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Sahıb, ı Nqrtyat 

Amiri ve Bat 
Mulıaıriri 

SIRRl SANLI 
Senelik 7,5 Lira 

6 Aylık 4 
SAYISI (100) PA 

(Her glln çıkar siyasi gazete) HALKi Si!.SI VIATliAASINDA üASILMlŞTIR 
ree 

e l'h tl · b •• l mı·ı tl Bir m ikan'Brest ve Bre-
••ıU U oy e . e ere Denizaltısının aklbetın.lmen bombar-

-''tli ))• 
,, •

1
'. IDa•tığıa doğurduğu şıımaz: bir muhakeme, isabetli bir kararla yapılan her 

-.-.lff•ıı-. dalma muYaffakiyet ve zaferle neticelendiği i her zam n görllyoruı. Ha
~ ,ou;lc olaıanın birinci şartı olan cesaretin, atılganlığın meyva verebilmeai, bazı 
~ '• •apalmaması için de sağlam bir mantık ve mobakemenin insanları ve mil · 

ııa, it, i~lcaeıten. uçurumlara yuvarlaomaktıa meneden, terakki simalarınıa eriıilmez 
tı, ~-1 ~•rına ulaşbran iki itill kanadı olduğunu b1.r fırsatla tecrübe ediyoruz. "1 ~-;.~itici kanatlara malik olan milletlere.. _ 

1°ıılerinde ,~ebeler 
...... lo,d 

..... t b ra radyosu 

l "" t liğ: "'~ ti,d . 
t ı.., • tıddetl mu-

Amer·ka har
be girerse 

---o---
Vaşington - Londra rad

yosu: Filipin ciimburreisi 
Amerika harbe girdiği tak
dirde tam y rdımd buluaa
caiını Amerika hükumetini 
temin etmiştir. 

-----o--

Şam bombar· 
dı an edildi 

--o--
Berut ( a.a ) - Ş1ım d6n 

lngiliz topçusu tarafından 
bombardunan edilmiştir. Bom• 
br. d macdau bilb~!!- muha-
cir mahallesi ıaHr görmüş· 
tür. 

--o---

-. ,._"• ettiji gibi 
'~ ''da Viti kıt
'' d-,:"'•tte ve topçu 

1
,, ~ etlDektedir. 

'~ 11ttııı 1111
an tayy•· Finliodyada Avustralya 

'ı)tt do11•ıu11a11na 
'•. ''ı ıı ••• , Y•P· hazırlık Başvekili 
~ Helıinki ( ·a.a ) - Bugün Londra (a.a)-Avuıbalya 
'h~ neıredilen bir emirname ile. b şvekili Meoıi Amerika 
,.,; q)t ve 1897 dt n ıonra doğmuı olan ıeyahabndan avdet eylemiş-
'-q bütün ordu menıubiainin ıu- tir. Başvekil Beyanatında 

' 

llllıun belere müracaatl rı ilin olun- Viıi hükumetinin Ottovada· 
1~1111 muıtur. Emirname, milli mü- ki mümessilini tanımak için 

t&hıa arı hOkOm dafaa D8JlflDID imzasını ta- bir çok ıebepler mevcut ol-
~·-t•dlr ,_,_ım_•_kt_•_d_ır_: ________ d_u.;;.ğ_un_u_s_öy_ı_em_iı_u_r. ___ _ 

''-i lo._d 
w t,bı· .. ' ' radyosu --"' •ı: ,, .. 
·~ Q 

11•t tekrar 
'ıtt.~._~ "''htfa etmek· 
\"-1-tı ~, Sellumde 

• h&lıuın •Or· 

~ 
t~te 
' , ,'ilde 

\ı ~•dta 
~ltblli: radyosu 

s bolbh 
''tı ardunan 

'-tıtt, tayyarenin 
t 'hı re iıerinde 

41&. '- [i~ı.·''11•aanda 
~·~s::ı • d&ı&r&l

de 10 L. · tL D IÜr-
'Wlt .... et., t, . 
"-~ı ::~'' filoıu 

tıltere • 
ı la uıe· 

'bet ıha-

• 
- Sen ıiıara içmezdin, nasıl oldu, bu g6n ılgara pake· 

tine aaldırıyorsun ? 
- Yeni muabed~mizia cihan ıulbaaa yaptığı yeni l'e 

bD7lk biımettın • kadar keyflendim ki bir ıir•r• tel-
Jeaclirmek utemekt• kıadimi alamadım. 

den endişe edilmektedir dıman edildi 
---o..-,--

Vaşington - Londra rad
yosu 8,15 be.briye nezareti
nin reım1 tebliği: 

Bir Amerikan denizaltısı 
denize daldıktan sonra üze
rinden 7 saat geçtiği halde 
deniz üıtüne çıkmadığından 
denizaltıuın akibetinden ea
şe edilmektedir. Tahtelbahir· 
de 33 kişi bulunmakta idi. ----
Reisicumhuru· 
muzla Fübrer 

arasında 
..-.--.... o--

Ankara, (a.a) - Türk·AI· 
mın dostluk muahedesinin 
akdi müna1ebetile Reisicum
hur ismet loönil ile Alman 
Rayfi F.ührer Ş•.nıölyesi 
Adolf Hitler arasında aşa· 
ğıdaki telgraflar teati olun
muıtur: 

Ekselinı Adolf Hitler: 
Alman Rayıi Fübrer 
Şansölyesi 

Türkiye ile Aiınaoya ara
sında samimi ve sıkı doıt· 

luğu temhir eden muahede-

nin imzası münasebetile Ek· 
selinıınıza tam memnuniye

timin ifadesini bildirmekle 
bilhassa bahtiyarım. Bugün 

iki memleketimiz ve milleti
miz karıılıklı bir itimad 

devresine, daima orada kal
mak kat'i azmile giriyorlar. 

Bu me1ud f11aattan bili.ti· 
fade size dostluğumun bü· 
tün teminatnu yolhyorum, 
Bay Şanıölye . 

• 
Aokara 18 Haziran 1941 

iSMET INÖNÜ 
Ekselinı lımet lnönü 

Türkiye Reisicumhura 
iki memleketimiz ara11n

daki samimi dostluğu teyid 
eden Alman-Türk muabede
ıinia imzası münasebetile 
benim de bu muahedenia 
akdinden dolayı en büyük 

memnuniyeti hissetmekte ol
duğumu, dostane telgrafınıza 

cevaben Ekıelinınu:a bildi
ririm. Ben de iki memleke

tin bundan böyle devamlı 
bir karııbklı itimad devre

sine girdiği hususundaki 
kaaaatlere iştirak e!liyorum. 

Doatane bissiyatnuzın temi
nabndan dolayı size teşek-

kiir eder ve ben de size 
ayni doıtane biılerimi en 

f harareti~ bir aur4\tte tekrar· 
larım. ! Berlin 19 Haziran 1941 

1 ADOLF HITLiR 

--o---
Londra, ( a.a ) - lagiliı 

bombardıman tayyareleri ••
velki gece Almanyaaıa ıi-

mali garbiıindeki dealı 

üslerile, Bre.t doklarıaa 111-

cum etmişler ve buHlaraaı 

bom balamış1ardır. Brem en 

ile üç lıaıp gemisinin iltica 
etmiı bulunduğu Bıest dok

larana yapalan bücumlar bil· 
baasa ıiddetli olmuıtur. 

--mıı--

Avam 
Kamarasında · __ .. _ 
· Londra ( a.a ) - Royter 

ajansı bildiriyor: 

B. Çörçil avam k•mara11· 
nın gizli bir celseıiade tica
ret donaamasiyle Atlaatik 

muharebesini mevzua bahıe· 
decektir. Müzakereler giıli 
cel1ede yapılarsa B. Çörçll 
beyanatta bulunaca~ Şay• t 
celse aleni olursa beyanatta 
bulunmıyacaktır. 

İıçi partisinden Şiavel mi· 
zakerenin aleni olmaııaı ta• 
lep etmittir. 

Asri Sinemada 
Ankara tiuatrası 

san 'atkarıarı 

Sahnenin yıldızı Bn. SeYim 

Bu akşam 24 kitilik kad· 
roıiyle aaat tam 21,30 da 

ÜÇ YÜZLER 
Vodvil 3 perde 

Ayraca varyete balo aa
maralan ve mtlkemmel mi· 
zik te vardır. 

Yarın aktam ıaat tam 
17.30 da K&lt6rpark açak 
bava tiyatrotunda Ankara 
tiyatroıu ıanatklrlara tara· 
fından varyete Damaralan 
ile beraber Hançer uman· 
dıki 3 perdelik wod•ll tem· 



IHTBN BiR YAPRAK 

BAIÇI MUSTAFA 
;ıl Zuhur Etti, 
ıasıı ÖldOrOldO ? 
---o--

~ç6ncü Selim, Yeniçerilik 
.mile Avrupaya karşı 
amanın imklaaızhğuu P· 

\~' orduya garp tekoiğiai 
,-pak üzere tertfbata giriş· 

cedit iımile bir 
vOcude getirildi. 

1 ııbuldaki aıkerin bir kıı· 
Yeniçeri, bir kıımı da 

b aıalile talim görenler· 
Bunlar arasında zıddiyet 
rekabet vardı. 
ekgbet isyan doğurdu. 
,akçı Musta, niz mı ce· 

ezen barektin baııua 
li. 

1 
a vak'a şöyle olmuıtur: 
zondan iki bin kadar Liz 

i •edilerek Karadeniz boğ•· 

1 
~aki kalelere muhafız mu· 

1 ~ z yamaj'ı diye ilive olun· 
Jtu. 
1akıat bunlan boğazın iki 

1 alında yaııyaa nizamı ce· 
ıeferlerile görüıtBırmek ve 
aı yavaı ye11i tarz asker· 

; 

~ 111ndumaktı. Hatti ara· 
ıırada Boıtancıbaoı Şakir 
r bunlara ıicierek Boğaz 
tırı lngiliı Mahmut efendı 
konuşur ve yamakların· 

ıll baıı!arını celbederek: 
' - Siz de nizamı c dide 

iniı... Hem yevmiyeoiz 
ar, tayinatınız rn6kemmel 
r, e1ki temettüleriniz de 
ıınıza kiı kalır ! 

c )iye teıvikte bulunurdu. 

1 Eakat dığer taraftan sada· 

1 
kaymakamı Muaa pışa 

niçeri ocağını feaada ver
' kteydi. Adamla11nı yamak-
1 ın yaaıaa gönderiyor: 
• 

1 
- Sizler de Y eoiçeri ıa· 
ıraıaız. Naııl olur da freak 

l raf etine girmiş aık:eı lerle 
nuşuyorauauz? Gafil avlan· 
ayın: Siz nizamı cedit elbi
i ıiymez, tiifek kullan· 
azaanız bojazdan tardolu-
cıak•ınız. Ona göre ihti· 
tb bulunun! 
Diye delikanlıları tahrik 

Aiyorda. 
Muıa paşanın bu ifsatları 
rinc yamaklar toplandı: 
- Biz kul oj'lu kuluz ... 
ededen, babadan Yeniçe· 
~iz... Nizamı cedit elbiseıi 

i ymeyiz ! 

1 ,1 
3 Dem.eğe k rar verdiler. 

1 
yı Bu ınada, padişah. niza. 
· ~ cedit teokilltını d ha 

' ',lıvvetlendirmek, Ye içeri 
c ' Jlluklann nizamı cedit aı· 

• ari koymak iıtiyordn. 
1 

• Bu da ıuyu bulmuş, eski
rı ~1' taraftarlarını kızdırmıştı. 
fi t ı Yamaklar kendilerine na· 
-

1 
hat eden Macar tehası za

~ 
1 

ti Halii Haıiki ile boğaz 
ubafızı Mahmut dendiyi 

ıl ·'' hizmetçisini öldürdüler. 
Ji Moıtafa paşa: 

ı ~ - Bir kazıdır oldu, diyor; 
·~ -, \dbirler cihetine ritmiyor

~Jı. 
~ ,. ~ Boiazda kifi derecede 

ehir Habe leri 
o ahsu ~azı ye .. 

ti • • iZ ÇO iYi 
--

Vilayetimiz. dahiliude bu 
HDeki muhtelif mahsul ze• 
riy t vaziyeti ç iyidir. 
Pamuk tohum atamı hemen 
her tuafta geçen seneler· 
dekinden iistüa olarak ya· 
pılmııtır. -Yeni ıcne buğday mah-

ıalüoiln oo br ş temmuza ka
dar borsaya getirilmesi bek
lenmektedir. 

--
... arş yakada 
Karoıyak de vapur iıke· 

lesinden başlamak üzere her 
iki tarafa sağlı ollu güzel 
parkeci~ler ve meydana da 

bir modcru çeıme yapıla
caktır. Belediye heyeti fea· 

aiyeıi tarafından liıımgelen 
plia ve projeler baıulaa
mııtır. ----Fuar 
Hazırlık arı 
1941 lzmir enternaıyooal 

fuarının mevcut caıiplilde
rirıe belediye t rafından bir 

çok ilaveler yapılm ktadır. 
Bu ıeaeki fuarda ziyaretçi
ler için yeni ıürprizler ha· 
zırlaamıştır. Fuarın açıl cağı 

20 Ağustostan kapanacağı 
20 Eylüle kadar çok müte· 
aevui eğlenceler, zengin 
ıpor ve gençlik hareketleri 
tertip olunac ktır. 

-- --
BORSA HABERLERi 

19 • 77 kuruştan 98 ça9a} 
üıüm b tılmışhi. 
----·----------._...._ ____ _ 
9EY

LUL 
Baha-

rat 
deposu 

Her cinı baharat, Tuva· 
let eıyası, kuma§ ve mobil· 
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya. Zaçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler normal 

Tütün 
it ha 

• 
ıma-

eleri 
--!im-

Mıat ka iktisat müdürlü· 
ğü müfettişleri şehrimizde 
f• liyette bulunaa tütiln 
im litbaneleriyle işletme 
yerlerinin umumi teftitine; 
b•şlamıılardır. Ba tcftiıler
den makı t tütün işletme 
yerlerinin iş kannnu büküm· 
leıine intibak derecelerini 
teıbit etmektir. 

Kanunun emrettiği vazi
yetlere aykırılıklar görilldü
ğü takdirde bu gibi iş yer
leri sahipleri hakkında ka· 
nuni muamele y pılacakhr. -- -
HOkOmat dairesinin 

öne tanzim ediliuor 
Hül6.ümet daireıinin ıü · 

tunlu kapııı öoünde bulunan 
meydandaki çiçek tarhla· 
riyle havuz belediye t., •• 
fandaa b zırlanacak bir plin 

dairesinde yeniden tanzim 
edilecek ve buraıı daha mi-

ıı parçası kadar güz~~Bn baba giğlti görllll 
için kög kızları panagir gerine topıanıgorıa,-ı 

111111111111 , ... 

Deli Mewiş, Hüı yin be- güzel Memişin tatlı bak•t.,, 
vin yanı baaında oturuyor, flDI biran İçin ğzerfet1 
J ır ı. l•f1' 
herkes rakı sur bilerini te- alm ğa can atan köy 11J

11 
8 .. 

Ler teker başlarına diker· örtünür gibi yapıyor~•~, ':,. 
lerken, o bir kadehe elini temadiyen göğlılerıo• i•' 

- 1 1 ·içlet dahi dokundurmıyordu... gır mrıaı açıyor ar, 111i 
Y alaız kıı.armış piliçleri deki ipekli, pullu elbiıele'1, .. 

bıldırcın yavrulHı gibi bir ay ıştiında parıl pırıl pıt 
lokmada ağzıaa atıyor, ke· tıyorlardı... bof 
miklerini dahi çıkarmağa Taptaze vücutlarıoı IJ)İ 
lnıum görmeden diıleri ıra- bir kavrayıılı •ırmıt ı'~~•i• 
ıında çatur çutur yıyıp, atlaı bilekler, bat örtil e !Jatl 
tatları bile eritebilecek mi· arısından farlsolanan, ~!,111• 
desiue yuvarlıyordu... manalarla 1ilzel bıl peli 

Köylliler genç pehlivanın obırturalan pullu feıl~:İı•tİ,.l 
b6yle yaman bir yiyici oldu· Memiıia nazarı dı 0~• 
juou göriiace daha beter bile celbetmiyor, k~f·b~''' 
memnun oluyorlar, artık ne boiuımadan başka bır iY''' 

kemmel bir vaziyete konu. k h ır. - ıin rüzggirları eılll t' 
laca tır. var ne yo ep onun unuae genç, güzel peblivao•• bİ' 

- ... --
Belediye 
Encümeni 

Dün toplanan Belediye 
daimi encümeni, yukarı 

m11 hallelerde ve Karııyaka· 

da hazı kanalizasyon inıaa

tanın hazırlanmıt olan pro· 
jelerini tetkik etmiştir. 

---o--
Gelenler, Gidenler 

yığıyorlardı... d k'k d ki d killi 
• 1 a 1 a ID aD Gelen bakraç doluıu ay· ,_ 

ranları hemen olduğu gibi lir neler ıeçiyord~·· b•111 
O, muhakkak kı, .• s•~· 

ona buyur ediyorlar, Deli b hl K ı ·ktell "' -• 
H a eyin a ecı dol•'.,.. 

Memiş de istifini bozmadan, laşmak, ve orta Aa• ,,,.~ 
hatırlarını kırmadan hemen her bir yanını ~olb1,.111' 
kafuını dikiyor, sekiz on kendiıiae yeni yen• . 0_,ı· ... • ,J 

hamlede bakraç bakraç ay- lar, babesınıu verd~ iıtİ1"i' 
ranların ıon yudumlarını içi· batı fazla sile tutma lı•'" • 
yordu... daha doğruıu içinde 1,,11~ 

Oalır, miıafirbanenin ge· lara meydan okuyallr 1ıo~'i 
niı odasında midelerini ıi· ları korkutan bir beffll" 
ıirir, bellerindeki kemerle- kabramaaı olmak ~· 
rini, kuıaklarını gevıetirken, bealiyordu... . ço'" r 
dııarıda avluda hazırlıklar Zaten Deli Me~ıf, d• 1 ~ 

luj'undanberi daglar f,b 
yapılıyor, davullar, zurnalar, manlarda biiyOmDfı d,ı-f 

Gaziantep poliı müdürü köy oyanları oynayacak de· .. up ~' 
hayvanlar la boguf b•r 

8, Nevzat Armağan Gazian- likanlılar birer birer büyük 1 f o tfY 
tepten şehrimize gelmif, lı avluya toplanıyordu... maktan zevk a mı '1arrP' ._, 

Aı tık yemekten kalkmı•· Memiıi ti içiade~k d• 1' ol 
bankası müfettiıleriade BB. 7 Simdi ıu dakı 1 ,ot~' 
Sait Sermen ve müfettiı lar, hep birlikte avluda onlara dnıaoüyor, ... ~-~ 

kendilerine ayrılan yerlerini d. c••• •' 
muavinlerinden Fabrettin Şu- d ruhunu dinlen ıre .., 1 ( 

almıılar ı.. kaynıyan damarlarıd a.a ~-" betçi Manisaya gitmitlerdir. O · d d iP"" y 
au panayır yerın e oya verecek kendiıi11I t •''" 

doya seyreden kadınlar, köy yecanlı bir b•Y' ti' 
kıılan, ıanki son defa daha . t' d ,ı Kahve kaçakçı ıs ıyor a., 

1 0011 d( 
16rmek, ay parçası kadar Böyle Aaado il 1'' il' 

1 k 1 d ınzel olan bu babı yi· anıda paaaylf p•0:,11ı111 I' 
arı ya 8 an J ğiti seyretmek Üzere 1 k daO .-.ilf .1 

aşma ' o m•Y .. ref P"'-ff' 
Zablt.mlz don Bocada ka· toploıuyorlar, bıılarındaki d b aİID gu 0,, 1 

örtilerinin arasından mu- mey aa e nelif ~ 
k 1 k r ilmiş 123 kocmak ona aı .," ... , d0"~ ... ç o ara ge 11 hakkak ki çok beyecauh y "" rr:.. 

kilo kah•eyi ele geçirmittir. basıl ne yapac••· o• •0 IJll' 
M nazarlar fırlatıyorlardı... ınıdın nasıl .,. 

0 
d• Suçla Necmi, Tahir, ustafa 

Deli Memiş, tamamile on· •L• • ı cıg .. ıD1 
yakalanarak adliyeye veril- nasıunu • • 

--mil--

lara bigine kalıyor, ıöyle mı·yordu .d' kalite ekstradır. mitlerdir. •·· ... ıı 
göz ucile dahi olıa, içlerin· ~ •k Jı61 O"' 

ı Hergüa ilk ıeınılarda Birinci (15) kuruş ı den bir tanesine bakmağı, Gece, Kalecı ıı:ıil• --' 
ı Bui:ÜD matinelerinden itibaren iki nefis filim ı k il geÇ 1ı" ,.,r 
i ELHAMRA Sinemasında J :!!!::-:.::~ k~~~;k ~~;!•:: ~emi;.e':st n•~o1ı01~ r-~ 

k b h ld ki tiltelerin sabaD cı11ilı1 JI 
ı 1-Kahvecı· Gu··zeı1· TÜRKÇE SÖZLÜ ı çama y. p,mayı eı • e a J ıafJarı içinde fJ~, 
: ~ almıyordu... uyku çekmişti··· &ı•'•1:~ 
ı 2 M hk • J • • Clark Gable ı Gecenin ıeç vaktine ~ka- Daha sabıb ~essıi~lll~ 
t • 8 Um ar gemJSI Jan Cravford : dar davullar zaraalar çalı- k6y çocukları ıfl. ,-

1 l Seanslar : Kahveci Gazeli 2.30-6 9.30 : rak, köy6n şen delikanbla· tığı odanıu ki~ıoilll ~ .~ 
ı Mabkôınlar gemiıi 4 ve 7,30 da başlar. ı 11nıo orta oyunlarını seyre bekleıiyorlar, ~ 111' ,,. 
ı Cumartesi ve Pazar giinleri 11 de baılar ı koyularak eğlendiler... peıklr, kimio•0 ,,,1t'' 
ı Yaz fictleri: Birinci 25. Balkon 30. Kolluk 40. ilk 1ealİ· ı K6yüo ıöiütlüklcriadcn liğeni. ibrik, rA~,,d••'/ 

· iaci 15. Balkon 20. Koltuk 25 kuruıtur. ı yllk 1 n mehtabın tatlı ı;ık· maııaı bekliY0 ' ~· • 

-So"" 



~ifil 

bubat satış·iS:va ~t. 
hakkında l ı ,,. k rs .....__o-. 

~.t. -
oı,ll - T •cir vaafını 
~•lc·~c olınıyın bilü

lııd Ve b k t,taft 6 mi ıa-
f,ıı, ııd111 yüz kilo-

t ~e ~rpa, buğday 1 

ttiııeYll af •atışlarında 
1 ••tıı {~e nevilerine 

i ' •atı teıbiti hak
•oord' 

td'I . •naıyon kara· 
ı lll•tr ....._ ır. -o---
~ odaları 
it kındaki 

'ıt, 1 •n 11 b 
"''"P ")•b le Q1aa nıüzeyyel 

t_ lııadde:~~ Projesinin 

--o--
Sıvas-lktiut vekaleti ta· 

rafından vilayetimize gön· 
derilen el ve dokuma tez
gihlıı ı muhtelif m1ntak lar
daki köylere göodertlmiıtir. 
Bu tezgahlarda çlllı1mayı 
öğrenmek için kurslar açıl· 

mıştır Şehrimizde Fevzi Pa
şa ilkokulunda da bir el do· 
kuma tezgih kursu açılmış-
tır. 

--o--·-
Mahkôm a ın 

Daha igi kontrolleri için 
Bir nizamname 

hazırlandı 
İttt11ı •zılay, Ço-

t~,.. .. '. l<Qruınu. Türk Hıpisbane ve tevkifbanc-
l "'"lb !erinin idaresi hekkıadaki 
"'tt 'Yeti Kurumları , tııaı,,1 kanunun ikiDcİ maddesini 

'•••~ tıe!etin mu- değiıtiretı bir k un meclis 
'-Li 

111111 -ıktu bı·r - b ' 1 · t ' .. Q -.. umumı ey tıne ge mış ır. 
\il .. ~,tkıat"'lınııını ta- D - · b dd ·ı b · .. ,._. "' egışen u ma e ı e apıs-

L ltd' ıııı,llt ır. ha11elere mahkumlar namına 
~ .. Ptc» •elrlleti yeni hariçten gelen veya mab-

le · Jeıi ı. k.:ı. 1 d 1-ı k ti tib· uaıırlamıı, um arın y.ı:: ıa arı me -
llaıa~,'b 1 liılkodaları. tuplarıo d ha sıkı bir kon-

'l ' ''•t k trole tibi tutulması, mah-tteu . e,,, ı ve 
' ttı t if . kumların ziy rc~cilerle gö· ,,_. ar c11 \>a· 
-,._ ~ hilkaıe tibi rüşmcılerinio dRh iyi bir 

''•rlııtarmıı- mürakabe altıoa lınabilmcsi 
ve bu su etle bir takım 

ıt, ıııı ... _ 

~- HABERLERi 
it~ ~:~~~bde Meh-
'" ~"'"'- 111 

&zerinde 
,tt'i '•le •lınmıı-

zararla fikirlerin hapisane
lerde tek vvün etmesine lm-

kia verilmemesi esaslan 
temı n edilmektedir. Bu say· 
dağımız hususları tesbit et
mek üzere bir de nizam
name çıkarılacaktır. __ ..,_ 

~licl, 'i 
~,~~"f 0 .. ~hy, oğlu lspartad1 gu··ı. ~ 'tiaaı R u Hayda-

bftlikt!•ldıiından v ı•stı•hsa ı· 
~ Y•kalan· ya 2'1 

ı. '' "''-tab· Isparta - Viliy timizde 
_, y~il .. ıt çar- mevcut gülyağı f brikaaı gül 
~ ''-

0ıha Vahit mevıimioiu gelmesi münue-
~) .. ı, ·~ 0 ilu Ya· betiyle faaliyete geçmiştir. 

't fl,tı 111•ile lca- Bu yıl gül fiatları geçen 
~ ~ld, 316 ku· yıla nazaran kiloda 1/2 ku-

:tiı, ib~~lcurup ruş tcreffu g6ıtermiş ve bu 
'~•l 1 

ir yap- s~beple müstahsil de fay-
' '''111•tlardır. dalınmıştır. 

,~, ~efterdarlıiından: 
~•lilc 944 tıumanh Riza oğlu Abdülkadir 

"U~ """ ~6°klınıaımı ifa ttirmediğioden dolayı 
~lttit lrihnlerjoe göre 50 lira para ccı~sına 
ı, . 

• ~'I •dre1 ~ I 'fail olarak gösterdiği: Paris 170 B nlevard 
\il~ '••~:•~at 48 50 8 Rue Des Darda Nelles: 
~~ 'ld .. •sıyle ar uılmıı isede bulunamamış ve 

~-'''" ~ d~ nıeçbul buluumuı olduğundan mu
~~ı •l •••hinden itibaren 15 giln ıçinde mez

il e • • '-
1 

e ııtablik vergileri şubesi vezneıine 
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~~,A SAHiL PA K 
~,,~ •• ?SU AÇILDI 
~---~•Yeu ••zende ıve hanendelerinden mft

d,"'Ql~ll •c:rayi ahenk etmektedir az heyet 
t ~ i'tli ~ea kraliçesi •ahi binin cıi ve ko
l "''d u2a11niyeleriaden bayaa Durdane de 

t ' te · b 'it' Qltl 11111 ava, cıDfeı mDzik, ve milte 
"-'-la,~~rle muhterem halkımızın çok 

•aktır. Koıunuı. 

(HA.L • ıN ses ) 

-- --
Mersinli emtinden k-

makt olan m ada ç yının 
yukını &!' fi rda kesilmesi 
yüzüadea bu civarda bulu
nan bahç ler hem n kuru
mağa yüz tuttuğu ve bu su 
yüziiaden de h r gün bazı 
kavg lar zuhur ettiği haber 
veriliyor. Ba t r flarda otu
ran bırçok bahçe sabipl~ri 
matbaamıza gelerek bu 8U 

işinin bir bal çaresi bulun· 
mak üzere ilgili makamların 
dikkat nazarını celbetmemizi 
ric ediyorlar .. H lkımızrn 
bu b kh dileğinin yerine ge
tiıilıııesioi bizde istir bam 
ederiz. Çünkü: 

HALKIN SESi ~~~ru~ 
YENi Si· 
LAHLAR 

--9m:--

Amerikadan bildirildiğine 
göre. Amerikalalar"Veacenı" 
ısimli yeni bir pike bombar
dıman tayyaresi tipi yapmıı
lardır. 

.. Valgi Eyıkı·aft,, firmaıı 

mümessili Milların beyanatı
na göre, firma 1 ıoa günler· 
de Vencens pike bombardı
man tayyaresinin ıon nok
aaalarını da ikmal etmiş ve 
)•pılan tecrübeler netıccıin
de bu tayyarenint pike bom· 
bardımao tayyarderi içinde 
en mükemmel olduğu anla
şılmııtır. 

Miller, tayyarenin ıilib-

1 11 1 ıürati ve yapılışı bak-

kınd kendisine oru1 n su
allere cevap vermekten is· 
tinkif etmiş, fakat ıadece 

bu t•yyarenin son Avrupa 
harbinden alınan dersler ve 

tecrübeler neticesinde ya· 
pıldığını, bütün techizatınnı 

en yeni ıi ah tekniğine is
tin t ettiğioi ve çok kısa 
bir bir zamanda bu tayya
r elerdc. kültiyetli mi tarda 
ingilteu.ıye e •kedilec ğıoi 
öylemckl iktifu etmişhr. 

V ncens pike bombardı· 
mao ht) y elerin konan 
motör Rayt-Siklon motörü-

dür. R yt-Sıklon motörü, 
1939 yılı Nevyork b ynelmi-

lel sergisinde t ıbir edilmiş· 
ti. Bu motör, iki bin b y
gir kuvvetindedir. 

Vencens bombardıman 
tayyaresinin her eyi gizli 
tutulma klı bern bcr Ameri
kan ilim ve fen mecmuala-

rının yaıdıklanaa n zaran 
bu tayyare bugün Avrupa 
bup sabnel rinde kullanılan 

pike bombardım o l yyare-
1 riaf n en mlitek mili en 
sftratliıi imiş. Bu tayyareoin 
dııında değil, içinde imif. 

SoJ10 Y nn 

21 Haziraa lt4f 

A D nyada eler Oluyor? 

y T 
--o---
-2-

Tobruk gazeteci eri m s
lden yetişmedir. 
Şunu da ilave deyim ki 

it Jyanlar T obru ta mükem
mel tenis kortJan t sis ey· 
!emiştir. fşte Tobruktaki 
iogiliı garnizonu bu sabalar· 
dı eğleniyorlar: Tobruğun 

Mııır ile muvasalası katiyen 
kesilmemiştir. Kahirede çık
makta olan lagiliz gazetele
ıiadea bia nüsha Tobıukta 

satılıyor. 811 2•zeteler 48 
saatlak teehhürle T opruğa 
geliyorlar. Yiyecek mesele· 
sine ~elince; İngiliz garnizo
nu mükemmel bir surette 
iaıe ediliyor. Filo sayesinde 
Tobruğu müdafaa etmekte 
olan kuvvet, hiçbir şeyden 

mahrum değildir. Muhtelif 
alayların farınları, ber ıün 

nefis beyaz ekmekler çıkar
maktadır. Un, Avustralya
dan getiriliyor. Antipodeı 
adalarından ve M111rdan ge
tirilmekte olan tereyağ, ta-

ze etler ve sebzeler ıaye· 
ıinde nefis yemekler pitiri
liyor. 

T obruk. kara muvaıala • 
aıudan da mahrum değildir. 

Zabitler, askeri muhabirler, 
bazı patika yollarını takip 
ederek Tobruktan M111ra . 
gelebilmektedir. Tabiatile 
Tobruk garnizonunu, dcıniı 

ve hava tarikile iaıe etmek 
d ha kolay olmakla beraber 
k ra muv s la11 da bakidir. 

Göring biç şüphe yoktur 

ki Stuka tayy relerinden 
dolayı mağrurdur. Bu meş· 
bur pike bombardıman tay· 
yarel ri, Fransa seferinde 

büyük tahribat yapmışlardır. 
Fakat Tobruk gibi gölgeıiz 

bir semada bunlardan kur
tulmak çareleri bulunmuıtur. 

~tuka aşağıya doğru daldı· 
ğı ıamaa bekleniyor ve tek-
rar yukarıya yükselmek için 
üratini z lttığı ı mı o ha

" dafi toplaril ateş edili
yor v tayy r 1 r düşürülü· 

yor. 

Mitr11lyo.ıcül r ra!ındı 
b ogisi d b çok t yyare 

d şü cceği iddi sile mü a· 
b alar t rtip etmektedir. 
F at bu v, itgide Tob· 
ruk ıemalarıoda rı.edred kes· 
bediyor. 

-Son-
un mmınıınnnnmınıı 

Diş Tabib. 
Muzaffer HUsnU Levent 

Işık 
bmlr Memleket ba.ıtan09i 

Rontken miltebaHa•ı 
Rontken •• Elelııtrtlı teda•bl 
yapıhr. Udaei 8e7ler So lııı 

~ C; i.lf o ı.s 2 

L yl klerin 
hayatı 

Alcn nyada Şarki Pruıya• 
da Poziten de Oıaitoloji 
istasyonuou tedkiklerine gô· 
re, Almanyada mevcut olan 
40,000 çift leyleyio yara11 
Ş rki Prusyada yaşamakta• 
dır. Son tedkiklere göre ley• 
tekler baharda her :ıaaıaD 

eski yuvalarına dönmezler. 
H lbuki şimdiye kadar leJ
leklerin hep ayai eski yuva
larına döndükleri ıaaılıyordu. 
Ayoi suretle, leyleklerin. köy 
avlusuna, köylülere daba ıi· 

yade bailaodıklan iddiaıı da 
bugün tasdik edilmemekte
dır. Leylekler de, insanlar 
gibi kendilerine elveritli, mü
nasip olan yerlerde yerleıir· 
ler, orada yeni yuvada kala
bılirler. Erkek ve dişideD 

mürekkep iki çift leylek ıi· 
lesi, ayni ocak. yuva için 
mülkiyet iddiasında bulua
duğu takdirde, bu iki aile 
arasında ölüm veya yaralan -
ma ile neticelenen kaalı mi· 
cadeleler olur. 

Umumi kanaate göre, 111-
lek çiftlari birbirleriDe çok 
çok bailı olup iyi ve aaclık 
zevç ve zevcedirler. Fakat 
bugün bu kanaat reddedil· 
mektedir. 

Çok defalar ailevi ilıtillf 
sebebiyle baharda aıcak 
memleketlerden zevç ••Ja 
zevce alaa leylek y11va111aa 
yalnıza döaer. Bazaa ba 1al· 
nız leyleyia kendiıine baıka 
bir eı bulduğu vaki olur. 

Sazan da bu yalnız leyleyia 
e~i sonradan belilerek zevci 
veya zevcesi olan leylek &

zerinde hak iddia eder •• 
yeni eıle kavi• başlar. Me· 
sele de iki taraftan birinin 
yenilmesiyle, yuvadaD kopl· 
maaı ve yen eıin kaçmasiyle 

halledı lir. _ .. ____ 

Bulgaristanda totoı 
akimi 

Bulgaristan timdi Avrupa· 
nan en büyük tütün mtııtalı· 
ili m mleketi olmuştur. A•· 

rup en iyi cins ıigara tiitlla 
cinsi rini yetiştirmekte 
ol n Mak donya ilo Garbi 
Trakya şımdi Bulgaristaaıa 
idaresi altında buluouyor. 
Yunan Trakya ve Makedoo· 
yası senede 401000 ton ye· 

tiştirmektedir. 
Eski Bufgariıtandaki tiltBa 

zeriyab ıon senelerde iki 
misli arthrılmış ve bu ıuret
le istihsal 80.000 tonu bul
muştur. Tütün ıerine rayri 
müsait sayılan birçok JU• 
lcrde şimdi tütün yetiıtiril-
m ktedir. 

Cilt \' Zührevi Haıtabklan 
Müteba11ııı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
l 
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~tAD YO 
JAZETESINDEN 
j d"• • . h" DJADID ıa-er ııyası u-

Ceza evinde 

RADYO • TELG AF HABERLERi Okuua::r1ver::ı1···~ 
leıine gelince bunlar baı· 
iki Jıı•m• ayrılabilir: bi

iai Sovyet • Alman mü
betleri, ikinciıi de Ame

l • Almanya mliaaıebetle-

wyet - Alman müuase
erinde normal olmıyan 
bir vaziyet yoktur. Yal
Almanlar tarafından ıar k 
atlarında yapılan tabıi· 

bir çok ıayialara yol 
4DAktadır. Romanyada ve 
liDdiyada yapılan hazır

lar da bu ıayialara tak
• eder mahiyettedir. An

gerek Sovyetler ve ge
Almanlar ortada fevka· 

• ,le bir vaziyeti• mevcut 

Ruzveltin 
Beyanatı 

--o-~ 

Vaıington, (a.a) - Roy· 
ter bildiriyor: 8. Ruzlfelt 
kongreye gönderdiği bir 
meaajcla Rohin Moor Ame-
rikan vapurunun bir Alman 
denizalbsı taraıfıadan tor-
pille11meıini bir enternasyo
nal haydutluk hareketi ola· 
rak tavsif etmiş ve Amerika 
birleıik devletlerinin açık 

denizlerin kulJanılmaııaı Al
maayaya terketmiı niyetinde 
olmadığını tauib eylemiıtir. 
B. Runel eıcümle demiıtir 

~adıj'lnı bildirmektedirler. ki: Robia Moorun bir Alman 
i kaç ıiia evvel Sovyet· denizaltısı tara{tndan bahrıl-
• tH• Tu ajan11 bu ıayiaları mıı olduğu kat'i •urette 

llaalamııta. Diin ıelen bir tesbit edilmiıtir. Torpillen-
:i.ll'li• telsırafı d~ bu haber-
ria çocukça olduğunu ve 
ailizler tarafından uydwul
ttanu iddia etmektedir. 

1 .acak Romanyadaki askeri 
larhklar gizlenmiyor. Hatti 

1 in aktam Romanya asker
iaia Sovyet hududuna geç

kleri hakkında bir haber 
ıyalmııtır. Fakat ıoaradan 

, ~aaa doğra olmadığ'ı anla
ılmııbr. Diğer taraftan 
~•dra radyosu Sovyet • Al· 
ıan aıkealeri arasında bir 
al .. deme hakkında Berlia· 

• &e bir tekzip neıredildiğin
lea bahletmiıtir. Londra 
adyosa Berlindeki Sevyet 

, Dlytık elçiıinin Alman ff a .. 
riciye nazırı Fon Ribbenropla 
ıriirliıtliğllnii ve Mitlerle de 
rlı lf eceğiai bildirmiıtir. 

bir lariliz muhabiri Al
manyaaın balen fail hizmet
te bulunan ancak iki büyü 

1 harp ıemiıi kaldığını bun· 
lardan bir tanesinin Biı
markıa eıi olan Tirpiç Ye 

menin umumi hedefi Ame· 
rikan ticaretini okyaauıtan, 

bu ticaıctin Alman niyetle
rine münafi gibi g6züldüi0 
her yerden kovmak g ibi 
göıükmcktedir. Huıusi be· 
defin ise blltiln doıt mem· 
leketlerle ticaretimiıi inkıtaa 
uğratmak gibi ıöıllkmekte· 
dir. Hiç bir Amerikan 
gemisinin veya Amerikan 
t•lebiain kendisini korsan
lardan maıuo telakki ede· 
miyeceii vo AlmanyanıD bizi 
lngilterenin yaıamakta de· 
Yam etmesine yardımda bu
lunmaktan vız geçinceye 
kadar yıldırmak niyetinde 
olduiu hakkında kendimizi 
evvelce ihtarda buluaulmuı 
teliUci etmemiz icap eyle
mektedir. 

--o--
Moskova 
Radyo u 

tliğerinin de bir cep kruva- Vişi (•.•) - M~skova ıad-
sori olduğuna yazmaktadir. yo~u, bu sabahki aeıriyatın-
Uıua zamandan beri Breıl da, Sovyetler birliği ile bem-
Hmaaında bulunan ve aiır hudud olan memleketlerde 
Arette tahrip edildiği kabul alınan ihtiyat tedbirleri hak-
edilea Sarnborat ve Gnay- kında hiç bir ıey söyleme· 
seaay ıemilerilo Bilmark ha· miıtir. 

disesiaden sonra Breste il· Sovyet halkından buıl 
tica eden Prens Ögen cep edilebilen intibaa bakılırsa 
kruwazör&nün de Atlaatiğe hudutlarda gayri mutat biç 
açılamıyatakları kabul edil- . 

• kt d" bir ıey cereyan etmemektedır. me • ır. 

Vaziyet ne olursa olıun is· 
tikbaldo Atlantik mıeydan 
mabarebeıinde Jngiliz gemi 
aayiabnın marttan mayıı a 

1 bdu dt.Yam ettiği tempoyu 
~ ı pek as teme•v&çle takip e-
- deceği unılmaktadır. 

Bu den de Alman tay· 
yarelerinin Icıiltereye karşı 
yaptıkları taarruzlar niıbetcn 
daflnık ve küçUk mlkyatta 
olmuıtur. Girit muharebesin
dea beıi 18 ıün geçtiii halde 
Alman tayyareleri hiç bir 
sabada büyiik ölçüde taar· 
ruzda bulanmamııtardır. Bu
nun bir çok sebepleri olabi
lir. Bunların içerisinde eD 

muhtemel görülen Almanla
rın yeni bir taat ruz için ha-

B. M. Meclısinde 
ÖRFi iDARE 6 AY DA

EDILDI HA TEMDİT 
Ankara (•.a)-B&yilk Millet meclisi dün Şemsettin G&

naltayın riyaıetinde toplaamış Ye açılııı m6tealdp lıtanbal, 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Çanakkale ve Kocaeli vill1et· 
lerinde 9 ikiaciteşrin 940 tarihinde ilin edilerek B&yilk 
Millet Meclisi karariyle üçer ay temdit edilen örfi idarenin 
hitam tarihinden itibaren daha altı ay mGddetle aıahlma· 

sına ait Baıvekilet tezkeresi okunmuı ve ittifakla kabul 
edilmiıtir. / 

Meclis buau müteakip çiftçi mallarının koranmaaı kanan 
JiyihHıaın miinkeıeaioe geçmiı •e bir kıımıııın mlizıkcre· 
ıini bitirmiıtir. 

Meclis gelecek içtimaını Pazartesi gllaü yapacaktır. 

Milli Şefimiz Yalovada 
Ankara - Reisicumhur ltmet İoönil d&n akıam buıuıi 

trenleriyle bir kaç güa istirahat etmek Dzere Yalovaya ha· 
reket etmiıler ve istaıyonda B. M. Meclisi Reiıi Abdtilha· 
lik Rcada, Başvekil Refik Saydam, bütün vekiller, C.H.P. 
genel sekreteri, bir çok mebuslar, Ankara vali ve belediye 
reisi, Mevki ve merkez komutanları, emniyet mildfirü •e 
diğer zevat tarafından tefyi edil itle• dir. 

Türk - Alman paktı Büyük 
Meclisinde Millet 

Ankara (a.a)-T6rk-Alman dostluk muahedeıinin taıdi· 

kine dair liyibayı bükümet meclise takdim etmiıtir. Uyiha 
ve merbati anlaıma hariciye enc8menine havale edilmiıtir. 

Timurlenk'in 
mezarı Rusya
da bulunmuş 

Londra radyoıu, dün ge
ceki aeşriyatıada, Röyter 
ajaaıınıa Moskova muhabi
rine atfen eotercstan bir 
haber vermiştir. 

Buna nazaran, meıhur 
Timurlenkin lihdi, Raıyada 
buluamuıtur. Timurlenk'in 
iki oiluoun da bu mezar 
yanı .. da bulunduiu meyda· 
ne çıKarılmııtır. Bildiıildiği· 
na göre, Timurlenkin baca· 
ğındaki ıakatlık, lihdin 
içinde bulunan kemikler 
üzerinde tesbit edilmiıtir. 

"Anadolu" 

Şiddetli bir 
infilak 

L•linea, (a.a) - Dlia ak
ı•m Cebelüttarıktan ıiddet
li bir infilak 1esi gelmiıtir. 
İnfilikın limanda bulunan 
bir ticaret vapurunda çıkan 
yana-ın neticesinde vuku bul
duğu tahmin edilmektedir. 

--o--
Ankara polis 

kolleji 
Ankarada yeni açılan po· 

lia kolle jlnin birinci sınıfına 
devlet ortaokulu ile liıe ta
lebelerinin kabul edileceği· 
ai memuuniyetle haber alın· 
mıttır. 

---- i 't••" Halkevi kuralar kolll• ojd 
nin ceza evinde okatt sli 
mahkumlara diploma t•' 
merasimi düa yapılmııtı'· 1 .. 

Merasimde Yali, pa~ti ':., 
f eltişi, halkevi rei•~· . d.,. 
müddeiamami, llalke•1 1 

,.

heyeti azaıı ve yardı~ .,_. 
venler cemiyeti &yeler• 
lunmuıtar. r 

Merasim çok parlak C,ı 
miıtir. Ôace kurtlar f 11

'

reiıi Bay Gaffar ve 1 .,lıİ 
ıcaç mabk6mlard•• ir't 
a6ylediği nutkun c6111blll' ,., 
hük6metiaia feyizli '~rls•" 
rimli itlerinden, balk 

61
t,r 

sınıa ve halkeriai• f ti" 
diği irıattaa çok 111i••;..,, 
ve m&teha11iı oldukl•'~,,.., 
ve bu ıaretle ka•11••1 ,ı,,. 

L 1eft lekete ve aayır . bifl•' 
karıı pek derin ıe•11 fi 

d·r.nad•• _.k rinin kuvvetlen la· d Ç"_r 

bir diğer mahklllll ~ 
kuvvetli milli do1k_...,. 
dola bir manzum• 0 ~ 
tur. En ıonra diplolll~;f' 
mahkumların ••çok 1 'f'r 
fak olanlarına bal~:~i 11tf' 
dım seHnler cem•Jbedi1•'" 
fındaa hazırlana• bl1,
ba cemiyetin bir asa",, 41.' 
tarafından daiıtıllll•f _.,, 
vetlileri soa der•'~11 -" 

ba11is bırak•• ·)tJJltd'' 
rasime nihayet '''

1 ._ı1s•~ 
Bu m&aaıebetle ti ~ 

mizin yornlmak billll tl';f 
kanı doktor 8'~• ~ 
Hulki Curayı ve dilıl• i ~· 
miidirin&a göıterf d•~ ,r 
met, ıayret "' t:bri~ 
)arından dolayı ·ıdik· 
meii bir borç bı __,. dlf' l'' ----o- ,ıı .'1)-

M lllİ $BfimlZID l;,ı ~ 
ıere gönd•~., \ 
c11abi •!A 1 

Berlia, ( a.a ) ,. -~ 
ajansının hu•a:~ ~ l~ 
bildiriyor: so;e dl'_,.;"' \' 
Hüarev Gere ı.ı"·,,- \.t 
16 da F&br•' 1116' ~ :~ 
kabul olu••'•~j _._~ ~ 
g&nderdiii c•~• set'~~~ ~ 

Bahri baba 
takdim etmitl•f· 1.1.t ~ 

d. t• ., I geliş ve gl ıt ,,.,-t 
HZ heyetine illveten bir do kıta tarafı•d•• ... "' t ,.,ı,, 

sahil park gazinosunda :::t:~ı:;: •• ·:;:.:~:.d~:!:~. ::a,ı:::~ka ~ "' 
Dün akıamdaa itibmren bıılamııtır. -- JitJ'' 

fi;~;; .. y-;;n .. A;k;;Hk""Şu~1 Binga~i-•~!f ~ 
ı b • d • : bo1111J1P .,~,~ 
ı esın en. ı K h" <•··> .,,. d~ 
ı 1-336 ili 312 dahil gayri müılimlerdea hiç askerlik ı a arc t1eri d6' ,, ~ 
ı yapmıyanların ıevk edilmek &zere 23·6-941 pazartui ıli ı Ya kuY•• vaııt..ı-:; ~7 
ı nl saat 9da ıabede bulunmalara. ı motörll oıitr-'1 ~t' 
ı 2-Yukarıdaki linci maddeye bedel Yererek hiç aıker· ı yaparak 11,ıp ~I fi 
ı lik y .. pmıyanlar d .. lıi dahildir. ı tutarak• ~· oı•" 1 1 
: 3-t.linde, a•kerlik yapıpta •esikHı olmıyaalar vaziyet· ı Biagazi hlll• .... ~·~/ 
ı lerini tashih için keza ayni rinde 111beye mtlracaatları ı lar boınba•·~ , d' , . 
' ilin olunur. ı Dla 1tl•'

111 
p11ot 

: 4-Gelmiyealer hakkında aıkeri m&kellefiyet kanunu· ı Avuatr•ly•b 

lagiliz bombardıman tay· 
preleri Almanyaya karşı ge• 
ce taarruzlarına devam edi-
1orlar. Düa rece de doka
naca defa olarak Kolonya 
n Dtls.eldoıf b61releriade 
Alma• aiJr ııaa1iiDe taarruz 
..Ulmiftir. 

---ıliill~ 

ı nan bu haıultaki ceza maddesi tatbik edilecektir. ı d.. ti tlf· ~ 

urlık y;;:;i:;.Niii.(SAADeT)=·~:~:;;;:~.J::;;~ .. :~ 


