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~ milleti • mm §e

li ~nıdaki .ı.cw Ye 1&
laııüd, mütekabil blbmet ve 
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ltılhuıınn batınım lmlblerde- !·~~~~~*~; ~~!!!*~~~~~~!!·~~'!!!!!!~~~~~!!!!!!~R~~*~*~*~llSS!!~-r~s~!!~'H!_!!U:~ili~es!e~ç!!~!!!A~!~~,!' !!!!!!! 
IE& ltiınadı, f"k ... heyttanı .A 

en 
::ooj ve .bütilıa Wiıün s.rt- 1 a 

- -L .J 
!,._az:uı: Biitse)iao.ı.tayALÇIN !!!!!''"[~!!!!!~~!!!!~~·~1·~•!*~''*+~...,.,.~~·~3~@!•~1M~WA~,,;,w~w+~r;r~a~e~SM+~~ı1 &A;~~·!!~i1~B~H~M4~3~§'~~~g~e~+~Gft~&~M!*~'*~WW~!!*~®~•~!!!!*!'~rt:~QB!!!!!! 

i di t b s e 
rt) tin bütQa 7itrıt vatam 
devri ~ ...._un senei 

y..n m'i=•rtel\.yle bir 
baYl'anı rıeş, 

Kabul edilen bu tahsisat milli müdafaa- lmıet Paşanın Lozan sulhtıno mftteatrfh 
ıı.vdett.e 1-.1anbolda kar~ıla.runa.c,ı 

duydu. Loz~ e '99 heyecanını 
' n sulhunu bu vata-

r:.a kaz~nan bib-Uk k , mızın 
di 1o .J unı, naan ve 
.oı:~ ::at bugiin Milli Sefimiz- .... ~ 
""'"· DJze bugİin)di • • , 
un~M..- llUllıu da ka-
~· Ve Y&rmki 8Ulhu te-
llıın ıçin de ~ 1-"- ka 
'bili"""ti · au.a. ve -

.#"' ıle g('{·e ve gündüz ""1 _ 
llıaktadır. ~ış 

'l'ürkiyenin a:kdetmeğe m.u:U:ak olduğu Lozan sulhuna 
bulitün dünya lra"9\11Dlu.~ olsaydı: 

gUn ~ kıtada da sükfuı ve 
=et hükilm drerdi. Lozan 

80 
u, .Çetin bir ıoücadeleden 

b;,~ bır ınilletiu hayat hakkını 
.-vuıı: devletlere bbuI ettirme-

111 ve ın>nı hududlan dahilinde 
~~ 'Ve DlÜ.'lta.kıl J"IPmak hak
a.ı.w kR?.aımıası demektir 

d Bu~ bu Prcııai.p tehlmcye 
h ll~uş bulunuyor. Lozan sul
k u ıçin bayram ynptığuruz daki-

ada Lozan za.f_.;..,ı- T" k ·ı Jeti ~· &&6&.ll ur mı • 
li ne ~in ebxrlş olduguw !:ı"""e'-

'Ve mustakU ha: ~ .. 
müz önündekı ~ §U_ go~
de elden Jrncab;t.....;:.:_~eticesı~-
2ıın iı,.in nillli ·~mı ve bı
k ı· IIiiicadelenın hnri-

~l ace 1-.:aJmımanbkJarı ve fecla.
k~r]ı.kJnn devresinin tek 
Iah;l,., _. rar açı-

k 
~"~ıni t•ilınek •e düşün

nıe lazı!l'dır. 

. .Et~ dalnkada ufukda kendisi

kara • 
kısmına sarf edilecek Lozan ve ismet paşa 

l 
• ! 

Dah·liye Vekilimiz 
Meclisin dünkü içtımaında 
valiler hakkında sorulan 
bir suale cevab verdi 

ı Ankara, 24 c a.a.) - Büyük Celse açılırken, Ankara 

Lozanda ilk gece: 
düklere m ve işitti 

Loza.nııams - z:ı 
Ta uzaktan Montreu..ı.'un 

ışıkları ve g(>lü göri.mdü. 
bağların yamaçlanna. inci 
~bi islenmişc benziyen 1E>r
temiz, çiçek gibi İsviçre :köy
lerinden gözlerimi ayıraım· 
yonun. O bitmek 1ükenmclr 

2 
bılmcz koca Sırbbtan top-
raklarını geçıncıye kadnr 
ıçım kasvetten boğuldu. 

Fakat dün Hlrvatistamn 
ı:.engin, yeşil, engin tarlaları, 

ormanları arasından, Tirol
aan, bu sa.balı ltalyan gölle-

fSonu 3 iincü aayfada) 

' 
Millet Meelısi bugün Doktor 
Mazhar Gcrmen'ın ba.~ka.nlı • 
ğında toplanmıştır. 

mebusluğuna intihab olunan 
Ekrem E1'gun1ın intibah maz.. 

(Sonu S :öncü sayfa.da) 1 J 

Cumhurreisimizin 
teşekkürleri 

--o--
lstanhul, 24 (a.a.) - RiyC\seti.

c:üınhtu Umwnt KAtibllğınden: 
Relslcürohur lsmet tnöniı, Lozan 

sulhünün yıldönüıniı müna!>ebetile 
yurdun he1 tarafındaki vatıında§

la.rdan aldıkları tebrik teıgra!ların
dao pek mutehassiıı olarak teşek
kilrlerinin kendilerine ib!Ağına A
nado.lu AJansırı.1 memur etmi:ıler
dir • 

L zan sulhun un ylldönüm .. 
• 

Dün Istanbul üniversitesiııde 
h yeca lı b. op antı yapı 

nı gc•tteı miş olan tehdid karşı- i 
lil~da en bilyüJı iatinadgıUıunız ~ ... 8 A 1 m an 
nııUct.i; •iı.in htri kabiliyet "' &uıh 
kahrıırnanhi,11 iJe beraber Milli kara. ('IJ'~mmızdan bir kısım Tayyaresi 
~[.~;~:~:~~·:=ıı:h!~: ~ünakalat Vekili- Bulgar Başvekili Düşürüldü 
_ 
0~~ ,,e 1!h:mı bynağı oldu- nrn tersane saha- de Almanyaya 

g-u hukfımet.ınm buhran başlan- • 

rüc;~:a~~~~tin: v:i~~e:~ sındakı tetkikleri davet . edildi 
beretinden kuvvet bularak Türk . --<>--
vatanına Loza.n BUlhunu ebedi ı · Bır ~ddet:enberi tehrimizde bu
k1lacak veni blJ" lh . unan M\inakala-t vekili Ali Çetinkaya 
lıa temi - - __ su zaferı da- V:eldU~te bağlı müesseseıerdekı tet-
~ . ,n tUe<<:gme muhakkak k~~lerıne devam etmektedir. Vekil 

Duzarıyıc bakılabilir. dun beraberinde Denizyolları Umum 
Loı.an ..:ulhn'""- tt - l\füdtiı-0., Mıntaka Liman Reisi ve 

'1'::._ • ---a yara l:?J. d·~ _,..k d . 
.a. u.rkıye 1a·ndj hakkın b ı&er .... a ar miltehusı.slar olduğu 

---o--
Soi:ya, 24 (a.a.) - BuJrıır ajansı

nın bildirdiğine WWU'8D Alman hü· 
k:ümetinin daveti üzerin( ba§vekil 
Bogdan Fılof -.e hariciye nazırı 1van 
Popov kısa bir mü&!et kalmak uzere 
btt haftanın sonunda Almı-ınyaya gi-
deceklerdir. • 

dar titi . ~ ne ka- halde motörle Pcndite giderek Tuzla 

b •1 z -ve hasaas bır surette ile Pavli arasındaki Pavli adam kar- D N B 
ag 1 ve bunu rnüda!aa hususun- liJ.Sında kurulacak büyük tersane sa- bil::24 ,a..a.) - • • · aJan.~ı 

Slovak nazırhı.n da davet edildi 

Avustralyada pilot 
yetişUrllmesi işi 
inkişaf ediyor 

Londra, 24 (a.a.) - Ha.va 
nezaretinin tebliği: 

Gotha, Kassel ve Wenzendorf 
da tayyare fabrikalaı. . · un
burg Gelesnkirchende iıl. ·" de 
poları, demıryollan, ista~yonia.

ri hava dafi bataryaları ve on 
iki tayyare meydaı:ı.ı, dün akşam 

da. her feda kiırhğı ihtiyara nasıl hasım dolaşarak tetkik ~ittu. AIA- Alman hüluim~tinin daveti üzerine, 
dauna haz11 sa, başka de let kad~Iar h:ızırlanan proJele.re göre Slovak devleti:ılln reisi Tiso ile ~
ınilletlerin hr.kla.rma. v . ve Vekile izahat vermıslerdir, -Ytokil doktor Tucka bu haCta zartmda 
r t• b'· <l • da aynı su- Hart> ..,eziyeti yüz.ünden malzeme 
e ıe urmetlrflrdır: Çünkü Türk . .. kısa bir ikamet için Aımanyaya ge-

İngiliz tayyveleri tarafından Rektör Cemil BiJS('i dün üıuveniltedc lwnforamum nrirken 

si~ asetiııe .. l:ber • . (Sonu 3 üncu sayfada) (&ınu s ilDcii .ayta.da) 
1 .e J ola.n prensıp- -----------------------
.er _ebe<li ablak kıymetlerinden 

HoJJanda(dSoa ny,ue 8A,!:,.~_ .. =~.~!"- ~~)- m ,..,,
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-...._ ... .,.._..,_ nümü münasebetiyle diin Üni-

' ersite konfeı ans salonunda 
ınbıas et.ıni~krdir. Türk devlet 
~a .. .n..1~- b" 
c. .u.1.•~4n uturı zamanda ve 
bütün milletler için :muteber ci· 
banşümuJ ve ırıutıat ahlik kıy-
ırıeUeri?e ve .ı~ de bun-
ların hL.kım obn._... iman t-
-•a1erd· e ~ ır. Tilrlr lliiYaseti kendi 
iddia ettiği hak:lanıl başka nıil-
letler hakkında ela a.yni kuv
vetle makbul ve muteber ohnası
:nı __ tanır. Ve bUtibı dünyanın 

ınuaaVi mılJetJer "9 devletler a
~~Inda kanııhkJı bir itimad 
ı~ınde ınesai blrtiği JÇmak esa
sı da.iret:inde Y"PIMBlna taraf
tar bulunux. 

Türk milleti kutweti ısta- ve 
lıuv-vetli olınıya plqpr. Fakat 
bu, daha. kanıafadld ezmek ve 
~ti kanun tunmak için de.
til, vatanı herbaagl bir tecav~ 
klll'31 korunıak lcfndlr. 

BUtun bu Pft1J111pJeri biz 
l'lJı mıllıunda hlltane mevcud 
~- Loml IUlhunun o 
~akfbdaki ahnl Ye UCraitin 

ln1seyin Olllll TAL(IN 
(IH• 1 hcQ UYfadll)' 

·---- . __ ...._ ___ _.,.,....._ _______ , __ ~- - -·--....----;:----

I ,. 

~ ~ Jatiri'liir·1nr-- ıwya;n tammmmneın fıllr mureıteiUmın ,_-ıiallls Jaal'b 
~ taıafm,daa hkmderiyeye ~ 

Bir ayda uçak imalatı 

.. 
FRANSA 

Pa,.ı's 

İngiltere ve Almanyanın 

3-5 yüz kayıbına karşılık 

yetişdirdikleri tayyareler 

Bir gUın içindo İngiliz tayyarel{·rinin yalnız A vnıpa.<"lıı hüeum 
salıalamıt gösteren harita 

D erilzlere hWm olan ve lngiltere havaların h~eti
Fransız donanmasını ni de elde etmek istiyor. O za.

bertaraf ettikten sonra artık man bu harbin vechesi:ru değiş-.. 
bu cihetten endi§esi kalmıyaıı (Scnu 2 mcı a;ayfilda) 

l üyük merasını yapılmıştır. 

Merasimde vali ve belediye 
reisi doktor Liıtfi Kırdar, par
ti müfettişi Fikret Sılay, emni
yet müdünl Muzaffer Akalın, 

maarıf miıdüru Tevfık Kut, ü
mversite rektörü, tl<"kanlar, pro 
fe;örler ha.zır bulunmuşlardır . 

(Sonu 2 ınci gayfacıa} 

f'1illi Şefin dünkü 
meşguliyetleri 

-0--

Reiı::icu.mhunımuz Milli Şef 
lsmct İnönü, dün öğleden evvel 
otomobille Florya ve Çekmece 
civarında bır gezinti yn.pmışlnr, 
öğleyin bu tenezzühden avdet 
etmişler, Floryada banyo rudık 
tan sonra, deniz köşkünde isti
rahat buyw muşlardu·. 

Milli Şef, akşam üzeri Hollan
da elçimiz Yakub Kadriyi kabul 
buyurarak bjr müddet görüt
miişlcrdir. 
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• 
ır 

lspa r e 
Jarator uğuna 

rEşsa dshi 1 nlyanın Aftdenizda lngirz im. 
rşı ka 'i bir ne ice afması mümkün değildir 

Burulan evvclki yazılarda 
Almanya.nur !ngılrercye ta
arruz edip ecbmı;> eceğini ted
kik etmiştik Bu yazıla.rda Al
manyanın sadece Büyük Bri
tanyn. ve lrlnada. adalarına ta
arruzu izah olunma5 idi. İngil
trenin başka. kı;:,unlanna, müs
temlekelerine, dominyonlarına. 
.Alnıaniarın taarruz etmeleri 
için imkan olmadığı gıöi lüzum 
da yoktur. İngiliz imparator
luğunun kalbi olan Büyiik Bri
tanyo. adası en yakın he<lef o
larak M:ı.nchC''ın kı:ı.rşı sahilin
de yükse tru-afla
ra koı makt m , yoktur .• 

Büyüle Britans a adasına ta
m-ruz için Alın nbrın İtalyan 
kuvvetlerinin. yardımln.rın:ı ih
tiyaçları da yoktur; fakat buna 
mukabil Almanlann, İtalyan
ları, M.1311 ın ve Silvcyş kana
lının zaptına. revketmeleri da
ho. kuvvetli bir ihtimaldir. 

Şimdiki halde ltaıyanlar, 
Trablusdaki lmvvetlerinin ihti
yaçlarını denizden yaptıklan 
sevkiyatln. temin ediyorlar. İn
giliz deniz knvcvtlerine naza
ran za.rıf olan İtalyan donan
ması, Akdenizdcki İngiliz filo
suna knrşı, İtalyan tayyarele
rinin de yardımiyle, İtalya.dan 
Trablusa yapılan sevkiy:ıt kafi
lelerini muhafaza edebiliyorlar. 

İtalyan gemileri sıkıştiklıı.n 
yerlerde sür'atlerindcn istifade 
ederek kurtulmak çarelerini bu
luyorlar. Zayıf İtalyan dorum
masıwn vazifesi, tistün olan 
İngiliz filosuyla. kat'i muba.re
bcy"' girişmek d ğildir. İllooiliz 
deniz hakimiyetini hiçe sayarak 
Trablus ve Rodos sevkiyatını 
muhafaza. edebilirse İtalyan 
donanması vn7tfesilıi yapmış 

f!ayılır. Ayrıca denizalWariyle 
\•e ha \•a kuvvetleriyle İngiliz 

h:ırb gemilerine ne kadar zayi
at vcrdircbılirse onlar da. .kiı.r 
hanesine kaydedilir. 

YAZAN: 

EmekO General 

Ali İhsan Sabis 

-3-
Şu ha.ide evvela Cebelütta-

1 r~" boğazının temini ve İngiliz 
donanmasına knrşı seddi ve Cc
belüttnnk tahkimatının zaptı 

lfızmıdır. Esasen lspanyu bu 
hususta hazırtbr. 

İtalyan kuvvetleriyle takviye 
olunacak bir İıij>anyol l.tuvveti
nin Ccbclüttnrıka tıw.rnızlan 

beklenebilir. 
Şimali Afrika kfunilen ll;.. 

panyol, Fransız, İtalyan ida
releri altında bulundukların -
elan buralardan Trablusa. ve 
Mısır hududuna askeri sevki -
yat hatlarının tınırimi pek güç 
olmaz. Vaktiyle deniz hfikimi
yetine malı1r olınıya.n bir !;ak 
ordular Cebelüttanktan Avru
paya veya Avnıpadan Afnlta
ya geçerek harbetmişlerdir. 

Ccbelüttarık clo geçirilerek 
bu boğazın seddi temin olun· 
cluktan sonra Akdcnizıleki İn
giliz filosunun aııavatanla irti · 
batı kesilmiş kadar güÇ olae'.lk· 
tır. Süveyş kunalından gcçı!l'Ck 

ve Afrikayı dolaşım lngüe
reye gitmek pek uzundur. Şark
taki harb limaıllanndn ta.mir c
dilemiyecek büyük harb gem.ile
ri, saka.tlıuıdıklan zaman har
bin sonuna lmdar bir işe yara
mıyacaklardır. Eğer Mısıra 

karşı tasmim edilecek sefer iyi 
tanzim edilerek neticede ttaı
ysuılıır muvaffak olabilirlerse, 
Süveyş kanalı bun1ann eline 
ge':s~k ve Akdenm:leki 1ngi -
lız f ıkr:unun bu yolu da kesil
mi.~ t. 'ncaktır. 

denizlere halrimi.yetini istihfaf 
ederek o zamana nazaran koca 
bir orduyu gemilere bindirib bir 
Fransız filosn bimayeainde Mı
sıra götiirdü ve orayn :ihraca 
mı.-vaffak oldu. Pek geç yeti
t;cn İngilis filosu roıcak Fransız 
füosuna rasgelebilcli; onu İs
Y.enderiye §IU'kmda Aboukir -
de imha etti; fakat 'Mısıra çık 
mıl) olan Fransız askeri orayı 
znptederek İngilizlerin Hindis
tan ile kısa ımımı.la yolunu 
kesti. 

O zaman Süveyş kanalı da
ha yapılmamıştı. Buna. rağm 
İngiltere bu yolun Frnn.sızlıı
rın cl'fne geçmesinden mütees
sir oldu. Şimffi aziyct büsbü
tün başkadır. lta.ıyanlar, Mı
sırı ve kauah zapta muvaffak ı 
clurlarsa İngiltere daha çok 
zarar gorur. Ancak bu i§in bi
zim \ geçen Cihan Harbinde yap 
tığımız kmıal .seferine ~ 
mcsi lfizımdır. 

İngilizlerin de buna Jaırp 
Mısırı müdafaa imkfuılan ve 
,·asıtalnn çoktur~ Iraktan. Hin
dista.nd~ Avustralya.dan.. ce
nubi Afrikada.n cclbcdccck:lcri 
kuvvetlerle ~""! takviye im
tinı cTu.ima mevcuttur. 
Habeş kozunu clc alarak Ha

beşist.vıdan İtalyanları tardet
tirmek ihtimali de vardır. Jn.. 
gilterenin bu ihtimalleri düşün
düğünil ve mukabil tedbirler 
:ılmağa. ~ zannettire -
celc emareler \'ardır. Mısır or
dusunun silih1annı almak ve
ya tebdil etmek teşebbüsü ve :oi 
ha.yet Mısıra& kendisiylo daha 
s1ltı bir :İ§ bir1i.ği yapacak bir 
hükfuneü iş bnşına getirtmesi, 
Filistin · · ve müdafaa
sında. yem h:ım:Iıklıır ve f 
yetler yapmam bu meyanda 
sayılabilir. 

v nkit ~ bu ha.zırlılda. 
nn ve müdafaa tedbirlerinin da
ha ziyade tpISrnilJ edecekbi 

şübhesizdir. 

ozan s 
(Baı tarafı 1 inci s:ıyfadıı) 

\!cra.sinıi. çok kalabalık bir 
talebe ve halk kii.tlcsi heyecanla 
rakib etmiştir. Merasime İstik 
]fil marşı ile başlanmış ve ilk 
söz alan rektör Cemil Bilse! sık 
ı ık kesilerek alkışlan::m bir nu
tuk söylemiştir. 

Rektör dem.iştir ki: 
"- !stanbulun s:ıyın vali ve 

belediye reisi, sayın dinleyici.le-
rim; 

Bugün Lozan günüdür. Lo
~an muahedesi 17 yıl evvcl bu
gün ve bu saatte Lozan ünivcr
!"itesinin merasim sa..lonuncla, ü
niversitemizin şeref vediası olan 
bu kalemle imzalandı. 

Lozan muahedesi dediğimiz 

,-.aman 1 sulh muahedesi 5 mu
kavele, 1 itilfi.fname, 10 proto
kol ve beyanname v:e bir ııiluı.i 
~~a olmak üzere, 18 parçadan 
::nürckkeb bir:- anla.şm:Jo anlarız. 

Bunları her biri ayn yr.ı isim 
taşır. Her biri başka başka men 
fnatlcri ifade eder. Fn.kat hepsi 
nyni tarihı ve ayni müşterek 

vasfı taıiJr. Hepsinin pernsi.pi 
aynidir. Türk milletinin kayıd
f'JZ ve ~sız istiklfil ve hürriye
ti, Loz:ında Türkiyenin karşı

m.oda. buhman devltcler asıl 7-
dir. 

Birleşik Amerika biitün mü
~akerclerde bulunmuş, mütees
ı:ir olmuş, fakat mü.,."8.lıid vasfı
nı samına kadar mublfnza et
tiği için sulhu imza etmem.iştir. 

Kar.:ı.deniz devleti olm::ık itib:ıri
Je Rusya ve Bulgaristan, kapi
, ülasyonlarla ala.kadar 5 bitaraf 
devletle Türkiyen.in karşısmda 
tam 16 devlet vardı. 

Bu devietlerin birinden ~k~
Jn.rı tek bir noktada birleşmişti 
Bu nokta Osmanlı imparatorlu
~una knr§ı istismarcı zihniyetle 
hareket idi. Yalnız Sovyet Rus· 
yn Lozanda., i§tirak ettiği Bo
fazlar meselelerinin müzakc
sindc, kayıdsız ve şart.sız Türk 
hikimiyetini ve Boğazların ka
palılığını müdafaa etmiştir. 

Bütün bu devletlere karşı 

müdafaa ve kabul ettirilen da
va şudur. Türk milletinin kayıd
ı=ız ve şa.rtınz istikfilli .. 

Rektör bunu miiteakib Lo
zaıı sullıunun tarihini yapmış 

ve imzalanm.ıya kadar geçen çok 

lnunu 
Jı ve kuvvetli id<!!ası önUnde di
ğer tezler kayalara. çarpa çar
pa dağıldı ve ufalandı. Ynlnız 

Türk tezi kaldı. 

F.ski İtalya Hariciye nazın 
Kont Sforça kitabında Fransa 
ve İngiltere hariciye illazırları
na §U tavsiyelerde bulunduğunu 
yazıyor: 

TUrklerle bir hafta zarf mda 
sulh akdetmeğe çalı.~z. Y nksa 
her ~ gün aleyhinizde ola
(·3.ktır. İngiliz ve Fransız Hari
ciye nazırları. sulhun bir hafi.3. 
• arfmda iırızalanacağını kat'i o
h rak söylemişler. Fakat cok 1 

l.uvvetli Türk tezi karşısında. 

sulh bir haftada değil, ancak 8 
:ıyda imzalanabilmiştir. Çünkü 1 
'fürk murahila.c- heyeti lrendi 

1 
tezinde en ufak bir h.dil bHe kar 
i ul etmeyen büyük bir azim ve 
Pnerji ile mukabil tarafa kendi 
4 czinden adım, adını ric'at ettir
!'liştir. 

Size Lozanda bul:.ınnn TUrk 
: eyeti murahhasnc;ıı!ın müsa
vat esnasında. ne kadar hassas 
CJlduğunu izah eden kliç;ük bir 
misal vereyim.: 

Ronf er.ı.ns heyeti umumiycsi 
l..ozanda acsılı§ mernsiminin bir 

. programını te.sbit etmişti. ts
v içre reisi cumhurunun konfe
nınsı açış nutkuna İngiliz hari
dye nazın bir nutukla cevab 
>erecekti. İsmet Pa.şn progra-

ır. ın bu şekilde tanzhlini öğre

nir öğrenmez kabul etmedi. Ben 
rle söyliyeceğim dedi Uzun mü
nakaşalardan sonra Türk azmi
nin dikte ittiği esas kabul edil
J i ve program Türk heyetinin 
~~tediği gibi tadil olundu. 

Rektör bunu müteakib Lozanı 
doğurnn amillerin tahliline geç
miş ve istiklfil harbinin çetin 
mücadelelerini hatırlatarnk va
tanın istik15.li için ölen kahra
man Türk §e}ıidlerini hnbrl:ı.t

mış ve sözilne devamla demiştir 
ltl: 

"- ArkadaŞlar görülüyor ki 
dünyanm bu buhranlı devirle -
rinde istiklfil harbinin aziz §C

hidlerini httrl:ım.amız llıımdır. 
Tarih gösteıiyor ki, istiklal an
c.~k onun uğrunda ölmeğe hn.-
7.lr bulunanlann malıdır. İstik
Hil harbin.in aziz ııchidleri size 

H M mu 
uğrunda öldükleri bu ideal em
niyetle bıraktılar. 

Milli Şef Lozıı.ndan d~ 

bu kalemi istiklfilhı imzasını en 
iyi anlayacak olan yüksek Dim 
evine verirlten §11 söz!Cri siSyJ.e.. 
miştir: 

"Harice karşı gayri ta.bil ve 
dahilde devlet içinde devlet ifa
c1e eden kayıdlardaıı muarra bir 
haldeyiz. Yeknasak bir vatana 
sahibiz. Bu vatanın adı 1'Uıti-

yedir.,, 
ı:~a\'UZ Abada.o diyor ki: 

Rektörden sonra hukuk fnı. 

kültesi doçentlerinden Yavuz 
Abndan söz almış ve ''soıı siyasi 
hadiseler ününde Loz:ının ilrti
sab ettiği aktüel kıynıetH mcv.
zulu bir konferans vermiştir. Dr. 
Y nvuz Abadan Lozanın di-
ğer muahedelere olaıı taevvu
kunu izah ederken Lozanm 
dört hususiyetini izah etmiştir. 
Sözüne nihayet verirken hatib 
Hikmet Bayurun naklettiği bir 
hatırayı lıı?.tırlatmıştır. 

Atatürkü.n hazırlndığı onun
cu yıl nutkunda. bi.W.hara. çıka

rılıp AtııtUrk tarafından nutuk
ta süylcnmiyen ''bu söyledikl&
rim, hakikat ld~nu gün senden. 
''Türk milletinden, senin büyük 
medeni vasfından istediğim §11-

clur: Beni hatırlayınız. cümlesi
ne işnret eden hatib sözlerini ~ 
hitabe ile nihayetlendirm.iştir: 
"- Aziz ve mukaddes Türk 

büyüğü, rahat ve müsterih u
yu. Biz, senin açtığın terakki ve 
inkişaf yolunda geniş idealinin 
özlediği hedefe doğru hcrgün 
daha çok artan bir gayretle yü
rüyor ve yaklaşıyoruz. 

Dünya durdukça her yıl ve 
Iıer vesileyle bizler, bizden oldu
~'1.ln için göğsümüz kabnrarak, 
bütün m~eni beşeriyette insan
lığa ettiğin hizmetlerin için taJt. I 
dir ve hayranlık hislerine gittı'k
çe daha çok bağlıı.nara.k eeni a-
ruıc:ığız.,. 

Dakikalarca a.l.kıslanan bu hi
tabeyi müteakib üniversite genç 
!erinden bir kaçı söz söylenı.i§ 
ve m.crnsim.c n.i.hn.yet verilmiş

tir. 

Fakat Ml3lrl. ve Süveyş ka
nnlını zabta kalkı.~ olursa, 
ltalya bugünkü vaziyetle iş gö
remez; dclıa vü.si ve kuvvetli 
tedbirlere L'ıtiy:ı.ç hasıl o!a.cak -
br. 

Şu halde İngiliz filosu Hay
fa limanına ve .Kıbna adasına. 
dayanarak Şark1 Akdcnizi 
muhafazaya çnhşarakbr. O za
man belki, İtalyanlar.ın Marc 

Eakl Onf• Kumandanlarındn 
Emeldi G~ral 

Lozcın münasebetiyle dün 
§ehriıniz Halkevlerinde merasim 
ler yapılmış, konferanslar veril-
rniş ve temsiller gösterilmiştir. 

çetin safhalarını izah etnıi§ ve -----------=======----------

Fransanın harb lın=·cine çık
ması ve mütareke akdetmesi bu 
hususda lteıyanın işine çok 
yaramıştır. Trablus müstemle
kcslırln garb tarafındaki hu
dudlnrınd:ı artık endişe görmi
ycn İtalya btitün dikkatini 
ve gayretini Mısır hududtl.nil. 
toplamıştır. Lfıkin bu Wi de
ğildir. 

Mısın ve S üvcy!J kanalım 

?.aptetınek için, İtalyanın Trn.b
ıus ve Bingaziye daha bilyük 
kuvvetler ve harb v:ı.s1talan 

sevketmcsi lli.zım gclctcktir. 
Bu kuvvetlerin lai.miltn ltaı

yadnn deniz tarikiyle Bıngazi

ye sevki, İngilizlerin Akdeniz -
deki hakimiyetleri lıusebiyl~ 

pek tehlikelidir. Bunlan yı:ı. Si
cilya adasından Tunusa geçire
rek oradan ve yahud kısmen 

Ccbclüttank boğazı vasıtasile 
Fas ve Ceznyirden dolaştırarak 
Mısır hududuna gönderme.si 
icn.b edecektir. 

TDrklyo Ecnebi 
NELiK 

1 AYL.IK 
1 AVL.IK 

1400 Kl'f. 2700 K,... 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 

1 AVL.IK 1GO ıt 800 • 

25 TEMMUZ 1940 PERŞEMBE 
19 Ccmazlllih r 1359 

12 Rumi Temmuz 1356 
Gün 207 Ay: 7 1940 - Hızır 11 

GDneı O~lo ikindi 

9.16 4.47 8.44 Ezanı 

5.50 13.20 11.17 vaaar 
~lq:ıct Yatsı lımak 

1200 1.53 7.10 Ezaal 
20.22 22.27 3.'3 Vautl 

lhsan sa.his damiştir ki= Mı· il Kumpan a "-Bu netice istihsal edilin- \ı -

Nootrum jddi•lan ta.hakkuk c- !-ı __ P_O_LJ_S_D_E __ _. ~~~e~:ıı.:
2

~ rımız Mısır · çin si-
debilir. 

Fukat görülüyor ki bu yol 
çok uzun ve çok giiçtiiltlerle do
ludur. Sicilya adamndan Tu
nusa geçmek güçliiklerin ya
nsından fazlmmu ortadan kal
dınr. 

Şimdi pek sıcnk mevsim ol
duğundan bu hareketlerin ic
rası için daha iki ay beklemek 
liızun gelecektir. 

İngiltcrenin bu p1iina karşı 
miidafaa vasıta.lan vardır. E
sasen N apoleon da hıgiltercye 
!·arşı üç proje hazırlamıştı: 

1 - Hind yolunu Akdeniz.in 
şarkında kesmek ve Mısın zapt 
etmek; 

2 - l{an. abluka.siyle İngil
tereyi A vrtilpa ile münasebet
ten menetm ; 

3 - Büyük Britanya adası-
na ordu ihracl vasıtasiyle İn
giltereyi mağlub ebnek. 

Birinci ve ikinci projeleri 
tıtbike muvaffak olmuştu. Fa
kat üçilncüsü çok güçlüklere 
mn.ruz olduğundan tatbik olu
namadı. NapolCoıı Cebelüttank 
boğuzını kesmek için İspanyayı 
zapta kalkıştı. İspanyolların 
mukavemeti onu çok uğrastır
dı. 

Şimdi vaziyet böyle değil
dir. İspanyollar vaktiyle gene
ral Frankoya yapılan Almnn 
ve !taıyan ya.nhm1a.n ve as
kerle mnmheret dolayı.siyle 

Mihver d~ bağlıdır -
lar. Ccbclilttankı da kendileri 
alnca.klın için bu işe clbirliğiyle 
çalı .• 

N · .on Mmn zapt için 
Afrik......!.:.n dolaş:m.adı; cesura.
ne bir hareketle ve lngilizlerin 

van11, a aşılan ölllm Gökler gürledi. Fakat bütün t kah 1 d k 
sebebiyeti çallijm:ı.larda Türk tezinin hak- gor a u e ce 

Evvelki b:a1b pazar giınQ Toplı:apa -

mşı.ndn bir kavga oımu~ llakırlııö - (Radyo Pr.ogramı) 
yun Mahmudbe ruıhiyesinde Ba- ~ 1 
zincdar çifüill civurmda, bey~ ot- 25 7/1910 PERŞEMBE 
latmak meselesinden iki kişi kavga 7.30 Program ve memleket saat 
etmiş, bunlardan Aralılı..'irli DcktaJ 
oğlu Hiiseyin, ~n ffactJ'1 orakla 
kulağı ıır!rasınd:m yaral.amıa, Hacı da 
bir müddet sıma ö~Cl. 
Hacının cnedınin morgda otopıı.isl 

yopıldıktan mma,, ornk yanmam çok 
h:ı!l! ve bir ba1bda iyi olacak ~ 
olduğu, Hacının, fazla boğtşıp CIQ'· 

ret sarfetmclctcn mntevcllid kalb 
sektesinden • anL:ışılmıştır. 

Morgun ~ Azenne, H~ 
hakkında veri1m te\•kif kararı dün 
dördüncü ac.qu bMdınlığince geri a
lınmıs ve Hü:::eyin serbest bırakıl -
mıştır. 

Bu suretle, morgun raporu., bııld
katte katil o1ınayan Hüsc;rini, bir 
hata neticerindc afır ceza mahkeme
sine ver~ de ku~ olmaJı; 
tadır. 

Denizde bir kadın 
cesedi ulundu 

Sundtyede SW2di.fe vapur 1ske1t.sl 
civarında d bir kadın cıc:ed1 

bulunm~ 7Çll:ın tahkikatta. ceso
clin Ercnkliyücde Fınn soknğında 8 
numarııda oturmı lbrııhim km 80 73-
~ında A:nqe olduf'u, a1llaşılıınş
tır. 

Ayşenln,, nıpur beklerken müvnxe
ncsini kaybederek denize düştüğü v 
boğulduğu tahmin edilmektedir.. Ce
scd, ailcshJe :teslim edllmI,ur. 

Bir os~ar kaçakcısı bir 
avuç s~ar yuttu 

Esrar satmaktan mıbıkalı çlngcne 
Has:ın Gala şüpheli bir vııU,rette 
dolaşırken ,.anma z:ıbıta memurlıln
ıun yoklaştJğmı ı:örmi.ı:ı, elinde bu -
lunan bir aVUÇ esnın yutmuştur. 

Has:ın dcrhııl Beyoğlu hastahaensüıe 

gönderilmil. yıkmıank mdı -
teviy:ıtı hakkında tutu -
lan zabıUa ~ verilmiştfr. 

aynn. 
7.35 Müzik: Hafif orkestra eserleri 

,(PL) 
8.00 A;iwıs h:ıberll!rl. 
8.10 Ev kadını - Yemek Usteııi. 
8.20/8.30 Müzik: Marimba orkes-

trası (Pl.) 
12.30 Program ve memlek ~ saat 

ııya.rı. 

12.35 Müzik. 
Çalımlar: Vecibe, Fahire Fcrsan, 

Refik Fers:ın. 
Okuyan: Müzeyyen Scnar. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik programının devamı -

Okuyan: l\tuzeyycn Senar. 
13.20/14.00 1\füzik: Karışık prog

ram (Pl.) 
ıs.on Program ve mcnılekct t 

1 
a;y:ı.rı. 

18.05 MiWk: Sullivarun operetlerin 
1 

den (Pl.) j 
18.30 Müzik: !Wdyo orkcstra.ın (tb- ı 

rahim Ö7.gür idarcsind ) 
19.10 Müzik: Sll% ~rlcri ve oyun 

havnları. 

Çalanhr. Ruşen Kam. Vecihe, Cev
det KGzan. 

19.25 Mı.iri~: Şarkılar (Okuyan: 
Rndüe Erten). 

1!>.45 Memleket saat ayarı ve ajans 
haberleri. 

20.00 Müzik: Fasıl lıcyetl. 
20.30 Konuşma. 
20.45 Milzik: Dinleyici dlleklcrl. 
21.15 Konuşma (Sıhhat snaU). 
21.30 Konu,.qna (Radyo gazetesi) 
21.45 Müzik: Radyo orl:cstnısı (Şet 

H. Ferid Alnar.)' 1 
22.30 Memleket saat oyan, AJnns 

haberleri; Ziraat, EEıhrun - TnbvilAt. 
Knmblyo - Nukut Borsası (Fiyat.) 

22.45 Müzik: C8zband (PL) 
23.25/23.30 Yarınla prognım Ye 

kapanış. 

İskenderun bsttına ynpılacal. şılcp 

seferlerinde vapurlarımwn sıgorta

lanmnsı için yerli sigorta ışirketlerile 
müo:akcreler yapıldığı malOmdur. Yer 
li ı.igortalıaın son telill! ettikleri 
sigorta ücretlC?i üzerinden yapüan 
hesnbl:ırda navlun ücretlerinin mü -
hirn mikyasda arttırılması icnb etti
ğinden bu ücretlerin lndU'Ilmesi için 
sigortalarla ~en görüşmelere ba~
lannuştır. Yerli si .. orlalor tenzilnt 
teklifini esas itibarile knbul etmiş -
1 .·Jir. Ankarada bulwıan t lanbul 
Mıntakn Ticaret Müdürü Avni S::ılt

mcn avdet ettikten sonra kat'l ücret
ler tcsblt oluacaktır. Bund:ın bıışk:ı 

milli sigorta ııfrkeUeri v~purların yol 
nız bir sefer için olmnyıp uzun mud
dct sigorta yapmayı da kabul etmiş~ 
l rdir. Diğer tnrafd:ın l\tımr:ı yapıl -
cnk şflcp seferleri için de v:ıpurlan
mız yine yerli &~kellere sigorta ola
caktır. 

Silivri mendireği. ·n 
inşaatı bitti 

Bir müddettcnbcri Sili\Tide yapıl
makta ol.an büyük mcndirc<>: l :ı

tının t:ımamlandığı k im' e gd~ 
h:ıberforden mtla:ılrruıkbdır. 20 lnn 
r n ve keneli vesaitimızın rf 1 mey 
dana getirilen bu mendırckten b 
Sıliri liınanının dnrJli de len
ı:nis ve ıslah edilıni,."iir. Mendir n 
in :ısı münascbetilc b r mcr.ısim ynpı 
lac:ıktır. 

Şclırinıi%de bulurum l\ı!u.'Ulknl.it Ve 
kı'1i Ali Çetinkayanuı bu m r e 
i;;tir:ı.k etmesi kuvvetle muhbmeldır. 

S bze halindaki hildi e 
Sebze halinde dün sabah yersizlik 

yuzQndcn bir anlıışamamazlık \•e 
kavga çıkmıştır. Vazı.yetten habcrcbr 
cdılcn Vali ve Belediye Rclsl Dol.tor 
LO.tfi Kırdar derhal hlldiseye vnz'ıyed 
etmek üzere belediye mi.Hct~lcrini 
Yazifcdar kılm~lıırdır. 

yanıar 
ete şilebinı 
rbest bır tllar 

--0-

Akdcnizde kclan şilcpl.erimiz.den 

rl tenin on iki gundcnberi kontrol! 
edilmek için italyaul:ır tm:afınd:ın 

Palermoda alıkonuldııo'iunu y::wnıa

tık. Yapılan ~cbbü.&lcr therlııe t
t.llyanlar geminin kontrolilp.ü bitire
rek seı bcst bırıık:mışlıırdır. Mete diln 
sabah bulundUğu mıılr.ılden memlo -
kctlmi.ze miıtcvecc:ihen hıırckct etmış 
tir. G<?minin bugUn Yunan sW.illeri 
civarma. vnracacı tıhmin edilmekte
dir. Dıger t.'lrafdan bir kaç gün evvel 
Barscloncbn boş- olar.ak hareket eden 
Demir şilebi de ayni rotayı. takil> e
derek yoluna devam etmektedir. 

f BELEDiYEDE 

Gazino sahihlerinin 
bir müracaah 

Munha ıran yazları faaliyette bu
lunan gazino ımhipleri bırinci sı.nıt 

gazmoLır için tcsbit olunan kahve. 
çay ve limon:ıb fiyatlıırunn çok az 
oldugunu soylem"şlcrdir. Bunların id
dıa n göre gıızinohlrda saz. bulun -
du u zam n için yapılacak z.:ımlnr 

iy dlr. Fn at saz bulunmııdıiı z.a
m n m rubatt n nlın:ın 10 kunışla 
cozmoların ir nylık kirnlıınnı ver
melc bılc i dır. Belediye bu 
mıi ·:ıc ti tetkik edccC ctir. 

n ge1 n Po ony h 
mUUecil r 

Dun sab:ıhki konv nsiyonel trcnilc 
ehr..ml.zc • • en 30 Polonya mülte

cisi gclm tir. 16 - 30 yaşında genç -
krdcn murckkcb olan bu kııfllc şch
rimızdc b r ' ç gun kalarak Adana 
t riklle Ffl1 · c ı:::"dccckler ve orada
ki p, lonya lejyonuna iltıhok edecek:
lcrdır. Yuıe ayni trenle AlmDDYadn 
iktısad bhsil eden bir Tiirlı: talebesi 
de gelmiştir. Bu talebe Alm:ınyndo 
Turk Uılcbesıne karsı: cüstcrllen hüs· 
nU mu:ımelcdcn bilhassa bahsetmiş
tir, 

imalatı 
'(Bat tanıfJ 1 fnol -~ 

Hreceğine emindir. sugwo:-
halde Almanların ve ttaıYaıı!" 
rm tayynrelcri !ngilizlcrbı)JO' 
Cen~. -" 

Fa:bt bu iki mütt~ık,_ta~ 
JerinJ Y.J1I1lı.z kendi sa.ııa.ı.ar......

ktıllimıyorlar. !tatyan.lf.ı.rUl tA: 
yarelerindcn hiç birini AJJ1I' 
lııra vemıedilderi sabit o~ 
tur. zaten İtalyan ta~~ 
il.İn çoğu beş altı senelik, aıtl' 
sı geçmiş tayya.relerdir. 

M.. Bitler mevkie geld~ 
bir iki hafta sonra Atm~:ı J 

ya:rec.iliğiııi ih~yu başıaını;tı' 
Aimnn tayyare fabrilro.ID.rl çil' 
tur ve geceli gündüzlü ~ 
Şimdi bu fabrikalara AlınSJl. il' 
g-aliııdeki memleketlerin taJJli ' 
h.lan da ynrdım edebilirler 11 

böylece Alıuanyanın bir ar8'_ 
1800 tayyare yapabildiği ~ 
edilmiştir. 

Oün Londradan veri1ell ti' 
he.bere göre ynlnız · 
ki fabrikalar bu nııktardan fıt' 
lıı tayyare yetiştirmeğe ~' 
mı§}ardır. Ko.nada, Bırleşik ~ 
merika., Avustralya fabrik~ 
r:ın imalii.tı ayrıdır. İki tarP 
bir aylık tayyare zayiatı ~ 
ti 3 - 5 yüzden ibaret olduğtJI" 
göre, tayyareleri her ay ıOOo • 
1500 nrtıyor, demektir. 

Amerika, tiıgiltcreye y~ 
nı §U bir km; hafta içinde sıl' • 
laştırmış, arttırmıştır. o~ 
evwJ ınilttefikler:in nasıl ots' 
~a.nlariyl~ başa çıka~ 
kanaati vardı. Frnnsnnın IXI" 

JUbiyeti ve demokrat rırıcaıııı' 
ve cilmlıUITcisi Rooseveltin id" 
dialarının tahakkuk etmesi ~
merikayı uyandırmıştır. .Amfll' 
la hru·be girmemiş olmakla b" 
raber !ngııtereye bir mütt:efiJ 
gibi yardım etmek kararını ııl' 
mıştır. Yüz binlerce amele şiJ!r ,.,. 
<li İngiltere h~ çalış:ıYo'' 
Bunun semeresi bir kaç ay s<# 
ra görülecektir. 

.. . . 
Hava biık:imiyeti, kat'i n~ 

nin istihsaline kiifi gelecek -
Hayır ... Ne denizlerde hiı.~ 
yet, ne hav!llarda hakimiyet Jı.. 
manyanın mağlfıb edilmesi içil' 
:-ıif.i vasıtalar değildir. Aılcı) 
gerek denizde ve gerek karaı' 
tayynrenin ne müdlıiş ku~ 
olduğu sabıt oldu. Fransa.dil>' 
harbde knra harekatını, na'°"' 
larda hakimiyeti tesis eden J) 
man ta:-r-yureleri tanzim et:ıni§ • 
ti. 

İngiltcrenin bu harbi ablll~ 
ile ve denizlere hakimiyetiyle~· 
tirmck ümidinde olmadığını ti/ 
knç haberden istihrac etmek it'' 
midir: ~ 

Amerikadn ve diğer lntalııf' 
da İngiltere hesabına ça~ 
fabril::alıı..rın bir çoğu motörl 
arabalar yapıyor. Mesela ya~ 
Ford elli bin muhıırebc ar~ 
yapıyormuş. İngiltercde ve dO' 
minyonlarda ordunun bir J<!'9 
milyonu bulnıası için her tedb.ıf 
alınmıştır. Bir kaç ay sonrııY'_, 
hatta bclki gelecek ve öbür sC' 
rıcye aid olan bu hazırlıkl:ıtlıı 
gayesi şübhesiz Bıitanya ~· 
rının müdafaası değildir. 

Zaten İngiliz Hariciye l'W 
mı dn evvelkı güu bir "hurll9 

hareketinin geç kalmıyacağın1:' 
:::.öylemiştir. Bir huruç hareketi• 
yahud bir kara harbi nerede <J' 

!n.eak? İngiliz ve Alman ordıılt!' 
rı nerede çarpışacak? Hunu_~ 
di kimse tayın edemez. Şiıll • 
mevzuu bahsolan Alınan hutllç 
hareketidir. Bu mllmkün oı.ııt' 
ve muvaffak olur.sa ötckinC Jil' 
;.um kalmıy~ mümkün ol • 

lJ'laZ veya muva.ffal• ola~~ 
o zaman lııgilizler i in gcıı-~ 1 
veya öbür sene Almanyaya. ltJl\ 
ı;'la.rbeyi vurmak üzere bir Ço 
nokt::ı.lar ve imkanlar görilJl&"" 
c·ektir 

Yugoslav mason mer- • 
k zinde taharriyal 

BeliJrad, 24 (.,.a.) - Rcuter: .~tf 
Resmen bildirildi1line göre. J1"". 

Bc~d mnson merkezinde ve~ 
sonlarla iemu halinde bulımall ~ 
çok kimselerin evlerinde ~ 
lar yapmı.ştır. 



r~.'.•.m~Mu.m•tm~.5=%·'-•.nı~~-ffl~m·~-~-~~-~~D·.·~'-·~·--~"~m~n3d~'~l·J~~--m~~ı.~W··~·n~:z~ah~Jın.~.·-~I EN SON HABERLER 
1 [b@ 8 &~ VE '"I 1 i SME T PA c& ~ Bulgar Başvekili Millt müdafaa için yeni-
~ ~ ~ da AJmanyaya den 64 milyon lira fevka· 

1 Lobanda ilk ge&a gördüklerim ve ilittikiarim ! d~~ .. ~~~~!, .... ı ıad~ .. ~.~~!~t~~!!!!~!!,~.~ 1 . . ( ... tar~ 1 inci •~fada) H~sinin vazijfte dair itjııden. ~ tcigTaf ~ leeeklerdir. batası tasvıö olunmuş ve yeni zırlamaktadtr. 
li!!l5 nnın, ıı.tr dağın tepesınden fikir ve .lli&erini aşrettiği r.c· ~b.ilir~inız.. = Rum~n heyeti ttaıynya gidffek Ankara mebusu an.d içmiştir. Valilik, diğer herhangi bir vazife 

I~ b}r il~ su gıl>i d6kü1cn .~ kaycliyle "ftrilıtn 'bu telgraf- Bir .ı.;alt. gdn_ Yanımda ==;: __ - Eükreş, 2i (a.a.) - Nazırlar hey.U Bumı· müteakib Maliye Ve- gibi yalnız o yazileye taallük eden 
lalel rm k narmdan o "iİk bu &ıbah başvekil Gigurtunun riya- kili" · .. _ ı bi ·· · 1 kananmn bilmekle veya, 0 meslekle 

"" ' .r • eam.ede deniii~rdıl ki: d'w-:1.D Frf a:msı= gazctccilli- nın wı.lC uaerıae ge en ev- münasebeti .q!an bılgiyı edınm ıe 
~ ~ek, ka.rlı. ya.madann. lroku- "Pek miiiiuı w _.._ bir ı:. ... : ~ setinde toplanmıştır. rak arasında bulunan ve 1940 kabili ita o.Ian--.......·--uriyctı.-rden d_-IS l aa ıwlA_ ~ Neşredilen bir rcs.ni t bli{!e gôr·! ' 

1

~ 
~ u vam n geçtikten mesele de WA311 konfeı:an- - Sizi P-.ıriste ı:..tiyorlar, ;;;;;; b; :\'ekil, Alman hüküınetinin ~aveti- mali yıh muvazenei umumiye- !ildir. Valilik. ilim r~ .. kanunları 1 sonra. JÇim .açıldı, ve şimdi sıdır. Türkiye biilciimeü im: lletii ve gazeteeinin gidip Ü- = ni hl.ıine azasına bildirmişt:r. Başvc- Pİiie dahil ban daireler bütçc-j bılmek ister, fakat, bunların Tctml:I-

~ lsv re demlen ıweyi tadıy&- ~ay evvelkmG.cn daha ıııa- 2lerirı.de lteleioa) yazılı bir = kil, a;,ni zamanın g~elt kendisin.n lerine fevkalade tahsisat veril- da bir idare kudreti ister. O olmazsa, 
~ rum. ' _,ç- bir mewkide bwlunu"·or. odaug -o-r..r:....>. -'-..d;i .... Şüp --. gerek hariciye nazırının ttalya- hüku- mesine aid kanuna ek layiB., beriki teçhizat bu Yazifede muvaır k 
~ '6~ d bir ..,... .T .J<- c;.u.~ 6"""''""~ e:t meti tarafından da davet ed:ı-:- ol- olmaya kafi gelmiyor. Bunu bir çok ti;iiil J.uvuı.reux e · kaç daki- lle.elisiı:ı mcvlcii aüşevveş he.sız Pansden heyetin ge- .._ ruznameye alınarak müstace- tecriibelerimiale-~ Bıırem de-

ka dnwduk Üç aydan~...:.. 1....:. lar !'!!: du&unu söylemiştir. liyet k..,_...,. :ı- kabul ...Aa-ı.,, - "tib . 
. • - • uc-.ı: ur "'e yeni medis ise halihazır- Ub gelnıcfl.iğini soru.yor ~ ~vekilin ve hariciye nazırının .--.4 uc ... ~ rece&l ı arıyle aradığnnu evsafı bııı-

1 
nt·~~bıedaıitğmıLoza_? konferansının dakindea daha fyi o.lımya· ve Fra.ı.ısız. muhab.iE, bütün e seyahati esnasında, başvekalet veba- tir. labılmek için çok müşkülat çekmek-
uı y ~ •~ l h k - - · · .. 11 teyiz. Fakat getireceğbniz arkadaşın apan .-us....... cak~. 1smct paşa meclisin ıabcrlen, hiç za met çe - =~ rıcıye nezaretine başkil muavini•• - Bu kanuna o-öre, Milli Müda-

fa Şeref \..,___ .... _ · = hali vekalet edl!cektir. ., mu~e.tinden esnin olabilmek 

1 
...;11 • ~· laun UQyu, .. -on tezahüratı tesiri altında me!c;:;izin, Lozandan Parıse =-- »ıın fa.a bütçes·nin kara. kısmına i1:in onu biraz iıxe, el~p sık doku-
~ .... er l!Üldl ile arı--;~·:u.·· Dı·- ~ 
_ ... -~ tU&l olarak Lozana gidecek ve söyleyip duruyor. e muhtelif hiametler kar~ o- mak i teriz. Kend.i.lerinl. birUL tecrü-

~ ger lir laııç Türkle bera.ber mes:üli muallaka hal~kında.- Odayı öğrendikten ve eş • ~ 1 8 Alman tayyaresi laı:-ak yeaiden 64 €)15.534 lira, be ettikten ve tanıdıktan sonra bu Ya 

il heyeti iMiJUıme gelmiş. Der· iri mizakcrelcri kcdid eyli - yaları yerleştirdikten sonra -~ ve Atatürk anıtının ı.nşa edılece- z..reyi verm~k istiyoruz. Malumu ali-

l hal hıerbs etrafım alda. w • elim Salonda Ni = düşüt• üklü nizdır ki devlet, hiZınetıne aldıJP me-
"(),. 1 yeeektir. .....şagıya ın · - ~ ği sahanın iatim.lttinin ikmali murların hepsini alesse"'"e en yul:-

"ll •rmzıa had Resad bır" gözlüklü - ·... · l5ii kılma Türkler Yunan ordusuna " ii 1 ve proje.si ~ra.fları. karşılığı l sek makama getirmek taahhudL mi. 
~ di·~ r 1rarşa taarruza geçecek kud- gençle konuşuyor: ~ (B"aşı tanıft 1 mcf aayfıtcfa) olarak. Maliye Vekilıeti batçe- üzerine alıruş degild.ir. Devletin ihdas 

~ digine dair su~ı· ..r,.ıe- retle değillerdir. Bu hal Türk - Konferans UIJ?.Umi kf.- cuma uğrayan hedefler arasın- sine 750.000 lira fevkalide- ettiği en yüksek makamlar, mahdud-
:= _ a.u r soru.:ma- ıaaniıhaslarını Lozanda bir tibi mösyö Massigli.. _ dadıı-. tar. ;isat o!ara'k konulmaktadır. dur. Bu makamlara dacınemleket için 
5§ ga ba landı. Bız beg :lstan- :.lfttı tesviye aramağa sevk Yanına yaklaştım. Doktor, ;;-::: Bir bombardıman ta:yyarem.i· de en yük.sek kabilıyet &isiereu a -
es= bullu gazet ", .... ______ ,..~ tamştırdl .. ~ö u .. ...n....ıi- ~ 1 l'ı lis bun.i<ın sonra. orman umum damlar gelebilir. ICaruın I.ayih:ısı hak 

B 
1 

&AU-a.nm.ıaı.... ~ecektir.,, --vı ~ c:== ze hücüm eden bir düşman ~'' - Mi.idurlu"'u 1937 yılı ~ı k:ıtiJine kında ork:ıd~ımızın arzu ettigi iza-
~ Pel gradda vermişiz: Lman • Eğer bu telgraf .hak.ika.ten den kosfcransm paz:a.rte~i • ==~ cı tatayyaresi düşürülmüştür • aid kan n Liy ha nı t:aS\ıb eylem~ hııt, sözlerimde kafi derecede mev-
~ a asa ine ğiz. Fransız haricı)'ainin e.fkir nmtlaka lJallapp bqlaı:mya- ~ Bir tayyaremiz kayıbtır. ve askerlık kanununun ceza f ~ıına cuddur . ., 
~ Lozan istasyonunun et- ve hisc-iyatını aksettiriyor cağım sordum.. ~ Sahil müdafaa ta,yya.rele~ bir madde ıtive ne, e.,;ııebnerin Tur- Refik tnce (Manisa), Dahiliye Ve-
~ rafında, kadın emek, bir ~ok idiyse , bu ıkimei Uilıılan kchı- _ Sa geldi.aiz, .Amerikalı- t-=i kiyede ikaınet ve seyahatlen hak. - kili arkad~ız çok temenııi ede-
~ ,...,,.1..,,_1. İ.sviç l İ ~ mutad keŞ{ hareketlerinden kındahi k-.ınunun ıır ıncı maddcsrne! rim ki dog·rudan do .. irruva bu s~'-'-SS .._, eau r~r, &,, aw fe-•n..a...- ela ümidi kes- n.r ~eldi, talyanlar geldi, = ., .. ..... 
~ ~ -1. ·~-- ~ ~ ~c;ka,, dün öğleden sonra Dun· bir fıkra ıdve ine, de\let memurlan hiyetinl kullanırken ~ni se..,·iyodeki 
S eneı bir aalıah mirdenlllre mek icab ~u. Çünkü Fransız müşavirler geldi, § k .. "" .. ne '"'manmda karakol ge ayhk arının te h.:d \e teaduluue aid başk:ı al'kada~1arı üzerinde husule 

il kayboJan ff şiı:n • gene bir· heyeti mun.hhasaımzla be- İngiliz katibleri geldi, Ja- =:: ııtli~lıı.en hücum e~ ve ge: kllnuııa bagl1 bir num3ralı cehclin getireceği ak: tesirden mümkün ol-
~ dentııre tekr r ort ya çıkan raber ge(«dığnn şu dört gün ponlar geldi, yarm altşam da ee Fl.oc,.,; ........ ~: yll.w ~-- l\faar r Vcktnetine rud kısmında de- duğu kadar idare mekanizmasını mu 

lle,eti, aşma gozler e karşt- nrfmda bemm k:tt'i ol ... rak ~ Horras Rombo!d ile ge- E ~--=- -D ---t--" gışikli.~ yJp1lmasma aM1 kanwı layi- hataza etmij olsun. 
!adılar ve seLimlaılı:ar. 1çle- hasal ettiğim bir tek iııtibaım neral · Pelle geliyor. Pazarte- ~ na ve .Amstardamdaki doklara halanyle Orma Umum MudW-lU&ü Dahiliye Vekili Faik ö:ıtrak (Te· 

r. d " - lrii'eıım etmişlerdir. tc.5kilat kanununa :ud k nun layiha- kirdaı.), gayet tabii. 
m e Malin,, in meşhur \'ardır ve o da şudur ki İJ- si saat üçte müzakerata baş- S5 - 6 

uh b 
§! Bu..tn. ceman sekiz düşman sının ik.md muzru.erclennı yapanı ' Bu müzakereyi müteakıb madde-

n a iri Sauervein "T mps,, met nsıc:m. asgari ., ... ,.tfarımız hmamak iç.in hiç_ bi.r sebıell ,,,__ kft" 1 · o~ı.ıu.. ,_ 1 r~~ ~.. E§ tayyaresi düşürülmü§f.ür. Avcı -...,u el.llu. ı.r ...........,e memw-rı ere geçilerek kanunun birinci mü-
ın muhabiri ve diğer bir çak olarak dermeyan et:ijt mu- yok. ~ tayyarelerim.izden iki ta.JıeSi. ka- kanununa e'c llyfüanın mw.akeresi zakeresi ikmal edilmiştir. 
İngilis, Fransuı, Amerikalı lırabil tekliflerimizden fazla Mlietakiben Massigli su- - münase et.::le Refik tııce (Manisa) Ruznamede bulunan ve Tı.irkiye 

1 
gazeteciler, "&dam,, . l-.ilıi. hiıı; bir fedakirlık yapnuya- alleriıne cevab vererek kon- § yıbtır. söz alarak ı . ihanın valiliklerin mim Cümhuriyet Merkez Baı1kası kanu-
A 1.-ed ee-...:ı t ı.. , ı f İiiı=:::: *---=--. .s-..t- .__--4.1 bal bttlı.rnduklnn zaman buraf:ırda nuna bnzı muvakkat ... addeler -'-'en-
C-UlUl ... ue "ITley, aa.ıa caktır. Btı fedaki.rhğın va.- eransııı bir kilşad ve.. mera- = u.g·.lmf'i" m:'n:u n.un"w ... tı;;1\.! -

bi k .r il kaJ'l'ftakamlann vet.:Alet yapabilme- mesine mütedair kan.unun müzakere-r aç aDftl' tale"" bu kala· pır--·y<WO>•,m '--...... t;..,.; bız" s;....... c.-.1~A~: vn_nnnu!U>~:u:n.~ L"ndra, <ı.4 ("" ") ........ ~1y ı:.--t """" uu.uı -.""t>. -._. -.. ...... ~....._ ,,-.--,,.._,...., """'" "'""" - - .IJ1Wl leri ve btr suretle il'eı;ide bu mak.'.ım- si münasebetile "l.faliye Vekili Fu:ı.d 
balığın içinde bize yaklaştı. de kuvvetııendiren ve hakkı· pazartesi ü.Gte. UIJP!ml celse Ei Telegraph gazetesinin dıenia::i: - ları işgal edebılecek olan bu zevata Ağralı söz alarak mevzuu müzakere 

1 Görüşıneğe, konuşmağa baş- mızin, ne olursa olsun bü- olmakSlzm komisyonların: a 1ik muharriri, İngiliz filosUıllun umumi Dir ~ A1'llmnl ~n olan lAyihanın evvclce kabul ilınis 
feddt. "lıoanda ikinci kon- tün ba giitiiltillerc, patırdıla- derhal faaliyete geçeceklerini ii!I kuvveti hakkında ne~tiği en- etmek gibiı bir maksada gözefüiini bultınan Merkez bankasından Ukraz 
fera.nsuı llifesinde hava na- ra rağmen behemehal istih- yarın akşam, t-....:ı.:-. ~ ı tf'J'e!&ll "Mr ~a., bsrbin lıida- •a.7d«lerek prensi& iüari.Yte buna akdi busU1R.1nda Malioıe- Vek.iletiııe 
sıl · .. -~ ~ _,_. ınuteri.z bulıınmAAıfD!!! wak ı. .. - - a"1.n.ı-et - ,__ ~~ i•-

11
5= ""ekes: .... ıy:·°"· r,, bumı ö.'.!->n· --• ~-gıv. kana-.. :..: r.u"- sız heveti muralıı..-~aıan r...._ ti d be· 25 ~tr · k - .....,. --...,., .. ._ .... ..._...._ ,,,....,...""""" ;, 
,,.,.... ..... ><Ka .s•"' :ıaı l;\.lll'I;;\,--,; -.u.u .1\ • .r u~ ~ ==.; ye n en " ~ oyenn ay ınakamlık ı1! valilık arasında bir tik.razın aktedilmcsi için Merkez B:ı.n 

Y<>rıız. vetıe bize telkin eden de, o;- isleri de geldikten sonra ruz- == t\:dilm.iş olma.sına rağmen, İn- idare kader e.,.;. len me\cud ol- k.,sı kanununun yapılmnsını icab et-i "Saucrvein,, daha bugün dunun, memleketin istikla • nameyi tanzim edece~ söy ~ giltı"1renin halen mulıasema.tın du;:anu vnlı o b 1ek ıçin mufetl ş- tiren tad.ili.ı.tı istihdaf eylcdiğiui söy
~ Paıi8*aa. ........ ~ :t'ra11ıo- W 1111111efw eminde daima ledi. = başlangıcından çok fasla destro- fil:, valı m~ ' ııılı •ı vey;ı bunlara mu- leıniş ve müstaceliyeUe müzakere.sini 
;::; - mem...._ aid taze ha- lmMısr bir §e)riNe tecelli e- - Koaferwm mun. 99- yc'"?e malik okhığunu bildinnek- adil hizmetlerde bulunmanın lfızım- is~emiştir. 

~~ ladfsleri 01--11... ~ ...... .,.__ ~-ku geldigıni ve bugun ıdari t"•kilatımız- H""eti umumiye ...... -'- '-·· .kan"• 

-
-~ UA.J"'• ~ ""3L vvetfdir. receğini zannediyor JBUS& • ted" ..... ..., _....., .,... -

••••ft-az "'·eadi · di • ır. da bu kademelerden geçmiş bıı· •·ok layihasını. \"e gerek vine u~1ı .... Ve-

1 
~ • sın en va:ıı· Yethi ....... ~ L~-...:ı-aya. ııuz? ~ "'. -·· yeti DıBaJ.l gördüğüaü sor- ......,_._ ~ P.arbin b~nda hizmette 175 memur bulundugunu söyl...:ıu.iş ve bu kilinin verdiği izahat üzerine 31 mil-
3 •• _ gittiği ve ..U.U. telllİJti e&- . -Bir ay.. dıestroyer mevcuttu. Btı rakam hususta DJhi •ye Vekffinin Jzahnt yon liral.ık buyük Sil ialed Pl'Oil'a _ 
_... IJllllllll taharri ettiği sırada -Konfere.ıuua. açılmğı te- pekaz sonra 183 8 baliğ" olmuş_ vennes"ni istemıştir. Dahiliye Veklli nurun t.ltbiki için tavhil çıkarmak 

1 Ümidvar ohnıyan muh- da, tıbb Fnmsız?ann şimdi raiti naSJ1 t.plilrki ~ tıır. Çiiok• iki destro.JeriD in- Faik öztrak, bu miıt·ıleaya karşı de- sı.ıretile Ziraat Bankasından kredi 

1 
feriz, ihtiyatkar bfr sesle: yaptığı gibi, ordu,nun zMuıa nuz? ikmal il m!şttr kl: açılmasına salahiyet veren kanuna 
-" Pek iyi d. ~·ıt hm·- ~aatı edı miş "Ve altı dest- ~- Bu kanun Jayılıasmın takdim kısa vadeli bono da çıkarabilmek i"""' 

egı .,. ceva.. UA.tUedit-;sti ve gnç:11-.:_ - Ham dlıııwei mtiaaPda 1 ~ Br""""'~-ı-- alı . ...-bını Verdi. ~ <1.U1.1&:ı·..ııu. royer u~ .......... ., __ ""satın n- edilmesinin oo ıca sebebi. devlet bonp kelimesiniın ilıivesine aid kanun 
_ Ni....t- Ni ~n. . löalerini açınas ~iD Jw. yız. D!tht hilftm -vıermek mıştır. Harb ilan edildiği zaman hizmetleri ar ınd:ı cıdden hususiyet l{ıyihasını müstaceliyet kararı ile 

llıZU sDlhll 
t•fll'llkal.-. .. ,,...] 

~ tecil etmie oklaia ... 
meseleler da ayni muahedeyi im 
z:>.layan devlet adamının sulh 
~ taltib ettfğt isabetli siya
set ~esinde sulb. yolı.ıyla ve 
beynelmilel ubşma au.reti.Jle 
Üt.lıMI eii1cHı. Ba itiı.rta Laızan 
lrealeraM1, !fi&ti cidal ~e 
yırtma:n ve çırpınan Avrupada 
istikba.tin beynelıni]el siyaseti -
nin takib etmesi li.zım ıelecek 
makul v& •uWdı ...,. da 
~oluyor. 

11-'abt Loza.n muahedename
sinden sonra otoriter ve total• 
---.devletler vikwi bu Bun
~ maııa.__~ İlll -
~ olduJdan JlabnhkJan ta· 
mir için Lozan sullıunun, ac;tıtı 
selim ve makul sitvaseti istihfaf 
ederek cebrü ~ ve kuvv9*e 
,.ıüraea.ati terdlı eWler ve ka· 
(ilerini kuvvetli gördüktert • 
kikada Avrupayı feth ve istill 
i~in harekete geçttler. 

Lozan sulhumuı kar§lsmda .. 
te şimdi. Avmpada ~le lıir 
:nuı.Jif ve :müteamz bir k"""8t 
rieud })1:11mu§tur. Cebritei&le
tin ve yumruğun hakimiyetini 
i1iıı eden bu mezheb bqb. laJt 
bir m\istakil miHet bar•kmaJr is
temiyor ve bütün düny&J!l ıı.. 
<tisine köle yapnağa ~
Lozan sulhunu imzalayan ve 
kurtulmasına hizmet etüji v .. 
tanııı bugün mukadderatım W.. 
re lnelilU'liyeüni uhdesine .-.. 
oJaıı lıliDi Şıtf genık Tin .... 
tamnm ee1im.etf, gerek- bittin 
Avnıpanm ve dün~ beka
sı namına takibi ic&b edlll lliP 
yaseti kararlaştıN. Baı &buet 
sayesiııdedir ki lııemen bir .... 
c:lenberi memleketimiz en ciddi 
ihtiyat tedbirlerini aıım,, lıer 

ihtimale kaııil ~ l:ıir hMa 
d&, fakat sWh 1l't siUUaa ig:illde 
Y3'l>'W ve istikNti, 11e6ıine ... 
yük bir itimıwla tahramanca 
bekliyor. 

Ttırk miI1eti. ile llilli Şefi a.
raamdaki vahAet w tesaiıi 
mütekabil hürmet ve mnha~ 
hiç bir zaman be zamanki b· 
C1ar sıkı, samimf ve sıcak olma
mıştır. Lozaıı sullnımın. hatlra.
E.ı kalblerdeki itimadı, !IWk w 
l':e)HaC&Dl taıeledi Ye biitün '8· 
Uta arttınh. Bi11k Atatlm .. 
dediği gibi ''milletin makGB t:aJI.;. 
ıni yenmeğe muvaffak olan.. lit
met fnöaiiJ>iiu, bugünkü buına 
ıcinde de Türk vatanw aı .. 
~yalıd.- ....... .....,. 
götüreeeği ~. 

Diiieyfa Cahil YALÇIN !iJ™ 4
JCII.. ~ ca bir Yuıı.a •' --. için bir celse yanıl ......... dı. Maa.- ~==--" ..... a.:.ı..ı-....ıft 24 d--'"-oyer -·dı. ve ehemmiyeti herke çe \"e bilhassa ınil.zakere ederek kabul ebnl~H~. 

-Çtbıkii PaaMara parti. rnahvı&lması lizmt --: haza ben neti~usunda a ~:;:-:.:ı:: llüy~;-r tıs~ hepimizce malüm ofan \alilıklere Meclis. gelecek içtimaıru 7 ~ 
mento:mm )l8quam çıkıb vet, ancak 

0 
nma.ndar :ti ihüya.tkiırıa. 

1 
inşaatı tamamlammştır. Diğer mevcudların en ehlıyetlilerinden en ç~ gtınüne talik e~. ıı.rı.--L-1.A~ Vekilr-• 

'TransJzıan •lAhdar eden gö.zlerini !ll~tııar. Yem kon.· - Sulhu tlmid ediyor mu- llllCD\dlill 
wwıamtst•4L_.._ f~-1~~-lık - }Jir çok gemilerin ınşaatı da. se- Moskovanın Hab ı· t . 

·- ....JI.YC ~ feranata. ~ biıiyilı tealürıe smuz ! === ı~ mpara oru 1 h :!~onun ~~tik,, ~ bir c1evktitı. böyle - Temenni ediyorum. 1 ne nihayetinde:rı e.vvel ikm:ıl edi- y IHl1 ersane sa a-
ıç n.. bir gaflete- düpnesi net.iee- Ve ilave etti: ~ ~tir. OP- tekzibi fırsat bekit.yor dak. &1.:k1er· 

-Pekili, Zannediyor mu• sinde tezahüredebftir. -Dikka.tediei•· Tmrrm i İngiliz tayyarelerinin Afrika- y sın 1 l&lllt 1 
ırunuz ki İsmet Paşa, yahud • • • ettiğimi söyliyonım.. §il daJ{f fıan.katı MQSkova, 24 (a.a.) ...,... Tass Ai:ınsı Kahir-, 24 (a.a.) - Reuter 
Mus'--•a K,. __ , p ı..;; • ..;;ı. Bir otom ...... ile - T.r-ı..ire, 24 (a.a.) - İngiliz bildiıtlyor: bi:u.:...: <Baı tarafı 1 lncf aayfede) 

• \.i:ü.i ""8M&I aşa, ...;y~ uu binerek La- Konferans katibi umumi !ili AilW.l r.ı:uô-ıyor. '«illet u 1' • • ı.n-·-- _...-.,.-'- ...,.. ı..- ınrtetJıerirri:rr teblm: Yabancı m;Atbuat aşagıdaki şayja- temini mümkün olDı.adıtmdan limdi---ec WD!D -..s.ım- -.--a geldik. lıl&.yö .,j Massigli de ha.V!lu:a bQ.vle m mıı-rım ~ •~- t-....:1:- ı..m.:-.-. •. 1-: im t nk ınşasına başlanamıyan '-~ft-- _ *• "-- 1 ı.....ı...... a...-.- ··-· ..,. l=:s 22 - 23 temuz gecesi bombar- -...L ;yaym.ı.ştu- ...us ........ -.-.........,_, para or ...,,~ 
Sa-.- en bayati ----., ..... ·otel aaMbi - ~- bulamk ~. Ylli- ı - Sovyetler bırlıg1 ı~e- Haie Sdisiye emrine Hartwıı· nin imllh huıl cıidutıa .aaoma ..._ 

ncı+• ·-- fi-Z-"-.._._,._ ...... _ .._bu-'-"·~•-. ""---- dıman tayyareleı-i Tobruk li h ı ~- "'"~-ı--ft 
tik 

----.; C1. ııu- s-•,. uıı::"l'I..-.,...... ~~:u nız mösyö Seriosun gelme- 95if - taJıya.re v~ taslıllücl etaıiş. tn- ela ilmmetgalı v"-rmit<ı bulunmak- a ~asına ... ___.cakbr. Bu-*-
' yqamalttan vazgeçtik' sefer b~!armı ödedi. Bıı m · haf>er c.:ı..- w...:. t;.._ ;;a manına muvaffakıyetli baalua - giltere de bu n uba1aat · ın 2oe mil- ~ takada t.eı: ;;ınt>desı bqka deniz 

dı·yebı"Jı'r. 'IJ e5lttm" Al UU" at-..- ~ -.....1 -2- İ . 'auu·. ı"n "'"•n•ları ... ; .. .....,_ '-" .. _ >--•-ı;efe ot ti . b- bnt- b Lo ""94111 ıı:= ?ar -111~lll9ar.Ull[", Bir de•nlti yon ııgıı.JA liıra ayır:mışUr. .......... ı..- .... auy .... ~-
r e ını u.cı un e- zan palasın içmde esen he 1 .r--r lmn..,.at ...... , y~-~- ~ - ~,.;s- ak.b.r T Hayır o da dı"yem zeyı'b Usl D h t n~-.L... ...ilPe ısa· bet'- ..._-.L... 2 - Bu&üulerde T lllye ile S.v· .c- -. - .u.c.ı.~ı c . ersaı:ıe araa:iıll hali w ..,. - , ez. s er. a a rende nüz miiıbhem. haVIJWL ;..:-...:ıe rrt.ıDIZlftm" .ı:.an. u::r aaJ''-A"- oıctujWıdan bw'adalll i.ltimlik '-'-

o hald ? mNlledil k" haf ~- ~r. Bir ka<- da11.:"·a sonra yeller birliği ar•ıda iki aıemlıeketin ~ana girmesi~ henüz ftlctin -- e. -... er ı talardanbe- hır· falıhayı.. gı"bi t"u..~ ...__ uuuuo;?... ~ A.:.A ı· ~ l> d··' 1 a.uı 1'Ql~..ı.1.1- b~-.. - ,._, ... 

O h-'...:ı- . h • ~..,.. :;: ıcarc. mu .:ı t:ıe er nı 12 mılyon gelmemiş oldıığtnnı müdrilrtir. -v- ....--- ...._ e-
- -.... va:ıiyet müb- n azırlanıy~r ve "Konf~ dildi B. Praw müşaviri, :lil: ~ört inlı.ıa.k vukubulmuaf,w-. Turk liras•na k d r :ırttırmao ma- Fakat müsaid fırsat aiUmnmda dilmektedir. Bn00ea başka Pavıt ... 

hem, karanlık, müşevveştir. rans ne zaman?,, diye gaze.. Fransız ııeı,..tioin j...;-ı..., ı=-= Rıb.tımda deniaakıJaır bığb Wi. tut muzakereı: r b:ı lamı br. dası ters:me,n. locWaa karıp. kOl"UIMk 
İlk rastgeldiğim; Paıisin teleri takib edİ)'OnntlŞ. Bü- geçen defa 

1 
.,.ea '"Ok -~=- Elgubbi ve Eladem han. mey 3 - SovyeUer birliii Rwnen ııa • milletine derhal yardua1 etmek ı.çin tab.11 bir mendirek. vazifeli ,,,._ 

bu e ft-11:.L: tta . yük kapı ·· ~ .:1. •• ...:1-..... ııı ~..- _ l~ı-- ..z- bom-....~an edil- kumetine bfr nola vererek Ruman- üzere harekete geçmek iç.in, im- melde olduiwıdaa meadink inpdl 
n ı::ıa.Müllye r gazetecı· n......ı.;_ uzerme·· nı~ o~ uurubaVT"Dı:.ma-: lat çıkaraa_ ber "'CEltitıde en 1 .:aı.ı a.u ua U<UUU:U yada bir dıtmokrat hllltümetia tqki- rarator, memleketinin civarın- ıçia niabeten a:ı para aarcanacaldr. 

~iner imDez ~anın hava- vt.Q.lU ~ ,,.--· ziyade da.'"'8lllt - bİl" feda dilmiştir. Bir tayyaremiz kayıb- lini Werıı ak.:.ı takciin» ıki memıe- ct.ı buhmmak ı:ıiddetli arzusunu ---»ııc:---
maı ipe bize biyle lnılaınık l?lm, Japon ve Fransıs. ,..,. karlık .._.,.__..,.. .....____ .... le 5!! tır. ket araamda d.lııit?u. t münasebeti L ' Franeavs terk edenler 
gösterdi. • r 1-t--nı ı:ı.111Yıuı1 -- J-L'" ... J.,.,.,. M~ul;ll. ~ - ~-dlntan tayy--1- . ..w-ı.. garaııtı et ne"e ım .an olmı~· ca"•nı ızııar eyıemektedir. J • 

AIW.iU"ı ..,_...,u;ı • siyettir. Trut komısyonlar- ~ .DIW.tl'lll9A ıan::r.......... 0 
" .... Yaklaşmakta otan n. .,,_ur Fransız tabliyelinden 

Dün gece Tiryesteden Ro- İçeri girdik ve sakallı ka· da bu adam mütcha.saısla.n· İl eyni zamanda İtalyan doğu M biJ.dirm~t 5..-u • k t .... ..a:a.a 
ma m._ __ ,.,. Celiled...ı:_ A pıcı Gaspa k w iiii ı·~----2- bazı böl-'en· bom - Tas:s aıarw fıiilülı bu şayialaln a- me\"Simmm Balleşistanda hal- ıs a ....... iler 
~ u.ıı.u • r, apının S"~n .. ..... ..... karşı çıkamıam& ~ ıai!ll:lı:uuD. fi'<-• '· Jd 

rif -cı ~ ,.._ •. d tm" k üh" • sı,, ız o L' J.ı.ııu bıldırme •e mezundur. --1 • • tehlik 1. 1 __ be.v trene binmiıiti. Bu dalti tezgfilunın içinde fev- luk b&rakmaıdı. J.Jal.' ıman e ış ve ço m ım _ Ya.aıar ıçın ·e ı Ouı.-..:tı muh V"chy, 24 (a.a.) - Havas: 

sabah kendisini komparti- kalade tazimkarane birse- B l tasara.t ınlk~ g_eti.nnişlerdir •. r:::_Ha~b Teblilileri ) temeldir. .1:~1\=:~~ ~~,.~ 
manda ziyaret ettilr. Diıııe- 1i.m ftnti. ~miş salıonwı ö- unun ·çındir ki gelme- Musavva uzer.me yapan di- \.!!!!.' ~. _, ttruyanlanı. aslleri ba.nkitı 
Paristen aldığr bazı haber- tesine berisine dört beş- aile ~ini işiden ve geçen kon- 1 ğer bir baskın esnasında be&- ltal}an rt>SJoi wbC~i o zaman ~hdud bir hale gele- !m.d:1r. ,:r!K~hi:ee=. 
leri okudu. Bu haberler yarl serpitmi d eransta Sermsu yakındsıa.. ae }~ --...-ı.....:.-w- ı.- "'4...ı..-~ blı· mahal. 24 (a.a)- c~tir V& ~ ..a l'm·r lmadan, bir vazife ıle ta·_..-.. ş erinden, oynak bilenler ıpemwı.a oW.ıw. I' ~ -.:r.r-..,...,~ _,. .. ~ y;uı .. -
l'eılaal J'ransm matuıfifmin bir hava dalgası çıkıyor ve koymak istiyen bir dilşman a.v- İtalyan um • karagahının 45 ta olmadığını bilen Y.erliler ise, 1 en v ııd makul bır sebeb 

her komer:ıns arifesinde "her tarafa yayılıyor. Bir kaç Lozanpalasta. ilk. gece, ~ İli f'& d.üşürillmüşttlr. Tayyarele- numaralı te ğı: da.ha şimdiden bir çok ııwıta.ka- olı dan mnr araziYi tıerketmf1 olan 
-ı.:. '--1- _....__. ·-- . f mırnn tAbi~ ısk tı-ve mal ilııdası &det olan ve efkarı ecnçUll &)'akta dolasıyorin.r. te bö.yle, YQl"gua, .IBilrahha. rimizin hepsi salim n üslerine Şarki Akd ızde tabtelba ir- ua.u.- ı.~ 0 - 18YUU azla- l nnm müsaderesi h:ıkk nd bir ka-

bedbinliğe ve mukabil tarafı Yürihfiik .. Birisi: ln.r odalanaa çek h ıı, dört lıc:::ı ,jönmüşlerdir. lerimiz bir Avusturya torpıdo !aştırmak için~ bir lırsatı ka nır suretı kabul etmıŞtir. T~bıiyetten 
(>aZa.rlığa scvk .... tmek m:ıksa- -" tşıa gazetecilerin serA'.- giindenheri ""'atfam yalım!,, A'"lt.<itralyada yetişen p l)tJar muhribi ile bır tahtelbahiri ba- nnnıyaca.tıardır. ıskat, atAkadar ile birlikte banket 
itiyle yapılan propagandaya li, işte bu da postalı.a.n .. - ., diye kompartuna.n k mpar - e L a, 2.4 (a.a) - Sidney tırmışlaıdır. i!'tm~ ol:m karı ına ve çocUkJarma 
bu dedi tim birı..:-ı~-:-:_ -= · Mal ... ıu..H .... i~-*•~-. 1+ ... ı-..ı- ı,; ... •- da tc mil olunabilir. sefer Fransızların başladı- · a.n uu.:ı.-.u&ua peşinden =- rad:!<>SWlllD haJ:ııeF verdiv·oe gi>- Hava filoladmızdan bıri - ~ .. u .. ~o.ua ,,_,,_ U""j 

ğJm göateıiymda. :eıı pro- Diin akşam hicbir ~ ayrılınıyan g~er çil sa re~ hurrlanan plana nazaran ta deniz üssünden tMınmı depo- yi&ta uğmmamış!ardır. Dahiliye VekAlatinin bir 
pagantta telgraflmından bi· yokmuş. Bir gecede po.,ta ve Yuruian. gibi bir tanıta da- ~ J. vustralyada. talimlerini bitir· ıannı bombardıman. etmiştir. 26 temmuz gecesi Gaeta'dan tatniıM 
dndeki eu satırlar, kat'i bir telgrafa aid bütün. Ievazı.- ğıılmış, salonfar- !ıeniiz- tenha ı miR olan bir çok tayyıırcciTer, Dfüımanın hava bataryalarının yapılan ihbar üzerine vukubu. Ankara, 24 (HuıAısl') _ Da-
~ w lau-ar ile geldiğim~ mı. getirib yerleştirmişler , postahane carı.az. dışa:nda rlt-niz aşırı mıntaklarda hizmet §iddetle harekete geçmiş olmn- lan bir alarm esnasında Roma- ~e VekAAati biltlakaymakaa 
bu~ •Unkenıta. başlar- 1st.ediğinia anda,. mektubu • hava hafif yaimurlu,. ve içe 1 gexmeğe. yakında hazır bvh~- e-ma. rağmen oom.b&lar hedef~ nın tayyare dafi bataryalan .fa- ve nahiye~ v.nhö. 

ilen J'u + 1ana lDl8Ü bir na- 6lı1m bu oteln içinde posta- ridıeki ha.-v. W. llıafii elllfllile- r acaldandr. Yeni sekiz pilot lere isabet etmiştir. Bir çok yaa- aliyete gıepnk iki bre :mama bir ı-·, .. köy~ 
tetl ~e el'dutianm pet Y'ft nretl!lrsinit. Geeeni:r li,. llC;,ıie aüMaem t"e mıldt 1 melrtebindM birincim şimdiden gmlar (tlmuştir. ateşleri ~- Bomba a- ı .. Ufus işlerinde çok hassas dav-
iyi g&rteriyordu. Fransız herhangi eaatinde bu otclhı geçti •• faaDyete geçıniştir. Taşyare Şima.lt Afn1cada "Gloucester,. tıhnamışbr. Patlayan bomba r.ı.mnalarım. aksi takdirde §id-

Jlf toP91la.n. y~..ğe mabsua tipinde iki d~avcı tayyare- par~al:ıruı4an bir .k&ç kili yara- detle cezalandırıla.caklarım tal-
--~ r ....erteb de açılaea.ktır. ti bir bava ~ dl- J.mnııştır. dirmietir. <idil· ' • ., ;. '. • .. 11:" ., ' l,. ... , 11 :,ı':llj li ıı11ıı11ı 

. ı . • ! 1 t ,{ 
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KEl AL.iÇO-NUN ~ --------=-----'ı 

. s . . .. . ~ . . 
iFTiHARLA GOS TEREBILECEGIN/Z 

SO~GURE LER•ı .lileyko&, Adalar, Uskudar, Klldık~y. Bqik~, Sanyer, da.lrelerile lcva-
mn ambanna teslim edilmek üzere lüzumu olan 4~.000 kilo gazyağı kapalı 
zarf usulile e'ludıtmeyc konulmuftur. Mecmuunun tahmin bedeli 7336 lira 
ve tık teminatı MO lira 20 k\lrUfttır, Şartname Zabıt ve MuamelAt MUdUr
lüğil kaleminde görlllecektir. lhaJ.e 9/8/1940 cuma g(lnQ saat 15 de Daimt 
Encümende yapılacaktır. Tallblertn Dk teıniat makbuz ve,-a mektuplıirı ve 
IMO ,.Wna aid Ticaret Odası veıdkalarile 2490 numaralı kanunun tarlfntı 
çevresinde hıw.rlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günil saat 14 de kadar 

~· .. . ~ . ~ 

ÇEKIN/2 .Bundan dolayı. ortaya bır takım 
,ebJr çocukları, pehlivan olarak çık
tı. Bunlr.r, ılikleri boş, govdeleri kav
nak- okkalan kQç(lk insanlardı. 

Bu. ortaya çıkan şehir pelilivanla
nnın mideleri yQz dirhem t>kmeği 

.Uç hamledecek halde i<h. BUDlarda, 
Jrlüplerill ve devlet iqkiJAtıma bol 
parası hır.sile PQfançoluktan 'blışka 

bir rey ifade etmlyen A vrupana ala
:tnrnıa güreşini yapqoılarcb. 

Bütün bu yazılamndan oku:7ueu
larımın cıknracab bulAsa fU aima
lldır: Koca Yusutdan sonra ~~ 
lak ölmüştur. 

Yusuf pehllvanhtı alıp götiinwfie -
Uir. Yusurun arkadaşları da Türk 
pehlivanlı ıru berabederlnde &ötör
:mOııJerdir. 

Ynğ gureşinde iiıc:Qnru dcr~:ede bir 
pehlivan olan Kara Ahmed, Pıuisde 
m namdar pehlivanları mağ]Qh ede"* dhan pehıtvam olmuştu Nerede 
bu Türk 
'J'Drk f;OCUkl:ırJ •• 

Bfr Kıı.ılcıkh ?rtıüımudu yaratmak 
lrolay değil.. Hele, bir Koca Yusufu, 
bir A liçoyu, btr Kazıkçı AkkoYUnlu 

lanbt!ldrl .. bir Kel Memişf, bir Ka
ftB oğlu Koc. 1brahimi, hır Amavud 
otıunu, n ık Aliyı .. bir H4!r1e-
Jeclyi, bir < Mollayı, bır .Adah-
J'I llh •• bu, d le yuz sene sonra bi
le ;raratamayız ... 

ÇGııldi, Mimar Siııan.ı bile, bu koca 
881l'atkm bile devri inceliği, 
ı:ıtı, temayülatı. ııan'at ruhundaki ... 
saleti yaratmı~. 

Pehlivanlar da, tıpkı Mımıır Sınan.
Jar ıtt>i ynralılır •• Bugün Mimar Sl
mm ~annda dibi 70k mudur? 
Vardır .• fakat, nerede o muhiti.,. 

Bucön bir Hergeleci. bir Alrk-.. 1n.1 

79k mudur?. vım:hr- fakat nerede o
.mit!. 

Anadolu ha2.ınedir •• Anadolu J'Q

lallırmda nelerim var, Delerim!. 
l'ltkat, ODU harekete getirecek 1MY 

.ıana yöriltecek muhit nerede?. 
• • • 

Şimdi gelelim ;rtne Alıçonwı «il -
ftl)erine .. Allço a;,armda bır peblı
-.ı daha dt.i~ 7etişmem~ır. 

alab~orlar.,. ne de baaa konan bol 
~ paralan. 

O sene Kırlı:pınar lllr(!Şlcrıne bir 
çok pehlivanlar ilUrak etm.iştı. Başa 
gı.ıreşecelt ıunlardı: 

• •Kutnncı Adalı Halil, Filıbclı Ka- Daim! Encümene vermeleri 142.ımdır. (6524) 

ra .Ahmed, Filiz :Nurullah .• Kıır.ı Os- ================================================ 
man, Hmçoof.Ju, Pamukçunlu Om1an 
ilh. 

Koca Yusuf, hapsolmuştu. O ı.e
:ne, Kırlrpınanı gelmemıştJ. Yusuf, 
bir krıdm mesel •sinden dol:-y1 h:ıpı~
haneye dtişmuştü Mnhkılm olmu~u 
Bu sebeble Kırkpmara gek~emlşti. 

Alıçonurı Kıd.pınnra ~clmiyeccgı 
derhal Kll'kpınar panayırın. gelenler 
tarrıfından hlldırlldı. 

(Sonu var] 

MUliyim Teklrdağhya 
meydan okurken, Kara
ali de mUlliyime meydan 

okuyor ••. 
Gau~er bır battadanberi Mill~-

7ımm Tekirdağlı Höseyin pehlivan;; 
intydan okuduğunu yıwnakt.adır. 

Fakat her nedense Türk.iye b~ J*h 
livıınııwz Mfüiıyııne ıimdı;>:e kadar 
ee ab V<!l'mt-dl. Acaba hab<-r mj al
madı dersin.Is?. TPldrdallı, Müliyim 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
Liseler alım, 

liğindcn: 
sabm komisyonu • re ıs-

Btıtıer tunun tahmin 
Fiyatı Mlkdarı ilk teminatı Şartname ı 

Cinai Kr. Ton Lira bedeli 1 
Gazhane kok komürti 2425 1315 2392 159 1 

Komisyonumuza bağlı Galatasatay, Haydarpaşa, Kandilli, Kabataş, 1 
Çamlıca ve Ercnköy lıselerınin 1940 mali yılı ihUyaçlan olan yukarıda 

mlkdan, tiyab, temimılı yazılı Gazhane kok kömürilnOn 5/8/940 p:ızar
tesı ı;wıü saat 15 de kapalı z.ar:t wıullle eksiltmesi yapılacakbr. 

Eksiltme İstanbul Bcyoflu !stiklAJ caddesi No. 349 da Liseler Satın 
Alma komisyonunda yapılacaktır. 

lst.eklller ilk teminat makbaııu. Ye 1940 yılı Tıe;arct odası vesıkalarile 
bırlikte 2490 sayılı arttırma, eksiltme konunun tari!ab dairesinde hazırlı
yacaklan teklif z.arflanru yukarıda ıösterilerı saatten bir aaat evveline 
kcodar 8ÜZÜ geçen komisyon Rejs111fne makbuz mukabilinde telfun etmeleri 
muktazi olup postad<ı olacak ıeclkmeler kabul edJlme&. Teminatları ya
tırmak ıre prlnamelen bedeDerl mukabilinde almak ~enlerin Galata
saray li8eslnde komisyon ktUJ>llllne mürac.-aatları ilAn olwnır. (5905) 

pt>.hlıvandlm çff:iniyor diyebilir mi- =~=========================================== 
71z?. 

Mıiliiyunw yeruşınocye k<ıdar \laki 
ol. n k>klifı o1<1ukça mfihimdır .. Ne
fc \' surck mescl~dır . 

l'<e olunÜı ol-ıun . Tekinfaı:lı Huse
)'ının ccvah vemıcsı lAzımdır. Bu de
dikodular devam f'derken, Bandır -
mım1n Erikli k(iythıde.n Kar, Alı ga
utcrnl:ze pı mt'ldubu ;razıyor: 

Muhterem Sabah cuetesine: 

Gümrük muhafaza genel Ko. lst. Lv. 
amirliği satan alma Ko. reisliğinden: 

6960 linı muhammen bedelle 6 Ağustos 1940 p<1zarlesi ıünu saat 15 
de kapalı zarfla fOO tane gômriik muhafaza memuru kaputu alınacakbr. 
11k teminatı 522 liradır. Evsaf ve prl;name ve nOmunesi bersQn komisyon
d~dJ.r. Görülebilir. lsteklllerin lı:apalı mrflannı eksiltme .utinden nihayet 
bır saat evveline kadar Galatada Mumhane caddesinde tbrabim Rifat ha-
ııındaki komiayona ftrlneleri. d316> Mülayım ı>t'.hlivı&mn Tekirdağlı 

Hu~eyınemeydan olcudufunu muh - ============================================:cıı::ıı..,..ıı::::========~==============:::a==:11:ıma::::============-=-=--... ==ı~~~-=================~================== 
terem gazetenı:ıde okudum . Eger, 
Tckırrlallı Hiliıeyuı ıüreşmekten çe -
kinıyorsa ben yentşinct"ye kadar gu
re. mf'8'1 ha:urım~ Mektubumun ga
zetenıule :oeşn.ru nca edfonm hür -
metlerimJ sunarım . 

J'.skı Tftrldye baş pehlivanı 
Kıra Ali 

Kara Alinin mektubunu neş:rebtıt: 
bulunuyon.a. . Heuı MQlAyimden TC 

hem de Tekirdalh ~in~en cevab 
vermelerini nea ederiz.. 

Davet ) 
Beden Terbiyeaı &.unbuı aın9_. ("'lllı _______ A_s_k_e_r_li_k __ i..ış:.l.e_r_i ______ _ 

Bok9 AJa•ftOıncUıa: 

Yalanda yaptlacak cıUn Bob ..a
saba• elan haklunda IÖl"ÜJfnek bse 
lnı sporla alAkalı kl11p muraıın.tan-

mn 29/7/1940 pazartesi günü ÜIMDJ 
saaı 17.30 da .BOJıe merlcedne lfJi -
melert J8zumu ebemmiyeUe ılıca ~ 

lmıur. 

Flltlh Aakerlik dalreelnd~n: 
l - Aşağıda adlan yazılı zaUann 78 biaat •Qahud 2 h••la Şehza-

debaşında Mahmudiye sokağında J'atlb Mkeriik datraııme müracaat 
etmeleri. 

2 - Bizzat Jlrilncaat edenlerin 2ITS a:a~h muamele tı:la müracaat 
tıttiklerini bildirmeleri mektupla milnıcaat edenlerin de,... .,m numa
rayı mektuplaımda yazmaları " banıd askerHk ftlbalaıde kayıtlı ol
duklarının ikameqth adresile bir .. :lkte blldirmeleri rica olmmr. 

Ok .. No. •ı Adı 

İnhisarlar U. Müdürlü" .. nden: 
348 tbrahim oeıu· Jıfehmed Receb 

leydiköy 318 

Mektebftl1 9ıkttJe -ki adresi 

EmtnsinAn camii~ No. 10 

27 Temmuz Cumartesi akşamı: 
MAQKADA 

Küçük Çiftlik Parkında 
Arzuyu umumi üzerine 

Münir riurettin'in 
ikinci konseri 

Al4'onuıı, elli altı ;raşınıı kadar baf 
pehlivanlık meYkiini muhafaza et. -1 
meıri büyük bir varlıktır. Hem de, 
Aliço, Koca Yusuflar, ve Adalılar a
JU'llldn düyayıı nam salmı~ pebli -
ftnlarla ihtiyar h:ıllnde meydana 
Cllmul ve meydanı onlara urketme-
miştir. , ,._ .. __ ...... ._._ .............................. ..ııı:-.. ...... ._.__. 1'1 SOleynıan elltı MustaI.a Re- Evqamcuk tskele eaddal. 

.-el Kıbruı 1913 Gayrimenkul Satış İlanı 
Adalı Halıl, Aliço)U maglub e1mek 

fdn uğraşmıştır. Peşine duşmıtşttlr. 

Adalının Alico ne Oç gurcş. var
.,r -· Yusufun bir C{ir~ olduğunu 
Wliyoruz. 
Adalı Halil, Aliço ile Kırkpınarda 

Mr kere daha gureşmiştir Bu, K.ırk
JlllUU' güreşinde Aliço elli alb Yllflna 
Slnnişti. 

Adalı Halil ile All(onun gUrefl ru
.. üc yüz ııekh, üç yüz dokuz 9e11e
ı.tnc teıradQf eder. 

Yani bundan elH sent: kadar evvel" 
.Adalı Halil, Aliçoyu lbtlyarllğından 
1ılllst1fade mafltib ederek T\lrkiye 
lıaf pehlivanlığını btJfiiJ atn.ak JıltJ -

7ordu. 
Kırkpınar güreılııde pehlivanlar 

taplandığı zaman o sene AlJı;onurı gu_ 
ftlle gelmlyeceği rıvayetı çıkmışb. 

Batıl Aliçonun köyüde-n gelen b.e
ı.rıer tôyle idi: 

- AJJço, artık ~ celdlcli 
Aliçonun guresten çekllmes:ı butun 

pehll\'nnlan se\1ndirmişti. Çünkft o, 
meydanda old ıkça. kendiler) ne nam 

inkılab kitabevi 
Kitab meTnklılarınn 

Muzayede ıle tevkalAde satı~ 
Şeyhulmuhar:rınn merhum Ahmed 

llithat Efendinin kitalıhaneııinde 
mevcud olan bütün luymctlJ t!;er}er 

J8 Temmuz 1940 tarihine musadıf 

cuma gumi saat ondan itıbaren mu
zayede ile Tan gazetesi sırns:ında 94 
11Umaralı diıkkılda 1ablacnktır. 

Türkf;e \ e Fransızca bilumum ta
rih, edebiyat, l(ıgat, k ve yeni 
Türk tarih:nc ııid est>rlcr, muteaddid 
ansıklopediler. 

- Haberin var mı? 
- Neden~ 

- Yann dugun, zıyafet ve bcüo var. 
Gelin, guveeinln ~ne yaruı aece 
8ababa kadar çalıp oynıyacatız. 

- Kuzum usta P!yer, gelin kim, 
16veli kim? 

- Adam sende ne vazıfen? Yann 
üpmki zevkini dil§Qn. 

Eh yok mu, buawı tesadw ettiiim 
mftnasebctsizlikleri müddeti baya -
tunda ne gördüm, ne de gö~. 
Kime sorsam duğun var, ziyafet var 
cevabını veriyor da tam can alacak 
DOlı.taya gelince: 

- Adem sende! Yarın anlar11U> eli- , 

~· 
Bugün ile ) arın arasındalti arı bee 

.. t fark itin l.manı ınab içeı1ılnde 

._abnalı: ne bilyilk münasebetılblilı.I 
Ble olmazsa dtllün, ziyafet Jı:eı;,,,..,;... 
Dl de atwanna aıma.ıar da t>.ni 
muaazeb etmeseler. Artık pek fena 
~: 

- c.ımı asta J>i7er', kime 90l'Ala 

79l'ID aJanm diyor, bugun&ı!rı anla
.ıt olma nu? 

E"' !.. Uzatma. Zaten ben aae 

Cinsi M ıkdarı Ek.sıltmo tD•O fek il D7 Şerif ollu Mehmed Münıta.ı. J'aüh Katap J)Ql.ab .ak No. 1/3 
Klilsor l 000 adcd 30/Vll/9'0 Odemi:ı 1329 

Musannif 10000 > > > 
> 

lf 
14.30 
1i 

288 AbdUIUiUt otlu Ahmed Suat J'atoı Çarpmba Kardule Cami 

Sıyah kuqun kıllem 20000 > > Erk 1329 tekalt Ne. e 
Kopye > > 20000 > > > 15.30 

u 
14.30 

42 Hayri ~lu Hikmet &mal tır- Aksaray Çakıraja 'eU•i Aarm 

Battııl çUailı kA. lOO top > > 
> 
> 

tanbul 1329 M,y )(ah. No. 1'.l 

Kalın makine > 2500 > > MK Ömer <ığlu Ali KAzım Aiyoıı Pendik 

tnce > > 3ü00 > 11/Vll/940 1328 

Tezkerelik kllıd 2500 > > > 
> 
> 

14 
ıuo 

15 
11.30 
16 

189 Hilseyın cıCJu Galib ~ Kadıköy Milhilrdar ... paşa aıuı 
Kuçilk karbon • l 000 kutu > Muğla 1331 K.enal Be;J apartmam. 

Battal zart I0.000 aded > 
No. 7 :zarf I0.000 > > 
Takrırlilr zart I0.000 > > 
No. 5 mf'ktubluk zart J00.000 :. ljVIIJ r 
Zamk 2000 lilSC > 
ıstampa 2110 adL-d > 
Sı ım 4000 yumak > 
Yn2l makine ;yagı 400 ~!:; > 
Aı;nç kalem aapı fiOO adcd 2/VIII/940 
Sarı kalem ucu 1300 > > 
Kırınm müre>.keb 200 ıise > 
Sabıt toz > 200 paket > 
Kuçuk map raptiye 1000 kutu > 
Bllyuk maşa nptiye 500 > > 
Toplu iğne 2500 > 3fVIIUIMO 
Sungcr kAğıdı J0.000 nded > 
Ya1.ı makine ~stiğı 500 > > 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
I - Şartname ve nümuneJen mucıbıncc yukarda ein.s ve 

yazılı kırtasiyt levazımı paz:ırlıkfa satın alınacaktır. 

11.30 
14 
lUO 
15 
15.30 
11 
K 
14.30 
15 
15.30 
ıa 

1uo 
10 

10.30 
ıı 

ınlltdarlıın 

ll - Pazarlık blzalanndn yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazmı 
ve Nubayaal §Ut.esindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JII - Şartname ft nümuncler ao:zu geçen fl.lhede törülebilir. 
ıv - tstekli1erhı pazarlık için tayin olunan gün w saatlerde tekUt 

edect>ldm fiyat uzerlnden % 'l.5 ıfivenme paralarile birlikte mezlnlr ko-
mıcyona miinıcaatlan. U1008) 

W Hayreddin cıtıu Kfı.mrao ta • 
tanbul 1333 

Ml 

K. Cem:lleddJn oe. :Enver UM 
Mahmud ottu Nevzat Şimay 
1320 
Hasan Tah8in oğlu Mustafa 
Zati Gemlik J29 
Methı oğlu MuammP.r Geli~ 
lu 1332. 
Cevdet oğlu Sipatıl Zclcil 
Korr;ı 1912 
Bekir oğlu Kuhsın lstanbul 
1314 

714 Ahmed <>ıhı Said Dagdeviren 
132G 

Beyo61u Yat.ancı Aakerlll<- §Ubeıln

den· 
15 eylül 1940 da açılacak gunullü 

yardımcı hemşıreler kursunun ıkincı 
devresine isteklilerin kayıt kalıuliıne 
bQolan.~·uştı.r. BeyolJ,u. ve Bcşıktaş 
mmtakasındn bulunan 7abanc:ılardan 
kursa gireceklerin sfmdiderı şubenııze 
müracaat etmeJeri llln olunuı. 

Fatih ~e caddeli Ro. 11 
Şehı.adebaşı Ylkecel!IW aokak. 

tat. Halkevi Taw.. Tardu. 

'OıkUdar Tunwı~ llaea Emin Pş. 
No. 10 

Yukaek Muallim 

Beynıd tramvay ....W No. 23 

LAleli Şair Hatme& lllka1ı: No. 43 

tafa Ihsan. 
Adll mfi~vir Aziz ef)la Mustafa 
Adll milşavir Hasaa eilU AH Hay

dar. 
Adli mupvir Ali otba Sabn. 
Adll mllşavır Yalld Ziya otlu 

Said. 
Kısa bir zamanda fUbe7e celmele

ri lUn ohmur. 

Darülaceze 
Eminönü Yeri! AL fube5inden: 1 

1 Adll mü~avir Mustafa Niyıızı o~lu TiYATROLAR Hasan Hüsameddin. ._ ____________ _ 
MUdUrlüğUndan 

.*>dll ınüşavır Şeıru;eddın <ıglu M. 
Daruliceaeyc l4CJ mali yıh :ı.arlın<Ja yf.'vmJ .-&00 - 450> kiloya kadar 

mukt..uı .-Junek pazarlık ıurt-i11t: abnac&ğmdan ıtaya talib olacakların. 

31 1emmm. lMO çarpmba funu ı;aat cl4> de Dllriılııreze Mürfürliığüne mil-

Sukur. 
Adll muş:wir Süle;rm.an oglıı M. 

Rahmi. 
r<ıca:ıt .-tmelerı Adll m~vir Abdullah <ıghı Mu.cı-

Bir çalgıcının seyahati 
19 

bunu soylıeımeJl ıçıo ıehnedun, dedi. 
- Ya 11.J.çın &:tikliniz? 
- Ne ıçın olac:ak7 Xapmın onı ne 

zabıre anıbaaı ~ 
Bu anda btr T&Ziff$ına.r, kesıldım, 

Piyeri bırakarak bmnen odam:ı koş

Wuı, bakiluaten bir 1ıı:ö71ü arabası bek 
Jiyordu. ArabacıJ'I ~ e çalır

dım. Defter mucibince ,.amriık ree
mini alıdun. 

1şim b6tt1kten 90flr8 kanepenın u
zerıne :pe'hındım . .Akfuna kadar o
damdan cbpn pkmwhm Akşam lize 
ri Berta pldi: 

- ~ bakalım d06tum. - Tabii degilmi 7a enişte<!ıgıın? 
Dıyerek yer ~österdı. M~)'o Alfred Mtiller benim şuefime 
Mösyoniln y:uundak1 tıarıdal,yeyt> hem keman ça1alak. hem dı> dans e-

yerleştim. Madam Sarın.'l aol tara- d«ek. 
fımda ldı . Mıkaella ile teyzesı Jıı.ar- Mıkaellruun ~refıue t.&'' Bu u6 

ıımWı oturuyorlardı. Heps.ı a}l'I ~ demek olacak? ı, anlaflldı gıttı. M..i
ıırtWıan hatıııl;ı bulunduktan .anra: lı. 'aella yarın ak:ıam izdivaç ediyor. 
Mösyo: Bir yabancı adam lllkaellanuı zevci 

- ~ Mos c A1Jıt1i Mullt-r! Yum olacak, ben de bunları ellendirmek. 
aqam OJ'Ull-1 ıştirak ede<.'tk mislniaJ için keman çalacajmı. Ah! Şatoya 

Bel bılmemt!iliktt!Iı geldim: ~ki ıelmese idim. Köyde ıkE'TI J..a-
- Nuıl oyun efendırıı ? dmlar hakkında hio 1Mr fikri m:ıhsu-ı 
- A . Hatıerıniz yok mu? Yann sum olmadığını ııöylerru.tim . JJ:ıkika-

RAflD RIZA 'ft;ıatıuu 
2!i Temmuz perş("IJ\be l'iiaü akşamı 

Kadıköy Süreyya lıabçesıda 
ONl.AR ERMlf llORADINA 

Komedi 3 perde 

&ıb1 zcı:ıgın bir madmueli benınıt>f•
melt pek gülunç olur. IAln li İfdf•n 
seçmi§ti. Mlkaella dillllDcıeJerlro" ni
hayet verdi: 

- Ne dlifunı.iyommaf 
- Hiç madmazel! 
Madam Sarina: 
- Yarın akşam ~ lııaTalan cıı

la<"fıgını dü;ıünı.iyor dedi. 
hu kadına da ne cleftee hiddt>t e

diyorum! işim yok da, 78l1Jl akşam 
madam cenablannı etJendjrmek için 
guzel parçalar intibabae meegul ola
cagıırı ı 

- Hayır! Çalacalam lltif parçalan 
bir gtin evvelinden ~ıı: kadar 
acemi cleiillm dedim. 

- Ona f(iphe mı ...ı Siz cayet 
ust;ıca keman ça!Qww . 

- Teşekkür ederim mıadınazd . 
Biraz sonra sofra ....... oturduk, 

dugundcn, ziyafetten ı...eden olma
dı, Ne tubal ae1t DQllıa ..... :ılyat.t 
var, balo var 81Syl~ ela ıellnfn 
güveyinin kim oJttoım- dair bir ,ey 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Mustafa Sabri ve Mailenin 23416 besab No. sile sandığımızdan aldığı 

(450) liraya kartı 1 inci derecede ıpotek edıp vadesinde borcunu vcrmedl
ifnderı batkmda yapılan takib Ozenne 3202 No. lı kanunun 46 mcı maddesi 
nln matuttı 40 mcı maddeaıne ıöre satılması icabedcn Ueyazıdda :Nişanca 

mahallesinıbı Camii$erit sokağında eski 12 Mü. yeni 24, 26 kapı ve 755 ada. 
panel He. 111 kayden dflkkAnı olan ahpb ev halen ahşnb bir evin tamanu 
bir buçuk q müddetle llClk arttınna,.a konmuştur. Satış tapu sıcil kaydı
na ıore 78P1lmak1adır. Arttırmaya girmek istiyen (300) lira pey akçea 
ftrecektlr. Kllll bankalanmızdan blrinın teminat mektubu da kabul olu
aur. Birikmiş bütün vft'gilerle belediye resimleri ve• vakıf ic:ıresi \'C tava 
bedeli ve WlAliye rusumu borçluya aiddıı . Arttırma şartn:ımcsi 1/8/1940 
tarıhınden lUbaren tetkik etmPk istiyenlere sandık hukuk ışl.cri servislnde 
açık bullmdmulacaktır. Tapu ıııcil kaydı veGair Jlizumlu iuıhalla şartnamede 
ve taldb dosyasında vardır. Arttırmaya gınnış olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa Çlkanlan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar 
olunur. Birinci arttırma 12/9/940 tarihine musadil per~cmbe guniı Cağa
loğlunda kAia sandığımızda saat 10 daR 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak
kat ibale yapllabilmesi için U>klif edilecek bedelin tercihan alınması icab 
eden P7ri menkul mökellefiyetlerile sandık alacağını tamamen 
geçmiş olması prttır. Altai takdırdP son arttmının taahhüdü baki k:ıl

mak şarlile 27/9/1940 tarıhine musadı! cuma gtiniı ayni mahalde ve ayru 
saatte son arttırması yapılac~ıktır. Bu arıtımında gayrimenkul en çok art
tıranın ilsttlndc bırakılacaktır. HaklarJ tapu SJdllerile sabit olınıynn ali.ka
darlar ve irtifak hakkı aahiplerınin bu haklarını ve hususllc raiz ve masa
nle dair iddialarını itan tarihinden ıtibaren 20 gün icindc e\.Takı musbıte
Jerıle beraber dairemize blldumelen lAzımdır. Bu suretle h:ıkl:ınnı bildir
memiş olanlarla hakları tapu lıicillenle ş:ıbıt olmıyıınlar satış bedelinin pay
Jaşımuıından hariı; kalırlar. Daha fazla m:ıli'ımat almnk istiycnlcrin 938/519 
dosya No. sile sandı(tımn hukuk ıeleıi S<'rvı"ine murncn:ıt etmeleri lüzumu 
ılan olunur. 

• • • 
Dl:HKAT: 

Emniyet Sandığı aandıktan alman gayri menkulü iPotek göstermek 15-

tiyenlere muhammilerimiı.in koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz. 
etmemek \bere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek surclile kolay-
lık göstermektedir. (8487) 

Prevantoryum· Sanatoryum MUdUrlüfjU 
Açık Eksiltme ilanı 

17 ve 18 Temmuz 1940 çarşamba ve per:iembe gilnleri yapılmı& olan 
eksıltmede talib çılunıyan muesseseınWn 1940 mali yılı ekmek, sebze, ka-
181' ve beyaz peynir, mangal kömüru, odun ıhtiyacı tekrar açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Ekalltme 29/7/1940 tarıhinde Cajalc,flunda Yüksek Mektebler Muha-
81beciliii binasında toplalla<'ak olan satm alına komiayonunda yapıl;ıcak1Jr. 

Eksilbneye konan erzakın: 

Cinai Tahmin bedeli ilk teminat akçesi El<ıiltmuaatl 

Lira Kuruo Lira Kuruı Saat, dakika 

Ekmek f612 50 :145 94 14 31 
Sebze f995 274 62 15 
Beyaz 'ft kaşar 2175 J63 12 15 30 
peynir 
Odun n mangal 2900 217 50 16 
kömürü 
ktelı.lDıs ekailbne7e konan Ji7ecek ve yakacakların fjartnamelerinl 

ıönnek ve Wıerinin tahmin bf&.Derlni öğTenmek iJzere müessese mütlilr
IOitine mGnıaaat ede\>Wder. 

29/'l/llMO pezarteli ıünıi Yiıksek Mckwbler Muha cbcdlıgl veı.n~ı

ne yatıcacakları ilk temtııata aid makbl12, yeni sene Ticaret O<lnit vesikası 
De bu gibi taahhüdlere flmdiye kadar ılrdiklerini bildirir is yaptıkl:ın mü
eaesattu alaeaklan ~birlikte mezkQr Muhasebecilik bina
mnda qıtıneca11: olan .um alma komisyonuna mOracaat etmeleri narı 

olunur. (8497) 

- Maclnuw•J sw ~or, ck-W. 
Şatoda dGIQne cleılr elbet bır ba

iber abrwn dfdlm, 7'*-1 pkbm. Yi
IMI O dllri ~ Mlhella, teyzesi, e
nlft,ed, lladftm 8ıniM ıu,mo. 

akşam sat.omuzda balo, dugiın, Qa- ~n babamın yanında iken ne bir Jrn
fet var. dın ile CörüGilrdtim, M de kadınlar•n 

Yine bo na.karat: Balo, dutün. »- J1lzilne bakardım. l'akat araba 7ol-
7alet nr. Anladık. Bunun alt tuafl euJutu emasırıda ~ Jrillliyen de-
70k mu?- M&yöye cevoıb verdim: lllınlı ldl. Bir ei'kelin bb: iradına muh 

- Bay bay efendimi tef oldulunu an1anutbJL Vakıa ben-
)'Okl Benim bUdlllm ı.e,le mernmn, l:::ıc====::z================================::::::::: 
deiil bJr cOn, bir lıefla wwı hane 8ahlbl: AllM•d Oelnaleddln &ARAÇO<:.LU 

Mu8yöı: Mıkaella söze kanştı: de d., mimast>b.-tslzlilı: Tarı Mika.-ııa dahiıtnde 116yll'Jlir. J8onu varl 1 Nqrl,at MldGrü: Macid .... u. -• .. oAı.ı ver (Yeni aaballt mau .... t 


