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u aris an· oman a an 
ls e erini ou e ere i ir i 
B_ulgar Hariciye Nazırı dün Sovyet 

elçisi ile uzun bir görüşme ylıptı 
Taymis gazetesi: " AlmaD.ya. Balkanlarda 

lDuhasama tın vukuuna mAni olmak icin ne kadar - . 
fedakarlık lazımsa hepsini yapacaktır, diyor 
Sofyn 3 S ... ·-··•••••••••••••••••••••••••••-•••••••••"••••••••••••··-
B 1 - tefani ajansı bildiriyor: 1 b 

nin So~;:d:~iciy: _nazırı Sovy~tle~ Birliği- 1 MISirin har 
carisın R elçısı B. Lavrentıef ıle Bul -
uzun b7~n ö ~manyadan istekleri hakkında 

lıi ~~~st:kı:~Flı~~~~=ş~~ritasının ta dili ka rş 1 SI n d 8 
tınld w anya ı e talya tarafından kararlBJ-

ınid ıg~_lznmkan ~azarı itibara alınacağı ü - vazl·yetl• 
e ı me tedır. (a.a.) 

Tayınise göre vaziyet 

llabesistanda. , 
nı.aka.ve111.e -~ 
aiA111.etleri 

İ~giliz Başvekil muavininin Avam 
Karnarasında bir suale cevabı 

Balle Selasla 
llabe,istaua 
dönüyor mu? 

Londra ı (HIJSU.'!l) - Harb vaztyetl hat _ 

kında yarm Avam tamarasmda beyanatta 
bulunncak olan ba.§V8kil Qörotı. bu aq&m 

Kral taratından kabul edllm1ft1r. { 
Londra 3 (A.A.) - Baş ve kU m un vinf B 

Attlee, B. Çörçil'ln yann harb vazlyetl hak.. 

kında beyanatta bulunnca~ıru Avam Ka -

marasında bUdlrm!lfU. 
Meb'us Mander'in Hab~lstan vazlyetl ve 

imparator Haile Selasla'nin avd&ti imkAn -
lnn hakkl.nda ~rdulu blr suale cevab ve -
ren harlol.ye müst6Şan B. Butler, bu hll8U3.. 

Londra 3 (A A ) · 
B lk · · - Royter: 

ra tt ab anlarda~ i variyet hakkında tefsi 

; Kahlre 3 CReuter) - Hasan Sabri ba yapacak hiçbir beyanatı olıiıadı~ını, aa -

Al u u nan Tım es gazetesi diyor ki: 
vuk manya, Balkanlnrda ınuhasamatın 
Ica lu~nj. mani olmak için ne kadar foda -
b r ı azımaa hepsini yapacaktır,. Dıa 
\juhasamat, Almanyayı iage eden kay

ha arı, tam lngilterey: kar§ı meydan oku
ja~nı tatbik mevkiine koymak üzere bu
un _uğu. bir sırada tehlikeye koyıı.caktır. 
ba~d:d;lik b~lmanya Balkaniara aid hıleri, BuJ.aar bariciye nazırı Popof 
h k ıar ın devamı mfiddetinco aakıda ratorluiunu tekrar teaise matuf değildir. 
~ra ma~a çalı§acaktır, Fakat B. Stalin Al- Eski hududlar, fakat bilhassa Almanya
la any.nyı doğu Avrupasında hAkim görmtk yı ve ortalını emniyette kılmak için uzak 
Rt\m\ıyor. Baltık devletlerinin i~gali ve biT meaafede tutmak. 

Pmen toprağının ilhakı pele te. Rus impa- (DeftDU J DOt sayfada) 

-~ ..... ---- ---------- ... 

C 
-'-~~~~ 

Romanyada vaziyet gergin ::J 
Bükreşte Yalıadiler 

aleyhinde nümayişler 
gapıldı, ölenler var 
BUkreş radyosu gece 9,20 da ant olarak 

neşriyatlnt tatil etti, 
Macar parlamentosunda tezahUrat yapıldı 

Londra, 3 ~H i) 
Bulı:ovinan S usus - Besarabya ve 
ınamlan ın 1 ovyetler tarafından logall ta-

mıo o mıı.kla b R Id gergin vazl t la Dera er, omanyada-
Meml k i ye e n devam etmektedir 

tedbirler e k:~.? her tarafında alınan aak~rt 
Cie tank, z.ırhl~e:ratevoememiotlr. Her yer
lle tesadüf d'l '- a ~e kıtaatın hareketi-e ı meıdedır. 

BugOn Bükrette ve diğer bazı §ehirlerde 
Y ehudilere kar11 nümayitler yapılmı~tır. 
Ölenler ve yaralananlar vardır. 

Bükrqte, üniversite talebeleri de arbe-
deler çıkarmıtlaıdır. · 

Cece, anat 9.20 de havadis neoriyatı ya
pan Bükret radyoau, ant olarak netriyatını 
tatil etmi~tir. <Devamı 3 üncü sayfada) 

_Halebde Veygandan 
Iştirakile dün mühim 
bir topiant1 yapllda 

Puho Weyga nd Masigli 
Roma radyo unun dün akşam dtıı. 

lüınata göre g ne w d ve-r ısi ına- «and, Surıye yüksek komisert Puho, Fransa. 
ıın Ha cbe vnsıl nın Alıkara büyük elçiMI Masigli ve general 

bugün, meb'usan mecl.l.ainde ilk beyanatını dece Habeoi&tanda Içinden kaynıyıın ştddııtli 
yapmıştır. bir mukavemet aıA.metlerl mevcud olduRunu 

Yeni Mısır ba.şvekili, harici siyaset hak - söylemekle iktua edece~inl blldimılştlr. Haile Selasio 

k mda demlftlr tl: , •• "·········-········-··························-····-·································· ••••••••••••••••••••••••••••• 
Harici siyasetimlz, ha.rbe karı.,mamış bu • 

l\Jnan bütün yabanoı memleketlerc kar~ 
dostluk üzerine müe.>ses olacaktır. TamamL 
yetlnl ve istiklMini idame arzusunda bulu -
nan Mısır, ayni zamanda büyük mU 
İngiitereye karşı taahhüdlerlnl ifa etmek ve 
ittitak ve' dostluAunu metin ve ruhu ile tera 
movk.llne koymak arzusundadır. 

Ca.a.) 

15 bin tonluk 
bir İngiliz vapuru 

torpillendi 
Yapurda 1500 Alman 

ve İtalyan bulunuyordu 

Londra, 3 - Royter: 
Bir Alman denizaltı gemi9i tarafından 

torpillenen 15.500 tonilatoluk Gran dor 
Star Ingiliz vapurunda, Kanadaya ı;tötürUI-
mekte olan 1500 Alman ve !talyan teba~sı 
bulunuyordu. Bu vapurda bulunan müret-
tebat ve yolcudan kurtarılan bin kadar ki
ti. bugün, bir İskoçya Jimanına çılcarılmıo
tır. Mürettebattan ve vapurdn bulunan İn
giliz askerlerinden de boğulanlar vardır. 

. (A.A.) 

ingiltere Mareşal 
Peten hükümeti ile 
temaslarıni kesmedi 
Londra, 3 (Hu~uııt) - Hariciye miiııte

pn Butler, bugün Avam Kamıuaaında ao
rulan bir auale cevaben, İngilterenin Petain 
hükumetile temaslarını kesmemi~ olduğu
nu ve bu temasların Londradaki Fransız 
maslahatgüzarı va!!ıtasie yapıldığını söyle
mittir. 

Butler, diğer bir suale cevaben de, de
mittir ki: 

- General de Gaulle"ü bütün hilr Fran
sızların lideri olarak tanıyoruz. ıı 

italya 60 tayyara 
kaybetmiş 

Londra 3 (Huswi> - İtalyanın hnrbe glr
dljUn.denberl 60 tayyare kaybettl~l tesbit o. 
lunmuştur. Dl~er 25 tayynrcnln de muhtemel 
olarak tahrib edlldl~l tahmin olunmaktadır . .............................................................. 

Hatıralar arasında 
Yazan: Halid Ziya Uşakhgil 

(Bugün 2 nci sayfamızda) 

Fransa da yeni bir ana 
yasa haz1rlan1yor 

Yeni ana yasa modern ve cür'etkô.r 
olacak ve devlete 

otoritesini, nüfuzunu iade egligecek 
Bugünkü parlamentonun yerini almak üzere seçilecek olan 

asambleler taratmdan yeni ana yasa tasdik edilecek 
Vichy, 3 - Havas ajansı bildiriyor: bilmek için, mareşal ve arkadaşları. tea~ 
Vichy'ye yerleşir yerleameı:, Pctain bii- mülcii formalizmi bir tarafa bıralcmağe 

kumeti, lcil hal suretleri İstiyen korlr.un9 kat't aurette azmetmiş bulunmaktadırlar~ 
mesele1ere karşı koymak üzere harekete Eğer memleketin çabuk bir kalkınmaaı ar-
geçmittir. Bu muazzam iote muvaffak ola- <Devamı 2 ncl sayfada.) 

····-···················································-··································································· 
Amerika Japonyanın 
U zakşarkta lıarekô.tını 
dikkatle takib ediyor 
İngiltere ile An e ika arasında bir deniz ittifakı 
imzalanacağına dair haber hayretle karşılandı 

Sivillerin tahliyesine batlan dığı Hongkongdan bir gÖTÜnÜf 

Londra, 3 {Hususi) - Ingiltere ile A- fından verilen haber, Vaoington mahfello
merika arasında yakında bir deniz ittifakı rinde hayretle karşılanmıttır • 

• U'"OliW&.I,IU 2 DAJl DVfııı.di~ 
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2 Sayfa 

Amerika Japonyanin 
Uzakşarkta harekat1n1 
dikkatle takib ediyor 

(Baştaralı 1 inci sayfada) 

Ayni mahleller, ittifak haberini tdc:ıib 
etmekle beraber, Amerikanın Uzak~rkta
ki .siyasetinin deaişmemi, olduğunu ve 
Japon luıth hareketinin dikkatle takib e
dildiğini tebarüz ettirmektedirler. 

Londradaki salahiyettar mahfclter de, 
Ittifak hab"ri hakkında ademi malumat be
yan etmektediTler. 

Lo~ra, 3 - Royter ajansının diploma
tik muhabirinin saliıhiyet!nr makamaltan 
öğrendiğine nazaran Şanghay ve Birma
nieden Çine giden yollar hakkında Japon
Iann muhtelif metalibatı, Ingiliz hükume
tince nazarı dikkate alınmaktadır. Japon 
bükOmeline yakında bir cevab gönderile-
bileceği ümid edilmektedir. (A.A.) 

Honr - Konr'dan tahliye edilenler 
ManDa 3 CA.A.) - Hong _ Kong'dan tah -

Uye edilen 1740 tlşntk bir kafile, bugünler. 
de beklenilmekte olan 9 bin kişi ne blrliltte 
1k1 vapurla buraya gelmiştir. Empress Of 
Japon vapunı 1640 İngiliz ve Presldent Coo
lidge'de 100 Amerikalı tahliye etmiştir. Bu 
mült.cel akını bunların tskft.nı mesele.oıinl or. 
tnya koymaktadır: Rels B. Quezona muhte • 
tırıere ıhtaratta bulunmuştur. 

Fransada yeni bir ana 
yasa hazırlaniyor 

(Ba.şta.rafı ı Inci sayfada) 

.tu ediliyorsa, Fransanın mağlubiyeti üzeri· 
ne hemen derhal cüretli tedbirler almak 
lazımdır. 

Parlamento da, Franı.u idare tetıkilatının 
bütün bünyesini, bizzat kendi müesseseleri 
de dahil olmak üzere, ıslah için büklımete 
yardım etmelidir. Pek yakında, pek mu
hakkak olarak önümüzdeki hafta, meb·u
ean ver ayan mecl~leri önünde bu huawı 
için müzakere başlıyacak ve müteakıben 
her iki meclis, milli asamble halinde bir
leşmiş olarak toplanacaktır. Hükumet. 
Fmnsaya, cUmhuriyetçi prensipler ve mev
cud kanunlar çerçevesi içinde, mareşal 
Petainln yüksek otoritesi altında veni bir 
anayasa temin etmek üzere, parlamento
dan elzem sallihiyet istiyecektir. Bu anaya
aanın esas hedefini, işçilerin. ailenin ve vn
tanın hukukunun ganınti edilmesi teşkil 
ey liyecek tir. 
Mütarekenın imznsındanberl i.iıerinde dü-

ı;tınftlmekte olan bu jroje, mUre~lerl ta -
rafından gerek Bordo'da gerek Clcrmont -
Ferrandda bir çok ft.yan aznsınn ve mcbnsa 
açılmış ve bu arpltı.mento nzalan, mtittefl _ 
kan, g1infin mecburlyeUerlnl müdrlk bulun • 
duklannı bUdlrmUılerdlr. Mllli kalkınmanın 
tera kuvvetinde devamlılık olmadıkça ve i~e 
b~lamak Için hükümetin devain edecdlne 
kanaatı oulunmadıkça vilcude getirllerniye -
ce~ı bahsinde etltrırt umumiye, herhalde par
lAmento lle ayni f1klrde bulunacaktır. Çaluı
ma ve zek!\ memlekete bu dereec fenalık 
yapmı.o ola~ UUmasın ve plütokrasi'nln ye -
rlne geçmelidir. 
Yenı anayasa, modem ve cür'etktır olac~k 

ve devlete otorlte.!lni hilkümranh~ım ve nü
fuıunu iade eyllyecekUr. 
Yenı anayasa, asamble taratından veya -

hud bugünkil parlAmentonun yerini ıümnk 
üzere aecilecet Mambleler tarafından tas -
dik edlleeektır. Bu sahada meslek ~ekküL 
lerine herhalde gentıı tenuıll hakkı verlle • 
cektlr. 

Nazırlar heyetının önümüzdeki toplantı -
sında. Clennoıit - Ferranddn parltLmento • 
nun lotlma tarihi tesbit olunacakttt. Par -
ıame.nto azamndan bir çolt'unun işgal altın -
datı arazide bulunmasından do~an gfi.çlllk -
ler ~bebOe. meb'usa.n ve tıynn mccllsleri. 
ancak bir hafta sonra toplanabDecektir. 

Halebde Veygandın iştirakile 
don mühim bir toplanti yap1ld1 

SON POSTA 

esimll akale: Herkes her tesadüften istifade edeme~ 

1 Q 14 h.ırLiııin batlangıCJnda Fransız ordusu tehlikeli bir 
vaziyete düşmügtü. faik kuvvetlerin önünde nerede durabile
ceğini kat'iyetle keatiremiyerek mütemadiyen ric'at edip du
ruyor<:Ju. 

Dir gün bir Fransız yüzbaııısı aırf şahat merakını tatmin için 
yalnız başına bir istikpf gezintisi yaparken Alman snğ cenn
hının yürüyüş istikametini cenuba doi'ru deği,tirmit olduğu
nu gördü. Şimalini boo bırakmıııtı, Fransa bundan istifade 
edebilirdi, -vaziyeti lmirlerine bildirdi. ve bir kişinin yapmı~ 
olduğu bu iatikşaf hareketinden de Fransanın Mar n zaferi 
doğdu, bütün harbin !k.ibetini tayin etti. 

Insanların ve milletierin hayatlannda muhtelif tesadüJlerin 
bazan kat'i mahiyeti h~iz tesirler yaptığını iddia ederler. Bu 
iddia esas itiburilc doğrudur, gerçekten bazı ferdierin yükse
Jip alçalmalarında, ba:ıı milletierin sonup parlamalarında 

muhtelif teııadüfleı mühim nisbette amil olmuşlardır, fakat 
· bu .ıcaidcnin sıhhı.ti hadisede alakadar olan lerdin veya mille

tin önüne çıkan fırsatı görüp görmemesile, o fıraattan istifade 
etmeyi bilip bi1memesile ve nihayet istifade edecek kuvvctte 
olup olmamasile mukayyeddir, .fırsat gerçi bir hazinedir, fa
kat herhs elıni o hazineye aokamaz, ondan dilediği gibi istifa
de edemez. 

eşinci ---ehmedin meraklari . 
Sultan Reşndın her insan gibi ufak tefek ............... Y A Z A N ................ şeyi teşkil eden ve süfera kabulü için kul-

meraklan vardı. Bunlar kusur mahiyetinde j lanılan büyük aalonda gene Abdülmecid -
teliıkki ederek aleyhine tefsir etmek pek U [•J z • : den kalma pek güzel bir Aubusson halısı 
ziyade mugayiri lnsaf olur. Bu meraklar - fl Q l l Y Q ı vardı ki kırk seneden fazla bir zaman için-
dan hatıra gelenler arasında birkaç tane • u kl [ • de cıvıl cıvıl kaynıyan güneşten oldukça 
sini kaydedeyimı ŞQ ıgi .~ solmuş renginden ba§kıı bir kusuru yoktu. 

Elektrikten hoşlanmazdl ........................................................ Yepyeni kalmış denebilecek bir halde o
lan bu nefis halının, belki kıyınetine bir 

G 1 · d b' 1 d d 1 f 1 kaldumağa muvaffak olan mefruşat ida -öz enn e ır nza nn o ayı aza eskilik ilavesi yapacak olan eoluklugvuna 
ı k · d h 1 d · · resinin bu mühim ve her türlü kazaya mü-para zıya an oş anmcz ı; onun ıçın sa- hünkar tahammül edemiyerek bir Hereke 
d ı k •k " bb b said işi ne vesnitle yapabildiğini tahattur e-ray 8 e e tn tesisahna, ta teşe üsün i- halısile tebdilinJ istedi. lradeyı' hazinei has-

d · d b J k fık b 1 demiyorum. Gene bu kabilden bir mera-aydın en aş ı yara ' mu va ir nazar a saya tebligv den ba•ka yapacak bir ;. yoktu, 
bak d Ç "' b' 1 k 'k kına, harem dairesinin büyük aofasında y -. 

mn ı. ıragnn yangınının ır e e tn ufak bir ilave yaparak: (Pek ziyade kıy -
k d ıl d h ı b dört köşede mevzu olan birer metreden 
azasın an teve ü ü i tima i üzerine una meti haiz olan bu halı sonradan dü..'!iinüle-

h. d h' . . •v• d fazla irtifada gümüş §amdanlar için vakıf -
ır e ve ım ınzımam ettıgın en, müte - olduk. • cek bir yerde kullanılmak Üzere muhafaza 

hassıs Saidin pek vlkıfane mesaisile her edilmek kaydile .•. ) halı ne '>ldu, buna da 
türlü tesisab iptidaiye ikmaf edildiği. sara- Hoşlanmadıgı şamdanlar bugün vakıf değilim . 
yın her tarafında avizeler ve büyük ;am - Bana bunlardan birkaç defa. aradan on M • tl . 
danlar tellerle örüldüğü halde, iş yalnız ezıye eri 

beş, yirmi gün geçirerek bahsetti. Babası 
cereyan vermekten Ibaret kaldığı halde Abd 1 d k f f I'şte Sultan Re~adın meraklarından da ü meci pe ziyade ne is e;ıyaya me - y 

Dolmabahçe sarayını loşluktan kurtarmak · b 1 ) bahsettı'm, bunları kusur olmak u"zere te-tunıyet gösterir ve snrayt un ar a doldur-
mümkün olmadı. Belki de hünkar bu eon k laAkkı' •tmek mu"mku··n olMa bı'le bunlara mn için büyük masraflardan çekinmez .. ~ 
İ§in bir neticeye varmasına mani olacak · · D 1 _,\_ h h 1 d 1 mukabil kaydedilmeK' icab eden birçok me-ımaş. o ffilliDa çenin a a mevcu o an 
yolda hafl telkinatta bulunmuştura Onun d f h 1 h .• :yetlerı· vardı. Bunların başında adeta na ir ve ne is eşyası, ususi e m~ ur üs - .... 
arzuııuna muhalefet bizlere düşmez i. di d kk 1 d · kendisinin vasfı mümeyyizi olarak her va-ta ann fi.snrın an teşe ü e en zengın 

Kalorifer istemedi levhaları hep onun yadigarıdır. Haremin kit her vesile ile nazik olmak, türlü can 

k bu şamdanları da 0 kabilden 0 J8 rnk Paris- sıkacak ahvale ma'rıiz olur dururken hid-
Merkezi teshin işi de böyle a arnete det ve infialine tercüman olabilecek bir 

U ı F 1 • d k ktu"' te imal ettirilmiş, gayet san·atkfuane ~ey -
m ncer 0 mu~tu. az a zıya an or gu kelimeye, bir harekete 'ımkan bırakmamak 
k d D lrn b h 1 w k d · 1 • d lerdi ve her birinin kaidesinde geyiklere a ar o a a çen n eogu aıre erın e kaygusunu kaydetmelidir. . 

v 1 k J b -ıAhh t saldıran av köpeklerini tecsim eden pek 
yaşamaga a ış ın ° an u mu 8 am za Uzun yıllar bizmetı'nde bulunduk, gün 
fazla sıcaktan da muztarih olurdu. Sarayın musaona ve bakılınca ya§ıyor olduğuna 

t k k b ı hükmedilecek tabiiyette groupe-lar vardı. geçmezdi ki kendisini kiriren gömıiyelim, 
her tarafı oyu ara •ıca su oru arının gı:- öyle hadisat ve vukuat arasında ona mii-

ğ. d l'kl 'h d'l · h t" k )t k Sunlan harerne her girdikçe hayran olarak çece ı e ı er ı zar e ı mı~. at 8 0 u lôki olduk ki mes)e:C.ini, mizacını muhtelif 
k d · ·ı· 1 t ft • d b' uzun uzun temaşa ederdim. Bir ~iin hünkar ~ 
apısın an gırı ınce ao ara a mevcu ır vesilelerle tecrlibe etıni• olduk. Onun . hiç 

h d k 1 1 le 1 b d b . beni oraya kadar celbetti ve bunların ya - Y 
ma zen e azan ç n azı mış, ura 8 ır bir zaman, degvil bizlere kar~ı. hususi biz-
d "k k b ) ik k h nına kadar götürerek: - Ne acı ınnnzara- -e yu se aca yapı mış en azana ma - metinde bulunan bendegana, müsahibana 
aus olan yer, her tfirlü gayrete rağmen, su lari .• dedi; bunları gördükçe fıdeta muaz-

1 k k • zeb oluyorum. Bi,. are ney ik ler!.. Acaba karşı bile bir ağır !IÖZ söylediği ne. yııhud 
i•tilasından kurtan arnıyara azanın vaz ı- bu n lan kaldırmak "'mümkün olmıu mı">.. ineitecek bir tekdirde bulunduğuna şahid 
na imkAn hlsıl olamamıttı. Bütün Dolma - olmadık. Onu yakından gören, kendiııile 
b h d • L nd b 1 d' Sustum. susmaktan ba:ıka elden ne ge -a çe sarayı, enız ıcenan 8 u unan ı - dogrv udan dogru"' ya temas fırsııbnı bulan 
ğ 1 'b' f t · · h ·· ') ]irdi?.. Hakiketen bu manzarndftn kendisi er saray ar gı ı, enn vesaıtın enuz ı er- ka&tı"bler, yaverler, dı'g';er bütfin sanıy erkan 
ı · I d b k I k mi bir azftb duyuyordu. yoksa harem hal -
ememış zaman arın a au as ın anna ar- ve anasırı onun tarafında her vakit ibti -

Il • · L b'ld'kl · b Id b" k kının telkini mi vardı? Aradftn hir muddet şı teme ennı s.ura 1 ı en 8 e ır · aza- sam ve iltifat ile muamele gördüklerinin 
• • i b" I bi A • I b .. e,.tikten ııonnı bir .gün ma'r.ızata bakar -

nın vaz ı ıç n oy e r ma!'llaya ga e e ça- ,. "' •u"kranını ta•ırlar. Maamafıih bundan bir if-
ı 1 1 k b • hAd' ) ken kalemi elinden bırakartık gene bundan ~ ~ 
ın amaması an aşı amıyaca rr a ıse 0 - rat mana~ını da Çlkarmak dogv ru olmaı:. E-

mak la beraber. bunda da lı ün karın gizlice bah!!etti, münaııib bir !!ekilde geciııtirdim; gv er öyle olsaydı bunun bir kıymeti kalmaz
müeaair olan bir mUdahalesi olmuştur mü- bir üçüncü, bir dördüncü defa artık geeiş-

h k 
ı. k h bb" d'l thme~e imkan kalmavınea: _ Tensih bu- dı, yapılacak iltifatı bir ölçü dairesinde tu-

taleasile 8 iıcati isti na a te~e us e ı e - "' J tardı. Yalnız huzura kabul edilen vükela 
d . 1- d h t't fk d yurulursa, dedirtl, şamdanları yerinde bı-me ı, ve s.ışın saray 8 ep ı reıı ı ur • ' ve rı'cale kar•ı ı'stım' ald en vazne,.megv e ka-

d k !.Rkalım, fakat ohm sade birer kaideye o- ., ...... 
(B~fı 1 hıel sayfada) u · k h . . turtmak için yenklen :ıvak döktürelim. Pe- dir olamadığı elfazı ihtiramiye bizleri ol -

Mıttela~r arumda Halebde mühim bir BüyUk aynalara arşı te aşısı deri miikerreminizin ( zıwıf damarı) bir ya- dukça sıkardı. 
toplantı ynpılınıf, Buriyenln vazlyetl görU - Ufak meraklan anıaında bilyük aynalara digarı olan .o mevcud kaideleri hazinei has- Doğru söylemekten hiç bir zaman geri 
§illmilştilr. karşı olan tehaşisine de i~aret etmelidir. ~arta, yahud hazinei hiimayunda muhafazft kalarnıyan Lutf.i Simavi bir gün bana bun-

Müeadeleye lcarar veren FransıZ Bunlar gözlerini mi alırdı, yahud birdenbi- edilmek üzere kaldınınlar ... dan bahsederken: - Kendimi tutama -
mllatemlekui re çökilp bir kaza tevlid eder diye mi dü- Buna muvafakat etti ve e>vlece yapıldı. dım: müna!!ib bir liaanla bu :tevata le arşı 

Noumea 3 (A.A.) - Reuter: Mahalli :mec. tfinUrdü, bilinemez; her halde daima ge - Ben o nefis ııan'at eserlerini bövlece kur - 0 kadar nazikane bulunmanın muzır bir te
ll:ı yeni Kalf'donyanm İngilterenin yanıba - çeceii bir yerde bulunan ve yerden yük - tarmı• oldu~uma hAla memnunum, fakat sir yapabileceğini, söyledim: dedi. 
şında mftcadeleye devam edeceAi taranru sek tavana kadar aiden gayet cesim Vene- onlar buPiin nerelerde mahfuz olduğuna Pek doğru olan hu ;eözün bir te.ir yap -
ittifakla kabul etmlftlr. Ştındi bu Fransıs dik aynallnın kaldınlmaaını Istedi. Bunlar vakıf değili"'· tığına kail değilim, nitekim o da hünUrın 
milstemlelı:eslnd.e ~ahla mevzuu olan mese- Abdü1hamidin türlü maaraflarla ve ernek _ 8. h l h'ka · o tarzda devam ettiğinden ııikayet eder 

,le Avtı.m'alya ne mtı.rtatbel tıeart müna.se - lerle sarayın muhtelif yerleri için celbettiği If a 1 1 yeSI dururdu. 
betlerln tanztmldlr. ııayanı hayret nefaset ve cesamette ayna _ Gene bu kabilden bir halı hikayesini ta- Hünkarın bu nazik olmak lc.aygu!lunun 
····--·-·T··-A-··K-····v-··-, .. •M••••••••••• .... ••- lardandı. Bu kaldırılanların nereye tesadüf hattur ediyorum. Dolmabahct"nin saat kule- bir hikaye!'lini de naklederek bu bahse ha-

~et=ti~·k=l~e:ri:n:i,~v~e~o=n~l:a:n:::k:ı:rm~a~k~a~ız~ın~=in~d~i~r~ip~"~i~n~e~n~a~z~ı~r~c~e~p~h~e=s~in~i~n;;d§;e~ni~z~ta~r~a~f~ın~d~nk~·i;;k~. o~··:;. ;;t~i~m~e~v~e~re~r.~e~v~im~.:;;;;;~H=a:li~d~Z~iv~a~U~a~a~k;§;J,~ıı;§'il~ 
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Finlandiya fnzla müşteri bulamadığı için, df'h'\ doğru!lu 
milşten ile temasa geçemediği için kliğıd i~tihsalinı aznltmı~ .. 

STER iNANMAl 
mıya, mt!vııim mahsulünü de ağaçların fizerinde bırakmıya ka

rar verıni§. 

PERŞEMBE 
Bir vakitln gümrükaüz olarak lstanbula teslim kil•J3unu 5 

kuru~a aatarlardı. Bugün malın elde kalmakta olmasına baka
rak galib ihtimalle bu fiati dnha ~a indirmiş olacaklardrr. 

Kliğıdın kilo~u lstanbulda 2 7 kuruştur, o da bulunmak tnrtile. 
Y.ahn•nin kiloeuna gelince, 120. yahud 130 .kuruşluT. 
Artışın veya eksilişin yüzde kaç olduğunu artık aiz hf'sab 

s. o. c. Evvel 
6 84 28 8 4.9 

O le İkindi Akşam 

s. D. s. D. s. l>. 
V. 18 18 1'1 18 20 '" E. • t8 tl 14. u 

IMSAK 

s. D. 
8 14 

e 80 

Yataı 

s. D, 
22 4.7 

2 ll2 

Herkesin hilkmü kendi malına geçer. 
FiniCmdiyanın Uğıd için müııterisiz kalmasına mukabil Bre

zilya da kahvesinin fiatını indire indire 1 aded kuruşn düşür
müş, hakmııı ki. gene alnn yok, daha doğrusu Avrupaya yol
lamak imkan haricinde, fazla yer tutmaması için stokları yak-

j 

1 ST ER NA N, 

ediniz. 
Türkiyenin AIJnha bin oükür, kara yolu da açıktır, df'niz yo

lu da. Faklit işte bu açı'k olan yoUardan Finlandiyanın Hğı
dını, Br~:zilyanın da kahvesini getirtebilmenin mümkün oldu

ğuna: 

S.T ER INANMA 

Temmuz 4' -

. Bulgaristan 
Romanyadan isteklerini 

Sovyetlere bildirdi 
(Ba.,tara.fı ı inei sarfada) 

Bununla beraber Sovyetler Birliğinin AJ.. 
manyada hasıl ettiği hotnutsuzluğu izam 
etmemelidir. Hiç şüphesiz Almnn hüku -
meti bir kere batıda harbi kazanınca Sov• 
yetler Birliğini bu arada yaptığı rahatslll 
edici kazançlardan mahrum etmek kendi • 
ai için kolay olacağı fikrindedir. 

Bununla beraber. Sovyet iler]eyiııi pro
te.tolara veya mukabil tedbirlere sebeb ol~ 
mamakla beraber Alınanya için i~leri ol
dukça iğlak etmiştir. ------

ingiliz Başvekili dün 
Sovyet setiri le görüştü 

Londra 3 (Hususi) -'Sovyet 
elçisi Maisky, bu akşam başvekil 
tarafından kabul edilmiştir. 

büyü li 
Çörçil 

Görü§Tlle bir müddet devam etmi~tir. 

Başvekilin 

Teşehhürleri 

• 

Ankara, 3 (A.A.) - Başvekil Dr. Re
fik Saydam, kabotajın Türk bayrağına geç-
mesinin yıldönümü dolayısite muhtelif te• 
şekkül ve yurdda,lardnn ıı.lmış olduğu teb .. 
ıik telgraflnnndan tloiayı teşekkür ve mu
kabil tebriklerinin ibiağına Anadolu. njan
sını memur etmişlerdir. 

Erzurum kongrestnin 
Yıldönüm ll 
Erzurum, 3 (A.A.) - Erzurum kon• 

gresini açmak üzere Büyük Atamızın Erzu• 
ruma ayak bastığı günün yıldönümii olan 
bugün Cümhuriyet alanında büyük mera• 
simle kutlulanmıetır. _ __;:.,._ ____ _ 

Mareşal Graziani 
Roma, 3 (A.A.) - Resmen bildi:-ildl

ğine göre, Libya umumi valiliğine tnyin 
edilen mareşal Graziani, İtalyan ordusu 
genel kurmay başkanlığını ubtesinde mu
hafaza edecektir. Mareşnlın gaybubeti es· 
onaında genel kurmay i~lerine, ikinci rel1 
general Ratta bakncaktır. 

İnhisarlar V ekili 
Tekirdağ, 3 (A.A.) - lnhisarlar Veki

li Raif Karadeniz bugün Tekirdnğınn gele~ 
rek tetkikattn bulunmuştur. 

İzmirde sıcaklar 
İzmir 3 (A.A.) - Hava tki gündenberi faz. 

la sıcak yapİnağa başlamıştır. Diin termo • 
metre gölgede otuz beşi göstermfljtir. 
······························································ 

Sinir meselesi 
Soğukkanlı olmaıun da bir derecesi 

var. Ben çabuk slnlrlenmlyen, beye. 
cana kapılmıyan, muhakeme kabUi -
yetlml kolay kolay kaybetmlyen bir 
adamım. 1\leslek hayatımızıla bizi bir 
şoför kadu slnirlendlrecek çok ı,ıey_ 
lere tesadüf ederiz.. Fakat eskllerin 
tabiri [.e o kadar pl~tşb ki kolay 
'llnirlenmeyi11. Hatta güler, geçeriz. 

Bununla beraber itiraf edeyim ki 
or;on zamanıarda havalardan mı, bitdi
selerden ml nedendir eski mukaveme. 
tirnin kalroadılını hissediyorum: 'Es. 
ktden yanıbaşımda çifte saz heyeti 
fasıl yapsa hiç nıüteesslr olmadan ya
znna devam ederdim.. Şim«!J. uzakta bir 
lnek vız&ldasa zlbnlm kanucala.nıyor, 

a.-ıabun boroluyor. İhtiyarlik dlyeınl -
yonım. · Çünkü bu Oıal yavaş yavalj 
del'li birdenbire ba.<~tırdı. Nelere sinir. 
Jeniyonım.? Sayılmaz ki! Ra.dyoda 
ıürtelerl yaıi:ış okuyan (San'atkitr!» 
lara mı. kekeliyen konfer:ınscılara mı, 
frentçe kelimeleri aksanlarOe tıvırdı.. 
kı batde türkçeleri beceremiyen şplke
re ml. yeni harflerle deniz aşırı yaz_ 
dıtım halde deniz a!ITI dlı.en müretti-
be ml, Fran.-ıa matliıb oldu dl7e bana 
küfür mektubu rollayan ltar:le ml, 
sokakta haktu diye yere tüküren 
terbiyesizlere ml. npurda, tramvayd:ı 
bilir. bi"mez 'Siyasetten dem nırnn 
ukalfılara mı. altı ·aylık bebell reı:dir. 
mek b:ı.hanesfle Beyoflu kaldınmla -
nnda çocuk araba~ süren mftrelıbl -
yelere ml, dlreksiyonda sigara iren, 
kalıp kıyafetl yerinde birini görfiııce 
kapıyı açıp (buyurun beyim. küc.fık 
taksi) diyen şoföre ml, otomobtlc'tcn 
indikten sonra saate bakarak ntır 
aksak t~üzdanını çıkarıp para boırlur
mıya kalkan müşteriye mt, yan kal. 
dmmı dar rörüp caddenln ortasınrl:m 
giden. şoför klakson çaldı diye nl:ız 
bozan sersemtere ml. tulnmba.cı argo_ 
ıııUe konusan mek~b tn!ebeslne ml, 
radvosunun düfmeslnl on kertesine 
kad.ar açıp mahalleyi bluır eden gilr
meml In otluna mı, yoksa bütün bn 
blrlkml sinir mlkToplarmı tahrik 
edip aı:dıran. ahiandıran zamanın, 

devrat\ın, badlsatın tersine akışına 
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TCigraf, elefoo e adyo erieri 

Sou Daki a 
• 
Ingiliz limanlarındaki 
Fransız harb gemilerine 

vaz' ıged edildi 
Şimali Afrika müstemlekelerindeki harb gemileri 
hakkında da müzakereler cereyan ediyor, bir Fransız 

amiralı İngilterenin tekliflerini reddetti 

Amerika siyasetinde 
dikkate değer yeni bir 

veçhe göze çarpıyor 
Yazan : Selim Ral(ıp Em e~ 

.A merika Birleşik hükumeti tarafın • 
dan garbi Avrupa harbi münase-o 

betile garb demokrasilerine malzemece ya
pılmakta olan geniş yardım siyasetinde bir
denbire bir değişme vukubulduğunu dün 
gelen haberler bildirmi~lerdir. Bir kısım 
re.mi Amerikan mehafiÜnin Avrupa har -
bine müdahale edilmesini ister göründük -
leri bir sırada hasıl olan bu ,iyaset tebed
dülü, Üzerinde durulmıya ve esbabı muci-

t~~~dra 4 (Hususi) - Istihbarat neza-ılarında bulunan Fransız harb 
re 1 ır tebliğ neşretmiştir. Fransız donan- vaziyed edilmiştir. 

beai araştırılmıya değer mühim bir hadise
dir. Bir zamanlar Amerika ordusunun fiili 

gemilerine hizmetinde bulunan harb gemiJetile son sis

~br!~ın vaz~?'etile alakadar bulunan bu Şimali Afrikadaki Fransız müstemleke-
e ı~de ezcumle deniliyar ki: lerinde bulunan diğer cüzütamlara da mu-

.. " ransız hlikumeti Alman ve İtalyan ayyen teklifler yapılarak harbin sonuna ka
bu~a~eke şartianna uyarak donanmasının dar bunların mahfuz tututmaları taleb e • 

u ı1kı ~emleket tarafından kullanılmaması dilmiştir. Bu huaustaki müzakerelere de -
ve ngıltere aleyhinde harekete getirilme- vam edilmektedir. 
nı~sik §artile, kontrol altına alınma~ına mu- Ancak Orandaki Fransız amirali İngil-
va t ~:. etmişti. terenin tekliflerini reddetmi~ bulunmak • 
b ngı ız .. hük~meti Almanya ve İtalyanın tadır. 
h ul ta~h~udlerıni ifa etmiyeceklerine kani Ingiliz limanlannda bulunan Fransız 
"-u ~~ u1gun~an, Fransız donanmasının harb gemilerine vaziyed edilmesi dolayı -
;nk 1 a kyhı~e kullanılmamasını temin et- aile suitefehhümden mütevellid iki hadise 
cüe I ~a sa1ıle bazı tedbirler almıştır. Bu müstesna olarak teslim muamelesi nor -

m c en ° arak billimum İngiliz liman - mal bir aurette cereyan etmiştir. 

Almanya, Romanyaya askeri 
yardımda bıılunamıyacağını bildirdi 

~ondta 4 (Hususi} - Besarabyanın iş-
galı arifesinde Al .. h . . manyanın muza erehnı 
taleb etm k • · k 1 K e ıçın ra a~l tarafından !IU-

!;!i mahausada Almanyaya gönderilmiş o-

lan Bükreşteki Alman büyük elçisi doktor 
F abriçiua Bükrefe dönmüııtür. 

Sefir Almanyanın sirndilik Romanyaya 
hiç bir askeri yardımda bulunamıyacağını 
krala bildirmiştir. 

ingiliz, halyan hava kuvvetleri 
arasmda şiddetli muharebeler oldu 

tem tayyarelerio dahi Ingiltereye ve Fran
saya aatılınalan istenirken, şimdi, birden
bire bu yardıma bu ,eklilc: nihayet veril -
m esi acaba neden icab etmiştir) 

Amerika Ingiltereye bundan böyle bü
tün bütün harb malzemesi ve silah satmı -
yacak değildir. Fakat bu salışı yapmak için, 
bu malzemenin her şeyden evvel Amerikan 
ordusuna lazım olup olmadığı Amerikan 
erkanıharbiyesince karar altına alınacak 
ve ancak lüzumsuzluk kararı verildikten 
sonra bunlar satılacaktır. Bu tedbir idari 
mahiyette olmayıp kanun nükmiınü iktisab 
eylemiş bir karar olduğuna göre yeni dün
yadan Ingiltereye yapılmakta olan silah ve 
cephane yardımlarında zorluklar zuhur e
deceğine muhakkak nazarile bl'lkılabilir. 
Bu ise, yeni yeni birçok ilk madde kay -
naklarını ve sanayi tesiııatını eline ı;teçir -
miş olan Almanya karşısında İngilterenin 
hazırlıklarını zafa uğratabilir. Yukarıda da 
kaydettiğimiz gibi Amerika hükumet: aca
ba böyle bir kanun yapmıya neden lüzum 
hissetmiştir) 

Mevcud vaziyete göre bunun birkaç se~ 
bebi olmak icab eder. 

Bu sebebierin birincisi Ame'rikanın bir 
harb için bugün dahi kafi derecede hazır
lıksız bulunmasıdır. Filvaki verilen izahata 
göre bu proje, Amerikan kongresine arze
dilmeden evvel bu derece dar kayıdları ih
tiva ediyor değildi. Son zamunda Arneri -
kanın bazı harb gemilerini lngiltere}'e ııat
ması lüzumuna daima propagandalar ya -

Ad 3 ( A pılmıya başlayıncadır ki Amerikan kon • 
k en .A.) - Bahriahmer mınta - mütalea eden salahiyettar makamat §Unu greai tetkikine arzedilen bu projeye, bu 
asında Eritre'de Asab )'nkininde Macaca söylemektedir: 

tayy d 1 l kaydı ilave etti. 
h are mey anı üzerine dün ııabah ngiliz Mezkur tebliğde bahsi geçen ngiliz hava Amerikan kongresini bu tarTda hareket 

· a\fa kuvvetleri tarahndan iki hücum ya ~ "hücumunun dün sabah Macaoca meydanı pılm t B b d 1 etmiye sevkeden bir diğer amil de Avru-
h" ış ır. om a epo arı üzerine yapılan üzerine yapılan hücum olması muhtemeldir. padaki askeri harekatın aldığı veçhedir. fn-

ucumlar neticesi olarak şiddetli infilaklar Bu hücumda Ingiliz pilotlannın ifadelerine k 1 1 Ve 1 h 1 1 giltere ile şimdi karşı arşıya ka an A man-
{a~~ın ar l usu e ge miştir. nazaran üç İtalyan tayyaresi imha edilmiş- ya, Ingiliz adalarına mühim bir taarruz ha-

iddngı~ız ve talyan tayynreleri arasında tir. lngilizlerce de zayiat yoktur. zırlamaktadır. Amerikanın tevali eden yar-
I .

1
. etl.ı muharebeler cereyan etmiştir. In ~ Malta üzerind e 

11 ız pılotları dü,.ma t l . . .. k" l . dımları, harb talihi aksi bir ~ekil alıp da 
rnek b' 1 1 w n ay?•nre ennı pua urt Malta 3 (A.A.) - Düşman tayyarc: erı İngiltere aleyhine döneu~ Amerikayı to -
ırın ' k ır la {an. tay!war~s~nde havada yan- bu sabah saat 9.30 da Malta üzerine bir sa- taliter bir Avrupa ve kendisine hasım olan 
ha çı armka • bı.r dıgerını yere inmeğe ic- at süren bir akın yapmışlardır. Bir dü~nıan Asya·ı bir Japon blokill'! karşıla!>tırabilir. 

r etme ve bır ü .. .. .. .. d d ·• yak kl 1 l _çuncususnu e yer e tayyaresi avcılanmız tarahndan alevler i - Halbuki Amerikanın i"tediği hiç de böyle 
tin'ı ~ba ta ta·yıan ~ılotlanna olan faikiye- çinde dü,ürülmüştür. Bu tayyarenin hayat- bı'r "eY de~ildir. Su halde, Avrupanın bir 

ıs a etmış erdır 1 h ı· .. " Imha 
8 

ı· . · ta bulunması muhteme efradı a a aran - kısım muharib devletlerine harb malze -
pla • .~e ıye~ı evvelce tanzim edilen maktadır. mesi satı!lına zorluklar çıkarınakla Arneri-
b n· mudcı ınce ıcra edilmiş ve iki mühim Hava bomharciımanı kurbanlan ka a·ya·nı kendi memleketlerini ~imdilik lü-
enzın eposu harab d'l . . B k h defle • 1 d v . e ı mıştır, aş n e- Londra, 3 (A.A.) - · Umumi emniyet zumsuz göründügvünü iddia ettikleri bir mü-

rı 0 ma ıgı cıhetl 1 ·ı· 1 • Ualerine dönmü tü ~ ngı ız tayyare erı nezareti tebliği: l dahalede bulunmaktan alakoymu17 olacak-
f .. ş r: Alınan son malilmata nazaran ngilte - tır. Bunlar birlcaç akla gelen sebebdir. Da-

l.. d ngiliılenn biı- lavzihi renin ~imali garbisi tizerinde dün akşam ha başkaları olup olml\dığını da yakın ati 
yük 0k ka 3 (AA.) - Bugünkü halyan düşmanın yaptığı hava hücumu neticesinde bize gö~t-~t"cektir. 

.. ~~dQi"t~;~d~ 
2 
k; mQ d~~·~;·nm••'"· ··Miif.~~ii~-~~~;i""~~:~·· 

tedbirleri artirildl teati ediı~~nt:ıgraflar 
d Llnd.la 3 (Hususi) - Almaova tarafın- ederek, mukabil tedbirler ittihaz etmek • 
llaha~~e~~~~~e .ka~ı Y?pılacak oİ~n bir isti- tir. 
Ingiliz h"k• c~ddı~etıM kanaat hasıl eden İngiliz adalannın müdafaası için, hAlen 
karşılam u k u:.netı, b.oyle bir istila hareketini memlekette bulunan dominyon kuvvetle -
faa tedb~ l u~~re 1Iazıın gelen hütün müda- rinden de istifade edilecektir. 

ır erını a makıadır 
Bu tedbirler, di w e ·1 k • Berllne röre 

retle istila d'ld'klg .r meme etlerıo ne au-
ona göre ;a~z· ı erdı .~öz önünde tutularak Berlin 3 (Hususl) - Pek yakın olan Alman 

A 
ım e ılmektedir. taarruzu karşısında, İngilterede endi~e baG-

yrıca, Alman tay 1 • 
harebe eden İ .. ya~e erıne karşı mu • göııtermlşUr. 
mühim .. k ntlız Pılotlarının iştirakile Memleketin her tarafında fevlı:allde ted -
zak l ~za ereker yapılmaktadır. Bu mü- birler alınd~ı anla~ılmaktadır. 

. ere b~k en ı:na sad, Alman tayarecileri - Londra .sokaklarında icabında barikadlar 

ının tat 1 ettıkleri akın usulle · h kı- d vücude getirmek üzere, bnw kamyonlar ve di-
ngiliz pilotl "b rı a ıı;ın a ..,.. 

~ngiii:~:" i~:·A::~;k: ·:;~::~J:,;;;[; 
. bir ililaf imza ediliyormuş 

b · • nı: apon yanustaıo areııı;et ua erını ır ırının emrı-

Ankara 3 (A.A.) - Macar Krallyeti Nalb1 
Am i ral Horthy'nin kızının vefatı münase • 
betile, Reisicümhur İsmet İnönü ile Arniral 
Horthy arMında o.şa~ıdakl telgraflar teati 
edllmlştlr: 

Altes Srrenlslm Amirat Nikolas Borthy 
Macaristan Kranıtı Nalbl 

Budapeşte 

Aitesierinin bu derece müeUim bir surette 
maruz kaldıkları fclA.ketten dHin teessllr 
duyaralt en samimt taztyetıerlmin kabulünü 
aıtesierinden rica ederim. 

İsmet İnönü 
Eksela ns Isınet İnönl Relstd imhur 

Ankau 
Elemli matemlme · iştirak lfttfunda bulun

maları karşl.'lında en samımı teşekkürlerimin 
kabulünü ekselanslarından rica ederim. 

· · Nalb Borthy 

Ingiltere için 6.000 tayyare 
motörU imal edilecek 

• 
ıcra ve iflas kannonnun 

bazı maddelerini d·egiştiren 
Iayiha Mecliste kabul edildi 
Ankara 3 {A.A.) - B. M. Meclisi bu

gün Refet Canıtez'in başkanlığında top • 
lanmıştır. 

fc;.timaa batlanırken Seyhan meb'usu Se,. 
fa Ozler'in vefat ettiğini bildiren başve -
kilet tezlteresi okunmu1 ve müteveffanın 
hatırasına hürmeten bir dakika ayakta aü -
ltut edilmi§tir. 

Bunu müteakib ruznameye geçilerek ba
zı meb'uslann mezuniyetlerine aid Meclis 
riyaset tezlteresi okunarak tasvib ediln\İf, 
ordu subaylar heyetin: mahsus terfi kanu
nunun dördüncü maddesinin tadiline, Ce -
nevleri inşası için istikraz akdi ve gelecek 
yıllara sari taahhüdlerde bulunulmasına 

aid kanun lahiyalannın ikinci müzak.,reJe:! 
yapılarak kabul edilmi~tir. 

Erzincan ve Erzincan yer nrsıntıaıod•n 
müteeasir olan mıntakalara yardın. için y'l· 
pılan ve yapılacak oan her nevi nakrry:-~ 
tan alınacak ücretiere aid kanun Jiyihaa· 
ile icra ve iflas kanununun bazı maddel,.. -
rinin deği~Ştirilmesine aid kanun layihasa 
nın da birinci müzakereleri yapılmı~tır. 

Meclis gene bugünkü toplantısında ll.' -
tanbul Elektrik Işleri Umum Müdürlüğ:' • 
n ün 19 38 mali yılı bilarçosunB. ct id divatl! 
muhasebat mazbataııı da tasvib edilmişth. 

Meclis gelecek Çarşamba günü toplanı• 
cak tır. 

Majino. hatt1nda 22 b;n Frans'z askeri 
mütarekeden sonra da mukavemet ettiler 

Vichy, 3 (A.A. ) - Havas ajansı bil
diriyor: 

General Weygandın bir emri yevmisi 
resmen bildirilmektedir: 

Zabitler, küçük zabitler, askerler, 
Sonuna kadar müdafaa etmek vazife.i

ni alm111 olan 22 bin arkada.~ınız, Majino 
hattının istihkamlarında, mütarekeııin rrıev
kii mer'iyete girmesinder: beş gÜn sonra, 
mukavemet cf mişlerdir. Ateş kes emri ken
dilerine vasıl olmadığından, ve muhasım-

ların verdikleri her malumatı ı eddedere.ı.. 
Fransız kumandanlığı kendilerini haberdar 
cdinciye kadar mücadeleye cfevam etrnil
lerdir. 

Bu kahramanhk ve askeri vazifeye aada
kat sayfası, sizin yazmı~ olduğunuz sayfa
lara ilave edilmi,tir. Bu sayfalar, bugilnk.U 
ordunun bir vasiyetnamesini teşkil edecek
tir. Yannın ordusu bu vesikada, bir kah
ramanlık bediası te~kil ettiği gibi, ağabey
lerinin kendi mukadderatı vadisinde a.lmıt 
oldukları dersleri de ihtivll eylemektedir. 

Son muharebelerde Alman kayıblar1 
Berl in, 3 (A.A.) - Alman umumi ka

rargahı, neşrettiği uzun bir tebliğde Fransa 
seferinin tarihçesini yapmakta ve Alman
ların kayıbları hakkında aşağıdaki rakam
ları vermektedir: 

5 Hazirandan 25 Hazirana kadar: Ölü: 

16.822, kayıb: 9.921, yaralı: 68.511. 10 
Mayıstan mütarekeye kadar· Ölü: 27.074, 
kayıb: 18.384, yaralı: 11 1.034. 

Alman tebliği, bu rakamların, ııimdiye 
kadar yapılan teııbit ve mü~ahedelere isti· 
nad etmekte olduğunu ilave eylemcktedir. 

Başvekil Romanya setirini kabul etti 
Ankara 3 CA.A.) - Romanyanın yenı Ankara büyük elçisi B. Cruseseu bugün 

11.30 da Ba..,veltil Dr. Refik Saydam tarafındnn kabul edilmlştir. 

sa~L 

Türk ordusunun Hataya ayak bast1ğ1 gün 
Antakya 3 (A.A.) - Türk ordusunun Hataya ayak bastı~ının ikinci yıldönümü olan 

5 Temmuzu kutıulama.k için Hatayın her tarafında fevkaliide hazırlıklara başlanmış • 
tır. Bu mutlu gün lA.yık oldu~u ehemmlyetle kutlanacaktır. 

Romanyada vaziyet gergin 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bilahare, · aaat 1 0.30, 1 1.30 da yapıl
ması icab eden fransızca ve ingilizce netri
yat ta yapılmamıştır. 

Hülasa, gece yarısında da Bükre1 rad
yosu işlemiyordu. 

Macar batvekilinin sözleri 
"Budape~te, 3 - Macar ajansı bildiri-

yor: 
Hükumet partisinin içtimaında başvek.il 

Ko nt Tel eki, parlamentonun vahim bir sa
atte tatillerine başladığıııa fakat icab eder
se tatil devresinde de meclisin içtimaa ça
ğırılacağına işaret edeıek «ehemmiyetli o
lan memleketin, gerçirmekte olduğumuz 
vahim saatlerde vaziyete sükunet, asaJet 
ve itimadla karşı koymasıdmı demi, ve sö
züne ~u suretle devam etmiJtir: 

Günden güne deği~en vaziyeti dikkatle 
takib etmeğer gayret ederek, hükumet her 
zllman olduğu gibi istikbalde de müteyak
kız bu lunacaktır. M'illetin şerefi demek, 
millet kendi kuvvetine itimad, manevi it
tiklalini muhafaza ediyor ve dostlanna aa
dık kalıyor demektir. Hükumet, vatanın 
büyümesi ve menfaatlerinin korunması ''a· 
zifesini yapınağa gayret etmektedir. 

Macar parlamento.sunda 
Budape~te, 3 (A.A.) -

bildiriyor: 

(A.A.) 
te:ı:ahürat 
Macar ajanat 

Meb'uslar meclisinde birçok meb'ualar, 
Romanyada bulunan Macarların görmekte 
olduklan mÜışkülattan bahsetmitler, müa
takil hıristiyan meb'usla!'dan B. Koezi Hor
vath şu beyanatta buhmmu~tur: 

B. A.rgetolano'nun izahatından sonra bn.t. 
vekll B. Tataresko söz alarak ezcümle de -
miştir ki: 

Besarabya daima bir Rumen vHA.yett ol • 
muştur ve öyle kıı..laca.ktır. Rumen hükfunct1 
Sovyetler Blrlljtlnc karşı tanhhüdlerlnl Ha 
edecektir. 

Ba.şvekil, bütün memleketten, Kralın tt _ 
rafında birlik ve tesanüd 1.:;1;emt,tir. 
Başvekilln beyanatını eski Besarabya va 

Bukovina meb'uslnrı namına okunan beya • 
natıar takib etmiştir. 

Bu beyanııtlar, Besarabya lle Bukovina .. 
nın tarih boyunca Rumen oldu~unu ve Ru • 
men kaldJ.#ını göstermektedir. 

Rumen teblifi 
Bükreş 3 (A.A.) - Genel Kunnaydıı.n teb-

111! edilını.,tır : 

Bcsarabyanın tahilyesi 2 Temmuz günün. 
de devam etml.ştlr. Rumen kıtaatı mezki'lr 
tarihte şu hat üzerinde bulunmakta ldl: 
Lungu, Crasna, İl.ııchi, Adancata, Sulitza•nın 
~lmnll, Llpcanl, Cergest1, Gerdanestı, Zol • 
cani, Faıe.,tl, Cornestl, Varzaresti, Lapu.ma, 
Sarata, Galbena, Comorat, Bolgrad. 

Mühlm bir hrıdise kaydedilmemiştir. 

Macarlann tekzibi 
Budape~te, 3 (A.A.) - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Macaristan - Rumt"n hududunda aankl 

askeri harekat ve silahlı çarpı,malar oldu
ğuna dair en akla l(elmez mahivette pyia
la r yayı lmı,hr. Salahiyettar m"hfelle1, b U
tün bu yalan haberlerin Macar olmıyan 
membalardan geldiğini VI'! bunlann yegAne 
hedefinin kargaql:k çıkamlak oldufunu 
bildirmektedir. Halk, havayı zehirlel"'"ek 
için yapılerı bu gibi tl'!~ebbü·l~ri en büyük 
ihtiru ilf' kar,ı lamağa davet olunma~!adır. Tokyo, 3 (AA) - Stefa • J ı ı_ · h '- ·· I · · b' b. · • · 

~at uatı pek yakında Ingiltere ile Ameri- ne vermeği taahhüd eylemektedirler. 
~ ~r~~ın~a Büyü~ Okynnus hakkında gizli ~okum~n gazetesi: .h~ maksadla lngilte-

b~r .ıtılaf ımza edıleceğini yazmaktadır B renın Yaşıngton adırının Hull ve Avus
gızlı itilaf ile Ingiltere ve A ·k· R': .~ tralya elçisi ile görüştüğünü ilave eylemek
Okyanusta müşterek nenfa mtl er.ı .. u. uyuk terdir. 

. ' a erını tanıma A . p· , J 

Yirmi senelik küçük dü~melerden sonra, 
nihayet, Çekoslovakyadan aonra Romao
yanın da parçalanmağa ba~Şiadığını göte
bilmekteyiz. Eminim ki !talyan ve Alman 

Vaşington 3 (A.A.) - Reuter: Millt Mü • dostlarımız, Macar metalibatının ne kadar 
dafaa encümeninin bildlrdi~ine göre, Pac • muhik olduğunu görerek vakti geldiği za
kard otomobil kumpanyası, altı bini İngil. man bunları tahakkuk ettirmek iç;n bize 
tere için olmak üzere dokuz bin Rollc;royce yardım edeceklerdir. 
tayyare mot.örü imnli hakkında bir kontrat Yeni milli-sosyalist pe:usının lideri 
yapmayı tecrübe mahiyetinde olarak kal> ııl meb'us Mathisas Motolosy Macar milleti
etmiştlr. Bu .slpari.ş, Ford'un reddeylemlş ol - nin T ransilvanya mesl'!lesi hakkında bir tek 
du~u siparl..ştlr. Bu kontratın tatbik mevkiL kanaati olduğunu beyan etmi~tir. Bu beya
ne konması Için Packard kumpanyası direk- ııat hararetli alkışlarla karşıianmış ve 
törlerinin kontratı tnsvib eyleme.ğ lazım • meb'uslar yerlerinden kalkarak milli marşı 

Bir b viçre gazt"t~sindt" çakan haber 
Zürih, 3 (AA.) - Royter: 
Neue Zurcher Zeitung gazetesinin bil

dirdiğine göre, bu gazcten;n Berlin muha
biri, Beııarabyanın Sovyetler tarafından it· 
galinin Almanyada uyarndırdığı inhba 
hakkında 30 Haziranda yazdığı nıakale 
dolavı!lile Almanyadan ihraf( edilml,tir. 

ta ve ıcab eder h ' k' l ynı gazete ıtmann ın aponyanın 
na l se er 1 1 mem eket te do- muhasarasına dair hazırlanan projeyi tas-

nma arını seferber etnıev · s·· "k Ok 'b ·v· . b·td· k d' gı ve uyu - vı ettıgtnı ı ırme te ır. 

Fransız - italyan mütareke komisyonu 
Roma, 3 (A.A.) - Resmen b 'ld' ·ıd· .... .. ı ı ı ırı ı-

gı?e go red, kt~ ylan - Fransız mütareke ko
nıısyonun a ı talyan heyet' 1 
P intor riyaset edecektir Heyınt; d~;nera 

· e ın ıger a-

neral Piran, hava generalı Pellegrini, hari
ciye adına orta elçi vittetti. 

İtalyan - Fransız mütareke komisyo
nu, pek muhtemel o larak Torinoda topla-

dır. söylemişler ve ltalya, Almanya ve Bulga-
Vaşington 3 (A.A.) - Royter: ristan şerefine alkışlar yapmı,lardır. . 

Bahis mevzuu olan makalede. bu itha
kın Beriinde sıkıntı tevlid etmi1 oldulu ve 
Almanyanın bütiin a~keri Ye siya!lt nüfuzu
nu cenubu şarki Avrupıısı ürerinde hisset· 
tirmesine kadar yeni haritanın yap:lmuı· 

Packard kumpnnyaın, Rollsroyce motör- Rumen Başvekilinin beyanatı 
lerinin imaline. kontratın imzasından on ay Bükreş 3 (A.A.) - Rndor ajansı bUdiri 

nın tehiri hakkındaki Alman plAnianna 
• ciddi bir darbe vurulmuş bulundulu elSy· 

lenmek.te Id i. 



4 OSTA 

,Şehir aberler 
Ticaret heyetimiz dün 

Romanyadan geldi 
Rum en, Yugoslav, Bulgar ve Macarlarla yeni esaslar 

dahilinde ticari münasebetler tesis edilecek 

İki aya yakın bir zamandanberi Roman
Jada bulunan ticaret heyetimiz dün şehrf
:nıize gelmiştir. Heyet Romanyada bu mem
lekete ihraç ve mukabilinde ithal edeceği
miz maddeler etrafında görüşmelerde bu
lunmuş ve birçok maddeler üzerinde muta
bakat hôsıl olmuştur. 

Bu maddeler arasında mayi mahrukat 
mukabili tiftik ve ynpak aatı,ı işi tamamlan
mıştır. Bunların memleketimizden ihracı 
aonbaharn kadar tamamlanacaktır ve mik
tan 5.800.000 liraya bnliğ olacaktır. 

Bundan başka başta pamuk olmak iize
re diğer bazı maddelerin de ihracı etrafın
da memleketimizde müznkerclere devam 
olunacak ve mukabilinde kereste, maden 
direkler,i sellüloz ve her nevi kağıd ithal 
edilecektir. 

Heyetimizin reisi Ticaret Vekaleti dı, 
ticaret reisi Servet Berkin dün tiftik ve ya
pak ihracatçılar birliğinde bu mevzu etra
fında izahnt vermiştir. 

nu görmUt bulunuyoruz. Bu müphedenin 
füli neticelerlni yakında piyasamız mtisbet 
surette glSrecektlr. 

Y apbimuz resmt ve yan resmi temas
lanmızda da fevkalAde bir hüanü kabul 
gördük. Bu temaslarda müteknbil Ihtiyaç
lara göre karşılıklı ticari münasebetlerin 
yeni şartlara göre formüle edilmesine çnlı
§ıldı. Öyle tahmin ederim ki hükumetimiz 
bu mütekabil alakalanr< ahdl formüllere 
bağlanması için icab eden karar ve tedbir
leri yakında alacaktır.:D 

Ticaret heyetimiz dönüşte iki gün Bul
garistanda kalarak Sofyadn ticaret ve ma
liye nazırlarile de gÖTÜ§mÜş ve Balkanlar
da karşılıklı mübadele !ileri memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Yakında Macaristandan bir heyet gele
rek elektrik malzemesi, demir mnmul;h ve 
mamul maddeler mukabilinde ham madde
ler verilmesi görüşülecektir. Yugoslavya ile 
de bu esaslar üzerinde müzakereler yapıla
caktır. 

Unıversite kamplarina 
yarın başlanacak 

laşe için ayrılan tahsisat 
talebeye tevzi edilecek 
Üniversite talebelerinin birinci devre 

kampianna yanndan Itibaren baolanacak
br. Birinci devre kamplanna Hukuk, lktı
aad ve Edebiyat Fakülteleri talebelerile, 
Yüksek Orman mektebi talebeleri fttJrak 
edeceklerdir. Her sene yedek aübay ok\J
lunda veya çadırh leyli olarak yapılmakta 
olan kamplar bu aene nihari yapılacaktır. 

Üniversite talimatnaiJ\Csinre göre tale
benin kampta iaııesi Üniversite idareşine a
ld bulunduğundan kamp masrafı olarak 
aynla,n para talebeye tevzi olunacak ve ta
lebeler in§elerini bu para ile temin edecek
lerdir. 

Üniversite talim taburunda, kömpa işti
rake mecbur olan talebe yarın bölük ku
mandanlarına müracaatla kayıdlarını yap
tırncaklardır. 

Kampa girmiyen talebeler doğrudan 
doijr~y~ ~ınıfta kalmış olacaklardır. 

Ikıncı devre kampları da 1 Ağustosta 
başlıyacak, 20 Ağustosta bitecektir. 

6 vesaiti nakliye 
kazasında 7· kişi 

yaralandi 
Ticaret heyetimiz Romanyada bulundu

ğu müddet zarfında harb vaziyeti dolayı
Iile Balkanlar ve orta Avrupa memleketleri 
arasında emtia mübadelesini artırmak için 
temaslar yapmış ve bunlann yeni vaziyete 
uygun olarak hangi "ekilde · temininin fay
dalı olacağını araştırmıştır. 1 leyetimizin re
isi bu hususta tunları söylemiştir: 

Bakır şiiebinin tabiisine 
çalışılıyor 

Bakır 4llebinin kurtarılma arneliyesi mü - Dün Biiyükdere yolunda iki otomobil 
said şekilde devam etmektedir. Havaların kazası olmuş, ikisi kadın olmak üzere dört 
iyi gitmekte olmnsı da kurtarma i.~ine yar - kişi ağır surette yaralanmıştır. 

- T etki k ve temııslarımızın ve bu ara
da alakadar büklimetler "llehafilile girişti
ğimiz müzakerelerin iki hedefi vardı. 

1 - Yeni beynelmilel vaziyetlere uygun 
tekilde ticaret muameleleıinin hangi mev
zular üzerinde ve hangi şekilde temininin 
faydalı olacağı. 

dım etmektedir. Yaraların kapatılması he - Meddiyeköyünden Büyükdereye git
men hemen sona ermiş gibidir. Gemi müsa_ mekte olan şoför Hamidin idaresindeki 
id şekUde taraya oturmuş oldu~undan, yüz_ 21 ı 8 sayılı otomobil, Hacıosman bayınn
dürme i.ştnin kolaylıkla b:ı..şarılnbllece~l tııh- dan geçerken aksi İstikametten gelen ~oför 
min edU!yor. Geminin süratle yüzdürülebll- Talatın idaresindeki 1741 sayılı otomobil
roesi için yükünün birazını hasaltmak Icab le çarpı§mıştır. 

2 - Yeni ticari münasebetlerin doğur
duğu ihtiyaçlara göre bu memleketlerle o
lan ticaret muahedelerimizin tadiline lüzum 
olup olmadığını tetkik etmek. 

etmektedir. Tahlislye bu ı., Için İzmirden 500 Çok şiddetli olan bu müsademe netice
tonluk motörlli vesalt gönderilmesini taleb linde her iki otomobil ehemmiyetli surette 
et.mlştlr. hasara uğramış, 1 7 4 ı !layı h otomobHde 

bulunan yolculardan Karabet başından a
ğır surette yaralanmıştır. 

Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve 
Macaristanda en ehemmiyetli ihraç road
delerimize kaJ'll büyük bir ihtiyaç olduğu. 

Elektrik cereyanına 
kapılan bir arnele öldü 

Y~oslavyanın MO"'kova !;diri 
Yugoslavya hükilmetınln yenı Mm;kova ~e

firl doktor Milan Gawrikıviç dün sabahld 
eltspresle Belgraddan ~ehr!mize gelmiş, ak -
.şam tren\ lle Ankaraya hareket etm~tlr. 

1 Hırsızlık yapan dört kadın 
hapse mahkum ettiidiler 

Beylerbeyinde Abdullaha~a caddesinde 68 Hikmet, Zeliha, Fevziye ve Hanife isim -
aayılı evde oturan ve Üskfidar tramvay de - lerinde dört genç tadının Bakırköyünde Iki 
posunda elektrikçDJk yapan, yirmi beş y~ _ tuhafiyeci dükkAnından kaldırımcılık sure -
larında Osman Sezer adında bir ~1 dün, tue blr çok qya çaldıklarını ve bU~hare ya
fabrikada elektrik kablolarını tamlrle u~ - kalanarak, adliyeye verlldlklerini yazmış -
rqırten, dlkkatsiı:llk netleesinde elini ce - tık. 
reyana kaptı.rmı.ştır. Omnan bu kaza neti _ Suçlu kadınlarm Sultanahmed 3 üncü .sulh 
ceslnde baygın bir halde yere dü.şmüş ve az ceza mahkemesinde yapılan duruşmalan dün 
aonra da tedavi edilmek fizere kaldırıldı~ı sona erml.ftır. Neticede mahkeme Zellha, 
Nilmune hastanesinde ölmüştür. Hikmet ve Fevziyeyl 5 ter ay, Hanllenin de 

HAdise etrafında Adiiye ve zabıta tahkikat 3 ay 10 gün müddetle hapislerine karar ver_ 
yapmaktadır. mı.,tır. 

K.arabet tedavi edilmek üzere hastaneye 
kaldırılmış, kaza etrafında tahkikata baş
lanmıgtır. 

Gene Mecidiyeköyünden Büyükdereye 
gitmekte olan Etem Adında bir zatın ida
resindeki 5 76 plaka Jayı]ı hususi otomobil 
de, Ma,.lak asfaltandan büyiik bir süıatle 
ilerlerken, direksiyanda husule gelen bir 
arızadan dolayı yolun ~olundaki İbrahime 
aid tarlaya düşmü~tür. 

Bu sukut neticesinde devrilen otomobil 
parça parça olmut ve içinde bulunan Etem
le iki kadın vücudlerinın müteaddid yer
lerinden yaralanmı,lardır. Yaralılar hadi<"~e 
mahalline eelbolunan diğer bir otomobille 
tedavi olunmak üzere hastaneye naleledil • 
mişler, kaza etrafında tahkikata başlan
mıştır. 

Bunlardan batka dün ~ehrimizde dört 
vesaiti nakliye kazası dAhil olmuş, üç kişi 
ynralanmıştır. 

Belediyeye aid 432 sayılı çöp kamyonu 
Yelkenciler caddesinden geçerken ME-h
med adındA bir gence çarpmış ve yaralan
masına sebeb olmuştur. Yaralı tedavi altı
na alınmış, şoför hakkında takibata başlan-

Universitede yarın merasimle 
diploma. tevzi edilecek . mıştır. 

Gene Istanbul Belediyesine aid, toför 
Malikin idaresindeki 3 38 sayılı çöp kftm
yonu Eyübde Otakçılar karakolundan ge
çerken bu yolun kenannda beklemekte o
Ian sütçü Arife aid 3 700 numaralı yük a
rabasına çarpmıştır. 

Üniversite imtihanlarında muvaffakiyet nisbeti 
az olup, hukuk fakültesi birinci 

sınıhnda bu nisbet yüzde yediyi geçmiyor 

Üniversitenin muhtelif fakültelerinde 
Haziran devresi imtihan neticeleri dün ta
)ebeye tebliğ edilmiştir. 

Bu yıl Haziran devresi imtihanlannda 
muvaffakiyet nisbeti çok azdır. 

Bilhassa Hukuk Fakültesinde birinci sı
ıufta muvaffakiyet ni,beti yüzde yediyi 
geçmemcktedir. Bu fakültenin birinci sını
fında 854 talebe bulunduğu halde bunlaı
dan ancak 71 talebe ikinci sınıfa geçebil
miştir. Ayni fakültenin .ikinci sınıfında 225 
talebeden 8 1, üçüncü sınıfında 1 5 O talebe
den 83, dördüncü aınıhnda ı 50 talebeden 
88 kişi muvaffak olmuştur. Birinci sınıfıaki 
muvaffakiyet.sizliğin çok fazla olması alii-

ı kadarlaren ehemmiyetle tetkik olunmak
tadır. 

l.k.tısnd Fakültesinde birinci sınıEta 31 ı 

talebeden 34, ikinci sınıEta ı 35 talebeden 
1 3, üçüncü aınıfta 9 3 talebeden 22, dör
düncü sınıfta 31 talebeden ı 4 ü muvaffak 
olmu,tur. 

Üniversitenin diğer fakültelerinde de 
nruvaffakiyet nisbeti yüzde 15-20 arasın
da tehalüf etmektedir. 

Haziran devre8inde Hukuk Fakültesin
den 68, lktısad Fakültesinden 3 ı, Edebi
yat Fakültesinde tarih ,ubesinden 3, coğ
rafyadan 6, felsefeden 7, romanolojiden 3, 
Eti Sümerden ı olmak iizere cem'an 20 
kişi mezun olmuştur. Üniversitede yeni me
zunlara diplomaları yarın merasimle tevzi 
olunacaktır. Diploma tevzi merasiminde 
bulunmak üzere Başvekil Refik Saydam 
ile Manrif Vekili Hasan Ali Yücelin şehri
roize gelmeleri beklenmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey ga. 
setelerde okudum. .. 

. . . Amerika- İn -
cil tereye yardımı ... 

.. . Tnhdld edecek 
bir karar Jmzalıı. -
mış .. , 

Hasan Bey - Gön 
derdikleri me.!ajla _ 
rm kAğıdlarını nu 
uraıtacakla.r, der _ 
llnl 

Bu çarpma netieea.inde yük nrabası ha
sanı uğramış ve kırılan ok bu sırada o ci
vardan geçmekte olan 1 ı yaşlarında Naci 
adında bir çocuğa çarparak yaralanmasına 
sebeb olmuştur. 

Naci tedavi altına alınmış, ka7aya sebeb 
olan şo!ör yakalanmı~tır. 

$of ör Cemali n idaresindeki 182 7 sayılı 
otomobil de dün Salkımsöğiid caddetiııden 
geçerken yedi yaşlaranna Zeki adında bir 
çocuğa çarpmıştır. Bu çarpma netice~inde 
başından yaralanan çocuk Sişli hastanesine 
kaldınlmış, şoför yakalanmıştır. 

Şeh:z;adebaşından Bevazıdıı gelmekte o
lan şoför Hasanın idaresindeki 3906 sayılı 
kamyon, ayni caddede gitmı-.kte bulunan 
vatman Alinin idaresindeki 9S sayılı Har
biye - Fatih tramvayımı çarpmı,tır. 

Bu müsademe neticesinde otomobilin 
ön kısmı hasara uğramı~. tramvayın da bü
tün caminn kırılmıştır. 

Kaza ~na!lında nüfusça bir zayiat olma
mıştır. Hudise etrafında zabıtaca tahkikat 
yapılmaktadır. 

-----------·------------

Şubeye davet 
'Yerli Eminönü As. Ş. sinden: 6/2220 sıra 

kaydında yedek tablb teıtmen (36058) kayıd 

No. lu Babaettin o~lu Mustafa Şevkinin kısa 
bir zamanda ~ubeye mUracaatıarı. 
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RAŞİD RlZA TiYATROSU 
JJalide Plşkin beraber 

Bu ak.şnm 
KADlKÖY - Süreyya bahçesinde 

SAÇLARlNDAN UTAN 
Vodvll f - perde 

Temmuz 

ehir Meclisi Uskndar-KadıkOJ 
ve Havalist Tramvay Şirketinin 

tasfiyesine karar verdi 

Şehir Medisi dünkü toplantıamda 
Istanbul Şehir Meclisi fevk.ılade toplan- Iş Bankasına 66.511 üru borç tahnkkulf 

tı~ı~ı, Y.ali. rahatsız olduğu ~~, ~ati Mua- ettirildiği görülmüştür. Bu idareye yardım 
vını Hudaı Karatabanın rıyaseb atında edilmesi imkansızdır. Üsküdar Kadıköv 
YB;!'m~ştır. Riyaset mak~ını işgal eden ve havalisi tramvay işletmesinin Mnm~i 
~udaı .K~rataban celseyı açarken §Unları için bir hal çaresi bulunmasım teklif edi-
soylemıştır: · yoruz.» 

- Istanbul Vali ve Belediye Reisimiz Azalardan birkaçı mazbatanın muhtelit 
Dr. Liltfi Kırdar rahatsızlığı do1ayısile bu encümen tarafından tetkikini istedikleri için 
içtimada bizzat bulunup eelseyi açamadı. bu tetkikatı yapıncıya kadar celseye ara 
Bu şerefli vazifeoin laralımdan Hasını e- verilmiştir. Bir müddet sonra ikinci cels~ 
mir buyurdular. Bu vesile ile sizlerle görü- açıldığı zaman muhtelit encrümcnin maz· 
şüp, konuşmak imkan fırsatına nail olmus batası okunmuştur. Mazbatada şirketin 
bulunuyorum. ' borçları ayrı ayrı tadad olunmakta ve u• 

Bugünkü içtima mevzuumuz. müessis ve mumi heyete ~u karar bildirimektedir: 
hissedarı olduğumuz Üsküdar, Kadıköy ve 1 - Şirketin faaliyetinin ıdamesi için 
havalisi halk tramvayları Türk anonim şir- alacaklılarla bir anlaşma teması yapmali 
keti içindir. Keyfiyeti yüksek meclisinize üzere riyaset makamına salahiyet ve~ilme• 
arzediyorum. Bu husu~un tetkik buyurula- sine, 
rak bir karar ittihazını rica ederim. ll B 2 - Alacaklılarla anlaşm~ya vaıılama-

undan sonra riyasf!t makamının maz- dığı takdirde şirketin umumi heyetindP.n 
batası okunmuştur. Üsküdar, Kadıköy , .e 
h ı tasfiye kararı istimzaç etmek iizere gene 

ava isi tramvay ~irketinin tasfiyesi için 
ı riyaset makamına salahiyet verilmesine, 

top antıya çağınlan meclis azasına hitab e-
den mazbatada ~nlar yazılmakta idi: 3 - Tasfiyeye karar verildiği takdirde 

O k .. d K d k"' h amme hizmetine zarar verilmemek ırın 
ıı s u ar, a ı oy ve avalisi halk "' 

hamvayları bir buçuk milyon lira serma- seyrüseferin ayni intizamla devamına çnlt-
yeli bir Türk anonim ,irketidir. Kote edi]- şılmasını temin etmek ü:zıere makama sali
memiş beheri beşer liralık JOO bin hisse- hiyet verilmesine müsaadelerini taleb <'de
den mürekkeb olan seımayenin bir milyon riz. 
dokuz yüz bin beş yüz lln liralık his~esi Gene mazbatada alacaklılarla evvelce 
Belediyenin, dört yüz altmı~ sekiz bin li- yapılan temaslardan bit neticeye varılama
ra!'lı Vakıflar Müdürlüğünün, yirmi iki bin dığı görülmü~ olduğundan Belediye reisliği 
iki yüz yetmi, lirası halkındır. Bundan ba"- tarafından şirketin ta'lfiye!line gidileceği 
ka şirketin 1939 senesi Haziran ayı sonur:a tebarüz ettirilmekte idi. Medi!in umumi 
kadar yapmıt olduğu borç yekünu heyeti bu karan tasvib etmi~tir. 
1.463.81 7 liradn. Elektrik ve havagazı Vali ve Belediye Rei'!i Dr. Lutfi Kırdal' 
~irketlerine yapılan borçlara karşı idarenin la, Bütçe Encümeni Reisi avukat Halil 
bir kısım malzemesi ve gayri menkulleri Hilmi rahatsız oldukları için bir heyetin 
ipotek edilmiş, alacaklılardan Almftn ir- ·bu zevatı meclis namına ziyarete gitmesi 
ketine 24 tramvay arabası terhin olunmuş, kararlaşmış, toplantıya nihaye~ verilmiştir. 

r 
\.. Küçük haberler ) 
Yugoslav vapunı -- Köstenceden gelerek 

limanımızda dört gündenberi bekliyen Yu _ 
goslav bandıralı Loycen vapuru dün hnre -

Merdivenköy cinayeti 
yeni bir safhaya girdi 

ket etmiştir. Adriyatik denlıinin İtalyanlar Bir müddet evvel Merdivenköyle SahrnyJ., 
tarafından kapatılmış olma.<;ı dolayısfle, ge- cedid arasındaki hall bir mer'ada bulunan on 
ml mensub bulunduğu Zara 11manına döne- bir yerinden bıçaklanmış ve ba.şı koparılmış 
m!yece~l cihetle muhtemel olarak Yunanls- cesede aid ba.şın o civarda bir tarlada r.ô • 
tan Jimanlarından birinde ka.lacaktır. Bun_ mülü olarak buluodu~unu dün yazmıştık. 
dan ba4ka gemının ktlavtn alarak ba~lı bu- Kesik başın bu suretle meydana çıkarılma· 
lundu~u limana gitmesi de ihtimal dahllln- sı evvelce de blldlrdi~imlz gibi ölünün hü • 
dedir. vtretinin süratle te.o;bitine yarnmış ve mak~ 

İnhi-ı:ı:•lar Vekili - Gümrük ve İnhisarlar tulün Kadıköy temizlik işleri anıelesinden 
Vekili Raif Karadeniz dün yanında İnhtcıar- Mevlfid adında bir genç olduğu anlaşılmış • 
lar umum müdürü oldultu halde lnhisar tır. 
fabrikalarını gezmiş ve bazı izahat almış - Tarlada gömülü olan baş, bir sepet içinde 
tır. ve temizlik arnelesine mahsus bir elbiseye 

Tramva)' Şirketi Umnmf neyeti - İcıtanbul ımnlı olarak bulunmuştur. 
Şehir Meclisi, 1İsküdar, Kadıköy ve havali.,l Cinayetin vukubuldu~u gündenberi ame .. 
tramvay şirketinin tasfiyesine karar ver _ le Mevlfidun ortada olmavışı ve maktu1ün bu 
mE'-<ıi üzerine şirketin umnmt heyeti bu sa - ameleye fevkalMe ınüş::ıhebeti cesedin hii _ 
bah bir toplantı yapacaktır. Toplantıda u- vivetl hakkında alakadarıara bu kana:ıtı 
mum! heyete belediyenın kararı blldirllectık vermiştir. ı 
ve bu hususta muvafakatıeri alınacaktır. Diğer taraftan bu esrarengiz vak'a etra .. 

Yiyecek maddefert - Belediye, geçen se- fında şimdiye kadar yapılan tahldkat sP.y • 
nekl lle bu seneki yiyecek maddelerinin fiat_ rlne nazaran. katnın bu tüyler ürpertlcl cl-1 
larını tetkik etmiş, ra~ fiatlannda yüzde nayeU, kıskançlıktan mUtcvellid int;knm 
yirmi, pirinç fiatlarında yfizde on ikl, fasul- hislerile yaptığı ihtlın::ıll gltgidc kuvvetıen .. 
yede yüzde yirmi be,, karaman eti fiatında mektedir. 
yfizde yirmi bes bir yük.<;elme tesbit etml~ - Nlt<!kfm. cesedin üzerinde yapılan ot'lpsl 
tır. Zeytin tanesi fiatları yüzde otuz be.ş nl8- neticr.slnde ölümü, kalb nahiyeslne vurulan 
betinde ucm:lıımı~. kuzu ett fiatlannda fark ve<H- büvük ve derin bıçak yarasının derhal 
olmadığı görlilmü~tilr. ıntnç etmiş olmasına rağmen bTitl.hare de 

Liqns müsaadesi - F..nter~aniabl m~m- başın viicudden kesilerek ayrılmış bulunma. 
leketlerle ticari münast'bt"ti kolavlastırmak ~ı keyflyetlerl bu zanları takviye etmekte .. 
üzere Ticaret Velcal~tince vt"niden bazı dir. 
tP.dbirler alınmıştır. Mıntaka Ticaret Mü- Katil bugUne kadar kat'lyetıe taayyiin ct~ 
dlirlükleri müstacel ahvalde lisansa tfıbi memiş olmakla beraber Ilk gündenberi ne • 
kümes hayvanlan ve etleri, ııüt tozu, yu- 'laret aıtında bulundurulan bir şahıs iizc -
murta, taze ve tuzlu balık, kuru ııehzeler, rlndPlti süpheler gittikçe artmaktadır. 
reçeller. zeytin, sifala yağı, sabun, bazı cins Allıkadar mııkamdnn hakkında tevkif ka_ 
keresteler, keten ve kendir ve halı için li- ran ic;tlhsal edilen bu adamın sorgu.c;u yn • 
sans müsaadesi verrneğe salahiyettar adde- pılmıştır. 
dilmişlerdir. HAdlsentn tahkikatile zabıta ve Üskiidal" 

1\le'rsln seferl~rl -- Akdenizdeki vazlyet Ü- müddeiumumill~ dün de geç vakte kadar 
zerine bir müddettenberi tatil edilen Mersin meşgul olmuştur. 
postnlarının yeniden açılması dUsfinülınek- --------------
tedlr. Buna sebeb olarak da Mersin ve hnvn. Teknik okulu imtilıanları - Nafın VckfılC
llsine yapılacak nakliyntın lnkıtaından do- tlne ba~lı Yıldızdaki Teknik okulunda tmtl
ğaenk intizarnsl2'Jıklnra mA.nl olmaktır. Son hanlar bitmLştir. Okuhın Inşaat mühendis -
vazlyet üzerine bu havaliye yapılan kömür llği şubesinde okuyan 35 talebeden 34 ü mu
nakliyat.ı da çok aznldı~ından llerlde bazı varfak olmuştur. Yeni mezunların mektcb. 
mahzurlar zuhO.r edec~i tahmin edilmekte- den ayr,ımaıarı müna.c;ebetilc bugün ö~le -
dir. den sonra bir merasım yapılacaktır. 

• 

~ 
ı 
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1 HAdiseler Karşısında 1 
Balkanlarda bar1ş 

devam edecektir, fakat 
, 

AlL Tl NCI HDS 

ne zamana kadar?! .. 
lYI acar - Rum en, ve Bulgar - Ru• ........ ·-•••••••• YAZAN .................... nayan, türlü ihtimaların daima bir kurbanı 

men hududlarında olduklarını ~ Emelıli eeneral olmaktan kurtarabilecek tek necib fikir, 
:!:yına~ta olduğumuz hadiselerin hiç biri l H E f • E k•l t tek yükselt çare bir Balkan ittihadı ve hiç yük b~ unacak şeyler değildir. Bunlar bü- 1 • m r r 1 8 olmazsa bir Balkan ittifakı idi. Fakat bu-
d ır yer depreminden aonra gelen ve 1 cSon Posta. nın askeri muharrtrl na, bu yegane aelamet çaresine engel olan 
l ereche derece aza)Jp biten küçük sarsıntı- !•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • ••••••••• .. ••••••••• gene o meş'um dı1 tesirleri ve bu tesirlt-rde 
ara enzerler. bir olarak hnva ve kara kuvveılerini se- necat arayan gene bir Balkanlı devletin re-
. Filvnki Fransanın çökmesi ve Ingiltere- ferber etti ve Macari3tan ayni şeyi yapar vizyonist siyaseti olmuştur. O devlet ki bu

bı~ Pek yakın bir Alman tehdidine maruz göründü; Nöyyi muahedesinin askeri mad- gün ateşle ve barutla oynıyarak kendini 
d uw unması Rumen dış politiknsırun dayan• delerinin lağvını, 19 38 de. Selanik te Bııl- yeni bir Balkan hailesinin ba§ mes'ulü 
ıgı. ana temel ayaklarının yıkılmasınını kan devletlerine kabul ettiren ve dotayısile mevkiine koyuyor. 

hucıb oldu. Zaten bu hadise Balkanlarda askerf ve harb hazırlıklarını çoktanberi ile- Filvaki bugün eğer Balkanlardıı sulh O ernmiyetli bir müvazenesizlik yapmıştı. ri götüren Bulgaristan bir ;:eyler yapar gi- devam ediyorsa bilmelidir ki bunu Roman
b nddan sonra, orta Avrupa devletlerinin bi göründü; bazı hudud karakol vak'ııları yanın doğu büyük kom~usuna karşı almış 
atı ll Çetin bir harble meşgu,l olmaları Ro- da oldu ve belki daha olacaktır; hntta Ma- olduğu barışçı duruma ve Besarabyn ile 

manyayı Sovyet Rusya ile başba~ bıraktı car ve Bulgar komitecilerinin Transilvanya Bukovinanın şimalini harbsiz terketmek gi
Ve bunun tabii bir neticesi olarak Roman- ile Dobrucada bazı vak'alar çıkarmaları bi büyük bir fedakarlığa katianmasına 
ya, 22 yıl evvel Rusyanın, zayıf ve dar bir kabildir; fakat bütün bunlar, Macarlarl~ borçluyuz. Yoksa Sovyet Rusya ile Roman
%~~anında ele geçirdiği Besarnbyn ile k~n- Bulgarların, bugünkü vaziyete göre, Al- ya arasında bir harb Bulgaristanla Maca
dıaıne Avusturyadan verilen Bukovinanın manya ile İtalyanın arzu ve müsaadeleri ristanııı Dobruca ve Transilvanyaya taar
timalini, ağzını bile açamadan kuvvetli haricinde hiçbir ehemmiyetli 'Ve kat'i ha- ruzlarını ve bu da, Allah bilir, daha neleri 
k
1 
o~ııusuna terke mecbur oldu. Bu hadise- rekete giri~iyecekleri hakikatini zerre ka- mucib olurdu. l,te Romanyanın makul ha-
en!' ~~lkanlnrın şimal doğusunda vukua dar değiştiremezler. Bu büyük devieter ise reketi ve Sovyetler Birliğinin, aşikar görül
getırdıgı deprem o kadar ani ve büyük ol- §U anda garbda meşguldürler ve tııbiatile düğü üzere, ne Macaristan ve ne Bulgaris
muştur ki bir tnkım serpinti zdzelecikler ne doğuda ve ne de ccnub doğuda barı~ın tanı hareke e teşvik etmekte şimdilik her
yap~aması mümkün değildi. Fakat bu zel- hiçbir turetle bozulmaııını istemezler. hangi bir menfaat görmemesi Balkanlında 
jelecıkler timdilik Bulgarlann ve Macar- Kezalik Besarabya meselesinde Alman- şimdilik ve bu seferlik vaziyeti kurtarmıştır. 
t~nd Rum~n hududlarını aşmaksızın yer- ya ile Sovyet Rusyanın anla~mamış olma- Romanyadan, nüfusça, tamam beş defa 
de.nn e tepınmektcn ibaret kalmalan tabii- malarının ve hatta bu hususta halyanın daha küçük olan Finlandiya da geçen sene 

ır. rızasının tahsil edilmemiıı olmasının müm- Sovyet Ru!!ya tarafından arazi taleb: kar-

Bir gazetede oku d um: 
Bildiiimiz bet histen ~ıayri, albnc;ı bir hia 

daha mevcudmut ki, buna iatikamet tayini 
hiaai cliyorlarmıt-

Kedilerde, VO eüvercinlerde pek kuv -
vetli olan bu hiasin, inaanlarcia D!< derecede 
olduğu henüz teabit edilememi~. 

Bazıları: 
- İstikamet tayini hissi insanlarda hay

vanlarda olduğundan daha çok kuvvetli
dir. 

Diyorlar, bazıları da: 
- İstikamet tayini hiaai inaanlarda yok

tur. 
Jddiasında bulunuyorlarmış. 
Makaleyi oltuduktan sonra bir an dü -

şündüm. Ve aletikarnet tayini hissi, insan
larda hayvanlarda olduğundan daha çok 
kuvvetlidir». 

Diyenlere hak verdim: Düşündü k çe bu 
fikri teyid eden misaller buldum: 

İşte bir misal: 
Umumiyetle insanlar servetin bulundu

ğu iatikamette yürürler. Servet bazılarına 
yakın mesafede olur .. vasıl olurlar. Servet 
kendilerine uzak mesaft:de olanlar da gene 
istikamet değittirmeden yürürler. Ne ça
re ki ömürleri aervete ula§malannn kafi 
gelmez. 

Bir misal daha: 
Herhangi bir kadını bir caddede bı -

Takınız; istikamet tayin etmeden~ 
-Yürü! 

Deyiniz. Dosdoğru ya bir oapkacı, ya bir 
kumaşçı dükkB.nına, yahud d.P kadın ter • 
zisine gider. 

Kadını bu üç yerden birine sevkeden 
hia de istikamet tayini hissinden başka bir 
teY olamaz. ' 

Bir misal daha: 
AyyaJ vakti kerahatte evine gitmeyi ni

yet edebilir. Faltat bir türlü nyaklan ona 
itaat etmez. Evine gitmek istemesine :rağ
men ayakları onu meyhaneye sürüklerler. 

Ayyaşı meyhaneye sürüidiyen his de Js
ti\;amet tayini lıissidir. 

Bir misal claha: 
İstikamet tayini hissi, evli erkeği yoldq. 

evinden başka her istikamette yürütür. Fa
kat evli erkek: 

-Evime gideceğiıni 
Der. His gene onu başka istikumetlcre 

sürükler. 
Evli erkek toparlnnır: 
- Evime gideeeğim. 
İstiknmet tayini hissi onu ba§kn tamf .. 

lnra sürüklemekte devam eder. 
Erkek bir kere daha toparlanır: 
-Evime gideceğim. 
Ve nihayet ya §UUru galehc eder, evin~ 

gider, yahud da istikan1et tayini hissi §U~ 
runu alt ecler evli erkeği evinden gnyri bi'C 
"".."eıe sürükleyip götürür. 

r:J ""ıel j.jul/("l 

Söylemesi kolay yapması zor Birkaç gün evv I ( 1) d ~ b' kün olmamasına rağmen Mihver devletle- Qısında kalmıc, fakat kabul etmiyerek, nu··-k 1 d e yaz ıgım ır ma- , , 
ls~ e ekSovyet Rusyanın Besarabyayı geri rinin, Avrupanın doğusunda ve Balkanla- fusça kendisinden 50 defa daha büyük bir 

erne ve üste1ik Bukovinanın tirnal kıs- rın şimal doğusunda harekete ~eçmek i- devlete karşı harbi göze almıştı. Bunun ü-
rnını nlmak için M·h d 1 ) · · b çin Sovyet Rusyanın bu ani seçmiş olma- zerine o, tariflin şimdiye kadar görmedigwi I ) • 
d A ı ver ev et ennın atı- h . 1 1 k h I Yazıma ba•lık olarak koydugvum cümle- Sayfiyede banyolu, tuva et i, genış, Ta ,. a ve kdeni:z:de İngiltere ile tamamile sını oş görmemıt o ma arı pe mu teme - ve hiç kaydetmediği bir kahramanlık, çe- '1 

meşgul bulunduklan ve bu sebeble Avru- dir. Fakat Sovyet Ruııyanın daha ileri gi- viklik ve ustalıkla üç ay harbetmiş idi. Fin- yi bir genç okuyucumun mektubundan çı - hat bir otel bulmak ne mümkün. Şöy1e böy .. 
~~nın. doğusunda ve cenub doğusunda sü- derek kendi hesabına Romanyadan dnha landiyanın, o zaman, bu harbi göze almaııı kardım. Beni tenkicl ediyor, beni tenkid ]esine razı olduk, bizden giinde on lira al• 

d'kn1et~n ~evamından başka bir şey isteme- fazla yerler ve Rumen Karadeniı.: sahillerj- için, Kareli berzahının dar ve müstahkem ederken de memleketin mühim bir ekaiğine dılar, ltahvesi, suyu veya bir limonatası llte 
.ı . en bır zamanı 'ınt'ıhab etmesı" keyfiye- le Tunada üsler isterneğe kalkııpnası ve ay- olması, Rusların Lado"" gölünün cimalin- b ı· k 1 ..~ 

C>' " dokunuyor. l~in fena sı, haklıdır. Tamamen bu patayı on eş ıraya çı armanın yo un,.. lının tesadüf• I w · • ni zamanda Bulgarlan harekete geçrneğe deki rnıntakalardan yapacakları bir taar- • 
V .. 1 d ı o amayncagına J§aret etmıJ 'k I . 'b" h h . b" h k d k k k 1 1 k I haklıdır. Dı'yor kı"·. da buldular. Yapabilirdik, iki hafta otur• e §oy e emiştim: teşvı ey emeşı gı ı er angı ır are et ruz a, gere ıo ve gere yo suz u do a-

cı ••• Revizyonist iki memleket (Macaris- onun Mihver devletlerine açıktan açığa yısile, az şanslan olması, gibi bir takım e- cı- Geçenlerde bir yazınızda balayı ıoe- duk, fakat eğlendik mi diyecerksiniz~ N~ 
tan ve Bulgaristan) ancak ya Rusya tara- meydan okuması demek olacağı için bu hemmiyetli· ve eaaslı askeri sebebler vardı. yahatine dokunmuştunuz, yeni evlenen bir gezer~ 
fından veyahud Mihver devletleri cihetin- yolda çıkan şayialara zaten daha bidayette Bundan bqka o, sebab sayeftinde, harbin aileye, imkan olduğuna göre kendilerini e- Oç dört sene evvel ebeveynimle uKat .. 
den bir teıırvik ve yardım go"'rmek •. uretı.le kulak asmamı~tık. devamı müddetince, müttefiklerin Petsa- l b k h ı· b d t w b' seyahatı" hatırlıyo • h "· ~ b edi hatıra bırakacak o an. u zev ten ma - ıa a ,, a yap ıgım ır a. rekete geçebilirler. So~yet Ru'""amn cim- Bu mülahazalara bakarak Balkanlarcia moya büyük bir aeferi ordu çıkarmalarını D ü 1 h" 1 · d ... 
aı ?n ara_..ya~dımı sebebsizdir ve dolayısile vaziyetin b~sbütün durolduğuna hükmet- veyahud üyü ir or uyu orveç ve s-...ı 1 -.r " ı b k b d N 1 rum etmemelerın" 1' tavsiye ediyordunuz, rum. ünyanın en g ze su şe ır erın e ... 
vatıd degıldır. Mihverin teşvik ve yatdı- mekte oldugumuz zannolunmasın 1 Balkan- veç üstünden yollamalarını umabilirdi. Fin- galiba rahat bir vapurda mesel/\ Trabzona biri olan bu k.ö§enin mükemmel bir panel• 
~ına gelince o da \lll sltada muhtemel gö- latda istikrar ve devamlı sükunet teeftsÜs li\ndiya herkes gibi biliyordu ki Ingiltere- kadar gidip gelmeleri nasihatini verİyoT- yonunda benim banyolu, tuvaletli, gen[f 
rulemez. O halde :görülüyor ki Bukovina- etmesi harbin neticelenmesine bakar. Du nin muazzam bir donanmaaı vardır. Büyiik dunuz. Okuyuculannız bu zamanda bu ya- balkonlu, bir salon kadar büyük odam lçiG 
nın şimalile Beaarahyanın Sovyet Rusya ta- istikrar ve aükunetin tekil ve mahiyeti ile Harbde dünyanın en büyük uçak filosile .. d 1 2 T'· k ı· 'yorlardı 

hat vapuru bulabildiler mi~ Hiç sanmıyo - gun e ya nız ur ırası verı · rafından i~gal edilmesi hadisesi, Romanya üzerine ku..rulacağı esaslar da harbin hangi beraber yüz tümenlik büyük bir kara or- b I · · 
d ı h d b ı .ı7 1 f rum. Fakat "ıtte ben de yeni evlendim ve Okuyucunuza a ayı yapmasını tavsıy~ \>e oat an için er ne kadar elim ve acıklı devletler tarafından ne halde kazanılaca- dusu seferber e e i mi$, ., mi yon nü us 

olsa da, mahalli kalacak ve şimdilik böy- ğına tabidir. ve sonsuz müstemlekelerle servetiere malik kocamla bir balayı seyahati yapmak iste- ediyorsunuz. ;,_e güzel fikir, fakat söylemesi 
lece kapanacaktır.» • Balkan yarımadası, tarihin buraııını ta- muazzam bir devlettir. Fransa da birkaç dik. Tabii memleket içinde, fakat işte ol - kolay, yapması zor.» 

Filvaki Romanya mnhza ihtiyati bir ted- nıdığı gündenberi, ya en yakın kudretli yıl evveline kadar Avrupanın en büyük ka- madı. Uzaklara gitmektense Istanbul say- Bu genç kadının mektubuna ilave edile-
bir devletin malikanesi vev,.hud devletler ra ve hava kuvvetlerine malik bir devleti 1 h k b' .. 1 ktu ( _. 1 fiyelerinde biT aylık rahat bir ote ayatı ce ır muta ea yo r. l) Son Postanm 30 Baziran tarihli nüs • arasın<la bir müvazenenin oyuncağı olmuş- sayılırdı. talya bile Finlandiyanın lehinde 

hasL t~u~r~.~B~a:l~k:a~n~la:n~,~d:ı§~t:a:n~b::a:sa:n~v~e~iç~t~e:n.k:a~}~·---~----------·(D .. eva .. m .. ı •7--i•nc•l--a•y~f•a•d•a•'----·d•e•n~iy~e.l•im ... •d•e•d•i•k•· .................. .., ' 
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TEYZE ı 
~ 

Bunları ~.l't6 

biliyor mu 

Gençgösteren genç ve GAiil BiR iZ Di VA ç 
şık bir moda 

Şıkl~ın esası genç gôrünmek değil midir? 
Bu bakımdan .bugünku modellmizi blrinei 
derecede modeller arMına katabiliriz. üst
leri bUzgiilU kısa kollar, roba gibi başlayıp 
iki ynndnn iki renkU çizguı hallnde kalçalara 
inen ve orada bUzgulu birer eeb gibi nihayet.. 
lenen yan paç.alar ona son derece gençlik 

Buna da, batınızın siyah buklelerini, 
sallıyıırak: crPekiı» derseniz beni cidden 

mesud edeceksiniz. 
Hatırlıyor musunuz~ Bana bir adama 

kar,ı ineizah duyduğunuzu söylemşitiniz. 
Daha doğrusu bunu açıkça itiraf etme -
den bana anlatmı~hnız. Kandiliide ltarşı 
kartıya yemek yediğimiz gündü. Şimdi 
size tualler tıoracak değilim .• Bu adamın 
kim olduğunun bence ehemmiyeti yok -
tur; fakat bu itirafınız beni çok düşün -
dürüyor. Sizin hayabnızı bu sl!'kilde be
nimkine bağlamamza müsaade etme -
meli. bunu slze teklif etmemeli idim. 

Neyse. olan oldu. Şimdi ricama gf"li -
yorum: Benim gaybubetim emasında o 
adamı miimkiin olduğu kadar a7. görme
nizi istiyorum Zeyneb... Bu aözlerim -
den fena bir mana çıkarınağa sakın kal
kışmayın ı Sizin benim şı:ref ve haysiye
timi rencide edecek en ufak bir hare -
ketten tevakki edeceğinize eminim: beni 
Üzen nokta bu değildir. Diğer taraftan, 
bir insanın sevdiği birisini görmekten 
kendiııini menetmesinin pek giiç oldu -
ğu nu da biliyorum; fakat, bir erkeğin ka-
nsı iken diğer birini sevmekte hüyiik 
tehlikeler vardır yavrum. Binaenaleyh, 
benim avdetime kaclar onunla sık sık bu
luşmamanızı çok rica ediyor•ım. Benim 
büyük tecrübelerim var: Bu vaziyetler 
karşısında halkın neler söylediğini, ne 
gibi dedikodular çıkardı~nı bilirim. 

Şuna emin olunuz ki Zeyneb. lstnnbu
la avdet eder etmez. yalnız ahin rnen • 
faatinizi düşünerek her sevi yoluna koy
mn~a çnlı~acağım. Sirndilik benim tav • 
siyelerimi nnznn dikkate alarak ihtiyat
lı hareket etmelisiniz yavrum. Ne ke~dl
nizin, ne de sevdiğiniz adamın üze_rine 
yabancı gözleri çekmeyiniz ..• F..ğer o a
dam size lô.yık bir etkekse benim bu 
sözlerimin cloğruluğunu .talcdir edeeek • 
tir. 

Naldcden: Mııaues Talıftn Bnlumd 
him bir kararı vermekte ikimiz de pek a
cele etmişiz, ikimiz de o ~ün gayri tabii 
denilecek kadar asabımıza mağlub ol -
muşuz. Maamafih, küçük bir kızı ken -
dimle heraber garib bir maceraya sürük
lediğimden dolayı kendimi mes'ul adde
derek bu badireden sizin mümkün ol -
duğu kadar az zararlı çıkmanız için e -
Jimden geleni yapacağım. Bana ~elince, 
merhamete hiç layık değilim ... Bilhas -
sa hiddet etmeyip sözlerime layık olan 
~hehmmiyeti veriniz... Böyle yapaca -
ğınıı:a eminim. l~te gene !!iyah buk!clerin 
başınızın üze;inde dalgalanarak t<evetlı& 
dediğini görüyorum. 

Yakında görüşeceğiz Zeyn~b .. şimdi
lik Allaha ısmarladık yavrum. » 

Mektubun sonunda bir hamiş vardı: 
ccSeyahate çıkacağım gün, kendi Iten

elinize cebrederek harice karşı vaziyeli
mizin acayibliğini belli etmemek husu -
aunda gö~terdiğiniz gayrete çok teşek
kür ederim. Veda anında, herkesin karı
sını samimi bir alaka ile sardığını göre
rek bizim bulunduğumuz müthiş v<ıziyeti 
daha acı bir şekilde takdir ediyor ve bi
laihtiyar üzülüyordum. Beni bu üzüntü
den kurtarmak nezaketini gösterdiğinize 
ve alemin karşısında beni ı;ülünç bir ha
le düşmekten kurtardığımza pek minnet
tarım. O dakikada kendimi cidden sevi
len ve eksikliğine acınan bir ko<".a mn -
nettim. Ban' bu 'lm~i verdiğinizden do -
layı aize miiteşekkirim. O güntin hatı -
rasını ebediyen kalbirnde yaşatacağım.» 

Zeyneb bu mektubu tekrar tekrar o -
ku du... Bulunduğu haleti ruhiye içinde 
bu ihtar ve bu rica cidden çok gan"bdi. 
Bunu dütünmek genç kızı acı acı gül -
dürdü ve kendi kendine mırıldandı: 

<ıAh Halliki Eğer bilsen, senin yal • 
vararak istediğin şeyi yapmanın benim 
için ne kadar kolay olduğunu bililen Tn 

Elindeki nıektubu titrek dudaklanna 
•ötiirerelr. onun yazısını o}qıya ok~tya 

aonuna kadar hatırlıyacağım Haluk!» 
Hnkiknten Y e§ilköy tayyar e istnsyo -

nundnki vedalarına aid hatıralar cnnlı 
olarak onda yaşıyordu. Kollarını boynu-
na clolndığı zaman Haluk da bilaihtiyar 
onu göğsünün üzerinde sıkmamış mıy-
dı) Ne tatlı bir buse ile dudakları birleş
'mişti 1 Belki de bu öpüşte eksik olan bir 
şey vardı amma onları birbirlerine ne 
kadar yakla~brmışb ı 

X 
Zeyneb bir sabah erkenden dadısının 

geldiğini hayretle gördü. İhtiyar kt-dının 
her vakit sakin glhÜnen yüzünde büyük 
bir heyecan vardı. Koynundan çıkardığı 
bir zarfı Zeynebe uzattı. 

- Al kızım, şunu oku ..• Zarfın üs -
tünde rahmetli hanımefendinin ismi ,·ar 
amma •.. 

Genç kız, onun sözünü bitirmesini 
beklemeden zarfı eline aldı. Buruşuklu -
ğundan ve üstündeki çizgilerden, silik -
lerden. bunun epeyce zaman postaha -
neden postahaneye dolaştığı anlaşılıyor
du; fakat üstündeki damga ya gözü ilitir 
i)işmez, kalbinin duracakmış gibi çarp -
tığını hissetti ve hemen odasıııa ko§arak 
zarfı açtı. 

Mektub Yoksullarevi müdürlüğünden 
geliyordu ve Saide Hanıma hitaben ya
zılmıştı. Yoksullarevi müdürlüğü Said c 
Hanıma, vaktile kendisine tevdi edilmiş 
olan küçük kızın an~esi olduğunu söy li
yen bir kadının kendi.lerin~w~Üracaat e
derek kızını gormek ıstedıgını ve yav -
rus,unu terkettiğinden dolayı acı göz yaş
lan döktüğünil yazdıktan sonra. kadının 
söylediği tarih ve anlatbğı te,!lerin .o ~~
manki kayıdlara uygun oldugunu bıldırı
yor ve Saide Hanrmclan, isminln ~ehpft 
re olduğunu söyliyen bu kadıncagızı ka-
bul etmesini rica ediyordu. Müdürün 
kanaatince ve fikrince o, Zeynbin anne-

idiniz? 
Hicret eden yengeçler 

arasında 

mevsimlere göre, yer 

değiştirenler mev · 

cudsa, deniz hayvan· 
ları arasında da böy. 

leleri vardır. Bilhas
sa, yengeçlerıbunların başında gelir. Yen. 
geçledn denizde yer değiştirdiklcrini, bir 
taraftan tutulanların suda bozulmıyacall 
boya ile işaretlenip tekrar suya atılmal:ı .. 
n üzerine bunların otuz kilorootre uıalf 
yerlerde tutulmal.arın:ian anlaınışlardll\ 
Tecrübe tekrarlamnca muayyen mevsİI111 
lerde, muayyen yerlere hicret ettikleP 
tesbit edilmiftir. 

* Maça gelen çekirgeler 
1937 senesinde ce-· ~ \ 

nubi Afrika şebirle • ~ 
rinden birinde bi:' .;-, 
krlket maçı yapıldığı · 
esnada havada bulut .-. .-·-
bn1inde çekirgeler gö • 
rünmüstür. Çekirge- i . . 
ler do~rura ma çın ya -· .~ .... ••••···· ..... 
pıld1v sahaya inmişler ve otlan ycml~ 
00şııamışJardır. Kriket maçı yapanları 
vücudleri de bu esnada çekirge1erlc ör • 
tülmüştür. Maç yapanları sahadan kur .. 
tannak ve çekirgelerden temizlemek içill 
şehir yardun ekipleri tam iki saat u~a~J 
mak meo'buriyetinde kalmışlardır. r 

* 7 

lisan Alimi papağanlar 
Pnpağar11ar ıiçtn<le hafızalan oldukçş 

kuvvetH blanlar.mevcuddur. Amazon cin. 
si papağanlar arasında birkaç lisan ö~ • 
'i'enmişl<>r. ve ayni scyin muhtelif Usan .. 
larda adlarını tekrar edenlere tesadüf e-
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[ eınleket llaberleri) 
ABsarau ciuar1 coB zenuin ı 

madenlerle doludur 
Bilhassa Gelegüle köyünde bol miktarda fışkıran 
hamızı karbon gazı mutasavver büyük kimya 

fabrikalarımız için çok faydalı olacakbr 

Vaz saatlerinden 
Gemlik halk1 
dinleyemiyor 

Bütün memlekette olduğu gibi Gem. 
ılikte de yaz saatlednln tatbikine baş
landı. Hükümet, bu saa.tlerln tatbikm
de her türlü ihtiyaclan düşünerek hiç 
bir teyde en ufak bir değişlklllı: yap • 
madı. Fakat Gemlikten aldıtuııı.a bir 
mektuba göre, kasabanın elektrik ,ır_ 
kett yaz saatlerini mütealtib, tam f&(l. 
yo saaUerlnde ııehre elektrik verme _ 
mtye başla.nuştır. İleri sürülen sebeb 
de ,a: Henüz ortaWt Jrararmam.uı bu-

Aks:ınly <Hu.su.st) - Ak.sara;t madenler madenieri ile Altsaray ma.den ba.kımından da lunuyor. 
itibarlle çok zengin bir mınt&k& olup tlmdl- büytlk bir emniyeti haiz bir beldedlr. Halbaki bizim memleketlmizde rad. 
re kadar bu madenler üzeriııde eaulı bir Bu m&denler üzerinde eaulı bir tetldk ya_ yo bir killtür kaynap mablyetlnt mu. 
tetklk yapılmallllft.ır. Pıldı#ı takdirde memleketl.ınh için bayth bataza etmektedir. Ha.Utı dmet ta _ 
Kazanın Sant.anı.man köyünde ztnJin net.lceler verecetı ~üphesizdtr. mlmlerinden en çok bu \lfak makine 

8lmll kur~un madenieri mevcud olup enelce Salama 11lert haberdar eder, aynca konferıuıslar, 

bu mıntakadakl madenln Imtiyazı Kırtehlr- Abaraydaki sulama ı.,Ierine Nafla VelcA- müsahabeler ve milli muslld bu makı-
tnere verilmit ve bir müddet ıtıetUdlkt-tın lettnee el konarat esaslı bir tetklke tlbi tu- ne vasıtasUe lhalka yayılır. 
eonra lıntıyaz bazı aebeblerle feahedlldltln - tulmata b~laıun)4tır. İlk if olarak KarRBaz Gemilk elektrik şirketi herhalde bu 
den yıllardanberi bu maden ytl:zasttı kal _ bataklıtındaltf aulann Wahl tşl ele alınmL' çok milhtm sebebler özerinde fazla 
mıştır. , olup iki mühendl.s bu aahada yapılacak ta_ dnrmalt lüıumanu ıönnemt, olu.ak. 

Bundan ba4ka aon zamanlarda Oenedala nallann projelerını ihzarla me.,guldür. Gemlik kaymakamile beraber şt:rketfn 
köyünde sathı al'24 çok yakın zengin ltük11rt ~ nazan dikkatint celbederiz. 
madeni bulunm~tur. Derinlettikçe k1Ucl1rt Uluırmak ıtterinde yapılması d~ünillt>n ~ 
nı.,beu QO~almakta ve bu kükürtün Keçiborlu baraj için evvelee jeolojik tetkikata Ihtiyaç Krzrlcahamamın dahı"li yolları 
kükürtleri kadar bol oldu~u anlaşılmaktadır. hl&cıedJimi.tti. Bu defa geleıı mühendı., Her 

Gene bu köyde mebzul olarak alominyom Lan Uluırmak yataiında esa.slı tetkikat ya- ikmal edildi 
ve şap madenieri de bulurun\14 bun1ann ge- paralt Klreçlllc bo~azı tabir edilen kasahaya Kızıl h (H 1) Kı ıl h ' b J t... ca amam u.su.s - z ea. ama _ 
ııı., bir sa.hayı ihtiva ettiklerı tahakkuk et. be., ldlometre meaafedekl yerin ara .. "la. ü el b" fi ı ı h t 
mı.,tı sına çok mfuıaid oldutunu ve bazalt tayaları mın en g z ır say yes 0 up er &ene e -

En r~ühim olan Oelegüle köyünde bulu _ me~ud olan bu .sahada baraj tn.,a edllebl- rattan binlerce halkın ~elip gtttl~i ~ir mesl
nan gazdir Halk aruında (Horthortl tabir lece~lni ve bu arazinin suyu sızdırmıyaca~ını regl lh ogiladn ve mamleşhıklur küçülk ve biltesyuk So~t~\k 

· 1 1 -ı·t su ara en ç ar yo unun ~!yel t _ 
edllen ve hizasma gelen kU~t ve hayvanatı blr raporla merc ine bl dir • ...., tr. rabiYesl ilanal edUdl~t gibi Kızılcahamam n 
öldürdü~ söylenen bu yerde topra.k sathın. Abaray orta Anadolunun. bu~day arnbarı Iki kilometre mesafedeki cGüvem. nahi;eo _ 
~n .şiddetli bir taeyik ile hamızıkarbon denUmde hak ka.zanm14 bır z.ıraat muhltl sinde bulunan maruf cıSey. hamamma Acısu 
(Garbone di oxyde) gazi bulunmu~tur. olup .sulama işleri islah edUdi~ı ve bUha&<Ja nanundakl sıcak su ha.uzlarına glde e 

Bu gaıln y~lardanberl maden tetklk ve tnuınnak üzerinde bir baraj 1~ olundu~u çok lüzumlu olan bu yollar kAnıilen ı~:.ı 
ar~m.a enstıtnsü. taratından aranıldı~ı ve takdtrde çok münblt olan arazınin verım edilmiştir. 
Türkıyede i~a.sı mutasavver büyük ldmya kudretını tezyld edecdi .şüphesizdlr. Yült.sek ---------
fabrikalarına ve buz fabrikalarına QOk ~lzem Nafla Veklletlnln el koydulttı bu sulama tştn. 
blr gaz oldu~u anlllJlılrnııştır. de Uluırmak üzerinde barajı da itl4a ederPk 

l3unlardan başka Acıpınar kömürlerı ve muhitin büyük bir ihtiyacını kar4ıla.yaca~ı 
evvelce bulundu~unu haber verdt~lm demır 4ÜPhe.,ızdir. 

Krz1lcahamamda maden 
araştırmalari 

Muradhnm Ergene suyunda 
bir çocuk daha boğuldu 

Kızıteahamam (Hu.susi) - Kızılcahama _ Muradlı (Hu.su.si) - Moradlının A.şaltı Se. 
mm eGüvem. nahiyesine b:ığlı Salın köyiıne vindtkll köyünde oturan Civclv ojtullarından 
bir madcn arama. heyeti gelmittir. Haritalar Mustafa oğlu 7 y~ında Nall Öksüz, Erıene 
üzerinde tetkikata ve bazı kısımlarda 1a hat. suyunda yıkanırken sulann careyanına ka -
rlyat icr~ına başlanmıştır. Bu aramalar kö- pı.l.m.LŞ, boğulmu.ştur. Cesedi araştırma ncti
,yün hemen b~ dakika kadar yakininde ya. cesinde iki gün sonra boğulduğu yerden bir 
pilınaktaqır. Arnelenın yaptı~ı derinlemeler. kilometre k:adıır uuıkta buluninu.ştur. 
den sonra memnunlyet verici netleeler hasıl 
olmaktadır. Taharrlyata devam edilmekte _ 
dir. 

Gümüşhacıköy Halkevil!,in 
çalışmaları 

Oümü.ohacıköy (Hu.susi) - Halkevimizin 
köycillük ko1u her on b~ günde blr köylüler 
için konuşma saati ta.hsls ederek, Pazar mü. 
nasebeUle kasahaya gelen bütün köylüleri 
kon.terans salanımda toplamakta, siya.81, 
iktisadi bahisler üzerinde samimt hasbıhaller 
yapmaktadır. Bu teşebbüs köylülerimiz ta _ 
ıra!ından hararet ve samimlyetle karşılanmış, 
büyük rağbet ve alA.ka görmüştür. 

Otomobil, Kreyl karakolunun önünde 
Öurunca, jandarma çavuou, kunduralannın 
ökı;elerini birbirine tiddetle vurarak bir as· 
ker selamı verdi. Müddeiumumt: 

- Bonjur Lüno .. hemen cinayet yerine 
gidelim!. 

Dedi. Çavuş: 
- Ben de, şoföre yolu göstermek igin 

bekliyordum.. · 
Cevabını vererek toförü:ı yanına otur

CJu. 
- Telefon etti~ndenberi yeni biT ipu

c;u var mı> 
- Hayır efendim.. kıza bile henüz: ha-

ber verdirtmedim .. 
Her~r: 
- Hangi kıza> 
Diye sordu. 
- Öldürülen Möayö Marukinin kızına .• 

Bay müddeiumumt muayene ettikten aonra, 
oesedi kötke nakledeceğiz. Kız:cafız baba
sının ölüaünü yol üatünde görürae her hal
de çok fena olur. 

Sorgu h& kimi tekrar bir au al aordu: 
- Kız babasının SIUsilnU ııasıf olup da 

gÖrmemiJ). 
Lüno, genç kızın, biaiklet ile ba~ka bir 

kestirme yoldan iatasyona gittiğini anlattı. 
Otomobil cinayet yerine geldiği zaman, 

müddeiumumi ile sorgu hakimi, Kreylin 
hükümet doktorunu, nöbetçi jandarma ne· 
leri ile beraber orada buldular, doktor, hl
ldmlerin önünde ceaedi muayene etti. 

Sandranın babaat elli bet yaolannda ka
C!ardı. Fakat uzun sakalı onu daha yaşlı 
gösteriyordu. Uzunca boylu, çok zayıf idi. 
Bnsit ve kabaca giyinmişti. Ayağında, ioçi 
liunduralannın iyiceleıinden giymişti. O -
ını~1anna attığı pelerin. düşerkt-n, c;ai-Jara 
takılıp y\rtılmı~tı. Uzunca ve ince yapılı 
ellerinde, yüzük falan yoktu. Luiz Durnelin 
söylediği gibi. Marukinin kalbi üzennde 
bir bıçak saplıydı. Doktor, mendili ile tu -
tup çekti ve sorgu h6\cimine uzattı. Hl -
kim, iyice muayene ettikt~n sonra bir bez 
parçasının içine aardı: 

-Alelade bir bıçak •. Hiç bir ipucu ve-
temez .•• 

Dc.-di. 
n ı. •t • • 1 _... 

Srnd1rgrda tUtUn mahsuiU iyi 
Sındırgı (Hususi) ·-Sındırgı tütün mah 

sulü bu sene iyi yeti~mektedir. Bu tütün -
lerin elde edilmeai ve toplattmlması Için 
zürra ı, ve Ziraat Bankalarının açacağı 
hediye intizar etmektedirler. Zirai koope-
ratife mensub zürra bu müessesenin muay
yen IPinlerde verdiği taksitlerle iolerinl gör
mekte iseler de haricte kalan zürra sıkıntı 
içerisindedirler. Her sene Balıkesir ı, Ban
kaat bu gibi tütüncülere yardım ederdi. Bu 
sene bu yardımın gecikmeai ekiciyi ıaont
mıotır. Bankalanmızın müatahsili gözet -
melerini bekleriz. 

getirdiler. Doktor, maktulü aoydu. Cesedi 
inceden ineeye muayene etti: 

- Ölüm ani olmuf.. Katil, Marukinin 
çok yakınında imi~.. Çünkü, bıçak, o ka
dar tiddetle saplanmı1 ki, tA kabzasına ka
dar gömülmü~ .• cinayet de 1 0-1 2 saat ka· 
dar evvel i,lenmif .• 

Müddeiumumt: 
- Demek cinayet, bu gece itlenmit·• 

dedi. 
- Gece yarıaından evvel.. On bir ilo 

on iki arasında ••• 
- Şu halde, çavuf LUnonun anlattığı

na göre, Marukin, ihtiyar Sofya ile San -
dra yattıktan sonra dıtarı çıkmıt olacak ... 

Jandarma çavuou ilerledi. Ölünün eava
bının ceblerini karıttırdı. Celtetinin cebln
de bir mendil, bir keae klğıdı içinde bir 
miktar kut yemi vardı. Pantalon •eplerin
den de biri bomboatu, birinde ise. bir doete 
anahtar • vatdı. 

Çavul: 
- Kağıd ve para filln yokl 
Dedi. 
- Pantatonunda rövelver ce bi var mı) 

. -Var amma ... O da bombof ... 
- Vaziyete balcılıua. Marulcini. önüne 

~kıp vurmu~lar ... 
Sorgu hakimi: 
- Evet .. dedi. Katil bu ağaçlardan biri

nin arkasında, yahud, otlann arasında gi:ı
lenmi,.. sonra. birdenbire ibtiyarın önUne 
dikilivermio .. etrafta şöyle bir gezinti yap
mamı![ her halde faydalı olacak •• 

Müddeiumumi: 
- Onu ben yaparım Herpr, Ça"t'UI LO

nonun hakltı var. Jandarmalar cıeaodl kö,
ı.,., ... fd~lıinll'ı_ .SU. ıle. onlarla ve .doktoJ'la 

Balıkesirde spor sahasının 
inşaatma başlandı 

Balıkesir (Hususi) - · Balıkesirde A -
tatürk parkında yapılacak olan birinci sı -
nıf spor sahasının planları gelmi1, inşaata 
başlanmı~tır. --------
Aksaray Halk evi konferansları 

Aksaray (Hususi) - Aksaray Halkevi 
çalıomalarında konferansta::- serisine büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Son günlerde günün en mühim mevzuu 
olan hava tehlikesi, paraşütçüler ve propa
ganda mevzuları ele alınarak muhtelif kı -
sırnlara ayrılarak konferanslar verilrneğe 
büyük bir hıı~ devam edilmektedir. 

Bu mevzulardan para~ütçüler hakkın -
daki konferans maarif memuru Orhan E
ren tarafından verilmi~. hava tehlikesi ve 
muzıT propaganda mevzulu konferans da 
hakim Süleyman Necib Ulukut taraCından 
Çarşamba günü binlerce halk huzurunda 
verilmiş ve çok rağbet gören bu konferans 
dün tekrar edilmiştir. Bütün münevverlerin 
ve halkımızın büyük bir ali\ka gösterdiği 
bu konferansiara devam edilecek ve köyle
re kadar gidilerek konferanslar köylerde 
tekrar edilecek ve bu meselelcT Uz:erinde 
köytümüzUn uyanık bulunması temin olu -
nacaktır. 

-No. 4-
beraber gidersiniz. Benim yanımda Lüno
nun bulunması kafi. 

Dedi. Sorgu hlkimi. ihtiyar Sofyayı da 
aorguya çekmek için doktorla beraber kö1· 
k ün yolunı,ı tuttu. J andarınalar da cesedi, 
getirdikleri sedyenin üatüne yatırdılar. 

Müddeiumumt, kanlı güverdnlikte, ça
vut Lüno ile yalnıı kalmıttı. Bu güvercin
lik, direkler üzerine kurulmuf ahpb bir 
kötk idi. Müddeiumumi bu kötkUn etrafı· 
nı dolaştı. Birden, ııözüne, çalılara iliomit 
bir kumat parçalı ilitti. Süratle oraya do~
ru ııitti. Bu, el örgüsü ipekli bir boyun at
kısı idi. Müddeiumuml, tat gibi dondu, 
kaldı. Yüzü sapaarı olmattu. Fakat bu ha
li, ancak bir iki saniye kadar sürdü. Şim -
telt gibi bir hareketle boyun atkısını aldı ve 
pardeaüsünün ceblne indirdi. O aırada, 
çavuf Lüno da, o dvarda, fakat batka isti
kamette, dolatmıttı. 

Müddeiumumi ile kartı1aoınca: 
- Bakınız efendim .• neler buldum 1.. 
Dedi: ve müddeiumumt Andröye bir 

sigara ağıziıiı uzattı. 
Müddeiumumt ehemmiyetli~: bir teymit 

gibi ağızlıiı da alıp cebine attı ve jan -
darma çavu1una: 

- Sonta muayene ederim.. timdi köt
ke gidelim .. 

Dedi. Lüno öne düttü. Müddeiumumi, 
bir saniye kadar bir nlfaca yaslanmak ih
tiyacını duydu. Bacakları, sanki birer kü
tük olmuştu. Yere dütecekmiş aandı. 

TUHAF BlR KIZ 
Sandra Marukin ll.3 treninden Kreyl 

istaayonuna indi, istaayon mUdUrlle tanı -
madıAı bir adamın kenc!lslne dotru gel -
diklerini görUnce, hayrotle durak1adı. Bu 
~dam, sorgu hllc.imi ldl. Ktzt fevkallde 

Temmuz 4 

İstanbul Fiat Murakabe Komisyo
nundan: 

3 numaralı Uan. 
1 - Sebze ve meyvaların azaını kAr hadleri aşa~ıda gösterilmiştir. Gerek mana• ıe

rekse seyyar bütün sebze ve meyva satıcıları hal toptan fiatlarına bu en çok kAr 
nisbetlerini ilave etmek suretUe satış yapabUirler. 

2 - satış scmtlere göre ikiye ayrılmıştır. 

A- Beyo~lu semti, Balıkpazarından itibaren Şlşlt, Maçka, Ayazpa.şa, Bo~aztoı. A
dal:ır, Kadıköy, Anadolu ~imendifer güzergAhı, Ye.,Uköy, Bakırköy. 
Kadık?Y· Anadolu şimendifer güzergalu, Yeşilköy, Bakırköy. 
B - Istanbul Balıkpazarı, Sirkecl, Kasımpaşa, şı.,hane, Ferlköy, Tophane, Be • 
şikta.ş, Fatih, Aksaray, Eyüb, Samatya, Edirnckapı. Topka.pı, Kum.t.a.pı, YenJkaps 
vesaire. 

3 - Bilümuın sebzeler üzüm, c;llek, kiraz, vı..,ne, kaYlSJ.. şeftali, yaz armutlan, lncfr, e. 
rlk: yaz elması muşmulanın CA) semtındeki manav dükkA.nlarında azaml tir ba4. 
di % 50, seyyar satıcılarda % 35, (B) semtlndeki manav dükkAnianncıa • ce, 
seyyar satıcılarda % 30. 

ol - Kış meyvaları, Armud, muz, portakal, mandalina, taze fındık, kavun, karpım_ ~ 
tane, ve cevizin (A) semtlndeki manav dükkA.nlarında aza.mt kAr haddi ~ 41, .ey. 
yar satıcılarda % 30, (B) semtindeltı manavlarda % 30, seyyar a&tıc:ılar4a • 21. 

6 - Turfanda meyva ve sebzelerln (A) semtindeki manav dültklnlannda · aa.mS kb 
haddi % 30 seyyar satıcılarda % 20. (B) semtinde manav dükklnlannda tı 10 
seyyar satıcılarda % 20. 

6 - Bu azamt kA.r hadiertnde satılan malların nakil masrafı çllıüme ve bozulma by • 
f1yet1 ne bu semtlerde dükkA.n tıralarının çoklu~u veya azlıfı nazan dlkbta a.. 
lırunı.,tır. 

7 - MilU koruma kanununun 31 Inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları hQkO.mlertDe la
tlnaden ve 2/ 13020 numaralı kararname muclblnce fatura vermek mecburi oldu • 
~ndan bütün sebze ve meyva satıcılarının halden topdan alış faturalarını J&D • 
larında bulundunnaları ve tettf4 .ru-asmda göstermelerı U.zımdır. Yukarıda JUl • 
lan azamt kA.r hadlerı hMen alış faturalarına göre hesab edilecektir. 

& - Civar bahçelerden toplanıp da hald,.n geçirilmeden piyasada satılan seblelerte 
meyvalar hal topdan fiatıarına zammo1unan kAr nisbetleri dalılllnde satıııııatta 

olan alelfunuın sebze ve ·meyva fiatlaıt,dan daha yük..~ek flatıa satılamaz. (5700l 

Devlet Denizyollari 
MUdUriUOU 

Işletme Umum 
Ilanlara 

Adalar - Anadolu - Yalova Yaz Tarifesi 
Adalar - Anadolu _ Yalova hattında 5 Temmuz Cuma gününden itibaren yaz tarlfsl 

tatbik olunacaktır. Yeni tarlle lskelelere asılmıştır. t:5693• 
NtNitl 

Kapalı zarf usulile satın alınacaıtı Uln olunan 540 metre mlk~b keresteye tal.ib Cik • 
madıitından 8/Temmuz/ 1940 Pazartesi ıU.nü saat on b~te pazarlıkla satın alınacatıır. 
İ3teklllerin şartnarneyi görmek üzere Alım satım komJ.syonuna müracaatlan. (11055) 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
Kulell, Maltepe, Bursa askeri llselerinin birinci sınınarına isteldl ve bütün ctnne 

şartlarını haiz olan naınzedlerin seçme sınavları 10/Temmuz/940 günll mezkQ.r U. • 
lerde yapılacaktır. Naınzedlerin en geQ 10/Temmuz/ 940 sabahı saat 8 de mlinkkebli 
kalemlerile veya hokka kalemlerile işbu liselerde bulunmaları 11A.n olunur. 

(224) (MIO) 

Devlet demiryollari ve limanları. işletmesi 
umum idaresi ilAnlari 

Muhammen bedeli (13~0) lira olan blr aded elekU"ik motörlil demirel ocatı va.nuıt.ııortt. 
bir aded elektrik motörlü çltt ta.şlı zım.para tezgahı, bir aded ayak kısmından taylf 

tra.rısınisyonlu makkap tezg{Uu (10.7.1~) Çarşamba günü saat (15) on beşte ~ 
paşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usullle satın ahnacattır 

Bu işe ginnek ıstiyenterin (101) lira (2!1) kuru~luk muvakkat teminat, kanunun taytu 

ettfti veslkalarla teklifierlnl muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörd& kadar ko 
misyon relsli~ine vermeleri lAzımdır. · 

Bu tşe aid şartnameler komJsyonda.n parasız olarak dagıtılmaktadır. (5206) 

•• 
Muhammen bedeli 3315 lira olan 22 a<~:ed muhtelif cins, evsa.f ve eb'adda hava per. 

çin ve kalatat çekici 817/ 1940 Pazartesi günü saat (14) on dörtte Haydarpap4a oar 
binası dahilindeki komisyon taratından pazarlık usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 497 Ura 25 kuruşluk kat'l teminat ve kanunun tayin e&ıilf 
vesalkle birllkte pazarlık günü aaattne tadar komlsyona müracaatları lilzımdır. 

Bu t.şe afd şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtilinaktadır. (5571) 

hürmetle selamladı. Müdür de, odasına ka
dar gelmesini rica etti. Kız şaşırdı. İstaa -
yonda birisini anyormu1 gibi balunarak: 

- Babamı gördünüz mü Mösyö DU -
ran) Paristen tren e kalkarken aon vago -
nuna binebildim, trende beraber gelerne -
dik ... diye sordu. 

Memur, garib bir sesle: 
- Hayır, görmedim matmazel. •• 
Dedi. Burada söze sorgu hlkimi Helf8r 

karıştı: 
- Babanız bu trenle gelmedi matma • 

zel.. dedi, ben de zaten sizinle onun için 
konutmak istiyordum .. siz, RuNunuz delil 
mn . 

Sandra biraz: kızardı ve: 
- Hayır mösyB 1 
Diye cevab verdi. 

• - Halbuki bana Rus olduitinuzu aöy
lemitlerdf. 

- Biz eskiden Rus id ik; babam harb -
den sonra Fransız tebaası oldu. 

- Memleketine dönmek Istemez miy
di) 
-Hayır .. anam öldii ... lhtilftlde biltün 

aervetlmiz mahvoldu. Babam burada çalı· 
oıp geçlniyor •. ben de tahaitimi bitirdim, 
halimden hoonudum. Artık Fıansada yer • 
leşip kalacağız. 

- Milsaade eder misiniz birkaç şey lO· 
rayım matmazel, siz ve babanız ne Iş gö
rüyorsunuz:) 

Kız tereddüd etmeden cevab verdi: 
- Ben Bella adındaki Amerikan moda 

gazetesinin yazı l~leri müdilrUyüm, bllhaaaa 
yeni modeller çıkarınm. Altı dili ana dili 
gibi konu§lln babam, ticaret odasında in
gilizce mütercimidir. 

- Babanızın öildiği dillet hangisidir) 

- Rusça, lehçe, ingilizce, almanca. fran
sızca ve isveççe .. 

- Siz kendisine pek benz:emiyonunuz 
m atmazel Sandra... Sizde Rus tipi yok ... 
Babanızın Rusyada bir ünvanı, iti var mıy
dı) 

Bu sefer Sandra hafifçe durakladı. Bu 
da sorgu hakiminin gözünden kaçmadı. 
Genç kız, hakime bir aual ile cevab •erdh 

-·Bana da müsaade eder misiniz k.i eo
rayım .. beni ne için ve hangi sıfatla tofi'U• 
ya çekiyonunuz} 

- Pek az sonra hepsini öğrenecebbıiıı 
matmazel. .• Mösyö DUran, benim çok cid
di ve önemli bir mesele için aizi actrguya 
çektiğimi söyliyebi1irl 

İstasyon müdürü d~: 
- Evet ... Evet ... Matmazel. •• M8ey6 

sırf sizin menfaatiniz için size bunLm 10 • 

ruyor ••• 
Dedi. 

- Babam bunlara benden daha ~ ce• 
vab verir sanırım. Babam görünmedllftut 
göre treni kaçırmıt olacak .. Birkaç dakOta 
sonra öbür trenle b"uraya gelir... Ultfen 
kendisini bekleyin ve kendisindea torun 
daha iyi ..• Sorgu h&.kimi, lcızın önüDd. hür
metle eiilerelt selam verdi. Kız:, •mlldUritn 

odasından çıkmak ilzere ltapıya dofru 
gitti, tam elini tokmağa koyarlteD IWf&l 
arkasından seslendi: 

- Babanızın korkulu bir dütnuua, bir 
can dütmanı var mıydı matmaze() f. 

Kız birdenbire arkasına döndü ve ba -
ğırdı: 

-Düşmanı mı, can düomanı mıl- Ha
yır .. yoktu. Hiç bir dütmanı olmadılma ye
min edebilirim ... Fakat, niçin sordunuz) •• 

- Sizin cevab vermek istemeyftfDiz ü
zerine sordum 1 

- Benim cevab vermek iatemeyigim Ü· 
zerine mi) 

-Evet matmazel.. . Ben size pek basit 
birkaç ııey sordum.. iz hemen heyecaıı -
landınız... Demek korktuğunuz, kocun • 
duğunuz bazı şeyler var) J 
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4 Temmuz 

~, REiSmr Tebliğler 
'OJ ' ' 

lnriliz tebliği ~uşları e.'iDL!ında, bir -vapur itatnesiDe htl • 
Londra 3 (A.A.) - Hava mezareti tebll~i: eum ~r 'ft 12 bin tonll!tolut bir tar _ 
B• sabah erkenden bir dii§man bombardı- goyu ve 6 bln tonlllt<ıluk ~lter bir kargoyo 

lllan tayynreei, ~ark sahilinde bir incmz av- batır~lar ve 8 bin t<ınilt\t<ıluk ba~ka hlr 
eu;ı tarafından yere düşürülmüştür. targoyu da bombalarta ciddi hasara u~rat -

18-19 Haziran geee.sı İngiltere üzerine t.np_ mışlardır. . 
lu hı:ılde yapılan ilk akındanberi düşürülen Alman muharebe tayyarelerı, Skoçya sa _ 
.&lman bombardıman tayyarelerinin yirmi bUinde İ.rı,gii!z tesllbat müesseseleri üzerine 
dördünciisiklür. borncalar · atmıslardır. Bilhassa Newcastıe 

Harbin bidayetindenberi İnızülz sahilleri fabrika)nrı bombardıman edllmi4tlr. 
her1nrle veya )-akmın~a ~utlak surette im.. 3 Temmuz gecesi, eenubt İngiltere sahilin_ 
ha erlılen Alınan tnvvareleri yüzü bulm11.1 _ deki limanlar tesisatma mütt'addid hücnmlar 
tur. Rtından buka b'r <'01ı: tavvare ~e 0 ka,.. yapılm~ ve bir çok )':Ulg'lnlar Te 1nflltıklar 
dar Jı:ı,..ara u~atılmır•ır ki herhalde ü.sle - çıka_:ıım;ştır. -
rtne donme~e muvat•ak olamamışlardır. Gunduz. fi<: Ingil!" Brlstol - Blenheim mu_ 

harf'be tayvarf'tıi, Rolanda üzerinde uçma~a 
AfriJı.,.da ~ebbüs etm!ı;lerdlr. Bu tavyareler, zama -

KDhi?'f' 3 (.ı\.A,} _ İngillz umumi karar _ nındn göri;lmüş ve muhar('beve mecbur e _ 
g~Jı•n•11 tf•bJ@: c'i'Jm!'!t!r. 'Bn ta"VynrPlt."Men 1k1'51 dÜŞÜriiJ -

Oıı,.'foı ~ôlU, Sit'li B:ı'"'"""'l vf' Nessa Matroh mefe muvaffak dlanmnııtur. 
1 T".""'"lU?..dn tekrar b..,.,.,,.,,. .... 'man edilmls - 3 Temmuz gecec;I, tıii~man tavv.arelerj. HO-
tır r,, .. .., ~kttır. Hac:ıır (':;v.·•~lr. - landa, ~rrı<~U "tl' garb1 All"'lanva ü,.erine bonı-

Sf.,,.,'llidl" .Suramo v:ılrupnda muntauun İ- balar atm•"1arc'ır Tarlal~ra dü~ı>n bombalar 
talv:ııı ao:l(erl~>ri taraf•nrun muhafaza edll _ tısgm1 zarar yam.pı~ır. Insnca 'layiat yok _ 
DıektP ~an Bn<ıontı.mo hu"'•>'l ı.Araltollan 30 tur. 
:?iroJJıta Brrın .ıruvarıli müfrezeler tara - Bir Alman ta~T'el'll kaVlbdır. 

den ll"nbarf>iboo"P mecbm ediler~k ftaıVa.n. halyan tebliği 
lun eqyjat. V.rrdJı-llml•tır. Zaylatımız Somıı • • 
mı bir Df'ferden lba~ +tJ ıtalyada blr ıruı.hal J (A.A.) - İtalf{an u -

~~ '1!. r . . mumt 'kn:rar~lhının 23 nuıruıralı teb!W· 
Lo 11Uln tavvarel-inin akınlan Ş:ırkt Afrikada İngDiz kuvvetleri Mate.m 

zn tJndra 3 CA Al - Hava ve emniyet n~ • ma'daki garnizonumuza şi.ddeUe hucum c~ 
rP Prlnln tebllll· ~ ı 
Bugfın ~leden · _ m~erdlr. Tarafımızdan yapılan mukabD ta-

vetı · İ J5onra du$Dlan han kuv - arnız neticesinde bu kuvvetler kaçırılmış 
rlneerı. Sk lllerenın cenııbu ııarkt sahm üze- tır. Düşman sahııda 60 kndar &ii mitralyöz
liben v~ 5 k~ya bombalar atmıslar ve t.!ı.k- ler ve cephane ibuakm~tır. Za.riatımız pek 

k lfıyl yaralamışlardır İngilterenin azdır 
:~ ve cenubu sarki eyaJetleri üzerine de Zıı;an muclb olmıyan bir hava akını es
til .balar atılmıştır. Suffolk ~ehrlnde tki kişi nasında tııyyare da!i toplarımız düşmanın 
~~dr~lt~ ~~~A~nralanmıştır. iki tnyynresini alevler içinde diişürmüştllr. 

21 de ne- ttı~ · -_- Hava nezaretlnln saat 'Tayynrelerlmlz Aden hava ve deniz üssü -, ,e .,ı teblığ· o 
Bu ak~aın h · n muvnffaklyctıe tekrar bombardınuın eL 

dtlsman b mu Bf('be tayvare1erimlz iki m~tlr. 
nmı ombırd ıman tavvaresini vaknla _ 

tnm~:r:e .. dfi:ıtinn }Prdtr Bn suretle buıtiln Balkanlarda barı s devam 
da . uzerlnl' van•ıan hücumlar esna!l:ın- • 
ded:~bheribl bedilen düşman tayyarelerinin a - edecektir fakat 

~ ulmustur. , 

Alman tehııı.ı ne zamana kadar ? ... 
Füh .. 

ma rcrln umumi karnrgtıhı 3 CA.AJ - Al- nı;starafı 5 imi sayfada) 
n ordulan "-~~kumft- .. ftril•"' teb• · zı;· "d" B" "k H b" 1 Yarba ....., ou.ıouı "!>ının ~ı.ı: ı 1• uyu ar ın son arında FinlnP.diyayb, 

ntznıt Y Sehuhart'ın tumandasındaki de - Ruıı bol~evikler:ine kar~ı açtığı istiklal rAü
mlnd 

1 ~=1, 24 bin tonllat<ı meemuu hac. cadele ve muhareeblerinde, yardım eden 
arn.sı~da an gemısı lı~tırm14tı_r: Bunlann A:!~~n~ ılicü. ~rikariır. ·Finlandiya için 
toluk İ "'Atheklalrd adındaki 8 b n tonUA _ buyuk bır sempati vardı. Elliasıl Fin1Andi
nlza1t DgUiz vapuru da vardır.·Dlter bir de- va nihayet arkasını dost ve hatta müttefik 

15 500
1 

r.emlsi de ~lman 'Mnnşın garbındn fskandinavya devletlerine dayanarak ve 
tesllh ~~~Qfıt.oluk t-rnn D!'lr Star 1sminje bunlann Üzerinden malzeme, para ve as
ını.,tır. ı mlş bi.r Ingiliz vapurunu batır - kere~ sonsuz yardımlar alarak harbede-

M c~~ 
da, ~=n muharebe t!lvvarelPri, 2 Temmuz - Filvaki Finlandiya, bütün bunların vahi 

~C::;:=:lUJ~:s;ah:fl:l~{iz:e:ri~n=d=e::m::ü~ıçe:l:l~:h::k:eş1:f::ıı~- bir h_a!al.d en Ibaret olacakta n nı n ereden 
f bilebılırdı' 1. Koca. Ingilterenin Fran~aya 

Ankarada emlak do,!:u~ ayda ancak ıo tümen gönderebile
cegım ve Fransanın bile bu hayat ve me-

almak isliyeniere mat h_arbin?e. geçen harbde çıkardığı .kuv
vetlen dahı seferbeY etmeğe lüzum görmi-

l Ankarada Büyük 1\JIIlet 1\Jeclisi bahçe- yerek Majinoya yaslanıp uyuklamakta ol-
~:~r: :~.f:!_t YOl üzerinde Stadyom ~uğ.unu zavallı FinlAndiya nasıl keşfedebi-
nan iki ~·de lradlı üç yapı bulu_ lırdı. Bunlan yani müttefiklerin bra ve ha-
k arsa ıtUYu halesi dolayaslle An va teslihatı itibarile bu derece büyiik 'ıh-

ara lcr.ıu;ın ıs • ~ı ye kalla:r .:._a Temmuz &ünü aat 12 maı erde bulunduklannı aniayıp öğrenmi 
ri 19 700 

Ura ılacaktır. Tahmin kıymetıe_ valnız bir Hitler vardı. O da, bu fevkalade 
· dır. 9401'7 numara ae 4os bymetli malumah bittabi kendisi için sak-

ya ınıı. 'ba.lulabUlr - lamı§tı. Zaten aöylese de propaganda ya-
vo~lü~a~ qı"lrak lfJn 01ta1r anın- pıyor diye lümse inanmazek 
~ • h n Isteyenler lııtanıtuıaa ar Işte Fin!andiyayı harbe aevlceden sebeb
ya ~~posta kdua !14 B111D&ra: ler bunlardL Fakat ÜÇ ay aonra, kendisinin 
et~eı~- 1 ıe&e.reıı ıw ,.. miirac:aat Sovyet Rusya xa~nda yalmz başına ka1-

ır er. dıiını ve müttefılderin, yahud da Ameri
kanın yardımianna güven~nin nihayet 

.Bqtktaş İcra Mena.,.lufundan: mc:m1eketin büsbütün lelilc.etile neticetene-
Bir alacatın temi.nJ 1 eeiini anlac:Lh zaman düflllandan mütare-

nan bir a<ıea radl'<l sn~ haei% altına alı • lte ve müsaliha dilernekte tereddüd et-
eden Pazarte&ı ünü tarlblne tesadüf medi. 
Sandaı bed~nde saat on içte İstanbul Romanya ise ikın-vetli l:omsusunun e-
paraya çenneceıtt· açak arttırma sureWe meDerine pqin muta?aat etti. Çiinkü onun 

A1ıeılann aynı ır. istinad ettiği gaib devletlerinden biri bi1-
bıılunduruıacaıı: gUn ve saatte mahallinde fiil kuvvetten düfmÜ~ diğeri son clerece 
olunur. Gt.O~emıaruna mfiracaatıarı il~ me~guldü. Onun bndad d.ileyebileceği Al-

manya ve ftalya da m~ul idiler. Rusya

Zan - :Nlfa.nl.afı 52 tahadetnamemı YI nc:.t okuldan aldı~ım 
tırndan eatıS1nlnzah~~ :reı:tialnl alaca _ 

ya lcar.şı bir harbde Romanyay.a yardım e
decek tdc bir devlet hulunmıu:lılı:tan ba,ka 
Üstelik §imalden Maearlann hücumut>a u2-
Tamaııı mu hakka kb; c:enuhdan da Bulgar
Iann taar:nızuna mann: bulunuyor idi. El
hasıl o, üç cephe ile hathedemezd:. Emin 
bir arka istinadı cla yo'ktu. Böyle- bir harb
de Besarabya ve Bukovinadan ba~ka Tran
aiivanyayı ve Dohıucavı bvhetmesi mu
hakkaktı. Onun için. Beu.r-abyft ile Buko
vinanın eimalini vererek Trana1vanya Ye 
Dobnıcayı lcurtarma'lt yolunu tuttu ve gö

llqa ta JOktur. 
n If' Mq,ati,ye& ~ 

Mô'MM) ol-. TIIJdr -*ak No. 17 
-------··-· ........ _____ &.ca .. ._ .............. . 

~c:tr,yaı Kücıu.rii: Sdiwa ıı.g.p ~~C 

6AHİPI..EBl: s. Raqıp EMEÇ 
A. EkreM USAKLIGfL riiJüyor ki. iyi etti. 

s 

ATINA, SElANIK, , SOFYA va BOKREŞTEN 
flılreket eden rıç motorıo • Deutscııe 
IJDfthann • tayyarelerJ, Almanya ve 
beyn8lmilel hava batlan üe muntuı;aın 

irlibatı te•nin etmektedır. 
Her tOrlO iıahat ve bl!etl;,r i-;in 

HANS WALTER FEUSTEL 
Tayyare blleUeri sııtıŞl Umuınt ııcentasına müracaat olunmalıdır. 

)> Telgrat adresi: HANSAFLUG, Gnlata Rıbtı:nı 45 Teletan: 41178 

MAZON MEYVA TUZU 

. ..., -
SOM POSTh 

... Pasll Boraama 
1şlerinde g(lnden gtıne zaruret kesbeden ' 
ve feıınip son tek e ııım nll\tını b aiz olan 

b ı sit ve ku:ıumşlı 

MOTOPOMPALAR 
V.J elle işley(·n Avrupa mıımu.atı 

Canavar Düdükleri 
gelııı.ş o~up ilk tnlebde kataJog, fennt 

izub.ıt va elverişli teklif verilir. 

~-------,. TÜRK- AV .. UPA dd_ Şti. lstaııbul, Galntu Perşembe Pazarı No. 57-61 

Sayfa 1 

TOrkiye Cümhuriyet Merkez Bankasi 

Kasa: 

Altın: Safi ~ogram 
BANKNOT 
UFAKLIK 

AK Tt F 

71.721.362 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altuı: :Safi kilogram 6.&gı.890 
Altına tahvlli b.bU .serbest 
Dövizler 
D1Rer dövizler ve Borçlu kıtrtnıı 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
veruht.e edilen euakı nakdlye 
:lı:af11lıtı 
Kanunun ll _ a lncl maddele -
rıne teTffkan hazine taratmdan 
vt.k1 ted!y&t 

Senedat Cüzdanı: 
1ıearl senedat ., 

Eaham ve tahvilat cüzdanı~ 
(Deruhte edUen evrakı nak., 

A - (diyenin karfılı~ı Esham ve 
(Tahvtllt Ottbarl bymetle) 

B - Serbest eshaın ve t:a.b"l1llt 

Avanslar: 
Hazineye kı.o;a vAdeli avans 
.Altın ve DöTts herine 
TahvlllL üzerıne 

Hiuedarlar: 
Muhtelif: 

29- Haziran - 1940 Vazigetl 

. 
100.881.833,62 

13.315.979;50 
1.914.303,46 

.- 348.97li,'i6 

11."412.618,1 o 

58.7'75,21 

21.427.140,55 

.lfi8.. 748.5G~ 

lUlO.lN,-

254,777.512,63 

48.2iU18.t3 
8.274 .520;52 

7.001.000,-
8.694,21 

7.808.722~ 

Yekun 

Lira 

116.U2.116,58 

348.975,76 

30.89U9S,86 

139.438-'G'l,-

254.7'1'1.512,63 

56.57U39,45 

15.718.416,21 

4.500.000,-
20.680.68!,54 

639.048.084,03 

PASIF 

Sermaye: 
Ihtiyat Akçeai: 

Adl ve fevkallde 
HUBUS1 

Tedavüldeki Banknotları 
Denıhte edUen emıu naltdiye 
Kan'unun 6 - 8 inci maddeleri 
ne tevtlkan bu1De taratından 

vW tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdlye 
bakiyesi 
Kal'1•1ıtı tamaıneft altın olarak 
lllnten tedaTfile "fU'ed.Den 
Reeatonı mu.kablli 1llveten teda. 
"IUI!Id. 

Mevduat: 
Türk lirası 

Altın: san Jt«, tU41.130 

Döviz Taabhüdatı: 
Altına tabvDi kabn d~izler 
Di#er dövizler ve alacatlı kUring 
hald,elerl 

Muhtelif: 

Lira 

15.000.000,-

0.188.666,15 
6.000.000.- 12.188.666,11 

158.748.563,-

19.310.196,-

139.438.36'7 ~ 

17.000.000.-

198.500.000,- 354.938.367 

33.018.588,81 

78.124.167,90 111.140.754,11 

3~9,7'7 

30.277.705,4{1 30.281.065,. 
115.400 .231,1. 

. 

.. 
.. 

YekUıı 639.048.084,01 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o4 Albn üzerine o/o 3 

ink1baz, Haz1ms1zhk, Mide Bulanti ve Bozukluğunda, Barsak 
T embelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarinda emniyeti~ kulluıllbUir. 
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SON POSTA 

&iRlE$iK AMIItltlANIH "A"ULATIDIIl 
• :GENERAL ELECTRIC MAGAZASI 'atil ~~LU, lSt 1 KLAL C: AD D, N0.28. TEL,: .lo 3 8 .. 9 • 

SU MER BANK 
• 

l 
Bti.esseseslnden • 

Nazilli Basma Fabrikalan mamulab sa b ş ilanı: 
Manilatura ticaretile meşgul ibulunduklannı mahalli VilAyet Ticaret Odalanndan alacakları vesikalarla 

eden tik:car ve esnafa aşağıda yazılı Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan Merkez, Büro ve Şubelerinden ya 
veya tahriren müracaat edenlere sr.tı.ş yapılacaktır. 

Sa.bt mmtakalan taksimata aıağıda röaterilmittir: 
1 - İstnubul, 'l.'rakya, Marmara havzası, Çoruh vilayetine kadar Karadıeniz sevahilinde ki Vilayetler tüccarları: 

lST ANBUL'daki MERKEliMIZE : 
2 - Ankara, İzmir, Adana ve Mersin ViiAyetleri tüccarları: 

Mezkur Vilayetlerde Bulunan Şubelerimize : 
3 - Yukanda yazılı VilAyetlerden gayri mahallerdeki tüccarlar: 

Nazilli Fabrikası nezdindeki Sabş Büromuza 
müracaat edeceklerdir. 

4 - Nnilli Satış BOromuza yapılacak siparişler İş Bankası vasıtasile tediye şartlı olarak da .göndcrilebilir. 
AlAkadarlar Müesseserniz Merkezile Büro Şubelerine ya bizzat gelmek veya mektubla müracaat etmek suretne 

matbu şerait ve sipariş teklif varakawınnzı talc-'b edebilecekleri g~bi ayni şekilde siparişlerini de yapabilirler. 

C ! N S İ F~rikada sanclıkta tesUro MağazalarımlZdaki perakende 
metre f:nlı satış fiatı 

Yazlık basma 29,20 Kr. 33 Kr. 
Hafif zeminli basma 30,20 u 34 . u 

Hasse tip 22 29,20 , 35 , 
l:lasse tip 24 33,20 , 38 , 
5 Temmuz 940 tarihinden itibaren Yeni Postahana civar1nda Kü

çük K1nac1yan han1n1n zemin katindaki depomuzda başer top olarak 

..,...... ... 4 

• 
1940 SENESI 
ViYANA 

SON BAHAR FUARI 
1-8 EYLÜL 1940 

Her sene olduğu gibi bu sene de bütün 
mükemmeliyatile aç1lacakbr. 

Mümessil : K. A. MULLER ve ŞERiKi 
Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgraf 

' "TRANSPORT, 
Adres: Minerva Han Galata .. Istanbul 

SINIFINI GEÇEN OGLUNUZA: 
B ı R B l S ı K L E T - Bir Saat veya kuvvetli bir 
TU R F fotoğraf makinesi alınıı f (Objektif 1: 3,5) 

ls AY TAKSilLE P sman · _ . k ve Şki. 
Gıılata; Bankalar caddesi No. 69, Tel. 42769 · Bl3yuzıd ELektrik ldaresl 

karşısırıda No. 28 • Kadıköy lskele·caddesi No. 83/2 ., __ _, 

Sat1l1k Deniz MotörO 
Birli~iıııizin elli tonluk çifte direkli SELAMBT motOrU satılaoakbr. 

Motor ve tekne yepyeni bir hııldedir. 
Ttıliblerin 4 UncU Vakıf haıı, birinci kat, numara 13 - 15 te SUromuza 

nıUrııcaatları iltın o;uııur. 

Fındık Tarım Satıf Kooperatifleri 

~~-------------• lirliOi Istanbul BOrosu ~-r 

Şirketi Hayriyeden: 
Salıpazarında sahilde tirketin malı olan abşab bina ve müttemilAb 
enkaz halinde satılacaktır. lstiyenlerin idarei merkeziye tamirat 

•·------•• müdürlüğüne müracaatlan ~------~ 
Fiat Murakabe Komisyonundan: 

4 numaralı ll!in. 
Maniratura birll~tne dahil olan veya olmıyan bilcümle maniratura tüccarlannın .tolc.. 

lannın blllnme.sine komisyonumuzca lüzum görülmüş oldu~undan 29 numaralı karar. 
namenin 6 ncı maddesinin bah~ettl~ aallhlyete istinaden her nevi manifatura atolt 
mevcudunun nümunelerile birlllete 115 Tenunuza kadar mıntaka ticaret müdilrllltilnde 
fiat mürakabe komisyonu retsliğine tahriren bildir ilmesi rlea olunur. (5701) 

......----------- 1940 IKRAMIYELERI: --

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

1 aded 2000 Uralık - 2000.- U. 
s » 1000 » ... 3000.- » 
e • soo • ""' 3ooo.- • 

12 » 250 • .. 3000.- • 
40 » 100 » - 4000.- • 
75 lt 50 • - 3750.- • 

210 • u • - e~.- • 
J:teııtdeler: ı Subat, ı M&7»1 

ı Atuatos, ı tıd.ncitotria tarila -

H -
~ --

• o:::; 

] 


