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iNGiliz HARiCiVE 
NAZlRlNlN NUTKU 

- -
''Hürriyet için 
sonuna kadar 
Çarpışacağız ,, 
1-Ialifaks: "Darbeye 
darbe ile mukabele 
edeceğimiz gün 

gelecektir , dedi 

ZafereBınniyet 

a if V k.li 
bugün Parr e 
izah t verecek 

Parti Grupu orta tedrisat müesseseterindeki 
son imtihan neticeleri meselesini tetkik 

ve münakaşa· edecek 
Ankara 22 (Husus\) - Parti grupu ı 

yarın öğleden sonra toplanacıı.ktır. 

Bu toplantıda orta tedrisat imtihan 
netleeleri hakkında Maarır VekAle -
tınden sorulan suale Hasan Ali Yü. 
celin cevnb vermesi ve iznhntt& bu. 
lunması kuvveUe muhtemeldir. 

* Orta tedrisat müesseselerinde bu 
sene Haziran devresi imtihanları ge. 
çen yıl Ankarada toplanan Manrif 
ŞO.rasmdn kabul edilen yeni imtihan 
talimatnamesine göre yapılmış ve 
gerek lise ve gerekse orta okul mezu. 
niyet imtihanlannda muvaffakiyet 
nisbet! geçen yıllara nazaran hayli 
az olmuştu. 

Bu sene Haziran devresinde İstan
buldaki orta okullarda devlet orta o. 
kulu bltırme l.mtıhanına glrmeı;e 3092 
talebeden ancak 1430 u hak kazan ·) 
mıştı. 

MHI1 Şef Filoryay1 
şereflendirdiler 
Cümhurrei5imiz lsmet İnönü, 

dün akşam üzeri Yalovadan 
şehrimize ınütevecdhen hare
ket buyurmuolardır. iııkelede 
toplanan kalabalık l.:ıir halk 
kütlesi Milli Şefi coşkun teza
hüratla uğurlanmı~tır, Cümuhr· 
reisimizi hamıl bulunan Sava -
rona yatı saat 22 de liman met
haline kadar gelmi, ve tekrar 
Marmarliy..l dönmU§tÜr. 

Milli Şef ve Bn. lnönü ak
şam yemeğini yatta yt•mişler 
ve Savarona saat birde Florya 
önlerinde demirlemiştir. 

Reisicümhurumuz bugün De· 
niz kö~künde iatirahat edecek 
ve ağiebi ihtimal yarın Anka· 
raya avdet buyuracaklardır. 

1 fransa ne o acak~ 
Fransızların 

zenci olduğu 
iddiası 

Bu okullnrm son sınıflarında im • J 
tl hana glrme~e hak kazanamıyarak şgal altındaki F rataıada.. 
do!irudan do,;ruyn lkmal devresine Hasan Ali Yücel radyolar V ichy hükumeti 
·alan talebeler yukandaki yelnma mafih bu nisbet yalnız Hnzirnn aleyhinde balunuyorlar 
1ahU de"'ildl. devresine mahsustur. Ve ders yılı \.._ ____________ ____ı 

Lise son sınıflarmda dn Haziran bütünleme imtihanları da Eylülde Londra 22 (A.A.) -- Royter: 
devresinde edebiyat kolundan 329, yapılacaAma göre henüz kat1 netice Mancheste;; Guardian gazet~si, 
fen kolundan da 175 talebe mezun alınmı.ş sayılamaz. Fransız milleti arasına nifak sokmak 
olmuştu. İstanbuldaki orta okul ve AlCıkadarlar bu muvaUakiyetslzU _ için Almanlar tarafından sarfedilen 
llselerin ~ sınıflııtflndnki talebe ğin do~rudan do~ruya talebenln ders 
mevcudüne göre muvaffnklyet nlsbe- lerine lô.yıklle çalışmamnsındım Ileri gayretler hakkında çok enteresan ın 
tl yüzde 30 u geQmemekte idi. Maa _ geldi~inl söylemekte idiler. tibalar nefretmektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••····•••••••••• ..... ··-·••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••• .. ••••••••••••••• Gazete diyor ki: 

ALMANLAR ı CENUB"I AFR•I KA Almanya':lm Fransaya karşı hat-
tı hareketi ve maksadları nedir) 
Fransayı tahrib niyetinde midir) 

D·u· o·u· KL·u· BO BA BASVEKI.ll.. 1 Petnin hükumetinı müti bir tabi O· 
:ıe.ra'k müaamaha ile karııılnmağa n-

, m ade midir? Yoksa Petain hüku -

Hitler ve Halifaks yanyana KULLANIYORLAR HI.TABESI• metini daha dinamik, Be.lin ideolo-
Londra 22 (AA.) _ Royter: jisine daha sıkı uir surtottc 6en:ziyen 
Bu akşam radyod'!l nutuk söyli _ bir Nazi rejimi ile dcğiJtirmck mi is--

t:f.n h riciyc nazırı Lord H& lifaks B • ... l tİyor? 
ıtl~re cevab vermiotir. ır angi Iz '' ngı·ltere ı·stı·la.A Şu son iki hafta zarfında Alman 

.. Birçoğunuz, demiştir, Hıtlc:rin iki radyolannda yapılan ne;riyatı tet -
gun evvel söylediği nutku okumu§- mu rı· ı· battı l ' kik edince, hitab ettikleri dinley;ci-
s~nuzdur. Hitler, bu nutkur.da. In • 0 Unamaz • " lere göre ehemmiyetli surette deği-

Sou dakika 
Sovyetlere geçen jletonya, litvanya 

arazideki Almanlar topraklari 
nakledilecek millileştiriliyor 

Bir Alman heyeti müzakere Köylünün 30 hektardan laao 
için Mo•kovaya gitti arazia bulunmıyacak 

Moskova, 23 (A.A.)- Dün tay- Riga, 23 (A.A.) -D. N. B. 
yare ile B~rlinden buraya on iki ki- Ziraat ni!'.zın Vang Ag,'ın teklift 
şiden mürekkeb bir Alman heyeti üzerine, pa~lamento, Letonyada btı
gelmi§tir. Heyet, son günlerde, Ro- tün araziyi milleti:ı malı olaıak ka
manya tarafından Sovyetler Birli~· bul etmişti:-. Köylülerin üzerinde 
ne terkedilen Besarabya ve şimalt çalıştıkları arazi miktan otuz helt
Bukovnide oturan Alman aslından tan geçmiyecektlr. Otuz hektau ge
ahalinin tahliyesini mUz.akere ede- çen arazi, devlete g~c;ecek ve devlet 
cektir. Bu tedb:rin, ekaerisi köylü bu araziyi arazisi olmıynnlara veya
olmak üzere y~z bin kadar insanı hud az arazisi olanlara dağıtacaktır. 
alakadar ettiği tahmin olunmakta- Parlamento, ayni zamanda, bO-
dır. tün büyük ticaret -,e endüstri mG-
Sovyet - Rumen mübadelesi esseseleri ile bankaları da millıl~t-

Bükre§, 2 3 (A.A.) - D. N. B. tirmeyi kararlaştırmıştır. 
Besarabya hakkında Romanya ile Kaunas, 23 (A.A.) -- D. N. B. 
Sovyetler Birliği araliında bir r:cvi Litvanya parlamentosu, toprak 
ahali müb!ldelesin~ ba~lanmıştır. meselesini halletmek iiu~re dün bl:r 
Bu mübadele, siyas noktai nnzatla· toplantı yapmı~tır. Ziraat nazın 
ra göre vukua gelmektedir. Bin Be- Mickisin teklifi üzerine bütün arazi 
saralıyalı Rumen, timdiden .Jassy'}•e milletin malı olarak kabul edilm~ 
gelmiştir. Sovyetler Birliğine gitmek tir. Köylü, azami otuz hektar aıazl
istiyenler ele Galatz yolu ile müba· ye sahib olacaktır. 
dele olunmaktadır. Bunlar, bilhas-- ---~----
sa Besaralıyada doğmu1 olan ve İrlanda deni~ine do mayn döküldO 
memleketlerine dön meir. istiycn a- Londra, 2 3 (A.A.) - Amimilık 
meledir. dairesinin bir tebliği, lılanda denizi-

Moskova, 23 {AA.) - A~aiı ne mayn dökülmüş olduğunu bildir
Tunada eşya ve yolcu nakliyatma mektedir. 
yeniden başlanması için hn1.ırl•klar- Düngarvandan Vexford·un eenu• 
da blunmak üzere Lir Sovyet ko- buna kadar elli mil kadar mesafe 
misyonu Besarahyada Reniye git· üzerinde Irianda sahilleri açıklan 
miştir. maynlenmiştir. 

Kesikbaş cinayeti 
nihayet aydınlan ı 

öldüren katiller Kastamunuda Mevlüdü 
yakalandılar ve herşeyi itiraf ettiler 

~ılt~reyi ke-ndi arzulan önünde tes- _ şen bu nefrlyalın edası ve muhte -
lımıyete da vet cylemiştir. İ • . . H ı ı t Gl. Smuts " oo··nkerk viyatı hakkmd l tenevvür ~d:yoıuz. lll 1 

b 
. it erin, harbin bn§langıcından- ngıız ayyarelerinin Ayni posta <<Mcin Kampfıı ın en • l' . ,,,, .... ,,, ,.... ,._,. ,...,,,,,r.:.T~'II 

erı vukua gelen h~men her miihi k b•J h.. • ı· d d• 1

' 

1 ·~· ı ·~ hudise hakkındnLa tahriflerin-I m mU a 1 UCUıniarı m1sa 1 Orta a " 1y0r gözde mevzularından birine döne- • (: ~ . , . ··, ; ı..... JJ • r ( , 1 1 . { 

bahsederek vaktiniz.i knybettir;cn rek Fransızların ırkan undlerden ,f,, ~ JttofJ4 , • ' /,J 1 1 .• " JIJ 1 )//f"/l 1 ,((, ,1t, 
Yeceğim. Hitler, Ingiliz impa •• - o·u· t 1 . s· lh 1" gelme ve beynz Avrupaya kat,! ci- , /,.,,nı 
:uğun~ ~ı~m.?k .~çin hiç bir arz~ab~:: şen ayyare er Ir su ptant nayet irtikab etmi, bir millet oldu- Keşlk baJ 'bir ay evvel bir mer'ada bulunmujtü 
emedığını soyluyor F k ğunu söylemekten zevk almakta • ·· · tcd'k B Ue 

da, aulhiln adal :. 0• nt, nutkun- Berlin 22 (A.A.) _ Resmi teb- Cap (Cenubt Atrika) 22 (A.A.) d Bir ay evvel Merdlvenkoyü Ut> Koz. çayırda geçirmek ıs ı . u sure 
dilm . . b let uzerıne bina e - liğ: - General Smuta, dün ak•am rnd· ır. yatağı arasında tenha ibir mer'o.da üç dört gece Haydarpaşa sırtinnnda 

esı ıca ey edı;i h kk d ~ Sarrebrücke radyosu, Fransızla - b d tt k 
bir teklif yokt A a ın n hiç Alman muhnrebe tayynr,.Ieri In- yoda bir nutuk söylemiştir. rın Alman harh esirietine yaptığı on bir yerinden bıçaldanmış aşsız bir tarla a ya ı · 
milletlerinin ke~r.. vrupanın diğer gilterede hava meydanları, limanlar KüçUk bür bir milletin mümes - vahşi muamelclerder. ve Fransız mil bir cesed bulunmuş ve bir müdde~ Bir gece Mevlüd da nsamızda ol • 

kend·ı · dı muknddeıatlarını ve fabrikalar üzerine yeniden taar- silinin dünyaoın iki büyük hHr mı"}. 1 sonra da bu cesedin kcslk başı 0 cl. duğu halde hep beraber uyurken b1r 
ı en tayın t · h ... etinin Almanyaya karşı olan kinin· k 

bul eden hi b' e .In::sı okkını ka - ru~ et~işlerdir. lnfilfıklııı ve ehem - letine, Ingiltere ile Arnetikaya hi _ varlarda bir tesadüf netleesinde mey gürültü duydu · ~ 
ğildir H lbç .ır t.elımc mcvcud de- mıyetlı yangınlar zuhur etmiştir. tab ettiğini söyliyen gener.11l Eöı.le- den bahsediyor. Ayni posta Fransız dana çıkarılarak :nnktulün, Kadıköy Uyandı~~ız- zaman meçbul b 
lar i : ~ ukı, bu, Hitlerin Alman- Londra 22 (A.A.) _ Rovter: rine §U suretle devam et~i§tir: ordusunda inzihnt olmadığını istih - temizlik işleri arnelesinden Mevlüd şahsın Mevludun başının altında bu-

çı'nb b_ırçok defa ıleri sürdugwü bir Ingilterenin eimali garbisinde bir _ Şimdiye kadar Almanlar bı·r fafkar bir lisanla bildirmi§tir. Bu ndındn Fatsıı.Iı bir genç oldur;u an - ıunan ceketini çnlıp knçmakta oldtı-
prensı dı H"•! k d ~~> - d'"k ü ümü bu adamı korku . ." • •: cr, nut unda yalnız Alman hücum tayyaresinin attıtı 9 sürü mütevnli muvaffakiyetler ~lde ra yoya nazaran şimdi mevcud o- laşılmıştı. &unu gor u ve ç z 
ye G. auflı hıssine hitnb etmiş ve bomba birk.aç kişinin ölümüne ve etmi~lerdir. lan yalnız mütarr.kedir, hiç bir sah· Fakat bu esrarengiz cinayetin ma. kov~lam.ağa bı;:şl~dı~. 
la: ne delıl olarak tehdirller kul - iki kişinin yaralanmasına sebebiyet Bozguncu tıynette olan veva ha- te hissiyata yer yoktur, foıansa ek • hiyetl ve fniller! .şimdiye kadar nnla. Bır müddet onümüzde k~'ltln bu a-, 
n ~ıştır; Hn~sız şu veya bu bahn- vermi§tir. Ingilterenin cenubu gar- diseleri sathl bir şekildr. gören bir tiğini biçmelidir. şılamnmıştı. Üsküdar mUddeiur•ıumi- dam bir aralık yere ynttı ve bir çalıyı 
h:kk e ra~et~.ığı. milletleı ın istikbali hisinde Alman tl\yyareleri tatilfın - çok kimseler İngilterenin ~anelarını Işgal altındaki F ransad n bulunan li~i nihayet dün cinayetin esrar dU - s\ per alıırak bize bağırdı: 

o···ndakı •JJJkutu, ;ok manidardır. dan atılan 3 büyiik düdüklii bomba Fransarun ve diğer mcmle'ketlerin Alman radyolarının ba7.1 fransızca ~ümünü çözmUş ve katllleri meyda. · - YaklaRmayın ynkanm.• 
ri ~nynnın en büyiik kısmı 1 litle- birkaç ev ve dükkurı yık.n.~ ve bir başına gelenlerle ölçmektediı ler. ne~riyatı ise çok daha meraklı bir na çıkararak, haklarında tevklr ka • Hırsızın elinde t~bnnca olduğu 1 

-
oku u dn~t~unu bnştnn hava ynnlııı kadınla 4 yaşınd::ı bir çocı.ı~un ölü- Bunlar büyük bir hata i~liyo;lılt. İn· şeydir. Ve bu nc,riyatta Vichy hii- rarı almıştır. çl.n ~orktuk ve gerıye ~ö~dll:ı· Ş~~~ 
tihti~~i ıH~l· ~.ı c~h~tw~nm:ımile sa müne ve 6 kiııinin hafifçe yaralan - gilter.:'nin vaziyeti zikredilen mem - kumeti aleyhinde propagandaya bü· Tahkikat seyrlne göre katiller Kas- dı' gorsek tn_nıyalb~~c:~; z adarm ya..l 
fos . ıt en.n çız ıgı Avrupa tab- masına sebeb olmuştur. (Devamı 3 üncü sayfada) tamonulu Mustafa ne dayısı Ceviz • çl~e meseleyı ana ı · u 1 
rnauh,rumbıretrt.]~ırbcr hlul·rı ·lıyctlcrinden Londra 22 (A.A.) - Hoyter: bir yer vardır. Rennes radyosu oğlu Şükri'ı adlarında iki kl~idlr. Cl - knllandüı. R_aşid ahdınddma abhlrkesmabesıkiakelı .: 

e ıgı u mı et crın efen E . H t k ransıziara hitabında, kendileıine m ,, c rmu meş u ..-
disi olarak hareket ed e b" Al - mnıye! nezareti t~bliği: 8 8 Y 1 n , U rtuf U Ş yeni bir kanunu eııa'i empoze edi!- nayetın mah!yet ve tafsi!Mı şudur: dlsini tevkif etmiş. 
Ya tablosudur. Bir kroren ddı~a c:!~~· <?ece dü~man tayyareler i fngilte· 1 d • • • • • • diğini söylemiştir. Fransız ın illeti - Maktul Mevlüd Molla, aldı~ı para. Bu vnk'a gecesinden sonra blr daha 
kar hatları ile Amerika B"ırleeı"k d~··-· ren.ın merk~z ve şi nı ali şarkisi saha- y 1 0 n U m U nın mühi.m bir kısm.ını tasarru.f ed e. "~evlftdü görmedik ... 
ı < "• 1 k 1 b b nin reyi alınmamıştır. k b bl ktl •• 
etleri reisi Ruzvelt ve ccnubi Afr" erı mınta a anna om nlar ntmı' - .. • .. (Devamı :l üncü sayfada) rek 250 lıra adar ır para rı r - Mustafa. ile dayısının bu lfadelert 

ka birligwi bnRvnkı"l"ı C 1 " ~ !ardır. Az hasar olmuştur. Bir evin Türk Ha.ay geçen sene bugun ana n\14, son günlerde piyangodan da 300 u'",.er·ıne günlerce tetklkat yapılmıt. 
· ' enero ..:-muts d .. h b t ilt"h k · b ' d • tl d l'k 1 • tarafından çizile•ı bizim taSlomt;z ise yan ıgı n er verilmektedir. Ağır va ana 1 a P.lmlf, u mf's u netı- • lira ç.ıkmış ve bu sure e e ı an mm fnknt ne bövle Raşld adında bir li~ -

ç.ok başkadır. Biz. bır zevnt ile Lir- yaralı yoktur. ce memleketin her brafında büyük Amasyada yeni 550 Ura parası olmuştur. bıkah. ne bekçi ve ne de za.bıt.a ve 
l~kte, Avrupayı, müstakil dt-vletle· fo~dra 22 (A~_.) -.- Royter: ve heyecanlı sevinç tezalıürlerine se- Bu clhet ö~renild~kten sonra tnhk.ı. mahkemeye bu tnrzda otsetml~ bir 
rı!' hür bir cemiyetı ol.unk teli\ kk i ~- . ngıltere ~~alan uzerındt- yapılan' beb olmuştu. Türk milleti Tür" iye ı ı ı Id katı id::ıre eden muddetumumi Ratıb hMI~enin mevcud otnuıdı~t ve bn t. 
dıyoruz. Ve bu t d d ı .

1 
h bır hnvn hucurnund:ı iki düşman 1 c··mh . t• h""k. ·t· . b ı·ı ze ze e er 0 U seııç, :Mevlii.dle yakın münascbctl c fadelerin . uydurma oldu~u anlaşıl • 

d" I eza o ayısı t:' te • bombnrdıma t . d.. .. .. .. u unye 1 u ume ının arıı yo 1 ~ • h' t ıtHe: knr§ısınd'\ snl:in kalıyorıız. tür. n ayyareııı U§urulmuı~ elde ettiği bu büyük kazanem esa~la- Amasya 22 (A.A.) - Bugün ll ve lanl~rı araştırmak lfizumunu ıs•e • mıstır. ,. K t Iden Mus-
ıtler Alm k , t' · b.. .. O h 1 I~b d' • f .. k"" . . . . . . miştır. Bu sır"da n.cı rı.momıya g nğırlı-:.ını' b" _nn. u~ e ının utun çüncü bir tnyyarenin de tahrib rı.~ı azır ıya~ ._ e ı Şe Atntuı·. u 11.10" da birbırıni ta~ı.ben ıkışer sanı. Raslmc adında bir ka • tnfa ıle dayısı ŞükrünUn bu seyahat.. 

lanmg hleşık krnlıy~te karşıwkul- edilmiıı olması muhteme-ldir. hunnet ve mınnetle nnııırken. Lıze ye suren çok şlddetlı ıki yer sarsıntısı Bu sırn.'!:"dd 1 mı c gelerek bazı lerine müsande edilmiş. fakat bu a.. 
tirnd~~: "h abz~tlonmnkta oldugunu İngilizlerin mukabelesi zaferini tem\.'1 eden ~ümhurreiıi. olmuş ve harab Taşhanın bir kısmı difın dtta ~uıu~~:ş~ur Y rada dn oradaki bütün harekeUeri en 

B rı ır ııurt:'tl bildirmic;tir Lo d 22 fA A 1 t ıkıl t B k · şan 8 
· k unun içi di k" ı .

1 
• • n ra ·1 - Hava nezare _ miz Milli Şef sm~t nönüne de son· Y • mış ır. ;ış a zayıat olup olma- Kadının anlnttı~ına göre, }.'ıcıvlüd ince nokt hrına kadar tetklk ve on 

Parça ı nd n~ b·· ... , .r: ı _terenın her tınden b'ldtrlldil;ln,. görl" İn"iliz ha. suz §Ülaanlarını arz dcr. dığı tetklk edilmektedir. Şehirde in. beraberinde Mus arn ve do•ısı Sük _ tr~l~an gı>~''r lmi'Jtir. 
ı:ak köy! d Y lit ş ~ırleıde '-C u-ıva kuvvetleri dün ce de.,ı nl" bulu- - - sanca zaylat yoktur. - olduğu halde on beoı gün Kndıkö. Nitekim b·ı tHn .. nıd v1:1 kontrol ne.. 
vardır. B<'~ ~h~~ nır. .?·~. t<'!. 2-ih.niyet ı nan dü~an iaşe C'milerıne h ücum Hariciye Vekili lzmirde zile 22 (A.A.> - Bugün ~Jehr!miz. ;~nde ki ev·nın bir cıdasında oturmuş tic"' inde M• .. ;• :ı fa ne davısı Şt\kriinün 
bir nıim "h . Y. t •. onu. r;e-ı;ılme7. 1 etm lrrd . Bu P ~ılerln ciddi ha - de biri saat 11 de üç sanıye süren dip ve bill\hare kira parasını ödeme. KMtomonudn b'r l'<ı.vll pua sarfet -
tüphcsi .:k nıyt:'~ıdır; Hı, ~ uns nin sara ur.rndıkları znnnedilmektedlr. İzmir 22 (A.A.) - Hnrlciye Vekili ten gelme ve d~eri de s::ıat 11.10 da den ortadan kaybolmuşlardır. ti'klt>rl görülerek vakalan ml ~nrdır. 
Vaffnk YI tur bkı, eger H tler m•ı - Ayrıc~ Bremen doklarmda birçok yan Şükrü Saraco&lu refikasile .birlikte bu b~ saniye süren şiddetılee iki zelze- Bu ifa.de üzerine Mustafa •le d'l"'"l l(ustafn vE' Ştikrü cınnyetlerlni lti-
d o ursa u b. 1 d b k • J ~ nha birçok d"" .j . ız. r rn aıı ~ ı;ınlar çıknrılmUJtır. akşam Ankara ekspreslle şehrlır.ize le olmuştur. Hn.sar yoktur. Şül(rü sorguya çekilmişler, onlar da raf t'tmhll"rdlr 
l'n'arrııya i .. ıgeı " 1 1~'" deL lınyau Hıımburgdn pC'ttol tastıyehıınele - gelmiştir. Saraco~lu bu gece İzmir _ Antalya 22 <AA.) - Dtin geco bu- şu şayanı dikkat ma!Omatı vermiş - Bu surı>tle aylardanberi cfkl\.rı u
ııu dernek • :~~~: )'npnn he-r şeyin so- rlne yapılan hücuınlarda yangırtlar p:ı.lasdn ko.lacak ve bir miıddct istı- rndıı saat 21 de Uç saniye süren bir lerdlr: mıı;t"JiyeYI işgal eden kesik baş cı na. 

ktır. çıkarılmış ve bunhr 60 kilometreden rahat etmek fizere yarın sabah Göl- yer sarsmtl81 olmuştur. Znylat yok- «- Eyet biz Rnsimenln evinden yetlnln mahivE:'tl tnmnmen meydnna 
tur. çıktık. Ynz geldi{tl için iOCelerimlzt çıkmış ve ramert yakalnnmışlardır. -



Hergün 
Fevkalada şartlar 

• • 
. ·~ 

Çin/i sozu 
Sözün kı s ası 

/çindeki vazifemiz Bir davayı kazanan ticlam 
Yazan: Muhittin Birgen ...J maiiTal olarak bir inek ver

Her şeyi ayni renkte 
görenler 

E. Ekre-n Tntu .): 

ll alen aikJet merlt,.zini gar
bi Avıupa ile mt'ıkezi Ak

denizde toplamış görünen MihveT -
Ingiltere harbi ne kadar sürecek ve 
ne neticeye vuracak~ Ru, öyle bir 
meseledir ki onun haUini hadiselı-re 
bırakmak en iyi usuldür. Şc.ı veya bu 
ihtimal lehinde hiıküm vermek he
men hemen herkes için telve falımı 
bakıp iatikbnli ke fetrnek kabilin -
den bir ~eydir. Yahud, bu bahis ü
zerinde zihin yormnyı, günün en 
derin metafiki ile me gul olmak di
ye de tavaif edebilitiz. Şu halde, bu
günkü dünya hnyabnın bu bakım
dan gidi:ini, dııhn :ı:iyade hadi ele
rin izahına terketmek lazımdır. Bi
zim, dünyadaki büyük dnvnlarln o
lan alakamız. yalnız kendi yorg;ını
mızın eeltımetinden ibaret olduğuna 
göre, her ~yi bu zaviyeden görerek 
ve her türlü ihtimale kar§ı daimo 
hazır olmnyı unutmıyarak, n~fsi -
mizi kendi evimize oid irilı ufaklı 
i~lere tahsis etmek her §eye mürec
c:ahtır. 

* Harb tızasa da, uzamasa da dün-
yanın siyasi olduğu kadar iktısadi 
hercümerci de uzun bir müddet de
vam ed~cektir. Bunun için, fe-: kala
de tartlar içinde her memleket ve 
her ferd, kendi kendisine tnbıi bir 
hayat hareketi tesis etmeğe mec -
burdur. 

Her Ş{'yde hükmünü göderen e· 
zeli bir kaide vardır ki onu !jÖyle 
Ifade edebiliriz: Uzayıp ı; iden her 
fevknliidelik, nihayet bir aleli'ıdeliğe 
(stihnle eder. Bu baktmdan, biz de 
etrafımızı ihata eden fevkal5.delik -
ler amsında kendimize tabii bir ha
yat ynratmıya mütevec:cih bir faa
liyet sarfedeceğj%. 

Bütün i lerimilde hi kim olması 
Icab eden bu lnnliyet ruhu bir ta -
raftan devleti, di~er taraftan da hnl
lı:ı ve f rdi elikadar l"der. Devlet, 
memleketin levkaladc tartlar içinde 
bulunan hnyııtını, bu t:ııtlara inti • 
bnk yolile adi bi:- ce re,> ann doğ~ 
götürmek için l.lzlm gelen her şeyı 
yapıyor ve y hud bu yoldn elinden 
gelen gayrette kusur etnıemt-ğe ça -
lı~ıyor. Onun gibi, millet. halk. yani 
bizler ve ferdler de, a •ni ruh ile ay
ni tarzda çalıımıyn ehenımİyet ver • 
meliyiz. * 

Geçirdiğimiz fevkal: d e devir, 
'devletler, m"lletler i~in olduğu ka -
dar ferdler i~in de sıkıcı. üzücü, :ro
rucu bir dc-virdir. Hayntımııı böy
le bir devrio oıırtbrırıa ayın etmek 
bizim için de hot bir fcy olamaz. 
Bununla herııber mademki böyle 

yapmak bir mecburiyet ve zarure-lin 
net1cesidir, biz de kendimizi hayalın 
lcnblarınn uydurac:ağız: Ho~muza 
gitse de. gıtme e del 

Filhakik • dün nyı karıııtırnn biz 
deiiliz; fakat. mademki dün3 n: bir
birine bu kndnr aıkı IUTette baglıdır 
ve biz de bu diinyanın icindcyiz: şu 
hlllde-. bugünkü fl'vknludt· ~-ırtlıua 
kendimizi uydurup clı>mi keııdimi:ze 
ı.evketmc:nin yohın..ı mutlaka buln 
cağız. 

vflufrittin c.J3u,!Jen 

--···-at~a-···e·······aiı-ye····· 
Vek·l eri 

Ankaraya ··ndül r 
Şehrimizde bulunmakta olan N:ı

fia Veki1i Ali Fund Ct"besoy ile Ma
liye Vekili Fund Ağrnlı dün akşam
ki cltaprc:sle ltınkaraya hareket et -
miglerdir. Maliye ve Naf:a Vekilleri 
Haydarpa:a garındn mali müessı• -
ader ve nofia erkanı ve dostinn tu· 
rafından uğıirlanmı•lardJT. 

mit, kar olarak da bir. tavuk 
temin etmiıtir. 

En lfltla tekilde yapilmlJ 
bir u%laımanın en iyi ıekilde 
bitmit bir muhalıemeye mü
reccah olduğunu unutma. 

ı 

ı 
Jl atitadaki mevkiini el6n ~ 

hafnza etmekte. ~ulu~~n o'1 
dir Avrupa devletlerının bın t 
Portekizde her şeyi ayr>i renkte 
ren bütün bir ailı: yn§ıyormuş. : f 

Refiklermizdcn biri bu habcf•J 
ribeler sütununda, gerçekten §8 • ı 
cak bir şeymill gibi nCJleUi. O ıft'il 
hekimlik ilminde, galiba DaltoJı 
diye bir adı olan bu vakıa o k 
nadir ve garaibden aayıl<ıcak uı• 

• ·····-·················· ·········· ......••••. , ...................................... ·-·······················-···························- yettc değildir. "' •• [ ................................................. - ............. ••• •] Şöyle bir ctrnfımızn bakınn.c~ı • ı • aak, nice insanlanı ras~ln~ız ~ı "ıııı 1. e r e r 1. dünyayı, ahval ve hadıaable l 
ve dnimo kapkara görürler. Bt:~ e 
karşı, ve bu gi1rüı~ sakatlı~ı.ı;ı ~ilt ~ 
rnek için ne ynpsnnı7. nafııe~ıt· l 

Lahey elçimiz 
dün geldi 

Y akub Kadri H olandanın 
nasıl istila edildiğini anlatıyor 

''/.lk u··nı·versı·te Belediye yeni bir yol :~~~:~c~:~:ırt~·~ukiiçino::~~ı~i~~-
1 t 

kabildir. . c;ı 
n Ani yap 1 Gene bir takımları vaı~!r .. k•·('r. r kilerin zıddınn olnpnk, butun ~ 

lı 1ta l l·lm ,· zaifer hadisat, hal. irtikbnl, gözleıine J1l 
Miihim olmıyan yolların hasıran pembe gö:iinür. bl 

inıaatı tehir olundu En büyük felalier, en karn hııd 
onlann adeselerine akset~f':ı ı 

lı aita du İstanbulda mühim olmıyan in~cıa- önce mu tl nka renk değiştirır. 
Lahey clçımiz Yakub Kadri , , bn geri bırakılaeağınn dair verilen pembesi bir kılığn büriintir. d Homııanoğlu, dün aabahki Semplon kararın tatbikatından olarak lstan- Bu türlüler hakbkınra '!f~ ~~~ 

ckapresil Berlinden ıehrimiıe gel- bul belediyesi bu sene yapılacak faydasızdır a~mn, un ar ıg l 
mi§tir. Erzurumdan dönen Üniversite rektörü heyetin ne herhe.tde tercih olunur . '", 

Yakub Kadri kendiı.ıle goru§en dört .. yil~ b.in liralık yol in§antının renk bnhsind~ tedbirin hiç bır ,ı, 
gazetecilere r~mı beyanatta bulu- mesaisi etrafında beyanatta bu) undu fiç yuz bın lırolık kılınından sarfı nn- man kar ettiği görülmemi~tir. ~ 
nnmıyaca~nı. ancak eski bir gnze- zar etmiştir. Belediye buradan artan rettin Hocanın ~eği bunR bir 
teci aıfatile intıbahuını anlatdcağını 13 Temmuz® Erzurum Universıtel ettiler. Diyebnlrlm ki ilk üniversite üç yüz bin lirayı aarfetm~k üzere bir aaldir.: ~1 
eöylemi§ ve ~unları söylemiotir: haftasını açmak üzere, Erzuruma gıt. haftası ilmin zafer haftası oldu. Er. ~rogram.. ha:ır!amı§tır. Üç .yüz bin Hoca, he~ tnrafm .. ~.psarı k eiı 

«- Holando tanrruıa uirndıih miş olan ~ektör Cemll Bil~elin rlya. zurum Vniisi Bürhıın Teker ha!tanm lım hepsı ınuhım olan yenı yollara diği kumk .bır .. yu.~ gunund~ :ş~\ 
zaman orada idim. İstila ı;ok ani ol- setlndek1 Üniversite heyeti, dün ~eh- Iyi ve verimli olınıısı lçln haklkaten harcımacaktır. bir ı;ift yeşıl gozluk takıp kı;:· ,ı 
du, bir anbalı daha ~afak eökeıken rimize dönmüştür. çok çalıştı. Bütün konferanslarda Halıcıoğlunun parkelenmeai, Ga- vermiş. ve bunun sebeb ve hıkn1 
tftyynre gürültüleri ve top, mitrol - Üniversite Rektörü diin kcndisılc bizzat bulundu. Belediye Rels1 ve Halk la tR Tersane caddesinin ve f.yüb ile soranlara da: . -<~' 
yöz sesleri arıısında uyan dık. Hiç görüşen blr muhnrririmlze Erzurum evi reisi, bütün Er:ı;urum halk ve ma. Silahtarağa caddemnin in§ası, muh- -Ne yapayım') de.mı~. H rı. ıf c 
bir alnrm iııarcti verilmemirti. Gök seynhati hakkında §unları söylemi§- murlnrı ilim heyetine en ynkın alA,. telif yollnnn tarninttı mütemadiyesi bu göz1ükleri takhm kı, ~rarJl'l :ı.J 
yiizünde yüzlerce Alman tayyarıa~i tir: kayı gösterdiler ve bizi mınettar bı - Kabataş rıhtımının tevsii bu para il~ lan yeşil görs~n ~ dc:_ ~sın. rtı bf 
uçuyordu. Holk hiç itıdıılini kaybet- - Seyahatimizi evvelee tesbit edlL raktılnr. yapılacaktır. kurnaz eşek bır turlu manta 
medi ve müdafMya koyuldu. Müda- miş olan program dair~inde yaptık. Umumi konfernnslanmıv Halk~TI- B 

1 
d" t f d in§aatı te madıl bt:~ 

lan üzerine de ,ıddetli bombardı- Erzuruma l3 Temmuz Cumartesi gü_ nin güzel snlonundR, mesleki olan!an h' dl ıye 1fnı 1İ( an 
1 

. d - Fıkrnmı i1ham ed~n hr.. Y 
manlar başladı. Roterdamın dörtte nü sabahı vardık ve ayın 19 uneu Cu. da umumi mfı!ettı•llk enlonlle Fem hıilr. e ılen f0 t~ a~a 1f 1fkn.n n- mevzuubahs Portekizli ailenl., J 
üçü iki üç saat içındc tahrib ~dildi marte31 günü akşamı hareket ettıt. Cakmak hastnnesi ~ a:ılonundn yap - ıBy~ u, k ar a.1nfıT~. ek .~~. opaııın şeyi kül renginde gördüğü ilave b . J • ·ı öld"" b" · f t ve ogaz esen ı e ur gucu arasın- ı.. ve ın erec aıvı u, ızım se aıe - Erzurumdan ıı>rogrnmımızı muvaf. tık. . . . liyor. . ~f'fl' 
h~.ne.nin vakml~~ınn da bombalar fo.klyetıc tntblk etml.ş ve en yakın bir Konfernruılnrı bil" kltnb hallnde ÇL dakı c:add.e •. Sür~agop ''e Tn~sı~ Bunun cla sırrı.nı galıb? b~n bii 
duştü. Alm&n h ucu mu esnasında ilgi lle knrşılanmı olmanın büyiik karaca~ız. Mf'mlek"tt.c bu suretle Te- kıvlnsının açmdekı ccıddelerden ıbn tim: Muhakkn kı bu aılenın 1 
Holandada da bir tnlebemiz ve tica- menmunlyetlle donüyoruz. rimll bir fllm hnrPketi dtı.ll!\ ba..~ö.'- rettir. Ayaaofya ve Bcvaııd mey efradı son günlerde garbi Av:uti' 
ret hey~tinıiz bulu~r:ıakt.a idi. Heyet Üniversite haftnsı açışını, demır • termiş olacaktır.'ll danlannın inga~ı da geıiye bırakıl - bir seyahat.~en d~nmüş . o~n~,~ 
az~ları ıle talebernızı derh.al ~e~arete yolunun Erzuruma varışı ve kananışı. tJnıver~ıte Rektörfinün rlyn.settnde. mıştır. Ve ~yet boyle ısc, ta~uıtı iı11~· 
ça'\ırt.t~m, muhaber~t kesılmı;ıtı. nı da Erzurum kongresi mevznlarile ki heyet Erzııruma varış ve dönfisle _ renkte taeavvur etmelerıne 

lstıladan sonra bır buçu~ ay. Ho - yaptım. Gerek am~ ve knpnnışta ge. rinde başta vali Cilmak üzere bUyük Bir seyyar satlCI knlmamışbr. 
lnndada kaldım. Alr:ıan ı~galınden rtık umumı konfernnslarda gerek mes bir mfincvver kiitfesı tnrntındnn ha.. b. k d 1 d JD J:; 1 ~tı-Jj 
sonra memleketten kıınse- çıknrılını- ıekl konuşmalarda Erzurum halkının rareue ıstıkbaı ve teşvi oıunmu~tur. Ir Un uraCIJI yara a 1 <.._..,. Gkctulı. ..... 1 
yordu. t ve münevverlerinin cinima snlonları Hevet sere!lne muhtelif ziyafetler ve. Dün akoam geç vnkit Çnr§lda a _ ......................... i:····; ... / ........ • • 

Alman iatilfisı bittikten ~onta _?- doldurdu~unu memnuniyetle gördük. rllmlştlr. lacok yüzünden bir cinayet i§len - Asherli.n lŞ erı' 
cilizler de bombalar yag~ırma~a İlmi çalışma saatlerimiz 31 di. Bun. Heyete dahn bulunan Hukuk Fnktu 
hMladılnr. H olandadan Berlıne gıt- lardan ll 1 umumi konfernnı;, dJ~er- tesi dekanı profesör All Fund Ba~gfl miştir. 

327 
: 329 doğumlutat 

tim. Holandndll ölüm tehlikesi : leri de meslcld ve münaknşalı konu.,- lle. t.arlh doçf'nti Mükrf'mln Hall! dö. Çarşıkapıda Arakçılar cadde -
ni geçirmiştik, Beriinde de Dynı mnlar hallnde yapıldı. Doktor arka. nfiş•e, konfernnshr ve!"l1lek üzere Sı. sinde 22 sayılı dükkanda kundura - çağırtlıyor ~ 
tehlikeyi atlattık. Berlinden aynl - dnşlarnnız da 237 hastayı muayene vruıtn kalmışlardır. cılık yapan Tahir oğlu Hasan dün Fatih Askerlik Şnbestnden: tı 
dıktan aonrn yolda rnhauızlandım, akşam kardeşi, Ali ile dükkiı.nda o - ve terbiye· dolayısfle sevke tAbi ';~, 
birkaç gün Budı:ıpeştedc kaldım.» ,,.······--··-······--·--··-··-····---.............................................. , .ıururlnrken içeriye o civarda sey - nan 327, 328, 329 do~mltı~ 

Ha k ekmeği 
Belediye, halk ekmeği ÇeJni nü

muoe ini dün tetkik etmiştir. Ek -
rnek fiatlarının yükselmesine mohal 
kalmamak ve mümkünse h ir mil tar 
daha ucuzluk temin etmek mak
aadile bir çuvnl undan 98 ekmek n
lınması istendiği halde. ancak 95 
~kmek elde edilebilmıştir. Topırık. 
mahsulleri ofisi lstnnbul ~ubesi mü
dürü Nurinin de iştirakile belediye 
bir tecrübe dnh ynpacak, bir çuvol 
undan 98 ekmek çıkatmağa çalışa -
caktır. Tecrübe esnnsında yeni ek
mek kabarmış oldu~undan, ynrun 
kiloluk veya ba•ton ~eklinde ekmek 
çıkanlmaama lü:r.um hns!l olmıya -
cak tır. 

Lozan gunu 
Lozan oulh muahed~U>in;n imzaııı 

yıldönümü münasebctilc yarın saat 
15 de Üniversite konferans salonun
da merasim yapıl.tca!.;tır. 

; ISTER INA N ISTER 1 ,AN MA 1 C y.ar ~atı.cıl.ık yapan Hnsnn adında bi- (jandarma m.nıfl harlç) dı~er jj.tl. : ' ı n gırmıvtır. lnra mensub satUam. sakat. iJI 
E Mutbaadn toplanınıJihK, derd- O halde ne vazım1lıyı"') Be- Konduracı Ilasandan bir miktar gayri İslam ihtiyat erntın behe:. 
: Ieşiyorduk, bir ıırkadnş bana sor- reket versin o:ırkııdn§lardan biTi alacağı olan seyyar satıcı Hasan, ~ubeye müracantıarı Ufı.n olun 
~ du: bir hfıdjse nnlntnrak imdadıma dükkandan içeriye girer girmez kun * flı 
• · · 1 ~ ' k d Sanver AskerlHt Ş n bestml en: 

1 : - Şimdi sütununn ne yaza - yetıştı, an attıgı ıı ra ~u ur: duracıdan bu alacağını istcmi§tir. yer askerlik şube.'dnde knyıdlı yerı 
: caksın? - Bir vakitler l!tnnbul han - Bu yüzden aralar •:ıdn kavga çı - ynb:ıncı 327, sıa. 329 dOb"lllXl}\\ 
: Hakikat en ne ynzncağım} A- · kalarından hirind-.: ( 185) lira pa- 1 kan kundurncı ilc seyyar satıcı bir- bu sene yoklamrunnı şubede va:_," 
~ janaın getirdiği harici habeılere ran:ı ~ar?~· bu po ra jaib tiıbi ol- J. birlerine girmioler, seyyar satıcı Hıı- m~ ynbaneılann mezki)r doetı; 
: baktım, j~inde pek ctUib olanını mn ıgı ıçın artmaz ı, una mu- : san bıçnğını çekerek kundure.cı Ha- larının Ştıbeye müracaatlan U 
~ bulamadım, hem bunlan tefair kabbil bnllnkdn~ se.n~de iki defa he - san; vücudünün mUteaddid yerle ~ ıunur. .J 
i:' etmek doğru mu, mümkün mü sak •1'!d0 • nBıghı ıçıdn f mudntaznkman rı'nden ağır ve tehlikeli surette ya - 1 ıtl~· 

e sı ır ı. e er e ası~ n e etra Hesab ve muame e me 
: bilmiyorum. Dahili haberlere masraf olan SO, vergi olarak 4, ralamıştır. . olmak isliyeniere 
E bnktım, i ÖZÜm tutmadı, bu aü - pul ücreti i çın de 2 3 ki, cem' an Carih yakalanmış ve ı fade ve re- 1/Te~./940 da açılncak hes b 1 
; tun daha ziyade eıdık ve kizbe 7 7 kuru§ ke3ilir, bugün gelen he- miyecek bir halde bulunan yaralıyı muamele memuru okuluna taUb i ihtimali olan hüdiselerin kayde - aaba baktım, benim bir vakitler Cerrahpa§a hastancaine kaldırmı~ - lanıann reraıtı öğre!U!lek üzere 
; dildiği bir sütund ur. Buna r:ığ - J 85 lira olan hesahım 179 lira )ardır. beye mürncaatları Ufın olunur 
• men iki üç defa mahkemeye git· 89 kuruşıı düşmiiş.n ~ 

~ •• :: meme sebeb oldu. llenı de Lir Ben arknduşınıı dinlerken han - Florya plajı ve gazinosu Vilayette bir toplantı ylll'~J 
defasında, sayısını umı~tum, fa - kada dıırduğu ye-rde f'ksilen pa - ihale edildi Dün Vali munvinl Halük PepC'-
ı.a• 1·naana ürpernıe veren bir rnnın da bulunnhileceğinc inan lt.ı d bed t btycsl '..# 

' " • Florya plljının mevsim sonuna ka- rivaseti a n n, en er rf-':.. 
: madde ile.. dım, fakat ey okuyucu aen: dar lşletılmesi eskl müstecirine 9600 sublan VA kaymaknınların işU 1)t 

~ ISTER INAN, ISTER INANMA J uraya Ihale edllmt.,t.ir. Ayni yerdeki yapılan toplantıda beden mültt~ 
\ -·-·---·-· .. --·--···-······..} gazllıno kdtalrbu müsteeir tarafından ydeatıkkoannuuşnulumnuşun takarrzıartlaart;bl!!r~~J! ,., ............................ ·-·--····· - let ece . • 

uSon Poste.u nın edebi tefrikaın: 81 re hanımla ne rnün~aebeti var) 
- Bilmiyorum. 

yalan söylemek istemediği için kı- izahab kafi ııörmediğini hissedi- kıpkırmızı oldu. Haliık de'',ı' 
yordu. etti: 

Nakleden: Muazzez Talısin BcrlıanJ 
- Turhan mı) O ıı~mak ve 

soiuk adam 1 Zeynf'bin sevdiği 
adamın Turhan olması kftbil mi 
yarnbbil Böyle bir şeye imkan 
ver~ıniyonım. Halbuki ..• 

Beyninde binbir aual karınca
lımıyor, binbir ihtimal arka arka
ya koeu uyordu. 

- Eiier o ise... Alimall.ıh o
nu gehertirim 1 

Bu sözleri sÖ) li n lesinin vnh
ai tlhen i onu ker. ine ~etirdi ve 
tekillr e lım avdet edip ba§lnı 
elleri ara na aldı, derin düııün
c:clerine gömüldü. 

XJV 

evde kendisini hekliycn aomuıt
kan Lir koca huldu. Evvell bir 
iki alelôde kelime konuttuktan 
!'Onra HalCik eordu: 

- Mehpare ha:ıım nasıldı ~ 
İyi gibi görünüyordu. 

- Yalnız mıydı) 

-Hayır. 
Zeyneb bir ~ey eöyliyecekl:en 

tereddüdle sustu. 
- Misafirimi vardı? 
- Turhnn bey onu görrneğe 

gelrni ti. 
Genç kız bu sevimsiz adama 

rnsladığı için o kadar sinirleJUllİŞ
ti ki biliUhtiy:ır sesirıde bir gayri 
tabiilik sezildi; fakat Haluk bu
nu bn~ka sebebe hamlettiği için 
hiddetlendi. 

- Neden sizin bulunduğunuz 
zamanda bu z.iyareti yapmış~ 

Bunu soran :\eııinde pek haşin 
bir ahenk oldıığu için Zeyneb çc
kingen bir tavırla: 

- Belki de teaadüfcn gelmi•
tir, dedi. 

- Acnba te:ınJüfen mi? Meh
pare hanıma ben iittiğim zaman 
niçin ona rasiarnıyorum 1 

Öfke ile yerinden kalkmış, ar
kasını dönerek pencereden dışa
rısını scyretmeğe başlamıştı. 
Genç kız kendi kendine: ııBir fır
tına kopncnklıı diye düşündü. 
Korkak ve mütereddid nnznrlar
ln Hnlüka bakıyor, sÖ7 söylerneğe 
cesaret edemiyordu. Kocası bir 
iki eani;e arkası dönük kal~ıktank 
aonrn birdenbire başını çevırert> 
sordu: 

- Beni ııevmf'diğiniz halde 
benimle evlenmiş olduğunuzu 
Handana söylernişsiniz. Doğru 
mu) 

1aca: 
- Evet ... dedi. 
- Bunu niçin yaphnıL Han

dana bu derece samimi bir itiraf 
yapılır mı~ 

- Sizin peııinizi bırakmasını, 
aizi ta:z:ib etmemesini istiyordum. 

- Bununla onun ne münnse
beti vRr} 

- Beni muztcırih etmek mak
aadile sizi kendisinden ayırma
mak istediğini anlamıştım; bu ee
bebden onn sizi ııevm~di~imi, bi
naenaleyh sizi rnhat bırakmama
aını söyledim. Hondanın benden 
nefret ettiğini biliyordum. 

- Şimdi unl•yorum. 
- Benim eizi aevmediğime 

kani olursa ısiliıhlarını bu cephe
den uznklııştıracağını zannedi
yordum. 

- Anlıyorum. 

- Fnknt beniın bu plilnıın bir 
fayda etmedi, o eilfıhlnrını bırak
madı. 

Zeync:b yüzlinden 
onun bu 

-Ona bunları söylemek mec- - Fakat şimdi nnlıyoru~· 1 
buriyetinde knldığım iı;in pek ü- Bu son kelimeleri o kadar 1!11J 
züldüm •• aramızdaki sırrın .• güzel lı bir şekilde 'öylcmi~ti ki Ze:Y~~ 
de olmasa, gene aramızda kalma- titredi. Turhnmn kendisini 1" 0t 

ettiğinden Halukun haberdn~ J( 1ını tercih ediyordum aınma ça- S ı 
k masına imkun var mıydı~ 0tJ;!i' resiz kalmıştım ... Bana. ço • mu k d" d ' v ıı 

kızdınıı: Haluk) rile bunu mu aste ıyor u·, 11ır yorsa. nnsıl öğrenrnişti? ı< e 
h:tihroçl:w ını, yok!a •.• Genç adam bir iki saniye son

ra c eva b verdi: 
- Ona böyle bir ilirafta bu

lunabileccğinizi taaavvur cdcroi
yordum. Maamafih belki de hak-
kınız var .• belki de buna mecbur
dunuz... Ne yapalım, olnn <'ldu. 
Ona benimle niçjn evlendiğinizi 
de söylediniz mD 

- Hayır .• 
- Halbuki o bunu nnneme 

yazmış. 

- Ben de buna şn~tım. Nere
den öğrenmiş? 

- Bilmiyorum. Eaasen Han
danın neden ~ize düşmnn olduğu
nu da bilmiyordum. 

Genç kız cevab "ermiyerek 

Birdr:nbire sordu: ~ 
- Bugün buraya Hnndnll 

geldi? 
Evet. ,r7 
Size bir ~ey mi söyle 1 tt' 
Sizin hakkını:z:du mı~ f;ı, 1 
Hayır, benim hakkı 

değil, Turhan bey için. ' 
Evet, hem onun, herı' 

zin... r,. 
- Öyle ise •• haberiniz ~ · 
_ Evet, biliyonım. tef' 
Uzun bir süki'ittan sonrıı 

ne bin çekingen sesi: -~ 
- Sizin bu yüzden rnlı 

edilmenizi isteınezdim. 
( Arkall 



PANAMERiKAN 1 ı· · d ·dd tt• ki ~..lua.&e.t:~ KONFERANSI ZMlf e ŞI e 1 SIC3 3f Al!.eMıE 
TOPLANDı devam e iyor, h araret ~~;:~k:!:~:rı:~ 

G ünün hadiseleri ve içinde 

Y a%an 1 Selim Ragıp Em e~ Dlatbua.t bir 

Yeni jandarma sübaylanna 
dün Ankarada merasimle 

diplomalan verildi 
netice 

be le 'J r 

gölge e 43 d~receyi bu du 
lzmir 22 (AA.) - S.caklar bütün oiddetile de .. ·am ediyor. lzıuirde 

40 ııantigraddan aşağı dütıniyen ııcak Karşıyakada 41, Seydikoyde 43 
dereceye çı.kmıfbr. Halk &erinlemek için plfıjlaYa koşmısktndtr. Inciraltı 
plajlanna giden.· vapurlar, dün, mah~eri bir kalabalık ile dolu idi. Çel
me plüjlan da büyük bir kıılabnlık ile dolu bulunuyordu. 

yaşadığmu.z ha) at oaı-: ları 
bir zamanlar cemiyederin idar<-ain- Ankara 22 _ Bugü:ı jandaı ma punmu, ve bu hıtnbeye mı~unıımı,an,, 
de deği~mez birer e!as b;ldiğimiz ııübay okulunun dördüncü dene me teğmen Ahmed Utku nrkadaşları a 
kaideleri altüst ediyor. Dünya - zunlan ile gedi~li erbao okulunun dına cevab vermiştir. 
nın en demokrat memlcketi .av ılan 1 O uncu devresı me.1:.ınlarına cliplo- Müteakıben Dahiliye Veklli 

Şimali Amerika, 
Mihvere sempati 

gösteren hükumetleri 
devirmiye mecbur 

kalacakmış 

İngilterenin dahi ferdin bütün ·bak- ma tevzii merasımi yapılmıştır. öztrak bir nutuk söylemi§ ve mezun~ 
larını elinden alıp vdev muvakkat Öğleden evvel mezunlar Olus ların dlplomalarını tevzl etmiştir. 

Amerika Franstz 
hU Ometini 

tan yacak mı ? 

Hitl ri n ussor niye 
hedi e ettiği 
ztrhh tren 

bir zaman iç.in cemiyete ve onun na- meydanında abideve merasimle ,.e- Vekil, genç sUbayları takdim ettik~ 
zımı olan devlete vermeıı.ınden son- " "' ı If i ~ lenk koyduktan sonr:t Atatürkün ten sonra genç ~re vaz en n v~ 
ra bu miaalin teakub etmesini bekle- Et V fy .. . d_,_. kk t "l.tllyetin ehemnuyetinden bahsetmll. 
rnek yanlış olmazdı. Amerika cüm- nogra 8 muzesın c:JI;ı muva n t 1 bU ük hb 

kabrini ziyaret etmişler. çcl,.nk koy- muvaffakiye Iç n en "Y re e -
hurreisi Mister Roosevelt'in üçüncü 1 Eb d" Ş f' • h rin vicdan oldu"unu, Türk çocuğun& 
defa namzed ilim edilmesi bu ıka - muş nr ve :. e 1 e ın mannı u- t d k d 1 §efkat.: 

zurlnn önünde hürmet ve tazimle karşı hareke e er eni ..!nma ...... ., 
naatin isabetini teyid etmekten ba~- ..,,

1 
• ı d' Je nezaketle muame e <;U ffiCS!llJ cV 

ka bir fCY yapmamıştır. egıö~ış cr ır. 
1 7 

d L 

1 
ıe~iş ,"e nutknnu çu sözlerle blt'r -

ç1hş merasimi Vaşington 22 (A.A.) _ D. N. B. a. Roma 22 (A.AJ _ Duçe, bu anba.h Malüm olduğu üzere Amerıkn gleden sonra snt e oa.;:u mtştlr· 
)ansı blldiriyor: Tirenien sahilinde Führer taratın _ cümhuneisleri dön sene müddet için binasında diploma tcvzii memsimi ((- Vazitede muvaffak olmak tçln 

Ruzvelt dun n~am ve bugfin Frıı.n dan kendisine thda edilmiş ve İtal _ intihab edilirler. Çok liyakatiiieri yapılmı~tır. hiç bir eksl.!'inlz yoktur. Ferdieri mn-
S Lı Hnvanc 22 (A.A.) - D. N. sadan dönen bilyük clçl BuUltt ne yan kuvveUertnln emrine verllml~ 0 _ müstesna. olm?k .ii7.ere l.ıir §ahsın bi~ Merasimde. Dnhiliye Vekili Fnik babbet ve itimadla birbirine perçin. 

· bildiriyor: uzun görftşme1er y3pm].§tır. Elçi lan tayynre dafi trenını zlynret et- defa aeçılmesı bır esastır. Bugunku Öztrnk, Maarif Vekili Hnsnn Ali leşmiş ve hepsi Büyük Şefin ctrnfln_ 
d" KUba cümhurrei•i Laredobru Ruzve~t lle blrlıkte {iç gün kalrruık ü~ :m1.ştir. cümhurrcisi olan zat arka arknyn iki Yücel. Gümrük ' 'e lnhisarlar V('kili da blrlcoımlş bir m·ııctın ÇOt'Ukları ve 

un, Amerika devletleri haricıye nn- zere Hyde Park'n gitmiştir. General von Phol taratından ken- defa seç.ildikt~-~ ~onra bir ı.i,.:ı.incü Raif Karadeni'Z, meb'usl.ır. ordu ve hlzmetkarlarıvız. Vatana en büyük 
krlonnın i.tirak ettiği La Hnvane Bu gorüşme~erde Petnin ht\ldlme _ dlsine tal:dim edilen Uk kafileyi göz_ d.efa. n~mzcdlıgını . ~~san koy~ayı vekaletler t".rkfını, Ankara vali mun- hizmeti ıra eden ve etmektc bulunan 
onfernnaını açmı,tır. tinln Amterıkn tnrafından tanınmw den geçiren Duçe, kısn bir hitabe frad s~yas.ı bır. n_eza~eta.~lı.: ~c:ı'cl~ı te- vini ve emniyc~ direktörü, mntbuat Şefimizin sözleri ve fiilieri b!zim 1çln 
~merika ihanet görmüş medeni- rne. .. eleslnin bBhassa mevzuubahs ol_ ederek evvelee ~ah.!'en Ffihrere te.şek lakkı etrnı~u. Çunk~ ke~du!ndc.n e':- mümes!llle.ri hnzır bulunmuştur. iVlc- bitmez, tükenmez fcyiz kaynağıdır.' 

f.khn son melce ve hiımisidir. Teh- dumı r.nnncdllmt>ktedlr. :ırllr etmiş oıdulnınu söylemiş ve b~ v.el .. s~~. ~e~let ~eıstenndch htÇ bı- rnsime mızıkanm iştirakile ııöyl,!'nf'n Her zaman. her yerde ve herhaldE' o, 
ı eler günden giint" artmaktadır. A- itimnda lhyik bir kaynaktan hfldi. hediyenin gerek sulh ve gerek' harb nd, uçuknc

1
u e a 0f dra • ne P sa~, ne lstiklal marş-il~ bnşlanmış ve bunu kaynaktan ilham ve cesaret alabnı. 

n:ıerika, müsaid bulunan cıığıafi ı;o- rlldi5 1ne göre. BulUtt Fransa ile 1yt h u d Alm •• ..... al e hr 8 arı tera ııı nn namzedlıkfc- ayni suretle 1·andıımın mar;ı takib riz. 
2:.1 • d a n e anya ... e ıL vayı yekdl . . u· afak .. r. " 

Yelin en istifade cdeı~k bu har - münnsebetıerin idamesi için Reisi _ ~erine bn~layan ç~jlm~ 'kardeşlik n~ın u~~na nıuv. 0~ r:osterm~ - etmiştir. Sizi muvarfak r:örmek c~ ~,ıyuı< e1 

bin daha derin nkıalerinin önüne ge- cllmhut'U iknan çalışacaktır. ra.bıtasının bir nlşanesi oldu~unu IlA ~~ ve b~ylece, ?,ır ~~Vi kanun. hu~- Bundan sonra okul komutanı al - melimlzdir. Vicdan rehberınız gayreJ 
çebilirae mes'ud olacaktır. Her hel- Nevvork Times gazetesi, harJclye ve etm!.ştir. mun.de b.ır teamul wcu~c ~:.üınuş- bay Refik atınseven b1r hltabcc:ie bu. ve fazilet ştarınız otcrun.:ıı 

b
de Amerika hukikuılcrc kcmmıınılnn neznreUnln de Petnın hlikfımf'ti!e lerdı. Mıster Rooııevelt ın cumhuı-

k ı . Duçe, bundan sonra zırhlı tren! ve · ı··· b' d-' d h dı· -· · a ma ı, haklarını ve eükur.etirıi mü mfinasebctl"ri bo.uıbllecck hare reıs ıgıne ır e.ra a a namze gını 
d f - bu trenin son dt'rece set1 ntE'ııll 16 k • h ··ı ~ · e anya hazırlanmalıdır. ketlerden ve mese~fi Bullitt.•ın lstif!l- oymasına ı§tc u teamu munı o -

C.. sından veya geri alınmasından tctt- toptan mfirekkeb ohn çok 'kuvvetli luyOTdu. Fakat bu zzıtn memlekctın-
umhurre.isi konfemnsa en hara - tayynre dafl batnrynlnn büyük bt k 

tetli temennilerin; ifadç etmıctir. nab tnsnnurunda olduiDınu bUdir r de tesis etmiye muvaffn olduğu 
.. mektedir. • dfkkaUe tetklk etmiştir. rahsi nüfuz •·e memlı-.ket işlerinin 

Sovyet mcmbalannıı göre Mussolini, bundan sonra yerde tedvirinde gösterdiği alastikiyct, 
• Nevyork 22 (A.A.) - Tass a- Cenubi Afrika Başvekilinin hedefe ve tayyareler tanttından çe- mensub olduf:u demokrat fırkdnın 
Janııı bildiriyor: kllen flnndrn şeklindeki Işaretiere büyük ekseriyeti:ıi kendisine cezbet-

Amenka mntbuatı, Havanadaki hifabesi kal'Şl yapılan endaht talimlerinde mişti. Nitekim bu fnkanın t~on kon-
P~naı:zıerikan konferansı batı yan (Ba..c:tıı.ra.fı ı Ind sayfada) hazır bulunmuştur. gresinde isimleri ileri sü~iılen nam-
lurttınde müdafna meııelwni hal - leket1eri · t' d k f kl d Nihayet havada ve denizde bir ma.. zedlerden hiç biri, cijmhurrdıılğine 
letm d' V• kd lngı.lt n .vnt zhı.Jd~::)m den ço. ,

1
_at · hı1 .ır. nla ateş tallml yapılmıştır. se,.ilmek için fırknlarından bu ın ta 

e ıgı ta irdc, Birle~ik Ameri- ereyı e. 1 c en ıatı i te 1 _ .. I ki d '-l ·ı k k 
Jc~nın diğer Amerıkıs m~m1ekctlcoıi· k · · f k .. k . . Alman scfirlle ordu ve hava l•leı1 pe;: uza ar an ya& a~abı ec e a-n --ı. esını u a gosterme ıstemıyorum " d d h' 1 1 1 1., 
ın a.,Kert üslerini işgale ve Vaşing· Fakat asli "kuvvet1crindt!n ftynlan ta mfuıte~arları ve diğer bir tnkım ~ - k~l ~ ı rey a Fm~mış are ı~ ~a -

:onla sempati göstererek Mihver dev li cüzütamlarm imha«ilc -bir ordunun vat bu talimlerde hazlr bulunmuşlar_ ı. ~rk. en nazlır ar eBy' ancaR yet -
et eıine muhaaım olan hukümctlcri ~ 1 -b l - • · dır mıi ı ·ı rey a mıştır. ızzat oose -
~orlıı ı''-ı'd k d ~e.g u •0 madıgı ha_kkında korkan · velt'in aldıgv ı rey sayısı is"'. 0 16 dır. 

K 1 nr mev iin e tutmnga k 1 d kk ".7 

nıecbur kalacağını lıildirnıektedir. ·~e·e~sn nazarsı Id .. athi celbet - Ing'litera H•ıt1ere cevab verd·t Bu vaziyet knrşıııında Hoosevelt 
N k ,, m 18 yorum. ay ıgımız küçük için yapacak 1ey, yahaleflerinin gös-
. evyor ,Votld Tdegıapb ..,.nze- mem1eketle · · ı·ı- t•ı· d d 1 b 1 t H '" nn ıs ı nsı a ı erece c terdıkleri misn e uyup u nnmzcd i-

eıu, nvann konfeınnsının İngilte - sk • h"d' 1 d' F (DArfA-fı ı fnct sa f da) k a ~n .. n ıs_e er ır •• ·~ıınszının hc:z.i- .._......... Y ıt ği reddetmek, ynhud dn bu seçimi 
Teye arşı Alman taanuz.u, muzaf - ~et~ şuphesız. bu hndıselcrdcn de - Bn mt\eadelede herşeyi bir memleket tezahürü snyarnk ka-
feriyct v~yn hl"zimetle nihavet bu - gıldır Hakı:l·-tt r h k 1 d F" 1 · Jli,.ll e rıansız ezımeti bu leceğlrni'Zl müdrik bulunuyoruz. Fa bul etmekten ibarel a ıyoı u. a-
unc.ıyn kador bir kı:ırar vermiyece - devrin en 'dd" fd"k k lıni zn t k d' b h . cı 1 u etidir. Faknt kat mtidafaa cttıeimtz ~yler. her kat Roosevelt bu ıkinci şık ı tercih 

nne mc te ır. V u ez.ımet Fransız ba~kumandanlı- ttlrlü fedaktırlıklarn lAyıktır. Bu etti. Şimdi nihai müca.dt-le İkinci -
Aın.erihn gaıet~lcri diyorlar ki gının akin. ~ıgı:ıuu hatalarile ve Fran rece kıymetli şeylerin müdatıl olmak t~rinde yapılacağına göre 1\meri -

Nevyork 22 (A.A.) _ Nevyork aahın Id .fılı sıyaset sisteminin d eTin nstı bir ma .. hariyettir. kanın, dı~ iq)erinde aln::-n~ı kat' i 
Berald T:ribune yazıyor: ı~ ne en e ~e en nazik. bir zamandn Harbl biz hlç-blr zaman lstemedlk. ıtnziyete intizaren o tar:hi beklemek 

Birçok cenub AmcrıkoJılar una . drnns~run umidsizlik içinde -zayıf Harbin ınznmundan blr gfin daha ve Rooseve.!t'in büyiik Lir rey fnr
kanidirler ki, ,.ne tutulur ncticelrre r jet~ ~ çok iy; izah edilebilir. fazltı .sürmeslnı muhakkak ki hıç kile üçüncü defa Birleşik Amerika
ancak mucize kauilır!den biı ı.iyn t b' ~gılı~ nıilleti, bilakis tarihinin hiç kl.ım:e istemez. Fakat r;erek bizim ı nın cümhurrei!i seçilecı-ğine ko~i 
mnhnr tle vanlmnk mümkündür. h~r .evrındc olmodığı knde.r müttc- çin gerek di crlert için hl\rriyet te. bulunmak muvafık olur. Mnnmufıh 
Bunların kanantine göre, ne Avru· ıd~ır. . min oluntıncıyn k~dnr çarp~nktnn bu kanaali hir iman halinde ır.uha -
pn memleketlennin bntı ynrı kure _ Şımdıye kadnr olanlar. İngilte • vazgeemtycce~. faza etmek de yanlıştıı. Çiinkii A. -
sindeki müstemle.lı:eler~ ne d~ A _ renın de diğer memleketlerin mu ~ HUrriyet Jçin mtıcııdele ed'yonız, merikan vatnnda!':'l, bilhasa mılli ib~r 
m:rika ~emldcetleri ihrac.<ıtının k~dde~ tı~a .b:nzer bir llk'bete uğ~ dedlkt('n sonra daha ne dl,·rl'rı? Biz taamülün ~.oz~lmnsı de~,.~ olan bır 
rnu~terek bır h le konulınnQ "!cıcagı fıkrını V<'rmemel'dir. Biltı~ kendı hayat•ml"l istedi~lz ,.lbl yn _ ade.mın üçuncu defa reısıctımlıı.:r .s.e
tuf proje hakkında mü b .tınh' mba • kıs tamamile aksini istidlal ebndi - arnak ve gestapo bizi dlnJıvor mu çimi kalllsında ter~ddüc! ... dii'!ebılır, 
I,.Y yapılmıyc1cnktır. - c ıç ır dir. diye her dakika arknmıza b!lkmak bittabi o zaman dıı Mister Roose -
Fransız ve A'--- • General. Ouukerquı-'n tnhliy~ rnecburiyctlnde knlmrunak tstlyo _ velt'in kaz.n.nma ~n·ı. zavıfl'!r:. .. .. 

uıuınlurn temına~1 arndiyesinin ifade ettiği manaya i~- ruz. Manmafin aynı aaamın lJI;uncu 
Ne~y~rk. 22 (AA.) _ Küba ret ederek demi~ti::- ki: İstedi~in:iz glbi Allahımızı ~evmek ~efn namze~ cösterilmes~ bir pre~-

dnn hıldmlıvor: «-.- Dunketque gibi ıtti!ali kes~· ist'yonız. ve vlcdnn üzer!nf' müesses sıp meseleon ol.makt~n ~ıyade ~ır 
Fransız ve Al 1• J len bır nokta\- ı karşı son gııyretlcn· olan bu din hiirriveti hl'rhan~l bo.s şahıs meselesıdır. Çunku Amerık~ 

Panamerıkan k fan < ıp omadan ni birleştire-ı Aiman ordmm ve tny- ka bir klrrı~cvr vrrllebllect'k bır ş~- da, birçok meml~ketler gıhi. kendı
i rınn Martini on ~rımsı. mu.tahhne- ya re kuvvetJ,.ri ln~iliz heyeti aefe- d~Ddlr. Feknt Al'llnnynda im>anln! sını idare edecek bi~ şef arıyor. 
ki diğer Fr qı:e ~e_ yenı dunyn.d?- riyesi kuvvetlerinın \'C r .. nnsız kuv- vfcdanlannı Hltlt>re verm;~lerdlr o Rooscvelt ,imdiye kadar bu i~tiyaca 
hakimiyctin''lrı~h~·i"ustd~l~h ler~?ın vetlerinin büyiik bir kı~mının tnhli - tarzdnrtır ki. bu lmanlar doıYru ·ya mukabcle etmisti. Fııka.t dünya e~
dnr temin,.,;n ı ·~ l ed.' mıyt:~egıne yesine mani olnmadılnrs.'l madcii ve lı.ş oldu"'unu d~ünmede~ HiUcrln "e- valinin nn7.ik bir devrl"sın?e onun 1§ 

. ...,. vermış er ır. • b" . "' ·ıı . "d f - b d 1 A rıknvı en -manevı utun Hmı erırı mu a aayo mtrlerinl teradan b" kıı 'btr şey yan- aşın nn rıyn ması .me . 
n:üsaid olduğu Ingiltere gibi geT'li!l ınıyan bir m::ı.klı:ıe olmu~ardır. · diş~ye düşürmü~. ve gıdım k~dnr .~~-

Nüfus saynn1 
h zırl k arı bitiyor 
. Ankara 22 (A.A.) - 20 İl teşrinde 

~ılncak olnn umumi nfifus sayı _ 
rnuun hazırlıkları ilerle.mektcdır. Bu 
ihazırlıkların es:ısını te.şkU eden bina 
numnratajı hemen her tnrafta lkmal 
edilm e olup hCUen :lrtatistik Umum 
MU<turlüfji\ tarafından kontrol tti -

rtlmf'ktoolr. Manisa, Aydın. Burdur, 
İsparta, Edirne, Tckirdn~. Kırklari'lı 
Malnt a, Adnnn. Ankurn vilf\yetleri: 
rıin kontrolunn ba.şlanmıştır. Bu kon 
tl'ollnr nahlye Ye köylere kadnr teıı. 
ırnu edllmekte<'!lr. Ditt'r vılfıyetıertn 
~e aynı veçhDe baştanbaşa kon. 
rol ettırilece~l h:ıber al.nmı -

tır. 

bır mıntakavn ker'fı yapncakları hü- ~-tı'kb"le bakt.~ lcnın de kuvvedı olıımıyncaı,n mula-
d 1 ff k 1 b·ı U> .. ...,ımız zamnn cesaret .. .. .. d f · · 

cum a na•ı muva n o a ı ecekler- bulablliriz. HitlPr gnmalı h •~ hnza~ıı bu zahn uçuncu e ıı reısı -
d' ) :ıçını ~ - .. h I kuvvet ır . tedi~l Yere l:oynbillr Fakat İ llt "' cum ur o ma~ıı cereynnını -

E~"er Ingiltereyf' tevrlh edfie::ck hü ni~ ku.vvt'•ini sar~m.adık tg er~- lendirmi~tir. E!!l\~n Hoo:ıcvdt, ~a-
cum muvaffak oım .. azso. HiUer, mah_ rorlu~unun temel!cr~ ku~a,tl:::r::ak~ ~ih ~ttiği ciya"~"u~ ııon derec~ alas-
volmuştur. Ve bfıtun Avrupa hattA rulmt:ş bulunmnktndır. 'RJtl('rin hk bır adamdı~. Bır ara Amerıkr>.nın 
btitun dünya kurt11lmu!'!tur. E~er HIL lftb ettlll;l mlllctlrr kıı.lb' n gaTb devletlen yanında hn-be gır -
ler İng·ı•ereyc hı ,.um c me~e ce~rre• ırmet et.m('lrtc ve h· u.. ·mı cr• .. ).. koalna mesini iltizam eder I(Örüııiirken Frnn 
et h cu arının e vJ•1 l ·ı h tt h eke mezse gene mn volmu,tur. Çünltü halindeki ooıımızın üd f k sanın mag u:J o ması ~ n ı nı -
Dunkerqut>'de ümid E'tu~ini elinden şısmda lanlma.<ıı !ci::' du~ a~~m:~ • tini deği tirmi ve bu kı~sad. ~ mem
alan ayni deniz ve hava kUV\"etle!i tedir. Bu milletle" bl~ı h • - Iekctinin azami derecede EıiRhlan -
komblne,onu İngiiterevi kurtardık ~ d h. "m uruç ya - ması hissesini çıkarmıııtır. B..ındn?'. 
tn - paca,ımız Ye ıır eye darbe ilc mu k' A 'k d A 'k 

n .sonra HJUt>re kar~ı muzaffer bir kabele edcceğ;mlz ~ünfi h z1 ki- dolnyıdır ı men a a. merı a 
taarruza varı\·acak V(' hu taarruz so. bekliyorlar. Muh'lkkak kl ı;~n;~:ı ıh a nın ihtiyaç!an • için ?u 7i'ıttan <~ah~ 
nunda Avrupada g(:>ni!i imparatorlu 1 1 k• .. ~ tm ~ ll. muvafık bır kamııeyı bulmek ~ımdı 
ğunu bo~ k - ya n • 59.rınn lQSrn ıyacaı;ız o za kü 1 ı nca. ve harabe haline ge - man HiUerin Avrııp:ı hakkında de- m üm n o muyor. 
t recektir Zaman Hitlerin pllı.nln·ına • f • • - 5 (1) t;; 
me.,•um bir 6.mU l •• lice pro ('leri bc<-rrın hbrrlyete kar.şı efillt U(.aalft l-J1t€Ç 

" 0 acaktır. olan ma~lub olmaz ihUrnsııe rt 1 t' ;ı;ıuteakıben ta~ vvur <'ttiği lhll yı ı - , ................................................... . 
Ş('kllndcn b:ıh ft.. su ın dıkı zamnn, nihat hesabiaşma günü 1 . d b 1 u ü a 
d i t k 

lS ... ""'en general Smut.'J gelecektır zm:r 8 U Jl Z m l em s ... ·i: · 
Hc1cf.imlz del!'mıemi"tlr· H~ Ve Avruoa hududlnnnın ötesin- .İzmir 22 (A.A.} - Üzüm rekoıt.csf. 

vet Avrup:ıvı öldür'icü nnzl c.s urr:ı - de, geniş Atlantiğin öbiir kıyısında nin tahmını çalışınaları devam edi
den kurt.armalt Vf' AYrupadn ~::1 b~; 1-litlerin eserını gittikçe artnn bir yor. Bu sene mahsultın geçen seneden 
'-"'lp•r.ı l'ıürri•·et .. skn t~kU ctr.-ek nefretle telakki eden kuvvetli mil _ nz olaca~tı nnl~ılmaktadır. 

---- --- le tl er vardır. 

Yeni Japon kabinesi Kral 
tarafından tasvib edi!di 
Tok)o 22 (A.A.)- Pr~ns Ko

noye yt>ni kahinenın listesini impa -
r tt'm takdim .. tmıotir. lmparator 

tasvib 

Biz ve deniz a ırı biiyük domin -
yonlarımız. şer kuvvetlerine ııııi\lam 
karşı duruyoruz ve ka-r~ı durmakta 
devam edeceği!. Vazifenin pariaktı
ğını ve muhntaralannı a~•kı;<s gÖTe
rck ve Allahın ineyeti ıle muzaffer 
olacağımız hnkkıııdnki imanımazdan 
kuvvet 

Sov et şOr st 
Moskova 22 (A.A.) - D N. B. 

bildiriyor: 
Moskovn siyasi mnhfcllerinde in

tizar edildiğine göre yüks~k So,•yet
ler şfırosı, 3 Ba!tık devletinin Sov -
yetler ittihadına ilhnkı hı:ıkk•nda bir 
kftmr ittihaz etmek üzere ynionda 
içtimr.-a davet edilecektir. 

Almantar düdüklil bomba 
kul'amyorlar 
(Ba.ıitarafı 1 Inci sayfadıL) 

ra::.ıa blr mesafeden görfilmüştnr. 

Girt"sun 22 (AA.) - Tican•l 
Vekaletinin tebli~-i üzerine ceviz ''e 
nlelıimum kuru yemiş ihr~cal tacir
leri. ticaret odasmd:ı iktı d iuni -
rinin reisliği albnd toplanarak ce -
viz. ve kuru yemi,leı-\n evve1ce teş -
kil edilmi~ olo-:ı fındık ihracı icra 
komitesinin nlakud:ır maknmlatla 
mutabık kalarnlt tesbit edeceği fiat 

üzerinden :hraç etme;;e knmr ver -

mi~lerdir. --------
Fransa ne olacak? 

Londrn 22 c A.A.) - Bahrlye n eza. 
retinin tebliAi: (Başl~rntı 1 ind Sl\y!ad:ı') 

B:ıhriye nnzırı. Brnzen torpldoro - Radyo demiştir ki: AEski knnunu 
nun ~ynmı bildirmekle müreesslrdir. esasinin, köhne olmasına ınğmen. 
Brazen. dü~an t.'\yyarelert tanı.fm. gene birçok kimselerin nazımnda biı 
dan yapılan bir hücum esnasında ha~ 
.sara· maruz knlnuş, bunun üzerine kıymeti vardır. F :rnnsız milleti m em· 
bir ı ımana çekilmektc tken batm:ş - leketi ııuya kuı-taracak olnn lu si -
tır. insnnea hfç bir z ylat yoktur. yasi manevralan kabul ed ec ınn » 

1310 tonluk olan Bmttn 3930 d.. Ayni radyo HAvrupn kiiçiık mil ~ 
denize indir!Jmi<tir. Miirett.cbatl 138 Jetlere tak:t'm edilerniyecek kndar 
kişiden mürekkebdi. küçüktürD mevzuunu te;;rih etıne:. ~ 

Londra 22 (A.A.l -- Reuter: tedir. 
Babriye nezarcti, mayn tarayıcısı lşgrıl altmda bulunmı}•an FranY-

ve balıkçı gemisi nre.sflowcr'ln düş - daki radyolar hakkında ise faztn bir 
mıın tayyarelerlle vapt.ı~ı bir muhn. z 
rebe neUres'nde hos<>rn u~rnclığmı şey söylem_eğe .lüzum yoktur. ir: 
ve bilnharf' de bntiı~mı ve fkl bab _ bunlann bultenı hem~n hemen to
rtyelinln öldül;ünfi cseflc habrr ve - mamen Alman res : ajansının ha ~ 
Ir berierine dayanmaktadır. 

r ........................................ ············•••••••--••••••••••••.w%•••••••• 

toıt:>nbnl b~:lediyceıtnln btr hafta clan on Fıtra yiyeni b yıl h~ mah. 
Içinde ce:znyn. r;-arptığı esnarm ctste- kum eder. El\'er eünmıle cna arasın
sını neşredlyorlıır. Dünkü &n~eteler • da nisbet n'.rnnırsa umumn slfttb:ltinl 
de bu llstelerden biri K'Örliıne nıştı. t~bd!a edcn blr ad:miliı yalnıııM bir 
Aksuray tarafında. bir fınn Ü(. gün vıLta.nda.şm ca.nmı yakan btr mucrJ. 
knpatdmış. Sebebi lııunur teknesinde me kesllecek cen arasında 4& blı 
çüriik talıta Jltırçnl:m, kalclrnm ta.ş.. nJsbet olmn.k icab ecJer. 
ın:n bulunmuş.Jtamur teknesne çürük Belediye teşklliitlnı 'ft talinı.ııtna -
ta.hta p3rçası ve kaJ,ınm tıuıı anı - melcrlnl bt dll!im ecnebl me.m1eket -
ınndakl nı:iinıuıebctı k'esürem.cdim. lerile yiyecek ve içecek şe-ylere bile. 
Yeditirniz ekmek ıııı, tuz ve su lle rek bilmlyerek fcsnd ımrışttranlara 
maya tırllirine katilarak ya.pılır. Kal. kıı.r.;ı kesllen aezalnr bizdekinden en 
dınm ta~ı Uc cürük tahta parçası - aşa~ı tahmlnle on misli fazladır ve 
nın ekmelin lpt.ıda! maddeleri ara- fbret verfcldlr. leseli tsvtçret~e bÖY
sında 411'du!mın zannetmlyonnn. Şu 1 bir hareketin cezası üç -rün delil 
halilr. bu rmnda sıb.'hi tedblrl~r şöyle eb dt ·e kap"'tma.ktır 1:uruuıtstanda . .... 

4
_ " iit e c ;) n ... • 

d~u &dı ~.ldik ~~~'le uıpın - süte sn k:ın tinm önce bir hafta. ça. 
memıs ve hergun çıluu"lı~ binlerce dili Iki cl defasın · A 1 Iışn1akta.n mene r. n ~ 
~kmeltl halka yedlmıl . luır sn p s- da artık hiç bir ylyecek maddesi :;ıtt-
llk tııtma'l, ptş.-n şeyde mikrop kal. h kk d al nım ~.anir Gö 

nıak a · ın nn nı ı "'' · • 
ma.z diye eskllf'rln kltabıı uyBdurdk~kh. rir.üvor kJ btleillye rez:dı>..l'l ilırrlll ve 
Ja.n bfr pislik reçetesJ vardır. u o - · 
ne düşiincPnln ~ledlve nb.nm ve ta.. ıruvvetli olmazs.ıı cürümler dal.ma !_e-
llmatnameldrinc ~ Tıiiluı ettıtı kerrür etnıelt lstidalJındadır. Uç gu.o 

QL "b ı· hi kap"nma hecı Ura ceza ltesme bek. 
anıa~ılıvor ki bu kadar uu a ı r "' • • ., 

, · .. .. k •ıı k Jenen lctfmai terbln~yl vermekten bareltcttn Cf'U\..'ll uç gun ap:a.. ma - • 
tan ibaret kalıyor. IJa!lbuki ce7.:ı ka. çok uzaktır. 
nnnnmnz mesrli\ bir adamın beş ku. 'll 1 C 1 •d -___/'Jueltan ahı . 
nı~nu ~.alanı üç ay, bulne p:ırıı"ul-

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN < 

H:ıreket eden nç mo:oıHl • I>euts::h3 
Lüftbnns~ :ıı tn}·ynreleri, Almanya va 
beynelmilel hava luıthrı ib munta:ıam 

lrtibntı temin etmek1edfr. 
Her tnrlU iz ahat ve b!letl "r için 

HANS VI AL 1,ER FEUSTEL 
Tayyara biletleri snhıı Umumt a~enuısına mnrnc!lat olunm~

lıdır. Telgror ndresl: HANSAFLUG, Gnlnta Rıhtı~m 45 



Vakit, NakiHir! .. 
5 porsiyonluk bir kamprime ne <Su ve ate§te.n gayri haneden hi9bir 
madde Hdve etmeyi dQollnmeksl.z1n) 1.8 kurut muknbllinde 15 da.kika 
gibi kısıı bir zamanda. zengtıı ve ittlhalı bir aotra hazırlıya.bllirs1nl3. 

Maruf ve meşhur loka.ntaıarım.ırJCSa dahi bu derece nens bir 
çorıbayı ı:sr zaman bulamauınıa. 

Büyük yardım ve faydası ~kA.r olan c;orbaJJ.t sebze komprlmelerimi
zin senolerce nefnset ve tazelltinl muhafaza ett~lne şahld olacaksınıs 

ÇAPAMARKA 
1\IERCİJUEK, BEZELYA, NOBUD veısa1r hububat sebze ve çarbalık 

komprimelerlni kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeylniz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için olducu kadar yolcular ve sporcular Için de her zaman n 
her yerde Slcak bir yemek temini lcablldlr. Balı:lcalln.rımzdan 50 gram. 

Iık bir komprlme 9/100 gramlık bir lrompr!meyl ı~ kuru~tan 
alabilirsiniz. 

BEŞİKTAŞ: ÇAPAlUARKA Tarihi tesisi: 1915 

~------------~------~-' 
Devlet demiryollari ve limanlari 
işletmesi umum idaresi ilfinlar1 

Muhammen bedeli (2550) Ura olan 1600 aded gem.lci el feneri (8.8.1940) 
Perşembe günü saat (ll) on birde Hnydarap~da gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından nçık eksiitme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe gimıek isteyenlerin (191) lira <~> kUI'U.flulc muvakkat teminat' ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksUtme güntl saatine kadar komls
yonn mfiracantlnrı l~ımdır. 

Bu işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak dnğıtılma.ktadır. 
(6403) 

NVW 

Erzurum - Sankaml§, Mudanya _ Bursa, Samsun, Çar~am.ba hatlan ha_ 
t'iç beynelıntlel ınünusebetlerde satılan m~terelı: biletler ve AVl"upa hat _ 
tmda işllycn Semplon sürat trenleri hariç olmak üzere bütün şebekeye malı
MIS D. D/101. halk t~aret biletleri için D. D/102, arnele Için D. D/103, şe_ 
beke ve İzm1r • Denizli D. D/104, Sirkeci - Edirne _ Kırklareli D. D/105, 
Satlk-un - Slvııs D. D/106, Mersin _ Mamure - İskenderun D. D/107 Nolı 
mıntnkn tarifeleri ihdas edilmiştir. 

Bu tarlfel"rln tatbikına 16.8.940 tarihinden ltıbaren bıı.şla.nacaktır. MeZ
ki\r tarihten itibaren D. nn, 59, ~. 67, 71, 74, st. 88, 97, 10~; no; nı; 1 
125; 126, 134, 96, 116. 115, 130, 87, 73 No. lu tarifeler lfttvedl.l.m4tir. Yeni 
t;ırlfelere göro şimdiye kadar gidt, seyahatlerinde tenzilAt yapılmamış 

mıntakalnrda mühlm mlkd:ırda tenzllA.t yapılmı., ve uzun mesafelerde gl
dış ve yüz kilometreden itibaren de gld~ _ dönüt tenzlltıt nisbetlerı ço~L 
tılmıştır. Bu münasebetle bazı mıntakalarda ve halk tıcaret bileti ü.cret _ 
lerinde tndBCtt yapılıru.ştır. Tarife şartlarına göre bin kilometreden fazla 
mesafe için b!let alan yolcularla bili\mum gldı.., • dönUş yolcularına ilk te_ 
vakkuf edeceklerı istasyonu azimet ıstMyonunda. bilet alırken, müteaki _ 
ben tevakkuf edecekleri Istasyonları da Ilk tevnkkuf ettiklerı ~ta.wondan 
hareket ederken tnyln etmek ve tevaklruf edecekleri Istasyonlarda bilet _ 
lerini tıırı muvasalatı müteakib d~eri de hareket edeeekler1 gün olmak 
ürere iki defa vize ettirmek şartlarile tevakkuf halı:kı verUmi.§t.Ir. Bu şart
lara riayet etmeden tevakkuf edecek yolcuların tevakkut ettiklerı l3t8.8-
yondan ltib:tren gidiş veya dön~ istasyonuna ka.dar yeniden bilet alma _ 
ları icab cdP.r. 

Grup ve a\!c blletıeri katann hareketinden on bet dakika evvel teda _ 
r '• edilmelidir. 

nadolu Toros vP. Semplon sUrat trenlerine binmeden evvel bu trenlere 
rr hsu.s munzam ücreti biletını almıyan yolcuların bUet ve halk tıcaret 
b lctleri muteber tutulmıyııca.ktır. Tam ücretli halk tıcnret bUetı h!mille. 
rinin meccanen nakledUecek 30 kiloya kadar balajlnrı arMında kı.mıen 

veya tnmame:ı nUmunelik tıcaret eşyası da bulunabilir. Demiryol yolcu 
rehberlerinde eski terUelere göre konulmuş olan U~ret ve şartlar yeni tari_ 
telerin mer'iycte glrdiglnden itibaren hükümsüzdür. 

Fazln tnfsUM !çin istasyonlara müracaat edllebUlr. cı3858, a62'98• 

Askeri liselere öğretmen yetiştirilmek 
üzere talebe ~ alınacak 

--· ---... ~ 

ı İstanbul Belediyesi lı an lan ı 
Yıllıt İlk 
klruı teminatı 

310,00 23,25 KerestecUerde kA.ln Merkez Hallnde 15 numaralı yazıhane 
310,00 23,25 , • • • 8 • • 
250,00 Jı8,76 • • , • 54 • • 
370,00 27,75 • • • , 24 • , 
870,00 27,75 • • , , 4 • • 
2~0.00 18,75 • • • • 60 , , 
250,00 18,75 , , • • 48 , • 
370.00 71,'15 , • , , 16 , • 
370.00 71,73 ll • , , 30 , • 
250,00 18,75 • , , , 50 • • 
370,00 27,75 • • • , 23 • • 
430,00 32,25 • • , • 2{) • • 

251),00 18,75 • • , , 62 , , 
370,00 27,75 • , , , 20 • • 
370,00 2'1,75 • • • ., 17 • • 
310.DO 23.~ • • , • 18 , , 
370,00 27,75 , , • • 27 , 
250,00 18,75 , , • • 42 , • 
250,00 18,75 , • , , 43 , , 
370,00 27,75 • • , • ı • • 
Yınıt kira muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı yazı-

haneler birer ~ene müddetle ıctrava verıımek uzere ayrı ayrı açık arttırmaya 
~onulmU4tur. Şartnameler Zabıt ve MuamelM Mildürlü~ünde gört\lerektlr. 
Ihale 6/8/940 Salı günü saat 14 de Dalmt Encümende yapılacaktır. Talible
~in ilk teminat makbuz veya mektublarlle 940 yılına ald Ticaret Odası ve 
Iktısad. Müdürlli!tünden alacakları vesikalaruu hamUen Ihale günü muayyen 
saatte Dalmt Encümende bulunmaları. (6308) 

Keışif 

bedeli 
İlk 

teminat 

~ 

Içimi gayet leuetli, 
Mevsimin en gtızel 

GAZOZLU MOSHil 
LiMONATASI 

olan 

PÜRGOLIN 
Piyasaya 
çıkmışbr. 

Her eczanede bulunur. 
Umumi deposu ı 

CAK 
laboratuar• 

1., Bankası arkamda 
No. 5 Istanbul 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltıneye konulan Jt: 
1 - Bursanın M. Kem~aş:ı. kasabasının feyezan sularına 1ı:arp mllda ~ 

faası için yapılacak nhtı:m duvarı in.şaatı keşLf bedeli (328.692) J.i.ra (78) 
kuruş tur. 

2 - Eksiitme 118/940 tartbine rıı..stııyan Perşembe günü saat ll de Naf~ 
Vekaleti Sn İşleri re~lıtı au eksiitme komisyonu odasında kapalı art usu, 
me yapılacaktır. 

3 - İsteklller, ckslltme tartname.cıi, mukavele projesi, bayındırlık iŞieti 
90287,15 5764,36 Halkalı _ Nalbantçeşme _ Hadıkköy tıtl'Ulk yolu inşaatı. genel şnrtname!l, fennl ~J&rtnıı.me ve projeleri 16 lira 43 kurut mub.bUln -
21986,22 1648,97 Topkapı _ Maltepe _ Halkalı yolunun esaslı tamir!. su işleri rcıslı~inden alablllrler. 

K84If bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı iki parça yol in- 4 - EksUtmcye glrebUmelc için isteklilerin (16.897) lira (71) k:urulluk ınu-
şaat ve tamiratı 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrnsınn vakkat teminat vermeal ve eks!ltmenin yapıla.ca~ı günden en u eektz gtııı 
göre pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif ve ş:ırtnrune ve buna mfiteferri diğer ev.~eı ellerinde bulunan ve.sikalarla birlikte bir dilekçe lle Natıa VetAletini 
evrak Zabıt ve Muameıt\t Müdürlü~ü kaleminde görülecektir. ihale 2617/940 murncnat ederek bu !te mahsus olmak üzere veslka almaları ve bu vesıka.. 
Cuma ıllnü saat 14 de Dalrol Encümende yapılacaktıl". Tallblertn ilk teminat yı ibrnz etmeleri ,arttır. 
makbuz veya mektubları, Nafıa MüdUrlUgüne müraca.atla alacaklan fennl Bu müddet içinde veallca talebinde bulunmıyanlnr eksUt.meye {ftlrak ed&-
ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vc.sikalarile ihale günü muayyen s:ı_ mezler . . 
atta Dalml Enetimende bulunmaları. (6355) 5 - ~teklilerın teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadıı.l" au lfleri reisli~ine makbuz mukabilinde vermeleri lA. • 

Şoför ve Işçi aranıyor 
Balıkesir Etibank Garp Linyitleri 

mesinden: 
Işlet-

İşietmemizin Soma ve Deg-ırmisaz şubelerindeki ihtiyacımız içln resimden 
anlar te.sviyeci, tornacı ve kazınacıya ve kamyon nakliyatında çalışmak 

üzere 3 şoföre ihtiyaç vardır. Taliblerin işletme merkezine mümcaatlan 
rica. olunur. (6434) 

• 
An ar Inşaatı 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
1 - Diyarbakır ve Zile istasyonlarında yapılacalc 

anharlar, idare binalarile sair itler götürü ola
rak kapalı zarf usulü ile eksittmeye konulmuş
tur· Ke§if bedelleri Diyarbakır için 105268,05 
(Yüz bet bin iki yüz altmı§ sekiz lira be§ ku
ru§), Zile için 49897,85 (kırk dokuz bin sekiz 
yüz doksan yedi lira seksen beı kuru§tur.) 
Eksiitme evrakı Diyarbakır için 5, Zile için 3 li
ra mukabilinde Ofis Umum Müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Eksiitme 31.7.1940 tarihinde saat 15 te Anka
ra'da Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mek-

4 

5 

tublarını havi zarflar makbuz mukahilinde 0-
fisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 
Muvakkat teın;,..,., miktarı D:yarbakır için 
6513,40 (altı bin b § yüz on üç lira kırk kuru§), 
Zile için 3742,35 (üç bin yedi yüz kırk iki lira 
otuz het kuruttur.) 
Istekliler teklif evrakı meyanına ekaHtmeye 
girebilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün 
evvel Ofisten alacakları ehliyet veaikasını ko
yacaklardır. 

6 - 1 nci maddede yazılı intaat ayrı, ayrı kimselere 
ihale ed:lehilir. (3142) (6381) 

İktısad V e kaletinden: 
ı - İktısad Vekilieti merkez ve vilayetlerdeki teşkilMında. 100 liradan 210 

liraya kadar aylık ücretli vazifelere a.şağıdaki şartları haiz olanlar tAyin 
edilecektir. 

zımdır. 

Postada olıın gecikmeler kabul edilmez. (3157) (6766) 

1940 İKRAMİYELERI: 

T. IŞ. BANKASI 
ı aded 2000 Uralık - 2000.- ııı. 
3 • 1000 • - 3000.- • 
6 , 500 • - 3000.- , 

ı:ı • 2so • - sooo.- • 
40 • 100 • - 4000.- • 
75 • 50 • - 3'160- • 

210 • ~5 • - 6250.- • 
1940 KUçük 

ı - Askeri ll.<ıC'lerc askeri öğretmen yetl§tirilmek üzere Harb okulu kadro_ A • Yüksek tahsili bulunmak ııHukuk ve İktısad Fakültelerile Mülkiye 
suna altı talebe alınacaktır. \'eyahud Yüksek İktısad. ve Tıcaret mekteblerinden mezun olanlar tercih 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

Ketldelu: ı Şuba&, ı lıla1W. 
ı Atustos, ı lıwıci&qrbı _. • 
ıerinde J&pılıl'. 

2 - Bu tnlı>be!er; Harb okulu talebesi olarak Ankarada DILTarlh_Coğraf- olunur .• 
ya Fakültesinde yabancı dil tahsill görecek ve a.skerl öğretmen yetı.,tL B • Yaşı 50 den fazla olmamak. 
rtıeceklerdlr. C " Resmi daire veya muessese ne1.dlnde çalışıyorsa alft.kadar makamca 

3 - Kabul şartıarı !nflkft.kine mfısnade edilmek. 
Tokat Sulh Hukuk Hakimliğinden: • 

A - Harb okuluna girı., ~artıannı tamamen haiz olmak. 2 - Bu şartları hııiz olup ta Vekaiete intis:ıb etmek isteyenler 10 Ağu.oıtos 
B _ Lise olgunluk Imtihanını vermiş olmak. !i40 Cumartesi günfi saat 12 ye kadar kendi cl yazılarlle yazılmış bil" arzuhal de kaln 96 ada 29 parsel numaralı mahkeme.<Jine mürncaat ecıeblllrl~~·tt 
c _ Yabancı dU bilgisi yukarı derecede bulunmak. lle müracaat ederek bunn halen başka yerde çalıştıkları takdirde almakta zemi~de bir mahzen, Ilattınde bir O- ~ - Satılacak malın ft1'1ıi v~ 

Tokatm MahmudpatQ mahallesin- baren her zaman Tokad. sulh huııı' 

4 _ İsteklll~>rden seçilmek suretne alınacak talebeler ingilizce, fran.'lızca., bulundukları mııaş veya fı~r:tı ve bunu ne za~anda~berl almakt~ old~kla- da, ~ır sora, bır fırın, blr su kuyusu muke.llefiyetıerı mülk aahfbtne ol' 
almanca brnnşlarına taksim ve fakültenin 940 : 941 tedrlsatınn iştirak rını ve ikamc_tgfıh ndre.slerını dereceı:r ve tah.>ıl ve aıle vazlyetlerıle hızmet ve bı~ metruk çeşme, bir ahır a.rs:ısı- telllllıye ve tapu fera~ harç ve P 
ettirileceklerdir. h:ıyatı~rını gost~rlr kısa bir hal tercumeslni ve son sene zarfında çıkarılmış nı muşternil ma.hcur Memduh Ça~tay ları alana ai~dlr. ıd' 

5 _ istekiiierin evrak ve ves!kalarlle Harb okulu komutanlı~ına ve f la ufak bırer fotoğraflarını ba~larlar. narnma kayıdlı tahtant blr bab balı. 4 - Bcdelı muhammenln yli ... 
tarsiH'ıt nlmak istiyenlerln de nskerl llseler müfettişligine mür.::at 3 - Talibler .ş:ıhısları ve kabillyetleri hakkında Vekiıletçe icra edUecek çeslz hanenin sa.tıllll.Ul mahcur için yetmiş beşini doldurmadılı takdırv: 
etmeleri Ilan olunur. • <

5470
) tetklkat ve tahkikat netleesine ve Icabında açılacak lmtihanda gösterecek- menraatll görülerek satılmasına To- son arttıranın taahhüdü bA.ti ıtııl U' 

___ leri muvnffakiyetc ve 3656 sayılı kanun hükümlerine göre tf'.sblt edilecek üc_ kat sulh hukuk htıklınl~lnce mezu. mak üzere nrttırmanın on be4 g I)IJ 
retıe münh3l ycrlerP tayin edlleceklerdlr. •6400/3964-. niyet verilmı., ve satl§ a.çık artırma daha temdid ve on betlncl gtltl şJI 
----------------------------- suretlle 10 A~ustos tarihinde saat on ayni saatinde en çok arttırana ill 

• 
Mekteb Eylulün 17 nci SALI gunu açılacaktır. 

Kayıd için Pazartesi ve Perfembe günleri saat 9- 12 ye 
kadar, ayrıca da mektubla müracaat kabul edilir. 

Adres: Bağlarbatı ·Telefon: 60474 

beşte Tokat sulh mahkemesi tnrnfın- edileceği. l)tlf 
dan yapılnc:ılmdan mezkfu hane 5 - Kat'i jhnleden nihayet on 
için 300 lira bedel tamnin edUmiş gün içinde s:ı tış bedeli tamamen t~ 
bulundu~undan tallb olanların yev- vlye edllmc:i ği surette pey atçPs! ~ 
mi mezki\rdn bedeli muhnmmenlnin larak verilen parayı müşteri ~ 
yüzde yedi buçuğu n1.8betlnde pey alamıyacağı ilan olunur. , •• •" 
akçesile birlikte mezkfu' mahken:_e s~~··;~~i·~··~;;;ı;~;;;················· 
başkô.tib muavini Ahmed Onura mu_ ıf 

racıı.at etmeleri. Ne'iriyı:ı.t 1\lüdürU: Selim Ra.gıp :ıı:tJI 
2 - Satış hakkında fazla malüınat SAHİBLERİ: s. Ragıp EMEÇ 

almak istlyenler tarihi ilAndan lti - A. Ekrem 


