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izmirde turistik 
inşaatı durdu 

yol ·ı Holanda 1 

sefirimiz 
Fransız şirketi mukavelenin 

feshini istedi 
/:mir, :!2 (!Jususl> - Fransız re

Ji general şirketi lımirin turi stik 
;ı, ollarının inşnsını üzerine almış, 
inşaata başlamı~tı. Şirket harp ' a
ziyeli dolnyısile bankalardan kredi 
bulamadığını bildirerek çalışma~ ı 
durdurmuş, muka,·eleri feshedece_ 
s ini bildirmiştir. 

Yilayet encümeni ke;ı, fi3 eti tel.kik 
elmiş, malzemenin daha evvel te. 
darik eclilmiş olcltığunu, feshe sebep 
göremecUğini söyleyerek bu nıfira.: 

caah redclctın iş, şirketten deliller 
ıstcmişlir. Şirket inşaatı yiizüslu 
bırakmıştır. Her taraf delik deşik
tir. 

L~rd Halifaksın dünj · Çinliler 
. geceki nutku Japonlara. ağ_ır zayiat 

, rn r 1 . 'd J ı VeTdırdıler 
aş tara r zncr e 

Yakup Kadri 
dun geldi 

Ho!ıında sefirimiı Yakup Kadr i 
dün sabahki konr:ın,,fyonellc Pc51<.·. 
den şehrimize gelın iştir. 

Xcşeli bir halde !renden inen sc
\'imli edip v esefİJ' bir ınuharriri
mize resmi beyanatla hulunamıya· 
caRmı, ancak eski bir gazeteci sı. 
fatile b:ızı intıbalarını hu,usi ~e. 
kilde anlatabileceğini ~öylemiş vr. 

·demiştir J.:i: 
• 

Taksin1 

T::ı k<iiınrlc :.eni yapılıın l ıdr ıliyc 
gıı ziııo~undn dün lı :w:ıgıı zı lcs i ~atı 
prova d ilirkcıı bir k~ za olnıu~tur. 
)[ulfak kı~mııııla bonılarclaıı biri
nin ınııc;Jnğu açık knlnıış, intişar e
den g:ızlar ııııılf:ı ;4 ı cloldıırınıışhır. 

nir :ırn o~nı :ı n h minrle hir işçi e_ 
!inde siK::ııo ile aşıığı~a inince g:ız. 
l:ır infil5k ehni~. batı cııml.ır kı_ 
rılruışlır. Nüfusça za ~i:ı l olnı:tını',» 

tır. 

ınııya dd~er > ap:ın her şe3in sonu Çih köylüsü kıyafetinde 
demek olacaktır. 1000 J k l ·d 

Bu mücadelede her şeyi kaybe- apon ya a an l 
debileceğimizi müdrik hıılunuyo. Yichan!], 22 (A .. 1.) - Kıtıı:ılı ar. 
rnz. Fnk:ı.t müdafaa ettH!imiz ~ey_ kadan vunnak maksaılile, Çin köy. 
ll'r, her türlü fedakarlıklara lrtyık_ lüsü kıyafetine girmiş olnn binden 
tır. Bu derece kıymetli şeylerin fazla Japon, Cin hall:ırına girmiş
miidafii olmak asli bir rutızlıariyet,. tir. Derhal farkına \'nrılmış ve çeY. 
lir. rilmişlerdir. Japonlar silahlarını 

"- Holanda taarruza uğradığı 
uman oradaydım. Ta:ırruz çok ani 
oldu. Sabaha k:ırşı top sesleri Ye 
tayyare gürültülcrilc uyandık. Pcn_ 
cereden bakar balı:maz gördüğümüz 
mB;nzara bizi ş:ı~ırıtı. Alarm i şaı'eli 
Yerilmemişti. Gökyüzünde 3·tizlerce 
Alman tanarcııi uru:rorı1ıı. Pakat 
halk çok sal.: indi: $anki bir ma. 
neHa yapılıyordu. Almanlar 'id • 
detli bir bombardımana başladılar. 
Roterdamın dörtle üçü iki üc saat 
içinde tahrip edlliver<ll ve binler· 
ce sivil öldü. Hiziro !efarethanenin 
150-200 meırc kadar ilerisine de 
bir kaç bomba düşlu. 

Jandarma subay oku· 
lunda merasını 

Harbi Jıiz hiç bir zaman islcıne- terkedek teslim olmuşlarclır. 
dik. Harbin lü.2umundan bir gün Sui-Şuei, 22 ( A.A.J - Çekiai a. 
daha .fazla sürmesini muhakkak .ki jans1 bildiriyor: 
hiç kimşc istemez. Fakat gerek bi- Kiangsi'nin şimalinde Anyi'de 
.zim için .gerek dilferleri için hür. bulunan düşnıtın kunetleri ·dün üç 
rlyet temin olununcaya kadar çar" yoldan ilerlemeğe Jeşebbü~ etmi' • 
pışmaktan vaıgeçmiyeceğiz. lerse de Çinlilerin kahramanca 

Hürriyet için müca<lele ediyo mukavemetleri sa,>e.tinılc dul'durul· 
ruz, dedlkten :sonra daha ne diye: muşlardır. Binden faıla J:ıpon as. 
lim'? Biı kcııdi h::ı)'atunızı isledi _ keri ölmüş, diAerleri Çinlilere mü. 
ğimiz gibi yaşamak 'l'e ge.c;tapo bi- hirn bir ganimet bırnkarıı.k karışık 
li dinliyor mu diye her dakika nr. bir halde ce.kilmişlerdiı·. 
J,a.mıza bakmak mecburiyetinde Sui-Srıei, 2~ (A.ıU - Çekiai a. 
kalmamak istiyoruı:. jan5l bildirh·or: 

fsıedi#imiz frilıi Allahımızı $ev. Anyi civanndn kiiiıı Tungkeu ve 
mck isti:roruz, Vicdan üzerine mti. Kingsiang mevkileri Çinliler tara_ 
r'ises olan bu din hürriyeti, her- fından istirdat odllmiştir. 400 ölü 
hangi bnşka bir kimseye verilebi- ve bir c;ok :raralı bırakan düşma
lecek bir şey değildir. Fakat Al • nın harp lmdreti çok zayıflamıştır. 
manyada, insanlar, vicdanlarını Dü~andan 300 at, 500 tüfek, 200 
Hltlcre vermişlerdir. O tarzdadır sandık kurşun 'l'e mühim miktarda 
ki, bu insanlar, doğru yanlı~ ol. mühimmat ve yiyecek alınmı~hr. 
u uğunu düşGnmeden HiUerin emir. Cunkinu, 22 (.\..4.) - Çekiai a. 
lcrini icradan başka bir şey yap_ jansı bildiriyor: 
ıııayan bir makine oimu,lardır. Şazi ve Kigmen şehirleriyle Han_ 
'-litlerin Evvelce Komıulartndan keu - Yişang ve llsiang _ Yişang 

hteii Yoktu yollarının telaki noktaların do. stra_ 
Bu, Hillcr üzerinde ncııha ne te- tejfk nokta olan Çc-Li.Fu, Çinliler 

~i ı· yaptı? liiUer, ilk defa iktidar tarafından Han nehrinin batısı is.., 
ıııcvkiine geldiAi zaman, hedefierl- tikametinde yapılan bir mukabil 
ııi n taınamlle mahdut oldniwıu hücum neticesinde istirdat edil_ 
'>Ö)lemek zahmetini ihtiyar etti. mlştir. Kiang-Llıı'dc sokak muho._ 
Hitler, o :ırunan, yalnız Almanya. rebeleri cereyan etmektedir. 
n ın refahı ile meşguldü. Kom~ Tangyang'daki Japon kıtıtları çok 
rıııdan biç bir talebi yoklu. Fakat dar bir boğazda çevrJlmi, ve tama. 
i ~tihnsı fazlalaştı ve bugün üzerine men felce uğratılmı~tır. lcang'ın 
viiksek hllmi rolünü alıyor. haricinde?.:i harekılt gittikçe artan 

Hitleri, merkezi ;e şimaıt Avru. bir şiddetle deYam etmektedir. Çin
paya oturttuğu kendisinin .silik liler bu ~ehri süratle istirdat ede .. 
ı::ölgcsini teşkil eden bir takım u. bileceklerini ıannediyorlnr. 
şakları vasıtulle hüküm sürmesini --<>---
şimdiden peHıa görebiliyoruz, Da- İzmirde sıcaklar 
ha cenupta, çarpışmnlarıı. başla • müthiş 
madığı Fran~aya. karşı zaferlerin • ~ 
den dolayı ma~rur :Mussolini, zap_ f ;:mir, 22 ( A.A.) - Sıcaklar biL 
fetmedi~l bir Akdenizde efendi ro tün şiddetiyle devnm ediyor. tı.. 
lü oynayabilecektir. - mirde 40 ~antisrallnn aşağı düşmi_ 

HiUer için, kuvvet, insanların ~e yen sıcak Karşıyakada 41, Seydi
milleUerin mukadderatını tayin e.. köyde 43 <iereceye çık.mı~tır. Halle 
den nihai kaide olmu)tur. Yalnı.z serfnlemek için plajlara koşmakt~ 
Almanya kuvvete maliktir. Demek dır. İnciraltı phijlarına giden va
ki milletlerin birlikle nasıl yapya- purlar, dün, mahşerl hlr kalabalık 
caklannı yalnız Almanya kararlaş· ile doluydu. Çeşme plôJları da bü.. 
tıracaktır. Ama hu milletler onu yük bir kalabalık ile dolu bulunu. 
sevmiyorlannış. Bundan ne çıkar? yordu. 

Hitlere Göre aöz.e hürmet, =============: 
Zaaf Alametidir dir. Bu mllletıer, bi::im huruç yapa_ 

HiUerin fikrince, ınun, itaa.t için cafımız ve darbe ile muknbele edece 
:y&ratılmııı zayıf ve muti bir nıah ğim.iz günU a&bt?'aızlıld:ı bckleyorıar: 
J.nktur ve pelt çabuk efendJaine ıtaati Muhakkak ki onları hayal inkisarma 
iöğrenecekUr. H!Uere göre, e.ııkl usuı uğratnıayacağıı:, O zaman, HtUertn 
verilen söze hUrmet, zaaf iııaretidir Avrupa. hakkında delice projeleri be. 
ve sağlam erendi zihniyetine l!yık de §erin hürriyete kar~ı olan mağlOp 
yildir. I(anun kar§Umda, akla. ve kud olmaz ihtltaaı ilıı yırtıldığı zaman, 
retu devlete kqt baka.ret etmek 0 nihal heıapla§ma gUııU gelıccklir. 
lan müsavat gibi ı:nanasızlıkl&ra. zrı.U • Ye Anupa hudutlarının ölesin • 
aameha. etmlyecekUr. Bizzat kendlal de, geniş al!Anliğin öbiir kıyısın
HlUer emrettiği için hUe, dealse, &'ad. da Hillerin eserini gltlikçe artan 
darlık ve cinayet doğru §eyler oıın~. bir nefretle tel:lkki eden kuvvetli 
tur. Bu, deccalın eaa.s meydan okuyu. milletler vardır. Amerika Birleşik 
şudur. Hlrlattyan olmak sifatila. dec deYlctleri milleti, bu yeni ocnğuıı 
c:ıla karvı bütün kuvvetimizle mUea- bu mutaassıba vermek için bina 
dele etmek vaıJtemJzdir: • 

etmemiştir, Bu millet, HiUerin dar 
İngiliz Comrnon Vealthi milleUeri, ve bozucu hayali hakkında bük • 

hakikat?, adaleU ve hürriyeti sevenle. münü vermiştir. Bu millet, Hltlerin 
1erile birlikte, Hitıerln bu yeni dUn. İncilinin kin ve garaz İncili sJya
ya.ııını katiyen kabul etmJyeceklerdir. setinin haşin kuvvet sly:ısetl oldu.. 
Esir deyU takat hUr in.sanlar, Alman. ğunu ve insaniyete mesaı"ının in • 
ların tabll deyil hUr milletler, herke. 
sin iyiligi içln hUr bir surette .işblrll. s:ın zihniyetinin .amansız bir istlb. 
ği yapan bir milletler camıam. bunlal', dıı.t altında zincire vurulması teş
lngUlz milletinin görmek lstedlğ'i yeD1 kil ettiğini göriiyok, Bu büyük mll
vo daha iyi bir nizamın dircklerldir. Jetin bu kötü adama ve onun usul. 

Ümld ederlmkl, bugUn Hltıerln za. lerint> karşı znferimiz için, bu kö. 
ferinin te,şkll edecett lıudut.11uz Jnsan_ !ü adamın son kurbanlarından her 
lık trajedisinin önUne geçmek l~in lıangi birisi kac1ar heyecan ile dua 
aav:ı.şx güden mcmleketlmlz.ln, bütün ettiğini yalnncn bilmemizden ce. 
milletlere en 1}1 hayata doğru yolu s:ıret alabiliriz. Amerikan ,-nı:ını 
ı;österecok memleket olacaktır. · • nın temelleri, bizim vatanımızın te-

l tildıale Bakbğmıız Zaman melleri gibi, dinln talimi ve Allnlıa 
1s kbale baktığımız zaman ceae.ret imandır. Biz ve deniz aşırı büyük 

bulablllriz. H1tlcr, Garnsll haçmı !ate. domin:ronlnrımız, şer kuv\"etlerlne 
diı?f yere ko_,Y::ıblll?'. Fakat İngiltere_ 
nln kuvvetlDl aa.rmnaclıkça, lmpara_ sağlam knrşı duruyoruz: ,.e karşı 
torluğıınuıı temciler! kum. üzerine ku durmakla devam edeceıtiz. Vazire
rulmU§ bulunmaktadır. mtıerin mat: nin parlaklığını \"e muhataralannı 
IOp elUğt mllleUcr, kalbleri Jle, ona açıkı:a görerek ve Allahın inayeti 
lAnoL etmekte ve hileumıarmın kale ile muıatrer olacağımız hakkındaki 
haJlndcld adamızm mUda.i'aaın l<ar~t- imanımızdan kuvl'cl :ılarak ileri 
smda kırılması için dua eylemektfı. yürüyeceğiı 

Hollandada. bulunan Türk ticaret 
heyetlle bir Türk talebesi 11e!aret 
te ml1ıo.tirdi. 1stUAdan aonrıt bir bu· 
çuk ay Holandada k&ldnn. Bun~ 
aebebi evvelA. ticaret heyetlnl yolla 
mak için beklemek zarureti idi. Onla· 
rı göndermeden ben gidemezdlnı. He: 
yeti yolladım. Fakat bu ıe!cr de vize 
çıkarmak ıuımdr. Bir diplomat gibi 
değ1I, Jt.atetta.yin bir yolcu glbl ha.re. 
ket etmek ve.ı:tyetlndeydlm. Mutıabe. 
re teml:ı etmek de mümkUn olanu 
;yordu. • 

Alman iııtilA.ııı tamamlandıktan son 
ra. da. !n;ril.Uler bombalar yağdırma. 
ya. başladılar. Hemen her gtin Bollan. 
da !ngilb: tayyareleri tııra!mda.n. .z1. 
ya.ret edilmektedir. Fakat !ngillzler 
açık ~ebirleri ve aivil halkt bombala 
nuyorlar, sadece a.skerı hedeflere hıı: 
cum ediyorlar. 

Nihayet Berline gidebildim. Ora.da 
bir hatta. kadar kalarak vize lflerfml 
ikmal ettim ve yola. çıktım. IAkJn 
yolda lni bir raha.tsralık geldi. Buda. 
pe~tede inerek elı;;I Ru;,en Eşrefe bir 
nıUddet misafir oltlum. Ancak tyileı. 
Ukten ıonra memlekete dönebJldlıtı.,, 

General Smuts diyor ki 

Hücum muvaffak 
·olmazsa Hıtler 
mahvolmuştur 

Cap, 22 (A.A.) - Cenubi Af. 
rika Başvekili General Smuts, 
dün akşam radyoda bir nutuk 
söylemiştir. 
"- İngiltereye tevc:ih edilecek 

hücum muvaffak olmazsa Hitler, 
ına.hvolmu~tur ve bUtiin Avrupa, 
hatta bütün dünya kurtulmuştur. 
Eğer Hitler İngiltereye hücum 
etmeye cesaret etmezse yine mah. 

OJı:~ tura/ ı 1 iııı:iılc) 

Bundan sonra okul konııılanı :ıl. 
bay Refik liünsen~ıı bir hilalıcde, 

bulunmuş 'c hu h i lalıcye ıne1.1ın. 
!ardan teğmen .\lınırl t:' l kıı nrk:ı _ 
claşları :ı<lııı:ı cevap Yrrrıı i5 tir. 

Oabili;>e \"eltiliniıı Kıılku 

)hileakibeıı n~hili ~ c \'ekili raik 
Özlrak :ı~:ığıdaki nutku sf>yleıniş \"C 

rurzunların cliploııı:ılarıııı tc,·zi et; 
miştir. 

"- Çok muhterem ıl;l\·eılilcrinı, 
Site genç janriarnııı :ırkarl:ışları. 

mı hı1'rlim ctmrklc bu andıı hiiyiik 
bir Htiha"r c1uJmııkt:ı:rını. 

Ilıır:ıda görclüğtlnüı: sulıayla r IIıır

biyc meklebinrle tah~illcrini ikmal. 
den sonra lıir ~ene ele im ınile~se,. 
sede jandıırmalı~:ı ait bilgilerle ite. 
biz eclildilcr Ye imlih:ınlarııı<la nıu· 
vaffakıyet gihlerı·rck jaıırl nrmıı za. 
biti sıfaliylr. Y:ır.lfc :ılnı:ı~a li~·nk:ıt 
kazanmış oluıılnr. 

Şu gördilğünilz erba~!ar da jandar_ 
pıa hizmetindeki kabillyetleıine blna.. 
en .ıımıfları.ndFL terfi l!den ça!Tşkan 
arkada§larm11zd1r1ar. 

.landaı·mada kalmağı tercih ite lılz_ 
mel!erlni tomdlt etllıü!klerindcn bil.. 
g-ller!.ııi arrtırmak iç in bu mUes:seııeye 
alınmışlar ve altı ay clevam eden tah. 
alilerini mu vafta kiyetıe ikmal etmJ~. 
!erdir. Gedikli olarak kıt'a!ıl.rına il. 
tıhak ediyorlar. Ş!mdi her iki kısım 
Jiyalı:atlerinin resmi vesıkaları olan 
diplomalı\rmı huzurunuzda alacak 
tardır. Hayatıarmın en milhlm ve me. 
aut günlerinden b!riru fo§!tll edecek 
olan bu günlerde hu:ıurunuzla kendi_ 
lerinl Ye beni taltif buyurduğunuz. 

dan dolayı teşekkürlerimi arzcde. 
rim. 

Ccn!l arkada~larım, Bu _ı:-Unden ıu. 
baren sl.zlnle aramızda ı;olc mUlıim 
b!r mll.nasebet tecS3Us etmlJ bulunu. 
yor. Bu mUnaeebet vazife \•e ınesu. 
llyet igtirakidlr. 
Şimdi size bu mUşt1?rek va:ıilo ve 

mesul.lyetin ı.ınt lıadeİncsindo bulunan 
bir amlr slfallyle .bitap ccllrorum. 
Vazifede bulundub'unuz ınUddotçe bu 
ıözlerlıni daima hatırlam:ınrzı isterim. 

volmuştur. Çünkü Dunkrk'de ü. Bit- sene evvel bu müessesede 
mit ettiğini elinden alan aynı de.;. diplomalarını alan arkada§larınr. 
niz ve hava kuvvetleri kombine. za hiatp c<lerken "muvaffakıyet 
zonu İngiltereyi kurtardtktan için en büyük rehber vicdanları. 
sonra Hitlcre kar;x nıuraf!er bir nızdır" demiştim. Onu size karşı 
taarruza yarayacak ve bu taarruz da tekrar ediyorum. Bütün haya.. 
sonunda Avrupada gen.iş impara. tnuı:da sizi fenadan korumak, iyi. 
torluğuna boğacak ve harabe ha. ye ".e doğruya ~ötürmek için bun_ 
linc getirecektir. Zaman Hitlerin dan daha kuvvetli bir nasihat bu .. 
planlarına metum bir imil ola. lamam. Vicdanlarınızın emrinden 
caktır. aynklığınız anda karşıruza çıka. 
Mütcakıben tasavvur ettiğimiz cak olan yol muvaffakıyetsizlik 

sulhun şekilnde.n bahsede11 Gene. yoludur. hüsran yoludur, .mah
ral Smuts demiştir ki: çubiyet yoludur. Bu değişmez ha. 

Hed-efimiz: değiJmemi§tir: Hür. kikati size ifade etmek. mesuliyte 
riyct. Avrupayı öldilrilc:ü rıazi e. ortağı sıfatiyle hakknn olduğu 
&aretinden kurtarmak ve Avru·pa.. · ---------------
da yeni bir yapıcı hürriyet siste. 
mi tes.kil etmek. 

General Smuts, nutkunu §U ııözler· 
le bitl.rml§Ur: 

Hitlerin hWyuı Alma.nyaya tabi 
ve her hareketini kabul etmeğe inld· 
ya.t etm.iı;ı blr Rusya ile bütün Avru· 
pa kıt.asma tahakkUm etmektir. Na· 
zl ta.UkkUmüne tevdi edilecek böyle 
bir Avrupa. heyutA.mım karfıama ha· 
klkateıı bUr bir Avrupa hayali g"ötte· 
riyoru.z. Ferdlerle ve mllletin tama.· 
mile htlr bulunacatı blr Avrupa. ta· 
aıı.vvur edll'OnJZ. Öğrenmi, bulunu· 
yoruz kl, dlatplln ve teıkllft.t hUrr!yet 
lle başbqıı g'ltmelldir. :Milletler cemi. 
yetJn1n muva.!ta.k olmamuına ıeb~b 
merkezi blr murakabeye tabi olma· 
DUlJ bulumna.ıu:dır. Binaenaleyh bu 
noksanı telAfl edecek ve ~eriyeUn 
ınll§terek meiıtaatıertnl murakabe et· 
mek aalAJ:ı.lyeU,:1le takviye edilmfı 

\'e bu mentu.Ueri deruhte edecek mer 
kczt bir tqkiJAta rnallk bir mllleUer 
cem.lyeU kurmak hede!l.mlz olmalıdır. 
Gayem.iz ve düsturumuz hUr erkek 
ve ka.dmla.rdan müte~ekkll blr millet 
hür milletlerden mürekkep beynelml· 
lel bir cemiyet olmalıdır. 

Amerikanın Paris elçisi 
Vaşingtona döndü 

Vaıington, 22 (A.A.) - D. N. 
B. ajanst bildiriyor: 

Ruzvelt, dün ak~am ve bugün 
Fransa.dan dönen büyük elçi Bul. 
1it ile uzun görüşmeler yapmıJtır. 
Elsi. Ruzvelt ile birlikte üç gün 
kalmak üzere Hyde Park'a git. 
miıtir. 

Bu görüşmelerde Peten hükQ. 
metinin Amerika tarafından ta. 
nınınası meselesinin bilh.ı.s3a mev 
zuubahis olduğu zannedilmekte. 
dir. 

ltimı.da layık bir kaynaktan 
bildirildiğine göre, Bullit Fransa 
ile iyi münasebetlerin i~i i. 
çin Reisicumhuru iknaa çalı}a. 
caktır. 

Ncvyork Times gazcte!i, ha.ri. 
ciye nezaretinin de Peten hükQ.. 
metiyle münasebetleri ıbozabilc. 
cek hareketlerden ve mesela Bul. 
Iit'in istilasından veya geri alrn. 
masmdan içtinap tasavvurunda 
olduğunu bildirmektedir. 

gibi bugün lıasbelk;ıcler müşterek 
mesuliyetin toplaildığı son nok. 
t..'"lcla bulunmak itibariyle de vazi. 
fcmdir. 

Arkadaşlar, tayin edileceğiniz 
ycrlcr<lc emniyet ve a~ayi~i te_ 
min, herkesin vı; milletin huku. 
k•.ınu muhafaza sizin ' azifeniz o. 
lacaktır. 

Bugüne l acfa rki tahsil safha. 
larınızda. elbette öğrc:ıclin b:: ve 
inandınız. Vazife insam. hatta 
hazan hayatı pahasına da olsa, 
bağlayan bir borçtur. Onu öde. 
ını!k için maddi, nıanevi neyiniz 
varsa yerine ve icabına göre hep. 
sini kullanacaksınız. 

Vazifenin şerefle irtibatı kat'i. 
dir. Vazifeden kacanın sercfi ol. 
maz, bunu biliniz~ Asil ~bir mille. 
tin socuklarısmız. Ona layık ol. 
maya me<:bursunuz. Vazife yü. 
zünden temasta bulunacağınız a. 
mirlerle ve maiyetinizle aranı%. 
<laki münasebet devletin kanun 
ve nizamlariyle tesbit cdilmi~tir. 
Bu münasebetlerin iyi bir surette 
devamı için hüsnü niyete, dürüst 
IUğe kar-ştlıklı hürmet ve itimada 
ihtiyaç olduğunu hatırınızdan çı. 
karmaymız. 

Vatanda!'ölara daima neza~tle, 
şefkatle m~amele ediniz. Hakka. 
niyetten ayrılmayınız. Vazifeniz 
sizi ı:iddet kullanmaya mecbur 
ettiği zamaniarda bile tedip ve 
tenkil edeceğiniz günahkarlara 
karşı yüreğiniz.den şefkati eksik 
etmeyiniz. Böyle ağır vazifeleri. 
nizi de en az zc;rarla ifa yolwıu 
bulmaya ı:alı~ınız. 

iyi biliniz ki lıer Türk milleti. 
nin bir cüzü ve vatan kuvvetleri. 
nin bir parç.tısıdır. Onu yok yere 
lurpalamak, örsdemı:k vatan kuv. 
vetlerinc zaaf vermektir. Tiltk 
çocuğusW1uz. Bundan ka<jınac;a.k. 
ınnız. Elin.ize verilen silah, üzeri. 
nizdeki i:niform:ı size milletin e. 
manetidir. Onun hukukwıu si. 
yanet için bir vasıtadır. Onlar an. 
cak bu gaye için kullanılır. Bun. 
dan başka bir maksat için, şahı;! 
arzu ve emeller için bunlarclan is. 
tifade edilemez. 
Kumanôanız altında buluna. 

ca.k olan. erlerin idaresinden me. 
sulsunuz. Kendilerini en ciddi 
bir disiplin altında çalıştırmakla 
beraber vazifede muva.ffak olma. 
lan için daima tenvir ve irıat et. 
melisiniz. Onlan hatadan, zarar. 
dan siya.net sizin için amirlik ve 
arkacla~bk borcudur. 

Arkadaşlarım, muvaffaluyeti 
şansta veya başka herhangi bir 
müessirde değil, azim ve imanla 
bulQs ile çalışın.akta arayınız. Ve 
iıderiniz hakkındaki hülanü her. 
kesten evvel kendi vicdanlarınız. 
dan sorunuz. Onun hükmü en 
doğru hükümdür. Buna in.anınız. 

Türkiyede icrai vazife deruhte 
etmiş olan bizler, Büyük Millet 
Meclisinin tanzim ettiği kanun.. 
lann hükilmlerlni tatbik ederken 
yegarn: hede.fı.niz mi11etin hakla. 
rıru siyanet ve onun menfaatleri. 
ne hizmet olınalıdır. 

Vazifede muvaffak olmak için 
hiç bir eksiğiniz yoktur. Fertlai 
muhabbet ve itimat ilo biribirlne 
perçinleşmiş ve hepsi Büyük Şe. 
fin etrafında birlc§Jlli§ bit' mille. 
tin çocukları ve hizmetklrlanyu. 
Vatana en büyük hizmeti üa e. 
den ve etmekte bulunan Şefimi. 
zin sözleri ve fiilleri bizim için 
bitmez, tükenmu feyiz ka.ynal1-
dlr. Her zaman, her yerde ve her 
halde o kaynaktan ilham ve cea. 
ret alaıbiliriz. 

Sizi muvaffak görmek en bü. 
yük emclimizdir. Vicdan re-hberi. 
niıı: gayret ve faıı:ilet !İarıntz ot. 
ıııın. 

j"' Hıtler şartlarını 
açık söyieınelı 

ı !Jm;ı lura/ı 1 iı"'İr,r 
Bu gibi şualler tabii olarak ,.~ 

7.h et kartrımda hal.Jra.gele" fllıl' 
l:ıhazaJurdı·r; fakat İngiliz gaze
telerinin neşriyatı tetkik ~dildi!<· 
ten ı;oılr2 '·erilecek hiiküm t11' 
dur; 

ı nf:iH:der Hitlerin ıon ~""'°= 
lag nutku ile sulh tekli( ettii• 
halde bunun ,artlarma tlrur ırı• 
küçük bir i~rette bile bulunma. 
masma ha.karalı: Alman devlet re. 
i~inin makul tartluls ıulb yııl'· 
mak niyetinde i>lmadığına bülc
meylemişlerdir; soTıuna kıubr 
harbe devam yolunda ne~riy2tl'· 
n hu hüfanün net" cesidir. 

Hakikaten Hitl2rin banda., e'I• 
velki nutuklarmea sulh ~rtbır1 

hakkında aı: çok aarahatlar "e i1ıı· 
r-etlcr vardı. Meseli. Lehistı\l'I "'~ 
Çekodovakya gibi Alman jşrıı•• 
altına ceçen meml~k~tler.in .itbı· 
resi lfÖYle olacak, böyle oleeak 
r'ledikten başka Fransa ile ofıtll 
Alman hududunun deği~rlif.~ 
ni temin ediyordu. Bu defa .41· 
manyanın iıtgali altrna geç~n nı~' 
Jcketlerin vüs'at ve !UmuJüne JO• 
r .? Hitlerin teklif inde talriht1· 
ta daha :r.iyade ihtiyaç vıtr~:en 
bu yolda biı; bir ~ey söyle-:-:~· 
miş, bilakiıı Alına.nyadan bııt1'~ 
hemen bütün Avl"upa milt1!t!cra.. 
nin hir~r \'l'lss.a.1 devlet hıtl;r:r. ge· 
leceği hissi verilmi~tir. Bu~11 

bu şekilde yapılacak bir 11ulh ,:;.e 
Ç,ok geçmeden tngifü: impıırıııtor: 
Juğnnu yıkmak için ~ılan yen• 
bir harbe hazırlık mütarekesi clr• 
meldir, 

Bütün Avrupayı keondi ~l'İ ıal
tında organize eden bir Alrr.anrıı 
kar~ıımda den.İz aş1Y1 bir impın·ı-· 
torluk haline gelen bir İngiltere 
naııl dayanabilir? 

O halde İngilt~ı·e baıkı!T:ındıt•' 
böyle yalan hir istikbalde öfürne 
mahküm edilece!; bir memlek~t 
olarak sulh yapmaktan is~ lvJgiin 
olduğu gibi li.r sene harp ile ya .. 
rulrnut bir Ahnanyaya karşı haıt· 
be dev.ıım etmek daha doğru de· 
ğil midir? 

l~te Hiderin sulh teklifin! kat• 
tı en yükaek perdeden harbe d~· 
vam cevabmı vere:ı lngili:r. ef'a•• 
numumiye•i bugün böyle bir ha· 
Jeti ruhiye içindedir. 

Bu takdirde Hitlere dü~en yf• 
ni bir \•azife kain-: Eğer AJmaa" 
devlet reiıi yaptığr sulh teklifi~· 
de hakikaten ımmi ise bunu c:•· 
han efkirıuınumiyeJine göderf11C· 
Jidir, bunun için de sulh ~l'l"tlart• 
nı en esaslı teferrüatma kad.,r 
ilin etmelidir ... Führer hıı nzife. 
ımi yıı.pmadıkı;.a harbe ckv~ 
iıaretini ,·eren lngiJİ'Z ga:r.e~feı~• 
bitaraf cihan efkarmmumiyesı 
karşısında hak kazanıı·. 

ASIM US 
~--------~--~~~--~-----

İngiliz· tayyarele
rının baskınları 

f l:U .~l11r•ı/ 1 I l/ı• 11/t' 1 

göre, f m~ i llı ha Ya ku.,.-;>l'tleri diııt 
geee denizde bulunan <lii~man ia~ll 
gemilerine hficum e!mi~lerılir. Bll 
gemilerin clddt h3sara ıığrarlıkJarı 
zanneılilme!.!ediı-. .'-) rıı:a Brerne 
doklarında lıir çok yangınlar çı\;ıı 
rılmıştır. \'e5errounde doklan hın·.ı 
Uman üslerinrleki hareket yolları 
ilzcrlcriııe atılan bombaların patla 
dıklan görülmü~liir. İnf;füz ta~ yare 
lcrine hücum eden üç düşman avcı 
tayyııresinden. biri bir top ('eker 
tara!ınclnn düşüriilınüşlür. Df~er 
fkisi kaçmaya ıuecbur olmu~lıırdır• 
Kanatlan ~ırtıimış Te ohil-; parı;~ 
larile hasara uğram.ı~ olmasına ra!; 
men bir İnqiliz bombardım:ın ta'' 
ynre~I salimen ü~silnc dönnıfr:;ıiir· 
Mürctıf'bala bir şey olmamı-:tır. 

B:ıltık sahilinde \'ismas'a ~·apıııın 
hücum esnasınd afa.bril.:a binaların• 
isabetler kaydedilmiş T'C Eschh·eı;c' 
de tayyare mey·danlarına yapıJ:ıtı 
miite:ıddit hücumlar neticesinde bir 
hangarın dahilinde infilAklar otmuş 
\'e büyük alevler yükselmiştir· 
Hamburııd<t. petrol tasriyebanelerine 
yapılan hlicumlarda yatllınlar çılö.a 
rılmı~ ve bunlar 60 kllometre~J1 
fazla bir mesafeden görülmüştür. 

Büyük bir kayıp 
Riyaseticumhur dalrui m[idüril 

Cemilin kayınpederi Şirketi Hs>"· 
riye ubık mlibaya.a.t mildllril rh'• .. 
ıiyeci Mehmet bzet öurun uzıı., 
bir hastalık netices.inl.jo vefat et • 
mi,, cenaı:esi dün Karacııahmet nıe. 
ıarlıfına defnolunmuşhır, 

Merhum urun seneler mernıeke! 
gençliğine riyaziye tedris ederel> 
pek çok talebe ~·etiştinntş Te bu sa~ 
hada telifatilıı milll kfitüphaııeznizı 
zenginleştirmiş olan kıymetli fikir 
adamforımııdandı. :Vefatı irfan ve 
l..iiltür hnyatımız itin bü'6k bfr ka· 
YJJ>frr. 



-------------------1 
!?olitlka: 

Topraga dönüş 
ı · Bir Alman vapuru 

l imanımızda 
k To~rağa dönü§, Lötan'da çı. 

an bır tnakalenin baıhğıdır. Bu 

1
1"?~lede Franıada zirai istihaa. 
lft Qıl • • ı· . • rıncı P ana alınrnasmm za. 

1 urı olduğu hükm ·· anlı 
Fransada toprağa ud~ .. v d/rw. 
bir Yandan '--- .. kü~AU§ vası 
· • d uugun vnıpanm 
:.yın e bulwıduğu iktısadi _ aıke. 

Bir Yugoslav bandıralı va~ 
pur da burada kaldı 

tartlara, bir yandan da Fransa. 
nın ıoıyal bün . "h• 
karakt . Yesme ve tarı ı 

Cl'lfte dayanmaktadır. 

Fransada top - d" .. bil ha raga onuf • 
1 lla endüst riye ham madde o. 
acalc mahsullerin iıtibnline kıy. 

tnet. verilmeıi Fnnaanın deniz a. 
şryı ıktıaadi faaliyetlerini yeni bir 
::~ •akmaya karal' vermiı 
hl•sının bir alametidir. 

t kl~ inci aaırdanberi lngiltereyi 
~ lıt eden Franaa bütün faaliye. 
lıni deni& aıırı iktısadi bir bün. 
Y~;:e ~ilamaya çalıımıttı. in. 
~•.here birinci planı itıal ettiği 
ıçı,, Fı·ansa bu sahada adeta bir 
11evi tabi unıur telakki olunuyol'. 
du. Fransa mütarekesinin ifa. 
rl~ ettiği manalardan biri de f ran. 
ııanın artık deniz a~ın itlerle me! 
~ul olan ingiltea·eden ayrılarak 
kaı·a Anupıuı içinde bi-r vahdt:t 
rıu·cP.111 olmaya karar vermiş ol. 
nuı~ıd r: Kara Avrupaarnda vah. 
'!~tın bır porçası olmayı kabul e. 
tııncı huııurt niumı ttı11lümdur. 
Sc;-~ı~rclenbcri nazizm bunu i1an 
cdıp d"rmaktadır: 

.. Alı~lanya kara Avrupaıında en 
'ııs'nyc h51 İlll olaCC\ktır On • 
etrafındaki saluıiar d . 1· un 1 a ona urm 
,, "". malıemeyi tedarik edecek 
leı·ılıı-. • 

A:;kerlik \'e sa.nAvi Alma 
Ti • • • • nya. 1 ~• :ıır." ışr,ılik diğel· Anu a 
ınıl!etlerİntn harcı olacakhr. p 

Fr;ı.:-ı•<ııun tonı-aira d" .... .. ,. .. onu,u 
~nılareke yaptığı Almanya için 

11 sebepten memnuniyetle karfı. 
lan~cak bir hadisedir. Hatta 'bir 
hakımdl\n Alman noktai nazan. 
i:'" k~layca ve mukavcmetsizco 

4 bulu manaıımı da ifade eder. 

Frnnsayı bu kadar kolayca na. 
zi planına intibak ettiren, yani 
l_?prağa dönÜfÜ lıir zafer gibi te. 
l~k_ki ettiren sebepler arasmda 
l· nıınsadal,j iklısadi bünyeyi de 
lıeıabı1 katmak iktiza eder. 

k Fra~sada nüfusun daitlrşı dik. 
N~~f! layık huıuıiyctlcr göıterir. 
ufuıunun ancak yüzde elliıi 

~ıı·larcla oturan Franıanın ba~ın. 
a her <eaman bir ziraat meselesi 

vardır. Bu :r.iraat meseleıi zaman 
z;ınan tnühim hareketlere de ve.. 
:~ ~ ~~uştur. Hatta bir zaman. 
t 1 bır ıktısadi mezhep olarak or. 
kllya, !i1ka:n "Fızyokrasi'' yegane 
~ 'Ynıct menhaının toprak oldu. 
r~u ıöylemis ve sanayi hllrekeL 
erıni bir hiç telakki etmişti. 

1 ~İzyolnatlann tasavvur ettik. 
~ deı·!et felsefesi bir nevi top. 

• 
3alııplerinin kudretini takvL 

;:ğ:tr;;~k~!· Bugün Fransada top. 
to " °"Uf telakkisinde de Do~ 

r Kene" • f'k' 1 . • Ya . ın ı ır erının yavaş 

1 'n~ canlandığını görüyor gibi 
0 uvoruz. 

d Franaa ihtilaline teltaddüm e. 

0
f" 7.amanlarda liranaacla hasıl 

bal\n toprağın yegane servet men.. 
d 

1 ~eliılcki olunması fikri bugün 
~ ran.ada bir kısım insMlar i. 

~ltt AYnı ~ckilde 'bir mazive M'a. n .. y , • ' 

Kordelya isimli bir Al.man va. 
puru dün Tunadan limanımıza 
gelmİJtir. Mühim miktarda de. 
mir boru, demir '\'ida ve kimyevi 
ecza getiren vapur buradan tütün 
ve diğer maddeler yükliyere1c 
tekrar Karadenize gidecektir. 

Diğer taraftan Balkan memle. 
ketleri arasında vapur seferleri 
yaparken bir milddet evvel lima. 
nmnıa gelen Yugoslavya bandı. 

ralr Lovçen vapuru harp vaziye. 
ti ve Adriyatik denizinin kapan. 
ması üzerine burada kalmıştır. 
Vapurun harp sonuna kadar 
memleketine dönemiyeceği anla_ 
ırtmaktadır. BunÜn için Karade. 
niz limanlariyle limannnız ve 
Yunanistan limanları arasında s.e. 
ferler yapması için teşebbüslerde 
bulunulmaktadrr, 

Bil- papas bir gaze
teyi dava etti 

G azete papazın bir kadına feca· 
vüz etmek istediğini yazmış 

Arevclk adındaki ermenice ga. 
zetenin sahibi Horcn Çamciyan 
ile muharrirlerinden Takfur aley. 
hine Kadıköy Ermeni kilisesi pa.. 
paslarmdarı Y crcmyan bir baka. 
ret davası açmış; muhakemeye 
dün asliye yedinci ceza mahke. 
mesinde başlanmıştır. 

İddiaya göre mezkı':ır gazete 
muharriri Takfur papasın pas. 
kalyada dua etmek için evine git. 
tiği dul bir kadına tecavüz etmek 
istediğini yazmıştır. Maznun mu. 
barrir mahkemede papasa baka. 
ret etmek ma.ksadiyle yazıyı yaz. 
madığınr, ancak kendisinin bir 
p.ntaj valtasma maruz kalmama. 
sınt temin için yazdığını söyle. 
miştir. 

Mahkeme yazınrn tercümesi ve 
şahitlerin celbi için ba~ka bir 
güne bırakrlmıştır. 

Cumhur iyet aleyhine 
açılan dava 

Afrodit meselesi sırasında nes.. 
rettiği bir yazıda müddeiumumt 
Hikmet Otıat'a hakaret ettiği id. 
dia.siyle 7 ay hapis cezasına mah. 

Genç bir kıza 
sataşan 

Bir ay üç gün hapse 
mahkUm oldu 

Halil Çınar adında birisi Çarşı. 
kapıda Saime adında bir sene kı
za sataşmış, yakalanarak üçüncü 
sulh ceza nınlıkeıncsine ''eritmiştir. 

Halil Çınar mahkemede; 
.. _ Yolda ayağımdaki romnlizma 

sancısı lıı!lurchı. Yere diişmemek 
h·in yonıınd:ıki kı1a ~·apı~tım. Fena 
bir maks:ıdım ~·oktu .. , 

Bunun üzerine hAkim }Jünlı>: 
"- )fııdem, kl h:ısta•ıın. Beıt de 

sana bir oy üç ~ünlilk bir mahk1'. 
miyet vere) im de bnpisanedc isti. 
rahat et!,. demiş ~e s11~l11y11 he • 
men tevkif ettirmiştir. 

Askerlik ili.nı 
F&tlh at'kerlil< 11ubfflnMn: 

küm edilen Cumhuriyet gazetesi 
nefriyat müdUrii Hi·kmet Münif 
hakkında.ki karar temyizcc nak. 
zedi~mişti. 

Bu muhakemeye dün asliye ye 
dinci cezula yenidan başlanmış, 
ve temyiz kararına uyulmuştur. 
Muhakeme. bir ehliv·ukufun yazı.. 
lan tetkik etmesini lüzumlu gör. 
düğünden duruşmayı başka bir 
güne bırakmıştır. 

4,5 ay hapse mahkUm 
oldu 

Kumar oynamak surctile Tali. 
takalcde üç kişinin 47 lira11ını do. 
!andıran sabıkalı yankesici Ka.. 
zım birinci sulh ceza mahkemesi 
tarafından dört buçuk ay hapis 
cezasına çarptırılmıştır. 

~· Tahtakalede amcazadesi A. 
rap Arslanı öldürmeye teşebbüs 
ederek ağır surette yaralayan Si. 
irdli Şerpo'nun muhakemesine 
dün ikinci ağır eczada ba§lanmış. 
ıuçlu inkar etmiştir. 

Muhakeme şahitlerin c.elbi için 
ba§ka bir güne bırakılmıştır. 

Beden terbiyesi 
mükellef iye ti 

istanbulda da tatbika 
başlanıyor 

Dün Yil:helle vali muarini Ha. 
JCik Nihat Pepeyinin başkanlığın. 
da beden terbiyesi Renel direktör. 
lüğU sekreteri Cemal Gökdağ, İs
tanbul asba~knnı Feridun Dirim. 
tekin ,.c belediye hududu <lahilin
deki koyma.kamların fştiraklle blr 
toplantı yapılmış, heden terbiyesi 
mükellefiyeti k:munun:ın lstaııbul • 
da tarıı tatbiki işleri görıi~ülmüş. 
tür. 

tık iş olarak 1.ıeledi~e lıu<luılu do. 
hilindeki 18, 19, 20 yaşındaki ve 
belediye hududu haricindell 15, 20 
ya~ındaki miikcllerıerin nıiktannın 
tesbiti icln blr sayım yapılınasına 
karar 'ftrilmiştir. Ağustosun sonu _ 
na doğru k:ınunun tatbikine geçile· 
cektir. 

Münakale vekilinin 1 
tetkikleri 

Vekil Pendikteki ter&a
İıe yerini gözden 

geçirecek 
Şehrimiz~ b-ulunan Münaka. 

lat Vekili Ali Çetinkaya dün sa. 
bahtan aksama kadar İstanbul 
mıntaka li~an reisliğindeki hu. 
suııi dairesinde meşgul olmu§, 
Deniz YoJJan, Liman İşletmesi 
umum müdürlerini )<abul ederek, 
muhtelif isler hakkın.da kendile. 
rinden izalıat almıstır. A Ii Çatin .. 
kaya öğle.den sonra yanında ti. 
man reisi Refik Ayantur, Deniz 
Yollan Umum Müdürü İbrahim 
Kemal Baybora, Liman İşletmesi 
'Umum Müdürü Raufi Manyas ol. 
duğu halde mc-törle Halice git. 
ıniş ve yeni inşa edilmiş olan lL 
man atelyelerini gezmiştir. Ve. 
kil Pendikteki tersane yerini ve 
Kasmıpaşa, istinye havuzlarmı 
dot görecektir. ----o.---

Lozan günü 
Yarın Universited e me
ra sim ve konferans va r 

24 Temmuz çar§amba günü 
Lozan sulhunun imza edildiği gü.. 
nün yıldönümüdür. Bu münase. 
betle yann tiıUvcrsitede merasim 
yapılacaktır. 

Merasime saat 15 de konferans 
salonunda İstiklal marşiyle ba~. 
Janacak, bilcihare Rektör Cemil 
Bilse! bir acış nutku verecek ve 
Doçent Yavuz•un sözlerin • 
den sonra mezun talebeden 
Haydar, son sm1f talcbelerind::n 
Semiha Eğribas, Orhan Rutbay 
duygularını anlatacaklardır. 

Hukukçular bayramı olarak ka. 
bul edilen bugünde bütün hukuk 
talebesi hazır bulunacaktır. 

lakenderuna yapılacak 
şilep seferleri 

Deniz Yollan idaresinin istan.. 
bul ile İskenderun arasında şilep 
isletmesi hakkında yaptığr tet. 
klkler tamamlanmıştır. Neticede 
bugünkü navlun ücretlerine zam 
yapılmadan bu işin başarılamıya. 
cağı anla~tlmıştrr. Vekalet sigor. 
ta primlerine göre tarifeye zam 
yapacak ve bundan sonra derhal 
seferlere başlanacaktır. 

;yolcu salonlarına gırıp 
çıkma işi 

Rıhtımlarda ve yolcu salonla. 
rında intizamı temin için bir ni. 
zamname hazırlanması kararla§. 
mıı: bu iş hakkında tetkikler yap. 
ma.sı için polis beşinci şube, li. 
mantar işletmesi umum müdür. 
lilğil, liman reisliği, muhafaza 
ba§lllUdürlUğü mümessillerinden 
mürekkep bir komisyon 'kurul.. 
muştur. 

Dün limanlar işletmesinde ilk 
toplantısını yapan komisyon hal. 
km rıhtımlara girip çıkışmı ve 
hamalların çalışmasını nizamrnı. 
me ile tahdit etmi§tir. 

Mete şilebi Sicilyada 
bekliyor 

" e llVöet telakki olunabilir. 

"To - ·· .. , ni d 1rır~g~ d?nut' Fransada ye. 
• e' ~tın ıııhnatgah olarak han. 

gıt d~uııfı seçtiğini de göstermek. 
e ır. 

Talim "c tcrbly11 dol11.yısile 1evke 
ta.bi bulunan 327, 328. 3:.?9 doğumlular
dan (jandarma ha.riç) diğer ımıfla.ra 

mensup sağlam, sakat, lal!m, ıaytt 
lal&m ihtiyat eratın ~bemebal ~
beye müracaatları IH\n olunur. 

Akdeniz.de bulunan vapurlar. 
dan Kalkavan oğÜllarının Mete 
şilebi İtalyanlar tarafındln sevriL 
mi~ ve Sicilva adasının PaJermo 
limanına gö.türülmüştür. 

Yeni ekmek çe,nisi · . :Vapur silvarisi çektiği bir tel. 
~e. 10 gilndür limanda bekle. 

Yüzde ellisi ı.crt, )İizdc ellisi ~·u. difi halde İtalyanların hala kon. 
ınu~aklan olmak üzere hazırlanan trol etmediğini bildirmiştir. Va. 
yeni çeşni ekmek nümunesi tahlil purun kaç gün böyle b-ckletilece.. 
edilmek üzere belediye kimyahane· ği ınalum değildir. Diğer taraf. 
sine gönderilmiştir. tan Akdenizdc Barsfon limanın. 

·•p t " e en toprak h" ) . • 
ı·aat i•le . M ıp erıne, zı. 
I 1 rıne dayanmak arzusun 

t Ac ır. • 

d Nitekim modern demokrasiler 
ı·:k kt'r~ctlcrini sanayilepne ha. 
d e eı-ınden ve tehirler hatkuı.. af alınaktaydı. 

• ranıa bundan eonra demolr. 
ra11ye veda etti". .. D- '-"K ,, . ıme ıore vator 

4:"~" nuı ta&avvur ettiği toprak 
sahıbı ağa" lar haki • t. 
det edebilir. mıye me av. 

• T opraia dÖnüt bunlann birer 
ı,arct noktasıdır. 

SADRtERTEM 

Kısa h~berler : -41 
Fiyat " k be cl " mura a komisyonu 

ın~? .~0?.lanm~§· nuntaıka ticaret 
~ uduru Avnı Ankarada bulundu. 
~ı,ın.d~n ancak ~lindeki bazı eski 
ıs er Li • <l . zeı u1 e tetkikler yapmıştır. 

Nişan 
Maarit batro1.1Cett1ştcrinden Day 

Avni Ba•manm lrn:ı Bayan Cevza 
Bqmanl~ Edebiyat Fakülteııi Dekanı 
Bay HArnld Onguneonun oğlu Bay 
SA.tığ nlşanlanmt§lar ve ul~aıı törenleri 
dUn yapılmt§tTT. Kutıutanz. 

,. Manifatura fiyatları üzerine 
'':ı ı~ılan hiraT.lar ve ~ikayetler ü. ·~ 
7"r·~~ manifaturacıların Ankara •• 

Yapılan tecrübede bir ı;uYal un. da bµlunan en son şilebimiz De. 
dan 193 ekmek çıkmıştır. Halbuki mir de limanrmrza doğru hareket 
198 ekmek çıkması zarureti vardır. etmiştir. Bir haftaya kadar gele. 
198 ekmek çıkarsa ekmek firatl:ı.. cektir. Böylelikle J\kdenizde hiç 
rına um y:ıpıfomıy3r:ıktır. J bir vapur kalmamış olacaktır. 

. ..-,.. 

t
:t btr hc;ret göndr.recekleri haber 

• ın'llıc:tır. 
!:mil', fllıı.~usl> - lımiri/e külliir ve Ege lisrlrri talrrrlrri l:amp7arrnt btirmi~lu: 1ıfr peçif rr.rnıi 11nrnrnk 

.lialiirk hcykrliıır rdl'ttfrlrr /.:011mrı' lardır. 
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YAZAN: 
-6 

MUZAFFER 

görmedi: 

ESEN 

Silhoy!A. bu uu,acı g·encin kendi:noe 
ders vermeğe l1:11Jkmnımıa içerllyor 
gibi lwıardl. Galip bu sefer gururuııun 
en llassaıı nokt.ıı..!iına dokunrnu:tıı. 
Setmed blitUn aile .!erUerl ve bilhassa 
ıuı.ne.st laratındıı.n çok §İmarttlm.ııttı. 

Galibe hiç benzemi,yen blr çocuktu 
bu. Galib ll:ıyatın IJUyük gUçlUltle
rini görmüştü, ta.hsllini ailesınin bü· 
y~ !edakuhkları mukabilinde biti· 
rebllml§, bu metin gencin milesseseye 
çok faydalı ola.cağmı yerinde bir ııe· 
Zi111! tahmin eden Sllbeylbm rahmet· 
lik koca.az onu Amerik.aya tütuncl.lltilc 
ta.lıııi.line göndermiı,tir. Halbukl Ser· 
med tah&il\n\ bir JUks olarak bitirmiş, 
sefih bir hayatı bUtUn istefiyle ku· 
calllamıştı. Bu sefih hayattan ürkme· 
te bqla.yan SUheylt, Sermedin aııkcı' 
olU§unu memnuniyetle kar§ılaın.t§, bu 
tnfkı.n gencin ordudan Uıtı:ıa.m ve 
disiplin ö~enerek döneceğini um• 
ntU§tu. 

- Daha ne var artık ... Biraz ~buk 
ııoyleyln ... .Aşağııla beni bekliyorlar. 

- şurasını hatırlatmak istiyorum 
k i... 

Bir an içeıi.ai.nde Galiple Sermed a· 
ta:ımdaki bu mukayeseyi gayri ihti· 
yu1 yapan Süheyla, Galibin fikrini 
tasdike mecbur oldu : 

- Bu noktada hakkınız var galiba. 
Oğlum daha kUçUktur. Tt-crl!.besi de 
yoktur. Fakat kıznnm nlşa.nllSl ya
kmd& Avrupadan dönüyor. Düğünden 
•onra bu i§lerle danıadı:m meıgııl olur. 
~ Turgut Bey mı? 
SUbeylA. bu aeatekl alaycı edada.rı. 

almdt, Adeta içerledi-:. 
- Niçin olma.em, Turgut geçen se

ue hukuk tahsUl.ni bitirdi. 
Galibin yüzUnde ktiçük bir tebe.r 

ıüm belirdi: 
- Bence böyle bir i§ için bu kadR.• 

rr kiti değil. 
- Turgut herhangi bir ifl idare 

Ye l<ontrol edebilecek kadar zeki ve 
kudretlid.Jr. Yav~ yavll.§ &ıııır vo 
tecrübe 11&hibl olur. 

Galip kadını oöylo bir 80.ZdUkten 
.onra ııordu: 

- Peki kend1aiyle bu hu.ııuata gö-
rll,Up fikrin! ıordunu.z mu? : 

- Hayır .. Koı:ı.uımaıarımızda böyle 
bir mevzua. temu edemedik. Faka.t 
kızımla evlendikten ııonra onun ntP-n· 
taaUerlyle allkadar olmaeı tabii de.
lll mi? Demek oluyor ki artılı: aizln 
yahut babanızın işlerimizden endi§~ 
tıbar etmenize lilzum yok. ' 

son c~leyi bitiren SUheylt., hO§ .. 
lanmadılt bir mUlAk.at. nihayet ver
mek içUn, için için .ea.bırınzlanan bir 
tavırla miaa!irlne doğru ilerledi. 

Fakat Galip kımıldamadı bile. De
likanlmın kafum .. koyduğu !!kirler 
de yUzlliıUn çizgileri kadar katı ve 
hqindi. Ağır bir §eyler düştindUğUnü 
geni§ alnını buruıturan derin çi~i
lerden anla§ılıyordu. Delikanlı SU· 
heylAnın kcndiaini savmak J.stedifini 
anlama1lll§ gibi görUndU. 

Galip güzel blr genç aayılamudL 
YüzUndekl çizgilerde incelik yok idi. 
Geni~ alnt, ınk ıı&çla.rr, •lvrice çene
m, bllh.ansa. kalın parmakları, iri el· 
lerl bir atnele oğlu olduğunu derhal 
lıatırlatıyordu. Fakat bu dıjtan ıtsrU· 
nen çirkl.nliQ"i bu çehrenin sWdln ve 
kudret rıseteren ifadeırinl t&tlıl&§tlrı
yor; A.deta ortadlln kaldmyordu. 

SUbeylt GaUbln yerinden kımılda· 
madığım gö?'U.nce, aanld onu salonda 
yalnız bir&kma.k iatiyormuş gibi ka· 
pı:ya doJtru yürüdü. Fakat Galip tek 
ve katt bir etimle ile k&dı!ıı oldugu 
yerde mıhladı: 

- Daha aözU.mü bitirmedim efen
dim. 

Süheyıa. artık hoşnut.suzluğunu '"e 
gerğ'in ııinirleriııl gizlemete lüzuın 

GaHp cilınlesini bitirmekte tereddüt 
etti, bir an durdu ve dti§Undtl. Sonra 
b(lfla.dığ"ı cUmleyi bitirmeğe lUzum 
görnı1yerek ba.:ıka bir cumıe ile fil<
rini söyledi: 

- KUçük hanımm Turgııt beyle ev· 
Jeneceğine ihtimal veremiyorum da. .. 

SUheyll bu her i§e burnunu .ok&n 
genci tokatlamak J.stıyormUflOUID.& 
U2:erine yürUdU; hakaret eden bir ~ 
mır tavriyle haykrrdl: 

- Ne demek i9UyorBUnuz Jd san
ki! 

Galip kocaman ellerini 'bağladı. Bir 
a.n öylece SilheylAy& baktr, .10nr& il· 
temediğl bir haberi vermek istlyor
muı gibi: 

- Çünkü Turgut Bey .A:mıpadan 
dönıniyecek sanryorunı. 

nı 
SUheyll, bir rU?.gfir gibl içeri19 gi

ren kızma Jırrarl& &0ruyordu: 
- Sahi tanmıadm mı? 
D&lgalı aa.çlariyle içeriye aökülen 

!Beria 'bir çocuk gibl anne.tine k0f111ak 
istemi§, fakat annesinin yanmdakl ya· 
bancr adamr göti1.nce olduğu ~·ero. 
mıhl&nDU§, merakla annealn1n ylblln.ıı 
bakarak gözleriyle bu adamm kim ~ 
duğunu aormuştu. Genç '.kmm yilsiln• 
de .l:ıafif bir gtllUmaeme 11• ter~ 
dolqıyordu. Galip bu tereddftı.1U yen· 
mek istedi: 

- Demek tanmtnJY .. c&k kade.r de· 
#itm1§lm öyle mt? dedi. llaamtııııh 
b&kll8Dlı:r~ .Beı &ene u zaman delfl. 

Bu ııefer Berianm nar çiçeği dudak· 
lah daha emniyetle açıldI. Daha içten 
gelen bir gUlU§ yUZUnU aydmlattı. Be
yaz di§leri bir gUne' abl gtbl parıl· 
dadı: 

-- Ay Galip ııen mJai.n? Yallah ta• 
nryamadım. 

Sonra kendi kendine mmldamr gibi 
ili.ve etU: 

- Ne kadar tuha! ... öyle de,tifm.1§, 
öyle de~ ki. .. :SU htg belden. 
miyen bir zam.anda k~ c;ıtma. 
ım gıqılacak bir §ey ... Adeta: lmıJ.ıı ı · 
ztii 'bile unutulur gibi oiduJu bir 
.anda; •.. 

Soma arkuında.n gelen çitte döne
rek: 

- Bari sizi tanııtıraymı, dedi. Ga
lip Bey, Doktor Seltm ve katısı. 

Poktorta karı11t pek asrl ıırtifiımir· 
lerdJ. Kadın larınızr, san bli ~ ~Y· 
mı,. · Bir çocuk göğsUıı.U andn'alı clU% 
göğs\1 tama.miyle çıplak. :Yatıus boy· 
nund& çok renk1i bir pular ııantı. DOk· 
torun ayatmda keten bil" paııtalon, 
Uzerinden mayonun uktlan gözUkü· 
yor. 

SUheylA, MlA ııinirli idi. Kmuun 
söyledi.ğl tanıotırma cUmlelinl klfi 
görmeml!f bir taTrrla ve btl'llZ mnalı 
bir Beale: 

- Bu de!ikaDlı bizim Cib&Udekf 
ff.brikamızm uııta~ııımm oft'hı~!'. 

Dedi. 
Galibin yüzünde ant bir de~ .. ol

ciu. Delikanlr çok ince bir Y..~ 
vurulmU§tU.. Taş gibi dondu. Beri& ~ 
bunu hissetti. Annesinin ağzında ka· 
çırdttmI zannettiği potu t&mfre 10-
zum gördU: 

- Galip !:OCukluk ar.k&d~. 
:tkimiz de minimlnl birer ~ 
o vakit. .. Sabahlardan alqıunlara ki· 
dar beraber ko~ar, oynardık. 

" (Devamı ,VfJ!) 

~A.A.A.A.,~AAA.A.A.~,>~~~ 
Pazar günü fiyat neden yükselir? 
E ıkiden bir de Cuma vardı. 

Bu yüzden haf tada iki ta. 
til aiinü görüyor ve bi.nneticc ba. 
ZI. umumi yerlerde yeyip içtiği. 
mız §eyler üzerinden iki defa 
"fazla Gyat" ödemeye mecbuı· 
oluyorduk. 

Nihayet Cuma kaldırıldı. Pa. 
za'!' Günü, bütün memlekete ıa. 
md " t atil günü" olarak kabul e. 

-> 
~ 
< .._ . 

\ Ukitl ... I 

lıUl\1.~111 

1u~o 

Öğle 
tlthtdi 
Akp..m 
Ya"'1 
İmelk 

Salı 

23 Tem. 
Çarşamb. 

24 Tem. 

17 Cerıııı .1h ı ı 1 s ı•ııı. ;\hır 
'ı 111 1 ı.ı "' '-" su 

1 48 9 18 4 49 9 13 

1ı 20 4 48 ı2 ~o t ıs 
t6 ıs s ıs 16 1• s 44 
19 H 12 00 19 3S 12 00 
21 29 ı H :n 2s ı :;s 

2 39 7 05 : 41 7 07 

dildi. Dolayısiyle fazla fiyat öde.. 
mek külfeti de bire indi ...-, M. 

den ohun?. 
Pazar günü gelince, ekseriyet 

gezmeye çıkıyor; mesirelere da.. 
ğılıyor; plajlara, bazı ei!•«:
yerlerine giriyor; kartılqbp fı. 
yatlal'l haftanın diğer g;mlerin. 
kinden farklı buluyor; niçin? 

Kabahat, günün Pazar olma.. 
smda mı? Pazar günü geuneye 
çılanarnızda mı? O gibi müesse. 
sata her zamankinden fazla ınüş. 
teri gelmesinde mi? Yanımızda 
blurruf edilmi~ bir miktar toplu. 
ca para bulunmasında mı? Nere. 
dedir? Bu pahahlığm hikmeti ne. 
clir? Anlatabilen val' mı!? 

Pazar günü 'bir fiyat farkı ili. 
ve edenler, sonunda milyoner mi 
oluyorlar? Şöhretleri mi arbyor? 
Dükkinlarm.a bir gelen müıteri. 
biribiri ardınca do&ruz pazar ını 
geliyor? ... 

Bu vesile ile ölmütlerinin ca
nına rahmet mi okutmuı oluyor· 
lar? 
• Maksat ne ola? .• Bu it~ 11~
nı bir türlü anhyamadım ıı0tbNİR HiKMET M 
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is tan bu l -.r n kara 
atle t izm teması 
Müsabakalar ·çok güzel oldu 

Ankara, 22 - I>Un AnkaraJa Hl. 
Mayıs slad~ omun da Ankara 'e ls
tanbul atletlerinin i~lirakıle aile. 
tiı:m ha) romı ı.utl3n clı. Sa t ı i' ,ır, 
le o.Uetler 'tribünlerin önünde hır 
geçit r~sml }'aptılar ve çıılınnn 1.s
tiklAl mnrşınd n sonrıı mü~:ıbaka. 
lara bıışl:ındı. Bu müs:ıbakara Fi· 
lisUnll atl~t Allermı:ınn dıı iştirak 
etmiştir. Dünkü ınüsab:ıkalarda ha. 
zır bulunan Beden Tcrhlycsf Genci 
Dlrektônı General Cemil Taner. 
müsabakalar bittikten sonra lılrin
cJ, ikinı-i \'C ııt>1111cii selen alletlcrr. 
mük.Afatlarını blı:zat '·ermiııtir. 

Şeref tribününde H rıciye \'eki
limiz B. Şükrü S:ıraçoğlu ile Me<'li-ı 
Müstakil Grup Reisi hhııbul me· 
busu B. Rana Tarhıın da bulunma:.. 
ta idiler. 

Tekruk ncUceler şunlardır: 
'KOSULAR: 
400 Enoelli: ı - Melih 59.i /10,2. 

Raşit l.2/10. K6mil 1.G/10. 
400 metre: l - Gören 50.8/lO. 

2 - Zara 53.3/10, 3 - ı·uri 54. 
l/10. 

100 metre: 1 - Muzaffer l1.3/ 10, 
2 - Nazmi 11.4/10, S - Vahit 1 ı. 

800 metre: 1 - Rıza 1.58. 9/10, 
2 - Ahnıet 2.07.6/10, 

6000 metre: t - lıfustara l6,2G. 

Florya plajlal'ı ihale 
edildi 

Florya pl:ijları Te gazino 'dün 
geçen t>eııeld mfistccir Mclııncl Gy. 
gonca)'& 9600 liraya ilı:ılc edilmiş

tir. llınle mevsim ~onuna lıııdardıı. 

lY apılace.k yollar 
.BcJedf)e 400 bin liı':ılık yo1 in. 

şaaltnın üç )·üz bin Jiralısını tehir 
etmişti. Geri J.:alan pa:a ile IIalıcı
oila yolu par'.kelcnccek, Goılııtada 
tersane cadde.si yapılncak, Kaba • 
taş rıhtımı tevsi olunııcak, Eyüp -
SilAbtar~a caddesi, Şişhanede is. 
Unat i!nvarl:ı.n1 Taksim sazinosu • 
nun nrka tarafındaki 3·0I ·yapılacalc 
fır, • 

Kapalı carşınuı içio"dcki :rol, 
'farlab:ı.şı, Tozkoparan, Türksücü 
sok:ıld:ı.nnın tamiri ile seri kalnu~. 
tır. 

1-~~!!-~ı~ 
•----ÇEKLER -1 

1 E:tullo 
s.:ı 

100 Do!a.r HO.-
100 Frc:. 
100 Llrd 
100 ~,,. JJ're. 

. 
au.ıs.ı 

100 lftoıta . -lOO~k 
100 .BeJp 
100 DraJımı o.so;~ 
100 Len 1.66!~ 
100 Çek lll'Oeo 
100 ~ JSDO 
100 Zlo• 
100 l'aı~· 2i.ı";8 
lOil Ley 

0.(>-:?.ı 
100 Dlnaı 3.27i 
ıoo reıı 31.().lj 
100 h\-eo ltr. 31.0()j 
ıco Bobla 

- Esham ve Tahvilat 
TaJnil!t üzerine ınuamcı .. 

olm:ı:nı,tır. 

G/10, ı - llu se~ın 16.45.5/10. 
3 - Aı .. 

110 metre: 1 - Faı~ 15.2 2 -
~ulıa 17.3/ 10. 

WO mclı'e: 1 - Mmarrer 23.2/10 
2 - ~azıni 2:\,7 /10. 3 - ~url. 
ı;tJo me.tre: ı - Rıza 4.2::.4/10, 
2 - Kenan 4.3t.5/ 10, 3 - O man. 

4X1()() bayrnk: 1 -- htanbul 
ı:ı .6 111, 2 - \nkıırn 411.9/ 10. 

.t.x iOn bayral:: 1 - f .ıanbul 
3.31i.2 10. 2 - Ankara 3.t0.1/10. 

1Tl.Ul\l.W: 
f iulle rıtm11: 1 - ~ ra · 13.75, 

2 - Ateş 1:-1.23, 3 - ~erir 11,60, 
TJi$k ntınn: 1 - Arat 40.9j, 2 -

Ateş 36.J:ı, 3 - tıermann 36.10, 
Çekiç alma: t - nıııı-ı 37.1 o, 2 -

İzzet 26.40, 3 - Ate~ 26.32, 
Cirit alnın: 1 - :.'ılclih 55.10, 2 -

J\em:ıl 49.90, 3 - Allcrmann 49.12, 
.C - ŞcrH 4 8.lll:i. 

117 IAM.H.Mt: 
Uıı:ım ntlnnur: 1 - t'ç.Lck 6.43 

;;,2 2 - :.'ıhmıffcr 6.i3 3 ·- SaJA· 
hallin G.30. 

l'ııksck 111/ama: 1 - .Jerfi 1.80 
2 - Faik 1.iO 3 - \'a~ri 1.6;;. 

Sırı/.: ile nllnııl(l: 1 - ~fuhittin 
3.80 2 - Şerif 3.10 3 - • 'aci 

Vr ad1111 atlanın: 1 - Üçtck 14.42 
2 - \'anu l:l.6i 3 - Salılhattin. 

23. 7.940 Salı 
7.30: Program, 7.35: ?ılüdk: s.oo: 

Ajana haberleri, 8.10: Ev kadmı, Ye· 
nıek lilteaı, 8.20/8.SO Jıllmk, 12.30: 
Progn.m ve memleket e&at a;yarı, 
12.U: JIUzlk, 12.~: Ajana haberleri, 
18.~: lıli1%1k, 13.20/H.OO: JIQzik, 
18.00: Program, 18.0~: MUzlk, 18.3!); 
Çocuk aaa.u, 19.0<l: Müzik: Çocuklar 
için (PL) 19.13 lıtUzlk: Fuıl heJ'lltl, 
19.415: Memleket aaat ayan, ve Ajaıı.I, 
20.00: Çl.ttçlnln ııaaU, 20.1&: Konupıa 
(Ç1!tç1ııln eaaU), 20.0: Jıllltlk: Anka· 
ra rad1'081J Jd1nıe ıes ve aaı htnU. 
21.15: Serbest eaat, 21.ao: Koııupna. 
(Radyo guetuf), 21.45: llll%1k: Rad
yo alon orkeıtraar, 22.ao: Memleket 
aaa.t ayarı, Aj&n.1, 22.411: .Müzlk, 23.00 
lılUsik, 23.215/23.30: Yarmki program 
ve kaparuı. 

RQ.§it Ri:a Tiyatrosu 
23 temmuı: snlı günü akşamı fü. 
kırköy Miltlyadl bahçesinde 

"Surluk'' 
Komedi 3 perde 

ZAYİ - ltaydarpa'8 ıümrii~ün
den almış olıluAum 4422.75 liralı~ 
Ye J47G67 numaralı 17-7-940 ta
rihli makbuıwn zayi olduğundan ~·e 
nlsfni çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadJ~ı ilıln olunur. 

Joref !fotola Galata Karoköy Cad. 
(32947) , j 

VAK l T 
Gazetede ÇlkiiD oUtUn yazı " 
reslmlerlo bulrnku mahtuzdur 

.\011:-.;E fAHIJ'"f;:OI 

MeınJeket Memleket 
lefnde dışnıda 

Ayltlı 11.5 ı:;~ &.r. 
1 ıı~lılı :ıııo ı ·;;, • 
il 11\lık 476 K:!n • 
ı , ıl!ılı ırno ıı:ou • 

ı a •tlc.ıeo Ball.:a n 8trllğ1 ıc;tn ay. 
dn ıtuı kuruş ou,uıur Poı!t.a blrU. 
ttne ı:ıı mı.er; ver'Pre uyda yetmlf 
beşer k1J u~ uımme.ıııır. 

A ı-one kıı)iflın, tıltctlren mektup 
"" tt:ıı:raf Or.rf'Unl 11bone paraanm 
V'JŞta \•eytt Nıoı<11 ile yollama W> 
reUnı ıanre kendı tızerlne alır, 

l ı,rkn ı•ııln hl'r po .. tıt ıllt'rl<eünek 
\' !\ K rr•n a hn•tf' \ aulır. 

~ 11rf'~ rt~~~tlrm,. tı<'ı eti :!!! Kl'f. 
il.Al" t't'U~TLl'.:HI '- . " Meclis-i Meb 'usan , ı ıcan:t ltıtnıa rının ııanUm • 1&. 

urı aonda'l itibaren ııa.o sayfa!&. 
rmda 40 ıc ı1ııy1atarda !\O kurut. 
rfort!llT'l"ll ~ın tarta ı: ikinci ve tı· 
~llr:r111Jı> 'ı! tıı•ın<'lcr 4. hıı.,ıık yanı 
k • ınp e • ıırnrtır, 1293 18 77 

Hal<icı Tar ı:< Us 

ilk Devrenin müz.!l 
'kereleri : 1 

400 bDJ illi e:ıbllaııı, tılr kıtah 

Her kitabcıda bulunur 

~.ıtııbı: ASIM U~ 
Aasıldığı yer: l'Al\11 Mıı/bmı.,, 

Umum ne5rı~:ııı idare eden· 
Hdili Ahrııtı Seı•eunıı 

1311'"1 k c:ıı\ı ıkv11ıııtı Kll~elt. 
.. ,.nkll ı:ıı., ~Pr<'olere ııyrı ııyrı tı:ı. 

dlrmf''"' \'llP lır Hcrml llAııJarm 
••n:tm Hırı 40 ırnruştur. 

ı • .ı ı \l tl•hrtt .. C lnuyad 
1\tıcllk llllnlar 

Vıı.kıt ıwnı ıogrw:ao ('W';rı.;y" 
kcudl idare .)ermC:e, hem Aııkar« 
Ct'11deınnde Urh:ınbey ~nnmd!ı Kl-~

' MAJ.Et•DIN tRE:"' ~l:\ı; '!lJ,,,.11.1 
"""it> n~n ka•Jll' .. '·' ı ıı.ırnnıırı 
tf'll"foıııı· ~:>.~~ 1 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Yıllık ilk 
kirası 
2i0,00 

2rn,oo 

180,00 

~i0.00 

2t0,00 

300,00 

300,00 

180,00 

:100,00 

210,00 

2i0,0-0 

210,00 

180,00 

210,00 

teminat 
20.:?j Kerestecilerde ı.Ain Mcrlı:eı blUnde sebıe hım aralığın. 

lS.00 
" 

18,00 
" 

13.50 

' 
., 

18,0() 
" 

18,00 .. 
22,50 ., 
22,50 .. 
!3,50 ,, 

22,50 .. 
15,i5 .. 
20,2~ 

1;;,;5 ,, 

13,50 .. 
15,ij .. 

• 

da 12 No. ıu dükkan 
., Merkeı hlllınde ~ehze blıli aralığın. 

.. 

., 

.. 

.. 
" 
•• 

" 

" 
,, 

" 

,, 

" 

da 18 ;\o. lu tlükkôn 
&{erloeı h4linde ııehze hıilı aralıjın. 

da t6 ~o. ıu dukkfın 
Merkez bjlinrle sehzc h~ti aralığın. 

da 57 r\o. lu dükUn 
Meri.ez hAlinde ~elıze üli aralığın. 

da 14 !'\o. lu dükkan 
~ferllez hAlinde !!ehre hali aratısın. 

ıla 48 !'\o. tıı dukkôn 
Merkez hAlinde seb1e halı aralığın. 

da 4 :l\o, lu dııkkiin 

~lcrkeı halinde sebze hali aralı~ın. 
ıla :\ ~o. lu rtükkan 

MerL:ez hı\linrle selıre hAli aralığın. 
da ;,5 !\o. lu tlükklın 

:\lerkcı hôlinıle schzc Mılı arnhAın. 
da :l!! No. lu dükkAo 

Merkez hAlinde ~elıze hali ıır:ılıAın. 
da 50 No. lu dii!<k~n 

Merkez hMiode ~f!bze hiıli aralı1iın. 
da 37 ?\o. lu dıikkAn 

Merkez halinde ~cbıe h~li aralı~ın. 
rlıı ~I !'\o. lu dükkan 

MerL:eı h31inric sehze hAll aralığın. 
ela 2.1 !\o. hı dükkAn 

Merkez hAlinde ~f'hzc hali aralığın. 
da 2f No. lu dükkln 

Yıllık kira roııhammcoleri ile ilk teminat mlktarl:ırı yukarıda ya. 
zılı dükkiınlar hirer sen<' müılılctlc kiraya Terilmek fırere R' rı nyn • · 
çık artlırmaya J.:oııulmııştur. Şıırtnameler Zabıt 'l"e ~luıımcl:H Miiılürlülü 
kaleminde görülecektir. l hııle S-8-940 per~embe günii ~nat 14 de de. 
imt tmcümcnrfc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ınakhuz Teya mek. 
tupları ,.e ıııırtname mucibince ibran !Azım gelen ,·e~ikalnrilc ihale 
'ünü muan~n saatte daimt encümende bulunmaUn. (6i38) 

• .y. • • 
ııı.: 

teminatı 

Tahmin 
bedeli 

2160,00 162,00 'Rc~·oğlunda Kamerhalun mahallc5inin Çukur soka
Rında 47 ?\o. hı Uglr hina satışı. 

576,00 43,20 Beyazına Camcıali .vııhallc~inin Cumhuriyet cadde. 
:ııinde 1 numaralı Karakol binası cn'kazının ııatı~ı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaııh bina 
Te enkaz ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna. 
meler zabıt Te mu:ım<!lfıl mUdürlüğü kaleminde görülecektir. lh:ıle 

9-~40 cuma günü ~aat U <le daimt encümende yapılacaktır. Talip. 
lerin ilk teminat maktım: Teya me.ktuplarile ihale sünii muayyen sa
atte daimi encümende bulunmalan. (6436) 

Liıeler Alım aatım komisyonu reisliğinden: 
Cinsi Beher J;.ilo T.F. Miktan nk temin:ıtı Eko;iltmenln 

Kr. Sa. Kilo Lf. K. yapı lııcalı 
glln ve aat, 

Zeytin :ral 63. 
17750 

38'lı:aleın ya~ sebıe umum tutarı >; 

839 50 25.YU.1940 
perşem he sün il 
s:ıal 11 ıle 

7162 lira 60 Kr. >: 
62ıt0 ldlo ~; 538 .. 11,10 
74900 adet >: -.. 
15100 demet )~ 

Manıal kömürü 5 38500 145 ,, 11,25 
Toı t eker 37 50 86500 ) 3140 :?5 ,, 11,S5 
Kesme oel.:er 41 23000 ) 
Ekmek 10 23 i5000 5i7 ı 1,40 

19-Vll-1940 IÜnÜnde eksiltmesi )·apılan Galata~aray, Hnydar. 
pa~a, Kandilli, Kabılllf, Erenköy ve Çamlıca liselerinin 19 iO mail )·ı lı 
ihtiyaçlan olan yukanda yazılı tc1·tin yağına \"C ınangnl kömürüne ve_ 
rilen fiyatlar yüksek görüldüAünden ve diğer yiyeceklere i~l<'kli çık
madıihndaıı bir ay zarfında paıartıia bırakılarak )·ukıırıcla hizaların. 
d a gösterilen (filn ve saatlerde eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme Beyo~lu lst iklAl cadde~i No. 3'9 da liseler satın ıılma J.:o. 
roisyonunca yapılacaktır. İstekliler 11>•0 :rıh ticaret oda ı Te~lkası vo 
ik teminat makbmlarile birlikte sözü geçen sün TC saatlcrrlc komls. 
)·onda btılunmalan. 

Temioatlan yatırmak TC şart.nameleri görmek isteyl'nlcrln Gala
tasaray lin slnde komisyon UtipllJiııe m ilracaatlar1. (6402) 

!ôsMANLI ~BANKASI 
TORIC AtfOftfM ŞIRICETI 

:ıe~ıs TA".'.'~t~ 1a63 
SıMOt;;;"w T~ Cl11h:.ı,.tl iü ınln~ltit rnukı""f~ılftrsı 

2191 l'lolUhlt IOMlllJJ 11tr"1tli ~;,,,.,,,. lırı:ltl· ~ılfPlıs.'ıt 
1 ,_161193' ı.,-iMi 1415 Nrtt111rıf'I R"""J OıırtO 
• • "' -:::==-:::m==:ııı:ı=:======-

.. ,..., ... : t0.000..000 ıncllta ~ıras• 
!!!!•.ıaıı_t •kcesı : ı..250.000 lncmz l.trau 

Urkiyenin başhca Şehfrterin .. J . . 
· PARIS. MARSILVA wt NIS'de 

_ _; tONORA ""MANÇESTER.de 
MtSIR,.l<IGRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. f ltlSTIN 

'~ MAvt RA"ll fROO't;d• 
-....aweMehrt 

VUCiOSt AWA RU~\AN'VA, VUNANISTAN, SURiYE. l0GNAN 

fityaDeri H blltiln Oün;;b ·Acnta" ve Mııhabfrferl \•ardır 

tte,. nevi Ban1ca Mnmeleleri yapar 

Hcsı~ en. •e m~uıı hesaptan tcti:ıd• 
T ıc.arf lrredıler w- wesa kh krt'dılrr k~dı • 
Tınlnvr ve EntC'bt meır.lekefltr ~rıne &.~de w~ .•lıotıte>sa 
6orw ~n. 
E!ılıım ve 111ıvı!Jı, altll\ .e cmı.ıa rı:erınc mas 
SeneJJ1 tahsılirı C.: uıre. 

Eıı \ı:ksek f'mft l\'l'I ı~rı~nnı hız k:rı! ~ 
l<asıbır Scrvıs.ı v.ırdor. 

PlyaNmn n müsalt tartlarif'e (kvmbaraft ft<?. 
kumbuuıı) ta~rnıf heHpluı açılır. 

~ _,_ -· 

i' Türkiye Cumhu;;yetı 
Ziraat Bankası 

Kuruluş J a rihi : l 888 
Sermayesi: 1001000,000 T ürk Liraıu 

Şube ve Ajanı adedi : 265 
7 irai ,,~ tirr !"'; .,,., ncav; h .... " ""' rnn- ~E' fe l fl'ri 

~ara b1rıktırenıere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
~trıutt Haııku,.,ı11tl• kumhıırllh ~·t> • ra ... arrııl 111::,ııpll'

ruuhı erı iti i)CI lirıt!"I hııfıın:ınlar:ı to1Cıtt>tlf' ~ ılCfa ı,:c•kllC't't'k 
ı.ur'a ile ll~ağul ıakt ıılı\na göre lkMlıııt)C ıl:lf:ıtılil·"Oktır 

• • • 
ıo 

lflO 
120 

A dl.' I 

• 
• 
• 
• 
• 

ı .mıu 

ftOO 

l.\I) 

100 

.'\CI 

'° 

Llrlllıı. ı oııu l.lrıt 

• ı.11011 

.. ı uru 

.. Ul!HI • 
• ~.llllll • 

U40Cl 

uır co 'l .• ııo 

UTJ<KA'T': He~aıılarıodakl ııarahır tıır ~erıe ıı,:trııtf ., 
ıırad~cı ıtşağı rtıışuııyttnlere lkrıırıııyP .;ıktı~ı tak<llrde ·~ ııtl 
faılaslyle 9Prtleı·tı kth K ıırı hır "'"'llP1P J <lı:-fıt 1 ~ylfll 
1 Rlrtnı·ıkanurı ı Mıırı \'e ı Hnınıııı r;.rhıı .. rınrJFO ı,;Pkıl•· ·ı•l<tt 1 

l! .. lill ................ 1111 .. mı:;ı .... 11111 .... 111ra:lm!i:D11imll .. ~ .. 

. --
Dev1et Demiryoltan ve L imanlan 
işletr-De Umum idaresi ilanlan 

Erzuruın . ~arı'<&.mış. Mudanya Hur81l, samaun • <,~ıvıı.mlıö uiu" 
hariç beynelmilel mUna.ııebetıerde satılan mUşterel< tıiletler ve Avrupıı hll 

tmda ~llyen Semplon sllrııt trenleri hariç olmak Uzcre bUtUn şebeke}•' m11" 
euı D.D/101, batk ticaret btletterf fçln D.D/102, amele ıc;ı:ı D.D/103. ~etwk 
ve b;mlr • DenJ:ı:ll D.D/10~. Sirkeci - E-Jlme • Kırklareli V.Dıı03 Samsuıı 
Slvu D.D/100, Mersin • Mamure - llkcnderun D.D/107 No.11 mıntnka cnrı· 

felerl lhdaıı edllml§tlr. 
Bu tarlfclerln tatblklne lG.8-19iOtarihinden 1llbaren baııanacaktır.~1 ı 

kQr tarlbten itibaren D.Dn, {\9.~. 67, 71, 74, 84, 88. 97, 105, ııo. 111. ı:ı~ı 
126, 134, 93, 116, 115, 130, 87, i3, No.lr tarifeler l!Lğvedtlmlşttr. "ierıı tş•• 

felere &<ire ı:lmdlye kadar gld~ seyahatlerinde ten.dl!t yapılmamış. mın:0 

kalarda mühim miktarda tenztıAt yapılmış ve uzun meaa!elerı.le gtdlş ııe \'J 

kllometnden itibaren de gldl§ - dönüş tcnzllftt ve halk ticaret b!JeU ucreth · 
rinde tat!il~t yapıtmıDtır. Tarl!e ıartıar;nu göre bin kilometreden fazla rrır 

ıafe lc;tn bilet alan yolcularına ilk tevıı.kku! edecekleri istasyonu azimet it 
taayonıında bilet alırken, mUt•~aklbeu tevakkur edecekler! istasyonları cı~ 
tevakkuf ettikleri ıatııııyonı1ıın harel<et ederken tayla etmelı \'e tevak~ 
edeceldeı1 ı1tas:;onlarıla hlle~lcrl:ıl biri muı·as:ııatı ı;ıüteakiben dl~crl de .,., 
reket edecetderl g-tın olmıık Uze;e iki defa vize ettirmek şartııırlle tevı:ıkl\ 11' 

hak~ı \•eıilmişUr. Bu §ıullıtra riayet etmeden tevakkuf edecek yoJcuJR' / 

t evakkuf ettikleri ls.tanyonı1an itibaren f;'ldlş \'eya dönüş lst.Asyorıuna kati·' 
yeniden blltt atmalan ıcabe<ler. 

Grup ,.c aile biletleri l:ı:tarrn he.rekcltı:ıden on beş dakHto cv\·eı tedat' 
edllmettdlr. 

Anacloııı roroıı ve Semplon sUrat trenlerine binmeden cv\·eı bu trenıe 
mahsuıı ıxıunı:am Ucretr bilcllol almırnn yolculann bilet ve balk Ucaret t 

letlcrl muteber tutulmıyacaktır. 
Tam UcreUI ball< ticaret bileti htı..trıllterlnln meccanen nak1 llecek li 

•' ktloya kadar l>agajlan araıııııC!a kumerı veya tamamen nOmunellk Ucıu 
e,yası da bııJıınablllr. Demlryol yolcu rcbbcrlerlnde eski tarifelere gll:-e let 
nulınuş olan Ucret vt ~artlar yeni tarifelerin merlvete ı;irdlğlnc1er. ltıbılr .... 
bUkUtnıUZdilr. 

Fazla ta!S:IAt lc,:ln lsUuıyonlara müracaat ccllleb!llr. (38~8) 16:!9!1 

• •• 
tııtc!<ll çıkmamaşıodıın dolayı lh11l~.st yapılamıyıın Alpullu ve Çer1<'' 

köyde birer su baz;tneaı ve kulesi IJCf pompacı binası ın~sı ı,ı lcapntı zıl' 1 

usutlle ve 216ı:i6 lira muhnmmen bedelle yenlden ekslıtmeye konınu~tur. 
Münakasa l Ağuııtoa 1940 Pcroenıbe gilnU-s:ıat ıı de Sirkecide 9 1,1,.l' 

me blna.ııında A. E. l~omlsyoou tarafmdan yapılacaktır. lstektllertn 162rJ i' 
lira teminat ve kanuni vesalkle ehliyet ves1k3.8rnı ihtiva edecek kapalı zıır 
!arını aynı ı;Un aast 10 na kadar komisyona \•ermeleri ıazımdır. 

Şartnameler lOA kuru§ mukabUln~ Sirkeci Ve~esıncıen t:ınl:ı edil i• 
(6052ı . ,. . 

;\fııhaınml'n hc ılcli :!200 lira olan 5000 Kı:. kG!çc kurşun 8-8-t!lO: 
pcrşcnılıe Eı"linü sıı.ıt <10.:lO) dıı H:ıydarp:ışoıla Gar binası dahilinrh 
konıiwcın l:ıı a fı nıl.rn açık cks\ltmc u ulile satın alınacaktır. 

J:ıı i~c girmek İ lf') enlerin 1G5 liralık lllUYak'kat teminat \"C konıı 
nun t:ı,·in ı·llılil \'c<.n,ı,ıc hırliktc eksiltme ~ünü saatine kndıır komi• 
}on:ı nıüı·:ıcoall:ırı liiz.ımdır. 

Du i~c all ~:ırtıııınıelcr komisyondan p:ırnı;u: olıır:ık da~ılılm:ıktıınıı 
((j :o.n 

Frans ızca ders 
Orta meklcı> \'t' ıı .. l'lcrclı ıkrıı.ıl 

kalanlara Te f'rım~11ı·o!'iırıı ıl~rı .. ı 
nelı ısıl'\ f'nlt:rf' ıııll'laı · p•rH l(r 

fra11'§11cı.1 eler" «erılır • 
Arzu edenin \'Akıl nıulh:ııı ... ııııltt 

't'ransızca O~rclmf'nı" ı .. ıninf' ')I 

tahen Te}a tılırıreıı mıiracani 
edebilirler. 

Tashih 

21 temmuz; ~40 ı:ırihli ııüı>hanı "· 
da inıi~:ır eden. Ps!.iJd:ır kr:ı n t• 

ınurıu:;ıınun l\fııltepedc ipofckli tıil' 
bostan hakkındaki ılenınd:ı horçJıı. 
nun ismi (Dursun ç:ı~ u:ş) oldu~ı: 

bııldc yıınlışlıkl:ı (Dunnuil yaııl • 
mı~lır. Tashih cdcr:z. 


