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--Da lmponu lceslb saldaymız -
VA.KIT KiTAP KUPONU 

1 den 2$ e laı.dar bir mra kupon top. 

1t.1JP ldatemim pttren o~ 
Dün ve Tann TercOme ıtfilllyatmm öçün. 
dl ileri bet ldtabuu ylb;de 30 ekSfk ılyatla 

L.:: alalllllıt~ _J 

General Veygand Vışide 

URU 

CUMARTESl6TEMMUZ1940 YIL: 23 * SAYI: 8078 

Daladye ve siyasal 
arkadaşları Lonurada 

Viıi, S (A.A.) - General Weygand'm Su
riye.de bulunduğu hakk.mda yahmer raıdyolarrn 
verdiği haber, tıımamiyle asrlsl.zdır. Weyg:and. 
Vi!;iidc bulunmaktadır. ıuARE EV!: Ankara Cad. ISTANBUL•Telu;rş.!: VAKrt'• Posta Kutusu: 46*Telefon: 2HtS ('ra.zrı • 24370 rl<111reı 

N evyork, 5 - Sabık F'ransız 
başvekili Daladye beraberinde bir
çok eski siyaset ve devlet adamları 
olduğu halde nihayet bugün İngil· 
tereye varm.ağa muvaffak olmu§· 
lardır. 

Peten hükılmefi, lngilfere ile 
diplomafik.münasebatını kesti 
Alman ajansının ·neşrettiği 

............... ~ - ~ ,--- ~rttı ~ - -- ~ -zıwwwz- -- --

Türk - Sovyet 
Fransız filosuna ateş 
açılması protesto edildi 

Dost 1 o ~un o boz m 8 Y ~ m 0.- l8i;h;rb;i~oilı~;~;j;~e;ri~jf ;nd~i;;;dik
1

h~;pf~· l 
tuf vesıkaların mahıyetı ı 8 1 . F ' 1 

·· · · · • BakO etrol ku ularım bombalamak ı in j e Çlka Ve ranSIZ ordUlarl yalnız başına bıraklldl l T urk ıyenın harıcı P Y . ç --.................................. _ .......................................................... - ...................................... ! 
topraklarllnlz U··zerınden Fransız tayya Ccucıırc, 5 (.l.A.) - Vişi'rlcn öğ. tini proteslo etmiştir. Bu prolrslo, lığı lıücıım lı:ırckcLi, İngiliz ~ere· siyaseti güneş . . . . • • ~:~~~~~~~~ıcre~~~~·lı~~·atı;~,;~slıi~;u~~:~: Peten hükumeti hesabına yapılmış- ~~~~~r.tlaima bir leke· olarak halv. 

kadar aydınlıktır relerın ın uçurulmasına m üs aada etm ış ız t:~;;:L:;:f:;:~:~:7l~T"!~-~~~'. "'~:::~.~ ~~;:~~, :- ~;~ ~- 'ııou .. ;... ,2;"'~h.:~·;,~;~ .. .!~~="~~;:"·~~;:;:: 
Fransız Sefiri Massigli Hariciye Vekilimize gön- tir. lıugiin Yi')ide gazetecileri kalıul ede. ı.ebellerimizin tarihçesi lıakkıııda 

yazan: ASIM us rek bel·an3tla bulunmuş YC Fr:ınsa kısa hir huliisa yapmam Jiızıın se-
derdiği mektupta böyle bir mutabakati l,oııılra, 5 ( ,LA.) - RöJlcr bil. ile İngiltere arasındaki ıııiiııascbcl- lir: rzuıı scnelerdenberi, Franı;a-

Alman pg-opaganda va11talan
nın iddiıuına göre Ftansada bir 
takını sh'tlsİ vesikalar elde edil· 
nıi1. Bu ~vnık araamda Franıanın 
J\ıtkara aefiri Maaııigli'ye ait bir 
rapOt" da ,·anm~. 

Gi.ıya Franı11z ıefüi harici
ye vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
ile konu~tuğu &ırada Iraktan ve
Yahut Suı·iyeden Bakü petrolleri
ne ~uir hava taarruzu yapılacak 
olurM bombe.r.-drman tayyareleri
nin Tür~iye üzerinden geçrr..eıine 
Ankara hükumetinin müsaade e. 
d\'hileceğini istidlal etmİ§ ve bu 
İıtidlaJini de o raporda F ransrz 
hariciyesine bildirmiı imi~. 

Şmdi Almanlar bu yeıikayı 
neşrederek Türkiye ile Sovyetlcc
birliğinin arasını bozmaya çah~ı
Yorlanıır! l 

Mevsuk olarak öğreniyoruz ki 
Franaanın Ankara ıefiri Mauigli 
kendisine iıtinat edilen ifadeyi 
te~p ettiği cihetle Alman rad
~?•unun Türkiye aleyhindeki id· 
~.aıı kendiliğinden suya clüıımü§

tur. 

Sovycllcr birliği ile Finlandiya 
atasında haı-p devam ederken 
~l~n gazetekdnin ne,riyatını 
T~uk~ unutmadılc. Bİ.ı gazeteler 

ur- •Yenin Kafkaıyadan BakU 
~etr-olleri Üzerine kendi havaam
d a~ geçit nrmck ~öyle dunun 

ogt-udan doğruya müttefik 83· 

~~r!eriylo birlikte taarruz edece
~~ı, hatta Boğaz)aın açank tn
gı .~~ harp gemilerini Karadeniu 
ıo-ca-. gtnı yazmı~lardı. O zanıan 
Ytne T .. k" • _. ur ıye de Sovyetler birli· 
f.:n 7"".1. boz.rnak İçin ortAya atı
be u ııo2lerıı\ ne kadaı- bot ve 
d' Y~ude olduğu bugün artık ha-
ısc erle sabit olmuı bulunuyor. 
halya.nın h~ b . . .. . 

•• dl' e gırmeaı uzen-ne Turkiy . . . • kc .. c vıu.ıyeünı tetkık eder· 
2 n nıuttefjklerine yaplığr teMiğ' 
de nu~aralı protokolun muahede
•ıl '" ece bh· süıı olmadığı anla
" tllt§lır. 

• ~VVe] \'C ahir t-L t..:v• • 
gıbı T.. ıı;ıı;.rar c .. gımız 
han' . durkiyenin milli hudutları 

cın e en k" .. k bi l tur. in il uçu r eme i yok-
tı • g tcc-e ' c Fransa ile yap
J .. gıkernıt Zkll\uahedeler hiç bir mem-
~ e ar.. d ~·ld' tnüdaE ,.ı .egı. •r. Tamamen 

aa ınahıyctındedir. 
Alınan rad ha olan ne • Yoıu hse mevzu 

ıatla 9rıyatı hcı-hangi bir mak· 
kendi;.n~mı~sa hatasını yine 

d 
mu1 taahih edec ~. . .. . t e eriz. egını unu 

---~--------~~-----
Bir kahve çöktü 

Dllı;ı akııanı 
lrotörcl\ Ahmed Uzer! Sultanahınelte 
naıı kah~·· iıı lstıca.rında bulu· 

• .. IUll!IZIJı ı;öknı 
11.lhan :ınUqterU Ue, içinde bu. 
• " crı.ll'n ll k. erlertn•ıcn ar , 1: ı~ı muhtelif 
nlıı:ın:u~ıar ... 31 aıanarıık tedavi altım. '4lr. 

almadığını bildirdı diri~·or: lerin başka bir mahb et alacağını ııın harici siyaseti, esas ilhammı, 
FrJnw.: ına~lahalıtliz:ırı J\ambon, ısÖYlemiştir. bizi İngiliz lı:ırici siyaseti ile ihfi. 

Ankara, 5 (A.A.) - Alman D. 
N. B. Ajansı, Almanya hariciye 
nezareti tarafından nc~redilen bir 
takını vesikaları telsizle yaymış
tır. Ajansın iddiasına göre, bu 
vesHı:aJar, Fransada Luvar ÜT.c· 
ri11<le Never ci•rarında bombardı
manla tahrip edilen bir Fransı.z: 
vagonunda bulunmuştur. 

Türkiye ile Sovyctler birliği 
arasındaki münasebetleri bulan
dıraeağr ümidile neşredilen iki 
telgrafa a~ğıya aynen dereedi
yoru.z:: 

Beri.in, 5 (A.A.) - 4 nıımara
lr vesikayı Fransanın Ankara sc
fid Masigli'nin Pariste hariciye 
nezaretine gönderdiği 14 Mart 
tarihli telgraf teşkil etmektedir. 
Bu telgraf BakQ ve Batumun 
bombardımanı baklı;mcla sefir ile 
hariciye vekili ara$tnda vukubu
lan bir mükalemeye mUtealliktir. 
Sefir Türk hükümcti tarafından 
müşkülat zuhurunu tahmin etmi
yor. Tdgraf metni şudur: 

"Kendisine dün yaptığım 7.İ· 
yarct esnasında hariciye vc:cili 

< n,."cırı11 ~ iirıdıdeJ 

Nevyork sergi
sinde bir suikast 
İngiliz ve Polonya pavyonları haran oldu 

SDrçok @Oü ve yaıraBo ~ar 
Scvyork, 5 - Beynelmilel sergideki İngiliz payyonunda btıRÜn hir 

borulı:ı pathıroışlır. Bu iııfilal.ın sergiye dikkal!e :yerleştirilmiş olan bir 
ölüıu m;ıkinesinin mahsulü olrtuğu görülmüştür. Esas ilibaril~ ,\Jnı:ın. 

Iarclan şüphe edilmektedir. Yil•lerce kişi tevkif olunmuştur. lııtilükın 
rnku bulduğu mınlakaua elli metrelik hir hasada ne varsa hcp~i ha. 
rap olmuştur. Polonl·alılara ait pa\'yoıı da tahrip olmuştur. Bir çok ölü 
"'e yaralı rnnhr. Ncvyork zabıtası suikastçıları şiddetle takip etmektedir. 

~::~:~: u!~fı:~ı lrK'O R'SKAN 
ingiliz limanla-1 TAHTELBAHiR 

rına girdiler · 1 
İngiltereye iltihak etmi- İ 
yen Fransız gemilerine 

ateş açılacak 
Ne,•york, S - Yeniden birçok 

Fransız harp gemileri lngiliz: li· 
manlarına gelmişlerdir. lskcnde· 
ıiyc limanında bulunan Fransıır 
harp gemilerinden biri de İngiliz 
ablukasını kırarak denize açılmak 
istemiştir. Bu sırada İtalyan tay
yareleri de 1skenderiyeye taarruz 
etmiş olduklarından, İngiliz ve 
Fransız gemileri müştereken ltaJ. 
yan hava kuvvetlerine ateş açmış· 
lardır. 

İngiliz adaları istila 
edilebilir mi? 

YAZAN : 
Me~hur tnglllz Romancısı 

BUytllc lnglllz muharriri Koruı.n 

Doyl "İngUtere adaları llttlta edile. 
bllir,, ter.ini 25 sene evvel müdııfwı 
eden bu hJk:A.~·c, otrudlyc kadar oku· 
dnğumız deniz blkltyelerlniu en he 
yeca.nlı ve en meraltlısıdu. 

Mevzunu mlihlnı bir hususiyet 
şudur ki Konan Doyl bu blkltyesllo 
bugtlnkü ~selert 2.; eene evveı • 
dtlşlinerek yıumış; ve lngilt.Pre ' 
sene 10nra bu tehllkclel'e baklkat~· 
maruz kalmıştır. 

Bugün üçüncü 
... ..... _yf.::ıımızda okuvunu7 

Nevyol'k, S - İngiliz harp ~C· 
mileri gerek Akdeniz ve gerekse 
diğer denizlerde teııadüf edecek· 
leri Fransız harp gemilcrnidcn 

( Veımmı 2 ne ide J ~ ........................................ .. 

uusiiıı lıı~ilir. haricie nc:ıarcli IH.'7.. Bodııiıı ezcümle dc>nıiştir l..i: 1:1f halinde bulundum.bilecek hiçbir 
dinde, İngiliz filosunun Akllenir. • "- tngilterenin Merselkelıir'dc şey yapmamak arzusundan almakla 
deki Fransız filosuna karşı hareke- bulunan Fransız fiJosuna karşı :vap- (Devamı 2 ncldc) 

Cebelüttaıık 
Amerika Hariciye encümeni reisi Pitrnan diyor ki: 

ilk hava hücu
muna uğradı 

Vatanperver Amerikahla r Çörçilin 
haklmane hareketini alkışhyacaklardır 

Şimdiye kadar 60 İtal
yan tayyaresi düşüriildü 

CebclUttarıl<, 5 (,\,.\.) - Höytcr: 
CebelUttaı-ık'a yapılan ilk ha,·a hü. 

cumunda bic;;bir basar Ye zayiat olma· 
tnl§tır. Atılan ııekl7. bomba.um hcpıi 
de denize düı;ımüştllr. 

Va,inglon, 5 ( A.ıi.) - Röylcr bil. 
diriyor: 

İnı:<ilteren in Fransıı rlnnn n ınası
na harşı hareketi, cok biiyük nlfıka 
uynndırmıştır. liımıda lehariiz ('!· 
tirildiği ~ilıi bu h:ırckct, lıütUn sulh 
şayialarına nihayet verm<'klc ve 
lngillercni n miicarklne de' nma 
azmetmiş lnıJunduğuıııı i ~lı:ıt e~·Ie. 
mekledir. C,:örc;ilin hu lıurckel Lı.ık. 

Ka.hlrc, 6 (A .. A.) - Efr declz teb· • 1 h "ınc n ilklim ,erıneği ı\ıncrika 
llğinde şöyle denllmektecllr: 

DUn sabah :Lıkendcr1ye Uzertnde Birleşik de' l<'tlcri n ı• lıı r:ı kıııış ol-
ltalyan bava taarruzları ltaydedllmlo· ma~ı takdir oluııııınl"ııdır. 
th-. Takriben 32 homb& ıı.tttaıı:sa da llu hususta tefsirlerde lıuluııao 
az ha.aar vardır. Bir bonıba Kral Fa. bir zat şöyle demiştir: ,\ıııcrika nir
ruk'un mall.kAnesine d!l!:'mllştür. ü~ lc~ik dcvlet:erinin Frans:ı ıle .:ıla. 
ki~i ölm~. 4 k1,ı hafifçe yıı.ralannıı§· kadar olar:ık hisseltiği esııslı eııılı. 
tır. şe, <loııanın:ıy:ı v3zhcl c•ılilmc-;ile 

Kalılre, .:; (A.1\.) - toglllz t.ava şimdi halledilmiş .bulunmaklarlır. 
kuvvetlerinin bir tebli~l. dUn öğleden ~ütün Fransız re!'.mi be:r:ın31ının 
sonra altı İngiliz avcı tayyaresinin şımdi arlık dünyaya Bcrlin yolu ile 
dokuz düşman a\·cıstyle karşıla.şaral< 1 ranılm:ık!a o!Ju~u d:ı k:ı~dcdilınck
yedisln! ıdüşürd!lkleıilll blldiraıekte- J leıJir. 
dir. Bir İngiliz tayyaresi avdet etme- Ayan lı::ıricıYe cnciiıııcni rel~ı 
mfş ise de. hududa yaklo bir yerde Pitman d · t' • k .. 
yere indiği za.nnolunmaktartrr. 

13
.. .. enıış ır 1 

• 
ulun vatansever Amc>riknlılar, 

Cörçili bu hakimane h3rekelinden ( nevamı ı nclıle) 

\'C ccs::ın:tıııdeıı dola~ ı ıılkışlı~ a. 
cakllr. lngiliı; müdafaa kunetinin 
llifler tarafından yapılacak hücu -
ma uzun müddet yadanıp dayann
ınıyacağı şimdiye kadar hazan dil. 
şüniiyoı,luysa, bu, dünkü hareketin 
zanı:ıııınıl:t yapılmamasından kor. 
kıılduğu i~·indi. Eminim ki bütün 
Amerik:ın :iy::ın :ıza~rı B. Çörcilin 
bu h:ırckclini :.ılkışlıYacaktır. 

Öi:lrenllıJiğinc göre, Amerika do. 
ııanm:ısıııııı mecmu tonilato lıacıui
niıı yliıuc iO nisbetinde fazlalaşlı· 
rılması lıahkındaki k::ınun projesi. 
nin la~\·ibindcn CYYel, ayan bari_ 
ciycı enciiıneninin dünkü hafi cel
sesi ııde, J<ransıı; donanmasının il· 
kıbeti, donunnıa lıaşkumandanlısı 
ile cnciirııen arasında uzun müna. 
kaşalar~ me\ zu Leşkil etmiştir. Yine 
ölirenildiğine göre, donanma mü • 
messillerı, <'nciimende şu sözleri 
sfıylcıni~lerctir: Fransız donanma _ 
sının bir kıc;ı;ıının ,\lınanl:ır eline 
r.ıcı:ıne."i ihliınali, Amerikanın iki 
oky3nus donanmasını kurnrnita baş
lrım:ıı;ını her zamandan daha zira
ıle mecburi kılmaktadır. 

Amerika Cumhurreisi Ruzveıt 

Sulh için lüzumlu gördüğü beş şartı oııdirdi 

Vniversfte talim taburu kampı dün ·başlamıştır. Resimde kampa çıkan 
talebelerden bir kısmı görülüyo.r. 



._,,.. ..... ~~*" ... ~ ........ 

6suTEl.MhMı~çz i~-lüzumlu gördü- lngiliz taygareleri.· r·"K-;"i:;;.-~;;;~·-ı= 
. lı ~ •· l • ordumuzun , 

2-VAKIT 

Ruzvelt 
beş şartı . bildirdi 1 11;.~.'!: , .... ~a,~~V- ~·-~~~ ~d~..,~~~ ı· Hat~:.~i~~!i'!::ıdö-1 

ı dl 1 ~ a retinden tebliğ euılmı,tır: bır olu, 7 yaralı vardır. 
Hyde - Park, 5 (A.A.) - Röy· ı ki ticarı ve külture se er ar.· Dün süııdüı, lngifü boınb-·r~t • Hu11srued:'-Oe in~ilizlerin daha 

ğü 
ter: Gazeteciler toplantısında vedildiği. takd}~cl.e ~unun;., t~ak- man tnyynrelcri .m~manın retroı az mu\·aHakı}·eti olıtıı.;ştur. Bu· 
Ruzvelt, devamlr lıir sulhun tcsi- kuk edebıleeegını soyıeın:ı~tı.. tesisatları, münakale hutl:ırı \I.! eh·. racla ı alnız ikı saman yı~ını ate~ 
si için kendince lüzbumlu görü.- B. Ruzvelt, bu gayelerın ana- l · r 

1 
d 

len b-tş şartı zikretmiştir: hatlarının, Amerikan:n bu beş poları iizerine ttıarruıtla bıı un. ~~~1!.~ıı:. Ingi ~z 1~v~ o.r mıun~ 
1 _ Korkunun izalesi. Halk fikri tahakkuk ettirmc~e gayı-et muşlıı:-dır. )Utun Jest ve .. are e erı gece y~-

l af d bt>mba dt edip etmiyeceği ve ~öyle böyle J Rboterdam b~·e ~uklhuben 1~:akbıııın· p~lnU§~ı~: in
1 

g~lı.: .. had<:a k~~v\·etlcrtı-
tayyare er tar ın an r • .. . h''k" tler kurmak id-.ı . d:ı ulunan ır ı;o · nı~nı:ı ar cını. rıın ci.ıru:n erı gun cr~gunc aı -
man edilmekten veya diğer bir muessır u ume s ı ı · · l' ı Jk ı k. 

b fkr" tad kaldıran ınillet- bardım.rn edı nıı,ıır. ıe ç ·ııc J ı nıaktadu. 
milletin taarruzuna uğramamak· u 

1 1 or ~n 1 f tmiyere'{ Ever \·e Hol:ındarlnki lpeııl.ıurl< hıy- şurnhor1>t Zıriılı>ıımt. 3apılırn ba.sJ.t1ı 
tan korkmamalıdır. Bu şartın ta· tere kar ı mu a e et e d • \"are nıeydanlarm:ı ı\a taarruz eılil L<>ndra, ô lA . .-\.) - In:;.1Hz slyaEı 
hakkuku için milletler sila.blat'rm bunlardan r.arfınazar mı .e cc~ ;0i~ ,.e yerde lııılıın,ın naklive l:ı): muhar.-irlerlmien blılm ~·.ınları y;,z· 
bırakmalıdırlar. yoksa tallakkukunu teşvık rr;ı C• , w't:leri ·ile ıiı~er ta'·Yarelc~ 111111~· makta•ırr: 

d . - · • ı · · ·dana ctı{ar· • · · ., , · · i ı ·ı h .. k 2- Matbuat hürriyeti. e_:-cgı me1>e esım.m~y • lı.:rıt.ınuşıur. Diğer bazı toy,arcleı 3 Te:mmu2 gece:; n~ı ız a.v ... uv. 
Reisicumhur, bunun mühim el· dıgıru beyan etmıştır. ·r d de lıa~:.ıra uğratılmı,,tır. Rüııin tay_ vetleri taıaf.tıdan h.i('l lhııanıwı. kat· 

· Mill R · · mh korporatı ev· şı yapıl::ın akının ehen:.ıııı)ietl, yalnız dugw unu beyan etmiştır. et eısıcu u
1
r, 

1 
, ı.ı elerııım: :rnliınen donmiişlcr<lir. , 

1 
t hrl 

ı · tal a A manva \i c • ın~a.at ~:uıtıyelenn ... e yapı an :ı. • 
memleketin her mıntakasmda ve lct enn veya Y ' · İ .. k- lıta·e laını ~.~rıl:mııın mıi•all ol- batta a;örtilmemektefür. Hücumun a 
cihanda cereyan eden hadiseler Sovyet Rus yada bulunan. ıu dıı~ u;aına'.\ırııı. ra ;ıııcn Alnııı,ıYaıta A. tıl mll!ıi,ıı uıarı heyflyctl lııı<iltcrenlıı 
hakkında sansürden geçmemiş metler gibi hükumet~en~. e· lıı·ıı, ll•Jl:Hııl.ıdı.ı 1-\•ıJ H· F~nıı•tıd.ı tauruz tehoiJı ıııtıuda oulundugu el· 
malumatı alabilmelidir. Bütün mokrasilerden daha mucsslr ol· ~len·ıl !J1Jn1bıırı1ıııı.uı eılılıni~lir. hıılle sarnlıor.st !ia!harp kruva:ı.uriln· 
istihbarat kaynaklarından ser- duğunu açık b.ir _sur~t1:e kabul c:: .Bet-lin, 5 (,.\.A.) - D. N. B. de yap1l.ın vahım ha"'ıı.rntt.ıı goruıe. 
best'"'e ı'sti·fade c<lilemezse, cihan· m.İ"'- ve kanunı, ıcraı ve hııkul.ı A ·. . b"ld. · . mekteaır. :s ,,. .. k lı Ja1ı:sı ı ınyor. 
da istikrar olamaz. sahalarda mevcut mura a e . ve tnoilh: bava kuvvetlerinin Al· HuyUk Brltanya.ya kar§t ... ası ınllt 

3 _Din serbestisi. müvaz~e fikirle~yle. Ame:_:kön m.ın ,,.~raı:isinde gayri askeri' he- ya:ıta i.ııti.19. lıaı-d~cti denizden ya~ııla· 
B. Ruzvelt, bu serıbestinin de· sisteaunde techhu~le~ın tabıı ol· c.Jeflı:rc karsı vdi:-.i ~üzcJ tcvci;ı bılcccktır. l>erıi:::Je ı~. soıı sö;ı: lutııaı 

d - b t t r • " - ve mulılmm'1l nal•lıyatıııı rnuhafaZ'.ı mokrat memleketlerde mevcut ugunu eyan e .ıruş 1 
• .•. ettikleri hiicumlara ait halıed<r u·'·' 

hükUm. t R · · b r ı:>aret cttıgt bu cı.h?ıı kuı;uk 1.:Uzlltnınların m ........ auı olduğuna, fakat başka · e eısıcum u • ·. . .. 1. gittikc~ cırtınaktaclır. ıçm '"'7.t.'m bulunan en svo llalt>nı \'a• 
sistemi tatbik edilen memleketler- noktalann sebebını ~y ıycreı<, Alnıanya.ııın .,ar! rnda ufak lı.r .:Jr~ınl \aııccak ola:ı bilyllk zrrhlr ;e. 

• · b .. "'k b. kısım Amerıkalrların, ,"' -de bulunmadığına t§aret etmi§· uyu ır d 
1 

. 
1 

k k.•~alıdrıın h-:ınıuuc1ın1a u c-sna::.ııı. lllil~rın"'ıı·. 
·· · l ası o ayıı;ıy 6 orp:>· tir. muessır om . . - .. dii l • 2 tcruımıı "CC~si ile lcıgiliz 'ı"Uhı;ck tonaJlı gemilerin muıı~a 

k h.. tif h'" 1-~ et seklının kabulu k· .. · ı ~'· 4 - Fikirlerini soyleme ur- ra Ul\.um ~ 1 1 n t c~ l..ıv:ı!bd.Sl mr Lujday tarlasın:, di..c; ::aııı .>lmak:;ızm <leıılzden yapı ll.C<U> 
riyeti. bin.de reylvd~~şt.o ma arı :.ı e • ınfr~tür. Civardn l.,uluna.n bir kö}: bir ı.ıuıi amellyea!, ihtiyat kıta~t ol-

B. Ruzvelt, bükUıneti devirme- süiünü bi ıbrnıışbır. R . . h r lu evı h.i:ıoı:ııa uı~rcı.ru:ıtır. Bir dı- mı) c.a bır kıra oruueum . .n ye.p:ı.caıı 
Ye +-ebbu""s etmemek «:ırtile her- Bununla era er cıım.:um u., .., d•fA 1. . 1 ... 1. .• L. b·· ıstııaya benzer. Xorvcç lıarel>Atında 

•v:ıı k:r- h kkma b k hal'·ın oldl.!kca cuk bı~· ı;<:r - "• atı an sı.: .ız ı...vmu·ı, 1 nıaruz kaldlkl:ırı bahri zayiat ı.-e bü· 
kesin fikrini söyleme a U ısrm ~ .. .. : ... nalard isabet ederek dddi lıa.S<1-
malilc olması lazım-veldigvini be· lunmasma ragmen butun nüf.u~a r"t .._·apmı,,,tır yül~ tonajlı zırhlt gemllerlr.\n e:.l:lııeo 

t> f t ı el ,... .. J ll' • acı olması dol:ıy1slle, IŞ:trnh<ıı·ı.ıt gemL 
yan etmiştir. . nisbct e~il~ce az a 

0 
ma ıgı .. ı İngiliz hava kuvvetlerinin Al· .sJne yapılan hıu:arıı.t IJir kat uaha mü· 

5 - Zarurete karşı masunıyet. kaydetmı~tır. ma:lyanın şimalinde bir şehrin bim bulunmaktadtr. 

B. Ruzvelt, milletler arasında- mahallelerine yaphğ1 hücum da· lngilt.t>rc~e Alman t:ıyynı-ı>lednlıı 
ha vahim neticeler vermiştir. Bu taarruzu 

C b I • • tt k • k hav a hücumda 20 infilak ve 30 yangın T,ondra, :; (.\ .,U - ıtuvn neza. e e u arı 1 bombası atrlmıştır. Bunlar.dan al· telinden Lcblığ edilmiştir: 
tısı patlaı,.,.amı1Jtır. İki sivil öl· Dün gece ılü~m:ın Jıoınlııınlını.ın 

An.lakyrı, 5 ( A.A.J - Kahr:ımnn 

orduıııııııın H:.ıtııya arak lıastıüı gü
niin ıhiııci yüı.!önüıuü olün lıu .. ,an 
co~ku11 ı;-e caııd ım teıtıhürat içinde 
kullıılandı. Sabahleyin hilkiııuet, 
parti ve h;.l!i müınes~illerirıden ınü
rrkkcp bir heyet me~·ki konıııtnnını 
ın:ıkamımla ziyaretle ş~lı·tntla ~Rıı. 

lı orılumıııu !<el='mtamı5 Ye lı;•lkın 
şiıkrıınh.rtnı sunmuştur. )lerasıın 

~;aat 10.30 d;• f5ti!dM :ı.rar!iı ile lırı-:_ 
hımış ,.e !:;bedi ~din :ızlı hatırası 

lcbc-il cılilerek ~lilll sere olan s:ır. 

:->ılrııaı h:ıAlılık , minnet "e ~u:.r.111 

hisleri bir kere daha trJ.:rar:u ıınuş. 

tır. Bir slinri nılıfreze~i ile ııkın· 
cı nıiifrc.ı;csl ;;ehre .qiri')i lerıısif rl. 
mi~ \'e meyd:ını rl l'ılrhır.ın binlerce 
halk lurahndan alkış tufanına bo. 
iiıılmuştur. 

BiHüıı hal k taşkın bir neşe için. 
<le l.ıa~·raııı ;.•apm:ıkla ı;;clıir lıaşlıın 

başa bayraklarla mım renkler \"e 
l:ıkııa fl!rlerıe sü~Jen111iş Jmlunıııak
lrıd ır. Bu akşam lskenılenında hir 
gnrdenparti verilecekliı·. 

İngiliz l in1anlarına 
giren Fransız 

genulerr 
'/iu.,ı.ııul ı I ı m ıuc J 

iııgiltereye iltihak etmeyenlere 
derhal ateş açılması emri almtır 
!ardır. 

Londra, 5 (A.A.) - Röyter· 
Lon.c.irada öğrenildiğine ~öre, 

İskoçya sulann~a şu anda Fı an-

Radvomuzda ecne
bi isimlerin okunuşu 

Aksam rerikirulıin Dikkatler siı

tunuı;cla "iyi spiker istiyoruz .. lw;ı
lıkh ~ ,1z1yı okııduk. Buna bir koç 
sün c\··;cl hir. rle işaret elınl~, l'}U 

hcı·l;esin bildiği ".\den" i btıraıı 

ıspiiwrlıı tııgiliı ı;;hesile ".\dıı" ~ek. 
linde okuduğunu Ytmuışlık. 

Uuo:ün yhıe ecnebi isimlerin oı...u. 
ııu~l:ırına i"aret edeı-e~iz. 

fl:ızeteler ve lı:ılk "Çe-mberla) n" 
~sz:ır okurl3r. naılyomıııun spil\e

ri "<:cmlıirlin" • olrnr. Eden'in ıı•lı 

''İdin., llir. lfa ve huna bcnıer şa
hıs Mnıleri işte hep böyle okunup 

gidiyor. Erlr.nin ~dı İngiliz Şİ"i'estle 
'fe 1n~lli1.lerc göre lrlin'ılir. P.ize 

ı.:i.iı·c ise ecnebi isimlerini nas!! o· 
kursak öyle yazılmalı ,.c si'lylennıc. 
lidir. Hiç bir Fransız Çeınberlaynin 

ismi rıi Çeıubirlin dl ye oknmaz. Hi; 
hir lngiliz de lleryo'nun isminı 
Frrınsı~ şivcsile l'C aksanile ~nni 

Eryo diye okum~ız. bir ecnebi l!>_ 
ınini n:nnl olurı;rı öylt': okur. P<"kı 
hi7.e ne oluyor! Bilhas~a radyuııuıı. 
ıhı ingiliıce isimleri '"b.ı~nn spih· 
rin Londrn<la okumu~ oiıluğ•ınu b· 
hat için mi'!., tam Jngiliı şhc~ilr 
ı·c onların oku<lul;bn gibi oktı)l•. 
ruz. Sonra spikerlerin okııyu}uı~. 

•.fa ıla Yahılet yok. Ciri satıah lıı. 
giliz ~ive .. ile, aJ,;şaru okuyun Tiiı·k 
<;i\ esile o:.u rnr. Baıan ·n~iJizrl·~ l! 

~ u•,ufun le~iriııden 'eY:f lr\~ilİl hi· 
m:ıres!ne ~inli ıliyc "l:ıı•ıık, .t.ılı'

ııin tle aılı ,\ ıJn olııYcri~ or. Dilıı tı<". 
ce <le Mı-.ıı·r1a Vcrt partig!nin arlı 
Vnf'ıt olduğu gilıi.. Spikcrh•r 
rncınlekcl lı:ınl:ırı söylemedikleri. 
ne göre temiz tiirkı;e ile d lnl'.') ici
lcrı ne lıilap etmeleri liizımdır 

d 
müş, üç ki§i yaralanmıştır. 1 O tayyareleri J n~illercııin ılo~u - ~i. 

h .. c umun a u g"' ra 1 ev yangtn neticesinde tahrip edil. ""lll, U(J~lt - cenup \'C balı - l'CllU U miş, bir cok evler boınbalardan bıınıfaki lıazı bü!gclcr ıııcrinc taar. 

srz bahrive kuvvetlerine mensup \'c hundan ':ıoıır.ı spiker :ılınır. 
iki cüzütam b·•lunmaktadır. . 

"' kcıı \IC <•o)\ ılihk"1li hir- şhc imli· Oran deniz: Jıar!.ıinde inı:-riiiz • . 
,.. hnnı ) '.tpn .. ık, mc' l"tıl ),piket Jcrırı 

(Bu~taıafı 1 incide) 
Londra, oı ( A.A.J - İngiliz ga_ 

ıetelerinin bildirildiğine göre, tını. 
~a ile muharebenin ba,ıamasından 
tıeri 60 ltalyan tayyare~! dü~ürül • 
müştür. Du rakama ayrıca 18 tay
) are dalın ıliiYe edllmesi hızım ~ef_ 
uıcktedir. Filhakika, pek ıi yade 
hnsn.rn uğrııYnn bu tayyarelerin Ds
lcrlne diinehildlkkrı pek me,kOk. 

hasara uğramı~tır. ruzl:ınla hulunınu~\ordır. Şimdiye 
bahı erkend~n hatif truıltla~·. zır.alı o. Diğer taraftan öğrenildiğir.e kadar alımın raporlar hasarın hafif 
tomoblller ve motorize piyade kuv· göre, Rhenanie'nin bir ~ehrindc· olılıığuııu Lildirmeklcdir. Olen yok

zay\aunın asgari oldu~u haJcliın· de ıcıııı 7 tıiı:..-e ik l:onu:,.ın:ılnrı 11 

da Londrada mlitalea yürütül- lemin rlııırk rad~o ıdarc-;inııı lıcl. 
mektedir. Fcı.~at bahri mcıbafüde, lı ı..as'ı rn?:irclerrıııkn bıri otıu:!lt~ 
Fransız clizüta.nlannı,1 küçiik bir dır ılı~ e diışiıııül ,,1 ııı .. . 

ltı I". 

Jt.al3 anların !Jomtıı:uııunıwı 
">fairobl, 5 ( A.,1.) - Röyter: 
Xa!rohlde nc~redllen resmi Jn. 

sılı7. tebliği: 
Duşmnn, lla.lıe~-Kcn)·a hududun. 

da İngiliz ..Moyalenln fasılalı noın
h:ırdımnnma bu sahalı başlamı~tır. 
Bomb:ırdıman saat 10,4 de bitmi,~ 
lir. Şimdiye kadar bir ölti, cok az 
hasar olduğu bildirilmiştir. .Doın
bardunanı müteakip hiç bir kara. 
kuvvetinin taernııu 0Jmam15tır. 

llabe, Cephe81nde 
Itahiro, 6 (A.A.) - İngiliz tebliği: 
Garp çölUndc, Capuzzo civarında 

vo Sollum•un garbmda l<eşlf hareket· 
leri.ne devam edHmcktedir. 

Habeo ecpheBinde, Kassalad.aki İn· 
glliz ileri karakolları' 4 Temmuz sa-

vetlerindeıı rntltc§ckkil !talyan kuv. 
vetleti tara1'mdan lıucunıı. uğraıntş

trr. Dllşman kuvvetine n.ğlr bombar. 

d'11Ull layyan~ıert yardmı etmekte idi. 
KUçUk 1ngllt.z garntzonunwı ı-ekllmc· 
sı Ut.ertne Ka:;ısaııı. Uerl ltarakoiu dU:J· 

mıLn ta.rn!nıılnn işgal edılmıştir. Ile· 
men ayni ııaatte diğer bir lngili?. ·ncrl 
ltaraltolu olan Otılabat ttıcvl~U <!~ b:ı. 
va ıruvvctltnnln ynrı.lınıı ile hücuma 
uıtrıı.nıı~tır. lngıliz 'kıt:ıatı üU7 manr. 
ıttır' zayiat ven1irdıkten \"e ikf ta~ a· 
re de dUcUrdUkten eoorıı evçelden 
lıa:ıarlanan mevzllere çekilml~lerdlr. 

lngillz baı.-a l<un·ctlerı N .. temıı.'yı 
Şlddetıe bombard:man ederek lm;l.a
Iarlıı. tayyare meyclanma tanı ısa· 

betler kaydetmı:lerdır. 

Diğer cephelenle 
uey olmamı~tır. 

d~ğcr bir 

Ciano Berline gitti 
.Romn, IJ - !tıılyan Hariciye tıa.zırı 

Kont Cia.no Alnıanyarun daveti UzerL 
ne bu sabah Beı·Jine nıUtcveccihen 
Romadan hareket etmi!)tir. 

Faydah bilgiler, merakh şeyler ------
Fransız ve ingiliz ticaret filoları 

ki evlere kaqjr da bir hava hücu· ıur. 
mu yapılmış 25 yangın ve 15 in- Hava rafi topltırı hu s;ılıılı faali. 
filak bombası atılmıştır. Beş bom.. yete ~eı;miş 'e ;;pi\ fire Layyurelcri 
badan biri ancak altc saat sonra lrnYnlımıııışlır. Rirar. sonrn lıir :\1. 
patlamıştır. Bir ev yıkılmrş ve nıan bomlıan.lıman tyyarer.i ıı.levler 
muhtelif binalar hasara uğramı~- içıııde deııiıe düşliyordu. Tnyynrc
tır. Maddi zarar pek çoktur. ılekl ?ii~·t ı\!mao ktırlarılarak l'SİI 

limanda üstü..:>te ve hallt:dileme2 
bir m~ele l:arsısın.cla bulun<.luk-
larına i!';"lret edilmektedir. Fran· 
sız gemikrinin birçeık toplaıım 
İngifü filosu üzerine tevcih cü.::
bilci\kleri çok ~üplıelidir. 

Ameı·ikada 126 gemiye 
el kondu 

Diğer bir ııehrin bir ınahallest· l·rtılnıı~Lı r. 
ne de 14 bomba atılmı~tır Evle· ; 

Londra, 5 (A.A.) - R oyter ; ~tn~ork. ıs - Yeni l•ab;ıl ı:ııltlnıi~ 
Londra salahiyettar mahıillc· ol:uı bir l•anuna !31..!nacl~n Am~rfüarı 

Hindiçinide 
Statoko mu haf aza 

edilecek 

rinde teyit edildiğine gör~, ~:ma
li Fransa.ela in~ ~dilmekte olaı1 
bazı Fran:uz d~ııanmacıı cü:.:ütam. 
!arı iciııde birr.ok mütehassıs ::ı· 
mele -bulunciu{u haiclı: İngilttre· 
ye ro,norkörler vasıta~iyle çekil
ınio;l erdir. 

İ.ondra, 5 (A.A.) - Şimdi ha· 
ber alır.dı~ına göre, 19 hazirart 
günü öğleden sonra yani Franea
nın ter.limiyetinden iki gün son· 
ra. bir rransız harp gemisi bir iıı· 
giliz limanına girmiş ve rıhtımda 

Singaptık", 5 (A . .ı\.). - Bl~r-ada ( na gönüllü yazılmak aousuncla- ola:ı halk tarafından büyük teza
nesredilcn bir · rcsmı teblıgde, dırlar. hüratla karnılanmıştsr. Gemi Fran 
...,. ~ 1 ·ı· akanlatı ta Romrr, :; - Tok~ odaıı ~rlen ha~ sız bahri yelileriyle dolu bıılu,1· 

hazirıı- oe~.ırelı A.merıkan limantıı.rm. 
dıt IJuJ unan ı 26 paı r,a gemiye el koy 

mu,tur. "Bu ı;emilenn 24 tıtn(s\ ln;ı· 
ti:-lere. :!6 t:ı.ne.>1ı lt.alyanlııra, 23 to.nc· 
:!İ Jfollaııd:ılılara Ye dığcrleıi de mulı. 
teııt dt:Yletl·~re ve Amerikaya. all.tlt. 

Fransa İngiltere 
ile siyasi ınünase

batı kesti 
( Hcı~turufı J irwiıic) .ı:ı ransız ve ngı ız m ' - t 1 . . · 1 1 

• ·. ı 
af d H. d" · • F ansız de- herlere n:ı.zarmı ııu lır. ım1ıyııı ı. ma,:;:ta ıdi. Geminin ı;:ev'k vt.? ıua-

r ın an ın ıçını ve r .. ıııııı:aırnııırı va~ıı:ısilc Çine silah resi için lazungelcn efrat mikta· itli. Hı:t. .\lııınn~ a ile h;ırbe, tnı;lllc 
niz kuvvetleri hakkrnd~ st~t~k.o- kaçakçılığı :nwılması meselesi hak- rın.dan r.ok fazla ta\rfa mevcuau. renin ıcsiri altında .~irdik. En-ı:l:i 
ııun muhafaza edilcccğı J.;.ılclırıl- kında .Japon hiikiınıı-liniıı notasın:ı Bilalıar~ öğreııilcli{ine nazaran, ln:.;il:cıc ilanı harı> tlli. 

mektedir. fngi'izlcr yarııı revap verecekler- bütii.n bu bahriyelifor, gemiye U:; llorluın. biHıhada tnsılizkrin ':-1· 

Singapur, 5 (A.A.) - Röyter: uir. Japon askeri nıah:ıfili hıı i~in teşkil edile;ı lirnanlarclııki ba11ri mal Fransız ordularını 'c Bclı;jka 
l ·~ 1~ 11. krıli 1;urctıe halline Jrnı.ır \(!rilıni~ ve berri servislerden to;:>lanrr:ı~ •

1 1 
h ı ol 

Zannedilc ı~ine göre •rar:sıı · ın· olduğu ;.c muvafı:. hir r.ev!lp :ılın. orJıısunu ıt?.'>ı ~::. nw ıra .mı~ 
dj.ciııisinin vazi,~cu, Çındel;i fıı. bı:l tınmal,ta idi. Ha!k ;;tmiyi sı:· lltıkl:lrını ıııılatmış ve hilı'.ıhara, mu. 

J m:ırlı:;ı lnkrlirılc lnıdliı aleylıt:ırlığı vinde h:ı.yk~rarL: selamla..41·ı; ,,e .. ... 
1 glliz kuvvetlerini.; başkıımaııda. harbinin lı:ı:;lıyı.rağı ve lnı::iliılcrle .. • . . . nl . Larekc muza!,erelcrı e:.ıınsınlla 'o-

' Fransız ba.ı.1rıyelilcn bu ara ce- 1 
. 1 kk ı~ Fr:ıno;ı~ ru amiral Sir Pcrc·,ı Noble, uzat: ynpılmaklll olan ıniic;ıclcle Prens · .. 1 ııannı:ı ıne;.e esı ıa ını ·• • Dün okuduğunuz- gibi Fransız yillc .kuvvctleı ını uu sayede cı:.a· . . b k vap vererek ma1·scyyezı SO} :- . h h" 

fil §arl~ .f.ranı:.ız dcnıe kuvvetlen .\- Konoycnin arıon lmn·e!leı·ine u- mis_lerdir. Bilahare a.kc:~m üz.-ı:ri.· ı lıii\Lı.mcıin.in. ıı.:.ı.th harekctını :ı ı harp osunun bir k.xsmı İngiliz retten kurtarmaya mu't'affak o:. d d ~· ı ·ıd· ·ı l ı u· ~·· 
l=---1 -.ı- .. tteba d ıımda bulWliiü Visnmiral Decoux man a e ecr~ı ıı ırı mr.' c ır. ne tloc;ru bu ]imana daha bırcot( ırıcHııtı eımı~tıı. uua.u.ıan • ...._ mure tın an tec- muşlardır, • .. ~ 
· edil k in ·ı· 1 - ve Hindir.ini u:numi valisi Gene- Rorıııı, J~ - .sı·ıı .... nptırc!:ıki hülün ku'"çu··.,. F a 1sız vemı" sı· gelmi• ve 

1 
· l' nt ere gı ız ere teslim ol- Diğer taraftan -<lilnyaınrı erı :ı: - "" , .... r ı .. • ~· .. _ Uun;ııım,ı mcsc csıne ı::e ılll:<', 

du; bir !kısmı da Oranda muka- hızlı giden transatlantikleri. m-- ral Catroux aralarmd<t münaka§a ecnebiler h:ıpsedilnıi~tir. ertesi gün bunları denizaltı gemi- ııwre~al l'len ve ben Jngiliz hillıiı· 
vemet etmek istedikleri için ya- seli Nonn.a.ndi gibi. Fraı-aanrtı· edilmiştiı. Bugün neşredilen bir Tokyo,:; (ıt.A.) - lfnrki~c ne. }eri, destroyerler, avizolar takip llH'line ınülcaddit defa en resmi H 

kıldılar. İçerlerindcn bir ikisi de dır. Buna rağmen Fran•..ı nooc!erıı tebliğde Hindiçini statiikosunun zarcı i namına söı söylcmc~e s:ıla- etmiş ve daha ertesi gün <le silah· en kati bc~·anatta lmluııdul .. ,\ lrıı· .. ı 
Tulona iltica etti. vapurlan itibariyle diğer b~ş. menı muha!aza edileceğinin bildirildi- hiyell:ır lıir ıal Ç3nkayşck'in i<la. lı balıkçı geıdleri ve ticaret ge, 

hiil,(ııneli, donımm:ıınızı keı~ılisiıw 
lcsliı11 ctmemid islcıucdi, l:liı:, er,l. 

ıııiiltcfilolcı itnizc l\:.ırsı ıl:ıinı:ı tlıı· 

rii~t bir surette b;ırc:.cı ettıl. . ., 

Adetleri 180 i geçen bu harp Jeket arasında pek gcrid~ kalu. ği hatt:latrlmaktaclır. Saigon'dan resi altındaki Çine y:ıpıl:ın n:ıkli. nıileri de dahil olma:C üzere, bti· 
g~erini.n yanrba~ında Fransa- Franaada bu ya~taki ~apurlatın : gelen bir Jngiliıin söylediğine yalı kontro1a memur olan llindiçi. yük miktarda daha küçük gemi· 
nın bir de büyük bir ticaret filo- nisbeti yüzde J ı dir. Alrr.anyada naz~ran Hindiçini Fransızları tı· nlrleki Japon l;omisyonunun Fran_ lcr vasıl olmuştur. Çarşamba gü
sı:ı var.dır. Bu ~caret filosunuıı yüz.de 30, lngilterecle yfi 7.Aie 28. m::miyetl~ r.~areşa! P~:enin siya· ı sız makamlarile ınulabık kalarak nli yeni iki destroyer dah a gel
da bir kısmı mutareke şartlarını Norveçte ise yüzde 25 clir. scti:ı.e munalıf ve ıngılız ordusu· i~r başl:ıch~ını bc)an etmiştir. mi~tir. floduin, bil3.lııı.rn, ln~ilıı:lcrin Frarı 
~ulc~~~kt~~ ~~ı~~~~~~~-------~-------··~------------~------~~~~--~~~~~~-~~~~G~~~e*~e~~~c~·~ 
çekmişler ve İngiliz kontrolü al- A}Qam aaa.t dokııh.. S!rkecldckl ıo- Küçük hikaye 1 ;tbl dı~a.ı-~ya tırıaznı.,tı .. !çinin çektiği ce Fran."J.'.lruıı duı;ti.l~il hayret vo yc.•ı 
tında sefer yap~ya ~§1 .. ~· kantaıardan blri.oe girdım. '!"cmıık '.'li· ltompo:ıtoyu bu kUçUk meslekta~ıma anlatmı§ '\"'C sözforine ~öyle c.ie\·a-ı et. 
el F k ·· h ki üh b r kraın edemeıni.§tlm. ıui!tir: ır. a at şup esi.% ~ un, 

1 

yorum. Bir ee karnım aı; lti. dunyayı a.~11 ç· lll alltoP.'i r Azğm i.Jtilıam bir anda. ııciııtivermi3· kısmı anavata.n ve mustemle..-:e- yeseıu doymzyacağmı! ili. Kalktım. Huabı verirken lokanta " - Ha.lta. bugün bt:e lngilu ba!ı 
lerde bulunmaktadır. Lokanta biraz tenha.ca, tıı; dort ma- ,,ahib1ne föyle ehemmiyet vermiyor- ti~·esi, bkcn<lertyede bir Fran:n:: !ih• 

Fransa ticaret filosu itibariyle sada. mtıııtert var. <.hlfüa hl'rkeıı t.e nıuıı gibi ıonlum: sunu ııaı.ıı abluka. etmektedir. ı~.ı 
dünyada altıncı gelen memleket- beniın gibi acıı..-nıı., olacak! BUytak -•-••• -· Çocuk ne istiyordu ki,. Fransız filo.su l!ınanı terkcLme~e t~ 
lerden biridir. Diğer dcveltler de bir Jtıtiha ıle taba.klua ej?'!Hyorlar. dincıı bu l:Uçlik kolun bilekten a,,ağı· lak lıabarttm:ı. ~ l!anı;i çocuk?· IJCbbti~ eylediği takdird~ batırılrr.a:.. 
sıra itibariyle şunlar.dır: Ben de çalalı bir aalat:ı:;a gôtllrtlyor. r,:nm i;opuk olduğunu görılUm. KüçUk müvezzi çolak l~oliyle v~ne - O kllçük mUvczzl canm1 .. Kom- tehHkcııine mııruz bu1unm:ıkiad:r. 

bir önUmdı:ıki yemeğ• da:lılır:yor, ya~ çocuk kırmızı bir et dUğilmil ile nl. kompostosunu i:Jaret P.deı·ek ııonıyor- posto mu soruyordu, neydi?. Pazar. 
İngiltere: 20,2; A~rika: 10,2; g!lzle de listeyi tetl•ilt e:ilyor, ytyP. ha;rı:ıt tulan kolunu w.:atrur~: du: hk ediyordu Jp.ni ... 

Japonya: 4; ?forveç: 3,9; Alman· cegim dlğer ycmokleı1 ta.ss.r!ı:.:;oru-:ı' _ Son dakika, h&\'11.disleri yazıyor, _ Kar, kuru:.. -- Anladım beyim, deminki elsizl 
Ya: 3,7 ·, Fransa: 3 milyon tonila- Bu sırada. ~eriye blr çocuk ~:.r.::ı. u k _ on be•.. soruyor511nuz .. O her ak~aın böyle be· 

Cu vakr1.~a.ı·, :ıiya:rctimi:.:.in 'e~1ıc i 

Ü4erinc1.e derin bir lesir icr~da:ı ıı·~
li kalmryacakt.:ır. Balıriyd!lerimizln l) 

tu:nilnden me_,ul olan mc:ııl •':~tlc rl =' 

ıomalik münasebetlerimizi ke:.ol(" 
kar.ırrur. bu saba.h. leess4rlc &Jma 
ıne1::buriyet!nde bt:l<.nJuk. 

ç ·uru~.. ,. 
to ! KüçUk blr gazete mtivezzl.f.. Shnd< Dly.e i:ı:otimde ı:ırarla duruyor, bir - Bana seci buçuk lmru:luk ver· llr. nıa.~larr dola.~tr, benimle ııö:ı:de 
Eğer Holanda ve Norvecin is- bir kaı; "Son Dakil:ıı., v:ı.r:. , sa:a.taya, blr tabaktAkl yemeğe bakı mecı misin.. pazıı.l'lıli edel". Bazan benden, ba.-.aD 

tilı:,_ d t ilt > ·1t· - üı; kuru~a. son havaal.!.e:·f ,·a· ~or. gö::leri dalrp .,,.,.icliyordu. - Hayır olmaz.. da merhametli mü~t~rilerdeu belcıten ~ın an sonra ng ereye ı l• zı " 'LI k b" tu 
1 

. 
ca eden bütün Norvc~ tice.ret fi· yor. Eereket bu tevaklrnt uzun s:lrmedl. - Xe oluı, o kıı.darpa.ı·am \•ar. yemek yı!r .. ' er ·eıı ır r ü ge!:mme 

• Her masllnm tinUnde durııl..layor, H Fakat çocuğun gfü:lerlnden ziyade - Olmaz dedik .• Haydi. yolu bulmu!.• .osıyle bir krsım Holandak filosu· bu dural:laması srrasuıda, armut Ç<i- ben dıılml.;}. d.nrln bir dilşUnceye gar- \·e çocuk armut çöpU gibi boynunu 
nu hesaba lı-..atacak olursa bugün pU gibi boynunu bUkerek ma.s:ılarti•· kolmuztum. btiJ.:ereh: 
Ingilterenin elinde bulunM ti::a- ırt tUrlU yemekleri, komposto~arı _ t~tc hayat. dıyordum. Bu masura - Peki, d,.,d!.. ne yapayım .• Bııri 
ret filosunun 30 milyon tonilato- meyvnları ağZ1 sulanarak ~eyrcdiyor. belki b1r p;)~TJr cl<me':f p:ırasmı zor sıdip bu gazeteleri de sRtaynn o za. 
ya çıktığını kabul etmeliyiz ki, dl!· ı;;karısor \'e ~-e:ne:·dere· de hıık!r biı ırnn gelir yerim .. 
}U, bugüııe kadar hiç 'bir milletin Elımde olmaksı~m gozl.l.m r;o..:u~a ~urctıe be:.kıyor. 1311 m•Jlıa"creyl de dinledikten !'O!l. 

alDp olnıadıtı geni~ Te aza.metli takılı:nl§tı. Sol kolunu uzatmı) tizen· Bu ıı:ra.da ç;ocui'o'un :oknnta snh ı,;. ra artı4t bir lokmanın botiazınıdan 
ir ku~ttr. Nitekim İngilizler ne gau:teleri 3ıralanıı;;lı. nn.ı~at e- l• konu~malltıı olclıı~unıı gc;rduın. ;,u. ;:cçm~sİ'ır> irpk,L, :, o >t\I. Çı1r.uJ;; o:: 

f'landerdeki 300.000 ldsilik bü-- ....:MJU•& ,. www 

.MUZAF"FF.R ACAI\ Ntwyor!-:, 5 (A.A.l - St<Jfa!l!: 
:\(}T: Brle:>l alqı:un bu l•ilçüğü ay. Xevyo:·~ llerald Tl'ib-.;ne b'a::ek 
ııı sa.::ıtte ayni lol:antada. yine gör- ·•ora.n,. cinmndah"i Fransız !ruvYet 
etim. Bir d~arlılrlı ailenin yE:nıelil~. lcıine lnJii!:ı; tilcsu tııra.fmdan yapı
ı ini st:yrettikten sonra.: "All!h Allah 

ıruı tMıTuz hakkmd:ı. tefllirlerde l.ıu. herkes ne de ;;ü:;el !<·emekler yiyor .. ., 
luıımaktıı ve Fran!lanm fn;itterc:,·e d~ı:lJ ve o mua;)'a çağırıfarıı.k g-iın:lce 

ırnrnım dovurdu. .~ı . ,\ . haı-r ilün r.lm:?3im ımılıterı 1 aclüı:-y· 
· a u o # il ;;q;• l<'nıP"ktt.i'lirler, 





Tüf k-Sovyet do ti " u u 
mağa matuf vesikaların ma 

fUkl AMdolu )'&)'IUID• qm dl. l kımındu 'ıbUI ten ise, .,,_. "-· ı • • ..................... ,...... Dil mlddellerden bqk .. iM> 
va.qL etluklııl oldUCwıu, ~ ~ ~ım4an TQrlrl,-e dliv dnlttltr ......... t1a '91& ılıB - ad dılllan Jlnmeftrftdn ll4kli " 
re me)"UaS&nD& beDDa ,men ta71a baktındaki 1M"Ofelerhntaden mali. a. t11tt --: illa ••'ı •• mtanınan tela ltliUmlll olan 
ve tauiDı edllmedtlinl beyq etme.11 maıtar bulunmıyucalı ciheUe, mQt. .....,.ar ...,, • T-ı• • nı cla anan dltble llmak 1 
mecburiyetindeyim. Kaltmatıaa ,O· Lefik knıvu6rleria müdahalesin- :'9.,:: =iı.aa f it aS::- der. 
re. Zengulclall Mm~ ... .,.. .. *a- den tflPhai• daha as milıkilllt do- .... 1 't .,... rt _.. l'Nlllll .... ~rta itli 
r&bl1k auaJt am..aalD .,. ,_.. " 1 S.alardn ille blrfqla .. ,..._ 
muı.a.u ID&1Jls maısemMiDUl t.._ turabillr, ftlllll• lll•llılıdte 11 11 _,. 19uır ._dllı b~dllıllll 
um. dllD•..-.. mcbal. uva tur- lılu~fih, bu suretle tahcUt •tlil. -. ,.atur • ._ tllııl •rı• ı ..._ ---~ 
....,_ Dlll wllWH• JllaUI "" lllJt ola dahi M ı. bir lwüetiSL - ... ._ ... - lııllla _.., •• tir. ....... ı•-
mbı ~ clbetle TQrk Sku.dl· Tllrkf18 hükGmetfni ('Ok naslt bir •• •*Ilı. ~- ,...... ..ıtmlfa 
J'&b 1ç1a u,a:.ı ebeDUDIJ'eU bUa olAA vuQ-ete lika edecelini. blHea. •11ıaıııtll tat · tt 11•1 llld raa pllotliriil ufl'ea•ıtl ...,.. 
1ıu uu DOJııüıl ••wttpe>lda ,...._ alır• TOrk ....,....'81n maa.s kı- aıu ar _.,. .... lllrM ....._ ~.~ ~ .. --*':.1abekle• 
cak bir .lıa'n. taarruuu marus bll'ak laealı tesirleri dOşilnmekslıln tat- .-ı UMJull -rt u.. nmn 
muua c* lldl1&tma '* -...ut ola· blldne ıfrf11Jeeelint hndlntiaden • - • ......... ,.. a ....ı. 11 _...,.. ..... ••r belde 
-cmı da .,.....,..._ Aüed ınü' saklamırnak letp eder. iti• ba \'I• ıe 8ıılb9o ll••ar• llPa .va.. ......._. • lliuhtelaeldlt' • 
.......... • w.amıu Usırl*lar tclD aiyet blıl, TOrlclyenln ıeatlhl hal. ,..,. 'WnlML ............ 11 .... ...... .._ .a•a IQhtl 
~ Wtablc '* mW.. tallp et- lındakl mltllhanlara seTletmlf IHI.. .. Wr alıllll tallmla ........... da ftlrlnt ........ idi• 
...aı-. llA7Nt ederim. laınaaktadır. • prk ı..w. MTa bntllert ku 

1 - Kandals mtMlell " bu 111.. Nelleel mDllhuahm fU olacak- b - 0..1"9l18n • depolarm daı da. 11111 ..,,.,..._. te ... lal 
1ardald aak1lJ&tm SOV7•~.~~- hr· Slmdlkl ahval ve -raıt i"'fQde ~- lfi ••k•" nr • ..._ tle .._ ... .._..,, lllma11na bl 
Dil De Alıau llltl1&c&tmm ......... a'J' • ~ Y"" " .- I.__ .,. __ ...._ ........ -

da ttlll ~bklar w "mltebassıalann t.kdfr ve ,,.,.. ,., ..--- ... n. tılT8D wna--.. , • 
:-:mıu-...:ı-oenıetmüten Cartı olma. edecekleri bir m6hlettn ıonra. en c - Pnasıs ordalan lcıla mail. ........Ua balna illı.,.tba• • 
~ koJaylıklı orıaniıe edlhııeel mlnt. rubt. •lhlmatat. lutut " •ite. •- .....,.... .... 1 
~ lılr bal ..W baln°ma-wm kin olan 1ttreket. Ttrklrenln endi. harrlt malMme •kllnb H blerl ...,. Mfllliılllla lldlJMUn• 

d 

~ olJIWlllml mH)tMf tuUa ·~ telerfnl ftll&M lllbal'I lllbflecelJ. ihtiJaC -.-...tldıldlr, ... ,... elllto ......... bir 
mek tcalleder. llel ller müaftlQI mlı nfsbette, Ba1ı6 Dzerlne >'•P•ta.. 2• saat icladı 4 tnnla barüet il• 4....a .-.U. laftllll '" 
aaal'lam mDt.tılft dnletıer. ...... eat bir harekettir. Nflqyet bQ ha· ettlJI fanolantlula talullrde aıkll· IMltalNtltrlJe labrlti JNı-... 
m 1ıalmldılkı.n takdirde ww.,, relteHen elde edlleeet muTttta••ıet ııt ti stın cle•am edecektir. tıaa. ........_ noll...._ anif =-=.... n:;-,_~ IJle netfeeler tnlll edeblllr" SoT. at aalcll ıctn anı mlddete U.tb'•t tülWe lılwbal'daw olmlıthr .. 
c.tıwU pütı ~ffll datm• Jet .. retetlal o nlsbette felee al. ftl'dır. Binaeule)'b ctm'aa 18 ,.... lbamıftll meqaa hbls mOd 
üa.dllenk ~ Ulldl edlleD nbr lı:I, eler hlbnl suretle lntı11r lbmıdır. F.cer (a) "' (b) f•lınl9.. ba ı.ombardımaıa lzerlae ıea 
.,. '1'QrldıQl lıella1aa 1ı1r JardaD tttfrfleblllrse. mUTattüıyetfmb. nada yadı itlerin •J'll• 111U•d• da cllpuın tarafmclaa lttlbu 
muabedM' ..... tatblkl .. ,.. ~ den cesaret alan Tlıt:lıe. Karede- ıc,.. edUebfJecell naurı lUara a. nacak mabbU tedbJrlen brp 
blmt mu......, oldutıl tüdll'cle. nbdekl babrt kontrol arnelfnllalfl llnına, delQ,lryolo mabemealle la. ıülleeet ~lr ..aafJette balun 
Juadltılaln Jek!D bir bu'p tebftul•ta daha mtlsalt 'eralt içinde terası hu· ılllı" Pransu ordulınnın ıa...ı. a~de olmin ltlHrlle 
tebdldl aJtmda teWdd ederek, mitte. IUIUftda 'bize daha tolaylakll 111'• H ait ıaaJlemt derbaJ MTUdllmM 11 lcia de Jhımdır.,. 
ftlOeı'9 mtracaatı llaHııdt, Karadlal· dnn edebilir. llrtile. u 11 •l-60 da JAgwdJr. 
• larp pmll9'l ,_...,_ allld• lm:tı: •tıU111ll ---~-------_....., _________ .....,. 
,.uuatar • ..,.... "*' 1ıu fU'tlUdaa bit 111· Franaıs ..liri M-Wli-
ıt ....... - ..... dltQdlr. KaıMml., ..:. U tlllft..Jve v-uı:-: •• 
• .... ,.. •• ata dnletlldalll dl.... ·-· ,.,,_ -v .,.....,.,_ 
- ....... 11111. TQrld,..aa ..,.... ..,,,,enliii ,,..,,,,,,, ....... lılr -- ..uo..a Olalılllr, 
1ıa -- - •lrle•ı .. ı ...... , 1d 
._..... 11a -"nUerla blıul 
etWdlrl tMJald'de•ı m1llQlr olac&• 
lmdU. 1'u •beple ao.ıet Jbl8ra " 
tıaııa sUıl mubnle)1 ..._.. 

.,. .. llUllü edeD "' ftJa - ...... 
lılt:lll put.llılcıRlnl tallrOl edtlıalr. Jaıı 
,.Ut altmda. ...... , ......... Al
... .,....... pelrll& 1dsald .... 
-.,.1ı111111r. ........................ 
7& lldl .............. .... ......... '* ...... liU'elM ... 
metkutf)'9tl Ulladt bil• lcwJet bQo 

k*nıeU.... ......... lillUıdtlt llna. 
~ aplm11naı müalıll ~ 
ıer tD · mGlk 1ıaaıı111111 1ıılr 
mpılttM.iılrl ............ 
audatıemılldlr. 

Tetel»t.llalıail&lla ntUc:at olaralc 
..... •mıtuı paUak •ernaal lbU. 
mall biç •ır nklt mtlstebat &del .. 
dlleala. Ve .,. •aafJet l>lıl, ma
t111ner tewebblatln Tlrlrlrula 
mildafun babmıadan, tnUt ~ 
etil lellrler ft ülalerle ........ ol. 
mamın ıcnr edebilir. Blueu. 
JeJta Büt'Ja brft 71Pılaeü llart. • etin ı.w.nı ettfrebfltetll. .,.., 
mlhlel ve •1111 telnirlerln lttPtuı -....-ur. ~ 

:. 
,; 

NllMIJ'll. Karadenlıcle toatrol ...,... ıı.,. ..,.ıt tahtında len 
'" ....,.,llectlctlr? 

: 

• So.,,.a. Bom-. BuJpr ._,. ltaJ
JU .-Uerlal .... Whrlle .... 
trol etmtt ,.. mU7ellQe &llal bit. 
JUk. Kaftaqa Umu1ari1e Tw 
alulan •• Ballar aablll ll'lllDdla 
mekik lldlp ..... So1'1et ,.. ltaı-

111 petıöl ...Utriae acık dtRll
lcrde 11Pıllmınn llUWlltlQt tat • 
h1k edem anı ....ıt tabtıada ..._ 
nne Te llUrl koatroldu ltçir • 

met me'mJaltebıolacübr: MoQeae 
edflea ıemllerf n l>lr bıbrl as.. Wf• 

edilerek orada kontreUmnın >'•· 

.., 

• 
k 
prtaıan ,.. hmaıe.ının tabUJesl 
çln de bunlann ıatlq48real icap 
der. • 11 ..... TarldJWdn .. ,ka 
erede olabWrt Jlabnmue oı .. 

f 
e 
n 
rak pterflec:et llol•Jlıklar da Wl 
telmbebBtr. DeallebiUr kJ. Tllrkl. 
re. dcılrudan dolrarı nsllUtllkJer. 
le tetrlll •esal eder bir qaJ1et .. 
alonıeat n Almın:ıı ~••dlılaf 
lr muhuım ,..•l>-ellnde lelAltl 
decekUr. Sbaftll halde bu t.ı.ra
ın ...,. .. fltJıı edflta Mbeplere 

blDaea. Ttrld,e hDll6Metfnla ba 
kadar ileri llhnı• amlde oldaltt

it 
'b 
e 
I 

a u umıetmfJ'OnQD. ..... tipte 
bir harekat ı .. nar Mllebtllr mt? 
TOıtı,.nıa ful lftlnkl ohuk11. 
118 ıc...cteabde metedtlr bir bell. 
rl k-.troı k:lut••• tatbiki ....... 
beaıa lrabU elıaadıta ıfbl bu dn. ...... .......... .._. .... .... 
lr fi)' a.119 .._Dllill. dtlll•lb 
emllerhaJ-. ltndlal• •• nakll
ab .._... "A1W 11ı811erllll 

b 

• , 
Te llattl A .... a ""Aline le.aba 
.... ,... ..... ,.,. l1t ........ 
wı ........ ,... ... Japılnuı ... 
...... htınnü ...... •Qnt)t ... ,._ 

bll9N• balan•k l~n aeelaln 
......_. .. aecmesinl tülJ)'ll et. 
•• te DJtftır. ••"11 ._.. etmekle tlrtffa tdt-
10l'Ulll· Eler .llu ...,..et, teblt .,.. 

•n1n-.. • CA.A.) - n••"'.,.. 
lbalana -.rt ...._ rn··- a· 
-- 1'QıQk elolll ........ ~ 
VüUI '°11 ~'Da 1......-ı 
Dldüa ""4mD11Ur: 

...... 1 t"l'ftıııl-• .... 
AıdaV*Dlm, 

AJmq ~- 'l'lllltt ~ 
~ ..... •...-tratta .. Kut ~ 
da P7&~Ume ~ • ........ ..... Mil••· ......... .. , ... 

Aa- ...................... . 
r~ pyet bu teıırat baldkıt.u .. 
ııa wllttUdWI 111süde iM, ~ 
~~ ........... 
8U'IJı .untı. kaldl bir müQ'•t an.et,._.,. 
..... "" .... allat ..... 

.. lılrt ft)'& 4ll&wt Dl ~ ..... 
tlae llUl oı..,.. ............. 
1ılriade ...... ftrlı teıpnldan ..... 
.. Jlüa'JU ............. .... 
n...~~ 
attaudt ,........... ...... .. ._... .... ~ ........... -
~ ...... . 

G.,..,.al V qaıcnlaa 
Gamla• .-,,enlili ...,,., 
....... ( ,_,.....D.11.a 

.;ar• t _,... WC•ı- Mt .. 
larü ,.. '!'ilk.~ ......... 
... ~ alJetl 111...-U. 
il llalııll Uddl ............... 

lılr..U.-----~· .. ...,.,........,..,..: 
...... ( )-Dtltıı18ftft' 

lllkaa-ıalV.....Stulflatlab. 
.. ~tıert ~ G""9l 
a...ua De .... lnlneu.t ....... 
..... , Gaenl vum _ _., ...... 
rUea IU ~ lllttle .-..... 

......_ .... ID ..... ..,._. 
melctedlr: .. ~ ,.trea. .. .._.. 
1ımııe._. ................... ..... ... __. ................. ~ 
lılh1111t111Mlap ............ ... 
lalMak '* ~ ......... .,.... 
l1flÖ! ...,,. "' ...... ....... 

--~----lıGrlla ftvldwla * a1erı •••• ,. ................. ..... 
1111'.a '* ...... ~ ..._ 
eldulu •'8ntll ..... ~ 
ld .................. ... 
-~ ""w'ıt , .. ••tıs. n. .... ~ . 

...... 'l'lrlıl1t ...... .. ...... 

ucaü ----- ......... "" -....... ~.,....,.. lanma...,.... Amade .......... 

Bu ma.alMbkrda aıananlan ,..,...: 
Tek Pfte llSldal ,.,.anda W

rlacl ~ Vanlar, bıılacl d8-
ab feneri Bndlaa ..,,,,_ • 

txı ÇIPTE undal ~ 
da: Blttnci Fulı Tqkaya, Ddacl 
Ali Tat-
ta Çtti"i:C: A4a ~ .adllcl ........... 

...,_,ikinci Ali Tq. Deli' A· kar. ...,.--. ____________ _ 
Bt1t Çtn'S fQtllarda: Blriacl 11 

Rtrt'kedta W ... t A,.,-. Qılncl 
klllıt .,.... ..... .,.. 
~ 

iKi ÇIJTB ~: Blrlact 

=-ı::.::.= 
4 TBKLI latllutaı BidMI -- .............. ...... 
~ ltAiat ..-1ıa B...,_ 
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.!!,r gezintinin ıntıbalaırı : 

Millet bah~esi 
~ yagmurlu bir alt

llrıı tıklım tı1dım dolu bir ikinci 
ıtıc\'ki tramvay arabuında Şişli
te doğru Taksimden hardket et-
ıniıtik. Arka Nhanlzkta idim. Her 
lk§anı böyle evime dönerken in
'lnların aruma 111app lcalır, bir
Çok feyler düşünürOm, ya hiç bir ry d\i§ünmeden ıaöylenenlcri din-
'rtlekle :ımlenirim. Buan bu 
tthanııktarda birdenbire bütün 
Y•bancııar herha."lıgi bir müşte
rek fikir, bir hisle Pazıcaltıya ka
dar M.rnimi bir dostluk tesia eder· 
lcr Bazan da herk.ea ~urtur • 
herkea herkcae aokulduğu halde, 
Yahanc:ıl.ıık~rmı o kadar muhafa
~a ederler ki, tramvaydan in~r 
1nincz üç dakika aoınra aynı ın
sanıar ba!ka bir yer.de, bambqka 
bir tesadüfle bulupalar, bu ak
!a.m tramvayda hep beraber seya
hat ettiklerini hatırlayamazlar. 
Bana gelince bazı defa sokakta 
herhangi birisini o kadar gözüm 
ısırır, o kadar bu adam bana ya
bancı gelmez ki, kendi kendime 
kimdi, klındi? Allahım bu adam 
kimdi? diye dili}ünür dun.mım. 

O adam ekseriya ya bir tramvay 
biletçisi çıkar. Yahut da her a.k· 
§anı Taksim - Şi~li hattında bır
kaç defa seyahat ettigimiz zat
tır. 

Evet, bazı akıamlar herha.-ıg~ 
bir milnakapWın veya herhangı 
tatlı ve ıtlzel bir laftan sonr.a: 
gcrilmi§, aan, yorgun yüzler 'p~r-. 
denbire bir çocuk güliimsemesıy
le biribirlerine açılır. Derhal sa
ğındaki veya solundaki. yahut da 
karsısındakiyle üc beş kelime k.o
nu:ımak, bir ihtiyaç haline gelır. 
Derhal sabanldcta aamimi bir ha· 
va başlar. Gülü~Wür, fikir be.yan 
edilir, mlinakap edilir. Bu. ı~ o 
kadar aari bir ıekilde olur ı...,, ın
san hayret eder. 

Biribiri.-ıi t.anımıyan inunların 
uzun bir yolculuga çıktıkları za
man, biribirlerini bir tartı§ları. 
biribirlerine gizliden ~izliye so
kÜlu~ları vardır. lki gUn gonra en 
iyi ahbap olunmuıtur. Artık her 

Yazan: Sait Faik 
eekidir. Oraya ait bir iki hikaye 
okuduğumu hatırlıyorum. Mese
le. o değil. Bahçenin bu ya§ı ben
ce sayılmaz. Geceleri ve parasız 
millete açılma zamanı yan~ "Mil· 
Iet Bah~esi" deameye layık .za
manı daha çok yenidir. Hemen 
hemen bet altı aylık bir şeydir. 
Ondan evvel kapıda Yahudi mat· 
m.azeller gitclerin bafında otu· 
rurlar, adama piastre. (5) derler
di. Daha sonraları ihtiyar memur
lar peyda oldu. Yine gişeler~~ 
başlarını untıp: "Nereye gidı
yoraun hem~rim? Babanın bah
çesi mi zannettin?" diye ismi _Mil: 
Jet Bahçesi olan bahçeye mılleu 
bırakmadılar. lıte nihayet giıeler 
yıkıldı. Bahçe altı aydır ıehrin 
insanlarına açrktır. Geceleri zevk 
&iz ve çok a§ikar da olsa ışıklı· 
dır. Diyeceğim bu ıtıldan daha 
gizli, daha sessiz ıed4lıız. da~.a 
belirsiz yapsalardı çok daha gu
zcl olurdu. Fakat mademki ışık 
yandığı belli olıun isteniyor. _ale
lade Japon ve tenlik fC"nerlerı de 
bu vazifeyi görür. , .. 

Manzara daho. güzel olur. Ku· 
çük kandiller, Türk usul mahya
lar bile kurulabilirdi. Bu Ermı:: 
ni usta, ; ahut da Mac~r ~~ıı 
nefise mektebi talebeaı zev_kı ı!c; 
aydınlatılan '!'aksim bahçcs1 benı 
pek sannıyor. 

Bununla beraber ziyanı yok l · 
Nihayet bu ıehir de ~enim zev~!· 
me göre tanzim edılecck deı;ıl 
}'al .... 
Yağmur yağıyordu. Bahçede 

kimseler yo~du. Aşil:ar ve orta 
Avrupa zevkli ışıklar parıl parıl 
ya:ımışlardı. Parkın. i~cinde. ise 
bir tek çift vardı. Bır Ermem va
tandas teessüfle: 

- Yazık, dedi, b:dava yanı-
yor. 

lngiliz ve Alnôrikan matbuatı 
ıngiliz donanmasının hareketini 

nasll tefsir ediyorlar 
J.ondza. 5 ( A. 1.) - l'lu) ter. , u muharebe hakkında !!ada ku.!ur 1 
1ngilız m:ıllıu:ıtı huk\ınıelın ı·ı·nn. cdcmıyeceginuı: blr vazife olarak lıU. 

k <tUm \crecel, oldugııdur. 
stz filosuna k:ır:;ı ol:ın lını c c~ınl 1"e'·l orl<, .:; ( \, \.) - Nevyork He· 
ev ine ve acı '.le. kıırısık hı,r. lıısk ıald Trlbune gazete.si, lngillz hükQ

lrnrşılıı.mıştır. Sı·vıııçlc. cım"ıı 1111• melınln seri hareketini methcderelc, 
k\ınıct. ~:ılım; l~uyiik nrit~ll\Qlllll ı §\l!ilnrı vıızmaktadıı: 
ıııcnfa:ıti b:ıkıınıııd:ın degıl. :l.} ııı . 

1 b . z l ı:rnn~anın , e bit- \ Bıı hareıtet. mUtte!ıkıne lh:ınet e-ıanınııc a ız .ı ... , 
• • r t' b:tklll\111 den \e n::ızı ftitubatının bir lJeti ha.. 

tun beo;crıyetın men :ı 1 1 
• ı lıne gcçnwı olan \işi hükumetinin 

dnıı lıu h.ırekcle tc' essul. t ıı:~ek 1 ~t nc,1 uırı~ını tcbaıilz ettirmektedir. 
cesarelini ~v teımişlir. M·ı _ııc. r.un. 1 vı11ı hU.-umeU bellcl bUyUk Britan· 
kii Klcrınon-l·errnrıd hlıkunwtının 1 yaya lllnı h rp edecektir, takat bu 
hallı h:ırt'keti Oıerine r.!iki ~ll.ilı ! tehlikede ehemmiyet yolctur. Vl~i lıU· 
kardeşled bugün s:ıkınılııııısı im- kOmeU m(Uıe\1 bUtUn otorttesinı kay. 
kan ız olan bu lınrelıctirı kurbanı bctmljitlr. BUyük B .. ltanyanm, bütUn 
olnmşlardır. bUr insanları, bUtUn Fransız. Alman, 

Fr:ıns1z Jıalırbelilrrı ıı;in içinde hUr AmerlkaJı:arm cevap ,·erebileceği 
bulnnduklıırı ıniiskül Ya7.1Yel dolan- mil.nevi kuvvctı me\·cut bulunmakta.. 
sile hüyıik bir scmp·ıli gosterilmck. dır. Nc\'yorlc 'frubune gnzetesl blta· 
le ,.e bıı lrnhı-iyclilerin nıt ınh·ket- raf her insanın, lngUlzlerin Fransız 

· d'" l· , l ııt ski ıniitte- donanmasını müsadere etmekte hak-
lerınc onıııe' 'e :ı;:ı 1 c .. ıı olduıorunu tasdik eder., tlcmoktcdlr. 
fikleı-iııin ~·anı başında ınuc.ıdelc- 0 

ve rlevmıı şıklarından hiriııl <;cr111e. -------------
~e davet edilmiş nlın:ısıııdnıı doln:rı 
lnRiltere hukiımeıi tehrik rdilme! -
tedir. :\h"lız Kronihl :\nııyor: Hı:r. 
Fr::ın~ıı filousnıı Fron~nnın clc~il, 
llillcrin elinden :ıhlık.'Slıudi Fran
sa ndııııı ~upıhın sc:1 n:.ııilerin acıı •• 
t:ın nı;-ıt.;ı ''Fr:ı11s1z Fiilırcri,. nılıııı 
,·erdikleri mnrc~ol Pctcıw Bcrlin 
tar:ıhnd:ın dikte cdilrnis bulımmnk. 
tadır. 

I>c~·Ji :'ı!c:1 I l at.ıl ur: 
Fr:ın~ız filosunun en hu~ ıık kısmı. 

illi\ uüşııııııı pell~l' inden u:rnkluş
tırılmış ulmasınunn dolu.} ı herkes 
,,c,·lnecel,tır. \ nıımııg:ı nıccbıır ol· 
tluğumuı. lıaziıı 'ozlfedcıı dıılaYı 
(;örçil ı.u·:ıfmcl:ııı göslt•rlh•ıı kcdPrc 
lıcrkrs istirnk edecektir. Borılo a. 
llamlıırının şuursuz 'c bcuhnhl si
) :ı .. elini miiletiıııiY. lnl lıilı <·lnırktc 

olduğu sihi ı.ırih tc tukhllı cdccck
Ur. Fr:ın<;11 fılıı,ıııııı J,:ıı sı IJU l::ı· 
r:ırı :ılııınk idıı 'ııi. ek lıir nıanc' i 
CC!!ftrcl J;,zıın O ınusluı. n 1 ıı•ra:ıl 

bfö ük bir ndaın t:ır:ıfmd:ın dikte 
edilen güzel lıiı icra. 1 olınn';'l\11. 

Dııll~ Jkralıl ynıı~·Qr: 

Türkkuşu paraşütçü
leri Edirnede 

J §CY konu~ulur. Bir cümleden ha
p tıralara atlanır. Bir hafta son

ra., yolculuğun sonunda artı~ iç
li dııh olunmu~tur. 

Bütün s:ıhanhk taadik etti. Ben 
evvela tasdik eder gibi oldum. 
Sonra dü~ündüm ki, bu bir te:ıc 
cift icin bir belediye bütün fcncr
ierinf yakabilir. Bu bir israf de
ğildir. Bu bir belediyenin §ehrin 
insanlarına yapacağı ve göıtere
ceği en güzel bir harekettir. 
Yağmurlu bir gecede bir çiftin 

girdiği parkın bütün 'lşıklarl ya
nabilir. ll~tti, bu,nuıu i9,n, ~li 
bir tertibat bile yapılabilir, Ame
rikanvari olur ama hoıı olur: iki 
insan ağırlığını bir kÔntakla ha
ber verip bütUn bahçenin ışıkla
rını yaktırac:tk bir tertibat... Bu 
güzel günde bir başlangıçtır. 

Bıışkıı tUrlll olamazdı. Bu suıunıl

mıı..n tmkCl.nsız bir r;cydi. Bu tedbiri 
tı1zzat kendi cmniyoUmlz, !nknt aym 
zamanda lxı;erlycte lta.r;,ı olım varli:c
miz dikte etmekte idi. Zil':ı biz h&rlıl 
ı:a:ycmtiğfürtz tn1t.dlrd·~ be~ rlytt 111.y. 
bt>laeaktıl' Akdı:ınlzdehl bo.rckl'lttnn 
n1Uteessır o•an Fransıt bahriyeUlc 1 
igın kederimiz tavs!t odllcmiyccek de 
recede bUyüktür. tçlndc bulundul·ınrı 
n:ı:iyet b~zlmkt kadar mUtollım td . 
Oran muhareb sinde bizi yf'gAne tat. 
mln eden ııey bunun bize empoze edll
ml§ olması ve yeni dilnya ile tarihin 

Edirne 5 (Hususi) - Trakya 
halkının günlerden beri sevinçle 
teklediği milli paraşüt kolunun 
uçuşları birbiri ardınca Çorlu 
larmda biri ele bugün Hasköy 
alanlannda devam etmektedir. 
On binlerce halkın hazır bulun
duğu bu uçuş ve parasüt atlama
larından biride bu gün Hasköy 
a ·.aıııııdtı ıtıt.:\i<!ffakiyı:tle yarılmı~ 
tıı. Dlin!...ü yağmu~:ı. rağınc, biı
ylik bir halle kiitlesiyle General 
K. Dirik Baş müşavir Sabri, E
dirne Valisi Ferit parti reisi tay
yare ve Türk kuşu mümessille
riyle muhtelif yerlerden gelen 
heyetlerin bulunduğu Hasköyde 
tayyarccilerimiz ve parasütçüle
rimiz muvaffakiyetli paraşiit at
lamaları yapmı§lar ''c öyle yeme
j;ini halkla bir arada yedikten 
sonra saat 14 tc Hasköyden ha
re ketle E::lirncye gelmi§lerdir. 
Kahraman tayyarecilerimiz bura
dada muvaffakiyetli uçuşlar ya
parak halkı selB.mlamıs ve Lülc
Lurgaz Çorlu istikametinde ayrıl· 
mışlardır. Halk tayyarecilerlmi
zin uçuşlarını her yerde sevinçle 
ve candan karşılamaktac11r. Gens 
paraşütcülerimiz arasında .biı; 
Tii:'k lmının da bulunması Tilrk 
kadınlığının iftiharına ayrı ve 
haklı bir sebeptir. Babaeskideki 
uçuş ve paraşüt atlamaları da 
binlerce halkırt alkısları arasında 
yapılmıştır. 

r 

l'akat bu uzun yolculukların 
ıaınimiyeti ilk günlerin biribirini 
tarlı~, sÜZÜ§, tenkit ediş iti.ba.riy
lc birdenbire gelen bir samunıyet 
değildir. Halbuki tramvayda ay· 
nı samimiyet bir sani~·e ~ç~nde 
duyulur ve bir on dakıka ıçınde 
de her şey bitmiştir. . 

nu nevi küçük, alaminüt ve siı
rcksiz dostlukların insan ruhuna 
yaptığı tesir harikuladedir. Eve 
daha şen, daha az yorulmuş gidi
lebilir. Merdivenler ıslıkla sıkılır. 
Kırk senelik karı kucaklanabilir. 

Ben bu bir çift insanın saade
tiyle içim Taksim bahçesi kadar 
aydınlıkla mesut oldum. Olma
vanlara acıdım. Bir çifte bütün 
iambalarını yakmış Taksim bah
çeye minnettar ka!~ı~. Yağmur
lu bir akşam sevgılımı alıp Tak· 
sim bahceye gideceğim. Ne olursa 
olsun. ıŞ.ıldarının bi~imini ve ha· 
Jini sevmesem de ... 

SAiD FAiK 
Ben bu nevi dostluklara bayı· 

lırım. Bu nevi dostluklarsa ikinci 
mevkilerde daha çabuk tesis edi- I 
lır de birinci mcvkie binince in~- B · 
na, nasıl söylemeli, bir garip aza- ır 
met gelir. Bi\-biirini tartmadan 
konuşulamaz, bribirini tartmaya 
ise vakit yoktur. Cigara yakma~< 

dolandırıcı adliyeye 
verildi 

Memleketimize Bulgar muha
cırlanm taşıyan Bulgar bandıralı 
bir vapurda aşçı Stoyo muhacır 
Şaban ile Hasanın TUrk parasına 
cevirmck bahaneaiyle 2640 leva
larını dolandırmı§. yakalanarak,. 

için bile birisine yaklaplamaz. 
Y~ut çarnaçar yaklaştlı~ •• Orad.a 
ıkınci mevkide olduğu gıbı samı
~yetle cigarayı yaktıranın ~ü
çuk parmağı cigara yakanın elıne 
lal\balicc dayanmaz. Bazan. hat
ta, bit'inci mevkide ken.disinden 
ate;, arzu edilen adam. cigarasını 
uzatmaz da cebinden bir kibrit 
cıkararak size takdim eder. Siz 
mahçup olmasanız bile bu fazla 
n~zakete kar§ı küçük dii'.imemck 
ıçın fazla hareketler yapmaya 
~~cbur kalırsmız. Bir defa tesek
,ur edersiniz. Sonra çapka c:ka
rbı.nııdnız. Bunu da kUi bulm1yarak 

C "• ·n • meraı elersiniz. 
i , . . 

. ·a~cı mevkide yürütülen fi· 
kırlerın ekserisi doğrudur: h~k
lıdır. Geçen akşam şöyle bir ::.ey 
Oldu: • i 

, Tam Taksim bahçenin önün-"'" . v ll gcçıyorduk. Bilmem yağmur 
~ dıgını söylemiş miydim. Yağ
la ur vagryordu. Bahce bütün ışık-

tıoıı :;akm•ştı. Yıkanmış ve taze 
il~raklı ışıklara yesil projektör 

ıı~ ları düşmüş, yapraklar parıl 
~lldt. Yerden kiibik fanuslar. 
'l'a ~riken sırıklar yanmıştı. 
c <allll bahçenin 1sık tertibatını 
/

1 ltvıniyorum. Hem çok ?'1~· 
~u.?~ hem de fazla gösterı~b. 
•ı ~n ııık sevmiyorum, mana-

adliyeye verilmi~tir. ' 

ibrahim Konyalı davası 
İbrahim Konyah tarafından 1 

Cumhuriyet neşriyat müdUri.i ·ı 
Hikmet Münif al::yhine açılan v.e 
temyiz tarafından. boz~~an vesı· I 
k.alar muhakemesıne dun de de
vam olunmuştur. Bu cel.sedc Sor. 
Posta sahipl rin.dcn Selım Ragıp 
Emec tekzipnamenin puntosıı 1 
hakl.~nda ehli vuku{ olarak bt~~tt· 
nacaktı Fakat mahkemeye~ gon-

d d .•. bı'r is .. idada. hastalıgı do· 
er ıgı ~ . . ·ıa· d" 

l . 1 gelemiveceg· ını bı ır ı-
ayısıy e " . . . b" 
ğir..d.cn mahkeme. kendısının ~r 
lira para ceza~iy~e ihzarcn cell:f.
ne karar ver:nı§tır. 

Okullar kla vuzu 
hı. ~l:wrif mfüHıı·lıığüııi111 her yıl 

ne~relmiş oldııf!u Olrnllnr l\l:n ııw 
m~cn111ıı">ın ın l!HO ) ılın:ı uit ot:ını 
ne~ı-edilml!!tir. Kl:l\ıııdn ilk, rırl ı. 
Yiiksck ;·c mc lck teknik okı llnrııın 
nll rnnllıın:ıl ıııc' eu.tıır. 1'.ocubuı u 
okula 'crnıcl;. istll en ·ııcr \ t'~i, ok~I: 
lar hakkında dogru 'c ı:ıınuıı t•d :·ı 
111 Jiıııı:ıtı bu l,J, 'u:ı:cla lıııl ıhilcec ... 
lir. O!.uJ ucul:ır:ıııı J in' ,j\ c ı'•ler ı. 

Kongreye Davet 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

ı adet 2000 Ura. s: 2iJOO.-lın 
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Yeni Romen kabinesinin 
neşrettiği beyanname 

"Berlin • Roma mihveri tarafından ihdas edilen 
•İstem dahilinde bir ai yaset takip edilecektir.,, 

lliıJ.:reJ. 5 ( A.:ı. ı - Rador ajan~ı 
hildiri)or: 

Yeni Jiı;tırlu hı.ik\ımeli memleke· 
le lıltaiıcn aşağıdaki be\·anname:ri 
ııc~retnti!ltir: 

masını temine çalıqacaktır. Besarab 
ya ve Bulcovıno. mUltccileri mcaelesı 
geri bir tarzda halledilecektir. 

Memleket dış Te ıc :pltmda kail 
meseleler karşısındadır. Dı~ saha. 
dn hOkümet Bertin - Roma mlhve. 
ri tarafından ihdas edilen si tem 
tlııhilinde bir butünleme siyaseti ta
kip etmek niyetindedir. Bu siyaset, 
siyasi bir realizmin ifadesi de~il, 
millet hlssil•atının sadık tercüman
Jan olan azasının siyasi ve ideolo
jik telakkilerinin mantıki bir neti. 
Ce!;idir. 

BUlUn memleketin bUlUn milliycL 
perver cereyanlarının ifadesi olan hU· 
k<ımet tam milliyetpcn·crllğinln bU· 
tun icaplarını üaya de\'nm niyetinde 
dlr. Bu ~. huzurun teminl için, tedrL 
cen metodik bir surcttf', umumi ted· 
birler çerçeve~ dairesinde ve blr pro. 
gram mucibince tatbik edilecektir. 

H!lk1)met gayretinin bUtUn Rom'11. 
ler tarafından anla§llacağı ve muva 
!ak&Ua knr§llanacağt ltanaatinded1r 

Aynı ı.amantla hükumet Avrupa _ 
ııın hn bölge~lnde barışı siyasi yillı: 
~ek bir nizamın elzem şartı olarak 
tcliıkki eder. Jlütfin komşulıı.rile en 
iyi ve en saminıt münasebetler ida. 
ınesine azmetmiş bulunmaktadır. 
Huna binaen bölge ittira.klanmızın 
bu siraset yolunda merhaleler teltik
ki edilmesi icap eder. Diğer nıcnı
lckettere gelince, hükfımct şimdi 
,.e i t!klı:ıl<.le barışın l fiksek hedef
lerine 'c A\·nıp:ının inşasına hiz. 
met -edebilecek her şeye mesai ini 
teşrik etmeiıi \•aziresi icalıından nll
detmekledfr. lç sahada hük!imet 
harı~. lıumr ve nizamı temine kuv
\•elle knrar \'ermiştir •. Kanşıklık ve 
y;ınlış ) ol:ı imale için yanlı' haber
ler l'ayanlur derhal silküla ıncclıur 
cdilet:eklerdir. Rom.anyalılan kru_ 
lııı "e hlikOmelin etrafında lopl:ı. 
ma8a ,1;1Yel ederiz. 

İnönü kampı açıldı 

Ordunun kahraman!ığmı gd.stere
ınemelc mecburiyetinden dolayı duy
dufu hlluıil mtidrik bulunan hUknmet, 
ordu kudretinin daiına. arttınlmuı i· 
çln cllndım geleni yapacaktır. 

Ekonomik meseleler, kumanda ı,1. 
nin tell! ..,,, levlıidı aureUle, hnlledlle
cekUr. Yeni tl'jimdo hUkQmet mcsat 
vo hıUhs:ı.llıı bakır bir mllktttat bul-

lnonli, o ( \ .. \.) - Bugün 'l'urk ha
va kurumu başkanı ŞUkrü Koçak ln· 
ünU kampının yaz devresini açını§ ''" 
bUyUk bir yek1lnıı yUkselmif olan uı. 
Jebeyl, tesisatı ve başlıyan mesaiyi 
teftiş etmi§Ur. 

ŞUkrll Koçal• bu mtina.sebetlo genç 
lerlmıic ba3ladıklan i§in ehemmiyeti· 
nl, girmekte oldukları kahramanlık 
mesleğinde muvaffak olmazım sırla
nnı anlo.tmı§ ve Türlt ha\•alannm 
kendilerlnl bekled1ğini ıı!S) liyerck 
genı:ıere muvn!iaklyet temennisinde 
bulunmU§tur. 

Bu ııene kampm mevcudu ı;eı:en 

ııcnelere nazaran yüzde otuz kadar 
fazladır. Kampta 500 ki§llilt bir me\:. 
cuda gore ha.zırlanmış olan terılılcr 
bugünkü mevcuda nazaran artık kt!ı 
gelemt'mektedlr. 

Majinodaki son ateş de 
kesildi 

1,iyon 5 ( A .• 4.) - Majıno hallı. 
mn son kıU:ırı tla :Fransız kunıan. 
ıJ:ınlığının d:ı'l"elinc icabet ederek 
ateşi ke.smL~ler ,·e hu ~ ilıden 1.b oıı 
şrhrindc kalmaklı:ı ol:ın Alman 1.:ı. 

ı:ıatı şehri terl.:etmi5lcrdir. 

Eminönü meydanının 
tanzimi iti 

Erzurumda Univerıite 1 
haftası 

O'nhcrsitc hattıı.ııının bu yıl Erzu. 
• EminönU meydanının tanzimi ıf 

rumd:ı YapılacaAını yaımı~tık. Haf- hararetle devam ebn~ktedir. Y&kmdn 
bı proıu·amı hazırlıın:ırıık Erıul"uın ıneydanın yeni §ekline göre r:ıy dcı. 
vilfıyrtinc bildirilmi,tir. Hana 11 genmesl bu ay ııonuna kadar tamam 
tcnımuı<l:ı başlıyacakhr. lanacakltr. KöprünUn EmlnonU tara 
Olgunluk imtihanların- tmda yapılan çatıımalar da "l'll 

müddet zartmda bitirilecek n .Ağuıı 
da muvaffakiyet tos baırnılan itibaren tahta köprü 

derecesi kaldın)aeaktır. 
l.ısek;iıı olgunluk inıtihaıılaıma --0--

iştirak eden lale belerin nım :ırfaktl et 
niııbctleri te~bit edilmiştir. Edebil :ıl 
kolundan imtihana 06 talebe işli· 

rnk elmiş hunl:ırın 2i6 sı muvaffak 
olmuş, fen kolundan 235 talebe i•. 
tırak cimi~ Ye 131 i ıuııvaff:ık ol. 
muştur. 

Utf rakamlara ccn('uİ -çe el.:alliyet 
olrnllıll'I talebeleri de dııhildir. 

Qniversitede yarınki . 
meraaım 

Üııi,·ersiteden lıu yıl mezun ol:ın 
400 gence yarın diplomıı.lnn mern
·inıle teni edilecektir. Rektörlük 
diploma tf!\·zi merasimi icin geniş 
hir program hazırlamı,tır. 

Programa göre saat tam onda rek
tör kısa bir nutukla toplanb~·ı aça· 
cak 'e bilalıere her fakülteden birer 
lnlcbc l'>ÜZ sôyliyeceklerdir. Bundan 
ı.onra rel.:töre ve tnlebe~e Maarif 
\"ekili CC\'ap nrccektir. 

Diin \"ekil Maarif müdiirhığüııde 
meşgul olmıı~hır. 

Kağıt ihtikarı yapan 
yakalandı 

Polis, klğ'tt fiyatları Uzermc ihtl· 
klr yaptığı ihbar olunan bir mUcs
seae haldunda takibata. ~eı:ml§tir. 

Leon Dundis Roman iııminde bir 
tUccara att olan bu mUes.sesenln HU. 
soyln adlı bir EskS,ehlrl! tüccara 
Y'liZde 4., • ~O gibi gayri me~ru bir 
ktrla rnUbiaı miktarda. kAğıt attlğı 
tcııbil olunmulltur. Zabıta memurlan 
dun sabah Leonu sorguya !lekmlı1er 
\'e bu firmanm !alural&rlle resmi 
detterlerinl tetklk etmi3)erdlr ve ihU· 
ktrr ııabit bularak !iat murakabe ko
mleyonuna da keyfiyeti bildlrml§lcr. 
dlr. 

Kısa haberler: 
* Dun !'.abnhkl ıksıırC!'.)C ~ehrlml. 

zc 14 ccııchi ~·olcu gelrni~tır. Son si
Yası buhrnnlardaıı onı a ilk fazla 
~ olcu ile gelen ekspı' budur. 

Bir kızcağız balkondan 
düştü 

Fatihte lt!aiyc cadde.sinde 121 nu. 
marada oturan 6 y~mda Emine ia· 
minde bir lnzcağız da m1nln balko 
nundsn dU§erck ağır surette yaralan
mf§tır. 

Eroinleri yutan zehir 
kaçakçısı 

üakudıırda l\'.aracaahmet charm 
yakala.nan sabıkalı eroincilerden RIJlll 

20 p11ket eroin yutmu,, \ e lıaatahane_ 
de midesi yıkanarak eroinler ı;ıkarıl· 
mı3tır. Rıza adliyeye ,·erllmlşUr. 

-0---

Metresini ağır surette 
yaraladı 

Cil>alıde kerc1lto fabrikasında çalr 
~an Mustafa Cemil !Aminde biri yine 
EyUptc Şerefbcy caddesinde 99 uuma· 
rada oturan metresi lsmall kızı HU<. 
meli .tıflrho~lul•la kama ile yedi yerin 
den ağır surette yaralaml§tır. Carıh 
elindeki kama ile yakalnnmıııtır. 

BORSA 
Ankara 5-7-940-

•-- ÇEKLER 
l Lerliu 

100 Dolar 
100 Fre. 
100 Llret 
100 ll\1Çnı Fn 
100,. F1orin 
100 Ra)l,marl.r 
100 Belge 
100 Drahmi 
100 Lc\a 
100 Çel• 1iru11u 
100 l:'e~,;eı• 

100 Zloti 
100 l'en~l! 
100 Lef 
10C OLnar 
100 Yen 

lOO bvec Kr. 
ıoo Rnbfr 

ltın 

• 

.,.2~ 

lSG.---
:US1l 

---
o.n1;; 
1.68 

-
JS..90 

-
:?,t.63ô3 

IJ.6l?5 
S.?i5 
~.Gı~.; 

3\.~ 

-
-1 t~~sın. Taksim bahçesi ister 1 

t.•~tcc}cri daha aydınlık ol~un: 
\.~ ıUslenmesin. Baloya gı~m1• 1 

tr\ ·~'ırlanan altmı lık. harbı u-

Hesaplar 

ikramiye Planı 

* Had~o abone bedellerini odeme 
ınuddell bittiği icın bu :ıy zorfınd:ı 
ôde~·ecek olanlar borclnrını :1 ınd~ 
yirmi ıamlıı nreceklerdır. Temmuz 
nih:ıyclinc kadar ~ernıi) enler hak· 
kında 15 günliik bir müddeti miitc:ı. 
kıp takibat yapılacaktır. 

Keşideler: 1 Şubat. 1 Mn * Bababurnu ch-arındıı kııZill o 
yı~, 1 Ağustos. 1 lkincitc11rin ı uğrıyan Bakır şilebi kurtu!ınak iıze. - Esham ve Tahvilat -

~, kt?Jnt1sı sultan tavrı ta~!~-
G l'ı. n lk" b h e .-ok eskır r \ 

•C 1 l Ç " · cncl·l· 1 !ln1ı \İ lor• ıl'l \r"I'" '"•11·• l:" 
a Hıl. cyın Cahıdm g. • ; · l ı n h"''~t ın ıc .. rır ı ı 1 olıın•ır 
1 tıuan kalmaclır 13clkı cıa ıa " • • 

tl'rihlcrinde v~oılır reı.lir. :5ilebln anhar 'c cliğrr ~erir-

\...-.-""-.---.-------------------- • ı lııdckı ıııılaı· boşaltılnıı~ ~ iıkl rı 1 dığcı H-;ailc ııklarnı.ı eclilıuiştfr 
' 

E bam üı.erlııe ıuuan1ele 
ulnı:oı.mı~tır. 
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~~n~i!!: .. ı~. ~ ~.~.!~h~r~'h·i; 1 'GÜ z EL 
l 

Ank.,.r=tl:.\ emlak 
almak istiyenlere 

,\ nkaı-ad:ı Bii~ük Millet l\lccliı. .. i 
r.a.lite!'ıi 3 anmda astall yol üze rin_ 

bir madde ila\'c etmeyi c·ü~iin~ksizin) 15 lıuruş mukabilin&: B • "\r • B( ANNE 
15 dakika gibi kı•a h:.r 7amanda zengin \'C i~tihalı bir ~ofra U J U i 

hazırlıyabilirc;İr.İz. 

u,. ,..,ta.d.~ 11111 ka~ısınlla ü:stiindo I· 
radlı li',' ;rapı b:ılunan ihl arsa 
şu~ o iuılcsl dolayısilc Ankara le· 
lraı;ınc:ı ıs temmuz günü saat 12 
:.e kadar ııatıla.cakfrr. Talınıin 
t.;ıynıcttcri 19.ıoo liradır- 910/i 

, numara ile dosya.sma hal..'11abifir .. 
l ~lilıayed~ye iştirak ic;ln ortak 

Maruf ve m::"lrnr lokantalarımıwcia dahi b:.ı d::rccc nefis bir 
çorbayı her :.am~:ı 1 u1'ıır:aısını.z, 

Büyük yardım \'C faydası a::·.~r o!an rcri.ıa 1ık 5e'.Jze kor.1prin·cle. 
rimizb se:1e!:rce nefa:.et \': tczcli~ini mu!':afaza ettiğine 

şahit olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 

Dayan g, F'. 00 
Ll')ınd:ı obııl!ına 

-...,,..n nı.~·ı -::;<'nç 
<:örünmiyc muvaf

::;-1· o!du,.unu n llntıyor: 
"Ben 51 pşındayını, dört defa 

evlcı101lr; kızım \'C 3 ufn.k Mt'ıı~ırn 
vardır. I:una rnğr1:n ton YC cllcli-

aranıyor- Aıılaşmak lsteycnl~r 
ı İst:uıbnlda nrsa rümuzilc posta 
lırntı.:su 214 numarayıt, Ankara.da 
1 t"'!<'fC'o 23!!6 ya mür:ıcu.t etmeli. 
dirler· 

,· 
KAYIPLAR \ 

J 
13 •• oğlıı .ı\skNlHi !jUlıcııuıJ-:u alo11ş 

oldıJ.;ıJm aııkerl \'CSikaını kaybCltim. 
\"enlsinl nlacağrmdan csklslnio hük
mü yoktur. 

13~1 doğumlu Abdullııh oglu s. .. ııb 
(3:!819) 

•Q• 
(::ti'O) ıoıcıl Myılı amatör ı;:o:ör eh_ 

liyı>tnaınenıl zayı etlirn. Yenia.nl ala· 
c~gıından ı:aklsioin hUkınll yo:ıtur. 

l'cııl kÖJ'bfl§t llaUru S.'llt 
(3:.?Sl:!> 

lle~iı.t~ birinci Sulh bulruk mah
hemcslndeo: 

lH0/109 

MERCIME K , BEZELY A. NO HUT ''csl!l~r- h ububat s~bzc ve c;or- min 30 ya.c:brımla lıir kndın•nki 
halik komprimelerini kileriniz.dc bulundurmayı ihmal etrney anİL. ;ibi taze \'c ncı'lniıı oldu :un·ı röy_ 

ArlstlU!t 'e Klremilos: Ortaköy 
Lcylfl.1< sokak JS numrı.rad11. oal:;ln iken 
balen lkaructı;ablan tnt:'çbul. 

Ahmet \'e İ8mail tarafıudan. aley· 
hine ikame olunan izalei fU)11 dava.. 
sıoda: Y d k k T f d ı · •b•d• iüyorlar \'C bunun s;rrmı üf;ren-

. e e cr~a : a sarru c i mış servet gı ı ır. mek ict!yorlnr· Tatbih: C>ltfğim usul l8/G/Hl40 ta.rllıll muhalteme celsesi 
lı:in taratmızı gönderilen davetiyeye 
mü\'t:'ZZI taratmdan verilen me~ruhat
tan ikametgAbmm meçhul bulunduğu 
aola_Şrldığmdan: Hukuk usulU muhn· 
kemeleri kanununun l it incl maddesi 
muclbiııce tarafınıza yirmi gün mUd
deUe iH\nen teblig-at icrasına. Jtarar 
verilmiş olmakla du.-uşmanm tallk 
kılındığı 30/7/1940 gUnU aaat 10 da 
Beşlkla§ Birinci Sullı Hukulc mahke. 
mesinc gelmeniz tebltğ makamma ka· 
im olmak üzere yirmi gUn mUddetle 

Bilhassa dar ve sıkışık biı :;:amanda kıymeti budur: 
daha çok takdir edilir Ben l·C'r ck!;a:n tcr~iblndc rr.e::-

- hur l:>ir cilt miltclıassısr tar!lfmda."l 
:Aileler için olduğu kadar yolcuiar ve sporcular için de her zaman ltF~fcdilen \'C cildi gençleştiren 
ve her yerde tıcak bir yemek temini kabildir. Eakkallarınız<ları lnymctli "Bloscl" cevheri bul· "\ 

50 gramlık bir komprime !l/100 ~ramlık bir komprimeyi 1 pembe renkteki Tokalon krPmini 
15 kuruştan alabilirsiniz. kullamyorwn· Uyurken cildi hcslc-

BEŞIKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : 1915 'ip ;;cnr,Ieştirınc!;:tc "\'P h"" sr- 1'3.h 

im••••••••••••••••• - ••••••••; dalıa gen" göstermektedir· Gün
düzleri de b"y:ız rynt!:·~) To'· 'on 

1 
ıstanbul Levazım Amirliğ ı satmalma ı 

Komisyonu ilanları ___..... ___ _ 
Togorl TaJunbı bedell llk t.emlnatı 

ı.ı:t) Ura Lira Kt. 

83,100 16,620 l2C6 50 latanbul aur dahili. 
1 ı::,950 2,1590 19! 25 l.ata.nbul aur haricı. 

21,500 4,300 322 :;o Anadolu cıbetı. 

'Yukarda mllıtt.&n yazılt yo~ 8/7/940 Pazarteıı! ~lınU l!laat 15 de Top. 
hanede Levazmı AmlrUli Satmaıma. km:nlsyonunda kapalı zıırfl:t alın&cak
t.ır • .şartnameai komiayond& görülür. bteklılerln kanuni vc31haıarıle beı a
ber teklif mektuplarını ekailtıne saatlnden bir saat e·l\"rJ komısyona \•er_ 
meler!. (29) (50i~) 

* *. 
130 ton sade y:\ğı alın:ıcaktır. J\apalı zarfla cl.sıltmcsi J;•/7/9IO 

pazartesi günü saat 15 de Tophanede Lv. amırlığı :<.alın alm:ı ı..0111!5~0-

nundıı yapılacaktır. Tahmin bedeli H9,50U lir:ı ılk tcminıılı 8i2.> lirıı. 
clır. Sari namesi i J7 kuruşa komisyondan alınır. lsteklilcrl n k:ınunl çc. 
sikalarlle benıb<'r teklif rncklupl:ırıoı C'\..sillrne santınıkıı lıir ı.::ı:ıt <'\'-

Teline kadar komisyona \'ermeleri. (50> (j:JK3> 

• • • 
918,000 .kilo fırın odunu alınacaktıı. Kapalı zarfla ck81Jtmc.sl 8/7 /9'10 

.Pazartesi gUnU saat 35.30 da Tophanrde Levazım Amlrlıği Satmatma ko. 
müyonunda. .rapılacaktır:. •rahmin bedeli 11,473 lira, ilk temtnatı ~60 tıra 

6% J.-uruttur. ~c.rtoamest komisyonda görtılur. tstcklilenn kanuni veılkala· 
rile beraber tekllt mektuplarını ekııiltme saatinden bir saat en·eı :tomlsyo-
na \'ermeleri. 1391 15174> 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilinlar ı 1 
15 l oo .\ rap ~bauu .\:ınacaı. 

f::ı.hmın ecil!en bedeli {15.750) lıra olan ·15 ton Ar .. ;ı &.!bunu ASl\crı 1''ı.tı 

rikalar umum mUdilrlUğü merkez satmaıma l<0mtsyoounca 1 j/'i /91(1 Paısr
teııl ~ünü saat l 5 te kapalı zarna ihale cdlleccktır. 

~artnaroe p:ır&ııız olarak l:omı3:,unjıın \Crıllr. raııp'erin muvakkat ıe· 
mJııat olan t l l l ı ıııa • .::.ı ı.uru,u tı:ı~ı t !.ııt mrktuplarını me::kQr ı;ünae 
•aat li de kadar kooııs. ona 'crmeı~rı ve kt'n1ı.er'.nm de :!HJO rııı.m:ıralı ka. 
nunun 2. \'e 3. madde.eımde '' ve.!alkle lioml":;oncu olmac!ı\:Jarına \'e bu ı:ır 
fllılkadar tüccardan old ıı,ıarınl ü:ıJt- rı arcı Od:ıs1 vcal ;~.le me~tOr ı;-ıın 
'" ıı:ıatle konılsyuno mUracaauaı·ı. (:J33:ll 

Devlet Demiryolfarr ve Limanları 
işletn1e Umum idaresi ilanları 

;\lcil'l' 1111!.ııhı ıııtlıl.ıl ılll~'ll l•Cl'dı t:;oı ıı. 1·' t ı ı u': il 1 .. 1.rılıcıı '.!lJllt) 

metre rnılı:alıı l,'.ını 1111111 ıı" ı i. i. 1!'111 ı;.u~:ıın'ı.ı c: :.1 ı .... rnı !j de ı.:ıp:ı. 
Jı ıarr ll5lllü i:c '\n!,aı:ııb ııl:ırc hın:·•mııl. • ı ıı :ılın.w:ı' ıır. 

Bu işe ı:irıııc'• ıo;lc)cnlerın ı l:!jfı) llb•ı ı n ıhı )UZ. l':lı lıı:ılı~ nııı· 

val.:1.::ıt tem ınaı ılc J.;aııunun la) ın cı11;.i \ ft.,, '.:ıl ~ı H' tek' i flerini :ı) n ı 
sün saat 14 e katl:ır l;omısyon rclı;llğıne 'ermeleri l.iz nı<lır. 

Şartn:ı;nckr c::rı')) i:r· \ İıt l;c; u~:ı ı\ nlrnr,• \ l' : ::ı~ t!,, r11a ş.ı HZnclt'. 
rinde salılm:ı!.t.alıı. r;;;ı10) . . "' 

Muha:nm;m be il 2000 : ra o !l.!l ~ r.det r;• •kt. ı,; meıt·J:l..ı noya e~e 
makinesi Z3/7 119 • !> r;a • ı gün .ı ~=-., ~ < t5) on bcl}te H :· .. .ırır acla Gar b na:n 
da.lılllndeki l:omi-;>cn tarafın.;an :.·p.:ı·: z -t us.1111:? satm ~ınaca\lır. 

Bu f:e girme!: istlycnleı·l.1 11;0 lıral.k I"" u\·ıoı:k&t terntnnt. kanunun tayin 
()ttf#I vemkalarla te':ltncr.ni mu:ıte•i :-arfl:.trını aynı ~Un :ıaat (l~ ı on clc.r. 
de kadar Komisyon Reldığıne vermelc:i l~mdıl', 

kremini J;uilanırım· Eııme:- ve 5ert 
ciltlerle çirkin tenler Uzerindc M. 

yanı hayret bir tcü:·i yardır- \Ic
&a.n!"'krin dahiline ni~r ·- ,.tliP.:in
den toz ve trnvri s:ıf madddcr ih
raç ,.c siyah benleri izale eder ve 
açık mosnmclcri ~n!;:Il)trrır· Bu su
reti:? cildimi yumuşatrr vo ı;ilzcl. 
le§lirir·" 

Uin olunur. (3::!816) 

Fransızca ders 

Siz de bugünden itibaren Toka
lon kremini kull:ınrnız neticesin
den son dcrccede memnun kala
calr.smıı:· Her yerde B&tilır-

Orla mektep -ve llsclercle ikmale 
kalanlara Te Fransııcasını ilerlet· 
mek iskyeonlere müsait şeı.ı:ue 
fransııca ders verlHr. 

Arzu edenler Vakıt matbaasında, 
41Fransızca Öğretmeni" ismine şl· 
falıen veya tahriren mür acaa l 
edebilirler. 

~~~wf,e:~~-~- , 
~~ ~ :;.......... ·.t ~C. J. ~ t ···~ ~-.;.~ 

OSMANLI ·BANKJ\SI 
-- • ~ TORK ANoNIM ŞiRKETi( ( 

· . '\T'ESl~Sl!!~~!11B63~": . ., 
Sı.ıulrn ~ Türltipr Cümlnıri,ni ilı münJltiı m-,,lt•rJf'fmamtlİJ 
: 2291 NumM•lı {0/611933 tan7ıli Aımmfa t.J!l!ılt ~;/mipir 

, ı_ı~~l 1933 tiri bit 24.J! N11mM.s fl Re:.-ml O.szett J 

) .,- - ' ... 
e.nna,..ı : . ,t0.000.000 tnctna Uras. 
ihtlrat ••caı: 1.250.000 lngma &.ırat 

=...4::: - • '.. ...- f 

J Tilrkiynin ba$1ıC~t Şehlr1tti1lM\ 
~PARIS. MARSILVA w NIS'de , 
,, lONDRA n MAN\ESTER'de \ . 

fl\ISIR. f<IBRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. Fltısr: 1 
. '\,,.. MAVERAVI ERDON'de 

J MeTkn • Sahlerl ' 
\ 

VUGOSlAWA~ RUMANVA.1 VUNA1'1STAN. SURIVE.~OBNAN - -- -~ 1 
""4' ~---.r---""' ' 

filyafteri ve biltan -Dünyada Acenta ve Mul\abirltr& .. •lfdır 
~ - ~ \ \ .. 

Her nevi Banka Mvamereıert ,.,_. · 
- l1tsabt·car"."~e "mmt;~, tıesap!an lcü,attt' - ·- ' 1 

) 

;Üt Tıcari krcdileor ı-e vcsaı1ch krrdılc-~ lcii~a~ı . 
j;,c Turkl'(t' ve Ecnc::rı mrmlekeı1er tlz~ne l<~de seftedlt 1$lıOa!~ıJ 
aif Oorsa •m•rlerL ,~ - • • - ' 
fil Eslıı m \'t- ıahvıJat:°'İltıl\ "e cmlaa ü.tcrıno'aorına( m Senedaı tahsilatı 0e sal~. '-

~' l ( E• .W.S.> ..ı.;,..ı ""'•nm hoi• k;.,ıo>:' 
r - l<a$1l.tr Servisi V.!rd;r, 

'ri\'a~anı n • n mü!:al t şartlarif'e ( kumbırat;-"'" • 

I
;= lıumbarasız ) tau rruf heupl.rı •çılır-
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inhisarlar - umum 
m üd ürlüğ ünde.n: 
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Ct:'\St :\i l!, tarı Lira :Kr. Lira Kr. Şt'kll Saati 
H.:ı.~l>aa raurc:.'•cll 8()0 Ks-. 207~ 00 1;;:s iO Aı;.~: ı::. H 
"muhtcliC c.ı.u: .. 
Pa.,.ıömen kı'l.~ıuı '1:;0 Top 1630 00 l"" ~., 15 .. 15 
"beher lep li!JO ,·ara:: .. .. ~ 

),------------------------. 
Türkiye Cumhuriyeti 

• 

Ziraat Biln kası 
Kuruluş l arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 T ürk lirası 
Şube ve Ajana adeeli: 265 

Z ira i ve> ti<":- ri her nevi b:.n'rn mu- -neleleri 

t'ara bıriktıren lere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
~lraat llanka.Nırııla kurııharalı "e • .ı t.Marrııf he. ... aııla. 
rındıl e n az :m lirası hulu ııan lara senede ., dctıı çckilC<"elı 

k ur'a ile ıışı\ğHlaki ı• l :lnu güre l.kraml)C dağıtıht.<·aktır. 
• A<lt'\ }.00() Llralı.k 4.<IOO Lira 

• • .;ou • 2.ooo • 
• • , t;lO • ı.ooo • 

•o • 1 1110 • t.flOO • 
ı tıo • • 6.000 • 
l'.!0 • 40 - • 4.XOıl • 

tr.I' ,. ıo • !1.ZOO • 

DH\KAT: IJesaplarrnıfakl paralar hlr sene içinde 60 
Hradau aşağı dU~mlyeolert! 1 kramlye ~rktığı takdirde ıı;. 20 
taılasıyle verlleı•cktir. l\urnlıır tıenet1e ~ defa: 1 EylQI. 
1 Rlrinrıı.nnun. ı Mart VE' 1 IJ:Ldran t:ırlhlf'rhıı:IP çekllf'N•kttı 
~ - UUSS2iNIWSftHMWtiJl?&2«rMı il d fi WSW§ÇMll•llld l'i 

LW -

Şirketi Hayriyeden: 
:t TemmUT. 1910 t&rihiadıen itibaren mevkii tatbik& konan ya" taı-1-

feslnde Köprüden 17,:!0 de hattketıe (Sefer nu:naraaı 188) ne,lktaş, Ru· 

mellbhan, Emlrgln, 1stlnye, Ymlköy ve Pqab:ı.lıçeelne uğrayarak Btty. 

kom giden l '&punm Köprüden hareket ııaat1 cep tıa.r1!eJerlnde matbaa b:1· 

tur olarak (17,30) göater llmle olduğundan bir yaıılı~ığa IDllhal knlma· 

mak U:r.ere l<eJ-nyet t&n:lh olunur. 

. ... .. ~ . . ~ . 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 

IliUlan Fehmlıllıı hazineye olan borcunun tahııillnJn temini içln hissedat 

bulunduğu Beyoğlunda IUutıerhatun mahallcainln Şirket sokıığmüa c.sıcl 
11 • 11, yeni 11 _ 13 kapı sayılI blr taralı Yanyalı Nikoll hanesi, bir tanı!• 
Konyalı Klryako veledi Yanko '\'C mll§terck hane \'e bahçesi be.%8.n ka:ıaP 

Ko<;onun ''Hacmın., hıı.ııc Ye bahçe.si ve bir ta.ratı Dimltri \'eledi )·anl.nin ta: 
neıi ve tarafı rabıt ~lrket sokağ'ı ile ınahdut defterdarı eıbak ya Hasaıt 

Efendi ''a.k!mdan 251 Zira mlktarmda iki bap hanenin 1/3 hisse81 tahsUI 

emval kaııunu bUkUmleriııe göre satılacaktır. 

Talip olanların !halel kaUycsi icra cclllecek olan 12/7/940 tarihine ra::;t• 

lıyan Cıımtı gtlnU :ıa.a.t H den 5<>nl'!l B"YO~lu ka.za.!1 ka~·ma!rn.mlığrnda mU.. 

teşekk!l idare heyetine mUracaaUarı. (57()8) 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Aııadolublaarında Gökşu dercsl.ndcrı 1 i!A. 3 sc:ıne müddetle aenevı asgari 

9000 ton Kum çıkarma l§lnln rcsmt nlablai açık arttırmaya konuımu,tur. 

Resmi nisbt beher ton için 7 kuru~ ve ııcncllk ilk bınılnat mlktan 47 lira !?~ 

lturu~tur. Şa.rtne.me Zabıt Ye Muamelat mUdUrlUğU kaleminde görülecekur. 

İhale 22/i /!H.O Pazartesi gUnU saat 1( de Dalml EncUmende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk tcmlna.t makbuz: veya mektuplarllc ihale günü muayyen ııaatte 

Dahnl Encümende bulunmalal'ı. (5811) 

Bir genç k~zın 
sergüzeşti 

\ akıt lütabeTlntn ~rettitl 
(~me lııktyeler) adlı ucuz. ldta 
ıterlalnin ü-;llncU.U (bir &'em; kı· 

un ıtergÜU1tl) adlı &'Üıtel bir q 
romanıdır. 

100 '13jfa tutan bu esertn d 

Elmas 
Kemer 

:6'.J J:e ait :artnamelcr hO!n '•y:>n::!:-_n r'lr3 'il:' o'• il 't cl'.i.,M~:lm!!.ktll dır, 
(~7;4) 

1.ncc "vcrnık,. 600 I•b'· Gt=> 00 o{g uı " 16 

:;ı:rtnanı:: ve nümunclc:i muclbin::e yukarda c!ııa ve miiitarları ya
zılı Uç l>al<'m mal:ı:.emc 2. ;ık ~ksiltme wıulile satm alınacaktır. 

11 
rtyatı 10 kuruşt.n lharet Ur. 

1 

Bund'UI e\'T<'I ln tl~:ır edı-n?er: 

ıv,. 

ı u Olmek b.akln ü b~.}e 
1 O r::ın1a.-1 kemrr 1 O blkAyf! 

Vakıt Kitabevinin neşrine ba' 
ladığr (Seçme hikayeler) adlı 
ucuz kitap serisinin ikincisi 
128 sayfada on tane güzel hikl' 
ycclen mürekkep olarak (EJmaS 
Kemer) adıyla ncşrolunmu2tur· 
Fiyatı 10 kunı,tan ioorcttir· 
Okuyucularımıza tavsiye ederit· 

Kuleli A s. Lisesi Md. den: 

~ı&llll, ••""'9e, Buna askeri lisc!eriniıt hirinci sınıflarına islel.:11 
• M lii8 ifna• ...-.ınrını bais t'1an namzetlerin •eçme sııı:ı\'lıırı 1 O tem. 
muz 141 ıllnl Btnlöbr liselerde yapılaca:.tır. NnmzcUerin en geç 10 
temmuz !110 sabahı saat sel.izde mürek-:ı:cpli lrnlemlcri.>le hokka 

II - .Muhammen bcdcllcrl, muvn.k!<at teırı!naUan, eksiltme M.atleri lli
::alş.rmcla y:ı::;ılrrllr. 

HI - J;k•lltmc :.~/\"I[/9t0 Salı ı;ilnU IU.bala,ita LeYa::nn Ye mUba:,:a.:ıt 
~ubcsindekl nlım ko:niayonunda yapılaca!üır. 

IV - Şartname ve numune aözU geçen fUbede.ıı almab11lr. 
V - ls~"klllcrin l:lyln olunan ;;Un ,.e saatlerde % 'i,3 gUven01e rara· 

S:ıhil>i: ~1S/.ıl VS 

flao;ıldığı :rer: l'AKIT 'lıfalbarm 

Cmum neşriyatı ld:ıre eden : 

R~flk Ahmet Scvenoll 
kaleııılerıvle j bu liseler.de uluntruıl.Llll:ı._ı.J.A;IJ....j:tl.ı.ı.nu.ı:_~.....J~~...L.:W.!ll.ll.l~uaLnı.e....ı21.t1JJil.c...Jın.ı:.;i:lilu:..~111.1.1g:QD&...m.w:ııu:aıu1&r.1:....-~~~~~--'JU.:au~~....ı.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


