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Sene 11 - No. 3911 yazı tol eri telefoeu %020.1 PERŞEMBE 19 HAZiRAN 1941 

ur · ıan us u 
ıua e esi un· imza an ı 

Dostluk muahedesi 10 sene 
müddetle muteber olacak 
Muahedenin imzası teklifi Partide ittifakla 

ve sürekli alkışlarla kabul edildi 
Tarihi ve mühim bir dostluk vesikası olan bu muahede ile 
tarafeynin mevcud ahdi vecibel'J#.i mahfuz tutulnıalıtadır 

Ankara da 
akisler 

·Hariciye Vekili ve 
Alman Büyük Elçisi 
-mühim beyanatta 

Tnrk -Alman dostluk 
muahedesinin metni 

bulundular 
"Türk ve Alman 

milletleri yekdiğerine 
bir kere daha el 
uzatmış oluyorlar,, 

A!nbra, 18 (A.A.) - Bu 
akşam saat 21.15 de HaTiciye 
V ekıfil~ti binasında Türkiye ve 
Ahnaınya arasımi'a imza edil
miş olan muahedenin metni 
aşağıdadır: , 

'füıikiye Cümhuriyeti ve 
ALman Reich'i, 

.Aralarındaki münasebetleri 
mültc-'kabil itimad ve samimi 
doot!u~ esasına istinad ettir
mek arzusu ile, ve her birinin 
elıyevm mevcud taahhüıdleri 
!kaydt ihtirazisi tahtında 
bir muahede aktetmeğe karar 
vermişler ve bu maksadla mu. 
raıhihaslarını tayin etmişler
dir; Şöyle ki: 

Tihikiye Reisiciimhunı: 
!İızınıir Meb'usu ve Hariciye 

Vekili Şükrü Saraoogvlu'nu · - . 
Almanya Reich Şansölyesi: 
ıAnlkara büyük elçisi Ekse

lans Franı Von Papen'i. 
ıBu murahhaslar usulüne 

muıvaıfık bulunan salahiyetna
melerini te3.ti ettikten sonra 
atide'ki ahkamı kararlaştırmış. 
lardır: 

Madde 1 
Tür!kiye Cümhudyeti ve Al

man Re~ch'i arazilerinin ıma. 
suniyctine ve tamamiyeti müL 

kiıyesine mütekabilen riayet ve 
ıclloğrudan doğruya veya dola
yınile yekdiğeri aleyhine mü.. 
tev~i.lh her ıtürlii harekattan 
tevakilci etımeği taahhüd eder
ler. 

Madde 2 
Ti111kiyc Cümhuriyeti ve Al

man Reich'i müşterek menfa. 
atlerine taalluk eden !bütün 
meselelerde bunların halli içın 
mu•talbaıkatı temin etmek üzr> .. 
~ aralarında miyen dostane 
temasta bulunmağı,. taahhüd 
e&er1er. 

,"lt,fadde 3 
İmzası günil mer'iyet mev

Udine girec~k olan bu muahe
de on sene mi.i.ddetle muteber
dir. Yiilksek a'kid taraflar, mu. 
aıhedenin temdidi hususunu 
vakti merhununda aralarında 
'kararlaştı racaklarchr. 

IBu muahede tasdik oluna
calk vıe tasdiknameler süraıti 
mürriküne ile Berlinde teati 
edilecektir. 

T.üııikıçe ve almanca lisanla
rmdıa, her iki metin de ayni 
'Veçfuile muteber olmak üzere. 
ilki nüsha olarak tanzim edil
ımiştir. 

Ankara 18 Haziran 1941 

2ŞO gramlık çavdar 
ekmekleri çıkarılıyor 

Hariciye vekili şüıcru sarac<Jğiu Vilayet francala tevziatı için 
~ bir beyanname neşretti 

Yalnız hastanelere ve doktor raporu 
olanlara francala verilecek . 

İstanll>uıl vjlfı.ycti francala tev. 
ziaıtı haıkkında dün hır beyanna
me neşretmişLir. Bu beyanname
ye göre francala yalnız hastane. 
!erle oosta bulumı.n kimselere ve
rilecek, haslaların francala ihtL 
yacı mahalli hÜktlmet ve beled_iye 
do'ktorl.arı tar:ıfmdan verıiece'k 
raporlarla tevsık olunacaktır. Bu 
raporları alanlar, bel0diye şubcle-

Alnıan biiy•i,1c elçisı Fon Papen rıne müracaatla ısim \'e adresleri. 
An ra. l8 (A.A.) _ c. H. P. ni ve raporlar nd.:ı. yevmi alacak. 

MecL Grupu bugün 18/6ı 941 ları francala mıktaruu v devam 
Çarşa oa gi.ııı.i saat 17 ele re s ve. mıı.ltldcıt"ni listetlern ıluıydettirc. 
ki Trabzon meb'usu Hasan Saka~ c~lnr. Raporlar na, kavmakam 
nın re 'Si g 11 e topl n-iı: .. İı'l<i~ ·'fri~ı an lısteye kaydo-

R ..... ' ·~.ı<>·onJ. ~r. me>~~·uha~ verılcn uzname c ) aln :r. Almanya~ UJ\ C\ -
lnüzakeres· hu deh ıkmal ve jn-fac m~eu.~ se t)"r·nck•kı fırınlııra 
edUm.ış olan dostJuk ınuahe\1 c~i müretım;$ f~.~la ::ılacrıklard•r. 
Yardı · ., Frat~L~' lek mecburiy2tin-

• F• ,. -; ~ " 1 .. l<" 
Bu maksad!a söz alarak ktirsi.i,., ~ olan V r ya b.zza. 1U u. 

{Oevanu 3 üncü sayfada) me ~W ":iiy\! doktorlarına 

Vali ve Belediye Reisı L1tfi Kırdar 

miıracaatla kendilerini m .taycne 
ettirecekler ve~·ahud bt.: doktorla. 
rı e\ !erine daveı' edeceklerdir. 

Francal::ı. almağa hakkı olmayan 
{Arkası sayfa 7 sülun 2 de) 

Milli Şefin 
telgrafları 
Reisicümhur ile lngiliz 
Kralı arasında telgraflar 

teati edildi. 

Anlkara. 18 (A.A.) - Reisi
cüımıhur ismet İnönü, Büyük 
Britanya Kralı Majeste İkinci 
George'un doğumunun yıldö
nümü müna:;cbetile tebrikleri. 
ni tetgralla Lildirmişler, Ma
jeste Kral da H.eisicümhura 
tes~kktir telgrafı ile mukabe
le· etnı işlerdir. 

Mlttelikler 
Sariye de 
taarruza 
geçtiler 
Yeni terakkiler 

kaydedildi 

lngilizler Baruta 
30 kilometre 
yaklaşblar 

Miittelikler birçok eıir aldılar 
zırhlı otomobiller iğtinam 

ettile( 

Bir hür Fransız askeri 

Kaıh.iıre, 18 (A.A.) - Tebliğ: 
Suriyede sahil mmtakasında yeni 
teraıkıkiler yapılmJştır. İleri devri. 

( ArkaSı sayfa 7 ~ütun 1 de) 

Bu İş bir gün içinde 
bitirilmeli idi! 

Üç hakikat kar,ısındayı:z: 
Bolluk bakımından Avru. 

panm ıen meı;'ud memleketin
de yıqamakta olduğumuz mu. 
hakkak. 

Yüzde 50 buğday, 30 ar -
pa, 20 çavdar rnıahliitile ya
pılan ekwdfo hem gıda, hem 
de lezzet bakımından tannin 
edici olduğu da muhakkak. 

Bu mahliitla yapılan ekm••
ğin pİ.fmediı{i de muhakkak. 

Kusur ilk günde görül -
dü. Fırıncınh1 acemiliğine, a -
raya kepegin karıtmasına, ya
hud da l<ıt'asmın böjyük olu
şuna hamle .liltli, düzeltilecek. 
tir, denildi. 

Aradan gf'çen hir haftaclır. 
önümüze getiriJPn de el'an 
piımıemiş t..-kmektir. 

Müteh!t<ı~ısı hl lunmalı, se -
bt-bi sorulmo'lil, tecriibesi f::\
pılmalı, hı?psi birden bı. gün
de halledi'rneli idi. 

Y ok,;a 800 bin nüfuı.lu C"I 

büyük ~cbrimizdiı hu kadar 
basit bir ;~i ba~ar :ıcal.:; bir ek

mü~chuıısı mı yok? 

Soruyoruz 

idare i§leri telefonu : 20203 Flab J kanii 

BARDIA 

------

Hare7ditın cereyan ett'ği sahayı gösteri··· haritcı 

Libyadaki 
biiyiik 

mabarebe 
sona erdi 
İngilizler, iler.i 
mevzilerimize 

çekildik, diyorlar 
Muharebe 3 
gün sürdü 
Harekat hakkında 

/ngiliz, Alman, İtalyan 
tebliğlerinin verdiği 

malumat 

,~············································, . . . . . . . . . . . . . . . . 
Askeri vaziyet 
Suriye ile şimali 
Afrikada neler 

oldu, ne olacak? 

Romanyadaki selerberlilı 
manzaraıuun nanon 

Bu sıcaı.e nıeV".ümin en sıc .. k 
ilki askeri mücadeles:, henüz 
bü:tün dünyanın dikkatıni 
cellbetın~kte devam ediyor. 

Suriye sahnc ... !ndc, Berut -
Şam hattı üzerinde İngilizler 
jtarafından yav~1§ b:r ilerleme 
iJe 1hayli srtkış.:tırılmı~ olan 
Fransızlar, Şamın ceııub ve 
cenubu garbi mıntakasında 

mukabil hir taarruza gırışt·ler. 
İngiliz hatlarını delerek hayli 
cenuıba doğru ılı>rlemlş olan 
!bu taarr-.. ı-mn mevzii bir yü'k 
hafifletme taarruzu mu. yoksa 
d .. ~.a uzak h '~fh b r hareket 
mi olduğu hakkında dün bu 
satırları yazdığımız dakıkııya 

Kahire 18 (AA.) Ortaşark kadar geJm·ı olan malfıınat ıle 
İngiliz kuvvetk_ri umumi kararga. daıhi vazıh bır f ' ki~· edin leme. 
hının tebliği: miştir. 

Libyada dün müteaddid hücum- F1ransız hareket hııyli de-
lar tarafımızdan püskürtüldükten rin gitmiş olmakhı. beraber, bu 
sonra, düşman yeni kuvvetler ge - gidişten tam stratejik b "r :sti-
tirterek ileri kuvvetlerimize karşi fade icmin edip ed!!m:yeeek-
bir çevirme hareketi teşebbüsünde leri belli değildır. Mümkı.in-
bulunmuştur. = dür ki, bu hareketi yapan kuv-
- Düşmana kuvvetlerini geri çek - E vetlerin azlığı ondan tam bir 
tirmek ve ağır zayiat verdirmektı:ıı : 

1 l netice almayı tc.-n:ne kıfayeıt ibaret olan gayelerimize vasi o - i ; . . 
duğumuzdan, tedricen ileri mevzi. i eckmes.n. Bu tak~ırde ) ap. 
lerimize çekildik. Yüzlerl'e Alman : (Devamı 2 ncı sayfada) 

(Arkası sayfa 7 ıütun 2 de) '-. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Örfi idare müddeti 
aiti ay daha 

temdid edilecek 
Ankara 18 (Hususi) - Muayyen bir mıntalcad:ı tatbik edilme 

te olan ö;fi ida'e nıüddeli11in 6 ay daha temdidi hakkında verile 
karan hükume. bir tezkere ile Meclise bildirecektir. Hükumetin b 
tezkeresi Medi:ıiıı Cucn'l günkü toplantısında okunacaktır. ............................................................................................. ._ ........ . 

Almanya - lıte en büyük zaferim~ 



.. .., .... , ... 

Askeri 
vaziyet 

(..._.,, 1 inci ..,ı.da) 
tılkJan Dltl'kabil taarruzun verece
ğJ biitıün netice, Beru( ve Şam ü.. 
zerine ıevcih edilmiş olan .hareke. 
Un muvakkat bir zaman için dur .. 
durulmasmdan ıibaret kalır. Buna 
ınıukcibil, eğer, Fransız o:rtlusu, bu 
taarruzun temin ettiği askeri men.. 
.faatleri gen;şretmeye ve her ıki 
ıtaraftan hasmın yanlarını tehdide 
muıva.Maık olurs:ı, o zaman Beı:ut -
Şam Jıattı üzerindeki İngiliz ordu. 
sunun, müŞkül şartlar içinde biı: 
çekilme hareketi yapmaya mcc. 
lxrr olması lııtimali vardır. 

Ancak, bu dakikaya kadar ge. 
len lhaıberler böyle bir ihtimali 
mürnik:ün görmeğe müsaid değiL 
dir. 

Vapurlarımız harice 
seter yapabilecekler 

Resimli JWalrale ı 

Arabi .. u 
186() -Hazır 
45 

iMSAK 

:>. D, 



" 

19 Hazinm 

( Telgra:r, Tele:fon Ve Telsiz 
!Yedek sübay, askeril(Miih·Ş~fj~···ii·~~;~··,ı ÇJVA ÇJ;T 

~rnh.k!!?! memurlar hakkındaki! 8~!r.i~~(}~iıtatı:~~ AL~Mı 
Makineye 

İngiliz filosu Lübnan 
sahillerini 

bombardıman etti 
Frannzlar Suriyede Alman 

tayyarecileri buluncİuğunu 
tekzib e::liyorlar 

Berut 19 (A.A.) - Lübnan ~a
hilinde sa:bahın ilk saatlerinde In
gilı.z deniz kuvvetleri yeniden gö_ 
rünmüışler ve faaliyette bulunmuş 
lardır. Kisve mıntakasında düş ~ 
man mı.ikab ·ı bir hücumda bulun. 
mu,ftur. Diğer cephelerde vaziyet
te tcbedldül '\oktur. 

Vişi 19 (A.A.) - Suriycdc İn
gıli"ilore karşı hal'ekctte bulunan 
tayyarelerin Fransız renklerini ta
şıyan Aıman tayyareler. oldukları 
ha'kkında bazı ecnebi halıcılerı 
işae cdilmışt'!.·. Bu haberler tama
m'lc u)"Clurınadır. Suriycde, hare.. 
kette !bulunan tayyareler Fransız 
tayyarecileri tarafından idare e -
dılcn ve Fransız renklerini havi 
Fransız tayyarcleridir. 

''Amerika yakında 
kararını verecek,, 

Robin Moor vapur• hadiHıi 
miir.aaebetile W eUeıin 

beyanatı 

Vaıington 19 (A. A.) - B. 
Sumner Wellea bugün beyanatta bu
lunarak demiftir ki: Robin Moor'un 
batuılması meselesinde Almanyaya 
karşı tevcih edilen ittihamları, va
purdan kurtulanların Kap' a muva
aalat.ile hafiflcmi1 değildir. 

Amerika al:.nacak tedbirler halt 
lr.ında y•lunch ~i kararını vere
cektir. 

Kıbrısın tahliyesi 
Le~a 19 (A.A.) - Kıbrıs si. 

vil halkından arzu edenlerin tah
liyesi haıldkındd şu malUmat veriL 
tnektıedir. Yahudi mültecilerinden 
büyıüık bir kısmı Kıbnsı terketmiŞ
lerdir. Bunlardan ba;ka İngiliz 
tnemu:t1larının kadın ve çocukları 
\re ha:::. mütekaidler de hareket 
etm işle. 'Xiir. --------

Gene r a 1 F ranko 
nutuk söyledi 

Madı.rirl 19 (A.A.) - D. N. B.: 
General Franko Taceres'te inşa 

edilmekte olan sulama tesisatını 
ı.iyaret ctmış ve bu münasebetle 
şu beyanatta bulu~uştur: . • 

1''alanj ordusu. IF-panyol ınkıla
bınıın en kuvveti. bckçisıdir. Ordu 
harıce ka:rşı İspanyanın !radcs'ni 
ve azmini iiacie etmeli Falanj da 
dahılde tecdıd hareketimizin siyasi 
vasıtası olmalıdır. ------
Romanyada feci bir 

tayyare kazası 
OOkreş 19 (A.A.) - Bükreşle 
~ arasında ışlemekte olan 
~ku tayyaresi nwtad seferini 
yapınalk 'iizere saat 8,20 de Bük -
reş tayıyar<! meydanından havala
ıı.u1ken a]lçak bir yükseklikten dü
terek yanmıştır. Tayyarede bulu
nan 12 yolcu ile üç tayyareci öl
~· Ölen yolculardan dokuzu 
Alman, ikisi Bulgar, biri de Ro -

ınany.a.Illdır. -------
Amiral Darlan 

Amerika sefirile 
görüştü 

Vişi, 19 (A.A.) - Dün Amiral 
Darlan Birle~ik Amerika sefiri jle u. 
zun bir mülakatta bulunmuştur. 

Tasviriefkar gazetesi 
bir ay kapatıldı 

Haber aklığımıza göre, Tasviri
~fltar gazetesi Heyeti Vekile kara
rik bir ay müddetle kapau.lmışt!r. 

k d d 
• •ki• k :\ Birliğı Ankura mıntaknsı kon-

anun a egv ışı 1 gresinin tophntı.n ~ıünaschcti. 
le kongre rı) asetı taraf.ndan 
gönderilmiş olan tazim telJ;ıd -
fına Reis•cıimhur ismet lnönü 

Geçirdiğimiz tered
düd devresi ve yeni 
Libya muharebeleri 

Kaldı ki hadi at, böyle bir te • 
tehhüs için kıifi olgunluk devresi
ne vasıl olmuş da değildi ... Cerc -
yan eden muhnrebel••r, hedefın in. 
gı1; erenin bizzat kendisi olmakt"n Ankara, 18 (Hususi) - Ye:iek 

sübay ve askeri memurlar hak.. 
Jnndaki kanunun iki maddesinın 
dlcğ!ll>"iirilmcsiıw dair olan layiha 
ruznameyıc alınmıştır. Bu tadıld~n 
matksadın birincisi :fevkalade ah
val ~layısifo staj :çin hiznıetc ça
ğmlan yedek askeri memurlarm 
hazar ve seferd.o muad'll~ri rütbe
deki yedek sübayiur gıbı terf e
ddbilımelerini temin<lır. İkincisı 
yaş hadıdi rrıüsaid küçük rütbeli 
deniz siiıbaylarından tab b \'e bay. 
tarlar giıbi geri hizmetlerde b:r 
müdldet daha istifade edilebilmr>~ 
sidir. Bunu tcm:n edecek 22 •nci 
madde encümenlerde şu şcklı aL 
mı.ştır: 

İhıtıiyat sübay ve memurları 
hazar ve seferde ancak tah<l:di Ein 

aşağıdaki c'!vabı vermi lcrdir: 
Muvaffak Menemencioğlu 

Türk Buın Birliği Ankara 
mıntakası kongr~ reisi 

Ankara 
Kongrı•ye başau\a- diler ve 

temiz duyguların.ı teşckkii· e -
derim. 

Ankara, 18 - Basın Bir!iih 
Ankara mınınkası kongresi mü. 
nasebetile gönderilen tazim 
telgraflarına Büyük Milie~ Mcc. 
lis1 Reisi, Ba.p·ek,I ve Parti Ce. 
nel Sekreten leş kkiırlerini bil 
dirmişlerdiı. 

kanununda yazılı yaşlara kadar 
hı:amcte celJ:xılunurlar. Bu yaşlar 
dahi..l'ınrde bulunanlar :ıe dereceli 
ve derecesiz malülen tckai.ıd edıl. 
miş 'V'C ed'ilecek olanlar sıhhıye 
ıheyetlc.rınııı ı:ap.1rlarilc ahvcıli 
sıMıiyeleri kıt'a hızm(•' lerindc ıs- ı 
tihdama müsaid olmayanlar ordu.. 
nun ıhafıf sabit ve geri hızrnetle
rinde kullanılırlar. Ancak seferin 
icabı olarak lüzum gôrulduğü 
taJkldkde den.z si.ıbaylal'ıle. tab.b 
veteriner. eczacı, kımyagcr ve dış 1 
to:biblerinin binb..ışı ve daha a~ağı : 
rütbeleri elli yedi yasına kaJ"r, • ''• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r" 
dıgerleri tahdidi sin kanununda 
yazılı yaşlardan beş sene fazla 
, aşlı ihtıyat süha•r ,.e memurları 
dafo ahvalı sı~ hı,.:cı;i müs<.t d olan. 
ların en geneler ndc:ı ha~lıyarak 
orduya alınab'IMC'r. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç ziyade imparatı.,rluğunun akıbeti 
olduiunu hissclli,iyo-. Maamafih y ~~ alakadar devleti~~ 1 Ciridin i§galae Mihver kuvvetleri-

.. .. degıl, 0 n!arla bera~r ~u. - ı nin. Süveyş kan:ılına karşı olan mal< 
tun dun&'a efkarı uınuıruyesının sadlarını tahaWmk ettirmek b.ııh • 
!_"e.ı:~la beklediği ve öğrenmek is- ıinde kıymetli bir koz elde et tiklt.•rİ 
.edıgı feY, Almanyaııın bundan muhakkaktır. 

Türk - Alman dostluk 
muahedesi don imzalandı 

Amerikan 
Alman 

mftnasebatı 

sonr~ taarru~~u~ıı h~si. İstikamete Bir ~ar.aftan bu r.ılitalea, t.Jiğe
tev~~ ed~ce~ıdır. Şımdıye k.ıdar en bl"l'ftan da birkaç gündenbet"\ gıtı b 
sali.hıyetli m~Jru:ın • bu .hu.su~t.a çölünde cer~yan edc.n ve ıiddel 
ya~!ıldan. t~mınlen~ kaffe~ı ~ıç bır 1 derecesinin hergi:n bi.· nerça dahıı 
kat '>:ete lstı1?'8c.l. etmıyeı~ ~ .akım arlt.ığı bi1diri1en muhAtebelcrf' ba -
farazıyelere ınhı!ar etmışlır. Bun a. kılına Mibvcr dcv,ctlerinin filha 
nn .. iç_inde, A1m~nyan_ııı göstereceği kika faaliyetlerfoi d;tha zivade far. 
abulamelden hır nctıcc çıkarmak ki Akdeniz vıP Mısır etrafında te -
İsliyen ve muuf tabirae boş alıp merküz ettiı"T>ıek istedikleri ne"ice. 
dolu tu:mak malcsadile hareket' e- s:ne varılır. n., mıntakada fng;'jz 
~enler çok huhnmıııtur. Fakat ne- lcr de. Alman'ar da uzun uzun ha 
tıee gene degişmemiştir Hatta, müs zırlıklarda hufonuvorlardı. Sim.fi • 
takbel tasavvurları hakkında bir ye kadar esaslı bir kıpırdüma k,.v 
hayli ileri ~eri yazılar yazılmasının dedilmemes\ mevsimin müsaadesiz. 
kendisini bl\.1.11 tavzihlerde bulun. !iğin .. verilml'kle idi Anlttşılıın Al
~ıya sevketmdı ve bu vesile ile de -anlann bek'f!nmedik bir tlar1 e -
~ır .akım man:ılar istihraç edilmt>k lP.rine maruz; kalm:unak için in~. 
ıstenmekte olduğunu anlayan Al - lj.,1 .. t'. bu m,. .... j,., .... ;;a ... desizlii.rine 
manyanın !>öyle birbirini nakz,..dici rağmen harekıPt birinciliğini eJJerin

B erl İn Vaşington ile fayialar ve habeder :ıeşredi!mesm. "'" bul~ndurmnk isı .. ,....:o; ... ı~"-il:rlı:-r. 
den. ~ernnun kaldığını, bu suretle Fakat geçm:fteki tPrrÜbelerd•n ib. 

bir anlaşmıya Varmak hakiki maksadının ıt.nlaşılmnt.mln ret almlf 11ÖrÜM11 JngilizJer bu de
daha güç olacağ1n3 hükmettiğini bir r.., daha ih•ivn'Jı hAt'el·nt ,,.,ı,.r ı;i -

Ümidini hala kıı~ İsviçre ıazete!eri kaydetmek- bidir1er. Nitekim giriııtikleri taarnı.. 
(BMtarafı 1 inci sayfada) yük elçisi M. V 011 Papen ile, mem. h f d • tedarler. z•ın bir n~ticı? vcrme:n•e">İ ilır"mı.'iJe 

ye gelen Hariciye Vekili Şükrü !ek.etlerimiz matLur.t• ve radyo ser mu a aza e ıyor . ~ Al.'?1811 erica!'ı .harbiyPS.i - bu hareketin genis mikyasta bir tc-
Saraooğlu bu muahedcnın bidayet- visleri neşriyatlnm Türkiye - Al - nuı ıtıyadı.__~teden"hen, ~er~ e!mıyc: tebbüs aayımamnk lazım S?eldi;.ini 
ten.beri geçirnııi oloduğu müzakere manya münasebaıını tavsif eden Berlın, 18 (AA.) - Bir hususi karar verdıgı hareket aat~tinı kavrtetm~ve lüzı..;m görmü~1·rdir. 
saiaıhatına aid beyanatta bulunmuş dostluk ve müte:Cabıl itimad zihni. muıh.a:bır bildiriyor: ve bun1m mahiyetini g&yet gizi: tut- Halbuki Mİhvc?r kaynakları fngiliz 
ve iımusı takarrü:.- eden mu:iliede yeti dairesind~ vukubulmaıı arzu - Alman matbt·at• git4ıkçe daha ~ve sonra, anık: o•aBurak fıttına gibi taarnızunun y:ılnız eh.-.-,,ınivet ve 

ıunu izhar etmek hususunda mu • ' ·· • e~e ceçme ~r. defa da bu. c:ddiye~ine i~aet etmP-k1e kal"'la • 
metnini okuyarak bu vesikanın tabılt kaldık. fazla Alman - Amerıkan münase- !'~ ~yl~. olacagıru. . farzetmemek makta, cereyan ede., muhare~ .. ;n 
metıiyet ve gayesi üzerinde etrafh lbetlerile meQgul olm.aıkta, Ameri- ıçm uwndılik b b b b ı. ,_ 

F P • b t Y r-·· uıuu ır ıe e yo ... ıin>dive ka~ar A•nt<ada irra edi • 
izahat vermiştir. On 8p8ntn 8J8Ra 1 ika Bırleşik devletlerinin Alman- ~~· ~'!. hedef .. ~·~ olmayınca, Jen1erin en pddetl:s1 olduiunıı lıil-

8&ŞYekiltn izahatı .. A .. n.kara. .. ıs (A.A.) _ Almanya yaya karşı aldığı hasmane vaziyet goze corunen dıge· istıkametler et- dirm..tde ve muvaffak olı1mamat1 
b p hakikıı.nda eflkarı hemen hemen ta. rafında mütale~ serdi bir zaruret takdirinde Mıstnn dddi suretle 

Harici-ye Vekilini miiıteakıb söz uyük e.lçıaı B. Von. ıp~.n, An:ı - mamile aydınlatmaktadır. Fa'kat o
1

lu!?r. Bunlar ıse ha~ı~n Mııı~la teb•ikC"ve mar.ı.ı. kal.acağını aöyle _ 
alan. birçdk hatiıblocin bayanatına dolu AJans~ vas~tuıle Turlt mat· . ngiliz adaluıdır. lngilız adaları!e mektedirler. 

.ı..a..ı ll b' t B buauna aşag!dakı beyanatta bu - doktıor F\ınkun nutkunun da ısbat A.kdmiz ett•fında'-! hed,,.flerd n B h , r k ki S • ve sorul.il\. arı sua ere ızza aş.. lu '8 d .. ıu .... e u taarruz mu At: t~ uny!' 
... 1.·1 D Ref'k Saydam tarafın n:mu• r ır: ettiği ~ile, baıı mahfeller va. ve hassaten Mısır<lan hangis:nio la- Lreka.hna müvıul olı!ırJI'- ystrııl.,.,aı• 

VUAt r. 1 - imza edil~~l muahcdenin m~s"ud ruı. ~ 
dan verilen cevablar dinleırdikt~~ bir tarzda akdı Hariciye Vekiliı.e, ş'.ngtonla bir anlaşmaya varmak arTUz için tercih olunacağında te • düşün;:lmüs hir harekettir Ova'" . 
--nra muahedenin ı"mzası t klıfi üırud.ini haıa muıhafaza eylemek- reddiid cöaterenlerin mubakemele- vıcı bir mahive•i de but .. .,,.f.,fir. .,,., ~ matbuata dik.kate deier bazı ı.öz- • d ·• l h'T ecrl bT 
reye konulmuş ve umumi heyetin ler aöylemeie ve ... ilc oldu. Bundan tedir. n ~Ye 11 ua 1 e 1 ır: Belki de, bir A'ma" teıebbüıü"ii 
1rn itti.fab ile ve sürekli alkıŞ- dolayı kendiaine bütün kalbimle Deuıtsdhe Allgemeine Zeitung, :_A:ı.L-ld adtaı1ı.n1 a yapılank b~un, ön'mnek ve 0"" ı.-'1.addüm etm .. lc i. 

~~ 1M.11UNa e ngı tere-ye ar'' ıcra e • çİn yapılmı,tır. F'akl't he .. ne st-bf'b 
larla kabul c-uilmi~ir. teıekltür ed-:rim. yan resmi bi.r başmakalesınde, ha- dil elı: b" · til• b " · • r-•-

ed l d b ec il' ts ı • are etinm u - 1,. J. ... ı .. .,,,,. h .. 1ı1"nna bulıınııun ma 
Ruzna.mede ba1ka bir madde Bu muah e, asır ar an eri len Vaşirı.gtonıı mU'kavcmet mer. -:L.·--A- b• ·b· 1 m!dt · · h'rb' · b ·ı "-7- il' ?rovaıı lifı 1 aayı maıı hiyetinin ciddiveti m .. vt111"dadır v• 

olmadığwıtian saat 19 da celseye me etımızı ı ırıne . ag ay~~ kezi ol.ar* telak'ki etmekte ve İn- ~. me~u olmı.ma!< lazım ftclw. fimdi1~. askeri ha .... \..-~t 111 aiırlılı 
nihayet verilmiştir. ve ancak. Avrupaycı yenı, daha ıyı gilterenin ancak Amerika Birl"'.c:ik Çünkii Cirid ad•·md Aı lara __ _._ • d ı.• L_..1 

• bir nizam ve devamlı bir sulh te. ~ - .t 1 '-'man rnerg•""1ft e u•r teueudıil o1m•d1ıtı. 
Müstakıl Grupla nün e.tmek iatcye. n. siyasetin he - dtNletlerinin 49 uncu devl~t ini zaferi temin eden hakimiyet imili. nm da ayr1 ve l>ar:2 bir delilidir 

teŞkıl eylediği fikrini iler sürmek.. nin yani han hakimiyetinin fncil- 5 m r,;; . 
Ankara. 18 (A.A.) - C. H. P. deflerı hakk.ındaıı:ı anlaşamamazlık tedir. terede Alman. Y• _Jehin_d.e .m. utlak ıu- 11lim VC::a91.w. c,.,,,.." 

..ıı...·ı G , h t' l.rdan dolavı muvak1taten muhtd __.. .. ~elli cd b 1 1 __ ,-
MUıJt-.ı rwpu umumı eye ı, '- '-' . : d' d .. Bu suretle lng:lterc üzerine a- ...... ~e ~ e ı ecegı aoyııenemez. nAt Ç _ k.. •• .. •18 o•n esıu, ıtıma ıı ve ostane mu - ' t--=r b 1 ~ kud l"d" 1m 
18/6/1~ ar~m.•.m gunu, re nuebet.leri yeniden teyid eylemek.. 3bnacak muhtemel bir za.ferdlen uguız avacı ıgı ret 1 ar. A an Romanya, fzmı·r 
vekili İ9t.anbul mcb'u.su Ali Rana tedı'P, b . k , k . ı.. • • lava lnıvvetlerıle fngı1ttte üzerin. 

• sonra, ır tl a e onomık 11arbı ıle d · · ~· ·· d , _ _. ff F • • k d• 
Ta.A.nntn reisl\ği altında toplan- e cmfeCegl muc~ eaeue mU\Fa a- UarJOa JŞtJra e JYOf 1

"- Mualaedenia ehemmiyeti kal'Şılan.ması ic.ab edeceği fikri ile kiyet ihtimftli taraflar ıçın mÜaa\•İ 
mı.ştıır. 

Hariciye Vekili tarafından, Par. 
ti Grupll'llun bugünkü içtimaında 
ve omı mütea1nb Miistakil Grup 
umumi heyetinde, harici siyaset 
haıldkıında verilE'fl maJ Cımat ve iza-. 
hat ü-zerine müzakere cereyan et
ımiş ıve netices~ndc hük~met~rı 
hattı ha-rok~ti ittıfakla tasvıb edıL 
m~tir. 

H~riciye Vekilinin beyanatı 
Ankara 18 (A.A) - Türki -

ye _ Almanya mu.a~·-IC9İnin., im~~sı 
münasebetile Harıcıy~ Vekıı..1 Şuk~ 
rü Saracoğlu matbu~ta utic::teki be -
yanatı yapmıştır: . . 

Birbirlerine kar"ı vazıyetlen 
her vakit açık ve dürüı~ kalmış ve 
dünya hadisa•ın•n asıriarc:t ıüren 
temevvüeatı ~•naı•nda Muarız m~v
kide bulunmamı:; olan Türkiye ve 
Ahnanya, metni b·ıgiin neşrolun~n 
muahede ile, doııtluklarını en ug -

l temeHe:-e iıtinad ettirmekte ve am . . . 
atiyen de muarız vazıycte gırnuye-
eklerini teyid etmek.~ceirler. 

c Yeni ve kat'i bir emniyet 
T .. ,_ ve Ahan mill~tleri bu 

Ur"- k •• b' 
muahede ile yeni ve at ~~ ·~ em • -
niyet havası içind'! yekdıgerın,. hır 
kere daha el uzatmış oluyo~lar. 

Metin.de görüleceği veçhıle. ta -
rafeynin mevcud ahdi .~ccibeleıi 
mahfuz tutuimakla ve boyl~ce de 
bu vecibelerin muahedede münclı!
riç mefhumhra taarruz etnıenv•ktt• 
olduğu tey!d eclılmekt~dir 

Tarihi ve mühim bir dostluk 
vesika111 ohn '>u muahcdenin imza. 
sini büyük bir memnur.iyetle telak
ki eder ve bu münasebetle tnemle
ketimi iyi tanıynn dostum B. Von 
Papen'in netic~ye vwıul için 'itki 
o\an kıymı•tli mesaisini bilhas5a 
zikretmeği vecıbe addrderım. 

Matbuat ve radyolar 
Muahede müzakeratının intacl Ü
~e A.hnauya murahhası vı: bU -

Binaenaleyh bu muahedenin e- ünsiıyet peyda olunmaktadır. bir nisbet aneder, görünmektedir. 1ınnir, 18 (A.A.) - Romanya 
lıemmiyet.ini, devr~mizin tarihi bü - Btmun içındir ki, N:ıtional zeL İngi)iz donanmu'"'n ise, Girid 10• hükumeti 1941 İzmlir entcrnasyo. 
yük. hadiselerinin çer~ev~ıi içinde tunıgun tebarüz ettird ğ:i veçhile, lann~an çok. d:th3 hüyük bir mü_ nal fuarına resmen ıştirak edece. 
de mütalea etmemiz lazımdır. Bu Alman diplomasisi yalnız silaha eaaenyetle hunaye vuifel'ini ifa e. ğini İzmir Belediye Reisliğine bıL 
muahede ayni zamanda Almanya. ' d ğind ·· h old diıımiştir. 
nm ve müttefik devletlerin Avru- değil, fakat ayni zamanda ekono. _ec_e ___ e_fU_p_e_y __ ur_. -----------------

pada ad(llete dayanan yeni biT n.i- mille şartlara ve icablara dıayanan 
zam uğorundo..Ki miicadclf'!krinde, bir Avrupa tesanüdü kunnak için 
imklilini korumağı hllrici siya11e • gayretlerde bulunmaktadır. 
tinde halcim esa. ı ittihaz eden Tür
kiyeye, Türk milletine, ~anlı u • 
ZUn bir tarihin mirıt.'31 olarak Ye 
garble Yakınşarlc arasında bir ra, 
bıta te,lc.il etmek sıfaıile lay•k ol
duğu mevki ve niifuzu ter..in eyle. 
meğe azmetm?, bulunduklar!nlıı 
da bir delilidir. 

Sulh uıhasmda 

Almanyanın protC$lOM& 

Berlin, 18 (A.A.) - D. N. B. 
bildn-ıyor: 

Amerika Birleşik devletleri hü. 
kılmeti V~ngtondakı Alman mas
lalha~rına. 16 Haziran tarihin
de tevdı ettığı bir nota ile, Ame. 
rika araz·sin~ki Alman konso-

Çdk muhterem dostımı Harici- Jıosluilc memurlannın, Nevyorlkta. 
y.e Vekilınin bu muahedeyi iyı bir ki Alman ıstihbara~ kütü.l:iıanesi 
netı<:eye i.datiran ettirmek yohın,.. ve Transocean ajansı memurlarile 
daki müıtemadı gayretlerini bura- . 
da tebc·ı · · te=n.n.t"ıru·· Allman ıdemıt~lları a3anlarının 

t ve en samımı r:\11\. - . • • 
mü ıkendısine a.rzederken Arman Aıneriıka.n ar~z.ısını terkE>tmelerı 
devlet reisile haricive nazırının hıildk.ında tertibat almasını masla. 
da ba.na :ıx.ı tarihi ve;ikayı imza et- ha1ıgürlardan taleıb e~miştir •• Nota, 
metk imk. · olmalarm- bu memurların gayn kanunı fa2-

anını vcrın~ . d · 1 d y 'dd' t 
dan dolayı pek memnun oiduğu- fıyetleıı e ou un ugunu ı 1a e _ 
mu 1beyan ederım. Çünkü bu suret- mektedır. .. 
le ben Osmanlı ordusu saflarınd3 Alman hukfımetı haksız olan 
bu me'.ml.e!ketin cvladlarilc büyük bu keyfı:ye~le~i r~.eylemiş ve A
hır müşterek <lava uğurunda yan- merıikan httkurnetını.n mukavele
yana ıhaııbevtiktcn sonıa bundan l~rle tam tezad te~ıl eden bu ga. 
böyle de bu işe sulh sahasında se. r'b 1-lattı hareketin= enerJik suret. 
batla devam edecek vaziyette bu- te protesto etmiştir. 
lunacağım. 

Taribi kaU..mma 

iBu meml~ct ve bu millet clıii. 
ma sarsılınaı adalet Jıısler le meş. 
bu olagelmıştir. Bınaenale) h, ne -
lımizın şahıd olduğu tar hi kal
k nma ve ıbyd dava ının mücb·r 
zaı u~etıen ·çin ) {'ni bır anlayışın 
her rt.riirl ı fesatçı propa andanın 
üstünde ol:mı.ı:t. gelışeceg ni urnıd 
elmeğe ictısfü· eyhyıoruz. 

Bıraz evvel Harıcıye Vek linın 

de dediği gibi, Alman hükCımetile 
Cıimhıı.ı~~yet hükumeti, muahede_ 

n~n mcs'ud b~ tarzda akdi rnüna. 
dbetılc, iki memldket matbuatı
nın ve keza iki memleket radyola

rının neşriıyatlurında daima Al
man • Tüıik münasebetlerıni tavs'f 
etmı.ş olan dostluk \•e .karşılıklı 
itima<i fikrınden mülhem olına
ları arzusunu izher eylemeği ka
rarlaştırmışlardır. 

Sabahtan Sabaha: 

Var mı itiraz eden!. 
it ve itçi arayanlara dair yazdığım fıkrada mesleğinde eli hot 

birçok lise ve bat~ ünivf'raite mezunu olduğu halde küçuk san'at -
larda memleketin ihtiyacı olan itçi sanıfının çok kıt bulunduğunu 
söylemİftim. Bir liae mezunu kariimden aldığım mektubda fÖyle 
deniyor: 

«Ne istiyorsunuz, lise mezunları uJ8k ve h::nnetçı :ni olsunlar.• 
Böyle bir iddi!lda bulunmadım anuna bu sual kar§ısında: 

- Olurlıırsa ne çıkar! Oiye-:eğim geldi. Öyle ya, ;cültürü bizdftl 
çok üstün :>lan İngiltere, Fransa, Almanya gibi memleketlerde yük 
sek tahsil gormü, insanları tofÖr, otel ganonu mevküea·inde gör • 
dükten sonra bizim üniversite mezunlarını kapı kapı memuriyet 
pefİnde koşar cönM"k bu kanaati verebilir. Fakat ben bu kllclar 
i1eriaine gitmeclinı. Yalnız memleketin ihtiyacı olan k~ük ıan•at
lara kart• comçliiin çok iatekıiz olmuından fİlıcitet ettim. Ortamelı 
tebi, yahud liseyi bitiren beı- gencin cözü ya yüksek tahsilde ya
bud bemea bir aylıkb masa batı İfİlıe byrılıuaktadır. Bu öyle bir 
cereyandır ki derhal önüne geçmezsek yaruı bir ıısiz~ buhranı 
ile karttlatmamı:ı mümkündür. 

Bir bakik.ı:ıtlen bahsedeyim. İstanbulda üç yüz bme yakın T"ürL 
ten cayn unsur vardır ki bunlardan bir teki devlet kapısında ceçia. 
mez. Hepw ıehrin küc;ük san'at veya küçük li.:arcl iılerinde çahıtr
lar ve pek :yi geçinirler. Bunlv ne aan'at mektchlerinde yetitmit
lerdir. Ne yüksek batta orta tahai.l ıönnütlerdi.r. Türk gençleri beL 
ki de atavİsm:!'İn teairile ve kütle halinde memurluk hayatına mey 
lebnektedirler Hatti aan'at mekteblerinde yetifenler bile kolayım 
bulup devlet kapısında vuife abnağa bakarlar. Bugün İfıİ.L bir mu. 
sevi genciru bıilamazsınız. Fakat yüksek mekteb mezunu olduiu 
halde baba elin~ bakan veyahud kol:uğunda d'ploması , memuri 
yet arayan Türk gençleri ne kadar çoktur. 

Ciddi dü.unelim. Memleket yalnız kültürü ile değil, bütün me.. 
deni vasıtalaıla nıot(ir, makine. elektrik ve diğtt birçok teknik ih
tiyaçlarla yeniden kuruluyor. Bu ihtiyaçları kartılayacak elemanla
rın yetİfmesi Jazı ndır. 

Netice, yüksek elektrik mühendisi, yübek ziraat mühendisi, yük.. 
sek hukuk doktoru gibi birçok yiı"ksek unvılnlar taflyan gençler ka
dar biraz da küçiık :şçj,kı!5iik teknisyen küçük un'al sahibi yetif
mezse hatimu harabtlır. 



(-=----::;:ş=-e---=-h--=i=-r--=:B=--a-==b-e-r~l-e_r_i _ ___....] 

Tifliklerimiz 1
" Susuzçukur" cinayetinin ,,... ' ..... 

rakibsiz kaldı, t -

ihracata başlıyoruz failleri yakalandı ~~~ ~ ,, ............................................... , 
; lsv:çreye serb~st döviz 
: mukabilinde 1000, Maca-

ristana demir ve tel muka
bilinde 1000 ton ıiltik sa-

-----
Çobanı, köy muhtarının teşvikile dövdükten 
sonra boğazına tel bağlıyarak boğan 3 katil 

suçlarını itiraf ettiler 
taıeagv ız. Yarım milyon B. h ft l K • ı ib ~1 ı·b ır a a evve , ar ıa a ag ı r~ raıhim ve Sabahattine şu ;tek.. 

liralık parti yakında Ba.şıbüyük köyün oe es:arengiz b ir lıfte bulunmuştur: 
sevkediliyor cinayet işleıııni~, Süreyya Paşa c- Çdban Murad mü-hteJidir. 

\.. .................................... - ....... ,/ tköŞkü civannd:ı çobanlık yapan Fakat lbuna rağmen biz'm nefsL 
Cenubi Afrika, Kap yolu har'b Murrad adında biri, ıneçhı;l kimse- mizi 'hırpalamakta devam etmek

dolayısile kapandıktan sonra Tür k ler tarafından boğazına kalın tel- tedir. Bu h er ifi elb!rliğile or\adan 
1
1: 

tınatleri Orta Avrupa.da rakibsiz ler bağlanmak suretile boğulmuş kaldıralı.m. Ben hepinizi ileride • 

bir vaziyette kalmıştır. Diğer ta- ve_ ces~~i .~~. yan beline 'ltadar t~p- gelecek lhe:ıhangı biT m.es'ulıyet
rafttan, lbu 3enenin yeni mahsulü raga ~m.ülu ol~rak ~uıu:mıuş.u. ten kurtarırım?• 
de piyasaya arzedilmiş bulunmak- Bu fecı c'.~ayetın tahkıkatıle meş- Muhı:arın bu teklifi Halil, Sa
tad1r. Fiatların ge~n seneye nis- ~l olan Usk~ı-:iar müdde:·L'murnilL bahattin ve lbrahiın taraiından 
betle yü!kse.k olması da ihracat ba- gı_ ve ~artal J~.ndat:rna k:ımandan: der!hal !kabul edilm:ş olacak ki, 
k..anmdan cheınmiyetını arttırmış lıgı nihayet dun bu haftad:ınberı zavallı çobanı or ' adan kalclırmağa • 
bulunınıaJ.dadır. Hükfunetin 2000 esrarını muhuaza eden hadıseyi karar vermişlerdir. 
ton tiftik ııhracı için lisans vermiş tamamen aydınlatmış ve faillerini Nihayet geçen Perşembe gec~si, 
lmas ilh 1: 

. 
1 

. . .. .. .. meydana çıkarmışlardır. 1 H 1.1 S b h . · ah o ı racat acır ennın yuzunu , a ı , a a ııt!ın ve Ibr im sa~t 
güklürmüştür. B:ı yekUndan 1000 A Vak a •. ~trafıuda aldığımız ma- 24 de çoban Muradın bulunduğu 

+ __ . -h ~ d.. . lumata gore; cınayet Mustafa a_ d . . k 
ton u J.BV~reye serues~ ovız mu. d nd b' k"' uht t 'k"l man ıraya gıtr:ıiş;.er ve apıyı çal-
k a:bilinde, 1000 tonu da Macarista- 1 a. ır 0~ m arının :~ı . 1 

e mt§lardır. 
na demir tel ve çivi gibi memleke.. İbraıhim, Halil ve Sabahaıtın ısım- O sırada uyumakta olan M 
· · 

1 
·ı k. 

1 
lerinde üç kişi tarafından işlen- _ ~-tımıme fazl:ı ta eb edı me te o an "şf rad, yata.gından fırlamış, gecenm 

Yeni ekmek rçin 
bir teklif 

«Nenma\1'> imzasile mektuh 
gönderen bir okuyucwnu:z ek -
mek mesele..i etrafında şu fikri 
ileri sürmektedir~ 

«Una ntpa ve çavdar kata -
rak ekmek imali için hükumetçe , 
çok yerinde bir karar verndi. 
Bu halitaya bira::. da mısır ka _ 
rı~tırılmış .,}saydı, ekmeklerin 
Tengi daha beya.ı, lezzeti de 
daha iyi e>lu:du. Böyle bir hali
tadan yapılacak ekmek yalnız 
bugün için d ~ğ;J, haTb sonu için • 
de esaslı bir ekmek tipi olarak 
kalır. Sağlığı ve bilhMsa midesi 
yeTinde olanlar için bu ekmek 
ala ve kafi bir gıdadır. Ancak 
bunun formulünü tanzim etmek 
m ühim bir cihettir ve bıı formül 
iyi yapıhnazs:ı bu ekm~ğl halka 
•evdirmek biral güç oluT. Ek _ 
meği lazım geld~ şekilde pi -
şİTtmek te beled iyenin d ikkatine 
ve faal bir rol oynaması na bağ
lıdır. BeJ,.dive jsterse bunu ya_ 
par.ı. 

Cevablanmız: mallar mukabilinde satılacaktır., mı ~· t . ..ı k 1 ıbu geç saatlerinda rnanchrasma 
,....L>I. h-,,. . . d hı+ lif ,ı. rBır mesele< en oolayı ma tu 1 ı..... da k' ....... ~en 4J.La ıçın e mu .e ı:ura- . .. • ge en 11u a mların ım olabile- • a Adana posta müdürlü _ 
cat tacirlerı· taraf•ndan alınan ve Murad.la bır muddet evveı kavga kl . . t , . . k :::.:!--1_ mu-t-~ .. ~ .ı z. Serim'e: · .. .. , _ .. ce ennı araş ırmaK ıçın apıyı .............. "'"._.ıu 

yarım milyon lirayı bulan 200 ton edıen Ba.şıbuyuıt koyu muhtarı açmadan: - Sarih adre~inizi gönder • 
t iftilk hemen sevkedilecekfr. Mustafa , her n~ ~ahasına olursa <- Kim o! ... Klın o? .. ,, diye rnenizi rica ederiz. 
Diğer taıaftan hükumet. 19 Ha- olsun çobanda.."! ıntıkam alm-c.1c ar- seslenmiştir. e Emeki albay Memduh 

mandan itibaren ihraç edilecek zusuna kapılmıştır. Çdbanın bu seslenişine kır bek- • Deınir Ok'a : 
mallar için a:;ıgari bir ihraç fiatı Bu mak.sadla har ekete geçen çisi Hal:l: - Bu münaka'}d başka b ir 
.-.ıı..· · • B ı· l B" · · gazetede başlayıp devam etti-
t~11ıt etmı§hr. u ıat ar: ırıncı m··ıı.tar Mu-=tala, bundan on gu··n y b d ğill ~· h l uıu ~ c- aı ancı e Bi.., g"'l en ci et e, bız· ı·m ı···=rakı"mı"z bı·-
og~lak 275, ıkinci og-ıak 255, iyi 225, •· · .. " - ... .,.u eV\·el lkır bek~isi Halille arkadaşla_ d ·lk, arkadaşlara aid' bir kovu:ı raz garih olu:. Bu münasebetle 
ince 235. Kastamonu 250, Konya kay.bolmuş, onu aram.ak isÜyo- çok yerinde bulduğumuz ceva-
dağ 225, Konya ova 210, çengelli r . "'il ruz!· cevabile mu'kabele etmiştir. bınlZl maf\1t>3ef neşTeclemiyoru?.. 
240, ıbv~ 190, defi lc:ö, sarı HJO ıdir. Ek ki d h e Tekirdıtğ Po.;tane r.acld e-
B u fiatlar daha evvel İstanbul Ti- sı nwııarıı :!5 Meli.hat Gürçaya : me er a a l·yı· Kır belkçisınin sesin: tanıyan . 

çıdban Murad, ıtereddüd etmeden - Orta ır.ek~eb; bitinliğini • • 
caret ve Zahire Borsası tarafın<ian 
tesbit edilen f"atlar.1 n isbetle % ao 
ile % 15 nisbetinde yüksek bulun
maktadır. 

1 Ağusto.;tan iıtibarcn yapağılı 
derilerin ihracı da kontrol edile
cek ve kon~rol memurlan derile.. 
rin üızerindelki y.aıpağılar n uzun_ 
luğuınu tesbit ettikten sonra ihra
cat yaıpılabilecektiı'. 

Bir katil 12 yıl hapse 
mahkum edildi 

Ckçen yaz, Tahmis caddesinde 
aralarmıdla çıkan bir k3vga sonun
d a asalbtyıete \kapılarak, Mehmed 

ism:ooe bir kestaneciyi bıçaklıya-
r alk öldıüren, kavuncu Ahmedin 
duruşması 1 nci Ağırcezada <lun 
bitm~tir. 

Had.ise kestanecinin sedyesile 
yolu kapatması, Ahmedin ise buna 
b:ddetlenm~si yü:;,ürı:den çık...'lllştı. 

Şekl·ıde çıkarılacak derhal 'kapıyı açmış ve: ze göre, ya t<.ız San'at mekte-
c- Hay hay. . . Buyurun, hoş bine, yahml lifeye mÜiat"aat c-

geld!inizı. de.::niştir. deceksiniz. Ley;i istiyorsanız bir 

Küçük ve uzun 
ekmek tecrübelerine 

başlandı 

Dün öğleden evvel belediye
de n;İs muav~i Ltı.tfi Aksoyun 
riyasetin.da Belediye Sıhlıat ve 
llcttsad ifleri müdürler ile Top. 
rak Mahsulleri Otİ'\İ müdüriinı.in 
iftirakile bir tophntı yaptlmı~ • 
lır. Bu toplantıcia yeni tip ek -
meğin daha iyi bir tekilde c;ı. 
karılmasuu temin hususunda a
lınacak !f'Clbirler etrafında gö. 
riiıf'1znüıJ, bilhassa kou\'colv,, 
atkl.aftırdma.sı kararlaş.tırılm.ıı -
lir. 

Mandıradan içeriy~ süratl!:! gi- müddet sonra açılacc:tk olan ley
li meccani ;r..tihanl arına ... ;reT-

ren bu üç kişi, ney~ uğradığını b!- .. siniz. Size tavsiv'! edebilP.ceği _ 
remi~n çobanın üzerine atı}mı.ş... miz başka şekilde bir mek.teb 
lar, yumruk, tekme biçareyi o an_ yoktur. 
da yere sermişlerdir. a Anlrara otobüs itJt:t,,.,~si 

:Bununla da iktifa etmiyen bu hakkında ınfftub yazan oku -
üç mütecavfa bu de.fa zavallı a- yucuınw-za : 
damcağızı ~netine geçiroikle.::-i bir - Şikayetinizi Ankara Vali 

ve Beled've Reisi Nevzad Tan-
ıtelle boğarak öldürmüşlerdir. doğana gönderdik. Lazım ge _ 

K atiller, bundan sonra çobanın len muameleyi yapacağından 
cesed'.ni süniklcye, sürükleye cSu_ eminiz. 

suzçukıur.- mev·kiindeki hali tarla- ~-........... ........................ ·-···· .. ··•J 
lardan birine geıtirmişler ve bu
rada alelacele k.azfilkları bir çuku
ra baş aşağı gömmüşlerdir. 

O geceden itibaren ortalıklar_ 
da görünmeye!l bu üç şahsın vazi. 
yeti, cinayet tahkikatını idare e
denlei'in nazarı dikkatini celbet. 

İstanbul iaşe müdür
lüğü Temmuzda 
faaliyete geçiyor 

miş okluğundan ~l! adamların ü-
lstanbul İaşe Mu·· dın·· · M · · 

zerinde durulmuştur. Niıtekim ilk uavını 

Mahkemelerde: 

Beşiktaş cinayetinin 
dünkü muhakemesi 

Evve_Iki celsede deli taklidi yapan katil, Tıbbı 
Adlınin raporu üzerine bu sefer sorulanlara 

cevab verdi, fakat suçu~u inkar ediyor 
Beş:ııctaşta Köyiçindı:: gayr i ta_ c- Vak'a akşamı Beşiktaşta 

bii temayüller ıtaşıyan deynekçi CeYıdetc raslamıştım. Bırl~kte ş:ı,.. 
Tevfiği bıçaklıyarak öldüren İL racıya girerek, şıra içtik. Sonra 
hami ile Cevd<?tin muhakemeleri- saat 8 suhırınua birbirimizden a y
ne 2 nci Ağırceza mahkcmcsınde rıldılk. 

dün d€'Va.m edi!ınuşt ır. Cevdet Beyoğluna çıkacaktı. 
Ev'Vel:ki celsede kabadayı bir Beni de davet etıt.i yse de, ben git

genç olan suçlubrda.1 İlhami malı- me:Um. Eve döndüm. Bilahare, ge. 
kemede smulan suallere cev:ıb ce bu c:nayet o lmuş. Fakat, benıın 
vermemi<Şı kendini aklen malul ne bu ha<liseden haberim var, ne 
göstermek i çin b;r takım gayri ta- de o akşam Tevfik ve Ccvdctle 
b i harek.etler yapm;ş ve netı~ede beraberdim.. 
bu yüzden sorgus:.ı yapılamamı~tı. Diğer suçlu Cevdet ise esıki üa.. 
Bu vaziyet üzerine, mah ke;ne suç- desinı t<.~krarlıyaraı:r: 
luda ehliyeti cezaiyesine tesir ede_ ,_ Tevfikl~ aramızda münaka.. 
bilece'k herhangi b!r dimag! has- şa çıkmıştı. B-.· aralık Tevf;ğın ah! 
ıtalılk bulu~up bulunmad!ğının tes. diye bağıırdığmı duydum. Yerde 
biti i.çin , 11.ıaminin Tıbbı Adlide bir sustalı dumyotdu. İlhami •0 • 

müşahed!e altına alınmasına karar nu al!ı. dedi Aldım ve bu işi bir
vermi.şti. Hkte iaptılk. Çünkü, T~vfik be-

Tılbbı A<l.ü müşahedehanesi ta- nim namusuma ıtecavüz cbr.ek is-

i 
rafından verilen rapor dünkü cel- tcm:şfü demiştir. 
sede okunmuş ve suçluda hiçbir Cevdetin bu sözleri üzerine reis 

1 :mtmi hastalık Jlle\~ud olmad1ğ ı ilhamiye ne diyeceğinı sormuş; o. 
anlaş~hruştır. şu cevaıbı vermiştir: 
Müte~~~n •. İlhaminin sorgu. c- Ne diyeyim. bay re s. Cev_ 

suna geçıl.n~tır. -~ami bu <iefa det benim can.clğ~!' arkadaşımdı . 
sorulan sualıere itidal ve sükiL Şimdi ise, böyl.? söylüyor. Sebebi. 
netle ce-vab verıni~. hadisede ına-ı ni bilmiyorum ki. .. • 
sum olduğunu iddia c dere-k, e7- Duruşma, şa.J.ı.d!e-rin celbi için, 

1 cümle demiştir ki: tali'k. edilmiştir. 

Asker ailelerine yardım için 
vesaiti nakliye ücretlerine 

zamlar yapılacak 
Beled~ye Daimi Encümeni dün 

öğleden sonra Vald ve Belediye 
Reisi Dr. Lutfi Kırdarın r :yasetin.. 
de mühim bir toplanı:ı yapmıştır. 
Bu toplantıda bilhassa askd aae
lerinc yardım işi hakkında yenı e
saslar kabul edilme&i mevzuu et. 
rafıntl'a göriişülmüştür. 

Dünkü topıantıda, son zaman
laııda yardım talebınde bulunan 
aile mlktarlannın çok arttJ.ğ· nı, 
·buna mukabil evvelce kabul edi. 
len hüıkıümlere göre; yard!!mla mü
kellef .tutulan vatandaşlardan ta
mamile tahsilat yapılamad1ğ1, tah
sil olunan paranın ihtiyacı karşı
layamadığı hakı,;:ında yapıl:m teL 
kilkler gö:den g~irilmiş, bu husus_ 
ta Bclediy2 Hesab Işlerı Müdürü 
Muihtar Acarın verdiği izahat din
lenmiştir. 

Enciimen bugünkü rr:üke1lefi
yert şdklinin devamı halinde asker 

a'lelerin.e yardımm tam yapilama
yacağı ne~icesme varmış ve bütiin 
şehir dahili nakil vasıtalarının bi. 
r inci mevki biletlerle dühui:ye ile 
girilen yerlerin biletlerine asker 
aileleıi iç in l>iı· miktar zam yapıl
masını kaılxü et~nıştir. 

Bu zamların 'kat'i miktarHe ne 
şekilde tatb;rl: o:unacağı bugün 
yapılaca:k ikinci bir toplantıda ka.. 
rarlaştırılacaktır. 

Evvelce de yazdığımız g:bi, 
tramyay, vapur, banliyö trenlerUe 
otobüslerin birınd mevki bıletlc
r ine bir kuruş a:)kcr ailelerine yar. 
dım zammı ~~apüacaktır. DLinuli. 
ye ile girilen sinema, tiyatro, stad. 
yom ve emsali gibi yerlerin bilet 
ücretlerine yapılacak zam mikta. 
rı da yüzde on n · .... betinde olacak. 
ıtır. Yeni zı:ı.mmm tatbikına yakın
da başlanacaktır. Ağırceza malıkcmes: suçu sabit 

o lan .Afh.mc<li ceza kanununun 
44<! inci maddesine göre ve tahf L 
fen 12 sene müddetlz ağır h apse 
mahkıim eıtmıştir. 

Belediye doktorlarile İktış•d 
müdürlüğU memurlan dün (ı -
rınlarda ekmek bayileri ve bak. 
kallarda yaptıkları kontı'ollar 
em.asında hazı yerlerd e ~kmek 
çepülerinin bozuk olduğunu ve 
ebneklerin temiz muhafaza o . 
lunrnadığanı gönnüıler, 9 mü. 
essese hakkında zabıt tutmuı -
Iardır. 

olarak yakalanan kır ibekçisıı Ha- Hurşit Korol dün A nk aradan şeh_ 
m, bazı şüpheli ifadelerle büsbiL rimize gelmiş, Vali ve Belediye Yerli Mallar Pazar-
tün kuŞkıu uya."ldırmıştır. Reisi Lutfi Kırdar ile kurulacak 

Barbaros türbesinin 
etrafı · açıhyor 

Sevgilisini yarahyan 
delikanh mahkum oldu 
iBir müddet evvel Ali Sunad is

minde bir genç Beyoğlunda Büyük 
Ziba sdkağın<la 15 numaralı evde 
çalışan Nazmiye ismimle bir kadı-
na ıtutulmuş; Nazmiye k~nd' s "le 
birlikte yaşarnağı reddettiği ~çin 

genç kadını tabanca ik yaralıya

Diğer -taraftan 475 ve 95t) 
gramlık yuvar l.ı~ ve uzun ek -
mek çıkart!macı etrafındaki 
tetlu1der bitırilmif.ir Bugün be. 
lecliye memurlarıının ne1lveti 
alt ında muhtelif fınnlard:ı- bu 
tekilde ekmek imalatı t ecrübe
si yapılacaktır. 

Yeni çıka~· ı 1acak ekmeklerin 
nıtube~ miktan b('l~:l.i ye kiro • 
yabaneshde teshil olu.,ilı-akt ır. 
Bu rutıibet miktarile lct"rübele -

Mıürldeiumumfük ve mahalli iıaşe t~lah hakkında görüşmüş.. larına tehacüm 
jandarması hadis~) i biraz daha tüT. Temmu7. başlangıcından i t j- ........ y 1. M 11 p 1 . . . .. .. . .ısı.anbul er ı a aı- azar a_ 
tamilk edınce tş, 'butun vuzuhıle haren ~stanbul, Ankara ve I z.mir- rında her müşterıy-e yalnız b ir 
meyd~a çıkmış, ba_ş~a Mu~tafa ?L d~ .faalıyete ~:çece.k olan ıaşe teş... rop!ıulk basma saıtılrr.asına rağmen 
maık ıuzere S:ıb.ıhafün ve Ibrahım kılatı muhtelu i~e maddelerinin izdiham fazla olmaktadır. 
de ~alkalanarak sorguya çekılroiş.. ıtevzi işini deruhte edecek ve şim- .Afılkaray.:ı gttmiş butunan Yerli 
lerdir. diye kada.T Mıntaka Ticaret MiL Mallar Pazarı Müdürü Ahmed Öz

Moodeiumuıni muavini Şevke- dürlülklerinin yapmakta olduk.lafı bakır, bıu hususta temaslar yapa
tin lhuzurile yüzle!>iirilen suçlula- işleri kısmen olsun hafifletmiş o. c~ ve Vekaletin bu hususta mü-
nn dörı.ı": .ı~ ı·~tedı'klen· bu fu" cı· nasi<b go··rdüifü tedbirlerı· tatbı·k et-

..ııu w;; ~ '"ı.: • - lacaktır. taşc müdürlüklerinin ~ 
nayeti bikün tafs"la:.ile itiraf et- tir€1Cdktir. Şirrı.ıd.ilik Yerlı Mallar 
rnişlerdir. kadrosu 300 lir.a ücretli bit• :aşe Pazarında günün mua)yen saatle-

ralk. !katle teşı:11bbüs etmişti. 
rin netiee&i Ekın..kci1er Cemi -

1 
k müoü:rıü, 210 lıra ücreti: muavin, r inde satış yaoı lmakta ve müşte-

yeti vasıtastl<? rırınlarQ h"ldiı-i. Cinayet ta ı -ikatıJe dün ak~am 
Ali- Sun.3.dm ı nci Ağır~ezada rilecek ve ayni rutube:le ek _ geç vakte \tadar Kartalda meşgul 170 lira .ücretli bir raportör, 100 riler bir kapıdan girerek alacak-

görülen duruşması ıdün neticelen- mek çıkarılması tf'min oluna • o'an müddeiumumi muavini Şev_ lira frcreıt.li bir memur ve 85 lira lanm almakta ve diğer bır kapı-
miş, mahkeme kendisini tahfifcn cakbr. Buna riayet ehnİyen fı- ket tetikiklerini tamamlamı!)lir. ücretli lbir daktilodan ibaretıtir. İs- dan çıkmaktadırlar. Ahmed Öz.ba-
4 sen e müddetle h apse mahkum rtncılar ~.e:uı1andırı'acaktır. Sut;lular İ.)llgÜ!ı sorgu h:ikimli- tan'bul İaşe Müdürüni.in aylık ÜC- kırm Ankara.da yeniden açıla<:ak 
etmiştir. l / ğ'ne sev'kolunacaklardrr. reti, düğer müdürlerden yüz lira Yerli Mallar Pazarları şubeleri 
---------------~":.':,':,':,~':,';";,':,':,";;'=:,-:,-:,:,-:,-:,-:,-:_:,-:,-.:.,......,._._-===ı.....,_oı:::a_ıı::::mı_== iazl l k k bul d'lmi t · 1· ~ halldkında da gö!"i.i.şmele:.- yaptık-- a o ara a e 1 ş ır. ~- ı . . d"" w . •• . tan sonra şeıı'lmı<:e onecegı soy_ 

~a%e.r Ola tanbul laşe Müdürlüğüne, ~!lınta- lenmektedir. 
k a Ticaret Müdürü S aid R auf - - - - ----

Hasan Bev Divor ki: 

·- Hasan Bey, Bele
diyenin güzel bir eseri 
var .. • 

Şu meşhur Bcya_ 
zıd meydanı aı;ılıp te
mizlendikten •şonra . .• 

. . . Buraya. tam eski 
Tü:·k tarzmd<J. bir kah
ve yapılacakmış. Bunun 
mimarisind~ yabancı hiç 
bir (stil) olmayacak
mış. 

Hasan Bey - Nasıl 
olur, için~ gene (bob. 
stilj !er dolmayacak mı? 

Sarper veya Beledjye İktısda Mü~ 
dül'ü Saffet Sav'ın getirilmesi 
mevzuubahstir. 

1kinci Muavinliğe de Fıat Mü
ra'kabe Bürosu Şefi Muhsin Baç'ın 
getirilmesi frı timal ıdahilinde<iir. 

İstanıbul İaşe Müdıürünfr vilayet 
inha ecreccıktir. 

( TiYATROLAR ) 
BıirhaneUin Tepsi yaz temsillerl 

ı' 
~ Beylerbeyinde Perşembe gün ü ak.,cıamı 

, Bab::ı. Ramız {Piyes 4 perde) 

Kahve tevziabna 
dün başlanıldı 

Vilayet dünden itibaren kahve 
tev:aiatına başlamıştır. Dün llit o
larak ordu miı.Celtı~liği levazun 
amirliği emrine 150· çuval kahve 
verilmiştir. A~keri b'rlikler~ tev
ziat bura<lan yapılacaktır. Bund&n 
sonra diğer resmi müesseselere ve 
Basın Birliğine tevziat yapılacak
br. Mütebaki kahveler k~lwe 
satışile meşgul olan k imselere ve_ 
rilecek ve polis nezareti altmda 
halka sattırılae.ıktır. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut. 
fi Kırdar. bu sene yapılacak Bar-
baros iıhtifal·ine kadar türbenin 
den:z cephesinin ve ıtramvay cad
desine bakan kısımlarmın Beiik. 
taş imar planına göre tamamen 
ya.pıFması için alakadarlara di rı"?k~ 
tif vermiştir. 

Türlbcnin yanındaki kllrakol 
b'nasının Maliye· len satın alınma
sına aid muameh bugı.inler<le ik.. 
mal olunacak, karakol civardaki 
ilkokul bina.51m1 taşınacaktır. Mu.. 
amele ikmal edifü· edilmez kara
kol bu binaya taş ıPacaktır. Muame 
le ilkmal edilir edilmez kara'kol bi
nası ~nhal yı-kıiacak ve arsası L 
mar planına göre tanzim oluna
caıktıx. 

Tfrrbe civarındaki çatal bıçak 
fabrikasının ıstıml5.k murur.elesi 
de bu hafta içmdc bitirilecektir. 
Tüırbenin denız~ bakan kısmının 
rıhtımı da ya!rnıtla inş:ı olunacak-
tır. Barbaros tüt besı ctraiında'ki 
ist:mltık işlerı ikmal ediJince tran:- · 
vay cad'desınden den!Z görüleb·le
cektir. TürbeJe Barbaros zamanın.. 
daki bir deniz fc-neri her gece ya. 
nac~tır. 

D:ğer taraftan Belediye Aka
retler . caddesini Maçkaya bağlı
yan caddenin tanzimme kdrar 
verrn;ştir Burada yeni istimlaklE:r 
Y,apılacakt~. 



• 

19 Haman 
Qpp 

iktısadt j 
teşekküllerin idare 
ve murakabeleri 

SON POSTA 

BilcA7e 
-..:: -- ~ -Ankara, 18 (Hususi) - Serma.. 

1esinin tamamı dev1et tarafından 
\'erilm.ek suretilc kurulan iktısadt 
t~üllcrfn teş<kllatile idare ve 

rnüraka:beleri hakkındaki kanuna c ,. n a y e t ı· m e'k kanun layihası Meclis ruzna. 
rnesine alındı. Buna eklenecek ye. 
ni tıokıürnlerle mezkur ıteşekk.ülle. 
re aia bnam:oıarb kar ve zarar ·Yazan: Max ve Alex Fiseher Çeviren: Halid Fahri Ozansoy 
hesaıJ:>Iarının ve bu hustl6taki bü. r__,.,. p t · " .. b 
tün ı İlkt . """""'a"'n azar esı gunu. uraya ~) rapor arın en geç ~~ın a. p -d Cal . ~d B d L M , ,_....... ___ • r 
,., • : ..:ı • h Jl . as ~ aıs e or e sur-~ a" e ~~ .. , 
.,. ıt:.nue umumı eyete ver m•ş ldiğ" · ·· S tt · t ·· ~ .._ ?"' 
Ve lbu heyetin azasına dağıtılmış r ~ =~n, ki~ e e saa ~e fF- ~ 

1 lefti uasaB edilmeli ii7' 

olması temin e'd1lrnektedi:-. Umu. ognı ~~- ~şı· m • k b" k l 
rn· L, et t İki "t i - ~vgı ım, yazaca ır aç 

ı ney e ne; csr n sonuna ktılb E~ h · 
kadar tq>lanarak tetkiklerine ba1- ~ ~t ~· aer. odaOfUna .~1 :.ı: lann çocuklandır 
hyaca'ktır ~ne, gı az gazın muzJA ~~" " 

H b b
. · 

1 
h kk d k• =e. Ben birazdan yanına geli • ---==-- ve!'=::""~, Karltoprd z;. e ÇwH...leı Tal..in Sat-

U u a a ın a 1 !Bir saat sonra, gazinonun tiyat- ---- eli c: ": numarada Fer mca: 

k d
• ro salon.unda Lucette'i bulmağa rmen • . . c- ıBütün mılletler bu nokta oor ınasyon gittiğimde, onun sandalyesine ya- ti<i!ur.ihi devırlerdenberı içkinin birçok an'anelerinde, darbı me )'I 

k 
km 'bir sandal~de sarışm ufacık ~ detli .. mu~ızlan. yanında fid - seH.erinde ve hikayelerinde izah 

arar' neşredl·ıd•ı bir delikanlı gördüm k! ıldeta göz. - .. ınü.dafıle~·i mevkı aldılar. Ve etnıiFerdir Son zamanı d . 
lerile onu yıyor giJblydi. _ - - --· _-·. her iki müdüi de makul fjkirlcr hüküknetle; nüfuzlu .. ...ı. ~r Ua ~ 

- - - • • - - - • dermeyan otti} V l r:ı•Slye enn 
Ankara. 18 (Hususi) - Bazı vl- ~za:ıes:den~.er~ bir~ 

0

gilnler . _ _ _ - .:. :.- · - - er. e ~e~ ~r ~ ~~· teşvik ve ~d:ılan 
MyetJerin tamamı veya bir kJSlJJl geçtı. Bır salı gunu .geldt, bır Çar. • - • • - - ~ zaman zaman ıçkını:ı mu. tesırıle halkı korumak için ıöirçok 
lrezalarıı tdari bududlan dahilin. ,.mba arümi geldi. Bir Perıe-mhe - ':" :- =.=- .. en ve muar:~an arasında tedbirler almışlardır. İçki hususun 
d!lri hatdkt ve hükmi phıslar •lin. günü Jeldi. Buıgünlerin her birin- _ --=-~- - ::;:uaalar .ve m~k~ar de • da §11 hiüşe canlı bir ilade olur: 
d@ bubwı butıf•y. çavdar, arpa. de. ne zaman Lucette,i bir tarafta =..._ .,.:::-_ ~ kalGk ~~ faka.. be§eriyet baki En evıvel bağ yt!tiştiren Nuh 
1ubıf ve mısırlat':t el korunası ve yalnız bq!11a bıraksam - ister - - - ~ ç ~ ~e baki kalacaktır. Pe~ olmu" Ve .üzümls ke-
bunıanıı ihtiyaca göre teıvzf, satıf, plijda. ister .kitabcıda. yahud pas- - - • " ._. ~ ı • ~: İç~aı ~d.ınlabiJeceii male geldijinde bu nefis me~a .. 
&aç, muhafaza ve sevklne Top- ta'hmede - bir çeyrek uat. bir/muktedir ohmadım. Sofrada, ge ~ıafaclk delikanlnıuı fotofrafia· de- =~ bot bir hülyadır. İhtiyaç dan \'Ok memnun kalınıldığını gö. 
~ MJhnıllcn Ofisinin memur e.. yan naat, y1hud bir saat sonra ~ Cfile, fel'ek aqam yemekle • til mi? 

1 --=uı~ ~ir §eyin ortadan .taldı. ren şeytÜı. buna tahammiiJ. ede.. 
dikne.i hakkındaki koordinasyon tekrar onu hulmağa geldiğimde. 1:nde•. en u.fıık gıda yutmak i'çin MidJıit merakla bu makale . nl:ması. yerme ·~ ihtiyacı karfl- memi§ Ve bunu zehirlemek teşe~ 
bran nqredilmşit;r. · ~nde~ üç, !'811ud altı metre difl~ birbir'nden ayınnap okuınaja bafladım. Şu llflliıd~ ~-~ bır te>:iıı ıkamesile tiisünde bulwmuış. Bütün şey • 

-- bdar delifen bır mesafede, mu.. mttktedir olamamın. Mütemadiyen •tarlarla bap.yordu: imkiın_dür. ~ok edilmesi müta- tanlar bir içtima akdetmişler v ... 

Dunko Mecl•ıs hakkak gene O, gözlerile açıktan ke~ kendi~e tekrarlıyordum: ~bir içkının. hus_ule lfe~ • mü~ neticesinde, her bayva 
açığa kadını yeme!de meşgul olan cKatiU ••• katil! sen bir katilden cBu. defa bu bir wkıdd . celi ~ulu gene aynı tesiri ıera. mn kanmdan birer kadeh tan döı 

muzakerelerl• sanşın ufacık delikanlıyı görüyor. bqb bir ,ey değilsin. Bu çocuğun Manı flİİZ~k ge~ ""~ ya kadir bafka bir içki doldura.. küldüğü halde domuz kanı unutul 
dum.. ~bası var, dootları var. Onu cDtiA, takribeK °" bire cakbr: • . . . . muş. Ve bunun da döküJrnesjne 

Ankara 18 _ B. M. Mecliai H·ç lk~anç oldunuz mu? ~~ız:e at.mak~a ki~ bilir ne adar FoUceıtone litnmm&dcı ağ~ JçKi ~bir ihü!.~ de~~J, fa.. karar. V«ihniş. Bütün şeytanla 
~\llün Refet Caıntez•in batkanh - l2vet mı? . . . . ~yı ~ ıçiade bııraık~? •••. Ka- çe~Ze fM§gul olem bcıWcçılGT ~~ bir. lhtıyaçtır .. O ... !zıyoloJik ~ merasımle bir domuz kesip son o. 
~ toplanara~ çif.tçt mıaDarrn•~ o hillde bılırsın:z,_ bu i§kence til. kati~, katil! ~n. bır katJlden ufulcttm, dalgaZcımı iistüftden ' sirile dimağı tahri~ asab~ ten~ l~k bunun da kanını çubukların 
korunması hakkmdalu kanunun mu veren dlqg:ı, en sakın, en halim, baııka bir şey delılsın •. ·• da& çıkan IGrıJın. ufacık bi "::! eden (!;:. tatmın edilemedıgı dibine dilonüşler. Jl'el'dası gün O.. 
~ereaini yapmlflıt. Kanun• bi- t?n yumuşak insanı, evet, en iyi Aıh! akşa:nın onundan ertesi~ Zikonlınm siiratLi kulaçla ~ak ...,.,_ 7 ..._ 6 da) (Aıba ..,.,_ 7 titan 1 t.) 
~~ maddesi üz~n~e geçrn ~a Jnsanı _ kendimden bahsediyorum. baha kadar yaşa-dığım saatler!... mhüe S/Gk~"tığım ~~ :SU ___ • 
tnuzak.ereter netl'Ceosınde maddt!'nın nasıl çileden ç:tkanr Her dalışımda müthiş ki.buslat. 8 :facık "eter g ·. • (ı~ ~~.::i 
~ı fıkrala~ı:un de~§tirilmesi hu - OOnkü Cumartcst sabahı müs- uykuma dol\ıyordu. Bazan, S8rlfJD ~ ak ~,., B7'&~:at;a G N L ..,,. 
d~n~a vedndln tak

0
nr1er kabul.

1 
e. - tesna olarak erkenden kalk;p saat ufacık delikanlıyı, bir balinanın tnedi n,.-'4~. Pa" ~~ :!!:s~d· SL E R 

uere.. ma e enr mene ven mıı . . karnı -x.. ef l · • &IUO~· u, ~ e \ 
ve diğer vıadde!erinin miizakeresi yedıye doğru s:ıhıldeki kayalık - · . ~· -&•şrı_uş. n es • abılmek Botttl-tur..Afer'den geliyordu ıöy '" riW ; ~ 
de tehir olunmu,tur 1a1'da dolaşm~ğa gitmrşt!m. Yanlış ıçın ~r :men~ı!~e m_eyı16ane yelpa- lediğine göre oradan. dört '344t Ok 1 ab 1 

Meclis ıene bugiinkü top!antı • bir adım gtruanın -bütün t«ihlike - ı.elenıl'ke~ .sar~yoz:'~m! Bazan da evvel yola rıkma§tı. uyucu arıma cey farım 
••ada birinci müzakereleıini yaptı- sini hi~rek ihtiyatla kenardan onu. denı:ın ~ <iibınde, oburca Cesur yüzüc!.i.n,.t ad p t _ r ~anunlar araıında Erzincanda ve yürüyordum. cHiç şüphesiz bura- etrafına çöıkmı.ış milyonlarca yen. Fjord'u~ ı t ıı e e" Ankarada Bayan cS. D ye· 

1 
istemediiği · - ·· r· b" . . . 

.rzı_n::_~n yer ıaraıntıaından mütees- dah deniı;e düşen bir daha suyun geç arasında uzawnı.ş görüyordum. Pe•- ·F'~' B • . .. _ On beş ....,..edenberi·• lisın.·· ~~ •-ı- ,1:1;1.~-~!.~ ~~ ~ın iÇJD..ı 
eır - ••atp\al•ııda ~ sam- Wllıe ç* .. .. .. 1er ıvru.. u 1sım, ı,-uzmt i§- -"'" ev ~n JWAAY.u.&.U& ~ ~u.yorsunu.ıJ 
lere yapılacak yardıma 9fC1 kanu:ı amazt • • • • di~ düpınu.. llalliın nan •1 • Zeritae al41ca duycnlcno"' cümleni.. Ba mi.iddeün 7 senesi rahat, * 
layihası da bulunmakta idi. ~r~ .. lcend~en beş ni i..tedikl;;{yere' :tr.r ~= ce maltmdur d~ mil mes'ud geçti, 8 aenerenberi ise Aydnda Bayan .. H. x.. yt!: 

. -• bır kayanın r . . Baki1uat ımıztanbsııı. Kıskançlık bir kunl g ında --•-· · Ed• de •f .__._ , • tepesine rahat rahat yerlefip ufku arzusuna bir türlü mukavemet e- en, Men aene, PllfU • ~ dıurmadaıı bımr· 'bOCllSn a.,. .. ..._ya tefvilt e-
ırne m&arl llGl1'K8f.8rl temaşaya dalmış olan birisini. gör demezler. Bu sabah, polamı içer S~ Jtizmc uanpnda Petn ~ içinde bocalam~e ~ ellen bir~ böyle bir tqebbQ&. 

EdSme (Hususi) - Ecürnede düm. Birisini mi? Evet, aanşın u: içmez, kayalıklar tarafına Cftmek Fjord'ua birinci geldili hatıriar • tumu biaıediyorwn. Fakat 
0~ ~·:•ana im.kin h~lamıf. ko. 

~ari1 hilrekıet1erinde aylardan- facık. deUbnlıyı. için ~~ tKaçasını ~k - claclar. • • • _ ~ bir IMlkta var: Sekiz ~e 7 . veımif demektir.. . 
l>erı S"Ok ihtimamlı bir çall§ID& gö- ı);imden balrikılte.cı ne geçti? malı:: u.ııereydım.. Derken, Parısteıı Petn F;on11 ba """ b~ lZtınıl>a &atlanan bir kadmın bir- .. ~i~ derece&: sizi k.abe.hatli 
~. çaıpnaktadır. Maarif Velile~ bilmem. Aradan otuz saniye geç. e;eıen Le Jo~'ı satarak caz.ete. ~,,._ ~'-' Zrlllıktw. P"- deıtXJe 1eryada baf.lamua ıçm mü gorurum. Made~ se_vmıyorsu -
tinın ~mile Kız Enstitiisünlin memişti ki, bu sanşm ufacık de. C1 çocukl~ geçüler. Kafa patlatır- ~ bu, bütün ~nı:malar ~bi hinı lf.r sebeb olmak lAzım. Mek- nflz. ~ bir ~ >~ ha
iç ve dıt tamirleri yapılmıJtır. Böy liıkanlı-yı kuvvetli kollarımla ya- en.na bağırıyorlardı: , . . "'~ olan .ım kalanım4ftm .._ tubunda bu noktaya hiç dokuııma- Ntetiniz her ~ bır litife de-
lıelaJe Enstitü ve Kız San'at 0 _ blaymca _ bir! iki! üç! _ bir paket - Le JOfl.mall Jou.rnal ı 1steyJ11! Midir: Pctn F10rıi, suya dal&fında llUfSın acaba neden" recesinl geçmedı. Yapacafımz tır., 
kuııarı ve birbirıne bağlı blr züm.. gibi havada salhyarat. kayQUı Yüaerek ~~~'L geçif. ha.ıır f>u:l~' .için. • Bort~l.s~- ' * · hatti ~ f/l!Y .v~. Bu da kocanı-
~ halinde yaşama jminlanııa üstönden, dalgalan fırlattım. pafı Mlıamlr.i bir surette. her sabah Mer'e hıç bir roportaıcı, hıç bır Anbrada Bay cİ L Je" zın fikir sevıyesme. softıldranhhk 
b~. . . . · gibi, ~ gazetenin bir ııüsb~na ~ çağ&nnanuftL ••• • - Tanwnadığuu~ bi~ğiniz. ~ bakar.. . 

Diler taraftan Kız Muallim ffiç bır cmayet lfJedin!z mi? mubt>il ~ '°" uzattım. ~ Makaleyi okuyup bitirince, o- lmnaıpnadığuıı.ı bu kızla evlenrttl. ~ mahallin polıs komı -
ıraelct+inin yemek salonları tama. Hayır mı? mlıanld bir surette gazeteyı açı.. telin taraçasında, bot fOko!a ka. ye miidııa&lran amıenizin .marile serme mahrem bJmam b.ydHe ba 
Jbi1e bitmif. yalnız ıenefiÜ8hane Öyleyae vicdan azabı duymak ~ Bi~ınem, utradıtım ııayre· dEtıimin önünde, hayreUmden la. onu kırmamak arzusile muvafakat ber "Yerirsinlz, adamı çağırtır, ıa -
kıan1 kalml§tır. . ne ~ir bileme~?iz. ti nası? tarif edeyim? cBqmab - IDemleye çivilenip ~ ~· etmiftjniz. kız aiJeainin bu ite mu.. rar etmemesini ıenblh eder. 
Y~ alonları da U,000 lira· Ab! amayetimı jfllyerek. otele ıe, nin ortuındaı denbire yanımdan. riU.gAr gıbl vafakat ettikten Mmra cayması el- l>oirudan dolru.ya kocanıza 

Y1 Japdnqftw. jiniiiim andan, tl •11mın o. Y"" k JI .,._, ...ı. aünatıe. bir seyahat lımtümü gi. Zi memnun etmelidir. Yakında bi- IBJleniniz.aı nihayet de büdn 
'lünk maarif eemiyetinfn htm- nuna kadar yatmaia karar verdi. uzere cı,.. 1 

,,. .. .,. yinmif olan bir 19nç kadının geç. lıımıi,-ı bir kızla kwııJacak 711• bunları mahzurlu gGriiraeniz met 
ltletile satın alınan kız ıve erkek jim zamana ksdar ya§adliım aat. Senıameli makalenin ortasında tillnf t&dl1m. vamn D8'ud olması imklnmz ele. tublan, okumadan •tefe atmakta 
~ )'Urdlarırun p muhtaç ol ler! lil~ Bğl~en mnra, •lmn- bir mtıoğraf vardı ••• pyhı fotojra Saıl' ebde bir IMwul tutuyor. lfldir, l.akat ben bu ihtimali dai- devam eder, bir müddet de sokala 
~ tamir ifi de ba§lamak üzett.. dan en ufak cumle çıkarmak J~ flld... kimm oldufwau dGla,aıla c1u. ma zaylf gürenlerdeııim. Slzl tazı- ç*mesmız. 

dir. difleriml blrbirin-Jen •Yirm•la keşfedemezsiniz! ••• GMlllD Al'lfUl (Aıba ..,ı. 7 ailaaa 6 da) yet delil. tebrik etmeliyiz, ..uen TEYZ.I' 



(memleket 
Divrikte 

ilkokul inşaatı ve yol 
faaliyeti devam ediyor 

Baberleril 
.J 

cSoa P~, nm tefrikası: 33 

KOCA}f(USUf 
Çingene Çopur 

Kel Aliçonun gayrimeşru oğlu 
nihayet bir gün Kırkpınarda 

karşı gür eşe çıktı 

olan Çopur 
babasına 

Kavas oğlu Koca İbrahim, Han- Şuracıkta, okuyucularıma Çopa.. 
çu oğlu, Pamukçunlu, Yusuf, Kara- purun kim olduğunu hikaye etmek 

Sivas (Hususi) - Divıiktc ye. 
niden yapılmakta olan ilkokul bi
nası Sivas bölgesı dahilınck e§i ol
mıyan son sistem bir tarzda jnşa 
olunmaktadır. Geçen yıldanberi ya
run bir halde bulunan hu binanın 
i.kma.1 edilmesind: valimiz Akif 
lyidoğan büyük yardımlar temin 
etmi,tir. GüLel Divrik bu suretle 
modern bir ilkokula kavuımuı ola
caktır. 

(.}rtaokul talebeleri muallimleri ile Mr arada göz Ali, Adah Halil, Çingene Ço. isterim. Bu hi:Cf.yo.! çok ıneraklıdıl'. 

Yol faaliyeti Ç kk 1 d k " I t n f ı • ı ı pur Zannedersem, memnun olacaıt--ana 8 8 8 U Uf 38 IY8fl Dilekler a. ~:ı;:,· ,.~1~:rı;." .~~~ı.~~i.\t .,.ç~."" b;, ç;n••"• ••cuğudu<. 
Divriğin ist'llsyon _ Çar§İ y~lu tün emelleri o idi. Ve piçtir. Babası Aliçodur. 

üzerindeki art.ın çahtmalar büyük Q iht• Cl&r İbo, Kavasoğlu., Çopurdan da Yazın, hayvanlarını otlatmak. 
bir faaliyetle ilerlemektedir. Bu yo- rtaokul geçen ders yılıncf a büyük bir l'J'& güreş geçmek üzere idi. Bu peh- ve çiftliklerde orak biçmek üzen 
lun bir an evvel ikmal edilmesi hareket gösterdi ve yenı· mezunlar verdı· livan1arın da yaşları Herilemişti. Kocamustafapaşa taraflarına gelea 
kl.n ~kam lbrahim Rü~ Gümüşhacıköyde Aşağı ve yukaxı Hançu da, Pa- çingeneler, Kırkpınar ctrafınd~ ça-
Attıok büyük bir faalivet sarf~tmek. mukçunlu da ihtiyarlamıştı. Kara- dırlar kurarlar ve kışa kadar ora• 
tedir. Bu yolun tamRmİanmasile gün . 9ana~ale. (~lususi) - Bu yılı zel lbir ziyafet verilmiş, bunu ve- ekmek vaziyeti göz de kırk beşlik vardı.. larda yerle~irlerdi. 
den güne ink:şaf eden güzel Divri- 'Vllayetımız genı~ rnıkyasta kül- da müsamere31 takib etmiştir. Ço:..C Gümütlıacıköyden yazılı _ Asıl güreşi, Yusufla Adalı Ha- Aliço; gençlığ"nd~ haJPehlivan-
iin hu :ilıtiyacı da bu suretle karşı. tü.r ihareketlerıne sahne olmuştur. nezilh olan bu ziyafebte Kolordu yor: Bazı idari sebeblerden lil yapacaktı. Adalı ile Yusufun yaş lık güreşlerine geldiği zaman, Ço. 
lanmış olacaktır. Hatkeıvimiz üzerine aldığı vazi- Kumandanı Sabit Noyon, lF,..ah. lan arasında ancak beş yaş kadar punın anasını orada, burada fal 

wn dolayı kazamızda fırınlar bjr 
fıeyı lbaşarnuş ve memleket için ıkem Mevlki Kumandanı General kaç gün ekmek yetiJtireme. fark vardı. bakarken SIÖrmii~. çingene kanal, 

lzm.ltfe b·ır sı"nema halkı çdk ıyı işler görmüştür. Idare he- Baki Vand.emir', Valimız Atıf Ulus. miflerdir. Evveli bir günlük Adalı, Atiçoyu meydandan çıka- genç ve olunından nşifte güzel bir 
yetıni it.eşici.! eden. Halil Dilmaç, oğl'u, memleketin ileri .gelenleri llbaıına vaki olmUf, halk de. rıp ibaş olmak sev<:lasında idi. kadın imiş .. Aüço; ezelden hovu. 

fazla dühull.J8 paraSIOJ K.öycu'lfil>: B:ı..~kanı Nafıa Mudurü bulu""'""""ıardır. Bunu gu··zel b,:r v• ·ı b • • • Birkaç aenedlr de bununla men;ul da yaraalmış bir pr.hlivan olduğun.. 
Tı :fiıkı İl · -yK ·· h , ..... '""il" ..,men unı ~ unu geçifhnnıf idi. dan; çingene ~arısına balta olmuı .•• K I teb . ev: erı, ütu.? ane Komi~si müsamere tak•b etmiş ve çocukla. tir. Fakat gene idari sebebler- F.akat; bir türlü ihtiyar Aliço • İfi pişirmişler .•. 

iZi aya erru etti BaŞkanı Maarif Mudürü Latif Ok- rıımızın !başarı ve kabıliyetleri tak. den dolayı buhran üç gün da.o yu yenemiyordu. Ekseriyetle beş Gel zaman, git zaman çingene 
İzmit, (Hususi) - Evvelki ak. tem ve Dıl - Tarih~ ~~iyat Baş.. dir edilmiştir. Ortaokı:ılurr son Sl- ba devam etmi}tir. Nihayet altı saat boğu~madan sonra; güre:t- karısı bir çocuk dünyaya getirrnif.. 

fclil1 burada 4}1'azlık saat kulesi si. kanı Ortaokul. ~ud_üruı Akmed mfları.nda mevcud (122) •.alebe. ofwen celhedtlen külliyetli !eri berabere kalıyordu. Fakat: bu çocuk diğer çing~ne 
rıemamnda bir hadise olmuştur. Tevfik ~ını, lçtu~aı kol Başka~ı ?en (116) sı diplon:ıa ~lmış: ~ s~ =:. sayesinde sıktnlı Cazgır Osman pehlivan, pehli- çoculclarına bcn7,emediği gibi, 'k. .. 
Sinema devam ederken elektrik- Dı.ş taıbibı Şemsettlllt Spor Komı. ikmale kalrruştır. Bı.nncı ve ıkıncı Maamafih bundan fON'a vanların ve meydanın kurdu olduğu dmın evvelce doğurduf:u ilci sıske 
}er birdenbire kesilıni§, halk ev- tesı Baş'kanı ~li. Muhasebeci .M~ sı~ıfi~rd.a d1 aynı randıman elde basıl olabilecek muhtemel va- cihetle; kimin kiminle güreşeceğini ve biçimsiz çocuğa da benzemiyor-
ıveliı hayret ve telaşa düşmüş, son. m:ct Alı, Ar Kol~ Başkanı, Nıyazı, edılm~1r. .. .. . ziyetlere .karı• timdiden tedbir bilirdi. Dah.ı pehlivanların kazan du. 
ra da gürültü yapmağa başlamış.. Muzel.er KOJ?-Utesı BaŞkanı Orta.. Yenı Müdu= Tevfık Tarım ve ahDak Jizı~dır. Alibdarla- dibine gelmeden kafasından eşleri iri kemikli, iri gövdeli, elli aya• 
tır. fBu esnada sinema sahibi s3h. ok.w T~rih Öğretmeni ŞerC'f Erge- .arJcıaıdaşlannm kurduğu düızen o- rın dikkat nazarlarını c~lbe. tayin etmiş.ti. iı lbrr çocuktl'. Doğduğu zamaa 
neye gelerek belediyenin cımri ile neikon ve Kur~lar Koml~~si Ba~ ~u tıer ~hada yükseltmiş ve 00_ deriz. Hanco Aliçoyu korumak için çıl- çingeneler kantara vurdular. Yedi 
~lektrlk ce k 'ld" . . kam Bayan Sa1deden mütteşekkıl tJü.n memleketi ok.ula bağlamıştır. gar yapml, vaziyette idiler... okka gelmişti. 

bun 
~--ı:7yan_ınıln5 n_ esı ışkını, olan heyel'ler faaliyetlerine de- Okulun ibu yıl bast1rarak bütün ta ~ Adalı; Çopurla bağdaşmış idi. Çingene karıs•nın kocuı, etra. 

uın UUH\.Utyenın ~uruş ı en etmek edirl . . v v Q~emişle İmar faaliyeti Yusufun Karagözb olduğu mu - fında bulunan çingenelere böbür. 
20 kuruş olarak alınmış olmasın. 'V1llm t. . ?r· . . . . lebeye ve velılerıne ~agıttıg~ !.O hak.kaktı. Karagöz: Aliçonun baca- leniyordu. Laf değil: kinuenin -.L 
dan ileri geldiğini söylemiştir. Bu- .. Me~t;mız~rt b~~ık b ırfa~ ~r;aE~~~r tu~al~ll?roŞ~rfdel :. ~~- &rtfl nağı olduğu halde ezeli ve ebedi cuda getiremediği, bir evlad dün. 
nun üct.erine halk ye 'd t h.. ınuesseseısı o an ao u • u yı J ·...,_ ucu.ı ve ıv 1 1 e enm1zın hasmı bulunduğunu cümle alem bi yaya getirmit•ti. Zavalh çingene 

ru en .. eza ur. b.a...ına taıyı'n edilen venı· ""'"dürü ı....:: • ..:;n.. ..;.:-L..rı· dercedı"lmı"ıı.tı·r. tizmir (Hususı·) - İ......,ı·n·n en y ler baŞ1 f ka -r J ........ vu_,...-~ :r ....... fiyordu. Pamukçunlu da; Kavaıoğ. Çopuru evla<l gibi bağnna buta. 
~le ıı:.mış, a t rnwş:tereken Ahmed Tevfik Tarım'ın gayretile Ortaokul kültür sahasında oldu ileri ~azalarından olan Ödemişte lu Koca lbrahim!e anlaomış gibi idi. itina ile büyüttü. 

~rı .. n ır kararl!l. !azla ahndığı ber sahada derlenmiş toplanmış, ğ"1 kadar diğer sahalarda da rr~ imai fa~iiyeti geçen senelerdekin- Cargır; Hançoyu Yusufa verdi. Çopur: büyüdükçe irilC"ıti. Deli-
bıldiTılen ~er ılruru~_ar Kı~ıl~ya memleketin lıtiyaçları.na layık b:r .k*etıe ibüyü.:C hizmetler ifa etmek.. den .üstün bir hızla devam etmek- Aliç.oya da Çingene Çopuru daya. lcanhlaıtıkça boylandı. 
tebe~ ~ı~~nek .s1u~tıle hadise. ~ getirikniş.tir. tedir. tedir. di. O, ne fala bakan çingenelere, .. 
ye a ~ ı ven mış ve bund.iin Bilhassa kız ve erkek bütün tale ç..,alialeden Yetifecler Cemiyeti Her sene Ödemi i müstesna Cazgırin bu tertibi pek yerinde de eşek ve kısrak güden ark.adat-
sonra da. sı~ema seansı tekrar <le- benin, ôkul içinde ve dışında bir C. H. P. sinin manevi himaye. yaylasında cfinlenm!: maoksadile idi. Adah ile, Aliçonun eşlerini asıl larına benzemiyordu. Önüne gden
vam etmıştır. 'I1iirılc ıgencine ya.kı§&bilecek biT sinde olmak üzere teşekkül eden k k kimseler Gölcüğe İ·tmek- hasımlu ara.•tnda tak.sim etmişti. le güreşiyor, sıska, cılız çingene ço-

dieiplin. intizam ve inzibat altın- ru cemiyet Halkcvinde Valimizin ~rtr Ödt?mi lilerin mis~irlerL • ~o.pUT, Alıçoyu denk olarak yora culdarınt yerden yer~ vuruyordu. 
Gell.boluda ·ımar h"'-1.etferı" d "J" ·ı · · 00 ·· t huzurların..ıa t lanmı tır rt--ı· e . • ş_ • _ •• • bmrdı. Ve ara1arında da kulakar- Çopurun anası: oglunun hangi 

ara a yetı'i'.ırı mesıne yenı m ur a- . . . "'. " ~ . ş · veı." Y nı ıba.rı-ndırmaık ıçın Gokukte ınşa dı konuşarak oynaş güreı yapmala- ödülden geldiğini bildiğı için oma 
Edirne (Hurusi) _ Gel=.ı..~ıu ra. tın.den çak büyük bir .önem. ve- tın lhamılıği ~alımıze ve fahrı re- ettrdiıkleri modem otelin noksan- '-'-• kt bi hl' .b. d" . . •. 

ftJU t kah 1 h tt . 1; ~ de Ortaok l M"" d.. - T vfik · rına llllll'an yo u. r pe ıvan gı ı ye ırıyor, .eçınyor. 
b:iyüic ve devamlı gayretlerin ese- rı ınış, ve~ ve .. a a ~ın:m.a. ıs ı.s• u u uru 

1
e lan vilayet bütçesinden verilecek Hanço da. Aliçonun arlcadaıı zora koşmadan besliyordu. 

ri olarak hemen hemen baştan la_~ talebenın a~agı kesılmışt•r; Tarı.ın:a. t~dı olunmuşt~r. ~re taıhsisatla ikmal edilecek ve ziya- olduğundan Yusufla uyuşamazlar- Çopurun ba1"sı da bu hale ...,_ 
başa imar olunmaktadır. Eksik Şiınni ?~llann tatıl olma~ına rag ~eyetı ıç.ın yapılan 8~ •. neb~e- ~ilerin hr türlti.i istirahatleri ite- dı. Muhakkak bu iki çift, kıran, kı- mlftı. ikide bir karısına: 
cecHk ne varsa tamamlanmakta _ men. ~ır talebe ~u kabı! yerle. ~~de de Ortaokul ~udü~ .~eıs.. min ol\lllacaktır. rana güreş yapacaklardı. - A be ~arıcığım: Kocamıu1a-
dır. re gıtmemekte, nezıh ve sportmen lı.ge, _Nafıa .ve Maarıf_ .:-rudurler~ Valimiz Fuad Tlıko;alin yakın a.. Adalı Karagöz Ali il~ tutuştu. fapaşanın yaylası yaradı bana .•• 

~libol kü .. k b' h" d" F bir şekil<lf neş'eli olarak tatilini ge Haysıyet ~ıvaı:ı~na, Hukumet Tabı Iaıkası ve kaymakam İhsan Kota- Karagöz Ali ile dı: Adahnın uyut- Gördün mü Çopurumu? 
kat u lekrğ. ıra: ır. ~-1 ~- çirmekte, memleket irfanına mil- bi Dr. Na.şıd, Ögretmen ~ref, Be- ğın ~rimli <'alışmasae bu sene ö- muına imkan yoktu. Çünkü: Yu - Karı oralarda değildi. Ço.,_ 
fabr~~~ı~ yol~n:· Jraa:' f~~~~~ğ; fıd olmaktadır. lediye Muhasi.b:. Ali• ğretmen dem:şte yol -faaliyeti ~k genjş ol- ısufun artla~ığı bir adamdı. yinni Yatına geldiği zamacı bqalla 

Ders senesi iç:nde de ayni takib Alp, Hasbiye, Şuğle, Cahide de muştur. Ödr.mi~ _ Bozdağ ve Boz- Kavuoğtu da, Pamukç.unluya ~ylivanı o~muJtu. Önüne seleni F• 
ve 'hr etaraHan yenilik eserlerHe ve intizam hüküm sürmüş ve tale. üyeliıklere seçilmiş.lerdir. cem:yet dağ _ Salihli yolları esaslı bir su. düştii.. . ıuyordu. K.spe:ı aırtında, köy it~ 
~vrilmiştfr. Ay ve yıl geçmez ld benin metodlu çal~tırılm.ası 5aye- Ha1ıkevimizıde gü2el bir mili;amere rette tamir olunmuş. bübün nakil Seyrrcıler: cazgıri:n ne yaptığını dolaııyordu.. . 
bir haylr yenilikler baş vermesin. sinde ortaolrulun bütün imtıhan. vermiştir ıtalarıın•n 'v-etl g·~r gel anlamıP.rdı. Kırkpınarın, seyırcı- Çopur, yırmı beş yatfanna ~ 
Şımdi de me~hur mimar Kası.mm !arı ,.,,.ı,. veriınH bir netice vermi~- n_..1..:._ ·te..1..=-esi bö·'-e f--t:..·eti vas1· . t . eedm~1

1- ·şı~ 1 ıp - lcri bütün ~ylivanları tanidıkları diği zaman baş pehlivanlar araıı• 
v<- r ucuen "-7 .. ....7 ırne en ernın ı mı ır 'b" '- d d bu . · · · · · · t" N R I' · Balk L 

eseıri olan Paşu hamamı büyük ve tir. İmtiıhanları 1.akib eden Valim:z Beden Te:-biyesı Bölgesi bina.. · gı ı: ca~ır u. ar a ışın tçını gımuş 1
• amı ~me ın~n • an-

m.iştıerek hır himmetle yeni bir Atıf Ulusoğhı ve Trakya İkinci sının açıdıma rtörenı yapılmış ve Hıütkfunet Tabibi Dr. Natit Tanal, dıtını. bilirlerdı. . . rın! aflllıf Akderuz sahıllerinde .aw 
baLdle kurutmaktadır. Uı i M.üf tf l'' 1\1 "f M"' v r . .. 1 b h'ta.be ·ı G Vil8ıyet Maiyet Memuru Hakkı, Afic;o; Çopuru bndine eı verdı- leruyordu. 

~uFam . Eed ış,;« -ı~da~ı uşba_ liğa ım.bı'Zbö~lgeze . ırf ı1· tı e eni Ç- ğinden dolay} cazgıra fena 5'.lde N!tttyet; Kırkpınl'r b~....LliYaao 
!Bundan önce de birinci Mura- vm kır r en ın ti%1 ır ve te e u nın aa ıye ve ça ıc:_ Ortaokul Müdür Muavini İrfan _,.,..., 

· · . • l b ·· tt• . t' -r içerlemi§ti. . lık müsabakatarına girmek üz ... 
dm Sülıeyman Pa~ namına yap - rıkını kazanmı~tır... .. .. ma tarz arını ~e a~uz ~- ırmış ır. s.a~~· Asba~an Ce~t, Deni:- Çi~ene Çopur baı belası bir he Kocamustafapa~ya geldi. 
tırdığı bulvar ve Kavaklı hamam.. M:ayı~ın 14 uncu gunu sona <'~ ~en Terbıyesı Bo~~. ~İriare cılifk aJanı Alı Daly~~.cı dan .m~- rifti. Kolay kolay mc!c!an yeri'!- Anası, babaeı gene mutadlan 
lan gibi beşer asırlık güzide eser ren ımtıiihanlarda (116) kız ve er- He~tıne: Ortaokul Muduru Ah.. rektlrob olarak teşeikıkül etmıştır. den ç1kanlamazdı. Eger; çab•Jk veçlıile Kocamustafarap.ya çadır
büyük himmetlerin eseri olaraık kıek tale'be diploma almağa hakka med Tevfik Tarım. Nafıa Müdürü Bütün vilayete şamil gen~ bir fa- yenemezse: be, aiti saat güreş lannı kurrnu~lardı. 
kwrtarılmıştrr. zanmış ve bu vesile ile okulda gü. Yi.iikıseık Mühendis Tevfik İleri, alıyet başlamı~t1r. muhakkakh. (Arkau var) 

cSon POlla• .... lııııfı._ı 83 Şetvan fitili tut~turdu. Taşlığı rek ZJC~i muhteremenizin hatırı - eylersiniz. Varisim bulunmadığı ci 
sarı bir ziya kapladı. Şetvanla Di- nızı su.al ederim. Beni sorarsam-z lhetle buradaki tarlalarla evi Tay. 
darın ıgölgeleri duvarda ıbirer dev hemş.ireniz hanımın vefatından - yare Cemi~tine teberrü eyledim. 
ıgibi yükseldi Ne '.kasvetliydi bu beri Geredeye nakli mekan eyle - Allatııüalem yakın olduğunu tah .. 
eıv! ... Karı koca ayni zamnada duy diln. Maksadım dünyaya gelmiş mm eyıladiğim vıe.fatımdan sonN 
duklan aynı hıs9in tesiri altında dkiuğum ooprakta göçüp <lefnedil- bwılar mez'kur cemiyetin malı 0 • • 

bı.laraık içlerini çektiler. Fa'kat şi- mektir. Ne yapalım, ihtıyarlıkta lacaktı.r. Hemşireniz Behice Ha • 
kayet edecek zaman değildi. Her böyle şeyleri cliŞinmek pek ta - nunla beraber bızi arasıra yadeL 

y AZAN : EKREM RESID şeyden .eovver şu mahud on bin IL bndir. Malumunuzdur ki Cenabı- menizi, Cenabıhaktan bizler içla 
• v ra meselesini !halletmek lazımdı. hak bize zürriyet ihsan ıbuyurrna.. rahmcıt ve mağfiret niyaz eyleme-

Bu hakkından vazgeçerek 1 ne eğmiş oldugu baiını kaldırarak 1 ~lgraf parası!... Sen gitmez.sin Didaır, kapıdan girerken yere bı. dı. Buna mu.kabil hamdolsun kim.. nizi rica ederiz. Bazan da ruhunm. 
fU mahud, fil uğursuz, hayırsız, 90r.du: amma seni götürürler, hem de ke - ralanış olduğu pakeUeri. bavulları se~ mUhta.ç olmadan, hatta mü - za itti:hafen bir iki stirei terif a. 
ba.şLmıza bela getiren on hın lirayı - Zorla mı dedın? ••. Nasıl ya- lepçeli olarak götürürler!... Başı- almak için eğildi. re!fehen yaşamamıza müsaade ey- kıwıursa ruhlarımızın şad ve han-
ödemiş olursun, işte bu kadar!.·· parsın onu?... mı lcı'2>:1ırma, teglrafı çeker, nerede - IBu ne?... ledi. Şöyle ki hemşireniz Behice dan olacağı. muhakkaktır. Sizler 

Şetvanın yumuşamış olduğu a- - Nasıl mı? ... Ayol bundan olduğunu bildiririm ha... Yerde iki zarf duruyordu. Pos- Hanınun vefatında İstanbulda Sul gibi eslııhai ümmetten zevatm 
1ikard1. Aksi takdirde bu kadar Jrolay ne var ..• Her halde seni arı- Ertesi günü Ana<ioluıfenerini tacı bunları kapının eşik aralığın- tanselimdıe ve Beşiktaştaki iki e. duasına muhtacız. Hakkınızt heW 
UZJUn nasihaıt diınlemezdi. Fakat he yanlar var... Bunu unuttun gali- te~itlerdi. <fan ~ri atmış olacaktı. vimiz vaıdı. Bunları se'kiz bin üç etmeni'Zi gerek sizden.gerek bira.. 
nürz bir kara:- almış değildi. Bu da ba ... Sen unutursun amma ben On gün sonra binmiş oldukları - Elendi, oku bakaltm nedir •.. yüz elli liraya muka.bil sattım. derim Şebvan Efendiden rica ile 
belliydi Şimdi biraz cebir :kullan • unu1ımam .•• Ben de Antalyaya ba- vapuır Antalyaya vasıl olmuştu. Şettvan zarfın bırini açt:ı: İmza- Maksadım memlekette, pederden mahsus selam ederek sizleri Hat 
snak Yıer halde faydalı olurdu. Di- yılmı)ı>rum ... Ben de gencim, gü. Şetvanla Didar, karaya inmek için ya g6z at'tıktan sonra: mevrus evc~ize çekilip asude bir taa.laya emanet ederim. Bddaı Ha.-
dar devam etti. zelım... Ben de h3yatın ne oklu. ak.şanu beklediler. Ortalık karar - - Saba.tiden... hayat sürmekti. Buna hamdolsun fız Seft>att.. 

_ Bak san:ı son sözümü söyle _ ğunıu gördüm, anladw... Amma dııkıtan sonra gizlice, iki mücrim Dedi. nail Oldum. Ancak buradaki tarla- Şebvan mektubun sonuna güc -
:.:ı · Ü t t f d'' ·· ne çare, elden ne gelir!. •. An tal - giıbi, vapuru terkedip hızlı adım .. - Kon? ... Hafız Seba ti Efendi farımız lbeni bol bol geçindiriyor. ilikle gelebilmişti. On üç bin bet uım... s ara mı sen uşun ... 
:Artik 'ben karışmam ... Amma şu- ~-aya gidip kapanmak h~ bır şey larla evlerinin yolunu tuttular. mi! ... Aman bunak, münasebet ,. Fazlası.na ne lüzum var. Meı:kur ev yüz lira ... Adeta gökten nazil o .. 
ııu da bil ki sen bura-da ibalıkçılığa değıl... BıHyorum... Amma her Didıar, besmefo çekerek kapının siz!... ler !benim say ve gayretim'd'en zi - lan on üç bin beş yüz lira ... Hw 
devam edip beni burada sımsıkı 'halde 'burada kalmaktan iyı .. Ne ?eliğine anahtarı koyup çevirdı. Kalkıp bilmem nereye gLtme _ yade hemşirenızin mükemmel ida- türlü ta~ibatı durdu~·a.cak. yüz & 
ba ~ 1 yacaksan, hergün bana bir yapalım talih;m·ze küser ocağımı- Içeride. uzun zaman kapalı .kal - m.iş olSaydı, evinde güzel güzel o- resi, tasarrufu. iktısadı sayesinde rasım sılecek, kP.ndısıne eski ~ 

za gireriz ... Ben de gezmek eğlen- m ş evlerin küflü ekşi kokusu var- turmuş ol.saydı her halde Didarın ıbitim olmuştu. Binaenaleyh bu ev barını iade edecek olan parayı bul
kaza. olacak diye yürek çarpıntı - mck isterim ... Amma zarurt kar- dı. Ş tvan bir kibrit çakmak üze- başına bu kadar derdler gelmiye- lerin bedelini merhumenin en ya- wuştu. 
ları çektireceksen, ben burada şısmda boyun eğıp o+urmasını da reyikcn Diıdar durdurdu. ce'ktl. Kendi kabahatini tahff kın !hısımına vermek iıakb olur. - Didar ... Didar ... Ne dersin! .. 
kalmam ... Yok, yok, zannetme ki bılrrim ..• Antalyaya gklel"m d" • - Kapıyı kapa da öyle ... Gel - maksadile Didar yapmış olduğu Buna binaen mezk('ır hane öe<:ieli - Ay sus ... 11~ena oldum ... Za. 
seni bırakır da g"derim ... Havır, ~ıorsam ze-vkim için d ğil, merak d'ğim zi da}ıa bu akşamdan ilan yanlış ıbarekete bır müsebbib ara. olan sekiz bin beş yüz lirayı ye - vallı a amcağız! ... Aman ~e i,ı 
bunu yapmam.·· Ben namuslu, şe. etme, sıııf hayatımızı yoluna ko - etmeğe lüzum yok .. maktaydı. Evet, olan b;tenden hep elimizde mahfuz bulunan diğEr bes adammıs!... Dur fazla sevınme ••• 
refl bir 'kad"nım ... Kocam nerede, yalun diye... Kapı iyice kapanıp sürmelen- sebati Efend' rnes"uldü. bin rra ile beraber. cem'an on üç Para gelsin bel'?.·· Ben bu pa?"a71 
ben orada ... Evet ... Seni zorla a. - Ben Antalyaya gitmem!... dikten sonra Şetvan kihr"t yaktı. - Oku bakalım ne diyor!... bin beş yüz liryaı banka vasıt::ı - avucumun içinde görmeden pa • 

-----~-~~~~------~-~:~~n~~~:~~n:i~ro:r~l:n~g~b='t:ü:r~=·~s~i-~T:a~&~kımuanınürerindelim- c-Hem~rem D~ar Hanım.~~ M~n~a g~~ri~~- Bu ~uısm~ma~ .•. Ö~r z~ 
--...-............ -.ıQ.AJ~-=~-v.ııı..a.ı..ı..~v\!e.l.a.J~!lam cdl gerek 'Sizin, ~e- mebll.ağı arzunuz veç_iıile :tasar uf neym:i§? •• "' (Arkua •ar) 



MuttefilderSur;yade 250 gramlık çavdar Çocuklanmwa içki a1ey1ıtarlan · içki taraftarfan 
laa"ruza geçti.ter ... 1.L.~,b <.........,.. s - •:rflıda> <Blıttan6 s • •J'fad•> 1 : k ki . k amna ziimlerin çürümekte olduğunu fuv3talad.e anlarda imdada k!>Şa 

(BM!arafa 1 inr.i aaJfau) e me en çı an ıyor ~ 2 m wJıl • ) ftl?llı PeJ5aDl,ber zöniycr ve mü - bir yardımcı nıesabesindedir. 
)elerimiz Beruta taknben 30 lolo- ...ı .onaat ..._. lliG Oeınae - teessir ı0luyor. Bu leziz meyv4M3an Bezmi §Br?ıf>dan geç1emem dc:ıj. 
-.ı-e .mesafede ibulwımalriadır. mez • Çocalduıa ~ için mahnı:rn ka1mamak için sı'kıp şı - n.mA. ffetfi•, 

~amın cenubunda, muıtte:fik JBaaıarah 1 inci saı1fculal l miştir. Hastaların fraı:acala ihli- 4nlcri zorlu'k ~ elim -iiı-e - rasmı küplere dolduruyor. Şarab lpet ıtabiatımc.oı 'NNb ~ .. 
.... eder Vıcyb kıtaatmııı §ldciet. km:ıselere francala verenler veya yaCb mahalli hük:Wmet veya bele- '1 ' i kllit- ew aH 'l n.iı- 7...,_. ~ a.ı..n *-c):wdlp al- eiwoedılr. 
Ji lldawemcti karşısmci'a yeni bir bi81riW.i, böı·ek, pasta vesaıre i~in diye doktorları tarafmle ft!rlle.. lir; ~ dlıha ai,..le 'J'!ll'a- kol yapıyor. V.e üzüm yerine üzü- Diyen 1'edim ~ nfanm %&. 
ilerleme kaydetmi~rdır. taıhsis olunan wıla!'l ta._c:raya gon-lıoe'.k raporla ıtev9ik ~. 1~ - ...- ~~ .,. • ..-k llllÜıB wı 1'm* haflıyoı:. İlk vesiııe vasıl olrnanuı ancak i~ 

Merkez kısmında, Merjayumda derealer, ofis tarafından işletJDnl- Bu raporları himıl olanlar~- & ME .~ ••+- ...-ı lııir kadehte Bii»Wilin .kanı tesil'ile ile kabil olabilec~:ne kanıdır. -
- Kuııertraıda ı.mııv.Mlkatea yer1"i- yen fabrikalarda un imal edenler makamlı.'k.lara münnıatla isım \ile ......, ~~ ..Jt: .... ~-.e tenleni)"t>r. 2 nci kade'hte köpeğin hatta onun uftrrunch can dahi ta. 
~ bılunan Viohy unsurlarına ve ~ ~atan!~r ~ idare ka- am:sıeri il.e beraber raporlmuı- =-:ı,;:-e caa!i.~.. açme~: kam tesirile tarafı etrafa dost, da miJSbt1i!-. 
~ kuvvc?t!enaiz wafındocn ya.. DUmı ~~dmlerın~ ,aore cezalan.. ~~ yevmı dalacak~~ IMıza dereleri ~ıdı, 8Clk havada ~hy3a ünc~~"1._ektı 'fatıiyet .,.,.. mrcli• 1'11 da · ı ıfl!1I.. 
PUGU şiddetli taan-uzlar 'Cievam dın~.-.uu ır. . .Ju.ıAı~arm~ v~ evam:ı UIC'l~ f1L www + ailJi. a ~or. u .a.-.::hte kedi kam sin <.-cmm, 
~ir. D~ taraftan ~dıye 1.ktısad belerdekı lıstelere b~irecıek. 3 _ Zdkaı .-ı w-Jardan en te.mfle bşaJtım YE!!'e nrkınp AhdJer, ıiaiMiler .ol uğanı kU'r. 

Jezzinede ızimkJr bir mukabıl MıüdiirWjii, Toprak ~ahsulleri O- lerd·r. RaporlarıaGa liste,e •,.se. ..... denıcı•ı mallıl olmalar c.ılup rastıgelenle kavgaya başlly<r. Ve b.1n olsun. 
~ muvatfakiyetııe Wdedıl- fiaıle temas ederek pıyasaya. çav. diktiğine da1r mep"Uhat olanlar l h..._ ~ ... ....da o. son ıkadetı olan domuz kanının te- ll'lm.ıliye göre gam ve kederden 
ltı:ştir. dar ekme.ti çıkarmaga karar ver- semtlemıfteki fırınlaTdan .f.ranca.. '-- oiınnı 1iir obb .ptme · •arid Jlirile de yere .aeriJ.i.p feaa hir vazL elem, :yeis, ınihııet, azab ve ıztı 

Vidıy kuvvetlerine mensub bir ffiiltir • .Fcancala imal etmek mü- lalarııu alacaklardır. 1' i2 'iı.o ba sibf1c: .w.e:l Lir llliıi~•- yete diıiŞüyor. Uç evlad.ıadarı birisi r.abdan lkurtulmamn yegane çaresi 
- piyade aakeri esir alııun1f ve saade&i olmayaa fırıncılara mu. 2 - Bu karan muhalif harıeket .emde taph-elıilir. ~ ı_,...lerda babasm111 bo fena halini per~ Jçkidir. 
bırçıdk zıdılı otornoı>il iğtinam e- ayye-n bir miktar çavdar vernecek edenlerle franealSl abnağa t.k1a onlara t~ tafttrek, Wr ~ur diğer kardeşlerine haber verip ba. Aldtk98 '9le -.ğurı sahbaı!ı ,. • 
~- ve (250) .cramlık ~vrlar ekmeği olmayanlara francala satanlar, bö-~~ ı:iııi b1ııa ~ 1NI tarla basının ayıbım meydana vuruyor. bih, 

Irakta, kaydedilecek mi.ıh im bir çıkarılacaktır. Bu ekmek bir kı. re'k, pasta vesaire imal edPn mü_ itleri ancak ~· Diğer karaeş1er 'babalarını bu haL Artar ıneri znki iili raftatı nah, 
!liıdiae oJımamrşbr. na ha!taların ibtiy:ac•nı gidtte- esseselere verilen unları taşraya k Z~ 4:l. ~ •?n de göl"Ün<!e çıplak vi.~udunu elbL Tuğycmı gama. miififfir zetn11kı 

F~z hava lruvv..tkri celktir. t.fyenl<:!r çavdar ekmeği satanlar, ve Toprak Mahsulle-i O- U: ~ cılaa ~ f n 19: ~iie «Wp ««i .dıömiyQdac. mey, 
Vtıchy, 11 (A.A.) - Sıu!'t}'8ie ~rdir. f si tarafından işle~ fahri. '--'--•• <Y .u.ı ile --" 1

1 g~rı Nutı Peyıgamber ayı'Wığınea vazi - Tufan ?ıatAnnda öylek'• ~-
lı ~ · l Fran h Vli etin a-L.11:.:..: • l --.. .. -ı.. olarak _...,"'il' ç- me.,_ 0 mamız · 1 ilk ~ be.:ı.;ıı .: u-h ~· ıı:ıact1ıta .ou un an . sıcı ava >: • ~· kalanla un ?ma ": ~ ıra&ammıza ...._ l.emen noım.sl ye~ı an Lyor ve ı ogıuna uuua ... n• . 
~<tlennin Afrıkadan ve ana letarbıl :v:=Ja~nden: satanlar hakkında örfi ıdare ltanu. taiuıilli • _,_, yeti,tireceği için ed1J"Qr. İşte o zamanda siyah ka- Galib Dede: 
\>atandan takv'vc kuvveflerl almıt 1 - Francala yalnız hastane. ;J!tlna tevfikan takibatta bııhmula.. ~it M h ~ıJı ve artık on-~ me3ciBBa we'~· Ve aUwMe Apkta ~ Ae,Jller gam JudJcı 
~n bildirilmekted'r lerle hasta bulunanlara tahsis eciil- caktır. IMıa 4a L ı ilmine :Pire birer oku. de becidua ediyor. Hakikaten iç - cihan-*1-. 
..,, &• Şama bir miktar ..... • .. • • ~ ~e müpteın olan lrimse nefsi m- Koyma·~ eldn 9ÖZ "" 

XWUs. a't::.;·ı: Ordıı namı. lıbyadaki buyuk . Aallerlill lflerl: Tf '7ATR ı~~ ~ ~ -- Di~ ~ üem==~ 
il& 80'L söylemeğe salahiyettar bır rnuhaflGb rdi J J o XMlafJ &fİ.lirdır. P'ennen de tesbit fmıu ve ()DUO htÇ bır zaJUll .ef 
- Şmı sikametin~ taarrı.IU 1 u 8 sona e 337 ctoOumlu tala- , ..... & .2 • a.,fU.) edi~ir ki, katıller. :mecllllnlar den düşiiriilmes n n caiz o111H)18-
&eçaı İngilız kıt'alarmın bu şehre (..._....,. 1 ine" • ki ~ 'lmllanıf 'Bu ebeıiy-« al!mlik adaım.lann 90CUk- ağını iddia eder. Çünkü içkı in 
._. ıniktar daha yaıkl8jllıklannı elİıİ aiaOl'llw ve -L ~~ aadnatd~!L baların yo aması --.!-•-~r;. ~~M ttıe larıd.ır. Yalnız b:mda dikkat edi- sanı mest ve hayalperest ympar. 
lıliıdimııakt ' •w ,,_ ar a a-.. ~- ISI?U •+aMNillvu-, eV- .lecek ti okta , allrı>Uk ae. lleııcud ~İr llemden 'b~ 

edır. . top aıluib edilmiıtir. Fd Amk~Hk Şubesinden: Dl .ayıu .Oılmakla beraber şu fark . . . r n varsa•• :1-•ama ~ 11.ı--- ~,..:;, .. _ 
~li Abu yaylaı 1şgal ~ciıl- Aaa.n tı91ıiii ı _ 337 doğumlular ve bu do~um .. rd ki Mi Amerikalı. k ditmm 'Zll!ftftl, Aihııiı~ ... • -.,.--- - .--...~ 

lnlflir. Şama 30 mıl mesafede kan &dm, 18 (A.A.) _Alman or- hAa& muayeaere '!ıllııi ~ ~- ~- !':__.,ı_.a-.~.a..,dilct o.. kadın- mdtBŞ ela 1ı:imEe dem!k Büiift a pn~alar iladd' zatın.. 
~ • ..-_ d b J .a...1 -- --~ ~ en son.. A..a..~ .a---...a..a. ...:-.-ı --ıiın.. da ~r .a....:...-. -e.=..... -=~~~ -.veq_ 'n flinali şarkıs n e u u. duları ba~andanlığrun tebliği: JlRrln ıve sıb.hl hallerinden ... ayı t!l'- ıra But.terfly gıb· i tih trn.i ~uu.a. ~--~~ TOll~ -.. ~ .-.--- .-r. 
-. it.iz de İngilizler tarafuı<ian Mmr iıud~ cephemi~ ı'8li ~ bı.rakılnu7 dl~er do~ınnlu. kendisini öt~ ~o::_ :mişı kimlııeler allııolik dıemektic. F.ak.at b'l Sider bjıo .ce.mi~etin ru.. 
lapted'ilmiştir. yarmak ve bu 111:reıUe 'l'obru'k eL la.mı sem Jdt,la.mJ.Stn:ıı 1/Tmllfttrz/ lan bir wıtandaşile edeni ~ içiD. befeıi 4u~za lııu-.DU mevcui ~guların uhar 

Ayni zatın beyanatından anla- raf.ındala çemhen de k.ı.rma.k mak- Ki de başianACak ve 31/Ağ~/Ml Te~ Ye adapte ıill ı:~· id.. dajw&aık wu e.it IJGl9l)J.ı ikea - edilmi§ l8k llerruden ba§ka bir şey 
1'1dlfma gör,., mi~ kuvvetle- sadtle ~Nft bm,ıi:ik zııiılı kıw- ıtanhinde bltam b~~· detle !lükıilı .. e Ti• ş d;:imııııilıe w ~eae 90r.abilıriz. Bir d~dir. Ve nihayetson sozum gıe.. 
l"in ıkumandanları Şama taarruz v~lerin miizaheretile girjştiği te- 'I - Y'*1ama 1.P~:.=~ .mnda _ 7~ ~~ ~~ aiJıe ~il' mi ki ,phsi ve ne Nedimin dediği gibi: 
etlR8k ııç n Vichy krt'a1anm~ Şa- ~ akim b1mılf ve tnr.ımer = =ıa ~U:'lile JilPfM•ık _ aaı.wafiaık:iyftiılııe mıziıe tefk,il Et. aıle ~tyı~l·jını çoculrumnın Mey'h&ne mııb.ıs:i gmiftü1 f9fN. 
lrUn cenubu ga1:'1' s nde Mer3ayun ıçın biftıusa zırhlı malzeme itiba- t.ır. melk i~in -olacu - ~ı, burnu ke. sıhhl ve edebı durumun:~= Btr ~.ı... .,_,,.,., ~~uı, 
l\?e ıtun.eytra ~annda ıml'VaL ri!e fevicaıadc clcW! uyiatı DMICib A - 1: ~/TemllWz/Kl :ratih mer - 5ilerek. kawıcUan ,yGlunarak, başı. mesın: DOnyanın ~er ~ ,,__.., ~ ta. 
lateD: .ıal etmekte oldukları o~ur. İtalyan ikıt'ala'r:i.le tak- tez mhiyeal. Pil yaniarak O).'Zla~ olan .&le her aclakidıja itadan - Jet var içinde.> 
~ attlmalannı bekle. viye olunan Alman Afr'ka ordusu. B _ '!: lSl"l'enmtıD/lll Ktraııthll- (Yarasa) da.1 sonra t;clSha opere-~ çıoouklarmm ~tbiyre "ft te- • •· IGamıl~ ff. T-..... 
~edir!er. • • • . nun mukabil taamnu mütt'efik «- rl* na1ıt)ıfJll. . ti temsil e<in~ce'kti. Terdinıt!y: btı ntdcısı sıhhat ve a'fıyet fııusa9aA. p: 

Y-111 at aı- FiGııtiııle awwdiler dular için parlak bir zaferle n~ c - 1a: ttlTemmB/Ml lcmaninı tırlan . .Y~'J§tl F'lldi't •...nwJ.tarını ve can'lanm. dahı fıe.. c- tçıa +çıeınleri tanınaımen h .. 
Vi<by kıt'alannın Filistin ıtap- celeamişW'. Kumandanlık ve kıt'a .....,,_, ~ ~aza~ ,..a. • ' et da e.tmektefilr.a görenlerdenim... Keseli evinde 

lwldanna .girerek oraaa i&tihkim- lar Afrika çöliinde bu üç ,aunlük D - IS: sı~ .a..uQıa er se u nıe.i".ur 0~ ın el-it, Surari .Enn.le oi· siııirli, hırçın bır karısı olan bir L 
lar kuclıkJarına dair verilen ha- ~ -..A.- b l d tler l nabir• oynatılması nıahzUTlu gorulerek ._ 1 E • damc"~ 'kaf"'yı çe'--e.,.._ de • ...___ -r'-'••n .n_,e e er e ~esare e temsili uh , ihn a· "B'il .. 1n1et rmete. ""'6'~ ... ~ıı.m .. ... -=- ._,i .rette tekzib edilmek. tema~ etrni§le!' ve fevkalade E - 1: 'i'/A~ustos/Ml ~er nahi- de ~~ rb. sa~ ı:e~ ~ ı. :ma.f!f •- Bi:rçK kimR1er anlretiaiz.e y.apsın? ... 
tedir. gayu-etier göstermişlerdir. ,esi. _ _ , ac! . ı 1~ ~azıy edeb r~ M"a '11erdilkls'i cev.a.blatıda içki iehinde !Böyle bir cachlozun asık sura 

.,,::!:'! ,,..._ -llUll. Aınwı - İtalfllıı hava kuvvet- F - S: 15 A~ustos/94..ı. 1fyüb nza_ "?leşes:nıtnıu ba az~. ! Tien ı- ez~ .e bit" takmı m.isal- tile karf!lap;ıakta™, alkol tesiıL 
• -...ı.r, 18 (A.A.) - Of1 aıansı 1 . . _._ L... '"-l·•· .... bü' sı merkez nah ye!J. .rnosayı 9tan ul ~ır y<Rro. :L-& -ril---a... :ı.-. ~ ..ı- .Aı"n._, __ ,,~.:ıır ka • 

'8ııtiıi)'W1 enn J1 °" .,.u muva.LU&~ye.w.c. - C - 16: 2.2/~/.IMl Bamı na.. 911ada göremediluJe, ~a Dev- k ıa:u)'e ~ ;J'A._.. .. , ac __.nl.IC'n .. .,..,- ..... .ı.i&U 
yilk lülaelerı vardır 17 Hazıran 'ôrtad1l bır hakikat varm o da; aetdlncleyiaa. 

Yatnftf8!1lta ......_, .. 11 hı ıllliinıü 41 İ"'°'•l' ıt . . .~ .... "J ~ .,_.., llJ; M, .AnıMIDi .. Jet Kemer.._, uyesinıie ~ .... ~~ w.~ ~_.- 1ııir Dlıılaa '- w bıma 1-uer valL 
i ve Fransız mukabıl taarnıaı- 0 ""'... .. ·.:e z ayyeresı uuşuru - ~ • .ıy--. B'Qllaoa kiJ'Jerl. '* ~ a..teditf~ .. e- ilet ı.uı..ı.u ~ n ~-

laurı dıö~eü günunde sa•Mı vetli ~~r. Düşman bo~a ta.~arele_ H _ »: K/Alaw/841 lal.tin~ llilııl*. Göuaatk Ul1iıiriai iaı'U alt ltWııet ve musf~ rehberl ği yap.. yetler eebebile, rakı ve emsali fi
.___ _ L.- 1 ...._ v t nn:u ve S'ttıka te~Uerın:ın fası 1ııizmetlllerln ertesi aeneye tet'ltle _ caiz Qhnasa gerek; çünkü ..,ı. aa.kta devam etmiş o!masıdTr. bi ~"1er ftisnlar içjn adeta mi-
.. ™ ına-m arın n ~yana 1 lasız fiddetli taar:rvtıan altında mı ,.kh ar. '9e'l ~i r ~ Birçok insanlan. felAkete sü - bahtır.> 
tudur: ric'at etm+- mecbur kalmıştır ı - Li9e bitırm:ı daha yflbet met . ~ ~ ~ ~n bu Af1>ti neden yasak et- -------

&r·~eden alınan ~n haberler Denizaltılar şimali ve merkezi w.111'9 .-••-il aaıı okı••lar da debildA. mıye'I!m'? 'ft'ap't~aııe - - - - - • d&'- .iYE 
~ m~nunıvet ':"~k Atlan~.e cem'an 31.933 ton llto- aon JOk]ama.tan zam•nıııda paııtu;a- ter!: .. ~:dl~ : .allan -yspıtt vlicdtu.. : · ·• ~ 
.__ r. Filhak ka düşman lut beş düşman ticaret gemisi ba.. 481danlır. Bllthare_ .senN1 1f;n4e ~ ........__ ~ı--...t.. Fakat tab' l:J8ı.lerle vatuap Ja%1k dPjU m'i! (lrı• "'sinci ..,&da) 
-;-~...ıa hallan her tarafta tetı. tınnıflardır. 1- ya.K '*'tla • :•Hı'k wııdtıa _... ~ -:-r-...- . 1 • • • 
~l ~ ve 1ng1li% ıve de Kanıt uhilleri üzerinde hare- *lene teaoe b~ bratlf1e eftllıl llıieionii 911ı!!f1nr ~~ PVCCL .~ .... .wi ~ lıQIA. M ~... .sol elinde Journal'ın bir nüsha. a..neG kıt'alar bütiiıı ıharb C'l1>- kette W AMı • ._,. 1nıalc:!!eaklafthr. .rn n .-ı ereoe bıiiyü& r.ajbet mıyethı llanıl>•yıp l8rilı:leıme. ~ ~ 

.. ..et - lrmJr,aktadır . .. w~n; an 8 " tayy~ 4 - 'HA.leh bir okula cı...tım .._ mı ı ı oa.. 'TOl!llCll w BoWlnP ~ ~ yıcirtın'. Bn .-.r1a. if- Biı' uıı.. içinde hayal &öıü &::; ~:f:: Fransız b ierı ®'?. ~· 7. hava ~~vetler:e omı4?r Motıaftl <te "'11-H mfllct8lt ~ telM·ı ~ isıtiyen ki dertıa\ meıne'tı~dil'.~ JIOrmb an.- pzierimi ~ 
-- ,~ a,:~~:A dii_,-.n budu: a.!.~ 1;_~",.~t 8d.!,~t a..i ftllita1armı berabe!" cet.trrrelerl ll - her cıper:ı rnüdiriyetine ba 9en .._ 

~ k.ıtar eripıiflecdir. Milhim üZIM'iae bwvetli avcı himayesi al- s - Bfttüıtlemeye h1*Tt '°'""'ana e ".7-:ı::-~·-., ... ~- .,.,~, a. R AD ~m ~~ Y~'t•ım, 
...._~r.ı.mn -::.a -r-- .. . za,...,....ıuıa . .JWU .. ın iLA.l araz ....-. d ~- rt .....____._ l· 1 Y O t v_.ı.... --t--.-.:ı-- :et'~· 

........ iltirdad <Ntınmu§Un'. t·nda sıwaş cüzüıtamlar'le ı-ıebbüs mt.'hanl'arını bu 2 ay ~ inta1 ~l ra;~set~e ~~3L~it~ı ~a tcttovh - _ v0~:e ~r=i ~~? L,,a k ~- d" 21 ta -~ rıa eıı:n )at> ı.-uı. c.u::ı ıı.u a5 a oı .a·--- _ _ .. 
9-- iRlez-e ett•ğı a ~n~ U§man yyare "'11:'~ ~ 8""tl'8 ~ JMk~ ,ielen mwı1k sini de fU.fada, bur,;.. ft9 I ··~ Ur.&/11&1 1- P* 1Bflımll &(riiDdü. 

İGadra. 18 (A.A,) - Roytft' •- ka~trnistir. • Wıllltalının gebttı:ae!etl mirl"ceatl - •, k*r.eler.de. barlarda .çaldır.a- •uo: Saat 'WJl.n, "ID: H9llf _... - ~mi Upoıwmn? 
~ salahiyet!ı makamlardan W,.. tıllılıı1lii tır. 1• rak ~a!ti Jneihur z•aaezııdraı i <Pi.>, '1.46: Atııns baber1eri, B· Bant - Evel Nereye koşuyorsmı! 
f>i:r.-,ı;.:ır.;ne anre Sunvede satın Roma. 18 lA.A.) - İtalyan CJ!'- e - ~l aı!ıh!yelerinde9 lola'f'l . ...:-!1: .. _ L- • --.- - millik 1PlJ aa· Bsln auti, 12 31: .__---:ı. ı. .• -ı. . .. ........ ıkl .. ,.ı... 
-· --.· .- • • • k .... u.. 378 er:tesi ~ bls•'H wıah'wllel5 Mil :aımu -"8 ıua111a.,ı -KJe Bul.. ' • ~-~ ~_. ---•talr•nda müttefik kuvvet1er duları umumı ara.5-.ının • terfl·,,den 'Th bii tb"" .8aıllt epn, 11.13; Hafif 11•>e•., 1s 4*, 
s.~---- . '-~-- 8 .ıuıametre numa.ralı tıeıbli~· tellefterı1e lmr'a m~:t'..sine ceıecetve ,, mu em r parça ~ 1 ıg_ 
ı. ..... ~ tınwlu:.ı.w: . H . ftal 8 ta _ efterindet:i rawrıarını da beraber ge. esere muvaftak!yet wmin etti. 12.46: Ajana haberleri, 13: KP.rı.pt - Belıki farkında ohnadın, sev. 
~ üeriem,~ ve lleş:.f mufre- l7 azıra_n gecesıb Y .. nl "· tireıoelı::lerd! Madame Butterily'ın biztlekı mtiztlk (Pl.), 1315: Hafıf ıarıuıar, gilim ••• Geldiğıiftıi91ienberı, bura-
lle}en de z:ıı_,. ___ ı-ı-·ı.- '11\ k'lo vareleri Maıtanm ava us erım · 1.. -- ... ; 'k ..- , - !la.rt -~ -ıJvcn .ıv • - " . 1 . 7 - Yet11lmrı Cumartesi ıDnleri tems li hakkında şu pıjUih.pzaları ": .ı::wultla. ın~zı ,.,...-. .•• .ı.o:. _,,_ da. bana mütemaqyien kur yapan 
~ l*ınında bir JDe'Vkie VM- bomb.Ş. ~~n nt~lJ ~~~~rkJn en hariç olmak a'l".ete bergiln sabah ileri sürenler baJm:aabilir: ıPuccini n, 18.oıl: Fasıl Mm. lS.30: Zıraat tak.. 88nf1n ufacılt bir d01ikuıh Vardı.. 
--.arclr. . ma ı . rk. k~l:~..:-in h' ... B,30 dan 12,:JO a lııadu' 4ewlll ...,. avama hitao ed$l C>ldıl.ılı'ça Hi gj!" Wni 1'e tı>pra.Jt mdmlrl'.C ~lllUl, Da Slllı-t• bar., &ter~.. lWer 

C-111 !aliJe.. iyi lhaıv.a 4ıeşe u ~t .. u:ııa.~-;- aslııllr. ~r ve tednsat iılellUtde 18.40: Radyo caz~ ıt: Ko- Fjor<ia i6rm böyleymlf. -pıidi 
Cernti Suriy"de u'filttefilı:lerirı siııdle trar:~rnt eden ng lız zınıil 8 - Yotlıım1l )lerf !"Btftı As'teı1ıt yeri pak m • iaddar Dewlet Kon- ......., a:ıımılletıne .-.ımo, it.il: Rad. Le Jeurıwıl'den .öğrendim... laiç 

Jauovaaaıa ıbatlahna karşı motörlu Jt;uvvetlerile İtalyan \•e Alınan ~~ B~ bönA•1mr. seıPVlltaarııwa ıeıpera . tema'Uel'line ~ caz orkeatrası; 19 30: Saat ayarı, hoşuma jitlrd'4* w ~ ra.. 
~la hareket eden Vidıy !'ran- ra ft hava ku.v~ ar:ısında UÇ O - Şimdi~ 1ıahr blr.n<'i r>kla. Ghıtt a..eın... Mozar.t. ~, w aSU9 ba.berleri 116a: Yurddan zı olmak bana Jcabul edilmez eir 
-ıan E2n. Mettavwı ve Kuııeit- gfrn dt!'YMl ecWllSos!ddll etlı 98'Plt-uh mumla ı yabip•ırm~nıp ohn::~~ itJ 701 t veı ~ lllusfktnm ıen uhrf ..... s~= ..-.. 20.15: P.adJD ~a•WIJ!, •ı6: hareket lilti ~ Fakat 
rayı . . . -ı malardan sonra um m a,e. mam r at'"••a va'Qllıı"'""" ndıın ki . . • .• . . ~ Cho ın n Scbumamı .(PU 21 · MeJn- -*ul • ciıP hi ier ide ettil 
~ ?:!, :şl~dır. Fakat. m~1- besi tam bi:r mu.vaffakiyetle neti. ac:ted urf Ye dört..-. • .. •l••f ..- ::=· k=f e::.!:",::";b ~ poetası, 21.m: ~~ ş

0

art11ar, ~ ~ Ve"~ .g~yorsun 
~ v ~d rzayı a:.erı · rna- celenm~ir. oo.znan1n tultGZLi ı., tfrectı!tlerdlr. 1 tı ''.. ~r edd~ ~ ı- 1125· (San'atklrlzrımc k~nuşuyor>, ya. aevglim... buna mukavemet 
lt811'11ı ... --:ı~ .. r.a~ ~- en ~ kim ka)rmş ctld~ için Abnn ~ ı~ - Temmuz -ve A~iXS 1l1'a • sım arı, e~z ınutıer ı. m.. il·.-: Rad70 senfoai orkestrası, 22.30: e'---t.. eUllWie .ı~~:ı , •• cin'ld' aidip 
k- -auuan ~lr.• 5 ... e il ltal mukab11 mam"\'T89'1 muka.. "'"'" billmıı7:t>"l"t vn'-1amaJannı yap po1ar ekserryet':'! fazla alrr w ha-~ · ajans baberı i. 22 45. ,..,... ~ r- "" 
-V.~8'Qn '911 Kuneıtr~ ~ .. -2::ned"knez b~r şid'~ de"'•' tırma,-an ve mazr.P!fleı1n• r.anuumı- raretsizdi. ~me, ~ ctefa ;;;:;~.) er · · onu bulm$ can atıyonım, beni 
t iıctıy Fra1l91Zlanm ~ekarmaiı • ~ ~e mütearrJZlann ,...nh. da muteber ves:.ta ilf" ~ildirmivenır:_ müziğe uymayarak kumtda;n ta- _ kollan arasına sıkmas.ı ıiç'n. bo • 

~~en harekat devmt ~it- ~~ ~~~ ~~d etTı;t~ba·r. ::d~~n::~r;!ı:':1 ~l~~ mS:~,:1u~ v=~~IBl•Mfl bu Sivasla ~UJlk W !:n~~ o kuvvetli kollarının 
f-.üzler lJıi_.,.._ :1:.-ıuı vesaı - lunur ' cak &•'d w:o h · O 

iL _ ........... ... - lf-;;mdan uy1at verm '1erdJ1' tf • * millMNzalarcJaı:a uzak bJaca~!°· postane rap la tt .ı-a rJ zansoy 
~ 18 (AA ) - F .. amtz t . . ta vesi düpiilmfiştür. O Müstakbel san'atkirtarmımn zum .., 

'-1&-~ k.endiMriıw v.-ilea t.a - ~.~z 'fY arelerimi?. il6iler.iııe .ldldar Askerlik ......... met ve gayTet•l\? rad1fJIDlun k&11•- S.- (Kmausi) - GWclew. güae 1 la b J a.-
~ lı:e.if vazileleriai ifa etuüşlf';r ~. tı~ Dii n.. kılwveUeri- lranl•P.•ncfan~ smda duyriu~um zevki !bW et- ~~ahklawan ve •er sahada 'büyll'k S n U uurS891 
._,. ba.nnıa uma:11 muhafaza ..ı . ~ r. şma . . D7 dQilımJu ten*11Jı "ft bu~"- mı* ilrtem' •ta.af 'Rl ~lıtm.-,. ..._ .-
i:'eeltte bulunmu,ludtr. Btmm cep - mn ~ harem ~ 1er ne lumtulaı'la 1"'11.,meıe aDım talebe"e- tywwıL E&:r. R.e,ul ,ebrimizin bugünk::i ıhtiya"'aıma c~. 18/6/lMl atılış - tapan11 fıa\lan 

l-.1e ....,_Ue d iii'r'W yek - ç~ •Jlnmıakta. Ubt .kara rin son ;,otlamalarına 9 Temmuz P41 em •ah vennek üzere poata, telgraf ve 
'-· ~lt!ırim•z tanfmıbıı takib e- de bulanacak ve 3 ~ 9-tl de .. ..ı......ıv "'llııuı·ı telefon umum midürlüğü tarafın. --... -•u.. ,~ b t ~·- 3.,7 ..._,.___ Bu aene t.al>abeti ~-• & ...,ı e 

C 
dı~ ft m6tte"'lı~ t~.ca·D eceuu. ~ uvoa.ıılu llt'nçler bu. v . twa askeri ta1i>itat öı.Cinde .. n Cümhuriyet caddeai üzerinde 

Ye • • t ) _.eşıne maruz bu1unma1rladır. rada 18eler kav•dlı .oildl42an ..U.."lıe Ağust<ıwn bir1Dci eünü stala baı; a-~ - .idar .. biaMI J',pptlrmak 
_ Dl neşrıya 20 tayyare düflrl1cfü mü:me~1lerlııe miıra,.aat1a yoklama- nacatınıi!lJl l)u .d•s yılında Tıb Fa _ için lbu saiıadakl b"nalatın ;stt:niik 
Gia - Hatt.ad:ı bir çıkan bu sfyns1 Kahire J 8 (A.A.) - ResmMl nm ~~antl•e•~-ı .lı:adsr yokllmıı 'lfı'rı kill:t.elıile v~ter.m~ PU.iıltea:I'!deıı ve wıuameleaine başl:ımmlftB', 

'tt edebt t ii eti da biYirildiiine sör~ ln~i1iz avct tav- "erlni ötrenrrıe erı ve tal(' beler vesL Bczaeı ve D f Tabibi Okuliarile ttnı- -=========-=--=--=== 
~ .!~~n n 

4 
n sayı.il yareleri dün g.ırb çölünde '?O düş- ka.1ıannı banT"amanıT'~ ~· verıııtıe, Fen Fa!tfilte,-;i kimya şubesın. briç) he~n öğleden evvel şubeye -!:.':".. Delliırır~ w l••••'an ...- tayyufti dÜjÜrm~fordir. Bu iln ~t ım~ yet1ndf!dır. Yolt den ~ıtanıann Jl'l'.~l'ınılJE/9111 olen müraca.a.tıarı ve hariç şube mıntaka. 

!:::::::....::.:.:..::---.;;..._-·----- )!1JY1'\ zttmanın. ~ renlrr, günı nde Temmuzun 1" inci güniine \adar son _..... -"-- l .._ .._ ... __._.k'·rı .... - Mayıs sayJSı mea,eğe l . l k ,, - ---.n aruı ._ .,_unuu .. 
~ Yaaılarla çıknnftır k 1 Zati O et ~e mıven er ~nunen para cezasına ~ .,af'!l~ılrtır. Me-ıkiir o- Jllllılıaal 8*erlik şubelerıne b;ışvurmn-

'tiice1 - Bu 1 k r, ~n'at ve edeltS- ,- Do lor • g 9' UbJ tutulac:ı.tlaroar. kullardan neş'et ooenlerın ellerinde lıu'ı w 1- zamanlard.i yoklamaya gel 
hıt ... Wrsa Haııran aayıaı doJiun ı Beledl19 brfJSUldakl rııuayP'\• *' . nüfus hü:vlyet cüzdan1cırı şehadd _ ~-- ;sııotlaın'.ı ~ addedilerek 
-~ hrt.ifa.r etmiıtar. banuinde &ile-den 1e>nta tıuta- Tıh ft V~nne okulu nameleri ves:ıa· vesikalarile birlikte ba&mmda u K. nunun mahsus 
• ._, ~eri Cellli.Mti ..,_ • .., - & ıanm Ubul eder. ~ me'lllnlan• ~ aıa W"l'eımıiaaz/941 medM!er; wlbiDc.e ceıl&landmlaeak 
ı-. -.,. çıkaıfQr. 1 Befidlıt Aakeei•k Şubeeinden: tarJ1ıine ka1ar CCumarteai ve Pazar lan et>enwn;yet.ıe il&n oluııur. 

.A111ıf • k.'Pall lf 
1Andra l m.rua U4 
New.York 100 Dolar 132.20 
OeDefte • ~ ~ 30-
lııladrid - ~ 1.2 93'75 
Yokobaaa llO ru 31.13'15 
S&.at.bolm - J..e ft. 30.7450 
Altın 26 . .0 
24 Ayar bir '5fUEl 
klUoe alt.ın 

Muamele olmamlfbr 



• • 
Her sene olduğu gibi bu sene de sayın halktmı-ıa kolaylık ol -

mak üzere hir Tt:r-muzdan itibaren Boğaziçioin h~- mıntakasına 

mahaus olarak 

FevkalAde TeuzllAtlı Abonman kartları 
hazırlanmıtlır. Sayın yolcularımızın yirmi Hazirandan itibaren bu 
kartları Köprü gi,elerile ldarei Merkeziye kontrol kaleminden le. 

darik edebilecekleri ilan olunur. 

İstanbul Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden 

Cins.l Tahmini Fi. Mıkdarı hıc Te. Eksiltmenin yapılacağı 
Kuruş Kao Llra gün ısaat 

Nohut Kilosu 25 
Kuru çalı Fa. • 32 

6600 ) 

) 

Kuru barbunya F. • 20 
24800 
8400 
5600 
2550 

) 993 
) 

20/6/41 Cuma 11,15 
Yeşil mercimek • 25 
Kırmızı mercimek • 22 

Yoğurt 

Soğan 

Pat.ates 

Sut 
Kase yoğurdu 

Sabun 

Zeyt nyağ 

Makama 
Şehrıye 

İrmik 

• ·28 

• 
• 

8 
13 

• 20 
adedi 8 

Kilosu 47 

• 
• 
• 

74 

37 
37 
40 

28500 

34000 
52000 

) 

599 2'1 • • • 

) 

) 711 il • D • 

43000 ) 
11000 aded ) 711 J> D D D 

10800 

12600 

1()700 
2000 
3100 

382 » D J> • 

701 • • 1) 1) 

) 

) 446 • • • • 
) 

'Yumurta a'ied 2,25 350000 aded ) 591 ıı • • • 

-
14,30 

14,40 

14,50 

15 de 

15,10 

15,20 

15,30 

Altı yatılı liSenin yukarıda yazılı ihtiyaçları ta.palı zarf usulile eksllL 
meye konmuştur. Eksiltme Beyoğlunda Liseler satın Alına Komisyonun_ 
da yapılacaktır. İstekliler teminat makbuzu, 1941 yılı Ticaret Odası 

vesikası ve teklifierini havi 24go sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyaca.kları kapalı zarfiarını yukarı<ia hizalarında göstıerilen saatten 
bır saat nweline kadar sözü geçen !l«..m.iS,yon reisliğine .makbuz muka_ 
bllınde vermeleri. Teminat yatırmak ıve şartnameleri görmek isteyenlerin 
Gal&tasaray ~ k.omi.sy(jı k.i t.bliğıne müracaatlan. (3975) 

~!: ;kT!! ~tanb~! ki! Je ~!!e~ 9~ ~n sıYJe -~ 1 ı. -:ı:de olan. tau.khı.rmın bulundukları mahallerden s6kü"crek Ana. 
doluda. gooterilecek mahallerde kurulması 1~ vahid fiatl hesabi. 
!e ve ka!)alı n:-! usulile 28.6 1941 tarihine müsadı! Cumartesi gü_ 
nü saa.t 10 da talibine ihale edilmek üzere munakasaya konmuş
tur. 

1 

2. - Taliblerin münakasaya iştirak edebilmek için bu işi yapacak fen.. 
ni ehliyeti haiz olrluklarınt müsbtt vesaiki Petrol Ofisine ibraz et
meleri ve yapacakları işin vahid nat t.ekli!i iızerinden tut.arı olan 
meb.dğın % 7,5 u nlsbetindekl teminat akçalerlni veya devlet 
tahvlllerını Ofisin kasasına tevdi ettı'klerlnl mubeyyın m:ı kıbuzu 
veyahud banka mektubunu teW zarfları:ıa raptetmeleri lazım_ 
dır. 

3. -Tali.bler bu işe aid şartnameyi Kozluca hanındaki Ofis merkezin
de görebilirler. 

4. - Petrol Ofı.S! ihaleyi icrada serbesbtir. , 

İstanbul Belediyesi İl anlan 1 
Maltepe - .Jumüşsuyu şasesinden ayrllJIP Davudpa~a kı.,Iası yoluna 

mula.ıtı olan Bağlar yolunun makadam şose inşaatı açık eksiltmeye ko • 
nulmuştur. Keşıf bedeli 2456 lira 62 kuruş ve ilk ~ıninatı 184 lira !?5 ku
ruştur. Keşi! 'e şartname zabıt ve mı.amel§t müdürlüğüı kaieminde 
gorülebilir. İ!ıa!c ~O/e/941 Pazartesi günü saat H de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Tal'blerin ilk teminat, makbuz ve-;a. mektubları ihale ta_ 
r'ihın<H!n sekiz gün evvel ıbelediye fen ~Ieri müdürlüı!une mı.iracaatla ala
cakları !ennl ehliyet. ve 941 yılına aid Ticaret odası vcslkalarıle ihale 
gunu muayyen saatte Daimi Encumende lbulunmaları. (47391 

, 
i MAi' • 

S! 

Küçük tasarruf hesapları 1941 IKRAMıYE PLANI 
iK~de~er: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkınciteşrin 

tarihlerLnde yapı.Ill'. 

1941 ikramiyeleri 
1 aded 2ooa liralık - 2000.- Ura 1 
3 • 1000 • - 3000.- il 

8 aded 250 liralık - 2000.- ;iıa 
35 il 100 il - 3500.- • 

2 • 750 • -- 1501:'.- • 1 
500 • - 2000-- • 

80 il 50 • 
300 • 20 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Muhammen bedeli (132501 liıa olan muhtelif eb'adda 75000 aded sargı 

amerikan (24.6.1941) Salı günü saat (15,30> on beş buçukta Haydaıpa-

İstanbul Defterdarlığından : 

-U)o -
c:: 
cı;:ı 

'"' ..::: 
::ı 
~ 

alıd Ardiye Hp. Aksa_ 120.- 45 9.- 2 01 ı as 13 16 IJll 
raylılar H.3 

SaJcl;hattin Kaynakçı Karaki Or,, 45.- 30 4.14 O 83 

haniye 16tl 

Ali Hıza Oto lıistik Kara Hüda- Hl.- 40 11.90 2 3'3 

İbrahim 
tamiri 
Kahveci 

Foti Çamoğlu Sütçü 

Traslvilos Terzi 

vendigfır 13 
H. K.santop- 144.- 35 50.40 ıo.os 

ıu han 
Emir Demir. 666.- 25 ı ıa 22 23 64 
kapı 47 
H Kazazker T E R K İ N 
han '.?O 

Yaser Pcpo Tüccar Emiı Mit - T E R K İ N 
hatpaşa 

han 23_24 
İğneciyan Diş Dr. H. Mına H. 1:ıo.- 80 120.- 24.·-

5 - 6 
İsmail Şekerci Emir Ha _ 591.- 30 177.30 35.16 

mıdıye 18 
Hamdi Kömürcü Süruri Mo~a 111.- 25 27.75 5.55 

t~ı 30 

Karlo Prngc Mütenh. Em r Sırke- 356Q.82 12 255.5!> 
hid clplas 20 

Mchmed Kömür T. Eınır Vezır 

ıskdesJ 32 2ll8.--
Mehıncd Köm ür T. Emir Vezır 

18/25 9st 

13 49 931 

14 36 "' 

15/43 ,,. 

14 33 934 

17/20 934 

17/08 994 

17/16 994 

15/9 911 

255.59 17.24 931 

Morda hay 
Ro u 
Mordahıı.y 

Roou 
Mcrct:ı.hay 

iosu 

ıske'esı 32 90.-

Elb'se H Yenipos. 1000.- l:! 12il -
tahaııc 55 8 

18 - 17 41 

120-1722 

Tahir 

E:f.llse H Yen p - 300 - 12 36 
ta,luu e 55/3 

~bıSc H Yenl;>os_ 50.- 12 6.
tahane 55 8 

Lokantacı HP. Mura- Z400.- 6 144-
cl•\'C 24.~6 

Tütün T. Emir Sana- 4R5.34 7 33 98 
snryan han 
29 

36- 17 42 

6.- 17/43 

28.80 11 08 

Müstahde HP. Mura. 800.- 12 96.- 9!i.- 11/28 fı 

min idare- diye 5 
hane.si 
Pansiyon. Karaki De - :16 - 35 60.90 12 18 13 '1'1 

cu 
Müıesh-

hid 
Ahmed Rasim Otelci 

mirkapı 18 
Emir Sirke. 
cipalas 20 
HP. Harn!
diye türbe 
31) 

T ERKİN 

1055.55 12 126.66 126.66 16/H 

şada Ga.r binası dahilindekı komisyon tara.fındıın kapalı zart ~ulıle Yumak z. Komisyon H. Haeıbe _ 1299.3~ 12 155.92 31.18 13'25 nl 
sa.tın alınaca.ktr. H. Hüsnü cu 

Bu iŞe girmek i.Steyenlerin 1993) lıra (75) kuru.şluk muvakkat teminat Lfıtfi K~mıl Komis_ 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla teklı!leriıti muihtevı zartlarını ayni ve B:ıhaettin yoncu 
gün saat (14,30> on dört otuza kadar Koıni.>yon Reisliğine vermeleıt la. Lüt!ı Kamil Komisyon 
z:ımdır. ve Bahaettlın cu 

Alfred Komisyon 

kir han 4 
HP. Letafet 1500.
han 1-2 
IIP. Letafet 2500-
han 1-2 

6 2120 

68.13 

H. C'ebbare 2400- 12 143.-· 59.25148- 6/59 
Bu işe aid fartna.meler komisyondan parasız ola.rak dağıt.ılmaJctadır. 

(4386) 
Hamburg cu hnn 10 
1. Murat, Kom.syon lI Alyanak 

_____________________ ...:._ _______ ve A. Aınram cu H 3-4 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Temya komt;yonunun 8068 - 17111 
940 kararıle 931 ve S32 ma l yı 

vergı'erlne ~ 20 z~m yapılmak -
re ltıraz komi~yonu kararı b:rzul 

Kırıkka1ed.e yevmiye ile istihdam edlLmek üzere frezecl, tornacı, pu _ 
lanyacı, tesViyec:, kazancı, demlrt'i, boyacı, sıra.ç ve sucu ustası alına. -
ca.ktlr. Efronlya 

Talip olahlann istida ile Kırıkkale gurup mudürlü~üne müracaai; _ Griza 

Manifatu 
racı 

lan. (4775) 

Tokat Nafia Müdürlüğünden 
Tokat - Nıksar yolundaki Nıksar Hamidıye koprüsünün 14985 lira 12 

kuruş bedeli keşifli ve tahsiSat1 Nafiı Vekrueti bütçesinden verilmek üze. 
re ya.ptırılacak olan ta.mirat~ı 4161941 tarıhınden itibaren yırmi gün müd
detle ,kapalı •rf usuıae eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 24/6/941 Salı günü saat on beşte Tokat Nafia dairesinde yapı.. 
lacaktır. 

İsteklilerin ihale tarihinden bir saa.t evıveline kadar teklif nıeı.tubla
rile kanunen verilmesi icab eden ehliyet vesıkaları ve 1123 lira 89 kuruşa 
aid muvakkat teminat makbuzu ibraz edeceklerdir. 

Bu hu.r;us:ı aid proje ve ke,tti görmek ve başkaca malümatı almak 
isteyenlerin Tok.at Na.f'ıa. dai:-eJine m~t.ıarı ilan olunur. (i364 ı 

Hacı nüseyin Kırı.asiye 
ci. 

Kemal 
Mıtrani 

Yorgancı 

:u. Nuri 

Pansiyon 
cu 

Mübııya

acı. 

H.Sultanha 
maın Carld. 
25-21 

HP. Ankara. 
c. 147 

Nallımesckl 
Cağatoğlu 

35 

H. Zahire 
Borsası 17 

muştur. 
938 mali yılı ası; ''ergıniz 

komisyonunun nak..> karanna tab' 
evvelkı kararın to.vz ~ ve tcyidı 

karar verildi 
927 mali yılı vergisini 72 ~ ka&l 
ve 14Ml lira 1:ım 1 !ara..k tadil e 
63214 _ 31 11 9~'} ~tiraz komiSjOD 
kararı şupecc ter.ıyız edilmiştLI'. 
931 mali yılı vergisini 10 77 ıtra 
zanç olarak tadil eden 4852.18/ t 
IM-1 ltıiraz komiSyonıı karan şu 

temyız edNmi~tir. 

m mali y1h verglsı için 
zaman bakımından tetk•kat y 
madığından teınyl::; komisyonun 
2283 _ 7 3 940 karnrile itiraz ko 
yonu kararı bc,zul.muştur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 14/6/1941 vaziyeti 
Albert A. 
'/ık•or 

Kom ıs yon 
cu 

Emir Köprü 
ll' han 3811 

931 mali yılı verg . i 63 35 l·ra lca 
zan~ ve 13 67 lıra 2:am o!arak tad 
eden 57306 _ 8 3 4J ıııraz komi 
nu kararı şubece temyız edılml.ş 
934 mali yılı \'0rgisın. 74 72 lıra 
zanç ve 14 94 lırt bıı!lrnn olarak 
dıl eden tlrn komisyonu 56985 

AKTiF. 

Kasa: 
Altın: san kilogram. 
Banknot • 

72.604.515 

Ufaklık • 
Dahildeki m~ablrler: 

Türk Lirası . 
Hariçteki muhabirler: 

Atın: Safi kılcgrnm 12.937,317 

Altına tahvili kabil serbest dö -
vizler 
Diğer dövizler ve borçlu Kliring 
bakiyeleri 

'fla:ılne tahvilleri: 

:>eruhte edilen evrakı 
karşılığı 

ııPidiye 

Kanunun 6-8 ıncı maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vltt 
tediyat • • • 

Senedat Cüzdanı: 
'Mcarl Senetler • • 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

{ Deruhte edilen evrakı nakdi. 
A ( yenin karşılığı esham ve 

( tahvilft.t <tUbarl kıymetle) .. 
Seı .lest E.cıham ve Tahvilat: 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzer ne avans 
T hv llt üzer ne avans . • . • , 
Hnz neye kısa ddell avans 
Hazineye 3850 No lu kanuna g3re 
açılan altın kar,,ılıklı avan.s 
H edarlar: • 
Muhtelif: • • • 

Lira 

L'ra 102 124 058 03 
il 13.992 844,50 

• 589.066,28 116.705.968,81 

D f\18.025,:2 648.025,12 

Lira 18.197.370 37 

• -.--
1' 45 35Q.!'61,22 63.556.932.0!! 

Lira 158.748.563,-

il 2L683 011,- 137.065.55~.-

Lira 274.707.0!>7,19 274.707 097,19 

Lra 46 021803 9~ 
il 7 899 526,12 53 921.330,05 

Lıra. 4741,63 

• 7 808,722,-
il - .--
J) 167 684 921).75 175 498 390 H 

4.500 000, 
9 947 792,"9 --Yeldin f!36 551 088 49 

PASiF; 

Sermaye 
. ihtiyat akçesi: 

Ad! ve fevkal&M • 
Hu.su.si , • 

Tedavüldeld Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunuıı 8 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazıne tarafından vaki 
tediyat • 
Deruhte edilen nrakı nakdiye 
batlyesi . • • 
Kar4ılığı tamamen altın olarat 
Uflvet.en tedavüle va~Uen . , 
Reeskont multablll ilheten te • 
davüle vazedllen 
Hazineye yapılan altın karşılık.. 

lı avans mukabili :!002 No. ıu ka.. 
nun mucibince lllveten t.edavO.. 
le vazedilen • • , • , , • • 

MEVDUAT: 
Tiirk l.ira!'lt 

Attın: Safi kilogram 877,150 

3850 No. ıu kanuna göre hazıneye 
açılan avans mukabill tevdi olu
T'!l"' ııJ••.,lnr:· 

S:ı.fi kilogı·am 5ı; 541.930 

Dovlı Taahhüdatı: 

Altına tahvill kabil dövizler • , 
Dl~er dövizler ve alacaklı Kll • 
ring bnkiyelert 

Muhtelif: • • 

n==------==-===Madem 
Ardiyeci Em'r istas

yon sahil 
boyu 28 

Lira 

• 
7.S22 019,15 
6.000 000,-

Lira 158.748.563,-

21.682 Oll. 

Ltrn 137.055.!>22,-

Lirn. 

L ra. 

17.000.000,-

250.000.00Q,-

118 000.000,-

75.194.061,10 
1.233.782,03 

'78 124.167,90 

-.-
23 862.732 58 

Lira 
15.000 000,-

23 2 94-0 kararı .~ub c temyız e 
mı.ş•ir 

13.822.019,15 Mazhar 
Ur bay 

içk il 
l(,kantacı 

Anknra cad 
de No 159 

939 ticari yılı dcfterleıırı' 15 ~un 
ç'nde he b mutehaı:sı arı bur• 
suna ıbraıı l 733> No. ı'e. 

Yorgi 
S:ı.rand~ 

Borsa mu_ H. El"Zurum 
amelecisi han 

Bir ay tçin1e C'l~ıioğ.unda istanb 
b1r numaralı itıJ"az komisyonun 
3187 _ 20 fi O!l ile müıncaatını• .ı 

ınmdır. 

.Hocapaşa Maliye Şubesi mükelleflerinden yukıırıd:t adı, işi ve ti ·aret 
adresi yazılı obnlar işlerin: bırakmış ve yen ticaret \e ikamet adresle. 
rlni bUdinnemış ve yapılan araştırmalarda d:ı. bulunamaıııı..ş o'1uklarm -
dan namlarına yazılan vergilere aid ihbarııan1.. konıL-;yon kararları -.e 
Temyiz Jfı.y balarının bizzat tebli~ırıe ımkfin hfı.sıl ohn1am~Jtır. 

Keyfiyet tebliğ }erırıe ge~mek üzere il.An olun~r. (4950) 

_B!y~~u Oçiinı;lİ Sulh Hukuk ı Beyoğlu l>ördü 1cü Noterliğine 
522.065.522,- H~unlıgmden: Dairenizin 21 T. evveı 941 tarıh 

1 

Istanbul Cezayir pazarı s:ıhlbi Fey
zi tarafındnn Hru!iskargazi caddesi 12805/306 No. Iı satış sened le sa 
321 No ıu binnnın dbrdlincü katında bulunduğum ve mufreda.tı ve bed 

76.428.743,13 . • • fır te ıl h mimar Ihsan urunaya yapılan teb • mezk sen~t yaz ı ane eşya 
llgat ikametgahı meçhul bulundu - Bayan Mari Emlrzeye satmış oldu 
ğundan ilft.nen tebligat icra kılınnı ş ,. d k ! ti alelusul 
ve mahkeme günu olan 14 6 941 gu_ ı:.um :ın ey •it! '1 ye 

78.124.167,90 nü sant 10 da gclmedi~indcn duruş- gazetelerden biıısı e ılan ettıIJmes 
ması gıyaben icra kılınmak l bu gı_ dilerim. 
yab kararı on Leş gün müddcUe üii.- Pangaltı Cümhuriyet caddesı Şa 

23 862 732 58 nınn. ve mahlrnmenin 11/7. 941 snat 14 baz a.partıman 4 No. d:ı. A bert Emi 
· · ' de talı"k edılmiş bulunduğu Uftn olu.. 

107.247.873,73 nur. (941/1464) İki nüshadan ibare işbu ılAn ber .................................................... 
----------------------1'------- Son Posta Matbaası: 

836.561.088,49 Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
=::::::1-===='fıBAHİBLERi: S. Ragıp EMEÇ 

mucibi ta.leb neş r ve aan edilmek 

:zıere SOn Posta gazctesı mudütlye 

gönderlldi. 
Yek\llı 

ı Temmuz 1938 tarıhınden itibaren: İskont.o haddi % 4 altın il?Jeri'ne avans % 3 A 'ıl'lcı'rm Uı:>A KLIGİL 

Bn""sfo Mith:ıt Cemal Kun 
~ötdünc.ıi noteri 


