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an yada karışıklıklar devam ediyor 
• 

nızamı 

Almanya ile ltalyanın eline mükemmel 
bir frrsat geçmiştir. Acaba bunda 

muvaffak olabilecekler mi ? 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 
D tlny& nizamının bozuk ol- • r 

duğu §Ubhesizdir. Dün •r :ı. 

bı_ıgiin de böyle. ~ 
.hiç ohna:rsa 
kkını. çalş. 

ruwu ve
ihnek için 

mfisbet 
~~-kil .istifade etmek! 

r görilldQ mlt, 
idealist, ha -

damga yapış
a kelimesini 

bı görrterilmie 
. • Yoksa dftn.. 

Avnı~da 
!erden~ 
terket:rndr: ve 

ıtıııan bilt:i1n sl-
ınUsbet bir hakem. veya 

~Ellleye tevdi eylemek tav,, 

aptaıesine ~ tJunamen 
deli değtlae de muhakkak yan 

olduldan kanaati pek ~-· Vetli<tir, au.v• 

umen - Macar ve Romen - Bulgar hu
dudlarmda askerler arasında şiddetli 
çarpışmalar oldll, Bir çok ölü var 

- -'Bulgar ·komitacıları bir 
Rumen köyünü bashlaT 
Memleket dahlllnde sıkı tedbirler 
alındı •. Rumen· hal ki le Yahudiler ara. 
sında kanlı çarpışmalar oluyor 

Bi1kre§. 1 (A.AJ Sbsfcd! 
Bir Rumeo. maabaıf.1an "'°"' 

rileıı haberier'8 &ıfın~ go. 
ce Macar • Rumen tıe Bulgar .. 
Rumen budutlanııda 1-a ~ 
leler cereyan. Wtnl(t.lr'. 

Bu neyı lı!bat eder? Şunu ia
bat ederki insanlunn bti "'k -'-
~ri~ yu ç,m,-

ı..nt. hıeanlık me.halesin.e Dün yapilan Ee.rbal'06 tlrUfallnıle hazır ba'lnmnlan\an btr grup 
\'e Yarnıarm ludır. A.h11lt 

&lm«ı Ue Sigheıt •...-Maki 
mmtakad& saat 23 8e 1 a'UIDı" 
d& 10 kadar badlrt bn.tob1ı 
llacaı- mMı wela:tıihıi tiuın'uuı
na ~ lılaw> .,.O ı 

ı tQ(ek. f;li ,.. Wp ku}ı. 
lımm•'•ftbr. lbıııl'MI*, ııı.ı ... 
dut bftlrôllal"lllldıllla 1-dlr.ail 
ttd;Mııdpr, }wt•ı u ..mı,. ~:::;L~~ Deniz bayramı kutlulandı 

riyle olan Jnft9. .... ~t.._ .. ,_ __ , • ı...c. • - -hu. '" bullanm M:lah4 • 
-

-~ ~~ . 

. ~:;: :;,,-.::;:ı; K ahotaj hakkının Türk bayrağına geçtiği 
r ~ b ıA\'nlpadakilçtlk, .. • ld V • d • •• 

mllfa db, ..--
[ ... 1 ... .. .,.,,1 a:m Mı ._ ~ Beltlnl ~ re=·-• BWıer1ıt .,,.%,..._ 

Almanlar İngiltereye karşı 
hücuma hazırlanıyorlar 

·~arına tr çok devıetıerde. baş- gun merasıml e anı ı. .1 enı enız mu es
il ıısr aJd topraklan herhan-

d~ ~ = sese/erinin küşad resimleri yapıldı 
~. dhangtritğe do~ l t.emmuz de:ııiı'.cller bayramı 
~ ~1?'8\an kaynaşıyor. dtm merasbo.le kutlanmıfbr. Bu 
raa at &Yni zamanda tarihin mi- münasebetle dün bütün deniz 
~ 'bıra.ktıtı bir takun haksız.. vesaiti ile denb mtıeeeeseleri 
~<la "ardır. ZulUm ve esaret yaprak)aria. donaWmış ve Tak-

h' milletler vardır. Bu.n1a. _ sbn Abidesi ne Beşikt8şta.ki Bar•ed aklı t.aleblert kabul edil _ baroe ttlrbeSine meruimle çe -
: ~ dtınya~ bir dtlzeiı ver- lenkler gönderilmiş ve bayrak 
~ imkAnı yoktur. Fakat bu çekme mera.simi yapılmı§tır. 

Manş denizindeki bazı küçük adalar Al
manlar tarafından dün işgal edildi 

'\l'illr tehllıı hususunda en bü- TaJmhndekl merasim: 
~~~~.,-mazlfunlan tatmin Sabah saat 10 da KasımP8§8.-

nı UUUWiktan ziyade ha- daki Deniz komutanlığınd:ı.n ha:;8 " \'ahşUertıı kötü sevki ta- rekat edaı bir bahriye kıta91 
... ı~d nJ su.....,_·-ak mı' ı..a---- ş .. 

16 
.... <Uuı ... ~ işhane ve Tepebaşı yolunu ta-

H llnlndan ıleri geliyor. kib ederek lbideyc gitmiş ve 
ne ~kikat bu olduğu halde ge.. evvelce tayin edilen mahalde 
1eri ag~rdan hak ve adalet eöz. di.zilmietir. Diğer bUttin deniz 

ekaık olmaz. Dünyanın en mliesaeeelerl ile mektebleri Ga
~· eıı hodklm hınslartyle 
lllalü} g"Ördttğilmtıa devlet &· latasarayda toplamnl§la.r ve bu-
danılan sırf kendi milletlerinin rada.k1 alay saat tam 10.40 da 
vo hatta kendi fahıslannın ta- lbideye doğru hareket etmiştir. 
hakk.. ümtinU temin etınegı". dllnfL Alayın h&reketile limandan ve -

'*- "'41...... rtlen işaret Uzıerlne bUttin gemi-
nur~ mevcut haJmııJıkJan ta ler ihtiram düdüğü çal.m.ışlardır. 
nıir ederek dünyayı adalete ve 
hakkaniyete kavuşbttacaklannı Bu dödt1kler Galatasarayda.ld 
ilan ediyorlar! alay mektebi terkedinceye kadar 

Bugilne geline.eye kadar mub- devam etmiştir. Bu ınrada lstik
telif blembalardan. muhtelif sa.. W caddesinin iki tarafını ka.p
iklerle fıekıran bUtün 00 giki- byan kala.balık bir halk kti.tlesi 
yeller birer ok gibi fırlayıp denlı.cileri şiddetle alkıelamıu
garb demokrasilerini kalblerin- tır. Alayın en önünde bando ve 
den vunnağa gidiyorlardı. Çün- miitea.kıben Heybeli Deniz lie&
kU mcvcu<i dUnya dilzeni bUyU.k si, YWtsek Beniz Ticaret mekte
k~ı itibariyle onlann eseri idi. bi talebclerl, Deniz ticaret za.bi
Şıkayette en ileri gidenler Al- tanı, Denizyolları, Limanlar ida
mruılana İtalyanlardı. Fakat rem, Şirketi Hayriye mcmmblan 
b~nlann eline dilnya işlerini tan- bulunuyordu. 
zım fırsatı ge~rse, yalnız ken- Taksimdeki törene saat 11 de 
di hakimiyetlerini tesis etmek- İstikli.l Marşı ve bayrak çekme 
ten ve diğer milletleri esaret al- merasimi ile baslanılmış, bu es-
tı Yeni ya.pdan ve dün ~ nıeml icra edilen yolcu aalonu ?a almaktan başka bir şey dü- nada limandaki gemiler birer da 
ştlnnuyeceklerl hakkın<la kuvvet kika eUren ve yarımşar dakika 
li bir kanaat mevcuttur. fasıla ile 3 selam düdüğü daha 

_lşte Pndi hakikaten bir dö- çalmışlardır. Bu merasimi mü· 
nUm noktasına gelın.iş bulunu- teakıb Abideye vilayet, Halk 
Y0 ruz. Mihver devletleri Avru • Partisi, Belediye, Deniz Komu • 

lliuıeyia Cahid YAJ..çıs tanlığı, Liman Reisliği, Deniz -

namına söylenen bir nutuk ve 
bütün bUyUklerirxıU.e çekilen ta
stm teJgraflannm. okunub onay
lanmam takib etmiştir. 

Taksimdeki men.simden son • r 
ra alay btr sıra takib ederek 

;;:.~..::..-=Ruslar Besarabya 
Son gthderdeki .ümm w 1n- 1 . d · ı 
~==~ ya nası gır ı er? 

l &Oftu ı .... esMt9MJ Btlkreş, (Huawıl Yuha.biri- ~kt .A!man aefiı.i vuıtasne 
den) - Rumanyaıwı yeni Hari- Berlin htikimıetiae mi.raca.at e-

is tan b U l U D don . ~~,,,~~ ... ~~,,, ~~~....... . <;:m,,• ttncüde) 

atlattığı hrbna SABAHTAN SABAHA: ........... M 

Dön~ _fotanOOI. Ah DursunEf endi ah! 
da. uzun aeneleıUmben g6rill 
~ bir eemav1 llldlme vulm& 
gelmletlr. 

Saat 2.'5 da. bqb;Jan liddetl1 
yağmur ve rUzgtı1a benher Ka
radentzdeın gelen ft Okmeyda
nı, KtırbllWJ, TaJadm., Beşik

taş ve Kızlrulesini tatDwn Mar
mara.ya giden büytlk bir &iklon 

[Sonu 6 111111 •Mfedel 

ASKER GôZILE 

Fransanın askeri 
felAketinden ve ge
neral de Gaulle'Un 
sözleri ndan as-
karii kçe alınacak 
ibret 

Emekli geaııınl 

Ali Ihsan Sabis 
in yazısı ikinci 
sahifemlzdedir 

- ,, - --

Yaz •aotinin tatbılc edilecegin• ola lt.r,,,. ""•• ~.ı.-J 
L-• _J• ~ 1 •• ~~ 
r;Hlrı esrar ,,erut1•ı•• vurliıuırelc gizlendi? llil•iooraz. 

l8onu s OttcU aahlfedeJ yo1lar', • • 1!ar Umum Mü -

dürlüğü, Şirketi Hayriye ve di
ğer resmi hususi kurumlar tara 
fından çelenkler konulmuş ve 
genç denizciler namına YO.ksek 
Deniz Ticaret okulundan bir ta
lebe tarafından nutuk söylen -
miştir. Bunu Deniz ticaret filom 

[8olHI 6 inci Mhlfede) I '---------"' 
ıc:- line geçen her işi, her kenara attığı i~ bir Abdü!ha
~ istidayı. her mazbat.axı . mld ''alisinin adı "Duraun efen-

"Dursun etend1m!" diyerek blıt (Soııu 5 moı sahife4e) 



F rı:ı.ıısa mağlUb, yerde ya- ,.....;§::::~~~§§==:=~-.... 
b.3or; o F'ran.sa ki, bir 
cl, Napol • 'ZUillanında 

b un Avrupayı en zad:erle
rıle. kudrctile, meydana koydu-

cvkıil iş \ tabı e kaide-
! ıl lilb i . . O Eran-

Eski ordu kumandanlanndan 
Gener.ıl 

• 
J s ı 70 e 1'l :nuıglubıyetine 

ı·ağmen Avrupanın birinci de-
recede sıralanan en kuvvetli -~~~~~5ss~~~~_. 
kara Ol:':dıilarındau bırıne mAlik
ti. O ikı halkının va. 
truıscverliği ve kumandanlaı:ilc 
genci kurmayının zekfı ve cesa· 
reti ile şbhret .nlın\ş ve man
yn Ue bu hu.sus.ta ehamn1iyetli 
'l'Uhıb mevkiinde idı. 'O 'Fransa 
ki, adedce noksanını İngiliz ve 
Amerikan omularılc tclfı.fi ede
rek n Cihan arbinde tlört 

lma~'-Oyn -mukavemet 1 
etmiş ve nihayette onu '1UC.ğliıl> 
ed ek §erofsiz bir sulha mec-j 
ur cyl m i. O IJ<Xa.nsa ki, bu 

zaferden sonra, ıAlmanya k:ıcy-
daki nd ce nol mnı ~kni

gin ve sanatın y.ardımile tclafcyi 
d" ıin ek :milyar. ar :edi_p 
on sene mütemadiyen çalışarak 

1 Maginot tahkimat manzume-
ile A:Ima.n is:tllasının kısmen ö-

giırseydıler, 

~eri b kına güve 
ünk Ü tı.ziy te 

mezlcrdı . ..Nıhayct Bordaux ı

'tindc tPlanmış ilyan :ve ebu-
• san ı:mooliele.ci de u'Cti .ruilı-
yı.ırak Pctaın hükümetinin ka
ra nnı tasvib ve tasdik ctmiş-
rdır. K wede ..aza plan sa.ir 

Nazu:lar sol iltirleril de
gı1, wğ fllm'lerıle ,ve Fransız 
v "ğıl "!Jlilliyetçili
ği ile §Ö ret alnı~ n lıır.Clır.. 
Şu b n geçen ı.Qih n arllı-

'1\İn muza er Fmnsasını ~ 
yerde rlind· oori ô.nıil 
veya iimıllcr nedir9 Bunu uzun 
uı d.ıya ik, u ı_gün 08le 
~·ere düşmemek arzu eden her 
ımllct ıçiıı n cre"c cil bı r 
zarurettir. UHllt k 
kil td iine geçmeğe ıığra§ınıştı. ı 

e böyle bir • bu d"- _µ" ......... ..._'""' 
alb htifta dçgil, l a:ftnllk 

cmı.llıarebelerden sonra :büylik, 
t tiüyllk bir 'lIOğlUhiyete ug

ntk daha 13 nairandau i
tibaren mütı:ı.reke ihtiyacını 

ilcydu; ve Qğır =mütareke gart
mu knbule m bur oldu. 

u mlltarekr:vi yapmak zaru
tin i hisseden adnıı r Fra11-
orduswıda tutunru k imka

nını görseydi! r, ikaya. e
kilip müstemleke halkilc harbe 
devamda bir ümid czseydiler, 
bu elemli illtibi!tc hi_çbir sur U.e 
razı olabilecek J.afasız, karnk
teraız, kar.kak, e anılı veya 

·n adamlar de!ille tıi. Dü,şı.m
medcn, işin iç yüzünü, askeri 
zanı:ret.leri bilme en üküm -ver 
m.ek c Mıı.re ı 'tuin hilku
metini takbih etmek doğru de-

dir. 
ıı ifşaattnn an ldı ki 'lllÜ-

ta.reke talebi -ozaruretini daha ıs 
ha.z.irenda .at li Ye gene; iB e
ltll.Reynaud lıis ve:takdir t:ruiş 

we bu husus.ta Jngiltc eyeEüra~ 
t etmiBtir. Nilı0ıyet :lnr;ilte

re de bu zarureti takdir etmiş 1 
ve Rranaız fü>ıuuıması I\gilizJi
manlıınnn gelmek §aI!tile 
sanın mütareke ve münf.crid 
ısulh talebine mu.vn'.Chknt eyle -
mi§tJr. !Bqgün .Rcynnud!nun Jıa-
1.U !Fransada o1B.uğu ve 1ngilte-

ti -Frnnsız '1llilli komitesi
ne gırmediği tahakkuk tnıi tir. 
Mnrcchnl P.Ctain, (VerdUn) mü
dafaasmdaki~ tanotile ve kah
nunanlığile m hurdw·. Bunun 
reisliğindeki hükumette başku
mundan General N'eyga.nd, t1.:k
mll Fransa donanma ı kuman
danı Amiral Darlan glbi o du
nun ve dona.ruruuun l.abıliy tıe
rini iyi görebilen ve onları ic:b-1 
re ilcıı yüksek, m in ve na -
munlu ahriyetler 1; nrclır. Eğer 

bu a.danıln.r muk v t e ünıid 

8ENELIK 
1 AVLIK 
S AYLIK 
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Ezant 
Vasati 

mrmn.y si ve mu-
nl o n ız :.ı inız; 5 

arbıye Nazırı olan siz idıniz. 
!eml k :ıtin ıı yu unmn-

dnııı o ıın ız, hiçbir :umum fe
'tla mst:t."Illın ıs!. h cdılmcsini is
tedimz ·ım'? 'Bun urtıa beraber 
geçen hurbd :.,zn:f r ka1.anan siz. 
bu de'fı:ı. mü reke istediniz. 'Bu
nu isterken, cı mfctinizin şe
refile nmtcnasib c ·Ilı hır mü
tareke vcrılecçgiuı zamıettıniz. 

ımdı '.bit anladınız 1 i milta-
ke ı •fsı?.dir. eııtl ketın uç 

te ikisi işgal altına girmiştir. 

Sılii.hlru.:ımız, tankla ımız, donan 
mnnnz, tnyyarelerımız olduğu 

gıbı dü,<jlllana lim edil cck
tır. Bu kaı.lur rnfsız hır mü
tnı e nkdı ıçm ızc, Ver.dun 
kahramanı olan aızc ilıtıyaç 

yoktu u eı: fsı ıı..,; kim olsa 
y p bılı dı ... ., 

l ı , ğ r sa e bir 
t , hnke mu tenitl de-
kıkat n Sd.Dlımi bır va
tlı ısc, bunların ıçinde 

yanlı ol.ın, Jemagojı kokan kı
sımhı.r 0 1dugu · gıbi, doğru ve 
ibretle duaüniılecı:k h.wımlnr da 
vardıı. 

benıagoji Iasnu şu dır: 
"Memleketın üçte ıki ı ı l al
tına gırnııştir; sıliılılaı:uxuz, 

2 
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tanklarımız, doııanmamız, tay
yarelerimiz 1duğu gibi düşma
na teslim dilecektit'. uıılan 
yapmak ıçin vcrdun kahrama
nına ihtiyaç yok ıdi.,, L~in iç 
yüzüne balnşlannı :nüfuz c.ttire
miycnler bu ıarı hemen al
.ktalarlar; .fül tt HiC öyle 
dc.>ğildir. Mütareke .Yapıl.sa da 
yu.pihnasa da, bu i!;lcr dtl§ınan 
tarafından sil ku:wetilc yn -
pilmıştır ve -:ya.pilma.kta a vam 
ediliyordu. Yalnız düşmanın eli 
donanmaya y, tişmiyor:du. O -
nun da ne oldl\ğu :ve n ede bu-
1und hı henüz malfım değildir. 
Tayyarelerin elde .:ıtalmış olan
ları yeni mubarebclertle i göre
miyeeek kadnr yıpranmış şey
er.für. Taııklaruı ve tayyar.el~ 

Liseyi bitirme im
tihaniarınd ahn n 

u-

Şehrimizdeki mcvcud resmi, 
bıın:uı i <Ve clınlliy t ,lıırelermde 

lise bitirme imtihanına gırcn ta
lebenin listeleri Maat:ıf iltıüdür-' 
mı:we 'bildirilmım;r. 

listelere nazaran li bitınne ım

tihanlarında alınan ne.ti.ccler hiç 
ac şayanı memnuniyet dfi>ildir 
:Li e bitirme imtiha.:nla.nmı. 
biyat ubelcrind 7€5 ı:aı 

fen şubelerinden 394 talebe gir-! 
miştir. lmtihana il;ltirak .eden 
bu talıibel den edebıyat §U in 
den 329 'Ve fen şubesinden 'l 15 
_talebe mıL\'Rffak olarak ı_O.\gun -
lok imtihanlarına girmeğe hak 
kazanmışb.r. Bu 'S\U'.ctle bı -
--yat §ubesinde mu:vııffa.k olan ta
lebenin -:ni.sbeti c;,qo, feıı ube -
ainde '% 1>4 tür. V:uziyet l'f axıf 

tldütlijğli tanıI:ındıın ıı:cltfil te 
bir ra1>0r halind~ bilfün eccık -
tir. Orta okul bitiJ:m.e "nıt.ihanln--: 

:nndnn alınan ennı net1cclerdcn 
sonra :ı · · mtihanlarında a 
buna yakın bir ..netice a1ınmnsı 

'!Yaz saatinin 
oivoR Ki: Tabi ine 

Otob.üs sefeı erı. de :1 
intiza sızlık aşıa 1 

OKUYUCU 

Bir okuyucwnuzdan nldığı
ız .:mektubda otobüs seferle-

rınıu irttizamsızlığındaıı Şildi

yet edilmekte ve ezcümle şöy
le denmektedir; 

•ınallc ı:0tob · re daha -.zi
yade sür'atli bir vasıta oldu
,.ğuJçın biner. Halbuki otobfü> 
s et"lenndelri · ntızanısızlık 
ytizundcn, şınıai, vaziyet ta
mamen aksi bir ııetice ver
mektedir. beb: Otobüsler, 
durak ~rlerinde lüzumun
dan "J)ek fazla d ıonaırtadır . 
Çünkü, otobüs şoförü, kendi 
önünde bulunan diger otobü
ün, rendi otobüsünden uzak

.. nınsını temin içııı herhangi 
bir dur.akta ..b~, _on ..dakika 
bekler, ondan sonra da beygir 
1U'llbasından daha ıız sür'atle 
~ol alır. lı;indeki -yolcuların 
vaJ tini b1dürdüğünfi OBla dü

ünmez. 

.Bili Uınetin erdigi ka.rnr U
zerme dünden itibaren bütün 
Türkiyede yaz saatinin ulla -
nılmasına başlanmıştır. Dün bli
fün resmi üriirelerde saatler bir 
saat ileriye alıllll11§tır. Hükiı -
metin bu hususdaki kararı daha 
e.vvcl alUkn.darlara resmen ım
dirilmiştir. 

Fakat saatin tatbikatı tabii 
dlı:ı.ruk bazı k.a.rışililiklaı:n. cbeb 
olmll§tur. Ha.beri olmayan me
murlar dUa vazifeleri başına 1 
saat geçmi~ gelıni~let'.dir. Bun -
dan başka meydanlardaki umu
mi saatlerden bazıları geri alın
nıaıru tır. ,Bu arada 'ttniv.ersite 
k~pınındaki iki saatle Bcyazıd 
meydanındaki İş Bankası saati 
dün sabah ayar côilm mi.~ bu -
lunuyordu. 

Maıımufilı bu Jrorı3ıklıklann 

u sur.etle otobüs çok ağır, hnkknktır. 

1 
bir güne mUnhasır olduğu mu -

11.akıt i4JUtilc~ bır vıımtn ol-
~ ur, 1lB.Jll zamanda bu rr· t faali yeli 

ricn 

Lrin bir.çoğu mütarekeden ıev
l'el ,paniğe uğramış voya Dan
zig içın hnrb e.tnley.iz dipen 
Fransız ıilrerleı:i tata:fındnn 

tayyare nıeydanlannda, ~~a -
.hud ık d r.laonda durduk
ları vaziyette diışmana bırakı1-

üze.rıne narif Vekuleti nwh -ı.ıı.--.,._-------....,ı 
temel olarak :vaziyeti dk et-

Fiyat mürakabe komisyonu 
dün Mıntnka Ticaret Birliğinde 
toplanarak bazı ihtikar hdfüsele
!I'i11i tetkik etıni"1iir. Komisyon, 1 

cmıştır. Buru -muta.ı:eıro talo
binClcn evvel vakı olmuş hadis"'- • 
1 mir. Bunlan, muguleta yapa· 
ralı:, 'lllÜlanikenm ak6infüm son
ra, miita ke şru'tlanna teYfi - • 
kan djlşmnnn ıf:e.<{lım itmiş,gibi 

k mecburiyetinde kalacıiktır. 

.. 
ı 
--o-

i r!ar .Anndoludı:m getirdiği givileri 
~~;::#je;;;;..:u

0 n r r burııda elden ele geçirerek zin-
'lıimanl:ır Umunı """UclUı:tı.n;; ı.u .. &.. 'Gideme suret.ile iynt yükselten 

mı mlahrt. sn ılllerindeki bir çok bır tüccar hnklonClnki lınzırla -
:fuıınrleri d~~~erek ~erlerine nıın tahl ikat ev.r.akını tetkik et
daha anütelrnmil ve dnhn kuv - mi. tir. :Fiyat yUkscltmek sura
:ve.tıi 1ene.t1er im •ııuiktadır. :Es- .. ıle ihtikar yapaıı bu tüccarın 
kiden :a etinli ola.u bir ,;ok fe - ...uüliycye teslim côilmesi muh -

gö erm r oğnı il.eğildir. öy
le yanhş mlıttilealar, -mqga1n~ r.a mı i tllerlerlıı yt.:ı:letiiııc ciyayı dalın temeldir . .Bundan başta dünkü 

Jar, soyleneıı fil aı. aoğru sözl&
Tin ym tini filışü!'l1r; ve onla
ra da innnnıaınağa, halkı v -

eder. \'."ulaıila, kuru Hifla iti • 
-nıad =ve emniyet kamnı1amnz. 

Gen.eral de Gıuilledıı doğru 
ve ibre alınacak sözleri · , hi
tabenin yukandn ~en di
ğer k ınılıı.r.du· F.:rarunz du
s u dü.şnıana kn.rşı ur.amadıFsa 
bu knbııhnt kimin diyor? Ceva-

Maarif Vekfil® orta !Dlekteb uzlllı'Jara gö üren nıen1;1iir tar - toplantıda kilosu 12 limdan 150 
~e liselerde e.YlfJl ikmal imtihan· zında en rl r dh.ıımc dilmek - :liı:: ya gıknn yaldız satı~lnn da 

ılarının ve bu :mdktcb1ecie ycru , .... t ... eru_·r_·--------::ı:====te=tk=\=k=--cd-il_m_i:_§t_ir_. ______ __, 
sene tedrisatına başlama tanlı-' 
lcrini tesbit ederek Maarif Mil-·-~~-·'"' 
dlirlüklerine Mblıg etınıştir. 

Bu tebliğe nazaran kul 
ve llaelecin ibütün "kma.l mıtı 
.hruilarma fJ:l nğu os ı rgi.inil 
başlanacaktır. Liselerin on .sı
nıflnrında ikmal imtiha.nlnrı 4 

ir e as ı_ya o nduktan sonra Bele
rafından satın ahnac k di_ya 

bını yine dı · _,....__,,~., - -v,e orta eld:eblerin n ruf -

nı uustım hı lm.tı!m o za-
'lllan kabahatler katnıerıeair. 

Sulh -ve sükun zanıamnda dluri
ce feıınlığı ızm ya.ıı u .eua ve 
kirli hareketlercböyl" bır buhran 
lı vazıy: te, vırtruun ve illetin 
müdafo.nsı z.anuınında. meydana. 
~kar: bi are mıllet bu fenalık
ln.rın km~ba.nı olur. Har den 
SQnra Guil!otinelı nınhl emcler 
fenaları tc:mı1Jemeğe .!J sa 
da harbde ölenleı:, ..zay.i olnnlar 
tela.fi c<lHemez. Bunun -iquı ;yi
ne tekrar edct1z k.ı harb, harb 
zamanında değıl an ma. • 
nında rozanılır. Barış .zruunnın
dn ne clulir c hn.rbde o biqilir. 
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Eskı ~ltın.cı Ne Bırın 1 Qrdu 
Kumandan Emekli Gener;cal 

Ati hio; 

Jannda 'kmal imtihanlurı 5 ey
filde itmiş olacaktır.. Devi 
orta okulu biti.rnıe imtihanları 

dn. 7 ey.twde bn lıy,ac tu ""' y,.; 
lülde tür"kçe, 9 cylfnde tabıat 
bilgisi, 10 cylwde matematik 
,gr.qplımnm "mtih n1nrl yapı-
l cnk bu imtlhanlıtruı n · celeri ı 

S e.Y filde rtalebeye bildiril cek -
ir. Oı:ta okul deVJetibitirme im-' 

tihanln.rınm söilUlerine iU ey -
lllld.e ba§l.annc k 1: eyfülde ıu· 
hayetlenmi§ olacaktır. 

Lisel de 6eYlet o~lı.ik ımti 
hanlarına 23 ey.1fı1de başlan nk 

e .2 ev üldc 'llilıay tlendirılt." -
cektir. Öğretmen :okullarında 
ikmal "nrt:ihwılın:.ınn 2 cy:1ulde 
baslnno.cak 20 c..y1iüde nihayet -
lenairilec.cl tir. 

Bütün orta m kteb e ıs fer
de no.mzed tale ko. •üına .... 7 ı

ıt!İni vv lde b:ışlanacaktn. 
_ _.__o-_ 

r 
ş 

Uıtanbul ~chir meclisi yarın 
snat f de fi '(knill6 01arnk tqp
lannrak Osküd r ve havalısi 
~m~y. n hn.kkındn 'Verilen 

1:o.sfiye 'kararını taSdlk ede<!ek-
tir. 

1 
n1fun nld~ iizc "iÜsküdar 

ve ho.vnlisi halk trnmv.a..ylnrmı 

ıs J§ine eledıye evvelfı '700 
.hın rra ve e~kfi 1 O bin :lira 

ı:;:e ku,yaraK ı:ltirıik otmiş-

1 

uz.Ik Hııtı • lo rı;.uları 

(Pl.). 
00 Aj,.;ıns b.ıberlcı:ı 

8 O ~ •mek li l i. 
Çıg n havalan 

Bundan sonra şirketin tekrar 
evaıı lüzumlu görülrnüs ve bele
dıy\: yeniden bir milyon liralik 
bır sermB.Feyi :f}irkcte vcrmi§ti. 
Şirkctde şimdiye kadar yapılan 
"bütün tıuınrntfla1'8. ve alınan 
bütün 'b!Cibirlere-rn.ğmen hiç bir 
sulıih eseri görülmemistir. 

Şirketin temin ettiği .hıısılfı.t 

tesisatın anınrt.ismau badeli çı

karıldığı takdirde hiç bir zrunn.n 
yapılan masadfatı.kıy>Lyrunamış 

bu suı:c.tle tcs_ckküljiııdenberi 1 
do.ima 7.anır etmi.~tir. Btmun U
ze.rine belediye §ırk et in va?.iye
tinı Dahiliye Vekü.lctine bildir -
miştır. 

Vekalet i§i tetkik c.tmiş ve 
fJirkctiıı. .tasCı)(esin.i istemiştir. 

Bunun ti.zerine şu:kcin idare nıec 
li.,ı tas.Ciye karaınru :vcrmitjtir. 
.Bu .kn.car, belediyenin şirkette 

genıs bir sermayesi bulunması 
doluyısile 5ehir m.edisi ta.mfıa
dan J;.asdik olunmak lfızımdır. 

Bu ıtıibada meclis 8'.a.Fınki tqp -
lantısnıda bu tasfiye knrarını 

tasdik edecek Ne ab'lli ~manda 
lıir ta.kdıri kıymet komı83ı'ODU 

ıntihab edecektir. 

Bu komisyon 5irk.c.tin bütün 
emliilunı ve tesısatını tetkik ~
dec k ve kıı}'mot :tukdır ede ek -
tir. Şirket bu k.ı~et üzer.inilen 
satılığa qıkar.ilamı.k :ve bclcdiy~ 
Uihb olu.rak :şırketi s:ı.b.n nlncak 
tır. O 1 üdur :rn tın vnli i trnm
\ yları 5ırlmti bcletliy ye i i -
hak ettikten somu !staubul 
tramvnyları idaresine ınerhut 

bir büı'o vasıta.sıle idare oluna -

U
za~rk vaziyeti hadltt 
rln aoyrl ile, gıttfkçe a.ydıfl' 

nan lr • blyet lktla 
oktcdlr. 
Japonyanın, Uzak;ar. k i mev 

tayin için Avrupuiakl hıırb faııııyl 
nl tetkik ederok bir intizar dcvr 
de bulundugu -malOm ıdl. Tokyo 
Krnnet:i bıı maksadla, kendisini 
gar.b donıokrailSN ve ne de mıll 
devlatlerl zUmrcalne aleni bir ta 
bajjlanma k..,.ıılanu tcr.clh etm 

Şimtll son gelen haberlerden 
bazı faallyetlcrden Japonların yıı 

yav•v intl:ı:ar devresini terkeylcıı' 

arlklne glttlklerı .;11n1Jışıtmaktadıt 
Fllhnklka Jııpon h rlclye nazırı 

Arlta, >Rdyo ile tı~rcdilen bır ıı 

kunda ;Japon err eller nı t<ısrm e• 
ve UzakşarkUki v ~ıyctm rstlkb 
nç gibi bir inkişaf seyri taklb ed 
leo ınl göııtermifth'. 

Bu aurctlc Japonların, Avrup• 
Almall)"D ile lta~anın ileri surdl. 
leri hayat aahaaı prensiblerlni uıt 

farkda da klb eylemekte ol.dil 
meydana çıkmaktadır. 

ıt"okyoya göre, Uzakıarkta dll ~ 
preru;lp görülmel-ldlr. etB.uti.in nıuıet 
ler kendi h~at sahalarına .uhlb o 
madıkç::ı, bUtiın mllltrtlerın arzu etl 
ıuılh d v mlı "Olmıy~aktır.» 

Japcm hnrlcıye na:ı:ırı hu Pl'enslb 
tahakkuku ıg•n hazı ctlar ıleııl ;sllr 
mekledlr: 

1 - Coğrafi, ırki, kulturcl ve el<' 
nomfk sebeblerlc sıkı surette bir 
-bho~rinc ııı h ımll~t..,,.in muşte 

mevcwliy.dhırtnm ha.pt hlilıı' 1 

et 1<11 etnt leri, 

2 - Bu lıadıı :sulb ve11mmi g1 
r.antı ...ctmclerl, 

8 - Di.öer hayat hatarlle rcf•' 
ve tcrııkkl :mUnaaebetlerinin tetll 1 

olunmıısı; 

işte Japonlıır, Heri :ıslirdOkleri ha'/~ 
h ı preıalblne flllyat<"~ haKkıl 

~ttlrlhnul ~Jn :ıdkredilen bu 1t1!dll' 
rln tatbik dllmeslne im n h ırll 
rnakUdırlar. u husu:ıda d11, hııY'1 
snhaııı preıı.slbine bizatihi ttıuımıY'"' 
ottlDI t k raflı ve h.ıldm ııl)asetl' 
prat'lkde vOcude 'l!ctlnm~l lçm "'' 
rınıılmaktıı:dır. :D r aliit!lc ı:roıc1' 
fıDktiırtetl. rk ::,lo'C Oky.ınıml"j(I 
toprakları kon.dl ato•ı 1 .altmo -1' 
zeylemek istemektedir. 

Japon hariciye Auızırı. bu ,emel!•' 
rln tah:ıkkukurıa bazı tıdlllselcrle ıJf 
deYlotlerln milnl -oldugunu da kııY' 
detmektedlr. Bu !atık mette Japo!I' 
Zarın Avrupadakl ıtevte•lerl, bllhıı5' 
aorb demokraallcrlle:b l \k Anı.eri 
kııyı zımnen tchdld .eylenttktedlr. 

Bu sebebden, .Jap nlar, Avcııı>-' 
tı5dlselerlnln hali huırda lrı;llterf 
aleyhine -bir cereyan nlmıı; olduljufld 
g8rel'!ek, ife vaz'ıyed y~k 19t~ ' 
tllkhırl c 1lkir.drr. km otapo~ 
hariciye n zırt, nutkunda 1'ci4P01\Y~ 
tıtııen, bu dovlctlerı .y.ola getlrmc1 
ntyctlndedfr ve Çankııy • Şekc yr.r' 
dım eden kuvvetleri b•rtar:ıf etmeli 
l9ln hiç bir <!engel ö.ö"tmden k mlYI' 
a:ıktır-. JAılDT}ya. kentlı tı:ıyııt .aatıııfl 
bnkımımion, bu -anızının muknd.ücrll' 
1tlle ve czcumle tıu arıuinin -ink '3fı 
ve bô\fkatarı tarafından kullanılmasl 
le cılAkadnrdır.,, demektedir. 

Japonyanın bu muoııaebetle lttı' 

hoz 6)11edlgı ıyaset ve gırıi}tıuı b:ııl 

harck!it ü Ue u mıl'tUi • rln ı 
1 kili• mcnıleketlm'i wc czcumle lrınıl• 
tore ile biri çlk .AmJtr~kay ı h tı:ıkırıl 

tedbirler almıığa sev~ tmıst r. 

Birlefık Amerika p lf l<!"k' bir 
lhtllllfda kendı.I ıçın hay:ıtı bir m•n' 
'faııt temın .oe.dccek ol n .Pıınam'1 k 
nalını t\ı r ş~yden v.-re "1lu J ıı ;Sİ$' 

1cmi tbıhllhıe ı:okma u ı 
.dır. A~rıc:ı A~r.lkatılar -drrn n ıı • 
lıırı için de az:ımi .t.-ıkv'ıY" ır.1kJnı vt. 

harek.ct ecrbeırtuıı temın ı,çın t ... ııy(l 
rzctmektcdtr. 

lnglltı:reyc g ı nce. A rtıı;" v A.'• 
rılaı 1 inde m ul "Ol 
Ux;tlqµlrktıı ki rncflfaat n' 

ı;ekıltle " U ~ l!'.'n'\'-" ,. kıı,...,. ,, .. r• 
mi.§ bulunmakt;ıılır ;.Bu m··r: ~,. tlt 

bir tıırafı:kn ..Sınu<ıpur :wc Hıınıı· KcnO 
tla ıızarrit mUtıafa.ı t(dbirlerı ıı v n, 

.dıyarını, hllr çten .old 
hllden de gelecek t~hı ıarr. k r 
lnUdafaıı etme{lı dU,Şlinm"kt d'r. Dl· 
{r.ır tarafdan d tt lf s.,hndıı b ı ıcı:ı· 

hatın de P etlllmcsl aMık ar.tk bir 
k yfiyettlr. Hındlırta umul1' 
cinin -son oünlcr:de Gan"'' 
:ı:ad y:ı k.onı.ıımacı bu hı" 
bir hıırckcttlr. 

Neticede Japon emeller!, Uz k rk• 
1::ı menfa tlerl olan memlek ti rdO 
bilhıısc.:ı J pon b nır! 

n 

Arnıatorler hırlı 
c k ve ic:lı.rcd" yapılacak birçok -----=--

mir-yollan ve ~ z la-ı 
rından s nra , gazı 

ve Sular ıd n :ol • 
duğu kömurlerı de a.detınek 

için go üsm e-r >maktadır. 

Armııtotlcr bir11ğ ın htı.l n e -
linde UO kadM vapur vardır. 

Taşınmak ıcin tanhhüd edilen 
yük miktarı da. l.u mılyon tonu 
geçmektedir. 

Ba1' yoda kayarak duşen ve 
bu suretle kolundan yaralanan 
Vali 'e Bcledıyc R isi Doktor 
Lutfi :Kırdar riJ lefil. ye ıt1 u· 
coı- '..l ~ e inden tnkib tm k
tedir. Kolunn v.i erıen t1o1t~ 
torlar Vııli :e :Bclefüye ımi-

in daha lO gün krıdm vdı:n 
cıkmamrısma ml'l!l" :.vcI!ll:.ı ler ... 
dir. '.IJ>fllll11 

arruflarla idaresi yo un gı
dılecclct.ir. 

----o----
o u'du 

Beşiktaşda Dikilrtaşdn otu -
ran Reccbın iki yaşınd ki oğlu 

- Yüksel, komşunun ba.h sinde 
oynarken bahçedeki ho truı ku

pr )gr.:ım ve yu.mna düşmüş, bir mi.idd t son
ra kuyudan cesedi çıkarılmıştır. 

PU 
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~~~~~~~H~~B~E~~L~E~R~~J~R=es=m=İ=~=eb=llğ~l~r~I Mtıı~J~ 
" lnglliz hava neza"8fl tebllOI u Beyhude masraflar 

lar 
ka 

devam e 
a ar l · ı tere" e hvlmllde mtllıim, fevkalfıdf 

J J.ondra, 1 (A.A.) - Jl.ava nezaretinin tebllğlı gergin günler ya.şıypruz. BtltUı • h l DUn gece fena rüyet [te1'8lt1ne rağmen bombardıman fal"" dlhıyanın dişlerine kadar slllb 
ı yor u" cuma az l r anıyor yarelerlnin Abnanynda askeri hedeflere hüe.umlan devam eıt - landığı, hazırladlğı v~ harb et.. 

miştir. ttğt bir devirdeyb. Bizim de bu 
lBaı tarafı t inci aahlfedel 

S<'ylcndiğine göre Macarlar-
. O kadar olü ve yaralı var

dıı Rumen askerlerinden bir 
kaçı knyıbtır. 

Eaat 22 de Tultucaia - Rus
cu yolunda bir Bulgar hudut 
karakolu Rumenlere at.et açmış 
tır Usa.deme bir mUdd t de
~ nm ctml§tir. Bulgar hududu ci
' urmdr. kain Y enlceköy kasa -
P omtt.ecllcrden mlirekkeb 
bir çe1.t".llin taaITUzuna uğramış
tır. 

Rwııtn mahfillennde beyan 
edildlğın göre bu taarruzlar her 
ik hudutta da hemen ayni saat
U:ı vukubuJmuştur. Fakat bunla
rın hlçbır netice venniyecek o
lan mUnforid vnk'alardan ibaret 
o du~ r.a.nnedılnıektodır. Şiın
dıki halde bu hadı!lelenn mevzii 
addcdilmcsı lazım clec gi zan • 
olunmııktndır. 

Besarab) anın tahlil i 
Sofya ı (A.A ) _ Blıkrcşten 

alınnıı tclgrafıara nazaran Be
&craby ve şimalı Bukovına~ 
tnhllycm şimendiferler, gemiler 
v k yık la Y pilin ktaclır. 
R 'l k en mınbı.knlo rdaki 

um r.ı memurlan Mol avy da 
t P rdır. ldtı\)aya 
muh cır} le dolu trenler de 
gclnıj r 

• 
~ tham 

1 (A ) - Rador a
bildir";-or 

Dabılıye nezaretinin cşrctti
ği bir t bir Bes 
k vin • arabya ve Bu-

0 anın tahhye am liyesinin 
C\'Vclcc tcsb. 
d ıt edllmi ol n plün 
.,..~de devam etmekte oldu-
6u.ı.ı bıldınncktodir 

DUn mot·· r 
1 or u vruntaıaz la yapı 

n nnkUyattan nı 
y dan 80 tr aad~ Moldnv
rn en gelmıctir .. Besa • 

bya ve Bukovlnnd ki bütün 
~lmınat v ll1 ıurın oldav • 
:Yay n ledılmıı tir Her yerde 
Y dun kornitel rt tc- kil -Odilm.iş 
~Dl\ lteciı re bakm ın li
m J. len tedbırler Wıaz edil -

Bcwu-abyaıun nub kısmı 
nınl ta.hUyesı tren, vapur ve ma~ 
na ar vasıtas 1 te old rn .ıy e devnm elmek-
tahli ug gıbı fJımnl kısmının 

Yoof de mevcut her türIU 
aıtJe ıcra edilmektedir. Reni 

~e Unghenı demiryolu istnsyon
i ~n;: tabliyeyı kolay! ştırmn.k 
k umen makamn.tı Sovyet 

f 
Uinandanlariyle tem ı muha
aza etmektedir. 

Muhtelif çeteler afından çı
kanlnn hadiJ o]crle yapılmakta 
olan anbotajlara nihayet veril -
miştlr Besarabyalı olup da 
memleket dahllindo bulunan bil 
Wn ameleye, Besarabyaya geç ~ 
nıek \?.ere dahiliye nezaretine 
Vesik ' e 8 vcnlmesine kanır veril-
mlırtir, Bütün memleket dahi -
lindo tnllkemmel bir int.iuım 
ınevcuttur. 

Memleketin her mıntakalann. 
da tnb~cler Yapıldı~-- d . 
ka h t;wa a.ıı: çı-

n nberiere karşı efldin umu-
~aı.in nazarı dikkati celbedil • 
ını.,...,r 

Rumen PRlinıeatos.uınn iclJ .. " .. Bülr.....ft ~ ~ 
n."~• 1 (A.A ) - Rador a

jaru! bildiriyor: 

:arıAınentonun içtima giinU 
'at'ı a~tte 3 temmuz Ç-at'fJnmba 

aat 16 olarak tayin edilmi§t' 
Parlfunentonun içtimaından e~~ 
vel aynn vo mebu.san meclisleri 
har.lcıye encUmenleri salı gfuıU 
ea t 16 da müşterek bir toplantı 
yapacaklardır. 

SoV) etloıia ~llği 
Moskova, ı (A.A.) _ Tas a

jansı blld.Jriyor: 
Şimali Bukovınadn Sovyet 

kıtalar.ı Vazifelerini bitirmişler 
ve Rumanya ile tcsi edılen hu
duda va.r:mışlardır. 

.&snrabyada Sovyct kıtaatı 
yeru Runıanya hududuna yani 

Tu~a ve Pruta doğru ilerleme
lerini ikmal ctlncktedirler. Jassy 
vehrı kareıs.tnda ve Prut'un sol 
113.hilinde bulunan Ung ny şi-
Dlt'J'ldit- ı" t "O t- . 

"'' J nu mo rırıze 

cüzütamlar tarafından işgal e- (Baş tarafı 1 incide) olarak yapmak mecburiyetinde Jlamburgda petrol <lcpolanna isabetler vaki ohmJ3 ~ ba ilde geri kalmamamız icab eder. 
dılmiştir. Tanklar ve ınotörize hası İngiltere cebhesindc he- kalacağı hare.ket balen Fransız depolu yakılmı~tır. Danstadt nuntakasmda birçok hedeflere ~ mWılm gfinlerde aza.mi ta-
piyacle kuvvetleri Tuna ve niız başlamamıştır. Almanlar mandası altında bulunan arazi- hücum edilerek yaııg1nlal' ~ lnftll.klara 8ebeblyet ve- samıfla hareket ederek di-
Prut üzerinde bulunan Kagoul Norveçin §imalinden Fransanın nin müstakbel statüsüne hiç bir :rilnılştlr. Bamm ve Osnabmck demtryolu lstasyonıan yenldea oimlıxien. tırııağımıuian al'tr 
şehrine girmişlerdir. Tuna il- cenubu na kadar uzanan bir ceb- halel getirmiyccektir. bombardıman eıdJ.!ınlfj \'6 bliyttk yanguıla.r ~-w~ tırdığımız parayı milli müdafaa 
zerinde İsıruı.iliye şchıi para.~~ he teşkil etmişlerdir, bu, tarih- Almanlann İşgal Ettikleri lin şarkında Dulmen. demlry-Olu OUsak noktasında ablan bom- kuvvetlerimizin emrine venn• 
çü cüzütamlar tarafından işgal de henüz görülmcmi.5 bir şey- Adalaı- baW' infila.Jdu yapmŞ:Ir. Nonlenıey adasındald tayyare mey- mecburuz. Buna rağmen bu 
edilmiştir. Sovyet kıta.atının dir. Londra, 1 (A.A.) - Röyter: aanıan ile Bremen'ln garbında Bontıosn ve Dotmımd ta)'yare hayad kaJdeye muhalif hareket 
hareketi her tarafta intizamla Bu cebhedeki hazırlıklar de- Guemesey w Jenıey adalarında meydanlan ymılden bomb:u'dınıan edllnı.lşttr. 8-de bulunduğumuz oluyor. 
ve hadisesiz olarak devam et - vam ediyor. Alman ve İtalyan- Almruılann asker ihraçları yap- Tan'a.rclerlınizln hepsi Uslele.rloo dömnilşttir. Mesell, denls bayramını ku~ 
mektedir. lann lngiltereye ihzaratı gün- mı§ olduğunu resmen bildirmek-- -----======:::::ıı:=::a::=====-----....ı lamak için dibı acaba kaç para 
Bcsanıb) anın legal hn:rekll.'b den güne fazlalaşmaktadır. Ha- tedir. y ı d 11 ı' sarfedildi T Yt>lcu salonunmı a-
Bükrcş, 1 (A.A.) - Stefani: reket saati yaklaşmaktadır. ,, İstihbarat nezareti diyor ki, en u nya n zam 1 çılması ıniinVtebetile kurulan 
Erkllıuharbiye, dlln yeniden Alman tal yarelorlnUı bir akını evvelce bildirildiği gibi İngiliz btlfelera, lzmir vapurunda veri-

bazı ihtiynilan silfili altına da- Londra, ı (A.A.) _ Bu ak- Norman adaları gayri askcrl [Batmakaiedon devam] zanlar ortadan kalkar, kendiJe.< len içkili ziyafetlere k&9 lira 
vet etmiştir. eam saat 20 de hava ve dahili niteliğine göre, o zanıandanberl da. her milletin m~ haklarına. rlne lsnad olunan emeller birer gitti 7 Böyle bir zamanda hava-
Runıen parUlınentosunun bu- emniyet nezaretleri tarafından Jersey ile Guernesey adalo.rma. riayet esasına mUstenid bir dU- iftiradan ibaretmiş denilir ve ya ablan bu paralara yazıkbr, 

gün (pazartesı) yapması tekrar aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: dilşınan nsker ihraçları yapıl - zen taraftan nudırlarr Yoksa ve herkes hürmet ve muhabbet- günahtır< 
rür eden içtimaı çarşamba.ya bı- Bu akşam düşman bombardı- m~tır. Telefon vo telgraf ile mu. bu tntiı sözleri kendi hırsı cah- le onlara el uzabr. Almanlar Kabotaj bayrn.mmın manasını 
rakılnııştır. Ayan ve mebUBan man tayyareleri bir kaç nokta.- habere kesilmi§ bulunmaktadır. lanru örtmek ve gafilleri aldat - ve İtalyanlar bunu yaparlar, ve ehemmiyetini inkar etmlyo
meclislerinin haricıye encümen- da sahili tecavüz etmişlerdir. Halen bu hususta hiQ bir malO- mak için kullanılmış birer para- dünya sulhu ve dunya düzeni nım. Faknt bu sene bunu sade-
leri bugun·· topln"'"caktır. Bu top vandan mı ibarettir. Bunu laf p ogramlannı nr:. ed l """" Havn dafi bataryaları hare.kete mat mevcud değildir. r un er er ve ce manen kutlamamıs kAfi idi. 
lantılar esnasında hükumet Be- geçmiş ve avcı tayyareleri ha- lfücuma uğrayan gemiler ile değil, filiyat ile anlayacağı • bu programı t.atbikn hazır ol-ı Bu uğurda boB yere binleree lira 
sarn.bya ve eimall ,Bukovinarun valanmıştır. Şimali earki sahili Ncvyork, ı (A.A.) - Gece mız dakika gelmiştir. duklannı bildirerek bir tnrafdn.n barcamağa ne lüzum ne de se-
t rkini mtaç eden vaziyet bak • tızerine bir miktar yangın bom- Atlantikte İrlandanın tahminen Almanya vo İtalya harbd.e da tatbikatına geQerlcrsc ln~-U.. bob vardı. Bu para ile bir top, 
kında"izahat verecektir. bası atılmışbr. Avcı tayyarele- 300 mll cenubu garbisindc 3921 galib değildirler. Znfer kendile- tere ile muharebeye de artık yahud yUz mermi alınsa bin kat 

Diğer cihetten neşredilen bir rimiz bir düşman bombardıman tonluk Guide ve 4871 tonluk Za- ıi için henüz çok uzaktadır. Hat hacet kalmaz. ÇünkU bak, nda- dnha fazla hayır İ[jlenmiş olur-
.resmi tebliğde Besarnbyanın tayyaresini dilşürmUştür. nan ısmindeki İngiliz vapurları t1i bizim şahst kanaatimizce bu let ve nhlak meOıumlanndan du. 
tahlıyesinin program mucibince li'ransız hül.."iım tinin nakli düşman denizaltılarının hücu- hedefe hiç bir zaman vasıl ola - mülhem olacak ve Avrupanın u- lnşaallah hnrb bıtsin, bu ba-
pazar glinü de devam ettiğı bil munn. ugrn· mı<>+,r. mıyacaklardır. mumi muvafakatini kazanacak direyi atlatalım, 0 znman bol dirilmektedir. Clermont-Ferrand, 1 (A.A.)- ~... İngiliz adalarını istiüı. tcşcb. 

Havas bildiıiyor: İngiliz Başvekilinin nutku sulhUmi temin edecek düzeni ln- bol eğlenir, yer içeriz. Buglin 
Bazı m. hallerde Sovyet kuv HükfımcUıı Clermontda ve Londra, l (A.A.) - Röyterin bUsünü pilskürtecek ve sonuna gılterenin de büyük bır memnu· için bu mn raflara gi.ınn.htır. 

vetleıinın seri unsuıları, ~-t.Uye 1A • kadar harbe devanı edecek bir t il k b 1 , ___ ed 
~ civar şehirlerde yerleşmesine par umento muhabirinin ögren- nıye e a u ve uı~ ece - MURAD SERTOÖLU 

için tesbıt edılcn müddeti tücil dı'gın·. ego' re, !ngiliz' baaveklli Çör İngiltere neticede behemehal ga.- gı··nde hiç şUbhe yoktur. Fakat ----====-----dün si.iratle devam edilmiştir. u.y lib l ~ı..•- -
ederek ncnt etmcld:.e olan Ru- Dairelerin bir çoğu dUn sabah çil bazılannın tahminlerine göre ge CCt:.11.uı-. Ahnanlarla ltalyanlnr böyle bir Japon 1 H. d ., ., i 
men kıtald.l1nı geride bırnkm.ıa- yarın Avam Kamarasınd" Fran- Fakat bu neticeye intizaren adını atabilirler mi" Bence ata· ar 1 n ç n 

-.s mesaiye başlamağa hazır bir ... ahndiki' hald Alm ile ttaı 
lardır. Bazı hadiseler cereyan halde idiler. I...ebrun, Royat'da sız hddiseleri hakkında beyanat- ~ e anya - mazi.ar. Bunun lçindır ki Avru- h d d d 
etıni tir. Rumen kıtalan gerile- bulunmaktadır. Fakat, nazırlar ta bulunmıyaca.ktır. Çörçilin bu ya A\TUpa kıtrunııı tamamen a- panın kurtulması hakkındaki u u un a 
meğe devam etmektedirler. hafta hangi gün söz s5yliyeceği vuçlan içine almış bir haldedir- bütün umıdim İngiliz nn gale-

Tahliye işleri 3 temmuzda ög· heyetine riyaset etmek üzere ler. Avrupa kıtasına vermek is- besindedir. 
Clermont-Ferrand'a gidecektir. kat'i surette malfim değildir. ted'kl . . h tatbik 

le i.ıze.ri nihayet bulacaktır. Be- ı en nızamı emen c füsc)1n Cahid YALÇIN 
sarabyn ve Bukovinndan hare - Mareşal Petainle reis vekilleri Maamafih, perşembe gilnU be- başlıyacak bir mevkidedirler. E- -----====----

c ille rrııa. temps e P"e ro yanatta bulunması en ziyade Ih-ket eden binlerle mfüteci Bilk- am vı u v 1 r ğer aleyhlerinde mevcud bütün 
L l' d h"li u tinıal chhılinde bulunmaktadır. rcııc gelmektedir. avn a ve a ı ye nazın .ınaı'- vesaike rağmen kendilerinde b.-

Rummı) ada. şidd tli tedbirler quet'ye bağlı daireler Clcmıont- Uzak Şarkta vnziyet kikaten bir hüsnüniyet varsa 
F r d 'd ""ı. klard n· Smgapur, 1 (A.A.) - Röyter Bükıcş ı (A.A.) - Dabiliyo er an a ~saca ır. ı- bunu isbat etmenin tam sırası -
ger dairolcrde Clernıont • Fer • bildiriyor· d 

nezareti, devletin emniyetine ve Neşreclılen resmi bır tebliğe ır. 
umumi nizama muhnlif hareket ra.nd'ın muhtelif binalarına yer Almanya ile ltalya lngilt re-

lnat: ... n kti ı~uk.f'ı. ore Uzakşa:r:ktnıti umumi vn-edenlerin tevküi teklif edilmesi- "'ilw.o. ... ece r. :;ı. um yi harb sahasında mağl b ede-
ne karar vermiştir. Nez~rct mu- ben gelen nezareti 1' mensubini ziyet dola.yısilo Singapur'un mU· mezler, İngiliz ndalannı ele gc-

tec ·ı rI d ı ak dafaa vazivetinin daha ziyade 1n sikill tcma§c.-ılann men'i hakkın- ve gazc ı e e o u ve muv - ~ çiremezler. Fakat giltereyi, 
daki kararı 3 temmuz akşamına ka.t merkezi hükfunet sırasına iyileştirilmesi için tedbirler alın bu dünya düzenini kurmak saha
kndar temdit etmiştir. Saat 23 yükselmiş olan Clermont 'da mıştır. Malezynnın mUdafaı:ı. sında mağlüb edebilirler. Bugün 
ten sonra bütün içkili mliesScSe- büyük bir hareket göze çarp - pJfınlan bıtirilmek üzeredir. Ma- lngilterenin bütün kuvvetı, bit-
ler kapanacaktır. maktadır. Parlamento burada ve amafih bu tedbirler Malezya mez tükenmez maddi servet ve 

Ameri a kongre
sinde t dkik edi .. 

len meseleler 
V ~ington, l ( ) - Kon -

gre, bu sabah barb k zancla.n -
nın t.ahdıdi ve asken mükcl fi. 
yet ı l rini tcdkiko de"I: am et -
m tir. 

k V. h 'd ı k için yakın bir tehlike mevcud ol-4 işid n fazla grupların top- ıc Y e yer eşece tir. Nezaret- membalnrında, geniş impara-
1 lıı.nma.qı ve yollarda dur~nm ler daireleri Royat, Bourbonle, duğunn dair bir işaret gibi te • torluğunda değildir. :Müdaiaa et

Ayan meclisi, Büyük Okyanus 
ve Atlantik deniz lmV\ tl<.'rinin 
yiızde 75 nisbetinde arttırılma • 
sına dair mebusan mecliRincc ka
bul edıl n kanunu tasdik edecek
tir. 

lakki olunmamalıdır. Mevzuu menedilmiştir. Askeri malcam- Le Mont Dore ve Chatcl Gu - tiği davanın bir medeniyet ve 
ı __ , izin bahsolan tedbirler yalnız halen 
.uuan alırunadan hiı.Lir iç- yonda bulunacaklardır. insaniyet davası olmasındadır. 

thna yapılınıyacakbr. Mareşal Petain dün hükfımet lüzumlu normal askeri ihtiyat Almanya ile ftaJya İngilterc-
Run en ynJıudilcri nu~.)aya azalarile görüamüfjtür. tedbirlerıdir. nin elinden bu manevi ve ahla.ki 

iltic:: edil orla.r Londroda Neşredilen Bir Tnnıim Bir UL)in silahı alabilirlerse İngilterc.nin 
Bükrcş, l (A.A.) - Dahiliye Londra, 1 (A.A.) - Röyter Londra, 1 (A.A.) - Röytcr: nilfuz ve kuvveti kendileriyle 

nezareti tarafından neşrodilen ajansı bildiriyor: İngılteredeki Fransız gönfillille- müsavi hale gelir. 
bir tebliğde binlerce Rumen ya Bu akşam Londradn ~ağıda- re lejyon kumandanı general İngilterenin elinden bu mane
hudisinin Sovyet kıtalarmın iş- ki dcklfı.rnsyon neşredilmiştir: Do Gaulle, bu ak~m resmi be- vi silühı almanın çaresi nasıl 
gali altında bulunan mıntakala- Birleşik krallık hükumeti ya- yanatta bulunarak hür Fransız- bir dUnya düzeni kuracaklarını 
ra nakledilmek arzusunu izhar kın sarktaki Fransız ordusu ku- lann deniz ve hava kuvvetleri biitün tnfsilatiyle ilan edip he
ettikleri bi1fürilmektcdir. mandam general MiteUıavzcrin kumandanlığına vi amiral Mu- men tatbika geçmekten ibaret

Daha §imdiden 7600 yahudi Suriyedeki muhasamata nihayet selir'yi tayin etmiş oldu~'1lllU tir. Bunu yapmak için İngiltere 
Prut nehrini geçerek Besarab • verdiğini ilan ettiğini öğrenmiş- bildirmiştir. ile harbin nihayetini bekliyoruz 
yaya girmi~ ve 200 yahudi Sov- tir. Bir çok harb gemisi ve tayy • derlerse kimsenin kalbhıi ve cm 
yet arazisinde k"ı"n Reru'ye gı't- ı re grupları şimdiden vizamiralin niyetini kazanamazlar. ÇUnkU .. ngiliz hükiımeti, şu zandadır 
ın.iştir. kumandası altında bulunmakta- bu türlü vadlara inanacak saf. 

ki, general M.itelhavzer bu ilanı 
Rmnanyanın feragati ile denizlerde İngıliz hakimiyc- dır. dil kalmamışbr. Fnkat Alımuı-

But.-...., 1 (A.A.) - D. N. B. Vısamıral Muscller, 1917 - larııı, İtaly:ınlaıın dünyada no ~~ tine rağmen Alınanlar veyahud d 
bildiriyor.· ı 1918 de Klemansonun yanın a yapmak istedikleri filiyat ile talyanlar Suriyeyi i~galc tcşeb- g d 

Bugiln o··g·leden sonra h"'"ve- bU harbetmış 191 e bahriye ti · görü1iir ve bwıun hakikaten a-
""'9 s ederlerse, Fransız ordusu -

kil Tatareskonun rı·yasetinde rendazlaruıın Yprcs zaferini ka- dalet ve hakka müstenid bir nun böyle bir teşebbüse muka- d .. :b ı 
toplanan nazırlar hey"ti, h"rı· _ zandıkları esna a yuz aşı 0 a • sistem olduğu anlaşılırsa o ?.a-

'" ... vemct edemiyeceğini kasd ey - --~ • ti k tın' ti 
ciyc nazın tarafından ven'len ı rak bu M.UCre ış ra e ış r. man ;ılcyhlerindeki bütUn fena 

emektedir. Maanuıfih her nere- Harpten oııra. Akdeniz filosu- _,.,, 'VVVVV"v~ 
rapora ı tinaden harici siyaset- de olursa olsun bu hususta hfilfı 
te bi d ~ nun ikincı filotillasına kuman - saatile ondn, yani sant 9 ela ve-

r egiş~kliğe karaı vermif1- kalabilecek şüpheleri teskin mak 
tir. Nazırlar h"ycti, Ru _ 1n da etmiştir. rilmektedir. Bundan sonra Al-, sadile giliz hükftnıeti beyan ı t 
manya.nın İngı"lteı·c ve Fran- ed 1 Pari~t.e ıa)n mnıı polisleri geçenlere, sadc-

er ki, ngiliz hükumeti, Su- (A A ) H sa tlrafından l3 nisan 1939 . Bordeaux, 1 · · - nvas ce evlerine gitmelerini tavsiye 
d k d" j nye ve Lübnanın her hangi bir bildiriyor: etmektedir. 

a en ısine verilmiş olan ga • dUşmo.n dev:leti tarafından iş-
rantilc-rden feragat ettı·gı· .

0
.
1 

ı..,.. 1 İşgal altında bulunan Parıste Pazar sabahı Şansöylc Hıtler 
~ ga edilmesini bu arazinin yakın .r.....,. .. l bilh b"yilk · 1 · 1 yan eylenu§tir. ma6 ..u.o ar ve assa u ma habersizce Parıse ge mış, nvali-

Lomlra.da akih•-r şarkta İngiliz lıükftmetin.in mü- ğazalar k pılannı agmakta, da- desi, Napolyonun mezarını ve 
Lo ek ,_,. dafnasını taahhild ettiği mcmle- ha doğrusu aralık etmektedir - Are de 'l'riomphc'daki meçhul 

n a. 1 (A.A.) - Röyter ketlere hücum için Us hizmeti ler. Çare amnılmnlrtc olan yiye- askerin mezarını ziyaret etmiş-
bildinyor: ·· eı 

R gorm erini, nihayet ne de bu cck naklıyat.mın mUşldll olması tir. Parisdc Alman kıtnatı çok 
umanynnın mülld tamamL ara · · b 1 k ti · · .- zının u mem e e er ıçın dolayısile yiyecek satan dUk - değildir. Zabitan Üzerlerinde 

yeti hakkında İngiliz garanti - bir tehlike hali alabilecek ke§ - kanlara tehacüm fazladır. Vesa- gnmeli hat;lı bayraklar temev • 
sin~on f 7ı:agat ettiği haberi eğer meke.şe düşmesini kabul edemez. iti naklıyeye ender tesadüf edil- v:üc eden büyük otellerde otur
teyıd cdilırse, Londra diploma - İngiliz hükumeti, .bu gibi ahval-1 mekte ıse de Alman zabitlerinin maktadırlnr. 
tik mahfillerinde pek az sürpriz de ke:ıdi menfaati için IUzumlu bindıklc.rı arabalarla hidematı Paris halkı hususi ikametgfıh-
uyandıracak ve bu tesir nnti telikki edeceği lier türlü ted • fımın nakıl vasıtaları çoktur. lannı bıraktıkları gibi ve fnkat 1 
şantajının yeni bir büı-ha.nı gibi birleri almak hakkını muhafaza Sokaklarda seyrüsefer pek kesif bir parça tozlu bir halde bula -
telakki ediJecektir. eder. Bu deklfırasyon mucibince det;,.il ve metre işlemektedir. Bir cnklnrdır. !{ıtaat, evvelce Pa -

Bununla beraber iyi ha~r n- İngiliz hükfunetinin rnuhtcm<>l çok halle, po1is1eri na?.arı itibam risde ikamet etmiş olruı zabit.a -
lan Londrn mlılıfiilerinin bcya - !.!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!~~~ almaksızın bisikletle soknkl ırda nın emri altıııdn yerlcştirilmis-
n ~ göre bu feragat 1ngilte- takdiıinde İngiliz hükumetinin dolaşmaktadır. Polisler kısmen tir. Asayis Alman kumandan • 
re bu garantiden doğan tıı- bizzat keudWnm karar vermek Alınan polislerinin refakatile Iığilc irtibat halinde bulunan 
nl:J dünü ifa etmesi icab eyli - hürriyetini hlg bir surctt tan-,scyrüseferi temin etmektedir. Paris polisi tarafından temin 
Y '- \•aziyet hakkında lilzumu did etmiyecelrtir. Işık sôndilrme işareti, Alman edilmektedir. 

Donanmn3 a n~rflon emir 
Nevyorlt, 1 (AA.) - Ameri

kan donanmasının Havai ada
ların avdeti dol yısıyle do -
n nm nın harb halim tem il e
den ınaıı vraiara ı. tiı k etmek 
üzere gizli emir! ı le h ı cket et 
tiği bıldiıilmektedlr ı 

Pnnnm:ı lmn:tlı ta.klonda 
Nc\'york, 1 (A.A - Panama 

kanalı mıntaknsı valısı general 
RM.Iey buraya gelıniştır. Gene
ral reisicümhur Roo.,,evelt ilo 
birlikte kanaldan, "N orman -
die,. tipinde bUyUk vapurların 
geçmesi imkanını verecek olan 
yeni inşruıt bakkında görilş -
cektlr. 

Gencr l Ridlcy, tnhtelbahirle
rc kar ı P nama kruıalııun her 
iki mcdhaliııe kondugu si.>) le -
rıcn ağlar hakkında askeri ma
hiyette malümat veımekt n ım 
tina ebni tir. 
~~ 

Bir lt:ıl3 ruı debtroy('-ıi battı 
Roma, 1 (A.A.) - ltalyan 

resmi tebliği, ü~unc dönrne3 en 
Espcro dl'stroyennın zıyrunı ka
bul ve teslim etmektedir. 

l\furosal Grnzlnnlnfn ~eni 
\'a:r.İ fesi 

Roma, 1 (A..A ) - Roma rad
yo u taı afındaıı neşredilen bir 
ltnly n t bhğinde mareşal Gra· 
yjyaıı inııı tayyare ılc Lilıyaya 
giJerek imali Afnltadaki İtal
yan km."\etlerinın kum ndas1nı 
deruhd y!C'd ginı bıldirmek
tcdıı. 

: ..... t • .ı.da 

Kahire, 1 (A.A.) - İngiliz 
resmi tebliği: 

Garb çölünde ilen temas kıta
larımızın Sidi - Aziz - E'at "t<> 

mm takasında harekatı d vnm 
etmektedir. 

Eritre İtP.cy"n şark Afrikası 
hududlat'l"... ·d dc

0
er yeni 

bir şey yo't 

Nankin, 1 (A.A.) - Kwangsi 
hududunda mühim bir şehir o
lan Luııgchowa doğru ılerl yen 
ıJapon kıalariyle Çin kıtnlan a
rasında muharebe devam et
mekteclır. Japon nskeıi kollan 
Hindi Çinı hududunda birkaç 
~r iı:ıgnl etmi lerdir. 

llongko tnl ·ye edili) or 
Tokyo, 1 (A.A.) - Reuteı- : 
Bir J pon hnricıye ne_zareti 

sBzcUsU. gazeteciler toplantısın
da kadın \ e çocuM, nn Hong -
kongdan tahliye edil rek Singa
pura nakledilmelerimn bcbini 
anlaynmaclığmı bildirnuş ve ha
riciye nazın Arita'nın 15 ni an
da yaptığı beyan ta tevfikan 
Japonyanın şarki Holl nda l;lin

clistanında ve lı"'runsız Hındı Çı
nisinde statükoyu muhaf et
mek i tedı "ni ilfı. \.: e mı tır. 

Bir tasdik 
Ank r , 1 (Hususı) - Eski

şehir b 1 ye rei liğine seçilen 
Mesrur Dcmirelin memuriyeti 
Vekiller H yetince tasdık cdıl -
miştir. 

Tayinler 
Anknra, 1 (Husu ı) - Diya

neti leri müşavere azalı ·:ına oo
ki müdenislerinden fülınıl ta
yin olwımu&tlır. 

Dı.ger taraftan Evkaf Müdü
rü 'l'eıncl, v rulet emrine alına
rak yerine Nazilli Vakıflar M'ti
dUı U İbrahim tayin edilmıştir. 

İhracı men edilecek 
bir madde 

Ank ra, 1 (Hususi) - BLırut 

imalinde kullanılan linters pn
mugunun ıbrncının men'ı Hey· 
eti Vckilece kararlaştınlmıştır 

W-oskovaya giden 
Bulgar murahhasları 

Sofya, 1 (A.A.) - D. N. B. 
bıldiriyor: 

Bulgal' hükfımebnin hususi 
mw"Uhha lnn Botar ve DedeJa
noff ziraat sergisini ziyaret et
mek i.ızerc Moskovaya hareket 
?tmi§lerdir. Bildirildiğine göre 
ıki memleket arasındaki ticarı 
mUna betlerin inkişafını temin 
edebilecek vesait üzerinde de 
mUnak a edeceklerdir. 

Mısırdan dönen 
ltalyanlar 

Sofya, 1 (A.A.) - Mısırdan 
gelen bir çok İtalyanlar diln 
Sofya g rından geçerek İtalya. 
ya gitmişlerdir. 

Cricinu i.,ta yo!lunda Bulga
ıistruı kraliçesi Jtfıannanın hu
susf vagonu trene bağlanınıştır. 



işgal ha eri 
dud mui 

en ıa ti1e ha erdar editmiyen Sov et 
la ' .. ç Sovyet tay aresini duşiJ d 

ta; 

mı r. 
10 kolordu 20 VE 

lO l yy ile He ·~ ba& 
lıyan Rus kuvvetleri e\'l~l Çe 
n · aehrini ond n sonra Kışi-1 
n i A ı erman şeı · rle'rin ı 

gı ı l rdir. 
Çern içten uzak! 

J ıki kamyon dolu u 
Yahud ı r tru J 

<'i l 

mıştır. ovyet kı alan iki ~y -
Jete ör.1 rinde mızık" ve b y • 
rakl. r olduğu h lde girmişler
dir. Büyük se ·r1 e ılk vvcl 
m tö ·ıu kıtalar girmı ır. De. -
miryol ve sose münakal!i.tı dur
muştur. Fakat ic;gal dı1en yer 
)erden hicret etmelt istiyen on 
binlerle insana Ruslar kolaylık 
göatcrmi ve hicretlerini kolay
Jaşt.ırmışlardır. Bu muhacirlP.re 
istedikleri ve tasıyabılecekJeri 

hada:r eşya alınal nna mtia de 
i tir. 

Hududu geçerken Ruel hi 
bir mukavemetle karşılaşma -
mıa ise de, bazı hudud mınta -
lmlarına hül ... funeön kararmı 

henüz öğrenemiyen Rum as· 
kerleri Ruslar ilzerinc ate a -
mış ve bu çarpışmalar arasında. 
ttç Sovyet tayyaresi dtl"'üriil • 
mttştür. 

Fakat 17000 mil mesafelik 
toprak ve 4.000.000 milyon nü
fusu kendi hududla.rı içine a
lan Sovyetlerle RuıneDler aca -
sınd esaslı bir çarpısm olma
mı~r. 

Tranailvanyan.ın merkez şeh
ri Kluj'da sokaklara dökülen an 
binlerle halk nümayiş yaparak 
Ru istilfunnı protesto ve hükfı
m6füı derhal harb ilan etmesini 
:lsfomişleroo de BUkreş hUkfune
t1 nUmayişçileri ıısker lruvvetı
Je dağıtmıştır. Bütün Rumnnya 
oahfünde bu hadiseden bnska 
bi~bir hareket görülmemiştir. 

R KABlNES EK1 
TADİLAT 
Kabinedeki deği.şiltliğin :rn 

Besarabya ile Bukovlnanın Ru 
Jar tarafuıdan ~gali dolayısUe 
:me ve fiynn mecli eri top 
lnntl)' çağır:ıldı. 

d ('ktöru \€ lngilterede maden 
len olan erk · engin bir zattlr. 
Yenı k~ 7ıeye girmekte ol n 

Vayda Voyvod R syaya dostl -
''1.1 ile tanınmıs eaki bir b 61Je
kildir. Husya ile 1931 sene in
de şif ahi anlaşmayı ~ !lpan bu 
zat Rumanya ile R~~ aramn
da ademi tecavüz paktı yapılma... 

hakkında çok Çalısmı§Ut'. 
Yeni Nazırlardan fnlrulet'S es-

ki° 'MA<ı<> ... 'ft' 

m 
Yeni ineye DenfrmUhıtfız 

irtrndan iki 'mümessil da
h 1 o'lmaktadır. Maarif NC32U.re
ti nnisteşarhğına g · len pro
f r Korla Sima öldilrülen De
mırmuht:fız Jid ti K&triya.n • 
n hal-efidir. Arkadaşı dôl·tor 
Y oni Simoenesku hhiy e

m üSt('Şruılığına tayin 

r sin açı 
dairdir. 

MACARLARU 
VAZiYETJ 1 
Maca.ristandn askerl hazırlık 

la'r bllyilk bır liıZJa ı erlemekte
dir. Silah altın: a'lınaıilaı su -
ratıe TranE>iNany& hududuna 
gônderilmeKtedır. Rumen hükii
meti Besa.rabyacfan ger:· nlman 
orduları Macar hududuna v bır 

kısnunı d& Bulgar lıudndun~ 
se\•keüncltte(Ju. 

Bulgar1arıa Macarlann sıyo.si 
tcşebbilslenm mtiş't:ereken yap
nıa:kta oldtihlan ve Berlin ile 
Romanın uı.vnssutuna birlıkte 

dehalet ettı1clerı anlaşılmakta

dır. 

Budapcşteden bur.ı,yn gelen 
haberler Rus donanmusının .sa
lı gilnü Karade.nızde manevra.la 

Bu suretle, Kral Karol ile ra başlıyacağıru bildirmcl{tedir. 
Demırmuhr.f:ıilıır tc.cıkilatı yani, Budapeşte radyosu Rıımnnya 

va perver Rumen gen~iğinin aleyhine miltemadiyen neyJ -

büyill hır losmı elcle ver.er-ek va yatta bulunmakta v Rumany.a-
1:.an ıçın çalışımya hazır o1d ık- yı birçok cihetlorden ıtham ed& 
ı, rm1 gös ermişlerdir. rek Macar topraklarının hemen 

uslann talebi üzer.ine i ga1 iadesini istemektedir 
k~Tiyeti dört gün zarl'ında ve Rom dan gelen haberler gö
ayın 28 inci gUnU saat on ikide re de, Macnrlm mm talebleri 
b:ı.şlıyarak temmuzun birinci hakkında Ruman~ay bı llOta 1 

günü san.t on ilride nihayete e- vermişlerdir. .Maca.I ı: rmy 
l'N.re için Rus ordularınıİı ma~ Nazır.ı beya.na.tıııdn, 
carlardnn bir ta1ebde bulunup dusunun kuvveti Mnı·aj en
hu1unmıyacağı ve Rumanyo.da dUstrisinin ordunun bUtiın ihtd
rnuayyen hatta durup dur.mıya yaçlarını kar§ılaıınya kafi oJdu
cagı hakkında hiC}bir şey söyle- ğunu söylcmi{Stir. 
nemez. Yukarıda da söylediğim atlar Rumanyaya §lddet
gıbı, Rumen Kralı Almanyanın le. hlicum ed Rum , mıller 
tavnssutuna müracaat etmiş ve ti eilfilıına sarllmış ,gclecrur h" -
viıd almıştır. oumu şiddetl lmrş.ılanııy. li -

1 MPnuslar meclisinin bugünkU zır bek.lem 
toplantısında Başvekil Tatarcs- BULGA:RL.A.:RA 
ku Ru y.a He teati edilen nota- G EL l N c E 
hır ve jşgal meselesi hakkında 
mufassal izahat veı-eecektir. Sofyadan bab r almalr mtiş • 
Bu dramın hangi safhalardan kttlpür • Fakat, Rumruıynnın 
g~erek bu vaziyete geldiği bu Dobruca hudu.dnna Bulgarların 
izahattan sonra ta.m alarak öğ- kiı11iyetli asker tahıwl et:tiğı 
rr:nilecektir. kuvvetle söylenmekte ve buna 

Şimdi Rumen hükUınetini ilk karşı Rumanyada mulmbll ted-
birler alınma'kt:adır. Va.zıy~t ilti, önce \'C ehemmiyetle meagul e-

den mesele, i§gal edilen yerler- ~~c kadar t.ava.zzırh ede-

den eski Rumanyaya gelen Mu- -----====:;._.. __ _ 
hacirlerin yerleştirilmeleri ve 
iaşesi mesclesiwr. Bu hususta 
yen' kanunlar yapılacak ve ~·ar
dım yapılması hususunda tod -
birler alınacaktır. 

BUkrc-ş .iki günllik heyecan v-0 
asabıyetten sonra eski normal 
halım almıya başladı. 

Kralın cmrile ilan edilen üç. 
gimlüh matem bitmek üzeredir. 
Bankalar muameleler.ini dur -
dwınuşla.r.sa da tekz:ar açılacak
lan söy enmektedir. 

Motosiklet kazası 

Türkiye Cümhurfyet erkez 
Bankası §eflerinden Hikmet dün 
sabah sa.at onda Xnd\)töyune 
gitmek üzene Erenltöy:iln elti e- 1 

vinden motooikle: itlkr:mş Gad. I 
debostanında Bağda( ca em 
üzerinde önüoo bir mcr'.ke çık-

mış, onu çiğnemem gın !}ld -

detli fren ~ otomklet 

rında ... 

n a eyi iz. Ço 
ır bu,, 

.. 
Ç, G C: 

Manda Hın,m kmn ur (C .. ) ile · mn.. r Uıcnııf \1Ul'-

mahkeme koridorı.md'" karşı dukçn, çan aesı gibi 'Dır ses çı
karşıyayız. :air sigarc t'Olm ooo- lrunyordu Ne iso, ben t•ndcn, o 
rek ahbab oldum. (C .. ) ~::ı.tl- arlmd:ın wrn vuru. yttrütelıili-
yor. yeırduk 

- Manda, sığır hır.mzb bll- ''Fakat dndo bil' g'Oıclinün git-
diğiniz gıDl lrol:ıy bir 1Ş d ğildir. w~s1 Uizıtndı. Onun için yan1m
.M'Ubar'ek hayvanı ahırdan <:ı· dnkmc! 
.karmak bir derd olduğu gib1 g6- - A'rJtndaş, de1im, sen ön
türnıe'.k, soymalt, kesme de de:r. yürü, ben tek ba.smıa mnn
b şkaca lfw de:rttir. Otua kırk day cckc-nm .. Pvli". Jandarma 
lira içm değil a .. -Oç yüz lira ı<.;itı ı vo ynhut ta be1tç\yı görtirsen 
ibile ytı.pılıtıuz. c ynparm 1rl hemen bnnu bır i.~t ver. Ben 
bir d dn onu san at edinmı - mruıciuyı sakfaımı.k f'Rrelennı 

f:P~. bulabılinm. 
Bu ,.San'at,, kelimesmi o kn- O it:ira.?. etti~ 

dar tabfi bir tavırla soylilyo~ - İyi amma bu manda ynlnız 
du lri, 1i etmemek i en d haşmn yürlime2'. ki .. 
ğildi.. - Yiirür.. YqıJal.'l ~'O'k mun .. 

- Allııh, .tillnh, dedim. !.fan- Onu ko1umn bağlarım .. Kfin ge-
dn hırsıZbğı da bir san'at mı'! nye gelip vuraro'k, ki~h öne ge-

G5Z1erini, beni hemen içine a.- ı,ip çekerek glj irliriır.1 .. 
lacalt imiş gı'bi öütlin kuvvetlyle Dediğimiz gıl>1 yap!'Ik. 
a!1b .. Dudaklarını bllke bUke su- O, öne cçti, bou geride lml--
ratlma baktı: Clım .. Yul koluma btı.gladım .. 

- Sen ne diyorsun bey! d iU. Deh . ÇU§ .. gıdiy ı t. 

Bir manda çal a:ı enın alnım Mand. bird nbu~ ürker gi-
knnŞlayayım. bı oldu.. Bire aman derneğe va-

- O kadar zor mu? kit kalmadan :ıtuyruğu kaldırdı. , 
- orma.. Dar anıatayım... y.ıkb.. Beni sfu1iikliyerok a1a-

Bak ben hapise neden dtlştilm:? 'l!abanları yağladı •. Beni de yere 
Tekrar dil Undtl, güldU.. Zihnin- bllfüğine koşuyor.. Boş kolumu 
de bir şeyi noksan bırakmak is- çevinb de belimde:! blçnğı çı

teıneyen v hepsinı toparladığı- karıp ipi kesmeme tmlrfi.n yok. 
na knni bulunan bir tarih prdfe- !Bereket vom.in ki or.talıltta taş 
söıtü gibi haşım bir ild defa sal- kııy,a yok:.. YQlt amma gene y,U
ladı: züın gözüm kan .içinde .. Etr.ıfımı 

- Tanınm öyle olmuştu .. der gôrmcğc bile vakit bulruıuy-0-
di. rom. Sade avuzuıı çıkhğı ka.dtır 

Ve şlnclı: t bağrıyorum. j 
- Edirnekapıda gayet semiz Derken birdcn'bireıdurdu .. Fır-

bir Çift mnnda vardı. nnsini 1 sat bu fırsattaı• ,diy,e ellini bıç::ır 
birden çalacak olursak bıze yet- ğıma saldıronn. Çnlınnktan da 
miş sclmon liro oir para :PmıJca... I götürmekten e v.n.z g çtim. Sa.-

dl. en evv o aıa- ....,ı·cınP.,..,·pi eseoolı, ca.nım.ı kurta-
cak m:Uşteriyi bul um Mnnda racalttmı.. Öyle yapum .. Ayağa 
ba§ınn bir pazarlik ettim. Tnne k hına.dan evvel otıurduğum 
sini 85 lira.ya razı et'tlnı. Ben yeııden nered bulunduğumu an 
getireceğim, kesmesine yardım lnmnit için etırnfıma bnbnca ne 
edeceğim. Paramı alıp gıdece- göreyim? •• 
ğbn. Etini satması işi ona ait. Durdu.. 

Civarda işsiz, güçsuz dola- Hayret t-eaoclıple ba:kan 
şan bir kopuk vardı. Yumma ça- gözleriyle nden bır ounl beltli
ğırdmı.. yorou. Ben de merak içilldey

- Be herif, dedim, açlıktan dirn . Bu m < nmı bır an evvel 1 
~~ k<>kuyor .. Biraz adam ol... d •delıilmdlt ıçin: 

Benim bu sözlime hayret et'fi, - Söyle balmlinı seni nereye 
Alık alık suratıma bakb. g.OW.tmil.<j.? 

- Bana bu nasih~ sen mi D.ıye sordum .. 
veriyorsun! - Meğer ölüsü kruıı:lilli man-

dedi. da, beni jandarma karakolunun 
Kizdınıt faknt ne yapal'Slll .... 

Gene euama'lt 18.zımdı .. 
- Ben vermiyorum, dedim ve 1 

işi anlattım .. BUtün vazifesi ar
kmndhk1 mandayı eline alacağı 
bir sopa ile kovalamaJt . 

Sabs:ha karşı ikimiz birden a-

önüne getirib orada durmuş! 
Şiindi asıl hayret eden bcn-j 

~m: 1 
- Desen kı manda da, mını· ı 

du ımi§! 
- Ne deraın be kruıi65lın ! . . 

Meğer mandanın marifetleri çok 
mu du ben bilmemışim ! 

- Sonra n oltlu'? 
- Ne olacak... 'Dabll derhal 

Am.criliadn gUrcşi tertıp 0-

dcn 1.rvıngs isminde lıır or gn.
nir.atördU. 

trvings Yusufun kıyafetine 
bayılmıştı. Çünkü, halk üz • 
rinde fuzlaca tesir yapm.1§ v 
heyecan uyandırmıştı Organi
zatör kazanacağı paranın ha.d
eli vo h.csab1 olmadıo<'Tını anJ~ 
mıştı. 

1rvings, Yu.sufun yeni ros.un 
lerlni gazetolorle nan edip du
ruyordu. 

Yusuf, hıç ştibhooız bo c Jia-
ra alacaktı. 
keyfi yerinde idl.. 1dmaru, hıı:m 
tnmdı. 

Niba,yet güı eş gunü tc.lmı ... 
rür eftı. tık glirc§J meşhur Er
nest ile yapacaktJ. 

Ernest Haber .Alnerik{uıın 

sayılı pclılivanl:l.r.ındandJ Ok • 
kalı, ndaleb, çev1l , oyunbaz bir l 
pchlivandl I 

Ernest, sorbest gureyn tnr ı 
mihenk taf;l ıdi. Amw1kalılar 

Ernesti mcydruuı çıkamıa.lda 1 
Yusufu deneyoooklcruı. 

Amerikalılar, düşilnuyorlm'
dı: 

- Eğer Ernl',st mağlüb o ur
sa, pesinden Fran,g~u daya--
rız .• 

Yusuf, Frangoçu da nnğl\ıb 
ederse: 

- Şampiyon Botled ortaya 
süreıu .. 

Botler iki dünya şaınpıyoııu 
idi. Yaııi cihan pehlivaru Unva· 
nım haizdi. Serbest güreşin üs-
tadı iw. [ 

Botlm, adı: eli, boylu, goste
rişli bir pehlivandı. CiddJ çalı
§an, pchli:vanlıjJ bilen bır şah

siyetti. 
Orga.nizat.OrJeı ~ınmfn v•ı.zi. 

yeti anlattılar: 

- Pehlivan ~elu, Ro ıcrl 
gümşeccksirı" Ol ınw yüz ou .. 
Boyu bır doksandır, 

Yusuf oova: v: mi: 
- Abe, atpaza.rnıdnn ıayvan 

mı satın "1Jyoruz1 Olfüası1 boyu 
bann n ? 

Amerikalılar şaşıı'llllşU On
ları, lwvv.etin, maharetin pelili
vanlığm okkayüı., boy poa:lıı dl
çlildüğilne kaniydll 

Yusuf doğru oylüyordu; 
- Atpaznrnıdnn lıayvruı mı 

alıyordu? 

gilı t 

ğundan içenycı nlabil~cYı.n 
dam giremezdi. Bu sebebl( 
nl.ını satımı ft.dottı. borsıı oynıi 
na döndti .. 

On lirohk antre bilc.12.t:rlı:i 
liraya kad:ır yiil!selüiğ1 
dü. HiilAsa. borsa oynandı. 
vilfıt alım sa;tıım glbı cldEID 
yürüdü. 

Ynıruf, sakindL YnlııJZ ~ 
b dolanarmyorou 11uru d 

iz'aç ediyordu. 
On binlerce h "YWluft / 

hakta göl'ÜD(re otrannı roı)<tt 
du •. 

Güreş nkşamı geldi, &ıy 
Yusuf memnunclu.. Çllnl..ifi gl: 
reşte istediği rn.nı.ftiw tutıı'.l' 
vnrdı. 

Orgnnizatör er soruyordu. 
- YU3llf. nnsılimı lrey.fm • 

rmdc mı'! 
O, cevab veriymctu: 
- Abc, hrundolsnn lillRbıtJJ' 

be~ Neden keyfim yerinde o 
sın be? 

Koca. Yusuf, hl a :mt id 
bozmuyordu. 

Güreş sirkine gir.dileı. JW 
b oldul.ça heyecmılı ıdi. Ji'ır 

t serbest giireşl fev nl dl 
iyS bildiği oiheil hiç de l or. ' 
muyorou. 

Röber, Koon Yusufu ym:dl 
yilz nınğJO.b ~öino cmın o 
rnk smlı.e gelmişti YiizU 11 
yor, antronörleıiyle n~'fll. n ' 
li konunuyordu. 

Yusuf, sirke goldiği zail)pJI 

ortalık ana liaba. gUnU idi, oıı 
binlerce hnlkı sirk dolınUDW " 
Sokaklar adam alınıy,oıUu. 

Y11suf, bin milşkillfıtln sır o 
girebilmişti. Güreş ~ ~ 
meden Rober soyunmuş, mnc?' 
m belcliyorou. 

Yusuf daha eoyunmUJJlıatl " 
Bir köşeye oturmuş bekliyor / 

du. 
Yuaufun y ınndn bulımn:d 

teııcıima.nı ona iznhnt VCJ!Jy()J1(ltı 
Bu sırada organizatbr tverı 
g ·ldi. T.ercümuna bir şey. ~ o? 
led.i. Yusuf soyunmın diyordu. 

Tercüman Yuaufn don 
- Yusuf, soyun, güreş başb• 

yacak, dedi. 

Yusuf, knbineye girerek s~ 
yunmağn başladı. Büt1ln orncla 
bulunan pelilivanlru-, YusufUil 
çıplalfüğuu görmek ı in <ı .,... 
da bekliyorla.rdl. Y.'UZUfuıı 

kmTür ilüı •>di~ Yusuf, çarçabuk soyundu SY 
yordu: 

- Y:u ufl:- Ro l 

oekler. 

. i ~~ mayosunu giyeli. Dışarı CIH' 

Efulk, o el rece • a iı1 gob't · 
riyoxdu Jd, fll~r.ıtlru frvl alud 
olduğu :hnld,.. .b k ulıyovdu 

Elattfı, evvelce .bilot ulanlaı 
pnm hauw:ıyor nPdl. Amcrıl: alı· 
lar.w tıicarot zılıniyeli Yosun n 
güreş mevzu un u~~urulın uş
u. 

.On lirıı.yr:. bner v omu bık:rt 

ıedinen)dv, dişaroa otu... hrl 
liraya ınrtıy n nı ı . 

Çünkü, bilet almnlt gi11;ttı 

Sonra, biletle numa:rah oldu ~ 

P<.hlh'nnlar, dorbal Yu:mf ull 

etrafını almışJardı. Yusufun vfi· 
cudu adalesiz, düpcdill rır şey· 

eli. 
Öyle şiski~ bazular:ı, çıkık ve 

ad::ı.leli goğcü olmıyan Yusuf, 
pehlivnnHııın o knc ru nazarl 
dikkatini cclöetmeınışti 

Amerikan gµ iın Rob 'l'ı 

a.dnlcli, göğfslü, göstcı~li bir 
vuc.uda ma1ikti. 

hırın lmpu;ı onünde bulu&f;lık • 
Kilid ço1t çürükmüş, bil' tutuş
ta a<'ılıverdi. İçeriye girer gir
mez en semiz mandayı, yani her 
zaman bakıp tlı. gözfune kestir-

y ayı ele vernıiş, kode3e tı· ıı;;r;::ı.-.::m===~~go:z::;;c;:;ı~:ıssıcııı 

Amerikan ;pehlivnninr.ı güll 
idmanlar.ı ynpıyorlnrdl. l3 e· 
beble bazu1an lrn.lın v ndalcli 
Jdi. 

diğim mandayı yajm}ad1m Yu
lıınm çözdiim .. Pieyamcfüı. zor -
lukln ahırdan çıkardım ı:rubn-

kılmıs1ık.. Arluı.mıWan da tnm 

- Demek .ki sen otuz beş liro 
içın bir mandanın sürprızinc 

tçıni çekü: Flalbulti, Tiir.k ııcbhvnnlnrrı • 
dalelÔrini yorııcu idmanları bıl, 
mezlcrdi. Onların y.aptı~ gu # 

resti. 

Yeni Hariciye Nazın Arj<::ti
tnyanu İngiliz. Rumen "Steaua 
Romana,, pttrol kumpanyasının 

Kralın emrile hususi bir s
ke.ri meclis tayin edilmiştir. Har 
biye Nazınnın riyasetincJe olan 

de.vr.ilmişt:ir. Motosiltlettı!n dil· 
şen Hikmet bnşındmı a nr su -
rette ya.rala.mmş Eaydurp 
Nümune hnstahanesın aJdır.ı -
larnk tedavi altına alınmıştır. 1 reğin bir de nallan \ElI ki sor-

üc yıl hapblik gOlive.--rli. 1 

km• olmu ·sun~ .• 

- Sorına ... .gam! !Bundan son. 
m tövbe olsun .. Artı.J, m n ahu 
bile gözlerim 1.,'mlşlar. Hıımzı 1 
tutunca. karn:l·ola getiriyorJm •. 1 

1: •• o mayıs günü, Ge\ h mm, ı 
saf temiz bir genç. • binin tekmil 
tımidlerlylc muhteşem gelin döşeğin
d oturuyordu Ve lstanbulun bir u
cunda, Lebibe hanımef cndinin kona~ ı 
ğında - herkes düğün eğlenceleriyle 
gliltip eğlenirken - Dllfu-a, RuşeniD 
ynsb~na kap:uımış ağhyordu. .... 

E\<1iliğin bidayeti kadın için gayet 
nazik bir devredir. Bu devre k dınm 
bütUıı hayatlnda tesir icra eder. 

Kizm kadınlığa tebeddUl ~tnı1!3 o
lan vücudu ve ruhu, blr zaman, zevk
lerle uytt§Ul'. Haya.tın sır1nrını kendı· 
mne öğreten adama. karşı müteşek
kirdir. Bu sermesti içinde, ona bcnd 
olur, muti olur, metb1tt ohır, tabi o
lur, manen ve madd~ten ••o., mm olur. 
Ölüm ve dirim de onn bir du- 1 
rum alır. 

Kı7.lığa. verilen ehemmi 
bun ilari gelir .. 

l.steksiz evlenen bir erk 
bü k bir b ta i§lemi 

bilhassa duyg:tilu bir !kız üzerin -
buyük bir nksülfunel yapar, ve .. 

tatmin edilmiycn kadmn, hocası bir 
taht bağışlasa gene nafiledir. Tarih
te de bu ve buna benzer hakikatleri 
ifad eden '\'rut'alnr yok mu? l§te. 
mesela, F1ransa. kralı on altıncı Louis 
ile arie Antoincttc, gfu:el bir misal 
dcfül mi? 

••• 
ae, her !hanım, ewililt h yatının ilk 

buhranını geçirdikten sonra, Ruşe
mn bazı hallerinden, arada sırada ren
cide olmağa başlaınıstı. 

Ruşen fevkalade mütekebbir ve 
ve mabrrurdu. Lebibe hanımefendi -
mn kardeşi değil mi idi ve .. Lebıbe 
hamın gurur ve azameti son haddini 
bulmuş bir kadın deo"'il miydi? Elbet 
knrdeşi de 'Ona bmıziy cekti. 

Gevher hanım, babasının yalnız a
lcsıne karşı değil, herl ese Jrnrşı dai
ma mültefit olduğunu bilaiği için ve 
gördilo.Til için, kocasmm, kendisine 
lrnr.ıı, zaman zaman g · erdiği mağ-
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rur, a?.ametli, ha1ıt!t baıid tavırlar~ 
şu.;mda mli ~ vo mahzun olur, 
Ruşenin bu ruııfun ruhunda ert bir 

· yapardı .• F nt, hiç öır defa ne 
1 

Ruşene ne do ~lrasına bir şikayet ı 
re bulunm&IIUŞtı Ruacnin her hrillnc 
tl~:ordu 
Elı•l•eğın ne baş eğmek, lmdın-

talill bir yıı~. Bu, kn.dmın 
içinde, ruhu dn 6Ei.klı öy _ bır ıhfi ... 
ya ıki eJ:Bl cnberl böyle ·r .... .... 
Ruşenm evleneceğini Dılaraya ha

ber vcrdıklen zaman kızca :ız bir 
muddet ağlayıp sızladı. Nih%'._,t, 
sustu ... 

Ne y pabılırdı ?.. Bir halayı.kt.ı ... 
Efcndısinın ınruı idi. Efendisinin kEıy
fine tiib1 ıdı: 1.ster tekrar satılmalı: 
üzere esircıye göndeıir, ister ~ırak 

eder bir kocaya verirdi ... K~yiine ve 
mcrhwn:e1lne knltnrn bir §eY • 

Ru.jen bunla1ın hiçbirini yapma
mış, Dılarnyı, eslnsi gıbi Lebibe .ha
nımefendinin yanında bıral·mı tl. O
rada gclıp görürdü. 

llu~ nin bu hnrckcrt:lııden Dilara, 
hfı.la kendisini aevdlfhni anlamıştı. 

Ve .. ont ıhsan ct~i sı:ı.adet kınntı

la.nna vinerek bu hali lrıı.bul ctm · 
ti. 

Yazları. Emir. Han Büyül·dercde
ki yalısına. gelir.di. Ruşen de o vakit, 
av bnhanesile Yalmcığ~ gıd rdi. v; 
birkaç gece birden kö;:ktc kıilıı'()ı. 
O günler Dılaranııı bayramı olurdu. 
Kıza ilk zamanlan hatırlntırdı. Ge
ce, günduz R.usenin yanından ayr1ln~ 
mn.dığı o ınmtulma.z saatleri.. altın 

saC}larma prestiş ettiği valdtlcri ha-

da m undul .. 
K!tzcağ.ız, çocuk gibi hep hn.lilıazıı 

da ynşnııdı. İııtil bali hiç dtlşiinmw.di. 
Her ··.,iinen ve hisseden insan icin 
dehşatcngiz olan ıist.fü , D:ilfırnnm 
gözüne gözifümezdi. V c.. o k.oı·kuııç 

hayalli günlerini zchirlcmezdL Vaı 
lığınm ebi .. Bu. cm kendine b:ı.ğlı 
ya.n geneliğinin, gü.ıclliğınin, sırma 

saçların n .. gül yaprağı toıinin b 
kaç seneye kadar so c ;bnı hiç J -
lına getirme2Xii. Kapı yold larile gii 
lüşüp konuşmakla vaktini ger.irir Rı 
senin gelmC'sini b kJnrdi Onun VCJ"

cliği ufak tefek hediyelerC> Eevinirili 

Dilfır::ı.nın ru . on uç y nda na 
sılsa ö)'Je .lmlmıştı ! 

• • • 
Gevher hanım, en b htiyar, en 

mesud giin1erici, ,.., lin 0 1 ı' tan son 
ra, R nle Ok te gı tt ği zaman 
yaşaınışb. 

Emir Han, Ol ntin en buyulr aile· J 
lcrine mensub olduğu ıçin gelin ile 

guvey fcvlmHiilc ikram gormuşl rdı. 
Her taraftan hcdıycleı v: dnveil 
gelmişti. Sa.raya kııbuJ olunmuşlardı. . . 
Ve onlara mahsus bır zıynfrt venl-
mışti. Bunun üzerine de şirketin :fon· 
doları bir misli fırlıunışt.ı. Ruşcnın 

mcvkiı gitgıde sağJamlU§Jllışt.ı. K: -
yınpedcıinden filen bır yardım ol
madı ise de, Emir Hanın i&ni Ruşe
n ofrçok güçlillderi kolnylaşurmış 
ve yeni yeni işll!r-e yol açmıştı. Ban· 
kac hk Ulemindc Ruşen, şıınili, nyıJı 

ze,·a!1nnclı. YilkünU iyi tutmuştu. 
Tabiidir ki, böyle bır arlnm mn.ğ -

rur ve :ıznmetJi olur. 

Ru ane, lmyınpcdc"ınm evındc iç 
gtiveyi..,ı sıfntil~ oturmaJ ağn gcli
yor.du. Bırlmç defa, karısını alıp ay
rı -ev çıkmnP,n. te cböiıs etmiştJ. Fa, 
kat, F!mır Hum buna bir turlu rnzı 

cdcmemi ti. J~ir Hnn kızını gelın 
ederken yanından ayrılmıyacnğuıı 

şurt koymuştu. Ruşen, ister 1 

mez buna katlnnma.ğa me<·burdu. 
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Hıza, mlısaba.l.alıu·dan evvel 
tahmın etti ımrz d ı eceyı yırptı. 
Fak t biz onun dort dakika beş 
sanı.ye ğl k ~ma!>L ıcııı.. 

hiç olmazsa ıki tur ~ckilmesıni 
düşünmfüıtük. Halbuki o. b~
tan k rn. erım 
c 1-.ti ve sekiz yuz metre sonra 
da buı:ı.ktı d nil ek kad.ır açtı. 
wıa · el edclinı ki 4.1.9 hık 

bir dereceyi yalnız ~-

mıştır. 
b:i üir atlet s pma -

Rrza gayesine yani dort da-
kiknd liYI r vakte g . 
gcctıkçe ynklaşmaktadır. Bu
günkü formu ile Mısırdaki mu-
abaka. n.tmosfennı bulsa mu
hakl~ k kı Balkan re! orunu kı
ardı:. 

-•ııc-

li takım koşucularından 
Fil ıçred o yJk bir at-
letizm ting inde, _ 

nebi tletlcrıru gcçıncge m :v:ıf-
fök alnı vo bu Ncrvel'-
lı Engen 'ı 1 metrede 10.9 

· ınağ.tub ed birinci olm.U§-ı 
tur. 

Fıkrctın geçen sene nalkan 
oyunlımnn. Dtıtilıanlan dolayısi
lc iştırak cdcmcdit,'1ui okuyucu
lanmız hatırlayacaklardır. 

Çok çabuk bir atl1;;t oTan Fık
ret bilhassa Suplcsi ve C,:Jkı ın
daki mUvn.zenc ile nazarı dıkka
tı cclbcdt>n bir koşucudw·. Moral 
mn yiıl~ligı saye:;indc geçen 
sen Alınan_ an b' • gelmez, 

ırak tı 100 metrede Yu
n nLl nn en çabırk ntl1:tı Lam
brakısı g çnuştı. t, Semihe 
ait olan elli metre Tili:kıyc rc-
kürunu flgalc ctm olan :v ~ 

T k Utı . 
Bu sene mcmle ~e d n ... e, 

Balkan oyunlarındu kendı"ı ıd n 
çok ı tı.f ılde cdılecek. bu ur 
Melih d yüz ruetreyı bırakıb 
metreye · ec tır. 

But a rd .W 

G 

ı:np.ı.youuuıuz .Muzn.ff er 
ve memlekete. döıımc iJıi bchlcdi
ğiımz INkreti de unutmuyor-.ız. I 
llu üç sptintı:r <tlkan.la-rda üç 
bırinci sırayı kolaylıkla alncak 
knt>ıllyet ve §allSa nıuliktirler.. 

Arat ın on dort. mctrcyi gcç
me->ı mucıbi mcmnunıyet olmak 
la bcr ~ daha. :C hı çalı mn -
sıw bekliyol"UZ'. !Ç n seneki 

4.75 inı unatmu. dtWtiıhz. 
Goren IJrt yuz metrede stnn

d:ırt dcrecesınde.n daha. fena
sını ~pt.ı. Belli · idmı:ı.nsudır. 

CBnştaraf1 l inci nJ"f •d.l) 

di .. kaldığını ve bu 'Dursun e-
fendi,, zihniyetinin bı1i' Y ı-ı 
ğını iki üç gün evvel ynznuştık . 

Dursun endi zıhruy lli1lil en 
m · lını yaz :uı.tı ruunase-

1 
e ı.ın rliik. 

<Itfuı mcmt eti, ışç~. ~e-

1 mum., a nu. · siz adamı ile 
4UL~~--· b n b a-

eden liJU yaz tinin 
dün :tbikı mukarrer ı.mış. Ne 
z:l1Uall ha.b r venldiğmı v nnsıl 
ilan olundugunu biliyor musu -
nuz? Evvelki gece Ankara r.ıd
~ o 'ylc., yani ta.tbikmden bir 
kaç saat evvel ilfın olundu. Sıın
Jti her.kes radyo sahı'bi ve her
kes :cıdyonun b3.§1Dda bu haberi 
bekliyormuş gibi 

Evvelki gun bir iki gazete kıı
ır.an yazdığı balde, di.ğerlcri h~ 

.. .. teblı' olıınmadığmı bildir~ 

mŞcrdi. Biruı.enaleyh bu neşri-
....... ~,.... d ~ menfi idi ve 

5~~ ......... er.in bu noktada 
bahatlen e yoktır. Çünkü 

doğr:udan doğruya hallm il8..nı 
icab böyle berter bile 
dc\•let esr.arınd nbi ga-
zetelcrdım uuı.u>""" anır. 

Fak t wk fömıa girme-
sini bilen iy bu- Şi1:1dı bır. de bu "Dursun e-
güukü hali bizi korkutmuyor . fcndım,. J'ÜZÜnd diin . neler 

Iiliibı talcımhırraa. lmt:'."" hal- k.-ıybettiğimızi - a.ncnk milşahe-
kı aı· etm k ıçin -·puan deleriım ~ ıstina.d erek kıs-
rek:<ibE~in lcwın ol u bir ke- men - ym:nyım: 
re daha isbc:rt edilmıştir. Evvclu memurlraın Nansı iş-

,tkat klüblcnn daha çok I lerine bir nat geç gıttıler. Bü-
• 0 fi- yük bir kısmı ıse ikı, hattü iki 

çe en yi ta'!nma ma.-
bunu lnız kendi 

<: n ııı med d ğildir. 
En buyük rakibi Galatasara -ı 

bn sc d ı;a lfilmyd 
d vranması ve rt atle-
ti in i Ii' er
lilerin ga.libiyctini kolnylnştır -
mı tır. Bcşikta§. Galata.,ur-

1 
Ji kl mıştır. k biraz sür-

dcrc ehemmiyet vermesi ve 
aı'tlfr ukavcmct muhafaza. -
lwj,rhtnıı alıdır. 

I~. T. 

mü 

ibuçuk saat geç kaldılar· Çün
kü vapuru treni ka,çırmışlardı.. 
[ş, güç sahibi olanlar, esnaf 
dUkkft.nlaruıı bır saat ve belki 
dnha fazla geç açblar ve bJr sa
at erken k pamıya da ruecb.ur 
oldular. Milhim ticari randevula
rı olanlnr bunu ka~ olabilir
ıcr. Ya biı· dava ;ıçın huzuı:u 

§art olanların bu bir an.l yü -
zUnden knybettiklcn hak., Bun
lnnn içinde tamiri k bil lmıyan 

la:r da var. 
H.illfu;a. bu biı: iki t yüzüıı,. 

den binlere memunmun eksik 
mesaisi ile hem devletin hem d 
halkın kny:!bı az cğildır. Zama
nın CD çpk kı~ ğı Wr 
devirde, yaz t1nl y bir iki 
gün ı m k, yahut 
tatbikini bir iki gün tir etme
mekle memleketi mütnzarnr e
den kim ise o,...mutlaka bilinmeli, 
teczi~ oluuamlıdır. 1: bu 
"Dursun !,, ı:ilın.iyeti 

meml dalın e rnrlcıra 
b ynehnfü ı İzmir FU4'.l.rı spor sokar. 
p :ıı:anmm bir nıiisab -
1mlar na.ve ed.ilmŞ;ir. 

Uç senedir yapılmakta olan 
fuar kupası fütbol maçlan bu 
~ d ya.pılncnktır. y w ınşa 

edilen Kültürpar.k yuzme ha
\•uzunıia da yUzmc miliınbakalan 
y, :pılnc ve büy'" · · • ihtimal 
ıl memleketimize gel olan 
Macar ytizücülcrıylc yüziicüle-1 
1 Wlız kıırşılaşn.caklaı . 

Geçen sene olduğu gibi fütbol 
1 

n - baklarnu Anka.rn, Istan _ 1 
bul, lzmır, Balıkesir, Trakya 
bolgcler mııhtelıtı rl iştirak cde
c er. Bu suretle ki reka
bet t krnr canlanmış olacak -
tır. 

lzmırlilcr I•'uar kııpasııu ka-
.zauıuak l.Çlll §İmdu:I çalışma-
gu b lrunış!ardı.r. 

F nerbahçenin 
yıl dönümü 

• • • 
Bu kötu niyetin Büyük 

ada yangınında dn nasıl A
mil ve mUessır olduğunn aid 
maliimat dık.: Unı ~ 

h Adndn... bir kaç 
ev ve bır k ç dUklran yandi, 
git:ti. Hnibuki Adanın bır itfııi
yesi vardır. Vaktinde yangın 

yerine y,cti§f!Jl bıı it.fniycnin mo
tör! rl lı le iş, su vernmemirr 
tır. l iyemn ztinden is
tifade edihnış, bu da kllfi gel· 
meyince Fieyb ~li ve İstınye it
faiyclenn ı imdad ıstenmi§. 

Ada l n ı nn k ye.;. 
dı dnkılmdn c vnb vermış ve fs
tiuye ıtfoıyesı yangın ycrınc bır 
buçuk s:.uı.tte yetişebilmiştir. 
Ada itfni}-csi motörf rim bo
zan ve tamır ettinnıyen, tclefun 
santralına uyku ilacı yutturan, 
lstinye ı.tf aiyesine · 

Tizi rcftu olıuım p~yinf> 
d:un"u dolıı..-.ır! 

ı:tbn.hç 32 ü _ sun ef-endı .. 
kanaatmı 'eren b p ur. Dur-ı 

21 temm . .. --•ıı•--.. yun-
D adyomıınclı .tla.yn _ Bir yankesici yal al .dı 

1 <: tır. Her sene huzır n a yn- Mu-
pılm:ıktn. olan bu ha raın, milli 
k" maçlarının M!sır seyahati 
d :y 

0

}1 ~r edilın olm.nsı 
n t ~ temmuz a}ına kalmıştır. 

Hu ıene ecnebi takımı getirt
mek inık8.nsız olduğundan, Fe
ll""li' nn bo b :yramına Anka
ra un Demirnporun veyn. Gala.
t:l' :ırnyın f§tirak cbne i b'i:ıük 
ihtim3.l dnhlllndedir. 

Ayni gün Fenerbahçenın nt-
1 tız:m takımı da lılr maç yapa-ı 
cakbr. 

n erın muhale i dün 
~ ltana.hmcd fü;ünciı ulh cezn 
ma:hl:eme ndc ynpılıru , ıbı-
1 ·?; önünde tutulnrak 

e meJıkftnı ve derhal 
' ıt 

• • 
, ... .ış t r•f , inci s tılfede} 

mt.?"t . 11 • • • .yüı;;le Ayaspa -
şa 1nn B • ~ yeniden tun -
zım cdık!'l buyiilc Türle denizci
si Barbarosun türbe.sine gide -
rck barada da merasim yapıl -
mı!]tır. 

Beşiktaş tAki merasim: 
Buradaki merasime 1stik1fil 

Marşı ile lanmış v bunu mü
teak1b türbeye muhtelif tcşek -
küller namımt çelenkler konul -
muş ve Barbarosun hayatı ile 
Türk dcnizciliğindeki kıymet ve 
mevkii hakkın nutuklar söy -
lcıı.eı'ek bir. dakika ihtiram . -
kfıtıı y pılmış ve mern ime son 
v nlmiştir. 

Deniz T.icaret Okulunda 
dip tc\'ZÜ 

Ortaköy ki Deniz Tıcaret o-
kulunu bu ikmal eden 12 
deniz tnLbesinin diploma tevzi I 
merasimi dün mekteb bi.nnmndn 
yap~~ Bu miln tl y -
pıla.n törende Amiral Şükrli O;. 

ikan. P • mili' · · ~ Vfik 
y, Uruıkalnt Vekfileb 

Mü~ Na.ki, Denizyollan 
1
· 

Umum M"üdürü İbrahim Kemal 
Baybura. lstanbul Muıtaka Li -
man · · Rcl'.ik ve · w r bazı 

eridin hazır bu lunmuştnrdır. Me
rasime 18tiklal Marşı ile başlan
mış ve mütcakıben mezun tale -
heye diplomruıı.n tevzi cdilm · -
tir. Bunu b · b mU-
düril · ı nda bazı 0-1 
ğüdler v rmiş ve muwffukiyet
ler temenni etmiştir. 
Dün ~:d:w.deınh :mii~sescıerı 

1 t.emmuz il.ilr bayraırn 
m- betil tı biten bazı 
cleniz müesseselerinin açılışları 

uün merasimle icra edilmiştir. 
\".IJ"uu.t:Ai töı-

u 
arkadaS'lanna teşekkür etmiş • 
tir. 

Bu nutku mütea ... ıb GUmıi.lk 
ve İnhisarlar Vekili Raif Karn
d niz u!hırlu ve kademh olınm 
temcnnisil kordelfı.yı keserek 
büyük salonu açmıştır. 

Limaıılaı· Umum Müdürü P~
ufi anyas bur.ada da davet -
lilere izahat vcrmiştir. 1 

Yeni salon Türkiycnin en mo
dem binalru:ından bıridir. Den~ 
seyahati edecek olan bütün yol;. 
cula.nn her türlü ihti~ larmı 
knrşılıyabil ek kadar büyük v 
mükemmel tertibatlı olan salon· 
da emniyet, gümrük bölmeleri 
ile. pasaport, vize, ba.ğnj dairo-1 
leri, lokanta, hariçi v dnhiU 
telefon klübeleri birinci~ ikinci 
mevki beldeme salonları, büfe -
ler mevcuddur. 1 

Buradaki mera · · mütc3kıh 
dav tliler hazırl hüf e iznz 
edilmişlerdir. 

Gooeki t 

Wru iyo~ ~~~---======:=;~~~~-i 
cu \onun nn -da diğer 
d:rvetlilerin iştirakılc r ... imanlar 
l'mum MUdilrlUğünlin }1nllçte 
yeni yaptırdığı tamimt atöly~ 
lcr:inin di.lmlır 
tir. 

f d 

nevi ik irat yapabile -
cdı:: mükemmeliyette olarak in
şa edilmiştir~ Atmycler demir 

iki kı.mJD,. 

roo - 250 işçi , hl -
ımıare işçi adedi nrttınlncaktır. 
Limnolar Umum Mlldiltl\ij;1i 
rada.ki çilerln istirn.h tini to -
min etmek · · her · hazırla
mıştır. Atölyelerin bulunduğu 
bina ve bolınelerde duş yerleri. 
istirahat salonları, yemekh 
let':. r .ev.ir alan • Bur.ada. 
çalışacak. işçilerin aileleri ~çinı 
atölyelenn arka taııı.fında. ı -
timlftkler yapılıp 

( tıır.afi 1 inci sahifede 

vukna rde bazıl 
tahribat yapın~. 

Siklon bilhassa Kurtuluş ile 
Tnksjmdc gnycl kmrvetli oldu-
ğundan burndn bir CYin 
nunı uçurmuş vo iki üç ağacı da 
kökleriyle beraber sökerek ruv 
vaya kaldirmışt:ır. Tiı.ksimde 

bultınanla.r hortumun KurtulU{t
tnıı söküp döndüre döndilrc yu 
kaı:ıy,a. aldığı - ilzcrl 
rinilen "b gitti~ . iş;-

lerdir. 
Sildonun gellb geçtiği yerler

de.ki halk bUyilk bir hcyocnn ge
~. Hortum Kızkul . 
açıklanno iği zaman 
d tiir su sütunu yuknnya 
doğrtt yükselmiş ve bu sırada 
ciVardan g~an vapurlar dü -
men kırarak yollarını değiştir -
nıi§ler ve sür'atle bu sah 
uzald:ışım nrdır. Hortum bir 
mavna grnbnnun 200 metre kı:ı.
Gar uznğ'ından geçmiştir. Lıman 

da hiç bir hiidise vukua gelme
miştir. Siklon saat 2,3 ela 
görlilmüş ve 3,15 de Mnrmnrıı-
dn .kaybolınuşiur. 

edil burada ·''"'""'ur.:ı · -----====-----: 
bir köy kuntlamkt:ır. Akdenizd ki 

Yoku IŞi eplerimiz 
AtOlyelerd sonra bütün dn- Akdcnızd mü tef 

vetliler tckrnr motörlcrle MUna lan dört ~ n m 
kalat Vekiil tinin yaptırdığı Gıı. ICımat alınmıştır. Bunlardan De-
Iat.arlnki yeni yolcu onunda mir ve Mete şilepleri Barselon -
gclDtl~. ı da Tan ve İnal dn Afriknda Lo-

Salonun nçılış merasiminde randa bulunmaktadır. Demir şi
lstanbuldaki hemen hemen bil - lebi krmn, Me cimento T 
tün denir. müessese) ri crkıinı da mu if mal le s u o. 
ve şefleri hazır bulıuımııgbrdır. lup 1n bo tur. Bu vcpurlnr bır 
s mm 'yük ka: önlind iki gi.ıne. kadar yoln. çıkacaklar· 
topla.nan davetlilere hit ben Mü dır. Evvelki giın limammızn ~ 
n k t mü rı Nakı kısa ve len Şadan ilebi de kafile ha -
gtlzd bır hitabed bulunmuştur. lı d rikaya gid r kafile-

Llmanlıırın umumi v zaifin - den ka m1ş ve t k ba ın yolunı:ı. 
d u ve chcmmiy ti.tıd bahs t;.. devam ed~rkcn yolda bir İngilız 
miş ve Den' yolları, Dcmiryol - torpi su a t düf etmiştir. 
ı ı ile Liman in hema- Torpıdo vapunm Türk hayra... 
h bir t:te yürum ıle el- ğmı hümil olduf,unu anlayınca 
d , li1 n m ınmmiyetbnh~ neti- tnkıb etmesi işn.rctini vererek 
c ı re i arct etmi tir. Bunu mil- Sicilya açıklarından gcçinni~ v 

ıb büyük bir ihtiy c c vnb Eğe ~ bırakını tır. Gcmi-
v bu gtlıı:cl mil yi mem- nin tebiz lam yandığı icin 
lekele krızandmnnk i in hizmet- gemiden ancat Çanıı.kkaleyc g i-
leri kat etmi~ olnn denizci d ~ sonra haber nlınmı t :r. 

lal arşı ş 
e Akif akk 

-1-
Geçcn gün "Yenı Sabah,, da 

(İstild ı mal"Şl değişebilir mi T) 

bru 11ğı nlhnda, A.kifm lehindeki 
bazı sözler toplanıp n rediJıniır 

ti. Milletlerin i.stikUUI ri Ulhllk 

y d" ·· hır m · '"1 
ğumuz icin isti lil.lim1ze-do.ir ~ 
li bir heyecan tcranemiz olıuı 
mnrşuı bahis mevzuu ediline: · 
ve içtimai ruhtaki istiklfil haz.. 
ıı:ının tazelenmesi. yol.undn ya -
lan şu neşriyat, her hald bo- ru 
§Uil bir gayret de@Idır. 

İstlklll.l şnirimız merhum A· 
kıf, sağlığında çok haksız ~ 

kid) 

aoıç 

lerc uğramış betbaht bır v tan- ile · h alım 

rı 

perverdir. imdi u fil · - d riay n Akif. mtik d 
den çekildiği baldo aleyhine - binni (bir esen tedkik edı11 d~ 
dı ve onun bütuıı eserle - - rli c~nerlcrınt bulup mt> 
r:ine, batta f}aheserl olan (Ç - na çılınona.k) ~olun ıznh yle
nr.kkal ) ·ne ve (lstik1ı11 mar· ı mıııtir. 

) na hfu;um edenler eksilt de- 1 Bunda kibar bır ıncelık 
ğil.. KLi.h eseri olan marın, killı 

müessir olan olnn ş.ı.ır Aküi ta
n.mu: hed fi ynpan bu snvlct
ler- gercktiğı kad r - müdafaa. 
edilmiş değildir .. d ğnısu 

Görüyoruz ki kifin 
de veya aleyhinde şimdıyc 

r y pılnn münalcnşalar 
cvenlerle onu :ıevmıy"'nlcr ara
sında yalnız bir taraftarlık ve 
aleyh.tarhk mlıbarezcsı lin· 
de tecelli ·etnıiştitr; l<''Cı.ı>1"fı>1"i 

kı . ha 

nırun .. 
Y nlnız. bu bahislere girişir

ken, riayet edil ı ıcnb eden, 
zı ilmı rtlnr göz nlinde tu

tulurs:ı mübah en.in mdf fikir 
ve m Wfı.bazalarln faydasız ve 

zır cerey nler a1m ına v 
nrn.da tcza.h ür ... tcb.a . 
cek bazı kıym.ctll hnt.ıraınrın. 

duriıst \"e ılmi kanaatıenn ya
zık olub gıtıneslne mcydnn ve -

lam isynn er o u 
ha'kkındn verilcrek 

uhakknk selim ol 

rılm · olur. O ı;artiar acab:ı ma:r,şı) gzbi k dar 
ne gıbi şeylerdir! .eden bir meselede, herkesin sa-

L'v . teııkid (intikad) rt.ia- hib olduğ hak ~ Ahi 
rı ncabıı nelerdir! Bunları öğ- kullanın i n. h'"r b.r 'rf n 
renmek içuı yeni bir vı:ıhiy inıru>- muhiti <.-iimlıunyet ı re olu-

ı kleıniye muh.tnç nan Tilrk Yllrdundn d 
rtııı.r her zrunruı söyl dar engindir. 

mıs olduğu içm dnlnıc. ve hor • (D v Yann)' 
kcsçe bilinen, fahat nedcns& çok Akt~y iskelesi _ 
defa ihmal olunan scvlon:lir... 

Ruhi Naci Saı.. !> 
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idi. 8-cS ve gonül ışlerı h Jkkında, 
mekteb arka~uun anket cie!
terlerl.Ddeki fiklı1ıUnin hiç bir ma
na ifade etmiyen fikirlerin muba9-
sulanndaıı başka bir şey b lmiyor
du •• 

aıakln gökte Wr parça bulut yoktu. 

Bu ~ tıpla bundan 7edi sene 
önceki akşanu andırıyordu. B~ 
Güzıu gene sev.tnçli idi •• Fakat bey

hnt•. Ne yazık iti bundan yedi sene 
ooccki gıb1 kalbi boş, duy3uları yal
mız det;ildı. D:ıb:ıaı onu kasabnwn en 
kaba çırkın ve yaşlıca bir ldamtyle 
evlı>ndirmıatı.. Altı yoı;uı.da bir de 
kııJ vardı. 

işleri çok iyi ;.=::.:;:. 
İ<ARM,6..KARlflK 
V odvll 3 perde 

Biledk deposuna btr &ene zaı:tmda plecek olım takrlben 10000 toll 
kömürQn vaeonlardan :1ere indirllme&i ve ayni mJkdar kömilı:fuı cıe ma
kine veya vegonlm.a ?'tJkJeme talerl 8/'llrHO tnrllı1ne ~dU paznrtee1 si"' 
mı saat 15 de H. Pasn~n gar binamıda birlncl 1şlotme komisyonu tarafın· 
dan açık eksiltme usunıe ihıtlesi )'ılpılac~ :Mubaumıcn bedcli: 

Ortamektebin başardığı işler 
sezadır Kaaa MVda!. Aşkt •• Gönöıl •• Sa

adetL cidden takdire 
G&ım acaba nasıl lnvllcımlıınır ·ve 

ccıpr da, 1ıısanı ııihirll bir tılemın 
lr.Ollan &r11Slll3. fırlatırdı. Bazıları 

sevilip te sevmezler, baz?larJ Bevtl
meden scwerlernuı.. Ne tuhnt? .. 

Oyle )'a!.. Gilzin de artık buy{J
m~. Onun da henuz <heyecan 
nedin bJ1m1ycn temiz gönlünü tatlı 

tailı Qrperlccek btr sevgf lhnnd:ı... 

Cok cQ:ze1 d~lldi •• Yabuz mavi göz
ledDin duyurucu ve çek:tc.i bakıSları 

ona bambaşka bir Ctlllbe k.ııtnrdı. 

Babası kasabanın tıııuı:.ı memura 
idı. :ıı:um ıeceı bir kaç kuruşu da 
rakıya ~ ailesini düsfilc blr 
vul7eöe IJl!!Zdlmıe:ye eeheb olurdu. 
ZavaDl Gazln.. o kndar jçli ld1 kil. 
o da a-.ı aicadaiları gfb1 p:mıo:k, 

~ıı m ek Wardi- l'a1rot blr ln aile 
vazlyeU kafasmdA canlanır, evde 
btr ~ çekilir lçSıı için aııardı •. 

Yedı sene onceki o gQzol kır hiç 
deı.t.tiIJlPmtstı. Kuşlar ızes;ıc cıvıldıısı
yor, keleb,.lder jenc gaklam.baç 05'
nuyordu. 

Güzin bu &Uzel kırda ceoe Jahw: 
olnrak geziniyordu. Bir hayli git
ti; t.ındıkları i:t:(.-ti •• Kavnklnra doğru 
ilerlerken kulajl~ yan.ık bir Juıval 
se:n çarptı Tıtredi v-e jstemiyerclt 

slhlrli bir kuvvetten tcı!ıiriyle aes 
gcleo tarafsı doğru ller~e boşla
dı. U:zakta, yedi 8e11e öneekl çobow 
gtirür gibi oldu. Koştu koştu... 

Çoban.o gittikçe ;raklaşıyordu_ Fa
kai birden ayalı bir tafQ taıcıarak 

ııcıdeledi ve yta tt.U1 1.,. 7UVV
landı. Bıı;yıldı. •• 

AyJ.ldıb zamag. çobanı JlllmDd& 
gördü. Yedi aeııtı &ce GDa bedı;,. 

ettll:I meadn~ J'lll'9&mı euD:dStı
Cobım icli Ye sitemli bU -'e.: 

Gelibohı, (Hususi Muhabiı::lmiz

den) - Burada yo.pt.ığım birkaç 
giln.IUk tOOkik.l bende luuııl olan i.n
tıbaa göre Gelibolu schri, kUltOrel 
mtll!W lübmiliı de enymu dikkat bir 
al.tıka merkezi hnllııde gö?.e ÇfUl)

mnkU:dır. Bu memleketin calıBknn 
balkı ooı:ıw:Jan. tarlasıodmı temln 
etUğl mndd1 buıııtla midcstııhı m.tib 
rem lhtiyaçlanıu kareılamağa uğ • 
ft\ID'UD t.mıiz ruh11D1111 manevi ııı
cWıını almak icin de ıeynI cebd ve 
himmetle oku,yup ;yımna iiine de 
scırmi "ezmekten hali kalmıyor. 

Memleket halkı çok ~anıktır" 
Ge(mif MDllıor1n bub w seteı- ıno

~ dolu ı.tıl'lllaı.~ bU:Ud 
btr iı:rtfbeh derzi olmue &a,ydJau. da 

cmlan -1 bu lntnı.hı ftftll melr,.
tableı:i ve ınualllmJ.eridl. Geübolu
da DMldebler, Cumlıurl)rot maarifı
mn hedef tuttutu fisra ıore iall;ren 
W... :mff •• ı!1r. Burada mtıln9bler 

~ tn m delildi .. 1'ak.at arada 
.uada o da arbdq1arı gibi ncşep. 
zıeYkle .... • 4k, &Almek. w:k:adae
ı.d71e ~ ilterdi. HM arka
~ ara aın llCylıedOOMi &e\'da 
)DaspDannı dinledlkQe lı:&lbtndc derin 

lıtr botluk duJ1u'or, ve yaln.ı% ı-c
~ "'8oillim •V11llılıtına sim
aı keN!iıd de :ravae 7ewt ııı.a~ 
~ 

- Serı bel!m tummu keltt1D 
aııwna, ben Mllbl ---"!ini lıı:a7'bet.

me4lm, dedi... 

Kozanda 
bir 

Olm Ölıd .. 

gozel 
1 lll:la muhtu.. Pomıil .. dWer ~ 

t2bde rmla ~ bu11ll ..... 1IAlfuz •ın
takaaı t..u Mııı!ftiı'. 

• • • 
Tahadl eok: ~. Cam ..tnlrhlJ 

uma.o; ~ karpanda Diha--

J'eıt&t% ~- wmmli Jmetade do 
)il olaıı )'il5llift:lll mı.. dıO!ru 0-
dıs, ,..ın. ballDa dolai&ı' '" ıene 
.... dilmMı. 

Gwdbm ıo•mtı, hazbı btr ıı:a

'ftl ..ı. JWll3ı:: bir uımn her MCMıee 
om pek daamtü" ve .w& kendtndm.....,... 

Y1ao 1*' dn :7alms btşM ala
... bN 9tnı ~ . .Buatb2 kal-

" ıı. ,omnnden zt7ade ~ 
c1unatım ıı:at.a'k ft döt1lncUri 
~ lıılam J'Ok ~ SaaOaıce 
4Qaft11Cb~ ıı.r uakk ~ eun 
9ell• ,.... clevmn ~ 

Bl:1le aı.:.dJnden reı;sıılf bir Mide 
~ cmpak "elJerlne. avtın
Jl lmzu ~ bnpn tatlı., 

pa.ık ,.. - bir bıUli! asi dıı,ydu. 
a-n.ted' Ve blltk b'ml :tıır'l.e lr 
... wm. 1l'IUl ... Jmk JJeak 
,__ p 1 , .,.... ~ .sı-ı blr 

fDl*ı. 1*' ı:... cıM!lnııle. kimbl
•• 11' "' J'S .. hnft atec11li lMınc:l 
~ha7eltae dalmlt "1aınD8D 
~ .ctaı Ga:lul ,...., cmrıııı kuıa-

~ ~ 
O.. :ııı.ıuc. ıtlldil. Ve ,,evae 

............ DelWj. 

YmlM :t4d1ıitL. Bar -- llllıJti
~ töl.. Ytd•weıı!ıı. Sonra .,. 
Mr ...sa: 

- Ccıbml dedf. BDa dıGDııleııı 
lbel Wr kıma MO .,........ ~. 

O*ın oak iOlt ...,,.erm aJtmda 
b3,.,... .. ~ ..,.....,.... 
Wıı m ra ! m ... ddı 'N GU
llDe beida. 

- ()it .. 7 4iu il;tDdıuı - lM -

• 
sergı 

1tozan {ııum.I) - T~ 

ayında HSmtyvt ll:mbed.ea biçki " 
cttJda 7\D'dU talebelerlnhı, tartibmdan 
netiet:laııdS. Oııı ile mMllD wırdi. v.. 
btrincUltl 4ll Perik Jcw kW Per1k 
Jr.uandı • 

B1r yıllık menikrt Jlıı9tSM+Ae-., 
sardıklaT1 i:Jleri 1eıhfr edere bb' MI"

~ açımu,ıır. 6erg1nLn acahpe-nde 

ka'.7makanl, sıJbe rel.ll, 1ll&ll:df ... -
muru ve btr çok dawıtıl bmar bulD
~. l'akdhimı luqılQQCl bu llC

l!Y:I Ud «Onck JIOO ~ ~ ....... 
ttr.ötretmıınt N'mi')"e -.nıb Wdl' 
ededs. 

Tuva.letiJrizi yaparbo 
pudra .ıma daima 

KREM 
PERIEV 

ID"llfn ~ ........ JjlU'8 ,... 8'btbdlz. PudTayı 111•*1 
llmm.. 

- JlldD cıııbeat. ..,, -
1 - aaıamaa ......... 

- .Aımm lMI ıa.uı.- -- Wil 

t\ıt&I' ve a)maemp mAni o. 
Jar. Yağlı ve yabm olan 
töp ve v....-rı ftl'Chı'. 

idi. lJııcıdı411 xtö' ıi var.. ••••••••••••• .. 
- ~- Bil k~ Q4J ta- .... Aaıiy• ..... kllk HAkha~ht,.HI 

wl lff+ ili.. I>iıMtoka ~ Şüml ıı:m. 

- '- ~ ı .. ıaı.bnda1l a;rni oabi-
- Bqdl.. W...uıtr+= ~ alm. yodtlı k--.ı -..et ot5 B.ilm1 ~ 
- AaM pua lılıe.. lüııııe açsluı ıaw dMrM& -..m. ~ 
- o,.... kuzuyu "f'eımetll.. maH er ımmı,. benJi teMlt ..,..... 
- 2- rilım arzuhal IW'eti on bel MDe ..,_ ' 

Otmn ı...ıcank tödnü QGben- vel btr ... u meçtıule Ottiilnden ._ 
~ ; ' * ufuldlırQ OM'ird!- Ve ~ JMCbul bubmdulrmdaD 
*ıidalıllwa:ııdmı 1U k.U.ııMr dUDla Mbıiale iade edilmJt oidquadaD ilA
dmnlll dNrtlMfl. nem t.ebıı.ıt.a. -.e mubak...00 16/'l/ 

- PM:ı oobet\.. ~bana ku- l~ ta.rilWw talik1lııe karar ,,..nı -
lllaallldım 1*' tan..m.ı ver.. ııaıiftir. ll~e:Jb H!lnıln+n 1"I da-
l Oabeo,... .- bDdı ve llliriiaüı:ı v..,.a k~ ~ wır ile Oli•P' 
içinden ..... bir lamaFu M&l'llk 00- temde Bip ult7e lııukak ~ -
.. ~ itildi. ttDe 'b1ldlrillM.a t.bJ1I ... bmtDA 

1 - Bu JmN. bctm 911 ~ 1ı:abn olmak 8a..e Din alumlr'. 

Bu ,.adlda Mr coeuk mektıahie 

.aem.n ~ rı.ezuet1 altmda 1*
lıımnaktadır. ~ dWpl1o n .,ıt 
.bal W:wia lMr *""**' •• möm•.nis 
-.MIP. Bımu tiç bilme Da bullea 
.tDı* lbml ...... baedıa cWıebe 
yalım tal.ıeıJ:>NtiD d.-.ak J:ıMibtfn 

1*' ifadesi oım. 

!ıhailtmlse cellnce. onlar da 
ba1dJd bir ıd1'ııebv. ... h~ ~ 

....... ~ :yakın ·
Jıı:a ttfbmge .blıidkf bir bebıa J's:bd 
tnt-0ıaJrWı•r. Bu eüıeül: lwr ~ 
fllHm denberı..S. ını.ııı bir ~ ile 
~ ~ caIIibkhm 
kadar bartct. de sıarlu btr aIA.ka 
o. behsleın tmv.k' ehp4idıım ıı.ıı 

) • • ..... Omal !dDdtr k1 but8dil 
ı.er mut ba1k m 'rWıi btr uı:tbed 
bulU llc ~ 111* ıttdk ... aa
.ntmler ela GeJlholud• eıı QDlı: mQlo

llm ft W9ile:ıı btr aOlmQi .... 
e4nlew. 

<HlllibolDııla tılr mim ~ao.m 1mtı 

...... b!r -- dıtmfr"bt tlsldi 
bmQo beldıt bdaM ..-ı -- '* b..,.ecaa1a ............ • ~ 
..... lılıP -.ık, 1* ww. ..... 
~ ck2ad btr AcPıDC*l ka:rna -
.... Oııılıılr lll!ıı*ı lYo 1taıl ~ 
....... 1*' eııcA lla ... dt.t
mı:ı.J bu kı;pJlld ...... Jllldııır 1d 

-- lclD ..,. '* P*lts •. Jıa,.. 
cıU lıu, ........ ~ 91 .... 

... • .. tıı.a *"-' bir w 
~ ma-iJıt ba 'ad'"'d- ...... 

alD wıaa ... ..,...., -- ..... 
il .. ,.. •• --- tıılılw: 

• • • 
o.Mb+efe bı:I Çlilllll1l • ı m iti 

'* 'edb'MJıl "fldt 1*1 - tı1 7a
,_ lı*i' Grta mMW> ..er. • 
taıb ~ tod.ta ... dllıllılbı tllba-o 
rn. &melı 1ZrtWzMılr Mı' 'W'lnurs 
6. BI* ..,._ r' ' mil
c!Dr tıa:dn tıdBlila• ..-w+ ile bat 
WJ ~ laıa' bıl"-deo 

mokW>ID ~ lr.tr ı a iJ.ııeJ1ıa ~ 
tını blW1n balk. JDilttlıblıd bir ...... 
bQD8 ~- lf tt bt c8mJe 

lıtJııpaP™'-n ~ --- ms.aa 
,.., ~ ff ... , '"ı bW bıMoe 

~ kari)'• 7W1& Aalıııedııı 
.. ,.. •• JUıp. Bula.l ~ Jjap-

... cak ıiıımı:..a.ı .Awan b6stQ. 
ve CllJıQ c-,..,._ deSoı' iç:tıDc5e mil
U bir mı6bed :bulm1 Nllb4l'llL ı>s.
bıaMkıriı> .... ımrck, ..,,.,...,. 1 

.... 

&n arıanada, beı:ı melı11Nım d:lJım 
bir t1adet belit cmıMmyor. V@hMM 

bol, den v..taJan mebvıl. belli ki 
JılMrtf YektıWS de bureduı ~ .., ......... 

Tliebenln bu teııııeki '** s k' 
•11afstne tenw. o da aı....., ,,..,. 
Soo amdtalı ~ ,.., 12 tale
beden n ıan-ıntıa wwwM111ııık ..._ 

81 bu mlHteımneliyetin bariz bir ifa
desidir. Gt>llbalu orta mektebinde 
içtimat ve terbiyevi tcşekkiillcre de 
çok kıymet verllmektedlr. Bu cüm
leden olnrak tarih ~ coğndya k.o
lıı, koopcratU, temiiUk, sağlık kolla
n ile ağaç ve çiçekleri korama, l'l1 -

sad ve Cl,1UD. .kollarl bilh:ıssa mühiın 
birer fnaliyet iUbfısi ohırak gö:ze 
çarpmnktadır. 

Mektebin riyaziye muallimi Bur
han Ozbelgc bu lrolhır hakkmda ba
na ıu lzahntı verdi: 

• 
:ırm::rh w ~ kolu, Oelibolu -

mm t~ ve ec:ı4mtl dw-umunu tod.
k:ik ile mesgW.dlir. Hatta bwıa dair 
Ufak bir broşflr de hnmiJınarak bü-• tün orta ~ birer nikhMl 
~ w cıralMdan felıeD buna . 
rw1•••1l caw:tııaaı b8'h .retimlııtrdea 
de muaaım.l btr olbQm vOıcude tıe
tldllDiftir. A7Di qmapds blr para 
~oau vilcude tedrmil ollııa 

bu kolun mı acaaı vudır. Şet öl
Ntm.ml 4-~ m1UIDbui tdıis ~ 
~ 

~Mtf koiımun eet öjr9tmeal 
biıluııt Bwhmı Oıbellel'ft> lteııldiA
cUr. Bu k.ohm 81 1an8 faal UM1 

mevcuddm. Bu llıaıl. nwılı-1ıııQlıı koo

peaıtif llJıestnl \edırik ~
~ Ye clil:iplJn.li btr çabima ile 
bLl kol. me+ieMn füir gocukl<ınne 
dea lr-rım• temin etött. ıibt aqn
ca teplerhı11 mıe4ar olacak para yu
dmmnı da temb:ı q}ılımqtir Cocak1ar 
bu kolda -~ bir ~ ile il ve 
kazan9 ~ mulil idare ve mu 
bı•• rta1 - •ıe' WtrMr. Bu kol 
diler baaııJID kGDıııım. .._ oidulı;. 
lar.ı Dllkdt )'llldınım da ka:Jınal:t. ol
mak mbmile meeakl mııtldeb ~ 
çok DIQftd D~ ~. 

AN '" ı;lıçeldal1. konmı• koluvda 
aoo .. -...dır. Bualaı' 1Dce ve ih
tlmıl:mh bU 8&1' Gıl behc.w•iı 1 ~
c!IDd.l.rJer. ·Tanhllk ,. Slbb.atJ ko1w 
Da kmmı tef Qlnıtıııea1 Scmba Caıı
sumdıır. ~ Ctllt ~ n. blı.
)1Jr... tmaa can IWldQl}u mu -
Mktalr alıul bu ~ kkreei 
it 'rt. .. ...... = 

1 1 .... nıu.ddt 

°""4 .,.. Jh="*'k ıwmua fBf 
~ ,.. dtah:co.ı ..... 
<JDalllr' ......... o.....-~ bir' 
weellfm W ~ bir ..-w.ı 
ollll iN .. 9 ı' 1 •• cıgcaa ,.. jim 

M.tGl9 ,.ı m 1-:ldıl ve ha..._ 
..... 111 ... tıcıiıalı ~ tlllaw. ...... 

Bmb ... _.... bu tptryıWır 

Jımıdl ' 111ı ' mm eblr-
....... 7Q t ........ blr ... 
JWıklı:i ile w dilık.1dl ~ 
ı.db'. 

ReMd koNna ~ Bu da Oe
D.bolunwı ~ IAlhunetini., röa-
ddannı ve baft ~ ölıoe
ftk bualara .,.. Mftehk, .,.ıak ff 
~ ocıöoeleriıd w ~. 
BCWiıı bu kollarda Ç8lqaıı .... h .... 
deo en çek muv~ ~ -
1ed be" kol bDd1 trı 'JıC!1'anüıı mil 
wdıb l6rdlltl Mdt)ıvk:de mDMat
laıııdm.Jor. Ba ...._ ,.......,ur ld 
orta mclr.Utt beUlD. bh bM .. '9*. .... 
\Un titr lMıml.e ft ~ D:roaılı
du. ~ ctfstplfnt, .... • tı \ile 

tıeetJbıerl fMD,..U ttO:.rfJe bu de
... -..ır bir 88Y tıctrıdıt flJi&O çar
pen bu mıeldıab, Gelbolaıımıı kllca
imda bir bazhledtr. Ooa bu baya-
tiı'eti veren kıymeW. mıQdQrle 11111> 

aUtmlartııi Ve busateo bu mektebi 
mıaillllelrMıe ~ ~ 
.... ıa,meıw zewıta bı8 .. aDM'JID. 

••• 
1lk aaıetdeWer .. ev-, mtıeıwıw " 

...- bU- aedelrst lçl:Ddo dpnpadap 

çallpn bu ilk meldıeblıer... Baa cm.
ıarın )'Ü)tlek ~ lfa,dıe tciıi 
)ıel.ime b~. Burada 1 T 

kazudtn'.Qık~. onuıc.-1-;;;;;;;;;m;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;:-=-=-=-=-=-=~-=-=-=~, 
...,m1L. llz cıuu N.aDrıçe bmbn'ı• -'- lbtimam "".........., al· 

~-=ın~~;!; Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğ(i llinlan _ :,:-·=u~ danı:.: 
lıak1r ,.. tı.am. '* nıh ~ ço.. • bııdar ~ Ye verimi! b1r ~ Qe 
'.aıan bks dılba ;pü:Japı. KaJblncWcf M uı.uıJSMfl kı1'ft'Mid IDahmulcMtr. Zeki, CGV"t'al bfılcışb i6t: 
IDO.tilı:r ~ d6Jdlld0. Liri lıerdekl faal kudret, 1'1 muktedir 
1 _ Onu lııwnt;Jecellm çoban.. Şu UOO Kaaımpapda Sirkeci Mlıatihldd!n aab.aJlea:lnia Ztncbıli- muallimin ira!M lflifle yuım Bim-
IPek t11 1Rtrf aımarlm olarak al.. ku,ıı ctıddesln<M eM:J 113 - 112 yoni l'r0/1, 1'10/2 No ıu diden aydınlatan birer güneş M1iDe 

Beo de - ;,anmda taptı~ ben ild bab bane febneidedir. 
de seni llllıllnm.. Ne olur eu ~ ~ulı:arıda yazılı gayri mcnkulUn inölld~ peşia pera ile aıblı Yoktan varlık yaratan bu fora -
INldi kanlıım bir daha çalıv~. on bet gün mQddeQe açık arttırma)'a çı.kar.ılm)ftır. 1ba1mi lT/'J/MO cac- ıatktr muallimler tçtn be:r takdir 

1 Çoban a..bnı &imla götO.rdU., f81Dba ıttntı saat on beede yap&lacaktır. 1Bıeklilerin yti:cde 7edi buçuk par ve her sitayiş onların a,;U kı,ametıe -
Ufö aıcm. tc:lnde ~··San- paralarlle uarat ve Mahl6l!t ltalıeınlne Mm-acaatlan. (aw7) ıine karşı hakiki blr ıninnetıarbk 
kl k1 alndm bir c&.. w bu ~ftn or Uadeai olur· 
t.mda ma,.m bir kaftl.. Siirt Belediyesinden Ben onları, her 6eyden ve her -

k~ çok onlan tebcil ederim 

1 

Akp ... ı.rı laDt ou-. betark.a, 
)'Ure0kn'9 Wr 11..,.tl b9111'1r, , 

~"'k ...ıt tMrek kavel ~~. 
y ...... kallllm ...... -.Na IM9 .nr, 

lhQtertm llllw ...... otiartlon, 
o.omtf ...... MMPI ....-keti 
Kay•ıa..-.. .,.,, ......... pailMken 
c.,.,. kan.in\ birden bire ltrpfffr. 

. E.uel* b6tCbı k1JV'Çeüerl1e öttlyor-
41u ve _,.... oomıie &Oüerl :Jııob .... . .. 
~---c.... Wr .... -.... lıdıt. Bava 

Açık eksll~e koau!up tam> mll.ur 
ltWt/940 tarlbinden it1bareo btr 87 IDMdeae 
DMDe7i gOrmek lsti,.enlerln Ankara btanbuJ 
raceatıarı UAn olunur. (IWI ı) 

isken derun Belediye 

etm.i7en sondaj kı.ıyulan 

pnarlııa konulmuştur. ş.n.. 

ve S1irt Belediyelttin.e llN-

ReisH~inden 
~emlzce m6Da.slb ıöriUecelt yere kurılup ıulim edilmek şnr

ttlıe elelctrikle işler btty(lk tipte ""C uzak mesafelerden öcslııi lıµttirebilecck 
enafia mllnaka.la ile bir adcd c.-ruıavo.r dQdüğiı . •un almacakiu'. Keşif 
bedeli 1100 liradır. MUnak~ rnüdd~ 15 gWı olup ı h.ile on/~ çan.amba 
&ftall saat 111 de belediyı.> ncUmcninde 7Çllacaktır. fsteklfleriıı fıl liralık 
muva)dut ıemtrıatlarile b ı • .-ıe cocQmıende hazır bulunmalıarı ve muba
eebeden de her an ~hat • ycbileceklesi DAn ohmur (S0'1S) (5233) 

Gliıttlüz NADIR 

o.kioM llk°"uMudekl yot<euı 90· 
oukler• yerd'"1 cemly.tlnd•n: 

Osküdnr ilk okull2rdald yoksul 
çocuklar11 yardım cemiyetinin yıllık l 
kooil"esi 7/Vll/194ö pazar glinii sa
at 10 da ttaküdcır Hhlkevi sal ında 

yapı:lacaktır. Ar.alaruı teşr:iflc•r 

a.ı.tt>t: Ahftıad Cemaı.ddin 6al'tl0061u 
N..,.l)'e't MOdöl'lll lhcld Çetllı 

B••ldıfıı ye~· (Yeni &tıbah Matbu .. ) 

Heyet her sah aksamı Bakırkl>y 
MIK'yadl bahçeô>dı&r. 

6SEBEBI 
1 - 10 cazib ıımk, hep61 de 

1 

Beher ton kömftıttn vagondan yere tndlrllmeırt Sçhı '1 Kr. ve beher ton 
ldtmttrön ::rezden :nuıkmtı vey-a vagona )'ilk1eıne&t iç.hı de ll .kunlı.ıtm. 

Ekstltmeye girmek iırti;fcnler kammWl tayın ettiği v ilde 142.6 :U
ralık muvakkat tcminatlarllc btrllkte ekall~ tayin edilen glln 'ft saat-o 
tc kamilyona mtıroeaat cbnclerl M:zmıdır. 

Bu 1şe a1d §arinamelcr komlsyoıı ve B1kdk depaw tarafından panısJS 
olarak verilmektcdtr. (49ı6) 

İnhisarlar U. Müdürlü"ünden: 
Mli<Jjarı Mt1M11tı:1tM1 B. % T.6 temlnatı Eltalttmonlll 

Lira K1'. Llra Kr. Şekil 8e•t1 

8llClop çıemberl 60 Ton MtlW.lilıfdl namına pa7.aTlılt 1' 
Bakı ınautaa 8.186.000 ndeQ > > > > 1~ 

1 - «>ortnaıne ve ııömunedeıi muctbhıce 7tlkarda dns ve mll\darı yazıta 
c2> kalam mahcme mttteahhklleıi nem ve hesabına pauırlı.kle ııntın 

alına.oaktu. 

n - ~ lilVII/ HD cuma gtıntı. b1ıalıarmda yıızılı ~tıcrd• 
Kab&ilıısta levazım n mttbaya&t tubemıd61 alım komtsyonwıaa ynp1ıa-
cakiı::r. } ,., 

m - Şariaameler s&di ~ ~ 11UU1Z Hlnablleco!f g1bl nO
tmıneleıi de ~eb111r. 

lV - tııtekllledn paııarhk için ı.,,tn o1tınan IOn ve 11Utte tekll1 ede
~ f2;1wt ftze1Jıdcı 9' 7.1 ,CVeı:ıme paralerile btrı.uatt mezk'Or koruıt-
7«>M aıftııacaııtJen '(120.) 

• • • 
I - M!nwıwıt lmıdbm• MO kilo d.P ~ olutttıli.e ı.ımdJle saiuı •b· 

naee>rtır. 

ll - Mubtımma bedeli 109 UM muvakkat tenaimtı "'"82 liradır. 
m - EUU1me &fVII/1940 puart.eaS gQnd aaat u de Kabıaıta,dıı Leva

zım ve Mtıba,,aat şubesindeki alım lcomlayi)DUnda yaptlftookUır, 
lV - Nttmune IÖZli ıeçen subedf!n paruız &ılınabutr. 
Y - tskldflerta b;:J'tn olunan gO:D ve autte cı. f .6 ~ p&rtıla• 

'd1s bSımde meda\r' ~ mıın.oaatllın. (8602, 

fStanbul Belediyesi llinları 1 
K~ ~: Bqı. b 09 olarak dolapo doru renkde bir 

Nh be:r'Or balumnuıtu;r. Sahibi zuhur etmedfıt tekdirde bh' haftn sonra 
.mı&CQIJ llln oluour. (6GOI) 

soıı P&l'fa modam, ban1&:n .kutu-- =·m;·········••••m:~=:~~F ımn ortasındalrl dıelP!taıı göre-
bmninis. 

i - Evvelee mftmld>n olduğu 
zaımedllmiyerı 4aba tnce ve (la. 

ha. ham.. Ba pudra '1la.valan-
dırdmı&,, tır . 

S - Yeni uefl9 bir koku, l
dıeta FraMamn Kidl h&valfatn.. 
deki çit.eklerin kokmtuın hia
aetmia olacalramn 

4 - Btıtl\a gUn 8a!Xt kalır. 

Zira t.er1dbtnde -ıt:Nma köptı
tu.. yazdır, 

5 - GQrM "J'lnjmat... otiııktt 

ne rt1r.gtr ve yağJmırdan. ne a.e 
f.ula t.erlllxwjep lrat'lyen M~ 
... olmaa. 

6 - ~et lDJmıttli yeni ve 
ırartt "Btlytlc Modei,, kutula.r. 

l~I ~· t t.cl Kukıtk Mi, 
~itil .... 

Nlko ve Jıtoço Qenbezdi i:f1M ida
re.ı ...ıarl a:vuk.lıi Alld~ia, avu
kat A...tu SY7tı0icti9 ,... Necim So
..-.: u~ Befaerd. Tora! Cacbea 
dl .... A=•at...7a ~ açtıkla
~1 ~ uıAtweı& ~ ı.u
lcdAbı bakkında aç&Jb daftldıı nıtid

detalıeJ'hlerdeıı A~ adresi
.., m~ lıiaaen dava arzu
hal sureti ve ~ ııa.neu tebli' 
edilmia .,. ıuub.akeme Sfln.tl oJarı 

16/6/940 çarpmba ptı saat 14 do=:--:: •. ============================-~-====== 
De ltmdi eeimtt .. - de •ekil l'Ö'D- o . . ._ -. ~ au.M.x. ııım nıvcrsıte Rektörlüğünden: 
4'11 !ad maddeai mu..o.;nce .,. eynt 
bıamwa 16' ftDCO. -cldoC o:ıoci
binoe Ji,rJni ıün meddetLe adiy9ll P
,.ab karan teblitine ,... DAıım lırtım
buJda yevmJ Anar.da reııml pır.e

telerdeo biri)-le neşüae ve dunıl'nll-

Tih1t lr>kılAhı tmhinln biTinri ikmal imtihenları 4 temmuz ıwr~•-m· 
be f(irıu eaııt !I rla Oni\/f'M!I~ konft>..ran.11 ~ı.ılonunda yapılacaktır. lknuıllı tA-

Uıbede.ıı arı.u edf~uıerm bıw.r bulunaıaları. c5603> 

mo ıo e,ylQl MO ..ıı &6n6 saat 14 de "· Gayri 
lstanbul 

menkul satış ilanı 
talikine ANİ" veriJmlt " bU b9b -
deki ıı1ab k:ararmıa bir ~ m•h 
lltaıe divanb.anMine -1mıt olmak.la 
mWWetaıeyh A.nMtaqanm muay -

rea olan işbu IÜJI ve aaatte mahıc.e-
medıa bıam• buluJUD9m ,,.ya ta:rafın

daıı aıu•Addak vekil ıl'.lındıennMa akMt 
1ıal4e kaoUnJ muamelımhı ıışabmda 
yapıİac.atı teblit mak.amma ka1ın ol-
sn.ak OMl'8 Uln ohmur. (271184) 

Keftya Aelly• Hukuk Htkhall61n· 

da.n: 
Kony:mın DedemotJu ınahallesin

dıMı Mebmed ptlıı K.oııucu Y aet'r Tae 
tarafından, KOQY1lDID c.dldiye ma
heUl'Siude !7 No. e'f'de oturan -Oıı • 
lı:ilblO Zekiye kızı N.ciye: Aleyhine: 
lllİ9ıln boanadan ırrlıteveD.id 20CI Ura 
ta1minatıo müddeaaleyhadan tahın
llJMt kQ.far verilmesi hakkında ikame 
olunan davnntn muayyen günü olan 
Sl/6/940 cuma gunl.ı saat g da mah
kemeye gelmooijtinl?:den gıyabııuz.

da muhakernP H'rasına gıyab kanırı
run tl"hlit::int• dalr mütt<-haz knrnı· fı1.c 
ı1ne miiddewıleyhanm göstP.rilfm ad
T'f'.SI t.ecketınis olduğundan bahisle 
ıııyab kıırıırı telılltsiı olarak g~ri 

ı;evrilmıs Vt' davar.mm talcbile llhnen 
teblığine karar verilmiş olduğuncl:ın 
muhokcnw n(inü olan 17/7/946 car
şn•ııh<ı ı;ıirıiı s:rnt 9 dıı Konya aı.ılıy.ı 

hukuk mahkemesine bizz.at gelme
nlı ve,yııhud mı.wıddak bir vekil gön
dennenıı. aJu;j takdirde vicah1 hfık
muude olnıalt üuıre ırıyabıruzda mu
hakemenin ıcr;ı NfUeceti gıyııb kara
nrun teblilf 1112kamma kaim olmak 
li.:uır.a .il.la ~ 

emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Bay Nf'Oklunun 211118 beı;ab Nı>. ııtle sandıgıınıF.dnrı ldıgı (600) ıırj•· 

ya tarısı birinci derec:edtı ıpot.P.k f'dtp vadesinde boruımu vcı ıııedıt:ıııdı n 
haklunda yapılan Uıkıb ü1erine 3202 No. lu kımwıunuıı 46 ıncı madd• ı•ıın 

ınatufu 4ö t11<.'t mıtddesine töre satılrrıaSJ icab eden Beyı>ğluıı<l:ı ı!Sk Hı.i

seyinap yeni Çukur ouıhıılle.iniD Taırlııbuşı C3ıldesinde e ki ı 44 ,yem 
168. 156/1 kapı ve ::ıııo ada, 2 persel numaralı dtıkki\ııı olan kılrgir btr 
evtD bf!fj h\ııMıde iki hlsı!OO bir buçukay mtiddetle ı.ıçtlı: rtrttımıaya konmuş

tur. SaU, tapu ırtcil ltaydma fi\re yapılmaktadır. Artunıınya giı nıck iırti• 

yorı (MO) lira P4U' ılltı;eı11i ver~ktlr. Milli benkal.arunı;ı;d;ın lıir.uıin temi
nat mektubu da kabul olunur Birıkmiş bütün vereilerl~ belediye reşlm
leri ve vakJf icares1 ve Uıvi:r. bP.<l<•lı ,.e lt-Jl!ıllye rüsumu tx>rtluya alttıı. Art
tırma ıı.ırt.nanweı K/7/11140 tllr.ılıiııdP-11 itiburr.n l.l'!tldk t!tınt!k iı."tiyPnler•• ,ırı

dık hukuk tşl•ri sıcrviııiııde ııcık bulun<lurul:ıc:nktır. Tupu ııiı·ıl kııydı v< .ıır 

UizumJu iuhat bı şartnaın.Oe ve taldb dosyaıımda vahlır. Artı ı.ıvcı 

&Prmi• olanlar, bunlıırı Wldk f'dere.k ıratılı~ çıkarılan guyrimeııkui h.,ı -
krnda her seyi ö~crun~ ııd \;P itibar olunur. Birlncı arttırmu l!:l/8/Hl40 
tarihine müsadit pa1arte11I günil C'..nı?ııloj?lundn kıl.in ııarıdı~ınıı7da snat 10 
daıı 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak.knl ihale vapılalıllıııesi icln lı•klı! 

edilecek bedt>lın terclhnn alınması lc:ıh eden gayri menkul möltcllefiyc•t.le
rile Sandık alııcağını tnmaınen geçmt:ı olması sarttır. Aksı takdırde sıın 
ant111mm taahhüdü bııki kalmak şartllc 3/9/1940 laıihıne müsarlU Balı 

eiinCı avni mahalde ve ayni sn attı• son arttırması yr.pılaC'aktır. Bu arttır
madıı gayrimenkul en cok arttırnnın Ustilnde hıralolncaktır. Haklan tnpu 
sicıllerile sahlt olmıynn altıkııdarlnr ve irtifak hakkı ııahlbleıinin bu hak
lannı Vt' husuı:ılc faiz ve masarlfe dair iddi:ıl:ırını il~n tarihinden IUbııren 

20 g\ın ıcirıdt1 cvr:ıkı müsbitclerile hı raber dairemize bildirmeleri lhımılll', 
Bu ı.ıurt>llP haklarını bfldlrmcnıiş olaıılal'l.;ı hakları tnpu ıııcillcrile suhit 
olmıy:ınlar sat15 twrlt>linin p:ıylaşmosınctnn harlc kalırl:ır. Daha fazla m·•-
10ma1 almak ıstlycnlerın 938/490 dosyn No sile Sandıılunız Hukuk jşlerl 
servıııin• ıniiNı~ıtal etmPJı-rı lüzumu lHln olunur. 

• • • 
DiKKAT 

F.mııı:vet Sandığı, Sandıktan alınnn ı!ayıirnenkulü ıpotek ıöstermetr 

istlyenlcn' nıııhaınmlnlerlm.izin koyll\U$ olduğu kıymetin % 40 uu tecaviiı: 
etmemt'k ü7.CN' thale bt>öcllnln yarısına kndar borc vermek suretile ~ 
laylık. ~östernıcl:tl•d ır C 1'(Jl4~ 


