinin nrdından gelen 

\ 
-\ 

Solda: Bu ltuvafıir bir (rulo ı e gev~ek 
tıır topuzdan ibarettir. Topuzun ahenk ve 
Int: ızamı eski Yunan heykellerini hatuıatı -
yor. 

* &~ında: Muntazam ve birbirine benzer 
buklclc.r alnı çerçcvcllyor. Kulaklar mcy -
danda. Arka saçlar Içe kıvrık. 

Bu. tuvatür ıatc.r csnıer, ister sarışin he
men butün beyzt yü?Ju, çi7 -"'Deri du- -
k 1 kl .. - zgun ve 

u a arı guzeı kadınlara tavsıye edihr. 

Mütenaaib endamhlar için 
Orta boylu ve mütennsibsini:z. Yan' h' 

bir ltuırurunuz yok. Tabiatsize gilı.ellik;er~ 
en büyüğünü cömercd,.. bağışlamıt demek
tir. Bundan alabildığine istifade etmelisi
niz. Kimsenin giyemiyeceği türlü çeşid ku
maşları, hoşunuza giden en güç giyilir mo _ 
delleri. zevkinizi okşıyan, yüziinüze yaYa
tan iri, ufak, kenarlı kenarsız her türlü şnp
ltayı tereddüdsüz alınrz. Hepsi de siz.c ya
r~tır. He~kes giyemediği için de giyinişinize 
bır huStısıyet ve ~h8iyet verir. 

Her kadın bilmelid!r 
Kahvenın temizlikteki mühim rollerine 

dair Işte üç pratik misal: 

:Uuuaıı. vesaır yerlerdeki tayansıarı üatü_ 
ne bıraz kahve t.elvesi &ürülmü~ temiz bir 
bez parçasııe alllnlz. 
parkclerntzdekı lekeleri kahve tel•1esilc 

o~unuz. 

Halı seccadelerin'zln tozımu kurumu~ kah
ve temı.ue Ye f'lJça ile fırçalayınız. NetlıePden 

:••••••••••••••••••• YAZAN •••••••••••••••••••• 
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1 •Son Poata. nın askeri mubarr1rl 1 . . .......................................................... 

hiidiseler, Polonya ordusunun müttefikle
rin mütterek gayesi uğurunda, ne kadar bü
yük gayret ve kuvvet sarfetmiş olduğunu 
izah etmi,lerdir. » 

<(Polanya, seferberliğini ikmal edeme -
den, yani ordusu henüz barıt zamanına mah 
ırus bir kuvvette iken, ve -kafi paraın ol -
madığı için - Majino tarzında bir tahkirnal 
ha h ttı olmazsızı n, taarruza uğradı; onun 
binlerce Km. Jik ve tabii maniterden ari, 
düz hududlan pratikte müdalan edilemez
lerdi. 5000 Alman harb uçağına mukabil 
Lehi!tanın yalnız 300 uçağı vardı. Kezalik 
Almaniann ı 5 zırhlı ve motörlii tümeni
ne karşı Leh ordusunda yalnız bir tek mo
tör]ü tugay (liva) mevcuddu. Leh ordu -
sunun kendisine gelince bu da yirmi kadar 
piyade tümeninden ibaret olup, tJO kadar 
Almtn tümenine kar,ı bunlarla hnrbe mec
bur olmu~tu. Bu ııuretle Leh uçaklan 1 7 
ye kar~ı birle ve Leh zırhlı muharehe n -
rabalan 30 a mukabil birle ve piyade kuv
vetleri de 3 e karşı birle harbetmi:lerdi. Bu 
azim farkiara bir de büyiik in~an ve mal -
zeme yekun fnrklannı, yepyeni Alman mu
harebe usullerini, bombardıman uçakları
mn demiryolu tebekelerinin düğüm yerleri 
{istasyon, köprü vesnir hayati noktaları), 
şehirler, yollar ve yollarda yürüyen kollar 
ve kafileler üzerinde yaptıkları tesirleri ve 
nihayet motörlü koliara ileriden yol açan 
binlerce paraşütçüleri katmak icab eder. )J 

Muharrir yukarıdaki lıkrada zikrettiği 
yeni Alman rnuhahrehe usullerini ~u suretle 
izah ediyor: «Baskın, müthis bir ~iddt't, Po
lonyalı zabit ve nt-fer üniforması giyerek 
bütün muhabere ve 'llııvasala vasıtalarını 
kesen ve gerilerde hüldimet memurlan ve 
halk arasında intizamsızlık ve panik çıka -
ran Alman casuslan .. l) Bundan başka mu
harrir, aAimanlann açık nehirleri, ha.ta -
neleri ve hatta yollar Üzerinde geri kaçan 
muhahcir halk kafilelerini bombalamakla 
takib ettikleri maksadın, ailelerile hem~e -
rileri için endi~de bulunan cf'phedeki as
~erlerin manevi kuvvetlerİnı kırmak» ol -
duğunu tebarüz ettiriyor. 

oBütün bunlara rağmen Polanya ordu
ınınun kahramanlığı ona, Alman saldırı~ -
]anna karşı. hahftalarca mukavemet imka
nını verdiği gibi, hatta Hitler, miithi,. bir 
enerji ve azimle harbeden Polonya ordu
sunun işini bitirmek için, nihayet diişmanı 
olan bo):f,.vi7.1Tlin askeri yardımına rnüra -
caat etmeği ]üzumlu görmüştü. ( l) n 

«PoJonya harbinden $Onra birçok hadi
seler oldu. Almanlar Danimılfkayı, Norve
ci, Holandayı, Belçikayı ve Fransayı mağ
ltıb ve i!lgal ettiler. Bütün bu mernlelcetler, 

Bu müşfik sözler genç kızın helcc.a -
nını büsbütün arttırmıştı. Kesik bir sesle 
ona bütün olanı bireni anlattı ve Zevne
bi nasıl evinden kovduğonu söyİedi. 
Handan onu büyük bir merak ve alika 
ile dinliyor, nefes bile almaktan korku -
yordu. Gözlerinde hain bir zaf~r ı~ığı 
yanmıştı. Artık hakikati bütün çıplaklı -
ğile biliyordu. Demek Zeyneb bir lı:ihar 
kızı değil. sokaktan toplanmış, aslı n<·sli 
meçhul bir paçavra idi ha! O hald-: J ~a
luk onunla merhameten evlenımşli. 

Handan bir yand-ın bunlan düşünü -
yor. bir taraftan da Naciyenin aözlerm -
den bir tanesini kaçırmıyordu. 

- Şimdi her şeyı anlıyorum. Zeyneb 
nereye gideceğini, ııe yapacağını bilme -
diği için bu izdivaç teklifini kabul etti 
Haluku sevmiyar 1 P.u felaketin sebebi 
de benimi Onların mes'ucl olmadıklarını 
anlamıştım. 

- Şimdi beni rlinle Naciye, bunlar -
dan kat'iyen hiç kimseye bahsetmiyecck
sin... Hiç. kimseye... Aniadın mı) 

- Acaba her seyi anladığımı Zeyne· 
be söyliyerek kenduindcn af dilesem 
mi? 

- Sakın ha 1 Onun bu mevzu üze -
rinde konuşmaktan n'! kadar müt~;essir 
olacağını tahmin edersin. Onun yarasını 
deşmel Bundan maadıı Haluk çok asil 
ve eski bir aileye mensubdur. Sayed en
nesi, yengem bundan haberdar olursa 
Zeyııebe karşı tavır ve muamelesi deği -
tir. Senin gibi, benim gibi, Zeyncbi cid
den sevenler için onun Darüliceze kapı
sında bulunmuş bir kız olmasının hiç c -
hemmiyeti yoktur amma, yengem biı.im 
gibi düşünmez. Bu eski meaeleyi yeni -
den ortaya atar.afr; sevgili Zeynebimizi 
hakir bir vaziyete düşürmek hiç muvafık 
olma.z. 

Naciye telaşla: 
- Aman Allahım i diye bağırdı. Be

ni korkutuyorsunuz. Bundan kimseye 
bahsetmiyec.eğime ed iyorum. 

Bu aoD eözler H anOlana eıiı·Diy4et 

başlarına gelecek akibeti bekliyor ve Po
lanya harbinin zengin derslerinden istifade 
ederek. dü,manıo yeni askeri tabiyesine 
daha uygun bir surette harbetmek için ha
zırlanmak imkanına malik bulunuyorlardı. 

Polonya ise, kendine gelmek için, ne bir 
zaman ve ne de Yasıt:\ bulabildi. O dü~ma
na, insanca ve malzemeee ancak aylar sar
file ikmalierine imkan halabildiği ağır za
yiat verdirerek kabil ,)abildiği kadar uzun 
müddet mukavemetten başka bir şey yapa
madr. Polanya harbi eıınasındll, Almr.nlann 
ölü ve yaralı yekunu 350,000 dir. (2). 
Zırhlım uharebe arabası ve zırhlı otomobil 
::zayiatı ı 000 kadardır. Leh uçakçılığı, ~ayı
ca dun bul11nmasma rağmen, kf'ndisinden 
bir misli daha fazla ( 700 kadar) düşman 
uçağı dü~ürmeğe muvnffak oldu. Polonya 
kanını akıtmak cihetile biiyük fedaUrlıkta 
bulunmuş ve şerefle mıı;'ilub o1muctur. Ver
şovanın kahramanca müdafaası bu hArbin 
tarihine, Dünkerk ric' nti kadar terefi i bir 
sayfa katmıştır.» 

uPolonya kendi!inden pek ı:ok kuvvetli 
ve daha iyi hazırlanmıs bir diisınanla ü -
midsizce çarpışıyorken, Fransa hiç bir ma
niaya uğramaksızın sderberlip)ni yapmış 
ve Jngiltere aeferi ordusunu hazırlıyarak 
F ranıaya emniyeti e nakletmi,ti. Iki miit -
tefik ordu, Majinodaki yerlerini i te böyle 
mü~aid şartlaıla işgal edebiimi ler, Al -
manlar da aylarca atıl kalmışlardı. Bu inti
zar miiddeti müttefiklere ayni zamanda si
lah. malzeme ve techinttlarını tamamla -
mak ve arttırmak için hol vakit verdi.ıı 

- Bu kumaşın fiatı yazılı parçl'lsını gö
reyim. 

Dediği zaman mağıızn sahibi, tezgah -
tan, parçayı çıkanp müşteriye gösterecek
mit-

Fevkalide iyi bir uııul. Bundan böyle 
metresi iki liralık kumaşı, dört liraya, en 
kötüyü, en iyi niyetine almryacağız de -
m ek tir. 

Fakat bu e-vdeki pazardır, hakalım çar
fJYB uyacak mı~ 

Yann, öbür gün, bit hafta, belki de bir 
ay sonra gideceğimiz bir mağnzada, be -
ğendiğimiz kuma~n topunu tezgahıara işa
ret ederek: 

- Bu kuma~ın fiatı yazılı parçasını gö
reyim. 

Dediğimiz zaman tezgahtar gülümsiye
rek: 

- Kumaşın fiatı yazılı parçası olor mü 
beyim? 

Cevabını vermiyecek mD Biz: 
- Gazeteler yazdılar, herhangi hir mn

ğazada ne kadar kumaş mevcudsn o ka -
dar da parça bulunacak. ve bu parçalar ü
zerinde kumaşın fiatı ynzılmış olacak. 

Diye ısrar edersek de gene gü
lümaiyerek: 

- Anladım beyim, bir kere g87.eteler 
yazınışiardı amma, öyle bir şey olmadı. 

Demiyecek mi? 

- Gerçi birçok kumaıların fiatları 
zılı parçalan mevcud. Fakat sizin beğe 
diğiniz kumaş yeni geldi. Parçası 
tasdikten çıkmadı. Esasen iki luı,cHimlül 
var. Siz maldan anlarsınız diye ızosteraırs 
Parça tasdikten çıkıncıya kadar satılır. 
ne siz bilirsiniz • 

Yahud parçayı gösterecek. fakat 
parçada yazılı olandan bir misli fazla 
liyecektir: 

- Parça fiatı doksan santimlik tek 
üzerine dört yüz hıru1 tesbit edibnittir. 
kuma1 doksan santimlik iki en old 
göre sekiz yüzden aşağı verilemez. 

* Ve nihayet günler geçecek. ı.·e biz 
- Kumaşların parçaları olacaktı 

mn 
Diyeceğiz. Şöyle bir mukabclede 

maya cesaret edecekler: 
- Evvelce öyle bir ,ey ı.·ard1. 

kalktı. Hatta eskiden &attığımız ku 
rm parçalan duruyor. Onları da u 
pazarlıksız satış yapılır» levhasının 
aemı§"tık. 

* Bunlar 

«Polonyanın, bu harbin hiday,.tindf', 
müttefiklerin umumi ve müşterek ml'lkBad
lan hesabına yapmış oldu~ıı askeri hizmet 
fevkalôde büyiik. hatta Polonva ordusu -
nun oynadığı rol, birçok noktala•dnn, knt'i 
bile olmu,.tur. Ha+ı•latnlırn ki hu Yol h,.n;;~ 
sona ermemiştir. Hududlım dı~na cıknnl· 
mıııı olmakla beraber Polonya aili:h\annı 
teslim etmemiştir. ilh ... » 

Bu vaziyette ne yapılabilir? 
H. E. &kilct Bü ük ~ehirlerimizden birınde oturan blrJ - Öyle bir hastalık ki, tek illicı 

erkeky okuyucum bana tnmnm 9 sayfa tutan kuvveti 1le .telkin• kuvv~tlnin birleşt.lril 
en Bi7.e kalır<;a bnvt> hlr lihum h:i<~ıl ol • uzun bir mektub ya'ZIDlş. Anlatt.ıklannı bu _ sı sayesınde elde edUebilır, dıyece~. . 

mıamı .tı, d;nJdi R.m;lar P~lonvnva .... tirfan rada nakletme~e hakkmı yok. Fakat umumi Olmıyan nedir, yapıımıyan nedir? ı 
viiriiml'!f' bacladrl<J<~n 7Aman J f'lb l'rdt!~n. . . ön koy tesbit ediniz. Yapılabilineleri neye 
e acı itih:!rlle mal'1~il, l'di on ts ..,,. :V h R"fl'ri bir mevzu haline getırcbl.lırım. um e - tıftır?. Onlnrı bulun uz. Vaz1yeti ıslah 
Al~~nlıırea kaun•lmfl! bn "ovordn du~u muadf'Je ~udur: _ f;c çah.şmız. Bunda tabit bir dereceye ka 

(?) Bıı yekün fada bir tahmine miicıtrnh1 - oÇocuklu~umdn haynlimde beslP.yi~d bu- muvaffak olnbtllrslnfz, o zaman telki'l kuv 
'*" I!'I'J'ekflr. yüttiiğfım adam olmaktan çok uzak ka ım. vetine müracaat etme~e bakınız. Kendi 

.... i~i;~d~~··iki .. ;~;~~ .. ii;~~··;~İdi... :~::.i:ıa~~:~:~::~~ı::~· bulama - ~~~~~~~:: v~~~~~~:.~;::a vl~z!~tı~:cak 
Limon darlı~ını ön1emck üzete ıı::ı.-ıı. yollle dım . Düny:ı benbn için artık Jtapkarodır. Bu sınız. Mes'ud olduğunuza ikna 

İtalyadan limon getirtmek hususnnd:ı. yap:_ va?.iyette ne yapabilirim?• ve_ sütünetıc ölüm saatinin gelmesini 
Ian teşebbfısler mfı.;be.t t~et.ice vermiş ve Ilk Bu okuyucum mektubunun bir yerjnde i. Uyeceksinlz. 

* oıı;~kl:,~~~: ~~~;ç~·an fiat mutakabı! ma ettiği gibi :bedbahUıP;md-Uödl~~:=ı~i-
k 1 t ğine dıi.ıJmiiş te.k adam• ~ı> ır. - Fatma • komisyonuna müracaat edere evve cc es - . t~e bulabilirlz. b:ıtt! IJ&y&D « • ya. 

bit ve ilO.n edUen tiatiara bunların s:ltılmn. rinı :m~le.sef_ her 
1 

b na benzer blr _ HOflDDa giden bir 1sml yeni 
sı kabn olamıyaca~ını ve kara na'kliye üc - bu dakıkada uç be~:_ e~~tır;ıyorum. Var _ yavrunun babası darılınazsa .&ııU1ırıı>'llrilrl 
retlerinin pahalıl~ın buna lmlı:fın bırak. mektub &IIIU4 oldub ..... u Fili2'dir. 
madı&mı bildirmişlerdir. dır, Te olacaktır. 
Ko~lsyon vaziyetl tetklk etmektedir. SOrulan .suıUin cevablna gelinee: 

Nalıleden: Maaz%rs Talıftn BcrlumJ 
bi hazırlıyabilirdi. Binaenaleyh bu kü-
çük kızla daha fa:zla vakit kaybetmeğe 
lüzum yoktu. Saatin geç olduğunu ileri 
sürerek yerinden ~alktı ve artık Naciye
ye pek ehemmiyet vermeden pastahane
den çıktı. Şimdi yalnız :kalmak. düşün -
rnek, tasarlamak istiyordu. Küçük kızı 
korkuttuğu için onıın ağzını açıp kim -
seye bir şey söylemiyeceğine ~indi. O 
halde vaziyete tamnınıle kendisi hakim 
bulunuyordu. 

Otomobilinin yumuşak yastıidarı arn -
sına gömülmü~, mağrur bakıılarile etra -
fını süzerken, dünyada ilk ve ııon defa 
«cvdiği bir adamın, kocasının, k.-ndisine 
Zeyneb yüzünden h!lkaret ettiğini. onu 
her bakımdan kendi .. ine misal oharnk 
gösterdiğini, ona hürmet ederek kendi -
sinden hat çevirdiğini dü~iinüyor ve bu
na sebebiyet vert'!n kadını yerlere çar -
pacağına yemin ~diyordu. 

Intikamını tamamilc al:ıbilmek için 
bazı teferrüata ihtivacı vardı ki bunları 
da başka bir gün ·Naciyeden nlabitirdi. 
Mesela. Zeynebin Oarülö.cezeye bırakıl
dığı tarih vesaire ... 

Artık etrafındaki esrar perdesi tama
mile kalkmış, vaziyet tnmnmilf' tavazzuh 
f'tmişti. Bundan sonrası da Handan gi
bi entrika çevirmeğc nlışmış bir kadın 
için çocuk oyuncağından başka bir §eY 

değildi. 

* 7.eyneb, ancak on beş gün sonra Ha-
luktan açık bir kart alabildi. Genç adam. 
iki kelime ile Halche rahatça vardığını 
ve iyi olduğunu bildiriyordu. 

Bu kartı eline aldığı dakika eğer Na
ciye Zeynebin yanındil bulunsaydı, onun 
yüzünün sevinç ve snadetle nasıl parJa -
dığını görecek ve Handanın sözlerinin 
yalan olduğuna kanaat getirerek vicdan 
azabı duymıyacaktı. 

Zeyneb için birdenbire yeni bir ufuk 
açılmış, dünya parlıunı~tı. Artık 'kendisi
ni yalnız hisaetmiyor, dünyayı bombo7 

leri yaşarmııtı. Bir mendil almak için 
çekmesini açınca tesadüf'-n ,.Jinc Halu
kun vaktile kendisine verdi~ inc.e ketf'n 
mendil geçti. Kenarında hala o gün Te
pebaıındaki pastah:;ıncd~ Halukun )az
dığı kelimeler okunuyoıdu. 7 ey ne h bu 
mendili eline alarak uzun uzun baktı. 
Bütün bu acayib maceranın başlangıcı, 
elindeki ıu beyaz keten parçasına bağlı 
idi. O sabah evden çıkarken çanhuına 
bir mendil koymağı unutmamış olsaydı 
Hall'ıkla konuşmak vesilesi olmayacak ve 
hayatının tarzı büsbütün ba~ka tüılü ola-
caktı. Bazan en büyiik felaketler veya 
saadetler bövle manasız seebbl~:rin ya -
rattığı acayib tesaduflere bağlı oluyor! 

Genç kız sevinç göz yaşlarını dindeki 
mendile silerken kendi kendine de: 

- Oh, çok şükür sağ salim vasıl ol
muş! diye tekrarlıyordu. 

Fakat içinde, kalbinin en derin ~izli 
bir köıııesinde sızlıyan bir acı da vardı: 

- Niçin bana yaz."llak için on beş gün 
hekledi ve neden böyle açık bir kartpos
trıl iizerine iki kelim• yazdı~ 

Birkaç gün sonra postacı Haleb dam
gasile bir zarf getirdi. Bu. uzun bir mek
tubdu ve Zeyneb kağıdPan tela~lı par -
maklarile actrktan sonra hiıyük bir saa
det içinde okudu. 

Mektubun ilk kısmı tnmnmile i~lerin
den bahisti; fakat satırlar ilerledikçe Ha
de tarzı da deği~iyordu: 

«İşlerim pek çok ... Bununin beraber, 
Istanbuldan uzakta kaldığım bu müddet 
içinde dü~ncelerime bir mecra v«>rmek, 
fikrimin kanŞJk yolJarını düzeltmek iste
dim ve uzun uzun düşündüm. Yalnızlık
ta her şeyin manası değişiyor. 

Zeyneb, lstanbulda iken sizden bir 
§eY rica ettiğim zaman: «Tabii yapa -
n m lıı diye cevab verir ve bi:tün dilek -
lerimi sevimli bir tebesslimle karşılaY -
dınız. J~e prodi de uzaklaıda, çok u -
zaklarda bulunduğum halde gene siz -
den bir teY iatemeie aeliyorum. 

tor, tuzun 
üzerine yaptığı te
sirled tetkik ıçın 

tam bir hafta tuz 
yemem işlerdir. 

Bir hafta sonra vücudlcri üzerinde 
pılan dakik bir muayencde şunlar r.nla 
rruşt.ır: Bir hafta içinde vikudde 
tU'ZUJl yüzde ctuzu kaybolmuştur. 
n kalmaımştır. Ada!.e krampları ba~ 
tel'miştir. Vücud icvknlade yorgun düş 
müştür. 

Resimde görülen 
işaretler Çinden gön· 

derilmi~ bir yılbaşı 

tebrik kartının üze • 

rinc bası1mıztır. Bu 

ışaretlerin manası •U 

zun bir ömür v~ saa

det. temennısidir. 

* F aydah bir bombardıman 
1935 sencsindo 

Amerikadaki New ,h~;~_ 
jerseyde çok fazla • .~ 
knr yağmıştır. Kar t "' 

~~ '"' tabakası ovalarda ~-. . ~ .. • .•. :":· 
·ı 1 ..,, ' Pt .......... .,. 

toprağı tamamı ll ~ 0~1' 1" 
örtmüş olduğun - ' • ' · 
dan kuşlar aç kalıp ölecckludi. 

üzerine kuşlara tay:,·arc ile yiyecek 
mesı düşünüldü. Tayyareler yere du 
ğü zaman pathyacak cinsten paketler 
rasında yem attılar. Yem paketleri 
atıldığı zaman kuşlar 



SON POSTA 

(Me~nleket llabe:rle:ri) 
Amerikalılar lımirden yüz bin Ceyhand~ t~p.r~k 

liralik çeşidli mal aldılar m~hsullerı .. ofisının 
bugday mubayaası 

Harbin tesirlerine rağmen imar faaliyeti devam ediyor Ceyhan (Hwıusi> - Adana ve Tarsusda. 

rinden blri olan Aziziye tüneli ile ıbu civar - oldul'u gibi Ceyhanda da bir müddettlr, top. 
rak mahsullerı ofisi tarafından arpa ve yu. 

dakl bazı inşaat bir buçuk milyon Uraya mal 
İzmir mwıwıl> - Alman lşgall aıtında 

•ulunan memleketlerden, ezcümle Avwıtur
ra, Çekoslovakya, Polonya ve Belçika
lan mal taleblerı yapılmaktadır. Bu mal ta
eblerıne mukabil ticarı faaliyet gayet dur. 
:un gitmektedir. İzmir Ihracatının ruhu bu
anan Akdeniz yolu şimdilik vapurlara ka • 
Jalıdır. Limanda ekserlya tek vapur bile gö. 

laf mübayaası yapılmaktadır. Ofis, müstah. 
olmuştur. Münakalat Vekili Ali Çetinkaya ilk silden arpayı 3 kuru, 10 paradan, yulafı ise 
t~enle bu tünelden g~mll ve açılma töreni- 4 kur~ 10 paradan mübayaa etmektedir. 

mnıeyyll~Pl.mbı.ştlır. Bu tün~l~ ddar o~diı vekfadzla Hububat mahsulünün idraklnde malına müş. 
ı u unması yuzun en şım ye a ar . b .. . 

bu hatta İn ilizlerden satın alınan ,. ki A terı ulaınıyan mwıtahsll fena vazıyete du. 
dın . g es. Y. çar olmuş ve sıkıntı çekme~e başlamıştı. Bu 

ülmemektedlr. 
~emıryolları vagonları çalı.şmak . .a ldl. sırada hükümetin ittihaz ettiği bir kararla 

Şlmdı Devlet D. Y. vagon ve lokomotifleri müstahsllln to k h.sull · r· 1 t . f 
Yalnız dün Eksçeyinç adında bir Arneri _ 

:an vapuru gelerek 100.000 lira kıymetinde 
cıuhtelit maddeler yüklemiş ve Cenubi Ame. 

çalışmaktadır. pra ma e rı o -~ aı a ın. 
M" k lAt V kil' İ 

1 
d hr" bM Mk dan mübayaa edllece~i haberi bolgede se _ 

. ~na a e . ı zm r e, şe ın uyu vlnçle karşılanmı•tı. 
bır ıhtlyacı olan Inciraltına vapur seferle • y 

ltaya hareket etmiştir. 
Bir kısım ihracat maddelerimiz İstanbul 

e Bandırma yoli1e lhrac edilmektedir. 
İzmirde beş Ihracat birli~l ve altı ithalat 

rinin ihdasını emretm~tır. İzmir _ İnciraltı 
arasında bu hafta sereriere başlanacak ve 
İngiltereden satın alınan Bayraklı vapuru 

Bu haberin kısa bir müddet sonra fiiliyat 
sahasına çıkması, ~bittabi bölgemiz müstah
.silini pek memnun etmiş ve sıkıntıd'ln kur. 
tarmıştır. 

irli~l şubesi kurulmuştur. 
Imar faaliyeti 

Harb hallnden en az mütecsslr olan mem
•ketlmlzde hfı.Hl. sulh zamanında olduğu gi~ 
i normal çalışmalar, imar faaliyeti devam 

bu hatta tahsis olunacaktır. 

Burdurda yapılan h1rs1zhgm 
failieri Deniziide yakalandı 

tmektedlr. İzmir vilfı.yeti ve şehri bunun Denizli CHwıusi) - Burdur vilayetinln Pa
tiEel bir mlsaldir. Bir taraftan İzmir bele _ zar mahallesinden Hüseyin Altınkayanın alt. 
iyesi İzmir Enternasyonal fuarı 9Qlışmala- mış lirası ııe eşya ve mücevheratını a.şıra _ 

'l devam ederek şehre güzel müesseseler r k k 1 B d 1 Abm 
e iye ederken öt.e tarartan da vllayet tu • ~ açmış o an ur ur u ed Ateşle A. 
3tik ehemmlyctf haiz asfalt yolları inşa et. lı Rızanın Denizliye geldiklerini haber alan 
rmektedlr. Serkomiser Kemal Yıldırımın aldığı tedbir 
Gene turistik inşaat faslından olmak üze. üzerine 24 saat içinde mesruk eşya ile bir _ 

• belediye 300.000 liraya şehir otelini Inşa llkte yakalanmışlar ve adliyeye teslim edil
ttirmektedir. Memleketlinizde kati derece. mişlerdir. 
e demir mevcudu olmadıı;ından otelin te - ----------

1ıelleri beton olarak yerinde dökülmüş ve Trakya Umumi Müfettişi 
Muradhda 

Muradlı CHususi) - Trakya Umumi Mli -

i 
ışantta harbin yarattı~ı bir Ihtiyaçtan bir 
anilik meydana gelmiştir. Bu şekil dah!l faz 

ihtlmam ve çalışmayı icab ettlrmektedir. 
, :!h ri n yol faaliyeti de son hızıyla yuru • 
1 ektedir. Dört kilometreden ibaret olan İn- fettişi General Kazım Dirik Muradhya gel • 
11u caddesi yeniden yapılmaktadır. Bu iş miştir. Bir çok meselelerle aHikadar olduk • 
Lkında ikmal edilecektir. tan bir müddet sonra Teklidağına gitmiştir. 

1 Vilılyetin turistik yollar pıtinına göre ilk 
arak Güzelyalı _ İnciraltı - Balçova ılıca • 
rı :ısfaıt yolu yapılmaktadır. Bu yol Tem. 
uz sonunda bitirilecek ve Selçuk yolu in _ 
atma ~anacaktır. 

Aziziye tünell 
Cümhurlyet hükQmetlnin biiyUk eserle -

Muradhda bol yağmur 
Muradlı (Hususi) - Muradh ve havalislne 

çok bereketli ya~murlnr ya~mıştır. Yazlık 

mahsulftt şimdiye kadar görülmemiş derece. 
de iyidir. 

( Sivas - Ordu futbol 

Sivas (Hususi) - Bir müsamere ver -
k ve bir futbol maçı yapmak üzere Ordu 

ençlerbirliği §ehrimize gelmiştir. 
Maç büyük bir seyirci kütlesi önünde oy-

Evvelki günkü ve dünkü 
kss1mlarm hülasast 

:>tuz beş yaşlarındıı güçlü kuvvetli hlr 
ı rlu kadını olan Luiz Burnel sabahleyin 
• tı~ı Meşeliköşke giderken köşkün sahibi 

vercin meraklısı Marukln'ln güvercinlik 
arında sırtüstü yatmakta olduı;unu gör-
ıştü. Kadın kendini çabuk topariadı ve 
ürülmüş olduı;unu anladı~ı Marukin'in 
Eüne şalını örterek koşarak jandarma ka. 

ıJ'toluna gitti ve Mdlseyi anlattı. Az sonra 
)i! ıdarma çavuşu ve iki jandarma nefer! 

şellköşk yolunu tuttular. 
randarma çavuşu Marukln'in kızı Mat -
zel Sandradan mnlümat alaca~ını u -
tordu. • 
töylü kadın ona genç kızın Pariste çalı~. 
mı ve trenle Parise gitmiş olacağı ve ev. 
Sofya isminde bir ihtiyar kadın çalıştı _ 
ı anlattı. 

•avuş, neterin birini cesedin yanında bı. 
:arak yanında Madam Burnel ve di~er 

ıdarma oldu~u halde köşke gitti, evdeki 
s hizmetçi hiçbir şeyden malümattar de
li. 

lenliS müddeiumumlsl Şnrl Andrio karısı 
dölen ile mes'ud bir hayat yaşıyordu. Ço_ 
:ları olmıyan bu aile Cihan Harbi ~onuo. 
anası babası ölen 7.8 yaşında oir Rwı 

Jteci çocu~u eviMlık edinm~lerdi. 
locu~un babası ölürken onlara .~unları 
lemişti: 

- Roman de't'am ediyor -

~ 

Mihailoviç Boranofdur •.• 
Biz Rusuz.. Kağıdiarı -

~ ceketimin astarı ıçindedir. Ana
mraya ·gelir gelmez öldü ... Ben de ar -
ından ... gidiyorum. Eğer Serj büyürse .. 
brlıyacaktır ... Yernın etti ... Fakat o .• 
ayada yapayalnız ... Yapayalnız kalı -

nanmış, çok heyecanlı iki devreden son
ra oyun Sivaslıların 4-1 galibiyeti ile ne -
ticelendi. Resim Siva!lın değerli futbolcula
nnı bir başka maçtan evvel göstermektedir. 

Müddeiumumi, elindeki zarfları birer 
birer açarken, bir aralık ,clştel Bizim Seri· 
den geldi 1. ıı dedi; ve zarfı açarak yüksek 
sesle okudu: 

uSevgili babacığım ... 
<cDün akşam yemeğe gelmedim diye, 

dilerim ki ne anne:n, ne de aiz üziilme
mişsinizdir. Daima olduğu gibi on sekizi 
yirmi geçe trenine yetişeceğimi sanıyor -
du m. Fakat arkadaşlarımda:ı biri, benden 
hiç bir vakit reddedemiyeceğim bir hizmet 
istedi. Annerne telefon etmek istedim, fa
kat yer bulamadım. Yarın da, biliyorsunuz, 
hariciye nazırlığının balosu yüzünden gele-

miyeceğim. Pazara muhakkak sizdeyim. 
Her ikinizi de bütün sevgim ile kucakla -
rım.. Serj11 

Madam Andriö, gülerek: 
- Işte, dedi, mazeret izah edildi!. Ben 

zaten, böyle mühim bir işi çıkmadan bizi 
unutabileceğini düşünmezdim ..• 

- Bu çocuk bizi bir hayli oyaladı.. fa
kat ben, onu, azıcık daha pratik, ve daha 
az hayalperesi görmek isterdim .. 

- Ten k ide hakkın yok .. Slav ruhunun 
Fransız terbiyesi ılı: yetiştiritmiş bir örne
ğidir Serj ..• 

- Doğru ... Zevkler, ad etler, bir insanı 
esaslı bir şekilde Je~iştiriyor amma, gene 
mevcudiyetinin merkezini kan mirası te~
kil ediyor. Ben, milletlerde bunun çeşi 
örneklerini görmü,ümdür. 

- Şarl.. bizim çocuğumuz olmadı. Bir 
gün bu çocuk, hayatın karşısında yapayal
nız kaldı. MilJel Boranofun ceketinde bul-

&\damın sesi kısılmıo. gözleri kapanmı~- duğumuz kağıdiara çocuğun hiç bir 
ir saat sonra da ölmüş bulunuyordu. akrabuı da )'oktu. babası bir tüfek 

küçük Ses-j Boranofu bu k.....,.nile vuralarak Set. o 
~~.~~~~~~~~ ~ 

Bn güne kadar Ceyhan bölgesinden Ofis, 
milyonlarca kilo arpa ve yulaf miibayaası 

yapmıştır. Bu arada bu~dayın da mübayaa. 
sına bnşlandı~ı takdirde, Ceyhan müstah. 
slll kaltınabllecektir. 

Hergün ka.ı;abaya yüzlerce araba ve kam
yonlarla yulı\f ve arpa mahsuHi gelmekte ve 
ofisin evvelden hazırladıfı depolara tartıla. 
rak konmaktadır. 

Manisada 50 kuruş alacak 
yüzünden bir adam öldürüldü 
Manisa (Hususi) ·- Şehrimizde bir ka

til vak'ası olmu!ltur. Manisanın Tevfikiye 
mahallesinden Mehmed oğlu Hasan ile 
Akmescid mahallesinden Halil c.ğlu Lutfi 
adında iki kişi elli kuru1 alacak meselesin -
den dolayı aralarında kavga ç~kmış ve Ha
san harnil olduğu kam.ı ile Lutfiyi baldı -
.,.ından yaralamıştır. 

Yaralı derhal hastaneye kaldırılmşı ise 
de fazla kan zayi ettiğinden bir müddet 
sonra ölmüştür. 

Katil yakalanmı, ve evrakile adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Bursadaki zelzel e felaketzadeleri 
memleketlerine döndüler 

Bursa (Hususi) - Şehrimizde bulul"an 
Erzincan felaketzedeleri evvelki gün, Er -
zincana müteveccihen Sursayı terketmiıt -

1 

lerdir. Şehriınizde geçen beş, altı aylık mi
safir likleri esnasında nüfusları nrtmı§, 105 
nüfus olarak gelen misafirler 1 15 nüfus o-
larak Bursadan ayrıl:nışlardır. 

Manisada bir çocuk elektrik 
cereyanma kapılarak öldü 

Manisa (Hususi) - Geçen gÜn Mani -
sada çok feci bir kaza olmuştur. Kebabcı 
İdrisin yanında çıraklıkla çalı~makta olan 
1 4-15 yaşlarında Ahmed adında Lir ço
cuk geceleyin gelen mü~terilerin serinle -
mesı ıçın vantilatörü işlt-tmek istemiş, 
kendisini cereyana kaptırmış ve az bir müd 
det içerisinde derhal ölmüştür. 

-No. 3-
dense, bu büyük babddan da bana hiç bah
eetmemişti •• 

Müddeiumumi bir düşüncey~ dalmış gi
biydi. Neden sonra cevab verdi: 

- Bir şey benim na~:arı dikkatime çar
pıyor. Babasının ceketinden kendisine hi
taben kapalı bir zarf çıkmıştı. Bu meklub, 
oğluna yirmi bir yaşında teslim edilecekti. 
Altı ay evvel Serj yirmi bırine ba!ıtı, ben 
de mektubu kendisine verdim. Fakat ga
rib değil mi, delibnlı bu mektubdan bize 
hiç bahsetmedi ll 

- Ayni teYi beraber düşünmüşüz de -
rnek.. Ben de bunu çok garib bulmuştum. 
Ben burada, seni biraz ihtiyatsız bulurum ... 

- Hayır .. Haksızııın .. Bu mektub Mi -
~el Boranofun vasiyetnamesi idi. Üzerinde 
de şunlar yazılıydı: cı Yirmi bir yaşına gel
diği zaman oğlum Serj Mihailoviç Bora -
nofa verilecektir. Eğer oğlum bu yaştan 
evvel ölürse, bu mektubu elinde bulundu
ranlardan, onu hiç açmadan yok etmele -
rini isterim. ıı 

- Şarl.. Hiç dikkat ettin mi, Serj b)J 
mektubu aldıktan sonra biraz değişti değil 
mi~ 

- Değişti mn Anlıyamadım .. 
- Biraz evvel. sen kendin onu fazla ha-

yalperest buluyorum diyordun. Halbuki es
kiden böyle değildi. Bakışiarına bir dal -
gınlık geldi, alnına yaslı bir şey çöktü .. 

-Seninkiler hep kurun tu ..• Altı ay ev
vel oğlumuz hiç bir endişes\ olmıyan bir 
gençti, şimdi ise baroda sta;ını yapıyor, ha
yatını kazanmak için hazırlanıyor .. 

- Akşamları sık sık yok oluşuna ne 
dersin} r 

Müddeiumami 

Temma3 
ccSoa Poata, n m tarilli tefrikaaı: 82 

AYlAlS 
Yazan: Hcuan Adnan Ga -Olümden kurtuluş 

Delikanlı, süzük gözlerile kendisini mah- çok beyleri de kızciırıyordu. Ortada inklr 
zun mahzun seyr~den insan azmanına, bir olunan bir hak mevcuddu ve bu hak onua 
babadan daha çok sevdiği bu iyi kalbii a- bunun değil, bizzat Aynülcaliit galibi Bay• 
dama içi sızlıyarak baktı. Artık onu bir barsın hakkıydı. Bu akşam muzaffer ku .. 
daha görmiyecekti. Sık çadırların arasın - mandanın çadırında gizli bir toplanb ya -
dan geçerek küçük bir tepeye çıktılar. pan emirler, bu mühim ıneseleyi konuşu • 
Nayman bütün itidaline rağmen tepenin yorlardı. Toplantıda beylerden Salihi, N ec. 
korkunç manzarası karşısında gayri ihtiyari meddin Rumi, Haruni, Soğanoğlu bmüd.J 
ürperir gibi oldu. Ce1lad pala elinde kanlı din ve daha birkaç kişi vardı. Bunlardan 
kütüğünün ba§ınd:'l dur u} ordu. Ve yerde birkaçı eski maziler partisindendi. Geri ka
boyunlarından taze katl sızan iki başııız lanları da yakın vakte kadar Kutuzun ta• 
gövde, iki uçurulmuş kafa vardı. Ynnağı ü- raftarı oldukları h:ılde, zaferden sonra o
zerine düşen bu başİardan biri mahmur göz nun takındığı gurur ve azametten iocinen· 
lerile onlara bakarak sanki bu gövdeler- ler teşkil ediyordu. Bu zümrenin birincisi 
den hangisinin ke"1d;ne aid olduğunu so - olan Salihi sinirli .iinirli dolaşırken: 
ruyordu: - Onun yaptığı tam manasile nankör-

Ceiiadın arkasında duran genç bir za- lüktür -diyordu- yenı sultan olduğu günler-
bit meydana çıkarak: le zaferden sonraki hali arasındaki fark 

-Her şey hazır mı? diye sordu. çok büyüktür. Bizim sayemizde tahta çık-
Neferlerden biri ona yaklaşarak kula - tığı ve bizim sayemizde muzaffer olduKU 

ğına birkaç kelime söyledi. Bu gencin yü- halde şimdi bizlere tahakküm etmek isti -
zü Naymana yabancı gelmemişti. Biraz ha- yor. Adeta bir Salahattİn Eyyübi veya bir 
fızasını yokladıktan sonra onu Vadii Musa- Melik Salip olmıya özeniyor. Kendi ara -
da gördüğünü hatırladı. BaybarAın kölem mızdan seçtiğimiz ve elimizle ı ahta geçir
Bilik dediği gençtİ bu. Askerlere: diğimiz bir insanın bu haline nasıl taham-

- Çabuk bağlar:nı çözün! emrini ver- mü! edebiliriz? Biz istesek bile diğer emir-
di. ler ve ordu kaldıramaz. 

Kölemenler delikanlının emrini derhal Öteden Necmettin Rumi söze karı~tı. 
yaptıktan sonra biraz ötede bir ağaca bağ- - İşin en fenası bıı vaziyetten birçok 
lanmı~ bulunan dört atı çözüp getirdiler. kimseler bizi itharn ediyorlar. Onun eline 
Baybarsın kölesi bu sefer Naymanla, Arık- kuvvet ve nüfuzu fiz verdini7., iş böyle ol
boğaya hi tab eder>!k: duktan sonra Turanşahın veya Nurettin 

- Lutfen atlara bininiL arkadaşlar -de- Aybeyin ne kabahati vardı diyorlar. Ey
di- efendim Bayhan sizi ~min bir yere yübiler saltanatını biz yıktık, nüfuz ve ikti
gönderiyor. Bu iki neferl<! beraber gide- dar daima bizim elimizde kalmalıdır. Böyle 
ceksiniz. Artık sizi:ı. için hiç bir tehlike olmadığı takdirde kölemenler devleti hk 
mevcud değildir, merak etmeyin. bir zaman rahat yüzü görme7. 

Neye uğradıklarını şaşıran iki arkada~ Bu mütaleaları sükunetle diniiyen Bay-
şaşkın, eaşkın atlara bindiler. Altı köleınen- bars: 
den ikisi de geri kalan hayvanlan atladılar. Fikirleriniz güzeli -dedi - fakat ev· 

veli takib edeceğimiz yolu cizelim ve bi
zim şu mahud Ha\eb işini halledelim. 

Bilik: 
- Haydi yolunuz aç:k olsun - divı!rek, 

neferler; son emrini verdi - gideceği~iz ye
ri biliyorsunuz. Efendimizi memnun etmek 
için elinizden gelen her şeyi yapın. Onlaıı 
ufukta kaybolana kadar gö7liy~n sadık 
genç tepeden ayrılırken celladla geri kalan 
dört kölemene de ~u emri vermi~ti: 

- Arıkboğa ve Nayma:ı. idam edildi, 
cesedierini gömdük artık!. 

7 
İNKAR OLUNAN HAK 

Ordu Mısıra dönüyordu artık. Bayhan 
kendi askerile şimnli 3uriyede kısa bir ce
velan yaptıktan sonr.l Remlede orduya il
tihak etmişti. Sulıanla görülecek bir hesabı 
vardı timdi. Kutuz, eğer Helagunun ordu
sunu mağlüb ederse ona Halebi vermek va
dinde bulunmuştu. Halbuki istedi~i zaferin 
üzerinden giinler ve haftalar geçtiği halde 
hiç o taraflı olmuyord,J. Bu vaziretten si
nirlenen emir nihayet Remlede ona vad:ni 
hatırlatmış, fakat Kutuz bir takım miip -
hem ve oyalayıcı cevablarla onu atiatmak 
istemişti. Bu haksızlık sadr: Baybarsı de -
ği!, dostlarından ve takdirkarlarından bir-

yol.. Serj yirmi bir ya§ında çok p-Üzel bir 
genç.. Bizi ne kadar s~vcrse sevsi.ı.. Her 
halde akpmları Senliste, şöyje bir ge
zintiye çıkılacak sevgili arkadaşlar bul -
mak da hakkı ... 

Dedi. Sonra ayağa kalkarak ilave etti: 
- Sevgili karıcığım .. bu mevzuu değiş

tirelim artık .. Adliyede beni yığınlada dos
ya bekliyor ... 

Müddeiumumi zarfları toplarken, göz
leri, evladlığının mektubuna ilişti, yüzün
de derhal garib çizgiler belirdi, fakat, ka
rısı bunun farkına varamadı. 

O da hemen Serjin mektubunu, zarfile 
beraber ce bine indirdi; çalı~ma odasına 
geçti, masasının başına ht-ııüz oturmu~tu ki 
telefonun zili çaldı: 

- Allo .. Cümhuriyet müddeiumumiai -
nin kendisi ... Kreyl jandarma çavuşu mu~. 
Oinliyorum .. . 

- ... 
- Nerede~ Cinayetten n~~aman ha -

beriniz oldu~ 
- ... 
- Jik tahkikatı yaptınız mı~ 
- ... 
- Hemen geliyonım .. Bir saate varmaz 

orada oluruz. 
Müddeiumumi telefonu kapadıktan son

ra, bir saniye kadar, gözlerini yumarak dü
şündü. O sırada karısı d.Jl içeri girmişti: 

- Ne oldun Şart?. Niçin öyle duruyor
sun? ı 

- Çok esrarengiz bir cinayet olmuş .• 
Herşan alıp hemen gideceğim .. Lutfen Al
frede haber göndertir misin arabayı kapı
nın önüne getirsin r 

Karuı çu;tu:ı~n 

Salibi tekrar ayağrı kalktı: 
-Evet emir, hepimizin ~ayesi sizin hak 

1.-ınızı korumaktır. Znferi sizin sayenizde 
kazandık. Sizin Mısıra avdetinizle mane -
viyatımız kuvvet buldu. Bugün mağnbdan, 
maşrıka kadar herk~s sizin namınızı alkış
lıyor. Elbette bu zafeTin mükafatını göre
ceksiniz. 

- Hükümdar sözünden döndü. Hakkı· 

mızı vermiyor, ne yapalım~ 
- Verilmiyen hak alınır emirim. 
-Şiddet mD 
- Evet her zaman olduğu gibi ... 
- Ve gene hançer oyunu. 
Soğanoğlu İlmüttin daha temkinli dav· 

ranıyordu. 

- Sözün tesirini unutuy .. n musunuz) 
Bana kalırsa mücadeleye karar vermeden 
Kutuzdan hakkınızı rcsme:ı ve açıkça is -
teyiniz. İnsan hakkını sulhle alamayınca 
kuvvetle almıya hak kazanır. 

- Ben de bu fikirdcyim. Kutuzia açılr 
konuşmak istiyorum. 

(Arkası ftl') 

katle muayene etti, elini alnına götürüp 
düşündü. Sonra sorgu hakimine telefon et
ti. Karısı odaya girdiği zaman, müddeiu • 
mumi de ikinc~ telefon knnuşmasını bitir· 
mişti. 

- Alfrede haber gönderdin mi> 
- Evet .. Arabayı getiriyor •. nt'reye gi· 

diyorsunuz? 
- Kreyle. 
- Çok kalacak mısın? 
-Bilmem .. beni yem~ğe bekleme.nin .• 

Ne olur ne olmaz, pardesümü de alayım •.. 
Birkaç dakika sonra, müddeiumumi o • 

tomobiline binmiş ve uzakbşmı~tı. 
KANLI GÜVERCINLIK 

Senlis sorgu hakimi Bay l.udovik Her· 
şar, müddeiumuminin şahsi dostlanndan 
idi, fakat, ruhan, onun tam zıddı idi: 

Kısa boylu, gayet çirkin idi. Yalnız ba
şına oturduğu küçük evinin taraÇ&IInda 
müddeiumumiyi bekliyordu. Otomobile at
ladıktan sonra, müddeiumumiye ilk sözü: 

- Zaten ben ne zaman <cCinayet tahki· 
katında fikri sabit•> adındaki tezimin üze
rinde birkaç sayfa yazm'ak için otunam. 
böyle bir cinayet ile yazımı yan bırakrrım. 

Müddeiumuminin elini sıktıktan sonra 
da ilave etti: 

- Nereye gidiyoruz, telefonda bir teY 
söylemedin ~ 

- Kreylel 
- Öldürülen kim imiş) 
- Kızı ile beraber oturan Marukin a • 

dında ihtiyar bir Rus •. Bu sabah, hançer • 
tenmiş olarak bulunmuş .. 

-Evi soyulmuş mu~ 
- Zannetmem. Çavucı Lüno katile aid 

hiç bir iz bulunmadığını söyledi •. belki si
yasi bir cinayettir diyor ..• 

Sorgu hakimi, parıl parıl yanan gözleri
ni müddeiumumiye çevirdi: 

- Kutyepof cinayetinden sonra, her öl
dürülen Rus bir siyasi ciııayetin kurbanı gi
bi görülüyor. Halbuki, cinayet tahkikatın
da böyle fikri sabitler çok tehlikelidir. 

Müddeiumumi gü ldü: 
- Bu senin etüdü n nıevzuu ı 
Dedi. 

ee 
leri 



Macarlar T ransilvanyayı 
almıya karar vermişler 

<a...tuatı ı Ind aayfada> 
ee silah, cephane 'Ve mitralyöz gönderdik
leri söylenmektedir. 

gar karakolu aalı:erleri. bir beyaz hava fi
seii atmıolardır. Bu, hudud tervisleri ni -
zamnameaince kabul edilmi, bir keyfiyet -

HERGÜN 
(Ba$larafı 2 nci sayfada) 

tilkçe bahaettlitlm bu değif;me hA.dlsesl de
nın ederken, kesif blr ba.kle Almanyada 
toplanmı.t olan tetnlk, aıtının kar.şısına 

tankla çıktı. Bu defakl muharebe t.enkla 
altın aruında btr mücadeleden başka blr~1 
dettldır. 

* tir. Bunun üzerine Rumenler tarafından bir Dünyanın Ilk Umt tarihçlsl olan İbn! Hal-
Lon.dra, 2 (Huauai) _ Romanya ve kaç el ailah ablmıt. fakat buna Bulgar hu- dun, lnaa.nm medenilik kudretinden bahae. 

Macanstan arasındaki ihtilifın muslihane dud muhafızları mukabele etmemiştir. Ge- derken, onun bu kudretini kafasında be
bir şekilde haiJedileeeği · ümid edilme'kle ce, sükun içinde geçmi~ fakat sabah kıua- ylnle de~. vücudUndeki matsal tertibatı -
beraber, her iki taraf ta yeni yeni a!keri kolumuz, muharebe nizarnında dahilden nın mükemmeliyetne izah eder. Bu Arab !i
tedbirler almaktadır. gelen Rumen askerlerinin kendi karakol _ lozofuna göre, ln.cıanm kolu ve narmakları 

A-..1 tedbirler 

. Y ~ni ~~diseıere meydan vermemek en- ]arına doğru ilerlemekte olduğunu müşa _ bir makine sistemidir. Bu makine slstP.ml 
dışesıle ıkı taraf hududu d k k t' 1 hede etmiştir. Bu, Rumen askerlerinin ge- hiçbir hayvaooa yoktur. İbni Haldun'un fi'k. 
b . 'k n 8 ı ı a ann rınce, ln.cıan medeniyet yolunda ilerlemeıH ırer mı tar geri alı d ki d • b ce karakollarırfı terketmi, bulunduklarını 6

• 
k ki d n ı arına aır azı tatasma de~II. tollarile parmaklarmdan L ayna ar an verilen haberl• ri ne Pe.,te. isbat eylemdttedir. Bulgarla:- tarafından 
ne de B''k · ' " ,_. h d d h b 1 h bıı.ret an'anevı malcine slstE"mlne borçludur. 

U Te~ teyıd etmemi Jerdit. ınmse U U U geçmemiş ve iç ir si a 
Macaristıuu B"'-

1 
• • p d atılmamıştır. Filhakika, Adem o~luna husu.c;1 bir çalışma 

n wı:~ e çısı efle e lmkl'mlan veren bu makine slc;temi Jn.~anla 
çlııt.;>~dr~ 2 IHususi ı - Bukr<'~eki Macar el- beraber en tptidat bir teknik vasıtasıdır. tn-
ı · \lgUn Peşteye Vfı.s:ıl olmuş ve derhnl ha. halyan kontrolU altmda bulunan san. bu vasıtadan lııtlfade ederek, kendi y{\. 
~~ıye nazın Kont Şaty tarafından ikabul e_ cudü haricinde de makineler yarattı . Bu ma_ 
~~tır. FranSIZ arazisi de abluka ediliyor kineler bugUn bt\tün ln.cıanlı~ın havatına 

R acar ~lçlsi , hudud hfıdiselerl hakkında hlkim olacak dert~ceve ıı;PlmlııUr. t~kolao;Ult 
umen hUkCım tl . <Başt.arafı 1 inci savfada) 

Şaky' 1 e nın noktal nazannı Ko:.ıt diğini fakat tafsilat vermenin .. imdilik va- ve Metafizik Arab mektebl, ınsanı «Hayvanı 
ye z:ıh edecektir. y Ndtıkı> sözlle tarif etti. Onun bug\inkü rea-

kitsiz olacağını da aynca beyan etmicıtir. 
Sof"a 

2
(H Sofyııda (A.A.) ll.c:bt

11
ve flzlk tarifi, ctı-knik sahibi ha~ant O-

dU " ususl) - Buradaki Rumen elçisi la ir . 
B ~ harlclye nazırı Poı>of'u zıynret ederek Edenin beyanah Sade harb tçin de~ıı. havat Için M do~u 

u ügar - Rumen hooud hftdiseleri hakkınd~ Londra 2 (A.A.) - Reuter: olnn «Para. gene para, gPnP naraı , dUsturu 
gor şmfi.ştfir. İngiliz harbiye nazın Eden, Avam Kama- artık eskim~tır. Bundan bövle. harb vf! ha-
gô~eulgar as1 mnhf.ellerinde .oo)ilendiğlne rasında Polonyn ve Çek lejyonları hakkmda yat fclsefesUe u~a:ııarnk olanlar . • teknik, 
SUlh, B~lgartstan kendi taleblerını a~c'lk şu beyanatta bulunmuştur: gene tekn\k, genP tP'Irnik!-t divt'ı'eklPrdlr. 
dır. YOlıle tahakkuk ettırmek arzusunda _ Polonya ve Cek ordularına mensub bazı cU _ 11 1 t1} 

Calaçtaki hadise 
Bükreş 2 - Rad • b'ld' . Pazar .. .. or aJansı ı ırıyor: 

d iseler h gkuknu dGalatz' da cereyan eden h l-
a ın a dahT . . 

rettiği hir t bl"v • ı) c n ezaretının neş-
tedir: e ıg aşağıdakı izahatı vermek-

Arzularile Beııar h 
muhafız aske 1 . 8 Yaya gitmek üzere 
ziran akşam ır C~~a ne.zareti altında 30 Ha
Iki bin kişilik ı tz da beklemekte olan 
mesine isyan ~me e grupu, treiJin gecik -
mişler ve du e er~k kaçmağa te.şebbüıı et-
mişlerdir. Bi: :krı·n~ .?te~~e muknbele el -
tır. Birçok k~ 1kışı olmuş ve yaralanmış
muhafıziard ım.k~ er de tevkif edilmiştir. 
lntizam sü atJ ı ı . sker ve polis ölmüştür. 
dan gel ra he tesıs edilmistir. Besarabyn-

ı ı en mu ncirleri koymak için gar bo
§a tı mıştır p 
meliy . • d rograma tevfikan tahliye a -

esıne evam d "l k d ' y servisi · d e ı me te ır. ardım 
leştirmen urmadan çalı maktadırlar. Yer
ei 'ıb e m~rk~zlerine gelmiş olaniann hep-

ate edılmışler v k _ı·ı · lA len e enuı erıne azıınge -
muavenet yapılmı tır. (a.a . ) 

Besarabyanın işgali tamam 
Moskova 2 (A A ) T . • · - Royter: 

ran ıı.Bs aJansının verdiği haberlere nnza -
esnrabya ve B k . . . sabah u ovına nın ışgali bu 
tamamlanmıştır. 

Romanyada milli matem günü 
s··k 

lcıtal~rı~~t 2 (A.A.) - Hükumet, Rumen 
rimnli Buk so? unııurlannın Beaarabvn ve 
3 Temmuz ovı~a. t~praklannı terkettikleri 
dedi! . tarıhının milli matem günü ad-

mesıne karar vermi~tir. 

Rumen tebliği 
•v Bükreş 2 (A.A.) _ 
lıg ediyor: Genel kunnay teb-

1 Temmuz günü B ı 
arneliyes i derpiş ed'J . esaıabyanın tahiye 
ı:e devnm ederek S)'~. J?~ogr.am mucibin
nin şimalı, A an e etın .'" şımali Tiudei' 

eni Edinita PR gata,RBoıan, Pinut:d, Bri- 1 
ı ' · ecea eni Cal · c· · c:iu eni, Romenetsi La 1 , Cha.ra.ı:ı- ıu -

annışbr. ' cue ve ıtaı hattına 

Sovyet seri c.. .. 1 • • 1 • .• .. uz.utam arının acele il,.rle -
ıo erı yuzunden bazı ] d h 1 
iş olan h~d· ı . . Yer er e usu e gel· 

ll ıse er ıkı taraf k A n o 

in arasında vuk b l .. as erı şe en
inde um . 1 u u a:ı muzaker~tt netiee-

umıyet e mem . b h 
ette halled") · . nunıyet a 1 bir su-

. ı mıştır. 

3000 komün• t 
Bükreş 2 (AA.) _ ıs . . • 

• Polis Romanyada 300~oyter .~ı~dınyor: 
ıf ederek Be L kornunıst tev -
Ma . tand saraTJyaya göı;ıdermiştir. 

cans a alkollü meırubat aabl 
Yasak ması 

Budapette 2 (A A ) 
na21n gelee ~- ·c - Macaristan da-

e.tt uma gü .. k d 
mahallerde alkollü m nune a ar 

ıırn ••• .,,., menetmitt' eırubat aatıl-n. 
y oku tr.ıaleri uaJblcL 

Budapette 2 (A.A.) _ Ma 
iryolları müdürlüiü held ·tar devlet 

teknik zaruretler ~ı&.:ebiı~ ~~.1 ~iyen ha-
. b ıoutun Y"Oku 

nın u geeeden itibaren v • b' 
kadar azalblacağını halka :1Aenı ır 

ı an et _ 

zütnmlar, ingiltereye gelmi.şlerdir ve yeni _ (A( ulu'ffin C ·['/r.9en 
den teşktlô.t)andırılmaktadır. HAlen bu hu- .................................. ........................... . 

Sözün kısası sust.n dahn geniş izahat veremem. Falrat şu. 
nu söyHyebillrlm ki bu cüzütamlarm, müş _ 
terek dü.şmnna knrfl mücadelemlze 1~tlr~k-
leri daima şayanı memnunlyettir. (B~ tarafı 2 nci aaılfadrı.) 

Eden, İrlandanın müdaraası hakkınıla da mlr ederek hayvanların içeriye girmelerine 
şunları .!!ÖylemişUr: ml'ı.ni olmak, geli~i güzel mPZar kazdırtma -

Şimaıt İrlandadaki garnlzon. en iyi str:ı- mak ve hele, altmıı, yıl, hal ve ka1ile. mü -
tejlk vnzlyetı temin edecek !urctte s\mdidl'n teaddld Türk ne.s\llttrlne edeb ve fa?.ilet ho. 
lazım gelen yerlere ddıtılml4 bulunmakta. calı~ı etml.ş bir büyük adamın kabrine hllr -
dır. met göstermek .. bunları lüzumsuz, kUHetli 
Di~er taraftan, ba,şvekn muavini Attıee, addediyordu. 

di~er b\r suaıe asn~ıdaki cevabı vermlştır: Tarife .. sade bu akla gelmi!Jtl. Dünya ve 
İn~•ıız hükflmetı. mllcndeleye devam et - madde! 

me~e muktedlr bulunan ve mücadeleye de- Zavallı babacı~ım sen bunlardan ne ka -
vnmı arzu eden btl tün Frnnsıı kuvv~tlt'rlni dar ve ne türlü nefrt•t ederdinl. 
mfımkün oldu~u kadar te.<~vik etmenin enem. J:;; ı:;; 1 _,...,..- · 
m lyetini tamamile mftdrlktir . Hü~me~. bu <._.... L kr.ellt • t...-alH 
me.c:ele ne müst.ncel bir surette meşgul ol -
maktadır. 

Wevgand Suriyeele 
Londra 2 (Hususi) - Suriyeve gitmek 

üzere Fransadan kareket etmi~ olnn Gene
ral \'t' eygand, bugiin Ati~aya varmıştır. 
······························································ 

Şehir röportajları 
(Baştararı 2 net sayfada) 

Delikanlılar gazineların daha çok harem
leşm~ köşelerine ttibar ediyorlar. Avıb -
lanmaz gençlik bu! Fakat siz gelin de bu -
nu blt.lşik masada lkl genç kızla oturan b:ı
bayant kıyafetli ihtiyar bayana anıatm: 

- Kız Piraye önUne bak! 
- Nurinnlsa, §U kırmızı kravatlı onlanın 

gözfi burnda, b~ım çevirme .. 

Bir doktorun günlük 
notlarindan Sahildeki çoluk çocuğu sormayın.. Ara _ 

1=== = ==============1 lıktan, sandaldan denize atlıyanıann had 

Karın ağrıları 
Gobdin üzerinde hissedilen bütün san. 

cı krizlerinde düşünülecek ha.stnlıklar 

mide ve on iki parmak barsa~ında kar
ha yani yara veyahud sarra kesesi taş -
!andır. Mide veyahu<l on iki parmak 
b::ı.rsa~ında karha okl~u zaman hasta -
nın hissettiği ıztırab daha dalmldlr, da. 
ha sıktır ve muhakkak ki yemekle aHi. -
kası vardır. Yani yemekten iki saat son. 
rn b:ı.,Iar ve hazım bittikten .sonra sükU
net bulur. Halbuki safra ta.şları krizle _ 
rının muayyen zamanı yoktur. Uzun bir 
sükün devresinden aonra herhangi müz. 
min, muharriş bir ııebeble mesela çok ka
rışık yemek ve alkollü içkiler vesairedcn 
sonra başlar, bir çok~ üstüste devam 
eder. Nihayet tekrar uzun bir sütftn dev. 
ri başlar. Fazla olarak safra tqlan kriz
lerinde sa~ omuz.a kadar saneı lntfşar e
der. Mide karhalarında jse arkaya sırtn 
doğru ~nlar lntı.,ar eder. Sa!ra taşları 

krizlerinde ekserlyet.ıe aa. çok sarılık gö _ 
rülür. Dl~ertnde bu yoktur. EHıasıl mide 
e~tlil!l. haımnsızlılt mide karhalarında 

çok görülür. Bulantı ve kay i8e her Iki 
hastalıkta da vardır. Herhangisi olursa 
olsun sık sık tutan göbek iistü sanCJları
nın sebebini sürnt.ıe tayin ve tethls P.• _ 

tirrnek lAzımdır. ve bugünkü ve.ıaitimiz
le bu hemen hemen yüwe yüz mümkün. 
dür. Ondan .sonra da tedavi ıbaşlar. 

Ce va tı ls'1~n okayueala rDDın podıı 
pala yoUamafaruu rtea ederim. Akci t.alı:. 

elirde ts•ekle.rl mabhelesb llalabnir. 

" 

ve hesabı yok. Mayolu mayosuz dalıyorlar. 
Gece b:ıstırdıktan sonra Yenikapı biraz d:ı

ha canlanıyor. DenizdEm şerldle.şen ışıklar 
üzerinde sandallar biraz daha artıyor, ka -
Iabalık biraz daha teJtA.c;üf ediyor. Fakat şL 

r .• 1 Y A T li U L A ~ ) , 
'----~------------~-RAŞİD RlZA TiYATROSU 

Ballde ~In beraber bu ak .. arn 
Üsküclar _ BağlarbiLfl _ Hile baı'!ı~esinde 

VELiNiN çoculm 
Komedi 3 perde 

Sayfa 1 

·Resmi Tebliğl8r 
ln~liz tebliii 

Londra. 2 (A.A.) - lngiliz hava ne:ıa
retinin tebliği: 

Dün akşam Jngiliz hava kuvvetlerine 
mensub bombardıman tllı'Yyareleri, dü~ma
nın Kiel deniz üsaüne hücum ederek birçuk 
darbeler kaydeylemişlerdir. 

Diğer bombardıman tayyareleri, Ham
burgda petrol tasfiye fabrikasına, Hamm 
köprüsüne, Duisberg civarında mühim bir 
hedefe ve Meiderich' de bir yüksek fırına 
hücum etmişlerdir. 

Bremenin cenubu ~arkisinde Deichshau
sen' de tayyare fabrikası, dün 1\kşam, bom
bardıman tayyarelerimiz tarafından bir ke
re daha hücuma maruz tutulmu~tur. Fabri
kaya ve yakınındaki tayyare meydanına 
hasarlar yapılmıştır. 

Köln ve Velno tayyare meydanları ile 
Texel deniz tayyarelen üssii de müessir su
rette hücuma mal"\17. bırakılmıştır. 

Donanmaya mensuh ta,•varelerimiz. dün 
aksam, RotteTdam civarında mavnnlara ve 
nakliyata hücum etmiştir. Bir balıkçı ge
misi herhava olmuş ve nakliyatta büyük 
hereüroere vukua getirilmi~t\r. 

Bütün harektiUan yalnız dört tayyare
miz üıılerine dönmem.iştir. 

Alman tebliği 
Führerin umumi karargahı 2 (A.A.) -

Alman ba kumandan fığının tebliği: 
30 1 Iaziran ve 1 Temmuz günleri, Ingiliz 

]ersey ve Guernsey adalan, hava kuvvet
leri filotillaları, bahriye temas kıtali\rı ·ve 
ordu müfrezeleri tarafından bir baskın ile 
işgal edilmiştir. Bu harekatta, bir Alman 
keşif tayyaresl. bir çarpı~mn esnasında, 
Bristolblenheim tipinde iki Ingiliz tnyynre!'li 
düşürmüştür. 

Manş denizi ilzerinde keşif harekatı es
nasında, 1 Temmuz öğleden ~onra 1 or -
quay'ın şarkında bir Ingiliz sahil muhafaza 
gambotuna hücum edilmiş ve ynkılmıştır. 

2 Temmuz gecesi, muhareb"! tavyarele -
rimiz, Bristol civarında liman tesiaatınn hıi
cum etmişlerdir. Yangınlar ve infilaklar 
müşahede edilmiştir. 

Kiel' e tearnn 
2 Temmuz gecesi, İngiliz tayyarelen ta

rafından şimali ve garbi Almanyaya ynpı -
lan hücumlar esnasında, Kiel üzerine bom
balar atılmıştır. Fakat büyük hasllr olma
mıştır. Birkaç sivil ölmüştür. 

Hava dafi bataryalarımıı, beş düşman 
tayyaresi düşürmüştür. Diğer iki düşman 
tayyaresi de Kiel" e yapılan düşman hücu -
mu esna!lında bahriyenin tayyare dafi ba
taryaları tarafından düşürülmüştür. Üç Al
man tayyaresi kayıbdır. 

İtalyan tebliği 
halyada bir mahal, 2 (A.A.) -ltalyan 

umumi karargahının 12 numaralı teblibri: 

şelı masaları l;ıiç sormayın! 
Söyliyenlerlrt hakkı vannış.. Haklkatc.::ı 

Yenikapı e~lenceli olmuş .. 
Nusret Safa Coşkun 

Bingazi hududunda tayyarelenmiz hava 
şartlannın müau.d.eaizliğine $ığmen dü~ 
manın :zırhlı otomobillerini büyük ve kfl. 
çük çapta bombalarla bombardıman ed• 
rek bunlardan bir kaçını hasara uğratmı~ 
lar Yeya yakmışlardır. Iki tayyar::miz üsl• 
rine dönmemiştir. 

Tayyarelenmiz Akdenizin cenubu şal'
kisinde büyük bir düşman kafilesini gafO 
avlıyarak birlcaç kere müessir surette bom
bardıman etmiştir. 

Sarki AfTikada tayyarelenmiz liman te
sisatını ve Serheranın depolarını müeaalr 
surette bombardıman etmiştir. 

Düşman tayyareleri Ma!Jsua'yı bombar
dıman etmeğe teşebbü" ctmi~lerse de avcı.. 
tayyarelerimizin müdahalesi üzerine çekil
rneğe mecbur olmuslardır . ...\vc.ı tayyareJer 
rimiz iki dü~man tayyare!lini düşürmüşler• 
dir. Bahriye tayyare dafi bataryalannın a- · 
teşi neticesinde bir düşman layyaresi alev
ler içinde düşmüştür. 

Dü~man tayyareleri Augusta'yı bombar
dıman etmişlerdir. Fakat bahriye tayyare 
dafi hataı-yalannın derhal ve müessir bir 
surette müdnfaası taarruzu neticesiz bırak
mıştır. Bir düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. Hasarat ehemmiyetsizdir. Sivi] ahali
den 3 kişi yaralanmıştır. 

Rumen kara sulannda 
tehlikeli mıntakalar 

Romanya hükumeti ahiren kara sulan 
dahilinde bazı mıntakaların tPhlikeli olarak 
ilan edildiğini denizcilere bildirmiştir. Bu 
ilana göre 30 Haziran 1940 tarihinden iti
baren atağıda yazılı sahalar tehlikeli mın· 
takadır: 

1) 44.50 derece ve 4-1.14 derece arn 
şimali dairesi ile şarkan 29.5 7 tul dairesi a
rasında tahdid olunan kara suları. 

2) 44. derece ve 44.24 derece arzı tl· 
mali dairesi ile şarkan 28.56 derece tul da
iresi amaında tahdid olunan kara suları. 

Bundan başka T una veya Köstenceye 
girmek istiyen gerek Rumen ve gerekse 
eenebi gemiler muvasalat gün ve saatlerint 
evvelden telsiz telgrafla Sünne ve Kösten
ceıle bulunan liman memurluklarına bildi
recekler ve St. Cheorge fenerinin 6 mil 
cenubu prkisinde ve Fouzla burnunun S 
mil cenubu şarkisinde bir noktada durarak: 
gönderilecek lulavuzun vürudunu bekliye
ceklerdir. Bu suretle her gemi kılavuz refa
katinde limana girebilecektir. Bu hükiim
lere riayet etmiyen gemilerin maruz bulu
nacakları her türlü tehlike ve bundan do
ğacak zararlar kendilerine aid olacaktır. 

Kılavuzluk fena havalar veva sis vnzi
yeti müstesna olmak üzere gü~eşin doğu. 
şundan bauşına kadar devam edecek ve 
kılavuz gemiler bu müddet zarfında ifayı 
vn\fe .:~eklerdir. 

Jlin Liman Reisliğince de denizcilerimi
ze bildirilmiştir. 

YATAN SEMALARINI 
KORUYAN BiRE~ 

' 
C ELik' 
OLUYUR. 



8 Sayfa 

Saatlerinin gayet zengin 

PIRLANT ALl ~e ELMASLI 
Çeşidleri gelmiştir. 

SON YENI MODELLER ÇOK ZARIFTIR. 

Fiatlarİ fevkalade uygundur. 
Bir dera görmeniz menraatıniz icabıdır. 

Z. SAATMAN 
fstanbuJ, Suitanhamıım, Camcıbaşı hnn, ARLON deposu. 

Devlet demiryollar• va limanları işlelme3i 
umum idaresi ilanlar• 

Devlet demiryolları beJinci i1letme müdürlüğünden 
ı - Fevzipaşa _ Diyarbakır hattı üzerinde Sallar _ Geyik istasyonları arasında Plat

form üzerinde 11000 m 3 balastm ihzarı kapalı zarf usulile eksiiLmeye konuı ~ 
muştur. 

%- Muhammen bedeli (15950) ve muvakkat teminatı (1197) liradır. 

3 - Eksiitme 1917/ 940 tarihine müsadif Cuma günü saat ll de Malatya işletme bi
nasında yapılacaKtır. 

4 - Taliblerln Ticaret Odası vesikası muvakkat teminata ald makbuz veya banka 
mektubu ne teklff mektublarını 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde almak 
üzere mühürlü zarf içinde tayin edilen ihale saatinden bir saat evvel Malatya 
işletme Müdürlültüne vermeleri veya göndermeleri llzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

S - Bu işe aid şartname ve muka~ele projesi Ankara, Haydarpaşa garlarında, DI -
yarbakır, EHizığ istasyonlarında JBteklilere bedelsiz verilir. c3205• c5448a 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: ı888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka:nnd-l kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında en az 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çeki lecek kur'a ilc aşağıdaki plana göre ık· 
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 
500 
250 

Lirahk 4,000 Lira 

4 " 
4 " 

40 " 
100 " 

" 
" 
" 
" 
" 

2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

" 
" 
" 
" 
" 120 " 

160 " 

100 
50 
40 
20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesabiarındaki paralar 
miyenlere ikranuye çıktığı takdirde 

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

bir sene içinde 50 liradan aşağı dü~ -
% 20 fazlasile verilecektir. 
Birincikanun, ı Mart ve 1 Haziran ta· 

Kayseri Belediye Riyaseti~den: 
Kayseri .şehrlnln hali hazır haritasının ikinal işi yapılan teklif haddi layıle görüldil

ğü takdirde 14/6/940 Cuma günü saat 14 de ;kapalı zarf usullle eksiltıneye konulınu~ 
.ise de tallb zuhur etmediğinden arttırma ekslltme ve Ihale kanununun 40 ıncı maddesi 
mucibince bitiş tarthinden ıtıbaren bir ay müddetlc pazarlı~n konulmasına karar ve. 
rildığlnden taıtblerin 1417/940 tarihine kadar belediye encıimenlne müracaatları ve 
"llrtnameyi İstanbul Belediyesi Fen heyeti ve Ankara Belediyesi lnıar heyeti fen ~ef. 
liğinde görebilecekleri ilAn olunur. (5256) 

İTALYA ve MERKEZi 
Avrupadan Şimendifar ile 

HER NEVi NAKLiYAT 
Tafsilat için : 

K. A. MÜLLER ve Şki. 
MIN ERV A HAN - GALATA. Telefon: 40090 • P. K. 1090 

SON POSTA 

Ankara borsasi 
2 Temmuz 940 açılıf _ kapanış fiatıarı 

ÇEKLER 

.A.Çıli.I..K& p&Dlf 
Londra ı Bterlln 5.24 
New-York 100 Dolar 136.- 138.-
Cenevre 100 İniç. Fr. 29.4375 
Atina 100 Drahml 0.0975 
Botya 100 Len 1.68 
Madr1d 100 Peçeta 13.00 
Budapettt 100 Penıtı 24.6575 
Blikreş 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Dinar 3.275 
Yokohama 100 Yen 33.05 
Stokholm 100 i.,v~ç Kr. 31.005 

Esharn ve tahvillt 

19.-1938 % 5 ikramiyeli 
Erganl 19.28 19. 
Sıvııs _ Erzurum 2 
Sıvas.Erzurum 3 
Sıvas.Erzurum 4 
İş Bankası nama 

19.50 
19.50 
19.50 

8.30 

Son Posta· 
Yevml, Siyasi. Havadb ve Halk g2.zetes1 

Yerebatan, Çatalç~şme sokak. 25 

İSTANBUL . 

Gazeteır.izde çıkan yazı ve 
resimlerln bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
= 

1 6 ~ 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 141}\j rj ;)1) 4vll 

YUNANİSTAN 2J-!J 12:.W 710 

ECNEBİ ı7ou 14N b ll U 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
l..t. 

!.)J 

.:.7iJ 
..JVJ 

Gelen evralt geri verilme-ı. 
Ilanlardan me ı ·uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
PUl ilavE.'si lazımdır • ................................................. ,~ 

Oripden Sonra 
~'pn Mükemmel Kuvvet //acı ... 

En eski Malaga şaraplarından 

.istihzar edilmiş olan QUlNIUM 
ILABARRAQUE, Zayıf ve 
IKansızlarla hali nekahatte bulunanlar ve faz
la çalışmadan yorgun düşanler ve Gripten 
kalkanlar için en mükemmel kuvvet ilacıdır. 

Yemeklerden sonra bir Lik ör kadehi 
miktarı iktisabı kuvvet ve iyadei 
Sıhhat için kafıdjr. Tesiri mücerrep 
ve Paris Tıp Akademisi tarafından 
tavsiye edile n 

Temmuz 3 

~·arabı nı nıükmmel mllhavvidi. 

::;;--::::-----

1Deposu: Galata, Gümrük sok. No. 38 
Her Ecunede Satılır. 

~--• • 3 Te mm uz Çarşamba günü aktamı saat lO da "' ' 

Bayan M U ALLA, Keman i SA D 1 
ve arkadaşları 

SUADiYE PLAJINDA 
Yunanlı orkt st ra - Pek neşeli caz Tnrki:yede emsali olmıyan bnynt 
YENf O'rEL bUtUn konfor gazellig-l ile açılmıştır. Fiatlar ucuzdar. 

ADEMi iKTiDAR 
we BII:LBIEVSEKLiGiNE -

Tabfetteri her eczanede bulunur 
lPoata kutusu 12~~) Galata, latanbul 

Reçete lle tlatılır 

(- ~ksürenlere : Katran Hakkı Ekrem -,. 
• Bronşiliere pek faidelidir .-J 

; Posta kutusu : 741 İstanbul l . : 
~ Telgra.f: Son Posta : 
: Telefon : 20203 : . -
,"··············································'~ 

Kadıköy kazası tapu sic il muhafızlığından: 1 -----
Erenköyünde Bostancı mahallesinin sınır- ' Üniversite Rektörlüğünden: 

başı soka~ında kO. in eski 36 numaralı bir ı Türk İnkıldbı tarihınin birincı lkmal imtJhanları 4 Temmuz Perşembe günü saat 9 dıı 
iut'a tarla defatlri müdevverede 8 Klı.nu- Universıle kÖnferans salonunda yapılacaktır. İkmalli talebeden arzu edenlerin hıwr bu~ 
nuevvel 1324 tarihile .Alhdürrahman Hindi ı Iunmaıarı. c5603• 

zevcesi Rukiye adına kayıdlı oldu~u görül -1 -••••••••llllıl 
müş !.'>e de mezkftr 8 K~nunuevvel 1324 ta -ı 
rlhll deruhde dei1Uetlle tapu siciliert üze _ 
rinde yapılan araştırmalarda kaydı buluna
mamıştır. Vergi şubesindeki kayıdlarda hü. l 
lMa defterinde Rukiye adına kayıdlı oldu~u 

ı 
ve son arazi tahrlrinde tahrir harici kaldıltı 

bildirilmiştir. Rukiyenin 1332 3enesinde ve. j 
fatile kocası Abdürrahim lle oğulları Ali l 
ve Kerim ve kızı Mihri namlarına intikal ve ı 
seneds!z tasarrufata teb'an tescil olunmak 
üzere 6 Ağustos 940 tarihine tesadüf eden 1 

Salı günü mahallinde tapu memuru tarafın. 
dan tahkikat yapılaca~ından sözü geçen 
tarla ile bir güna alakası olanlar ve tasarruf ı 
iddia edenler bulunduğu takdirde elinde 
mevcud v~salk Uc birlikte mezkür günde ma
hallinde bulunacak tapu memuruna veya -
hud Sultanahmedde tapu dairesinde l{adı_ ı 
köy tapu sic il muha.fızlı~ına 1940-88 hı!ır ı 
numarnsile müracaat etmeleri ll!in olunur. 

Zayi - Nüfus tezkeresi U e askerlik tczke.. 1 
re ml kaybettim. Yenisini alacağımdan es -ı 
kisinln hükmü yoktur. 

• e.bfnka.raıhisarın Tamz:ıra mahallesinden 
ı 

ilan T arifemiz 
Tek sütun santlınl .......................... 

maktu 500 
nci •ahil e 400 )) 

2 ncı sahile 250 )) 

3 ncü •ahil e 200 )) 

4 ncü •ahil e 100 )) 

Iç sahile 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz • 
lıı.ca miktarda. illn yaptıracaklar 
ayrıca tenzllatlı ta.rifemlz.den istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa illinlar için ayrı bir tartıe derp~ 
edilmiştir 

Son Postanın ticart iiA.nlanna ald 
~er için fU adl'&e müracaat edU. 
melldlr. 

ilancılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi 

Son Posta Matlıauı . 

~eınyat Müdürü: Selim Rtıgıp Emeg . 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem VŞAKLIGU. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

1940 IKRAMIYELERI: 
1 aded 2000 liralık - 2000.- Ula 
3 , 1000 • - 3000.- , 
o • 500 • ... 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 , - 4000.- • 
75 • 50 • - 3750.- • 

210 ll 25 • ... 6250.- • 

Kqldeler: 1 Şubat, ı l\laJIIa 
1 Atustos, ı Wncitepi.ıı &aı1la • 
lerinde ı-aplla. 

' 


