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Gençliğe müjde ! 

YENİ YOL 
Kör şefkat kadar 

istikbalini körleten 
kuvvet yoktur. 

çocukların 

zalim bir 
• * 

Çıkıyor Telefon : 2 O 5 2 O (Şerhi 2 ncl .ahlfcmttde' Baımuharrirı ~ 

EB0ZZIY A zade VELiD 
M0STAKIL YEVMi GAZETE 

Tel~. Tasviriefkir İstanbal 
L, __________________ J 

!_.,. ... ~flZUI .................... 
kijtt davaaı 

llilli 4laYalarımıZU1 

Bapadadır. 

A vrupayı lı:asıp kavurmak

ta olan harp &ailesinin tev

lid e ttiji esaslı buhranlardan b iri 

.. 

Reisicümh-.ır köylü ile 
temaslarda bulunuyor 

-----
de kiğıt buhran.dır. 

Bu buhran bizde de hergün 
lıiiküm ve tesirini arttıran büyük 
bir derd halini almııtır. Bu der- 1 

din acısını çekenlerse b ilhassa 
~~zeteciler~ir. Çünkü ıazeteler 
IÇın ki(ıt, meseli bir su deiinne
tti için su, bir fırın için un ıibidir. 
Su alimazsa ·d eiirmen "durur. un 
~lmazsa fırının ocajl aöner. Ne
tice ne olur? diyeceksiniz.. Ne ' 
olacak. halk ekmeksiz kalır. Ka- Am..,.ilc•lcların fimJiye katlar yaptıltlorı en •lrr tartlrlflf'dan biri 

inönü,A~dağmaden' de Peyk 
nahiyesini ve Karamağara 
1 köyünü ziyaret ettiler 

iıt da olmazsa İazete çıkmaz, .---"":'---------- • 

~tta yalnız ıazete detil, mec- ltalyanlar Ber- 1 lngı•ıtereye 
lnua da çıkmaz, kitap da çıkmaı:, 
Jrtektep defteri de ortadan kal- bera üzerine d i 

.
1 00 

,Köylüler, üç gün ekmek almadık, kaymakam 
ngı tere 2 • • • 
•
1 

d 
1 1 

hızı mahkemeye verdı, diye dert · yandılar lı.r ve bi~enaleyh bütün bir y· ar ım 
lbemleket Ye b ir millet ruh ırtda- yürüyorlar mı yon o ara -tından mahrum kalmıı olur. --· - · - t•ı 

Kiiıt buhranından biU.... Af .k d 4 su.re 1 e 
naetecilerin , ikiyetine bakanı. , rl 8 8 A ~ Amerikadan Reisicümhur köylüyü teselli ediyor 
.. Jikiyetlerin pim <menfaat en-;1;... • ftlllerikay_ı 
~aiı~n ileri z:ldiji '%e~bına ;.a;n.ra cephesı 
~ilirler. Vakıa p'Zetectlente ••d f 
laö.Yle bir end~in hiç bulunma- t kk··ı tt• mu a aa 
dığı iddia edilem ez.. Ba,kalarının eşe ll e ) 
kusurlannı d a itira ftan çekinme- -·--
tnelid irler, ki sözle ri müessir ol- J ·z · h k i 
•un. ngı ız ava uvve -

Fakat gazetecilerin kağıt buh ferinin j aikiyeti 
tllnından tikiyetlerindeki hakik i •• ·· ı·· 
!,1'1U%m er snik ne olursa olsun, ki - goru ugor 
gıt davası esas itibarile b ir şahıs Clermont - Ferrand, 11 <A. A) 
davası değil, fakat amme menfa- •Harns•: lngılız. llal,>an hll\Q \C dt• 

-tine bağlı olan çok mühim b ir niz nıuhıııcbc i \cııı bir ~ııfha\'a gıı-
~illet davasıdır. mektedır. • · 

İcabında en adi iılerde de İsti- Muha 'll k 1\\ eller AfrıKada dortl 
'hıal ed ilebilen kiğıt hakikat hal- ktır cephe ındc kıırşılu m:ıkta bulun• 
d e bı,ıgünkü medeniyetin en bü- maktadır. 

- -· · -
Amerikada , bu 

isimle bir 
cemiyet açlldı 

Amerika donanma
sında kullandmıyan 
bütün destroyerlerin 
l ngiltereye verilmesi 

isteniyor 

4binTANK 
satın alıyor 
Büyük lagiliz kanu
nu eaaai beratı Ka
nadaya götürüldü 
Ncw-York, 11 (A.A.) - Ncw

York Times gıızctesi11ln bildir
diğine ~ore i ngilteıe hukümcti 
Amerlkndıın ::!5 ik 30 ton nı ı:ı
sında muhtelif tipte 4000 tnnk 
satın nlmak ı, ı 200 milyon do
ı .. ı· sarfetnıegc 1-ıı ar vcı nıl tır. 

Bri' ish muzeum Kanada ya 
n akledildi Yük levazımından, hatta mesned· Lıbya cephe~ınde hııı ekat durgun 

·~~İnden biridir. O kadar, ki ıbu. vıı:..l~ettC' oluıı lm:-i!izlcı, lt.ulyıın mu .. 
ıun yeryüzünde kağıt tamamile kavemetını im mış ;gıbi so.r.f.lnııı~ktedır-r 
0rüıdan ·kalkacak o lsa derhal me• lcr • t 
deniyet de ortadan kalkmı' olur. Sucl.ın cephesıııdc. lliıbeşıstanın garp\' 

Filhakika garp medeniyeti de- hududu boyuncıı ve Kasalıının ltıılyıın
diğimiz terakki ve tekimül fik- lar tarafından ışg:ı l indcn ı:onııı. har-

Stokholm. 11 (A.A.) - T~on
dradıın bildit'ilciiı:riııc göı·c l~ 15 
t:ı rlhll bü) uk İn~illr. konunu .ı:•· 
ııusi bcı·utınııı ıııctııi 4:Bı·itislı' 
M ıızeum~ un tligeı· h:ıziııt'lerilc 
birlikte Kaıı:ıd:ıJ ı gönclcrllmfş- R~i•icü,,.hurun tefrill~rini b•ltliyen Sam•undan oir 

ri, kendini tamamile kqıda bin bida) etindenbcrı v:ııiycttc degi -l 
ıned:;vndar. Ei e r kqn bir gün şıkllk yoktur. 

tir. 

Rumanyanm 
TAKSİMİ 

Sıvıı l l A.A.} -:_ Şehrimizde bu - .1?yseri. J J <Rcısıcumhurun ~evatı - havtı1 mc~al sc~cbil~:orl:ır Blrdcn. 
lunmakta olan Beisicuınhuı: t«met İnli· tını sureti mah usad.ı tnkıp eden ıır ı:erl :ık ı bır adamın cınumsc:nesi öln 
ı u lmgun ehıı 1çiıı e lur czınti ya~ knda"Slmı~dan) M ra ıttıkce melıyı i il' krırı d h:ı fazla r.ml AYrupaya setirilmemi, olsaydı, Rad l~e gOlunde .. Jtıııt Oky:ıııu U· 

ıarp ileminin fikri inkipfı, bina- na kadar. imti~ııt .ed(•n ü~ı.inc~ A frı
enaleyb hakiki te dd '" t kıı cephesındc lngılhJcı· Habeşıstunın 
raLk· I . m~ b ulkn. b'Y~ ._ e - cenup hududunda Moyalı rne\•zilerini 

tıktan sonra, Vali. Komutan, Halk sertl~ıyQr. Topr.ık ın•anJ dalıo:ı sl'rt· ma d.:ı ıhUyaçlaı ı ol.ı.Jılır B latahclıt 
Partisi Halkevi. ViUlyct ,.e BeledıvP- mf!::. dağlar daha cetını:nıs gıbı ı:ıelıyor. 1 l'k 1 k b 1 . 
erk6nı' \'e bütün Sivaslıların candan Bodur me.e a'açları bıraZ'. dalı<J bo• '<' "m.rı 1 e .mc ·«u:ın, \ere 1 eceı:.ım •• 
SC\'ıf tezahürleri arasında saat 15 35 de duı~a~ı)or \e kel da&l:ırda bır tutam her,eJı kendılerıne \ermelıvlz 

il 1 yo una cırmesı e 1 ıraaç -kedi • • . . aa :d h k 1 l d teı P Kcnyaııııı 1ııu<lnfau ile ıklı-
ır A ~ • seç • m 11 o ur u. faya karar verdikten sonra, bur:ıdn da --· • -

trenle Tokada müteveccihen hnreket ot ı:ormek ımkdnı kalmıyor. Otnmo· Amiral, Bırleşik Amcrikadan but ı ı 
buyurmusıardır. bıller bir perd«' i altı11d:ı blrıb!rlerıni (Dct•a11u .sal lfe 3, siıtun .. tfr 

• Kagıt Avrupaya, malum oldu- ·1;;1z.iyet tebeddul ıırzetınemek'ledtr "AI. k 
IU Üzere. müslümanlar tarafından Jtal.}an kıtaatı Berbcrnnın i.ıze~ine lJ'~ Üza ere/er-
!etirilmiftir. lslamiyet ( Mavera- yurumektedlrlcr Hemen yalnız yerli 
~n~ehir ) tarikile Asyanın göbek- oskcrlerden müteşekkil olan lrıgllıı: d B [ l 
kerıne Y.ayı!dıktan sonra oralara km'Vetleı·i, faıla nnıkavcmct go,tcre- . e u gar ar 
1:,dar cı!r:ıı. olan A~al?lar, . <;i~l~- mez gibi gonııııııekıcdir. Buna mııka-I Ameri,un ın mijclofao•ırta en 

1 J Ablukanın 
den kagıt ımal ve ıstunalını og- bil lngillz htn.ı ku\•vellcriniıı !ııatiyeli 11 · -k la • t • mute ı·ı, Mıa-

~nnıifler, sonra islimiyeti Mısır cok müessir gôrülnıektechr. uyu • cmmıye ı &1eren 

dıyarı tarikile ti ( Fas) ülkesine Rooıevelt l ·"' gevşetı•Jmesı· 
Ve oradan da İtıpanyaya kadar s R d Nevyork. 11 !AAJ - Beynelmilel car ar agır 
raydıkt•n sonra kii·d· d. o yol • usya a d H ı 
1 F t b il f 

t.ıyyıırecıler birlfği Amerika. ~ubesi d •• •t 
1 e ransaya, y ani Garbi Avrupa. em e er ve ena I QVTQnzyor unyayı 1 ere Ya solanıu.lardır. reisi allı:ıy Wood, kc•n!ltcde cnıfıtte. 

~ 1 ) IJ fiklere yarılım suretıle Amerikanın ı 
• Kiiıdm bu s uretle A v rupaya ça ııan ara ağır~ müdafuıtSI> 11ıınıı altında biı· şubenin -·- terketmektı·r 

rırmeai, Miladi on b irinci ve on ) •ı• ihdas.edildiğini haber vermektedir. Bir İtalyan h t" 
~İnci asra tesadüf eder. 0 asır- Ceza ar Veri ıyor Bu şııbe, iınkfın dahilinde buluıuın eye l Lonclru, 11 (A.A.) - Rcutcı·: 
arda Avrupa İse ıayet kesif ve l\Ioskovn, l1 (A.A 1 - ı :cutcr: maddi \e m:ınevt yardımların fslih· Bükreşe gitti İngiliz. donanmasının ı..,taduki ka· 
•iır bir cehalet ve taassup zulme- Fena. iı'ııa.ıut oolu~ ıı:;ile ınudür \e ı:ali sıırcttlc komiteye ynrdtm edecek- ,, d 11 'AA ) · R lk 1 dın ve çocukları aç bırakmakta ol· 
t• :.;,:_;;a_ L___.__ ..ı d milhcndıslc.nıı lıapıs c . 1 • ..on ııa, ( · • - a an nr- • h . ı ~.., DtiiiiWl70l"UU. Bunun a · 1 h kk d· eıat.ına ça~pı . 1ıı:: ıuaı..; ııırazi meııelelcrın tetkik edcnl dugu akkmdakı Jıropaganda 1nev-
-~ ::.'heıtiirl"" -ı.__ ma nı ı 11 ııı :ı ı;oıı güııh·rdc mu. .. • . . zuunu Almanların istil!mar edec •i· 

..... _, u u.:"'".7 .... 7aı:ma- şur c~l'n. k:ırnrnanıe.r" le\•fil,ıuı ilki Kullanıhnıyan datroyerleT Mancheste.r ~·:rıt~an ı:uet • cRu- nl istidlal eden Sunda:;· Dis ıatch ega-
nın papazlan n elınde bulunan mııhkunııy<·tlcrlıı vcrlltliğl haber u 1 · ıt il rcr m:ınyanın taksun.ıt scrlcvhusı altın- • ki 1 g 
ttıanastırlara inhisar et~ olma- lııımı~tn·. Kıısuılu kc•ndun~ıtu ı· iınnl ngı ereye ver me 1 ır" du şnıılat·ı yazmaktadır: zetcs~. dıy~r . =. . .. 

iıgilizlere göre Çindeki lngiliz 

kıtaları yerine 

Amerikan 
kıtaları 

ıgönderilecek 
Tokio, 1 l (A.A.) - ncutcı· ııjaıı ı 

lııldıı ı} or: 
Tıcııt~ ın 'dcıı Donı:?l aj11nsın11 ge -

lc·n bır tt'11.'1"Ufu nıı.7.urnn, mahalli it• 
1 pon askeri nıakıım.ıtı, lngiliz lmti -
yazlı nıınbı'ka md:m çekllen lrıgihır. 
kıtaatınm yerine Anıcı ikan kttKatı -
ııın gclec·cklt>ri hakktnda \C bu hu -
ı1usuı İngiltere ile Amerika artıı;ıııııydı. O devirde Avrupa kig~ ı- cılcıı üç şııhıst.aıı l.!ri . lkındsi r.I Nevyork, 11 CA.A.l - 1933 den 1937 Bulgarlar mutalf'batında çok mu- kA~~upul,>akka~!' ·Iınt.:ılız ?blul$kıısını 

• ••• ·• . . ' ' · k· d· d, · 1 . k. ·. 11··· · t 1·1 t· kt d ·I· • c·· ~ I" te ·sıl e< c•I'<' • .~ azı en yıye{·e · "c dı bılmf!dırı ve rörmediği için \'P ılıı:-cn ılt' 5 scııı•y.! nıuhkuııı edil ı ~ c .ı .ır ı ııız ıatc atı aınıı n ıı,:-ını eı ı ı avranınn a ıı .ı r. . oruııc u. 1 l h b k .. . >'u•o•lav Bc:ıve•ili 
der

•
1 

·u·zerı· k •t l nı.işlerdir Ru·..:\ıı rı•Nrl'dill•n iş 1 tıı"ı;.ljapmış olan Amiral Staııley, radyodolğüııe giiıl' bu hudut luslıihatı pek ı>dt·;nı' 1'1J ... n1
1
a1 ruCmb ııh·a ·nıkııyı ~~~ııt • 

S&1etlcoui c da mlizakcı-cler ccı-c~·an ettiğine <iu-
. i r devl'ı·an t>cleıı şayinlıır:ı karşı biı

ne ı ap yazı a - · ,;• · ' • . . k 1 • 1 • 1 • . 1 • e ıvor ıız. ·' a ese , ıı an• et ıııı:-ı•r 
b·ı kt d . D . .. . k. nameslnı· ~öre• ufuk iı•rsıılıkhıı vı• şu nutku söylemı~lır: m.ı ıı \C < ost.ınc ııı suretle cıa !.'· b ·k 1 k 1 1 ı me ey ı. erı •. u~erıne ıtap bıinı ,ve fabdkı:ılul'<ln lntizıınısız lı,,.ı •Alman tehevviirile Aıncnkanın o- dilehlleccktıı. Hol•l'UC'afıııı cenubun - ak~ ~a. ı~eıkn c ·et. J_::c ı' c. zl ~h~nr. vbeıl·•·· 
Yazmaksa ancak buyük vasıtalara ·~k . . . • . . . • . . daki :Bulgar (•kaili\ eli kesir bir va- cc tıı. ,. a nt m-um ıı1 c ınt ıı u-
aab· l • •. kk f B ı c etleı ) nıııııılııı- lılı ı:crıe~ • knclııı rıısınıı glreıı yeı:ane şey, İngıhı. don:ın- . b 1 k kuyı J.:"l'Vşetecek olursak istifade c _ 

ıp o maga muteva ı h . u cr.za ••Üı"Cct•klı•rıllr )) jr.!'l" haıı knrnr ması 1 r 1 z.ıyeltc u u11ına tadır. d k 1 l 1 - ·ı Al tala d 1 1 " · ,.. < 1 •• • • ece o an o nıasum.aı· ı Pgl n\an-
•~sı r a ya nız papaz.~~ numelc_rdc t.ı•ınhelli~ ~npaıı \'e vazı-l Amiral, Amerikan donanmasında kul ~una mukabıl num:ınya ıle ~in - lnr · olacaktır. Konışulaı ımız dol'mak 
elmde bulunuyor, onlar da bulun f('Jcrlnı teı·kcdenl •rın şııııdiye kıı<lar lanılnuyan d tr 1 • i .1 carı t:ın arasında cl~ha fnzlıı muş - tıı Almanlar <la açlıktan ülmeınektc-
llitaplan kendi menfatlerinin olduğu ~ibi hiıkim V<' folıı ika mu. . . . es oyer crın nı:ı tereye kfıliıt mevcut bulunmaktadır. Rumen dl;·leı· ı 

Yugoslavya 
mekteplerin
de · Af inanca . I .. . , . hh 1. Jı • :ı \'erılmesmı ısrarla talep etmi5tir ihti- tb t fed k• ı k . k · ıcap arına gore tefıır ethklerı di- r:ı ns an ~zur~n:ı dt>ıc~. bundan . . l . · ma. un_ 1

• a ur 1• ) apma mec- Sunday llisp:ıtch gazete i şlınnli 
ni meaaile basrediyorlardı. Bu su- boyle münft•rı~ hak.İM h\lzuı·una çı-, yQçları ı.a_rsa ngılız.lerc gemi J!onder-, bunyctınd<'n hah. eıhyoı . Fakat l\ta- ve cenubi Amedka milletlerine iıı - k t l k 
r ti G 

Al • • f=•-· 1 . d"' karılncaj'.,'1 b<;rlh {':l.lmekledh-. 1 { Devam ı sayfa 3, aOtun 4 de) ( Devamı sayfa 3, ıUtun 4 de) 1 giltC!'ellİI\ d.-.l'·il Jl itlcrin hnrbr ve o u u aca 
e e arp a emının aaır f!rı. u- ''"' ' • 

'

.. 1 • le k k"' ·· b . d ' 1 kan dökülmesine ve müstakbel aclı · 
unc~-~· •• 0 ' un

1 
ç Ye 

1
_ 0b~u '- . ır ~n z•İrlilerin Rel•i- 1 ga sebebiyet veı·diğinln siiylcnllnıe ~ . Bclgı ud, 11 (A.A.) - Stefani a • 

Çemucr• ıçıne a •n•ra. ıçuır mı•- j ou··nku·· Ik I ısini istemekte vı:a.ı>lukanın terki Jansından: 
let için fikren inkitafa imkan bu- cilmhura haareti ye en yarıc arı kendi kendimizi v~ı.yayı Hitleıc Mnıırif Nazırı muavını •Bosko 
lunamıyoi'clu. İzmir, 11 ( }I ıısusi ı Beleıliye Y terketmek olacakl't' dı•mel.'.tediı·. 1 ( Devamı sayfa S, aüt un 1 da) 

Fakat ispanya müılümanları- Reisi yurnı :sa~ııh An"kar»ya ı.dJcrck 
nın bimmetile kaiıt Garba intikal Reisicüırıbuı· . hıonliı~e, Jzmiı lilcrirı 1 

•
1 

• ~· • • hasret ve lıt7:ırnh·rlııı aı·zı>decı·k \'C 1 
ettikten sonra 1f de .. ,h. Kıtabı fuara riyast't etnıclı" i dcu!;ıııda bu-1 

Yazmak ve okumak kolaylattı. Jıınııl·uktı r. 1 
ucuzladı ve az çok harcıalem ola- ----------------
tak fikirler. z ihinler papaz inhi- irfan davası, yani millet davast· 
aar ve esaretinden kurtuldu. iıte dır. O itibarla hükümet bütün va
bu suretle Garp medeniyeti, zu- sıtala.rı vekuvvetlerile kağıt mese
hur ve teessüsürü hemen tama- lesini ele almalı, gazetecilerle an-J 
•İle kiiıda medyun olduğu ıibi, Jataru, bir taraftan İzmit fahri
onclan sonra fikrep Yılkubulan kasınaa imalituu arttırmak teda-

1 

bertürlü İnkİfaf v e t~ül de ki- birini müstacelen ittiha.zla bera
iıt sayesinde olmuıtur. Yani kısa ber diier taraftan da hariçten 1 
bir aözle, kiiıt, bugünkü mede- mümkün mertebe kağıt getirtip · 
niyetin tam m&nasile hakiki ana- depo etmek esbabını temin 1 

ııdır. Görülüyor, ki kaiıt, öyle eylemelidir. 1 
birkaç ıazete sahibinin cazetesi- Hulasa, kaiıt meselesi, çok 

1 

ni yaıatabilmek için mujıtac ol- esaslı ve çok canlı bir meseledir.' 
duğu alela de herhanıi bir meta Bu meseleyi, alakadarlarla elele 
deiil, bir millet için ruhi bayatı vererek biran evvel halletm4"sİni 
İClame edecek yeıine vasıta, ye- hükümetin himmetinden ve du
aane 11dad1r. rendİflİiinden beklemek bAkkı · 

Fakat yine tekrar ediyoruz, mısct\!'. 
dan bMlcli .tmda ıaaeteci men
faatinin çok feVlünlie mibirİi bir 

/ 

Dünlıü yarı,LarJ•n 6ir goruniıı 

( Tafsilat Dördüncü aahifeıniı:de )f 

iSUSUNr 
Yerin Kulağı 

Var! 
Büyük Casus 

Romanı 

Flandres harbini beşinci 
kol kazandı 

Yazar: C•M - MiM 

Pek yakında 

~·iik biı· l'll<iİ~ı· izhar ctmektcdirlcı 
Youluı·I Shiıııbuı1 ~aret.t.•si, İngilız 

kıtııııtınııı ~ eı ine geçmek \'c İngİIİ7. 
nwııafiini mfıdnfn etmek iizel'e 700 
kielllk biı Ameril,ııı• kuvvetinin 
Clıarıghni yolunda o!du'kları hrıklmı 
dn ın:ıtbuntta çıkun habeıin dogı·u 
ol:ıbilcccğini ynz.nıaktaclıı·. 

l\liako Shimbun gazı tcsi de U1.ak
ş:ırktıı lngilizlcı·c muhafız köprü To

lü oynıyacıık olan Amerikanın takip 
cttigl hattı harek•••! dikkatle gözo
nuncle bulundurmasını JaP<>n hiiku -
nıetindt>n i:stemekt,,dlr. 

(Devamı uyhı 3, ai.ıtuo 7 del 



Biıyu 
Sayımı bilmiyorlar, 

tayyareden mi . 1 b• d• haberleri yol<! Aileceilemee açan tes ıt e ıyor ,.!:::..7::~:.::;:~'~i;:.ı:. 
dilenciler var Cemiyetin bazı taleblerde Karabükde hüm- ~=~!:~:::~~=~~;.;~~:~::: 

b l 1 l k 1 be f ı• t seviyi suç halinde yakalMnış, ye· 

.Resmini almak istediğim bir dilenci, U anacağı anıaşı ma fadır ID8 1 lr aa tye var ~:n~:tı=4.«~~::;Jü;ö~'!~.v;~ 
•• • •• •• k " • ı • • • Taksim Bclcttiye gazinosunda ve yolcu salonuııda çnlıımalannn mü- __ ~ zarif mukabelede bulunmu~: 
Uzerıme yuruyere , 8 emin IŞlfte aa.ade edilen Rumen garsonlar müna cbetilc Gnrsonlar Cemiyeti idare uAğan:, sen ya sayı ne olduğunu 

k d• b ğ t Heyetine birçok mıiracaatler vaki olmu~ ve birçok tıkuyetler yapılmı•tır. B • k k l d 1 bil • h t ·• " d aopa fte 8fUflyOr5Uft ff IY8 8 lfmlŞ 1 Bu ,tkiyeUmn başında !l3G yılında nçılm ına idare Hcyetı ta;a _ ırço ısım ar Q amete 1 mıyorsun, ya u omrun e 

1 fındaıı kanır verilen garsonlar m,.ktebinin bugüne kadar ~lmamaın g ı. · yememifsinb_ 
Yazan : KAN D EM R mektedir. Soylendiginc gore o vakit lstanbul fo~rl! :Udürl6~.;ı açıl- •• d •l l tki tarafın resmi tebliğlerini, 
................................................ masına karar verilen mektebin dahi.i nfzamnarnesıle nıel:.tcp proı:rramıı11 uç var ıya l e ça ışıyor bilmeyiz, üıenmeden okuyor mu· 

B,r ı;cne kadar ev- kabul etmiş ve ccmiyt'tc bina tutma anm bfldlnnfştir. Eld mevcut mck· ıunuz? Son günlerde tayyare mu· 
"d fstanbul ı;okakla- tep tahsisatı olmasına J"ağmen rnc-k ep açılma.oıının bu@n kadar ihmal . -~--- harcbelerinden bahseden bu teb-
rındaki dilenciler kn· edilmesi yiizündcn l'icm yerli garson arın hem de memkketin zarar ı;or- K:mıbuk (H n _ Tcs s edılen fede bulur.an Safranbolu d:ıhıl ~·ldUğtı l"ğl d h d özlere te-

düğ(i iddia cdilnıcktcdir. ve f~ahyet~ geçen b y{ık. dem r ve c:c- b. ide- 1.Jlrç"k n:ıhıye ~c koylerı:~~ ı :' e . ep fU ayar a ı 
fıle kafile toplanmış, Diger taraftan cığrendığimize gore ganon1ar ccrni.retı ' hrimtzdeki lık f bnkastle Karabük Anado1 un hattö\ Z :uldakla Ç:ınkırıml_l t saduf edıyoruz: • 
bır kısmı mahkemele- yabancı gara-Onların ııdcdini ı.csbft etmektedir. Vanlncak neticeye gorc buyuk bır sanayi merkezi namıcdı ol ıhnıyetlı l~lkın~kt d~n~bır ıı::,r «Dün iki taraf tayyarelen ara-
rc verilmiş, bir kısmı vilayetten ve belediyeden b:ızı taleplerde bulunulncağı siıylenmektcdır. mUJtur Cenuptan gelerek tr nle ak~m 1~ !:k 1 ;:;: ~lu 'fhtı)"'ll~ı ;cm?n \ ~me~ sınc!a müthiı bir hava muharebesi 

memkkeUerinc iade '"'"""'""""'""'""'-""'""""'""''"''"""'"'"''wnmw,....,.,._,m.,.._,..,_,"""'-·-.. - • .._ tıavzaııına dotru geçenler. ıkl sır bgı u k nd r Ankm1ı Zonguldak "e oldu dü<mandan 58 veyahut 63 
D j ıı~ından akıın bir derenin birden ıre m m · • , " 

cdıımış. kalanı da a- zmir fuarı için On ressam gcmışıcdıglni ve bi~ v•r•ı· g çt•ktcn t t:r.b .ıa ıcıdoıı .rı,ba~an:ı"'c~~~fıdır. tayyare düı?rd.~k, ~izim 3 veya 
rulücezeyc gondcrll- sonra geniş bir vndıde gokleN'l doğru l\lKhracl btuktekt~ıçtıt~ı"'lız ~nı ı-eı dısl ve 7 tayyarcmız uslerıne avdet et-
~. ve biz - ammı d • il d A ad o 1 ti' uzruııın U..ı.-alar.ıe fnl)rıkayı D u mı ur<.. ... • • 

emıryo arın a D uya azame c F brlka ve K:ırabuk bll man- wtabasll:ırıle ıııl erı l;c:ıdı aralamıd:ı memıştır.> 
yazık ki topu topu bb • ,,. •• d • 1 • gllrürl?r. ıı yolcu nazarında h c;bıı oldı •u kadar daha ç '"' cazihelı olan Bu hav11. muharebeleri sekiz on 
kaç gün • dılenclslz tenzılat g o D er 1 1 y o r ~:;,~ :c~a!l~~~~:.z fo'nkat. geceli ı,'Undı.11.• fabrıknda Tu~\ men .. ,ı!'larır;;n k:u~~= gün daha bu şekilde devam eder-
bır ı;ehrln maddl ve atJ bl 1 hayatının revnak verdi· de rte amım ır <'ı;.-cncc ı:ıva ı u br-· •1 d • 
manevi rııhat ve huzu- Ankara, 11 (A.A.) - Bize verilen C.H.P. Genci ckrt>tcrll~ı bu sene ı;: ka:ab rkil~ daıml saklntci-1. bu şı- duklarını . so~lıyerck Türk tıalkını.n ı~ ve ~e ıgı ~e~ı e: e aynı za-
runu tadabılmisUk. mnlümata nazaran lznıir beynclım- de on re ıuımı Anadoluda eynhat Pt- c k 00 g n ıçinde fabrikanın ct- munı lıCını. mı ııfırp r\crlıfınl öge yıat msbetlerını aynı rakkarnlarla 

Evet bu. nihayet 
beş on ı:nn böyle oı

m~tu .. 

lcl fuarını ziyaret 
1

edccck yolcufann tirnıcğe knrnr vcrmf~tfr. Bu ressam- {~~mc~say ;~e:ıl bir ruhla :yasarlar oğı> bıtırcmiyorlar. Fılhaklkal tklulpte ıöstcrmekte ısrar edecek olurlar-
. D ı h b i bir vila•· ı· hus bl ı ı f bir haftada en az htr cecc umum op an- h b . k d b't e ıarutt seyahat ~debilmcforl ıçın ev- arın el' ıı . ~c ın u ı~ct· Fnbrıka dilnyanın r ne sını ' 1 ktad H gu k 1 mahdut sa ar ın ya ın zaman a ı ec • 

Jet Denıiryolları İrlncsi bnzı tı:dLir- lcrlnl tablo1nr1a ~[ bit t!dectktir. cc\herı 0°lduğu anlaşılan °~;~ı~ıs~~~ :~;r.-ı:ı:fa'rm:.1 cu~r.har':rC'tr. ~e guzel- ğİne inanmak ve bundan &evin-
ler alınıştıl". Bu meyanda fıınrın a- Anknrn Hnlkc~ Anknr.L re sanı • dcnlerini ve Zoıı;uldak. d k dır Ayrıca Ualkcvıııin kendine mah- mek lazımdır 

Sonra, kenar mahal- çılma ından üç gun evvel, kupa12ma· larmdıın dôrdunil llcçıniş v i imle. ~:ara elmasını lmfbırıne me-z..cc ere. sus tntlı:amile ıdare t>ttiği çalıtm::ılar .. •. • ·ı 
lelcrde. yan sokaklar· ımıdan uç gun aonraıa kadar de • rini Genci Sc~r terllı;.c bildırmtştir. Turkıye plynsasına in mmalı bır fn~_Jı. gozP tarpmakıadır. Çunkü tayy~~ den~ en '?.e~e 
<141 Oreyen yeni yen' \"Om etmek üzere: Bunlardan Saıp Tııııa Maıaşa, ı.:ş- yeıle dcmır, çelık ,;c dökme boTu ıle Demir-Çelik •por kHıbünUn binici- herhalde motorıle, mıtralyoz.ıle, 
dılencl sürOlorl, yııvıı$ Halen se.rrüsefcJ"l hn!tanııı 4 gü- ref Üren Yozgada, Nuı·cddin Ergu- bırçok maden kömbrü rnliştakntı m.~d- l l: ııtıellık, a\lcıhk ve iki kort üı.erin· pilotu ve mürettebatile mantar 
yava;ı tekrar meyd::ın nüne nıünhasır bulunan İzmir - Ay- ven Ka tnmonuya, Arlf K~ptan İs - deler_ ve kok komllru Yt'Itistırın~k\c ır de. toplanan tenis faal yetı. Karabukte gibi yerden biten nesnelerden 

d f 11 b be ta , gldccektır Fabrıknnın altı ünite< ndt> 111 crcl.' ictim<ıl h<ıyalm bcdPn ter.biyesi ve . • • •L! 
ve caddelere. sehrln ın • A yon tren c u trene ~u pnı ~a . nmele çalışmaktadır Her.üz b r crıe- ha d tttı-11" ~den ınfıhun bir dejıldır. Hatta mantar aıuı ycr-
h .... ·--•·na yayılm•t hııtlarından karısılık veren trenler Diğer altı re kat~ıı güzel anaUar 'i dolduran "alı~m~ 1.ayatında Ttırk ıp,ırl -~.. ıı~ "ı • Kaıra'-'·kte l""lanan den de bitse mantar da bugün 
~ ..... u .., h . ı· ki ıi 'bl İ b 1 k 1 ısl 15«1?CC ır J ' • var ıı~o.uır. • a nı~ '"'" vv ' 

buntaro us cıkaran er gün ış ıyece e ıı:ı ' Atan u • 8 aı cm · işçılerı Cabrlkııyı ıcııis ve lşlelm~ı: bu cemlyctm eksik hlr tarafı, ekseri- ekilip ertesi ııün mahsulü idrak 
İzmir ve Ank.nra - izmırf aı:nsıncla u·· r arkadaş bir ki-iyi gelcnlerı hayrf't ve takdır cttirct'ul< bir yetın bekfır ıılm:ı.,mdan lbar.ftllr. Hal-1 edilen nebatattan olmasa gerek-cörülmemlş ve bu dil· her gün ve Dıyarbskır • zmır ara- Y v kabiliyet ı:östen11ektedırfer. B;ııı kı· ı.uki bu ı$ diyarınd:ı Turk kızın::ı ycp· • 

,.:ı d:ı eskl hamam eskı aında da haftada iki gün, Diyarb:ı • dövmü,ler sımlarda ış uç vardıy:ı ile y:ıpılm<ık· yerıl .,.e tertemiz bir hayat ve istikbal lır. 
tasa domnilştü. kırdan ve İzmirden nıOtckabflcn cu • k h 11 . ~dır Turk ısçlsı. uta ve mlihcııdisl. vardır 1 Franıularıo cmuharebe bit-

Nicin böyle olmuı- ma ve pazartal gUnlcrl h:ırcket et- Vııh~ei At: ~~t: ~ndc ~ran durmnd;;n. yılmadan ~ ıam bır hc.'\ieı;.. Dundan bır ·nfüidct t!Vvel Karabüke ti çünkü muharebe edecek k~ 
t ? b l d L.! • mele üzere, doğru yolcu vagonları I~· Ruhi ıJe n):ı ~ . o uran rem le. bır znm:ıu memleket dışına nıt."ln Ba ekl'ılet Bt.'den Terbiyesi Genel Di- k:.ı d meali d h r bir 
u /ffe un OT an cnr tonea letilceelttir. • ve l<'ahredılın ı lnılcrınde Uç arka - bınlerce !ıranın kar$llıtını meyıtano re0'oni Gct.cr:ıl Cemil Nane, geldi. .. ma. ı» . • n .".. . mq ~ 
Bılsem sizden mı 1"' t ta "hl de nı:: 1"1 t daş ge?.Cı-lerkcn c kiıtl!n tanıdıkları gctirmektcdır. laeneral binlerce işc;inln ç;ılıştığı tab- aozJen vardır. Teblısı resnulerde 

ılzllyec:dlm?_ HattA sizln de bu isin - Alemin bine ne kanaıyorsun sen!. "' a'"US os n n •n ~_ey u a- J\JuzaHer adında bir demirci ıle a- Fabrıkadıı ve onu ı~re eden ser· rıkada n Karal>uktc Gençlık klüplcrl ıöylendiji veçbile, her taraf CÜD-
sırrına akıl erdlremeditlniıden emin dıye balırmıştı. ı nhln

1
e _kada~ saJ1 ı c

1
ünlenB. addi yolcu Jay etmeğc başhımıvlardır. Burnı kı- vıslerde tam bir lııtızam ve disiplin ve. grutıbrı l~ili tanliyetini tetkik vel de böyle elli, altmıf, batti Jel

oldufum iclndlr ki. buıfin, hep b!r-1 Bu bedbahtın beJJd 4c hakkı vardi. tren en yenne ım r • an ırma a- un demirci mukabelede bulunmuş göze (arpmaktadır. Fabrika umum lf.'ftti; f!Of'<'Cktl. Genci Direktör Kar:ı- mi seksen ta are kaybeııliyor· 
hkte tenevvür edclım dıye bu derdi Çunku bu 4e bende11 evvel. başkalan- rasmda sürat Postalan konulacsktır. ve fiç eski al"kadaşından da:ııak )'!!· mudüru General Seyfi Akkoç fabrika- hukto \ 1eneyi hazır buldu. Fabrika ıar'' bu ... ~: t d cidd 
mevzub:ıhs ediyorum. nın karısması Uum2eldı!ıni ben de Bunlardan başka h!il~n Erzincan • mcğe bnşlıırıııştıı· .. Uir aralık fırsat nın bGnycslnc uygun cclik' nzimli. de- Umum M~üril Beden terbiyesi n~-ı ~ v~ r._am ar a .•• ~ 
Aramızda bir t:ıUstlk :fnerııldısı billyorown. Erzurum arumda haftada fi~ gün b 1 Muzaffer elıııdeki raspayı Ru- mır iradeli ve klare ite bu mazzam te· zammımeslmn çılu$1ndan kıııa bir doıru 1Se, yukanda da dedıgımn 

bulunup da h esoıbını kitabını tutsaydı, Fakat o ~luıları hani neredeler? işlemekte olan y~lcu trenleri, hmir • h~n~~ başına vurmak ftOteUle ağırra &isi yUrOtmektedlr. fşçlrıln, u${anın. 1mnddct sonra H'ızımgelen faaliyeti ıibi, fU belalı raileden ya!'ınd• 
$Uphe etmiyorum kf. lst:ınbulda şimdi Belediye tallmalnameslnln bllmem En.urum gündclık mütekabil müna- 1 tır Kı.ı.vgarı arkadaşla mühendısın ve memurun fabrika hnya- ıayarlamı5 bulunuyordu. Fabrikı:ıl:ırdn kurlulacaiımız için hep sevınme· 
bir sene evvelkinden pek çok dilenci kaçıncı maddesı dllencUifl menetttti sebatı temin etmek üzere her gün ya~~ı8mış k. ndllyeye teslim eılilmi; tı kndıır, fabrika dışı hayatı da tan· iş başınoan.blr ml.lddet evvel t<ıplananlr • 
bulundufunu rakkamluJa dıı lsp<ıt ede- nalde. 1ırtanbul ~kaklarında sabahtan lşleliler•k. fuarın tevlit edeteği fazla ya '1 ıınaı a :tım edılmı$ ve edılrnellledir. Muvak!Uıt işçi!~ <h:ıttli nlzamnıımenln dışında ıyız. 
bilırdl. kş;ım:ı kadar dilenıp duranları ı:; rilp yolcu ceTeynnlannda )Olculara daha !~.~~~~; ........................................ amele b2rakalarının yerini g(ln s;eçtlk·ıve mfikellefiye tlıbl(Jol~ıyanla;) t?"~kı Öyle ya, günde yelmİf ıel&sen 

Ve yine pek kolay ispat edeblllrdl 7a1tatıyan neden yoktur? kolay seyahat imkfınlan verilmek S d • ha" dı·se i h k çe tam konforlu bina lor tutmaktadır subaylık yııpmedıs m hale ~~Us .m r üerun 1 tayyare zayiatı, ayda iki bin, ilci 
kı· bu dilenanlerin yarısından rnk faz ı ı ı. ı bel ..... l h·ı h 1 1 1 d" . ...n ua ı'ye craıınosu • a - rezıretinde b en r.,,.e erı, y r • b • ~ ,,_ • sportacı arı ... ova ıyan .. -.. :v.: me- üzere a en a taı a yanız urt ~ .. n 6 • • • Mt>mur ev ve ap:ırtımanlannın sayısı ff 't t 1 1 ri ve diğer fcıydalı bin bq yüz tayyate eder, una 
lası, h:ıttA belki yüzde ~n. doksanı murıarı bfraz dıı dılencileri toplnmııliıı işliycn Ankara • fü:yseri • Adann kında Vali ve Beledıye Reısınin 'her gun arlmaktadır. Fııtrr•ıkanın ti· yusl~r·1 '' 11s. 0 ·~~ektcdirlcr .Karabük evvelce zayi edilenler de ilave 
ihtiyaç vo zaruret SC\ kıle değıl, takat himmet etseler olmaz mı? trenleri de her gün s<·yrüsefcr ede- •öyledikleri malı earldıdne düşen Yt>nışehirln biraz temhir n "~~~~ de ııayıları · iki yüze I "ki t f d t k U· 
bu isi karlı bir ticııreı saydıkları için Biz, bir zaman için ~porıalarla h· dclerdir ııerlılndt> sonbahara kadar ıkmal edı. ına ye . . o onunca, ı ara ın a ar ı m 
el nt"mak1adırlaı·. kanmış yorınrda zorluk çekerek yilril- c · 

1 
ed k ol 

1 
. Sıwdı11e ga:inoıwııın kapatılması- lec:ek evlerle, ha tahane, k1üp bln:uı tyıı~l~nfkben'dkı idnreşlnu1e~ill ın~~ellbeefr· harebeye devanuı takatları kal-

A ı t hllk d b dil fll"I bir Fuan z yaret ece y ru ann ı · hr.dı c dolcı ısile Vcıli lcrı u•; n rı a mı:msııp ııı e .,.,ra • ) b"'k d L!J' ~~k ~alinle a'~sıudeı?ılcn;ıdı~t mc!e Jcatlnnabıllrfz. fakat dflcnc:lst>, he- tırahaUeri için alınan bu tedbirler na ~cbcp olan " ıA r l~ d ve dıtcr le:' imal teşekkullerc alt bina- t:ıbnka te•isteıfode çalıştırmak arzu•! madıgına ko ayca u me e'" ,_ 
H be ldltl e ıtöre bugün sap- le bunun bollutuna tahammOJumUz den b ka Devlet De:nıtryolları lda: ı·e !Jı:LcdıJle ilcisi L(.t ı .~ tr ar /a-llada l~ r bük keyü, -:fmdlkl hame . ıınıı lzha; etmiş bulunmaktadır. M(J· 1 riz. 

a r verı n ' kalmamıstır. . q b"J ü 1 J 1 d bil _,,k r:eteler va61tatnle cu taı<zıhle bu ıın-1 kasabası yarının büyCık bfı ~hrf ola- kelll!flere yepyeni ve yeknaMk beden 1 y k h '·'k t •• l d •'J d "k' 
tolu&ı.ı çocuiıle dilenen ııllrler vardır. Bu~Cln btanbulda faizle pııra veren Uat 1 t muştıır: caktır. Bu kıısabacılc çok tetnizdır. So- terbiyesi ve spor c:lbıselerl yapılmıştır. f d• b •. led"kl •• rf J 
sallam :ınası, babası. gelınl, dam:ıdı, rcsınce ı et cret er nt e e yu . . 1 o aKı a oy e egı e, ı ı 

Ve hl<: kimsenin haber vermeslne dılenciler. ev bark i:lhlbı dilenciler ve tcnz yapı mı, ır. 9 8 11140 tarihinde lntl.:ar eden gazc- kaklnrıncla tertemiz kıytıfeth halkın 30 atustosta Kıırabiik!e büyük bir tara a \1 ıoy 1 enm a 0 • 
ıuzum kalmadan biz. hepimiz herglln beı allı yaşındaki çoeukları toplayıp - --•- telerdcn bazılarında, S~dlyc gnz.ino- dolaştıtı görlilllr. 15 kılomctrc mesa· ı~por tıayramı yııpılacnktır. 15un diye söyföyorlarsıı, o halde 
adımb:ış:ında cörüyoruz ki, dllenente. dılendiren şebekeler varmış .• Hamiyetli iki sun?a 7 _s 1~40 akr;~mı ~ıunir ı:-ured- ıtebliğleri yazan erki"lharp he-
rin ek$criıd cah;;ııbılc~ek htılde. kanlı I Sıkı bir tarama ve teftiş biltiln bun· dının lştırakıle tertıp edılen mus:ıme- ı0 k ı M .f V kil• .. • •t yellerine ~Muhterem çelebiJCl', 
canlı lns:ınlardır lan meydana cıkarmağa katidir. k.. ... k d rede kullanılan \'O bOAhııre Belediye. tobilalerden ti Ayet- aarı e 1 unıver•L e . ld ~ .,., . 

1)- C ,.. 1 "I yokı ında sıralanmıs ı oy ll a JDJmJZ nin sal~hlvctll memurlan tarafından k ft• ed k 1Sl7. ya sayı ne O ugunu 1 mıyor-
ol:ı~~r~;ab~~~~: ı:ıı Ve Beledıye Relsımızln bu icllmal nızamata "ıııuhalıf olduğu gorülmesı ler arhyor amplDl te iŞ ece . sunuz, yahut tayyare ne olduğun. 

Nı in lı....,ıvorsurı? ıl rlırn. yaraya da r:ırma ını uıatacatından Hava KuTumana üzerıne veı llmesi menedılen duhulıye "'uhlellf clrkeUerln ayrı ayn hatlar- Evv<'lki giln _şehrimize gelen Maarıf dan nllberini% yok!ı> sözünü tek-e c:a .,... şüphe etmete hakkımız yoktur. ad 1 b l ... " 
sırıtarak: 1 teberruda bulundular biletleri dol:ıyı He or a ıazır 11 unan dıı çıılıştırdıkları otobu.lerclen vnki Vekili Hasan Ali Yücel. bugün ilk ve rarlnmaHan başka çare kalmı-- ı ok kı cevabım vercıı. Stıym LQtfi Kırdar, bu hlmmet!lt:, Maliye memurları tarafından Kayma- own şıkaycUcr ı:un ı;eçtıkçe çoğalmnk· orl.ı tedrisat kıt:ıplaııııın tabı lşlcrlJe - ~ r n.1 aazcte vereyim at'. başlnrı boş bırnkıldıtı Jçın dılencılılc Aydın, 11 ( A.A.) _ Türk Hava kum ve İktısat MudOr!i alcyhınde Zil· tndır. BılhaSE<I bazı otobüslerin çok lmc:şgul olacaktır. Vekılln bugün Pcn- yor. 
- s:C-:8Mncrn t:I ~Urllklenmlş masum yavruları olsun Kuı·umu Aydın oubeııinc 500 lira tc· Lıl tutıılduğundan ve bunun Bcledıye surntlı, baz.ılarmııı da çok a{:ır hll•"'· dildı> Onlversıtc ikinci devre kamp ta- SELiM SABiT 
- Soknkl:ırda bıı!!ıra bnılıra dola~n- atıldıkları sclatct \'e zillet uçurumun- bcrru eden Kö k nahıyl•siııiıı Eaşç::.· ile Defterdarlık ora~~da fhtlUı~ 'u- ketleri şlkfıyetleri arttırmııktaclır. Şiş- l.bdcrını teftiş etmesi muhtemeldir. ı 

cak ın, bunun bccerılcmıyecek nt'.ı:I rlıın kurtarmnin muvarfak olursa . - ll . , • . ' kııuna sebebiyet \'erdığınden bahıs ya. !iden Karakôye elit dakikada ı:eı n --- I """ """""'"""'"M"'''""'""""""'"''ıı""'"""'" 
var? E\'Ct. bukadarı bile lstanbula bOyUk yıl" koyu~den Huflze c,,ctıner, 1lltın zılara tesadül cdllmlştlr: 'otobil ler goı ulmilş \I' bu hal volcul:ır Pasif müdafaa tertibatı 1 Dumlupınar vapuru 

sarmnkta oldu!u sigarayı dudakları- bir hızmet sayılmağa yeter. ınndalyn ıle tnltıf cdılmlştlr. ! YaotırdıC:ım tetkikat neticesine cö- tarafından ıxıfüe bıldinlmi;Ur. ltugün l!ikenderuna 
rın t!otilrduktcn ı;onra son w1.iinil SÖY· Halbuki biz. mevzubahs ettıitimlz Burada Hava Kunınııınun {aalı re hl'ıdlse şundon ibarettir: 1 Beledly~ talimatnamesine ııcıre bıı l'ıılı ıııual'iııi Jflıl(ık- Nihat l'cpc11iı 
ıcch: dılenci snlıınını oirendl41 dakikada, yeti günden gtıne genişlemekte veı Ga:tıno sahıbı o gun ,Munir Nurcd- otobüsle!" muayyen at uırtında tc:ı- bıze pundcı di!Jİ te-1.:ercde ~ıc malıi. - gidiyor 

- nen hıılımden memnunum!. ~ın Belediye Relslmlıln buknd:ırl:ı da lınvaeılığınıızın inkloafı itin yaı'- dinin vereceği konser dol:ıyısile brıet bil edilen m_iktarda tefer yapacaklnr· uwtı vcrmcl:tı dir: 
Dlrka<: ı:ün evvel ise. Nuruosmanlye llrtıfıı etmlycrck, bu g(Jzcl şehri bu ılımcı i'ı:ıa kaydına hnınretle <levanı tı'rüp ederek dnmgalnt.tırmıştır. Hnl- dır. Halbukı otobüsler gece yoh~u 11z 

5 
Temmuz 

1940 
tarihli gazeteleriniz- Deniz.yolları idaıc~ bugll-: aaat 18 de 

avlusunda dnenmekte olnn biri de reı- d!etten (t::ım::ımlle) ~rtarmatta muvaf- etıncktcdırler. lbukı tı~atro. sinema 'e koıı erlerde olduğu için bırçolı:_ yt'rlerde duı;prıık Gö . 1 , Dii ilncder başlıklı Dumlupın::ır \'&purunun 1 kendcıur.a 
mıni -kmek Wcdil!imi tezlncıı bir fı:ık ol:ı~ağını da bılıyoruz. bllh k 1 1 bılct kullanılm::ıınoı mecburi kılan 37rı2 yolı:U l>cklcmcklcdırler. Bazı otobOs- de 1 ıd r}ııs ... er 1'crl ts übe e•'~ft~ da gönderecektir. Vupur yolcu alınıyucı:k 

.. ~ · nu huırnııta as.~a ·nı ın arııııı• N 1 k bl d h 1 -• 1 ilnd sütuı a .... rene n cer ~~ın ,..,, ğ d lif 1 hamlede yerinden do~lmus ve üzeri- Bundan emin olmasaydık bu derdi "k . l"k h {j ı- tuk o. ı anun mucı nc:e u u ı)e uc- ıcrın faua yo cu abnası da &•>Zlln c d 1 d ğ , ubah edilerek b:ızı ve gu ... reı.:e ı yayn yuz e e znr.ı ı 
nıı> yurılyı>Pek· ıd('Şmej!e J(J:ı:um ı:orür mıydtk? :tır. göııterdı lerı cı a a er t r u lrelleriııln Belediye Daimi Encbmen- tulularak )eni bir oıobuı; tarıft.'Sininl u~u ma 1 1 ıne\Z ı;. tar1feyl lntblk edecektir. Dıonlupın r; 
.............. : ............................................................................... dırin fevkindedir. !erince tayin olunmıısı şarttır. Ga ino ude getirilmesi Belediyeden l'J!cn yazıların lntisar cttlı:i görillrn.Ustur f mır ·Mersin • iskcr.derun yolunu tu-

Ot c~aran a ır ara- a 1 masasın a karı- nuna en gfizel ml~'.ll, G_ermenclk sahlbjdbunu~ ıç~~ ta cd ı:.e~e mılra· nııştlr0. dilkt'~edıye otobns bkom1~%onu arruzundarı c:ok zaman evvel bu uıar- ~en~. uvd 1t~ de ,;!dıı:ı yuld:lerı hbırn-T k d b• 1 R k d · Bcl ı '" vuc: Şehirde mevcut hnlkın bır hava ta- . 

• • nahiyesinde yanidc-n tcşkıl olun:ın cnat e erek ere ın yııı ı ıstemerruş örı':'m z ~ ı toplantısında . u ş "'yet- :tu haber ntabilnıelerl 1 in lca edeıı acabı "e ere •.ıyac ın an. ?" ~ 
ba dada devrıldt aını bıçakladı kadınlar kolunun ;kı gtınluk fnaliyct ve bundan allıkadar mnkamlıırı haber- lcrı tcık_ik edecek "e ycnı bir karnr ~~birler ulınmı tır. ç P llmanlard r.ck:ı~nr kıılacağı ş:ımJıdt'tl 

. . . d Kuruma ·üz üza d:ır elmemiştır. Bununla bcr:ıbcr ga· vcıeccktır. ş te bıt C'dılmemiştir. 
Deyoglu Raynı'll MI ok 27 numa Tavukpnznnnda oturan Ahnıet lerı netı_c:esın e l' lzlno. pt(ıj ve bahçelerde şuhret sahibi - ·- Cebirde tam ve esaslı btr aUlrm yn- -· _ _ 

ı lı evde oturan J"irkor araba ile dün evinde rnkı i;eıken kanslle kav knydetmış olmalarıdır. . kımselerin şarkı söylemesi konser ma· •• • pabilmek maksadıle ~renkr. evvelce ., • 
meni isminde bir kadının r.şyalan-ıı:-nyn tutuşmuş ve uzayıp giden bu Aydın, 11 (A.A.) - Alça nahıyc- blyetinde olmadığından burııdn bılct 61 Polonyalı multecı hazırlanan bir_ plAna göre ş;hrtn mUlı 1 Halk ekmegı 
nı S.mıılyaya götürüıken Tozkopa. kavga neticesinde sarhoıı Ahmet bı- sinin Ynğdcı·c kbyünclcn Hafize Tur kullanılmnsı da icap etmezdı Bun~ idi telıt maha.llerıne monte edılmektcdlr R 

1 
S 

1 
h . 

rantla arabası devril mi~ ve üzerinde ç:ıgını çekerek karıııı l\!akbıı1eyi ko.. han isminde biı· kaüınf ölümünd;n ~ıığmke:ıi ~;:ıy:hi~!;nt ~llş~k~1~~: ge tı;;:a~ıl~~a;:~~~~e~u~.;ı:Jina:~~:~ lerl~~0~0::;~cr;I~na~~~I ~~f~c!k~:~~~ 
oturmakta bulunan Eleni ve n rnb.ıcı !undan ağır ınırette ~·aralamıştır. U~ gün evvel !"1uta<.U1nı bulu~dugu la::ı::ı ıırttınlmıısınıe ve d~la ısi~e halk· DUn sabah Konvanırlyonel tren ne 61 elektrikle mulcharrik sirenlerle bek- VckileUer tarafından müsbet şcknde 
Kırk eşynlnrııı •!tında kalmışlar- Yaralı Hnscld hastahancsıne kaldı. iki parça zeytinll~m·~. Hav:ı Kuru • tan fazla para alınmasını fnıaç etmiş Polon~alı mmtcd gelmlştır. ~ynl trı:n- lenmcdık bir vaziyet ihtiyaç lılssettlr· karsılnndı~ anlaşllm:ıktadır. Bu habe-
dır. rılmış ve suçlu ynknlıınnııştır. muna teberru etmışt.ı · Kadıklly Kaymakamı da pek t:ıbil den bır de Porlelı:lz gazetecıst cı~ııı- lldiğt takdirde kullnnılmak üzere alınan re gore Tıcarct Vekılleli Sılıhlye Vc-

Aıabacı ba nd!ln ve belinden ya- -- ~~:ırak bilet satışını menetmistir. tır. Gazeteci şehrlmizd.ı bır iki gun el slrcnlcrinln ses ve calışm:ı kudretle- k.filetirıln muvııfakntlni aldıktnn sonra 
rnlanrnı!J ı-:t<>r.i ise htışından kon n- - lzmirde bir sinemada 0 ınradn orada bulunan Muliyc me- kaldıktan '°nra Ankaraya ı;ldecektlr. ,rinin te piti ve munyenesi idi. yeni tfp ekmeklerfn s:ıtışa çıkarılmaq. 
kar bı vaziyette b.'lygın olıırak bu- M murlarının tuttukları zabıtdn .sajJece -··--- Bu sirenlere ililve cdılec('),lerle l>e· ııa karar verecek ve bu kararı 15 nı?us-
lunnıu tn • Her ikiı<i de Rl')'c>l;lu uratlıda bir göçmen eyi yangın çıktı satılan ve satılmıyan bıletlerin tesbıtl- Samsunda Kıı.ılay haftası açıldı rabcr dlger sirenlerin çalışmalıırı :uı- tosaek~:dar İktıs:ıt MudOrluı'!une bDdl· 
hastahanesine knldınlmışlnrdır. müze yapıldı 1zmir, 11 (A.A.) - Akşam g~ ne inhisar ctmlitfr. Bu zaptın Kayma- man zaman kontrol edilecektir rec: r. 

vakit Tan sinemasının film dairesin knmla Belediye İktisat Mıidüril al~- Samsun, 11 (A.A.) - Kızılay hılf- Gazetenizde intişar eden ihtimaller- =============== 
Motosiklet beyrire çarpmış Muradlı, ( Hususi Iuhabirl.miz. den bir yangın çıkmıştır. Yangın es- hinde tutulduğu ve h!ıdlse11ln Beledıye tosı dUn törenle nrılmıştır. Kızılay den bu sahada alınm:ısı ıazımgelen bul 

den) - Atatürkun 3 haziran D3G da nasında ei~ada pek nz seyirci bu- ile Dctterdarlk arasında ıhtıUi( zuhtı· hlıın~ında t.oıı1 'l:m iiyeler ve hnlk gibi ve bundan daha mühim tedblrler,1 
I ................. ""'""'"""' ........ - ...... ~ 
§ Vecizelerin Serhi ~~ Beylerbeyinde Şemsi t1okak 25 nu- burayı şercflcndırdiğl g{in, ziyaret lunuyordu. Film operatörü ani ola- r\ma sebep teşkil ettı!i ~akk~;~~~ önde askeri lıando olduğu bahle A- saliıhiyettar heyet taratınd41n dilsQ~m

man•h evde oturan AfCan 204 nu • etiği göçmen evinin bir müze h:ıllne rak tutuşan filmle le ağırca yanmış malCımat do~ olmadı~ı gıb~ 
0 

a ;:n~ tatürk anıtına J,-idcrek anıtn bir ta· ınüş ve nl~rm pH'ını tanzim ed "Tl~lır. 
m ıralı nıolosıkletle İı:.kefo caddesin- getirilme lnc karar verilmiştir. O bil" halde kendim urtarabllnılş ve mcm~~nnın sahneye gele::ıe ol~uğu zim çelengi koymuşlardır. Ba mera-

1 
Keytiyctin bu şeklide ve matbuat 

d' arabacı Hiiseyınln beygirine çar- uıınan At.a.tüı·kün oturduğu kannpe memleket hastahanesine yatırılmış- lln , at~:: ~~arını :~ tl~tacaklnrı: sime bayanln~nıızııı da hastabakıcı kanununun ~ilkilmlcrine göre ve ~ynl 
paı·ak ll~y~anı Pgır surette yarala-

1 
ve mevcut eşya nıubafnzn edilmiş, tır. Bir itfaiye neferi de cam par-~~ ~ylemek gi~tY~1;8 hıareketleri de!kıyafrtilc iştirak cuniş olmaları her1sOtunda tıı\'Zıhan neşri~! rica ederım. 

mış kendısı de ~aşından yaralanm ş-, f' m n cvlr:c baıı tnıihi eserler de çalarile elinden yaa;Jannnşbr. Tnh- vfıki oımamııtır. sınıf halk üzerinıle çok iyi bir tesiri st. Vnlkl N. 
tır. Zabıta tahkıkata başlamıştır. 1 k · l .a ı münasip görülmüştür. klkat henüz nctlcclenmenıietir. Vali ve Bclediye Reisi bırakmıvtır. Haluk Pepeyi 

- 1 -

~-~;;;;;~·:·; .... :;;:;·:: 1 
cuklor.n i.tikbalini lcör
l•ten ~alim bir kuv-

BiR FAkiR 
ICIZIH J.l .rKAYl;S~ 

Etl.6i Tefrika No. 101 

oetlir. • • 
-~ ::C:: 

1 Kllr şefkat her ş<•yfn körü gt. 
Doktor bi'ıdlscnin cereyanını ba-' lamağa başladı. Hıçkırıktan arasın- bir meselede babaların iııine knrışıl- çin daha iyi ha~·~· ~n?Jıt o_ıu_r. Ben m, zarnrlıdır ve tehlikelldlr. Ve 

şından sonuna kadar takip ettiği i - dn da : maz. de bu sene kcndısın! oı\hn ıyı yetiş· ~kat kndar 'Şuaı-111 olması la-
çln çocukta hiç kabahat olmadığını - Ben yatı mektebine gidemem, Dedi. Bir bıçak keN<inUğiJe söylen· tlrmd~'e ~ayrct cdcrım. zuııgclcn bir his yoktur. Çünkü 
görmüştü. Gerek hemşiresinin, gerek gidemem... Niçin gideyim, kabaha- mio olan bu söze, zr.tcı. ı:ocuğun ağ- - Bchıl"C ilamın, t.lzln ders ver- euursuz ve~a kör ~kat, in anı 
annesinin haksı:ı sözleri knrşısmda tim ne, abla sen beni bırakma ... gibi lanı asile 1lck müt.ı ?!l:ıır olan Behire- mekte ve _çoctık yetıı,ı!i;tııckteki iktı- şımartıı·, ve şımnrıklık kadar 
çocuğunu müdafaa etmesi lfızımge- sözlerle )"alvannağa başladı. Çoeu. nin yfireğine blı· ıan;e.· g1b1 saplan- darınızı bılmlyor ueğıJım. Geçen $e- insanı çığırından çıkaran, insanı 
lirken bllukls eakisi gibi bnrl<l tav- ğun bu hali yüreğe dokunmamak ka. dı. Afaamııfih gc ~ kızın çocu~-ı ne Kiimranın ınnıfında iyi derece ka- hay\'nnlaştıran bir sıfat yoktur. 
rlle ve kestirme bir sada ile dedi, bll değildi. Fakat doktorun yüzü taş karşı olan muhabbeti, onun içli içli znnmasında '~'?hesiz bfiyük tcslrlnfz Şefkatlcrln en şuurlusu, ana şef. 
ki : gibi sert duruyordu, bu acıklı ağla- ağlaması karşısında duyduğu hüzün, oldu. ~akat _Kamran artık hlr yatı kati olmalıdır. Ananın şuurlu 

- :M.ektepler açıhr açılmaz, Küm mıılar karşısında hiç müteessir ola- iueti .. -'"-'"" galip ırddi, doktoı·a mcktcbınc. gırecck kadar büyümilt- ~fkati, en temiz terbiye, kör 
Fakat hakiki bir ihUyııç.,mahAte gcllp çarptı, kabahııt çocuk- rnnı yatı mektebine koyacağım. cağa benzemiyordu. Nııdlde hanıma i tirhamkiirane bir nazarla bakarak! tür: Şlnıd:den kendini yalnız batıına şefkati, arsızlık ve duygusuzluk 

hasıl olduğu, hele hnstnhk gibi meş ta değil, Semahatteydi, çünkü çocu- - Demek bu kararın kat1? gellnce büyük anne olacak o kart M!zilnde devam eyledi: yetıştfrmege alışmalıdır. kayılağı olur. Çocuğunu koru-
ru sebepler bulunduğu zaman, dok- ğun rol fistfindc kaydığını görert>k - Evet kat'idir. Kamran dokuz k:ıdında ancıık bir yabancı genç _ Doktor bey, Kamranııı nasıl - Bence bu kararınızı bir sene ıııak ve istikbalini kurtarmak is-
~~r Hasan Fuat par~ esirgemek de· onun çekilmesi lazımdı, Genç kadın y~şına girdi. Taf!I yatı mektebine kızın kolları arasıııd.ı kendisine ınJ. asabi ve haMas bir çocuk olduğunu daha ~chir etı!enlz Kümranın lıem Uycn bir mflrcbbi, şefkat hissi-
gıl, var!nı Yokunu bıle feda etmek- fena halde kızdı: ı ~ıdecek yaşa gelmı.ıtır. Bc_n ya~ın ce bulab!Jen bu kUçuk yavruya id .. ta siz benden iyi bilirsiniz. Bu ya~ta sıhhatı, hem de tnhsıli itibarile çokl ni suiistimal ctınez. Bilakis o-
tcn çekınccek. bir .11~am <l kildi. - Ne yarıımaz, bela çocuksun. ls;ıınbula avdet cdıyor~m. Ilk lşım adavetle bakı}•ordu. Çocuğun ağlıı- yatı mektebine verilccclc olursa aıabı i~i olur. nun her tesirini Ol~eğe ve bu 

1 
~em:h~t nğl~~y:sıt~ı~ Yakacık işi- Diye bağırdı. Hslasmın bu aza· Kamranın mekteblle ugrn:ımak ola- ınasına nihayet yine Behire dayana- bQsbütnn lxrıulablllr. Bir sene daha Genç kızın hu ısrarı karşısında tesiri iyiUğe hizmet ettirmeğe 

n b~ b~t~r c ~·ı utlu .u;u :ınlüyın- rından lirken znvallı Klimurnn ken-1cak. . maıh tıdeta )alvanr gibi bir &esle nehari mektebe gıdcrsc kendisi için doktorun kaşları çatıldı, bu defa da- dikkat eder. 
c. s3 ı·z n"e ~:~e:S!;ız rnyap~nı~arnbk: dlslnl hiç zaptedemedi, bu do.fn da! - Çok M cderüsınü,lt~len 1 del bu,_ya- dokt~ra dedi, ki: daha iyi olmaz mı? Geçen sene mek· hu seı·t bir sndn ile dedi, ki: Çocuklıınn her isteditini ynp-

- . ' en gelip büyük annesinin ayaklarına rnmaz çocuğun g ı u er nı en .ıur- " r . fk Q bbll 
Yakacığa gidemem, gitmiyecc(;lnı ç t N d"d H k" k tulmuıı o1urum 1 - Kiımran daha kuçüktül", dok • tc•ptc çok muvııffnk olmuş, sını ını - Rica ederim, Bchıre Hnnım, nıayı şc at snnaıı nı re er, 
ve elam ı:r~ 1

' 11 ~ 1 
\ 1 anı1m,d sani 1

1 
ndya • l"'· t• ckt b. " " ·ık tor be~·. yatı mektebin.! gelecek sene iyi derC'ceyle geçmişti. Akşamları Kamı anın sıhhnU, tuhslll gibi m e- günün birinde bu çocukların her 

D d. • kı:.k d w u uzakla ~ nu 0 

1daczkızmı 117glbgiı b yer n ken ıra 1 \"e def"um~atin yda 1 ~. ·be 1 sozunu a1 vcı enİz olmaz nıı? lkendıs ne ben de :vardım ettlğlnı için lcleıden daha ziyade lıahsetmeyıniz, IJC~den ınnhrnnı c1acaklal"t ve 
e ı ve v;ı ·o ogr , ... ıı •ırnra : n ıvı yor u. .un asının yuz ne . . 1 k . k 1 . ktil d k' ı k ş fkntc 

ırada Uf k t k" !ekli a'-·aklıkJ, r - Aman yaıabb' bu "ocukla11n hayretle ve hattı:i deh eLlc b:ıktı. Oı•. Doktor, barid nazaıl.nile Dehırcye denılcılnı daha lyl kınrıyoı Ilu C· bu mc e etere nıışına vaz fcııızın va c ~ır u r or c • 
J " • ı ı ha ıcınde olsa ger k rahm t okuyamı~nc:ıklannı blJ-ılP ~ol ü t nde hızla ı ..ıl makta olan clınd n ç ·ktiğim nedır, az daha diz an sonra murebbh ıııın kolları ıı· b ktı \'C ert b r : n • d ınckt be ""ll.ınh idip rkşnm 1 

• m ıı.r 
1 

. 
J\ ı n kendı ni tuı..ıınıl ınk Se-1 1crlıni kıracaktı. lı sı a niılnrak huı~ür hu r a - J.! k p ı c 1 i glLl rııuhını lır e g cek ) t r .t bl i- (Dcvnmı var) lı:..-.iıiOi-.;İoİıİ._ ________ _. 
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~ AK}SLERI 

I GÜNÜN MESELESİ 
::::.~~!:~::. Reisicümhur köylü RUmanY.an.ın iki taraflı propa-

~~!.:.~ya meselesinin halli jcin ile temas edı·yor T AKSiMi ganda kart•••nda 
Bunun için evveli Macar, sonra (1 in.l uhffeden devam) 

nttrnen ricali Alman~-aya gittiler ve carlann, Rumenlerin yapacakları 'fe A R A p L A R 
A.l111ıın ricalilc gurüŞtuler. Daha son- dakirhklarla iktifa edip ctmlyecek -

!eri de ayn maele teşkil etmekte -~ ~umanyaı:m Roma· Rfiri, Peşte- (Birincf sa.hi/edn dtı:cmı) artık atlamıyor. Yalnız haz.in sesle dir. Macaristan ancak 'fransilvanrıı· d •• •• •• 
li zıyaı-et etti ve liaearistan Başve- h bı mersiyesıni tekrarlıyor. k 1 ne uşunuyor kiJ ~c Hariciye Nnzırile görüşerek toprtık yeşerıyor ve ınsanın ru una r • E l ~ ı.et nın tamamını alırtia memnun a a -
IJukre döndü. ferahlama veriyor. Yeşil bir boi?atı rlufro ~"" cakur. Halbuki Rumenler de uras1-

şe ' d k ··z , .. ~m ııtlı otı.ımobılımı. Peyk h" • d nı ııklarınm beşi<-i olarak telakki . •,'ihayct Mac:ıri tnnın Bükreş el - on~~ .en .. yu ~uz ~ • na ıyeaın e " 
ç~, Rumnnya Harici)esine bir nota zın onunu kesıyorlıır. Ycrlı ı;otor. etmekte bulunuyorlar. Buna bir ta- /htima//ci mihver pr.opa-
'takdtm etti. Not.ruıın metni henüz - Bunlar Karamağ:ıralılardır, gozlc- Y1ldızeh, 11 ),Reısıcumhurun .seyu.ha· viz olmak üzere Aln:anlnrm M:ıca - ı • •• 
ncşıolunmadı. Fakat onun t.akılımin- rini budaktan esırı:c.mez insanlardır. tkı~dı a~ı:!~ııı;ı:Jaı~~~""~:u ~: ~: ristan:ı az arazi terkedllered~l ~~~~ gandasının genişlemesının 
1 ik sd 1 - 1 _,_ M Uak M ıu $efe yaman 5C)'ler "llY· M " -- miktarda ahali mübade1e c ı m~u ·-1..-1..!' •ıı•ıra ka·~ı :naıpı-1 en ne a o undugunu an amaJL u • 

1 
• t~yet konıılındııki buyük mısa!ırınin vs1 tn ·şı rdi -.utJCH in•,. , r ~ 

nıurukündür • lıycceklen:llr, duor. lnö u her k!Jy. ',Y!lzunil blr daha görebilmek emelıle ta )e e ıı e r d R l J _, 
Macaristan, bir kere, vakit kay- l" Oı.omobıller duruyı:,bı ~ı ·hatır 

50
• ili~ uyum:ıdı. Zaman ın:ıafsızdır, çabuk Bir t:ızyık 11 tın n umen er, lacafı söglenen. taıgan 

bctnıed('!l me Jenm hallini istiyor. " grı.ıpuna yaptıgı .... ' 
1
ge('er derler. Bu mes'ud gece zamanın: Tran 'lvanyanın garp hududunda ki akt 

UJrtakım istifsaıiar vasıtalı vasıta- ruyor: da Yozgadda ~buk ge('tı. Saat kulesı bir miktar arazi terkedebihl'lcr. A - iuar:ruzunıın !Jll aşm a 
sız temaslar ikide b~rde ıfa ılaya uğ - Jyiyiz p;ıs:ım. dı)orl:ır, senin de vurdu~u z:ımıın M[lli Set ceee mısafır hali mubadı:_lesine gel!nce, Rumanya- olmasıdır 
rıyan kODu;malarla vakıt kavhet _ sajtlını dılcrlL oldukl:ırı Vılllyct konapnm kap~a nın tam gobcğinde ya.,amakta olan 

" " k d • "'Ahr bo ... _ b y:ı bir al ve "'!acar ırkından "'cıc"n yarım mil- Mihver devletlerinin bütün rnclc t · B i Istic 1 - Hanı::ı oy enmıızı gorundüler ""' ı yu.ın o - ., .. 
dı ıs emı~or. unun ıç n k a e- _ Kanımağ:ınılı. kıs scsı dolaştL O hcrke!c ıltifat ve ve>- yonluk ınsanın mexcut oldu~ mü - neşriyat vasıtalan geceli gündüz-

sor "c Almany.ıdn yapılan onuş· -rdo d cd" d Az so ıra tıustısi otomobıl- h--' cd'l" l\t .... k ·tı bır kaç 1 1 k A l h-"L t 1 ıoalar sırasında , C;rilcn kararların - Zelzeleden cok ziyan ı:o nuz a ıyor u 1 b A şıı t:uc l ı;. • .czr.ur u. e . , ü ça l§llra rep an ta na; _e - • 
:ı..L • • • - mu? j ıerı hareket etli Yuzde yu:ı: ır nıı- ıısırlık oldugu cıhet.ln, llıtle.rın kmı- mek Arapları lngilterevle muca- Arap meml•ltetıen •İİrll•netle harbin netıcuıni bclı/iyorlar \J.lr an e'\'Ve] tııtblk nı dılıyor. Saz~ _ Çok paşan1• ı:elcn hırsız dP(:ıldır dolu \ ıliiyeti olan Yozı;ad yollan onu 

11 
d • k -t ı 

11 
• ~ 

kısa ı facarıstan ltumnnyadan _katı kı, ,..,..ldı"ı m"lın yerıııe daha lylslnl •sars:ın. tozd:ırı bulutlanle onun halk \"etli us~ erile. kökün en ·op:ıı 1 ın deleye sürüklemek için her çare- yük ehemmiyet veriliyor ve mih- 4'.Bütün Arapl:ınn bir tek he-
b j - ~w 6 M - 1 1 k 311 ıstcmıyeccktıı. b k d H ,. . ·zı· .. ·k• b.. .. d . d f• d O d b- - A -ı ır ccv:ıp almak f krınde oldugunu koyalım Can k.ıybı uüyuk şey ı>a aın tarafından aonılmesıne mlın ° ur en, • • • t h f ye a~vurma ta ır. atta son za- venn gı 

1
, aşı ar utun ra yo ıa- e ı var ır. a utun rap u -

hı ttirm kt.c \:e yeni birtakım i - - Ona ruphe yok Eldeıı ne r:cllı )Uzde vut bir An dolu eocuğu olan Blr ltalyan ıktısa eye 1 manlarda bir takım gizli radyol tasyonları gece gündüz İngilizle- kelerinin tam istiklilidir. Araplar ıııillcr kıırışmndan, yeni hırtakını ıh- Sı. ycnırlen• yuval:ır kurucak, devlete. kahraman .lnôml, yar.ılı b:ışını nasırlı Bu-kre•te 1 d" b 1 b. k d 'd A l 1 b · · 1 1 
~ t ı ı " . istasyon an türe ı ve un ar. ır in es i en ve yenı en rap ara ya nız unun ıçın ça ışıyor ve ya -lilatlaı hnsıl olmadan m elcnııı hul-,mılletc faydalı olmanın yolurıu uııla· avu~·laı ının ı~ ine almı:ı >u unaıı ze ze-

1 
b b 

1 k rdu Af:ac:sıı. yol nukreş, 11 (A . .\.} - mı· ıtıı yan aralık Suriye istiklali ( 1) hesa ı- kanıı reva gördükleri mezalimden naz u hedefi tahakkuk ettirmeyi ın<' taı·a!dnr göl'unmektedır. cnksınız. l.le\'leL de sızdcn lııçbır (eda- le nııııtaka"ına oşuyo · • ll k •y 

1 lıl · Jardakı ıarlal::ır arasıııd..ın geçlycınız. ıktısat b~yeti, dün akşam u ·rc~c na çalı ... tıktan sonra, şimdi de hür uzun uzadıya bahsediyor. Ve ar- vazife bili,> arlar. Araplar bunu fona ınulaı. 1 nııın:ıny.anın arazı Jtarlı&ı e$1rgcmıyt?cektır. llih b a 
1 

a ı;ı u e B h r hllku ... 
tcrkınc t.arafdaı olnıadıı:;rı, ar:ı:r.i ter- _ Sag" ol pıı~ın! Tırpamkııı bır şııam gıduı !n" knoyl;lerr'ın. gclmıştır. u eyct .umıın~d·ıı k' · • ve müstakil Mısır hesabına neşri- tık hakiki istiklal ve hürriyete ka- bütün dünyaya anlatmak için bir 
lt •- rck as en:c sc " . M u melıte ikı memleı:et arasın a 1 tı - l d 1 k · . .. A k · l 1 b in mecbur oldu u takdirde a~ri - Mahsul na ıl? ki •·-cnrtusuııu ,..,ne•m' ın ... ltıntlan • .. ba 1 1 1 -l !ilk mt•sele- yat yapmıya başa ı ar. vuşma , Ingılız zulmunden ve rap ongre..-ı top ama ı ve u r <l 1 k yar ren ı ..,,...,. ~- ~ " can ınu < c e ere mu en · • h b . h d fi · · ·ıA d k k dd 
t tlakiırlıkla işin ıç nden çıkmak ıs- Bıı kuytu deı ııı crııı. çulı ı;e 1 baglamış olan rencbcr kadınlann yuz· lerı mevcut ıtJliıfnıımdcr çerçevesi Hür ve müstakıl Mısır esa ı- şerrınden kurtulmak için ayaklan- e e erını ı an c ere mu ·a e-

ıltgı anla ıhyor. ve: lcrindc emsalsiz bır ~e\•ıncın ı!atlesl dahı· ı 1• 11de mu··zake•c edecektir. na hergu··n necrivat yapan ve Mı- mak ve mücadele etmek lazım- ratlnrının hiçbir vakit pazarlık R H l l i lk - Kara lopr.-ıCı ııo:ımız.ın, yavru- ,.. .r 
.umnn)n •

1 

\ ,ı ın n son nu u anıle .suladık Hıt ~·ar Uzaktan ~ırın bu· kasaba ı::orunu. sırlılan in ilizlerle harp ctrneğe geldiğini yorulmadan anlatıyor- zemini olmasına müsaade etmi -
'1 t'Sa :ı dayanmakta~dt. mu un, k;ınmıtın ~O d yana )lkii yor. Solgun mektep talebelerı ellenn· .. --·-·--nnuuı_,.._,.,..,__ 'k d g b . 1· d 'stas lar. yeceklerini göstermelidirler. Bu \ az..ıyct heııuz bıı merkezde oldu- berckellı olmaz mı 11 an · de bayr·ık1'1r Sorgunun lıol k:ıvaklı • teşvı e en u gız 1 ra yo 1• • 

l.,"U a ~ore netice hnkkında hıı fıkıı- yetımız yok Yıılnızt "'•zo k:ılamızı SO· t•addesın~ ıki ı;ınılı ltıtmı.ıslar, halk la· 1 ·ıt e yonunun hedefi. Mısırdaki lngi- Fakat bu çeşit telkin ve tahrik- sayede bütün Arap memleketleri 
kac:ık bir d;ım yap ır ... _, ngı erey . 1 . . .k. 1 . b b d b k . k' k b. \cı mC'k ını ı g!.'lnrenıiştir. ~r uıten bu rnt"S'eleye ehemmıyet lebenın tırkasmda şrddctlı al,.,.,. ar ara· lız. kuvvet erını ı ı ateş arasına erın uzun ir zamandan eri e - ir te sıyaset ta ·ıp etme ve ır 

le ele, en nwrnklı ıınfh..-ıd.ıdır. , vermcktedır Koylulcrdcn kere tenin sınd;ı . Otomobıller durtıyor. 11111 .Sef d düşürmek olduğu için onun ne - vam etmesine rağmen bir netice tek gaye pe inde koşmak imka-
-(1 :ı;:. nereden tedarık edılcbilcceı?ıni. bır köy etrafını sanı~ koylulere soruyorlar. yar Jm rede ve kimin tarafından çalıştı- verdiii henüz gorülmernittir. nmı elde ederler ve vahdetlerini 

Rum::nya-Bu!gcırİ• e\'ının kac cuud., kurulabılcee.rnı "!· y~~~~~ı~;nç!.'redc.n ayni l'Umlc tı- rıldığını keşfetmek güç değildir. Mihver propagandasının asıl de her arızadan korumuş olur -

re~~~;ıruı•=>ralılar, inucune. koylerıııe kıyor: k <1
1 inci. sabhi,rectt~" d~"'~:'~ı Fakat asıl mühim olan nokta, bu he.defi olan Mısırlılarla Fili.tin lar.> 

..... .saı: ol pasam'· insan U\ \'Ct erını ır eş ırerc • d d - ·ıd· M"·h· kt A ap A 1 . ·ı 1 h. d n· B d'. .. 1 b' l ı k nelmcsı t"ırı •SJ•ır ediyorl:ır. O ŞC'lkat ·Ekın llol 11111.,. ıll" b" k U t-.... ·ı edip ın- a egı ır. u ım no a, r - rap arı, lngı tere a ey tn e ıç- u uşunce er ır o gun u a-
fan 

.. .. katcn m 
1 ır u e ~ı ' 1 b - d" t h ·ttıere b. bb.. • · ·..;ı b Ut' ı· · l K k'" A 1 h" Hamanya llc Eul~aı ı tan ıır.ıısın- ve ~mnıyelle . .s:ı;ende p:ı.sam'• sanıyeti kolelık halıne ~okm:ık isti_ ann I u mu!ern

1
a ~d' a n j ır _t1 eşe .use g~r1ı!mem1 ı!i"er, ek ı b~metı ~f 1)~ıhı.r.d nh ub r~p ark, ~ç daltı miiuikercll'!r de evvckf' snnıJ- - Eier. dıyor, yıkılmış evlcrı gös- inonu ıtawyı çok beğendı,ğinl, :eter· k il A 'kan ta karşı o an vazıyet erı ır. ngı te.re.nın mag up oması mu a- ır tara ıı: ın e ar e gırme nı-

dıgı gibı pürüzsüz ve miişkülsüz o- l4!reccksenl7~ bt!n ~'Ok y.ıkılm~ ev gar- keıı gorduk:Jerı bar:ıpta .bır koprunOn yenlere arşı 45 m yon merı • B h 'ki A 1 •· 'nde bT d ·h ·ı ' · 1 · · d 1 d kl " t k 
arnk devam r.tmemcktcdir. Cenubi dum. ya nız ou ;ırı )'ap • 1 ' tamirı 11;1n emir vercceklermi soy U· • M ~ ... "' - - -

l 1 1 ma•ı 1 ı da rok 1 -rııldan mnydan okunm~. •ını uıle"' et- • u ta rı er, rayp aAr uz
1
e.n b .'1 _ın e m~ vercı erhı'n l§dga_ ve ıs- yet1 ın eho'' m. a ı arını • g.oksliler

1
ere .• 

ll<ıbrucanın .sahıl1 Rumanya:y.a, _içta- ıyı_b~!mol ııasam yalnız kaymakam- yorlard .. Soınr:ı ·Zelzeleden hnsar var mıstır. L __ ,_ i . ı d et harici tdkin)ere güveniyorlar mi? dik1e.rini göstermitlerdir, dütündüklerini ve geçen Büyük 
. tesır ediyor mu~ e rap ar u hasına ugramayı ıç e ı•teme - yanız urrıyet ve Jstı ennı 

rafı .Bulgarıstıı.n:ı aıt olmak uzcre " ' mı!· ıyor ar. :Aaura souer ne şoy e evam - b b "ki 
0 

H h" d l · d · ·r d 
~r tesvi l!Ul"Ctı tasarlandı· :ınla- dan şddiyetçıyı~ Bız karımız. kwm~~ •Haındolsun yok Pıışaın. Lllkın C:Ok mıctô~·. Yoksa bütün u ta r~ er op. mı Bunun sebebi, Araplarla insi- .kalr ~n. enlars erm eni !St~1~ e et -

1 ye . . gı yaı:::ılı vucudlerımu:.le mahkemede ı;u- korktuli· Yeni ıiraal m:ıkrııı-terirun .. u ·a· " l'-' d ı.. ıı l --'- t ı uyono1r ın ıyorsa da bunun uzerındc de mu runem .. vız Dızı mahkemeye verdı ı ·l : . ___ .. ,,..01 Mademlı:ı !harp halindeyiz, harp teb· gı ıyorr I I . . b. . . ızıer arasın a nana unaçaa me- ı Aerını 1 a mı~. o _ı_ b" · h •-b k h l 1 d - ..,, . kf•Y u cruı l.$lne var:ıyıp ya ... , ....... ..., Mih d -• n ırıncı t ~ r attı 
""' 

3 Ça~ kasıR 0 mıı ıgı gosz·eı· Ç~l"Jlı1 - İnonü. Yozgııd vali vekılının yuzüne soruyorlar. Bır lıo:rlu : likes.ınden bahsetmekten artık va.zıe- 1 ver ev .:.. _erı~ın ~ • aeleJer bulunmaması değildir. Bel rap ann. muş er . _ ! . . 
Yor. un u umıı.nyanın ı ıstırey e baktı. O. .çok ~'--Uık o.-.m! ..a:-or. Bıldır hedeflerindenberı lngilıı. denız k ' b 1 1 • h 11 t • ·· hareket ve sıyasc:t takıbı ıçın bır naı B ı- 1 h ...... • ...... .....,. tefıın. d . d ı u meae e en a e menın mum b·ı· 

1 canın Uq;.Uistıına ~cçmcs n!.' - Dosya Sıhhat MUdurundedır. ıı:ı bır ayda yapaınadı,ğımu. bır ~ bırkaç ROOSC\'elt'e topyekun müdafaa it"in hakimiyetini yıkarak Ak e~_ıı... efkün olacağına inanmalandır. kongre top!ıy~ ı ıp top ıyamıya -mu..ı.nz olduğu tavazz.uh ~dıyor ve cdcrım, cl?'labını verdi. . gıınde başanyw.• - . . . . . ve Okyanuslarda hareket hurrı w • • caklarım bılmıyoruz. Fakat A -
ha me eleler ÜZ!!ıiııdckl müzakerele- Korkunun Jstimıanlc ıdare edılırı1- Tekrar hayırlı yolculuk temermlle- icap eden salahıyetlenn verılınesını •• k le b-ylece har Araplar bu sırada lngılizlcre I h"r takım propaganda 
rın uzamıısı bekleniyor. yen hır mcmlekc~te . old~umuzuıı Pn rilc al~lar ara."!nda zebele mutlaka· talep eden hatip, şu suzlerl ilive et- yetını a.zanmall ~e 0 b 

1
_ b.- karp kanlı bir mücadde açtıkları lrap ar~nt 1 im k ""- • d 

1
-

lle!M'k ki Bıılkanlardnkı ıbtıl:aflar canlı mısalı bu köylulerdır. srna dQğru hare'ket ~ıliyor. Yemyeşil ·.u . be kendı eme erıne muta ıır. ır .h .
1 

. f . d ara a et o ama u~rın e o -
l~nndc suynıaktadır lnönu onların davctlerınl kauul ede- ağaçların arasında ve _yemyeşıl bir m~u;t~rek düşmana karşı mücadeleye netice vermek.tir. v~ .::;1 ~er~~~ z~ak~r.e ~~r. ı"; dukları ga) et sarihtir. 

' rek kôylenne gıtlı .. Uzakt::ın goruleu toprak ü:ı:eriode bÜ#Uk taş y,ıgmlarına devam edl'n dostlarımıza yeni umitler Almanya bu hattı hare.keli ti- e tı. e.~,~tla ,
1
_ r e .~1 t urrdıy~ Demek ki, mihvcrcilerin Arap.. 

• • tı:ırabenın büyukluğ{ı , zelzeleden ev- raslıyoruz... .Munta-z:ım yolları bur:ıı;ınııı k. ·-· .b. i I d ve ıatı.- a e .-av.utaca.- anna aır I k d ' I hl • d h b L 

Cebeliitlarılt : vel nekııdar büyük oldı.ığunu &ustt!rl- \'llktilc bır köy olduğunu oıılatıyor vermek. klenni çekerek :Allahın lnıı- maide ta ıp ~tttgı gı _ ı,d ta ya. a mihver radyolarının yaptıkları arı -ken. ~ e e.rm e ar e sürü&• 
yor Otomobıhmıtde tesadufcn Akdai Otomobilden ıneıkcn yanımdaki bir yetıle hoşuna beklemiyecekleri kurtu- cenupta, yanı Akdenız e aynı e- ropagandalara jtimat etmedilde- leme ıçın vukubulan tahrikatı 

Akdeniz.in bu en muhım ~eçıdı, kaymakamı bulunm.a~ladır, Koylulf".riıı arkadaş. ıuş;ı ınlizar ı-den eski dostlarımızn mel pe~inde koşuyor. ~ni de apaçık söylemekten geri boşa gitmekte ve Araplar kendi 
gunün on safıııd:ıkı meseleler ııra - kendısııırleıı çok şıkayctc;ı old~~~·~ı ·Bumsı Peyk n1 ahiye7slk<löir.ddıyobrl. Ttaıı: ıŞlk kapıst aı;mak gayeslle, bu insan ltalyanın harbe ~anımaaı~d•.n- kalmıyorlar. Baödatta çıkan bı'r istiklallerini korumaktan başka l!lndadır. .soylıyerek Kar:ımagaralılarııı ' mamen harap o an l Y eıı r . . dd d dU- b . b'lhassa Şarkı Afrıka ıle ır- "' b. d'" .. k d' j 

Bir habere gorc lsp:ınya Cebclut- mahkemeye vr.rlldığını .sordum: nesı köyun channda uzayan geniş kı..svesındekı şeytanlaıı t~ u e .erı 1 •
1 

. ld ~ bu İrti- Arap gazetesi, işin içyüzünü an - ır .şey uııunmeme ·te ır er. 
laı'lk'ı istirdat ıçin harekete geçmek - Erenchm. d<!dı, gelen elbiseleri da- tarlaların orta mda bııfda,. apları şıırmek. ne mukemmel bır hareket 0 

- tıbatı ke:sı. ;;11ş 0 • u_g~ .ve 
5

.. . ladığını şu satırlar ile gösteriyor: ihtimal ki mihver propagancla-
fizcrcdır. d~ hır hııbere gore de tıtıyordum. sor.de ııumas yapıyormu- ~rıll. yıkık du\'llr kovuklar~nda cek· lur. batın yenı en lesıııı ıçın uve~ş . sının son zamanlarda en gen· öl-
İtal M k 1..ı· ta -şum 1 ynn edt'r bir tavır takındılar, tıklerı :ıcın.n yukıle ıkı kat o.muş lhU- kanalından serbestçe geçmek ı - cMaksat, Arap memleketlerı- .. •. 1 b b" ,..!'_ 

yn ısırs af'!Jı umumı ıı· • d h:ıı İb b ly 1 ı muhurl~ttim y:ırlar var. Roosevelt deniz teıgah·arı u • w · • • 1 . . . '"k • . d . ' f d çuyu a rnasının se e ı, ıv.ueıra :ır.m:ı: :rnparak Suveyş kanalını zap. C'r • ~ ıse ıı ıık:ınnl h'" · Kul:ıg"ım 1 k~dıır inleme"e benz.er cap ettlgı ıçın Arap arın vazıyetı nın strateıı vazıyctın en ıstı a e kar 
1 
yapılacaüı ·o·'vlen•~ ı'talyan . •'hd f k _, Ve bır z:ıbıt tutanı 011 arı ve ... emeye ' M b gezdi . . b ,_ d L ·· -k k A 1 k l · d .. "' J '""'' 

tctrnel ı ı u a ctınc kuır. . . verdım. bır sese bakılırsa ailesinden on kışının onun sıyasetı • aıu~ı~ an ;uuyu e~me ve . rap mem e et erın. ~- taarruzunun yaklaşmış olma9ldır. 
Almaııy?nın Fran!>:ı sahıl.lcrinı ı,.- Az sonrn, şıkAyetçı kı.ıylulerdcn ı,1• ulusunu_ ankuz altından cıkanrlarken Portmıouth, 11 <A. A.) .New- bir ehemmiyetı haızdır. • . kı kıymetlı ka>:nakları ele geçırıp Fakat Mısırlılar, böyle bir hadise 

Pi etme~ıı dolayısde İs~an1a ıle Al- rlne, lmymakamdan <>grendiklerımi {!oren bır ihtıyar konuşmakdır: hampshıre•: Amerıkanın şark sahıllı-rı Çünkü Süveyş kanalının ıkı ta- sömürmekten ibarettir. Onun içı'n k kd. • d ı· • 
manya arasında •ımdılık komşuluk _., 1 • C • 1 dah 1 7 8 d . . _

1 
I . . vu uu ta ırın c taarruzu ngıw 

baklan tecssus c~ic:tlr Bu 'üzden ,,.,y eyBtnee. 1 d d' ld d • a:ı: r a ney eyım ,_un :ınk ~on müdafaa mıntakasında teftış seyahaü- rafında da Arap mı let erı ) aşa- Arapları kandırmıya ve kanlı )izlerle birlikte karşılıyacaklannı 
... • .., - ana soy c, c ı, e e mcvcu ıı ra benlmya_samam ynşamıı" mı ı . • 1 1 R l d hah! k d B' 

1 
ft F'listinde 1 ·· ··ki • · k" • Almanyanı~ boylc bir h.ırckete geç- ... -arken ona tam takım elbise. bana vaı. Şcfın etrafını saran nahıye halkın· ne baş amış o ~n oo evet, a e ~a ta ır. ır ·-ara an 1 - macera ara suru emege ım an söylemekte ve bu da mihver pro-

ınck içın Jspanyayı teşvik etme.si, nız pantalon \erılırsc elbet tc b ~ le dan Bektaş 'fımur, gogsunu do\;c d ve, yın Portsmoutha muvasalet ederet- kı Araplar, dıger taraftan Mısır- yoktur.» pagandasının Arap aleminde an-
hatta onıı yardınıdıı bulunma ı kuv- olur. Hem beııim yaptığım bir suc olsa tarıfı muhal ııcılıınnı mılletın baba ına nıez deni:ı: tczgihlnrına gılmiştir. lılar, bu sırada lngiltereye karşı Ayni gazete, Arapların hır tek cak menfi tesirler yaptığı teeyyüd 
\etle muhtcm<'ldır. hıle çıpl:ık vucudume clbıse \'erdık· anlatıyor. Her dudaktan çıkan ses l:ıir k •am edecek ve onunla muharc- h d f• b 1 d • .. ı · k k d' 

· j I" 1 1 b '" - k f · k h J blk .. · 1> e e ı u un ugunu soy ıyere etme te ır. Jtnlyaııın da sııanyayı bu ~olda ten sorrıa .. zımge en muame cyı YllP· u~!] ncıanııı le ece ı n}esı- . . . k olurlarsa ital a da • . 1 
~vlk edeceği şüphe g-oturmez. f., . malıydı. Çıplak. yaralı, ııcılı ınsaııların dir: cumley1 söylcdılcr: be}e gırı~ece :. .Y d k " bu heddı de şu ~ekılde anlatıyor: ŞARKLI 
))anyanın bu tC'şvıl.lerı iyi knrşılııdığı karşııoında balya mGhurlenınck marl-ı .Oğlum, kalan nnam•. • Ot run'• Mısır Libya hu~u.du uzerın le ı - ___________ - · _ _ _ _ _ __ _ 

İspanyol gazC'lclenııın neşnyııtın - (el değıldır.. Bcklll.Ş Tımür lıukumelln yaptı{.'! M.111 Şer buyuk uır Sl'fkatle koylU· lngiliz kuvvetlersı~ı dahka kol ay- Yugoslavya mekteple-., Çindeki lngiliz kıtaları 
ılan anlaşılıyor. 1 Karamağaraya gcldığımız zaman bır buyuk yardımlnrdaıı mııınetlc lı:ı.hsc- len: bakıyor ve: lıkla yener ve uveyş ana ının ~ • • 

Faknt diğ!!r taıaft.m İspaııyn ile'mcnıye ınlıyen . aglı_van. ş.ıkllyl't cderı diyor. Y:ılnız Akd:ıg modeııı knym:ı- ·Ben iş~ ıatıkık ~Uırırım. Bunda blı' kıyılarına varabilir. Böyle bir ha- ı rınde Almanca yerıne Amerıka kıtaları 
inJ!:i)tcre ıırnsınHakı dostluklıı.n da !mısralarını kulaklarımızıı kadar yıik- kamıııdan, nahiye lııı~kıle bırlıkıe da- knst olduguna kanı de~ılım. Musterılı disenin vukuu takdirinde Şarki (1 inci uhifeden dev•m) ı (Biriııci sahtfeden devcu") 
sımsıkı bahsedlldığiııc "e bu lo tlu l'llıyor. Bu. ycdı çoeı.ıgunu bırdcn an- vacıdır. Söyl<?ııdıaınc goı·c kaym:ık:ım olunuz• clıyor. • • d k- . T fil I Mısır ..,ı tb 

- i < s · kaz. ııltında bır:ıkmış olan ulr anadır. devletın buyuk yardıml:ırını vaktınde KoylWerc tevzı cdılen çadırlar hak- Akdenız e 1 lngı ız 0 arı Go.ı;;uanovıtcb> dün .akşam nıa uat Ncvyoık, 11 (AA.) - Reuter: ğu t:z~hur elt ~mı:_f~ ıçın her ves;le-, l<öyun dışında bır yuk arabası \'ar, halka erıştıremıyor. Milll Set bu hMı- kında ıuıhat ıılarnk, kış gelıncden C\'- sularında barınamıyacağı için, ya mumes ıllerlııc beyanatta bulunaı·ak Şlınnlı Çındc bulunan İngıliz kıta-
den ıstifa~c cd ~::ıne bakılırsa s • ltınrle <l yaşında bir kız çocuğu ve scyle derıaden alı1kalnnmaktadır. Bek. lerın behemehal y:ıptırılmasını emtr Süveyş kanalı yolile çekilip git •

1 
'Yugo lavya, halya, .Alnıanya arasın atının çcl,ılmc - inı nıütnlc:ı eden Nev-

P?nyanın cnuz 
11 knrıır Vl'rmedı - ııooc bir baba oturmuş Bu adam 'ka· taş Tımur: buyuruyorlar. w h t Akd iz yolile sela- dald kultılr münıı0ebetlerının ınkl- york Hıald Tıibuııe diyor ki; 

gıne huknıedıl<'bıllr. rınnı ve anarını kaybetmıştır Nıc;in ·Zelzeleden sonra bızc tam uc gUn· Tesellısfoı bulmuş içini do!iJ:.10,ş m<:~e, ya u b' en d afı dolayısile onumuzdeki d<'ıs sc" :Uuti \'(' mahçup bır millet ol ay-
Dc~k ki dıploması henuz lflii,. çadırda oturmadıgını rordum Cozlerı- dur ekmek d:t!ıtılmadı· dı.vor. Bunu batta'bır:ız da neşele~mi_ş olan nabıy~ metı başka ır yer e aramıya ncsındeon ıtibaren jimnıı.:ı:laıla orta- dık hız.im de şimdi ~c.k1lmekliğimız 

ttnıcmi~tir. nı kızına dıktı. ;, . kaym:ıkam reddettı, hcrgun herke e halkının dualan arasında tekrıır oto- mecbur olurlar. ınektcplerd~ Fı~nııızc:ı ~enne Al - bir \RZifc olurdu. F.nkat böyle bı,r 
Z:. .ı;ı. - Artık topra.,a gU\enemı)o;um yarım k1lo ekmek \erıldığını liÖylcdı. mobıllerc bınılerek yarın bır mamure halyanın Araplarla çok fnzla manca ,;e Jtalyancıa 1lSJ1nların!n .tcd- millet olnıaıh~'lm~ ıçin kendimize 

Süveyı lronalına karıı: d1ı. . o zaman Ek'ktaş Tımur koyLuye dön- olneagına şuphe edılmıyen buguııkü me gul olmasının hikmeti budur. ı ı ı mecburi olacagını so) lemıştır. ve müşkülat içmde lıulunnn dostları-
Şi ld Al j _,, Karamağ:ıralılıırı leskın ettı Kaybettiği Kac gün ekmek nlmadınız" dedi edıl yor Bu yuzdcn Mısırlıları ve Fılıstın Bu tedbır, ınuııı ı. me><c e e~ D< e mıza knrşı ve Hoo c\elt ın insanı na 

- nununuıı metın. baba soz.lerı butün du, kunı bır SC'.sle: harap ıttırap ocaklarına doğr11, hareket ı .. · · · # 1 1 l ı ,. · 

, __ ma eb ü~n)anın . ~:ı.rnlt~reb}'~ ç~uklarını mersıycsıle )aşatan kadın i<.oyluler hep hır agızdaıı, s~ kı ~ ı • ERTUGRUL ŞEVKET a'raplarını tahrik siyasetine en bu- muh~n_ııyeti lıaiz o~ıııı. Hırvntısttın muı;kôraııc harckd i mini. verdıfci 
.... ı-şı <'n u~ taarruz ~e ıstı .a a anu:ı ınc ş:ımıl dcğıldıı . Sl'b('p dol:.ı;psllc va:ı:ıfcnılz, Şnnghay-
l eketlııe geçme 1 ıııı 1 bekll'nlyorsa - S f d ft 1 b• da lngilı:ı:krin dC'nıhde ettı"kleri va-•· d it 1 · .. k : o ya a a yanca ır 
c nup .. a a asanın '"

1 ıra aışı k :ı:if!.'yı biu.at üzerimize almak ve Ja-
tınıumi bır taarruz:ı. geçerek Suv<'h ,,,. Hikô.11e A D A ·M 1 NA G o·· RE 11Aahmuf vesari ' mecmua çı ıyor ponlara cEllcriııfai n~ğı indir.inin kanalını zaptıı tc>şcbbus etnıesı ııyni : r 3 • • • lVLı L 1 "'l Sof)B, l ı (A.A.) - H:ıftulık Vita demcktlr. 
şekilde lx>.klenfyor. Bulgaı a nıecıııuas.nın ilk nushası in __ _ 

Intizal'ın ne kaclnr devam edeceği - Neye ıçmıyorsunuz?_ 1 zl'l bir ko<lııısın! Kadın, kadehlere samp:ıııyıı koyar- - Sonra, c:ınım? tışaJ· etmiştir. Bu mec)nuıı 1tnlyan den siyasi, iktı~adi ve kil!Lürcl me. 
lxlli değildir .• Belkı hugfın, belki yn- Çekık kaşlı, kara gozlu, fıldışl ger- Kıı~ın, gozlcrını kırpıştırarak lııan . ken elleri tıtrıyor, yarısını mn nnın or- Erkeğın •esı. sert \'e tersti: Jı nnilc fotlşar elmcltt.ı olup gayesi sclclPıin Bulgari tanda bilinmesini 
nn, fakat nlakadaı her tarafın her danJı, balmumu Jiuırmaklı. ince he Ilı. mııdıgını :ııılalmak fatı) en bır gülUşle tü~unc dokuyordu: - Sonı ası bu. . flah·:ı ve Bulı?ari tnnı alakadar e _ temin etmektir 
a.,"t'('en günü d ha !azlıı hazırlanmaklsiılun boylu kadını?.1 ayıplıy~~k~ı~~a kırııı~rdu - Sana kabahat bulur:kcn, g:ılıba Ehle .ııar•oııa ışaret etmek ıstedi, ka- ••ilıAil·=······••••••••••••••••1m1"'"''~ .......................... . 
itin büyuk bir kar.anç saydığı mu • ıle sorduğu bu _sun . yanın c ş - alancı seni! ben. olmuşum. dın, !ıemen ôn~ı: • • ~~tf1··~· 
hakk k ç· k" "ki h: d k b alınlı, genış gogüslu ddıkanlıyı dal · - - Vallahı yalan değıl . . Saıııı, cır. - Neden? - Ne )apı)orsun? .11 
I • ka · hu~ ::Cı 

1 
·d E:ik ~ •• a vu ~~ ~ dığı ı~kı mahmurluğundan uyandır- kın, elemek, scnı, çırkın bulmak itin, - - Sarhoş muyum, neyJm? Ellerım - İçcceğı.m .. =~ .-. 

nen mu aıc cı C a .' ma _
1.l: m~ı: ınsan. ya kor, yahut da anlayışsız tıtrıyor. - İçecek mısin? _ ·---·- ___ _ 

haiz: olaenk ve tarlhdc bırer donum _ İçıyorum! höduğun bırı olmalı . Fazla içme. Dokunmasın - Dah:ı doğrusu jçeceğız. 
noktası tcşkıl eclct.'<'k. Coz.lermde \e sesınden uyku akıyor· - Pekı, ınandım. - Ben mı? Daha bunun, lkı uç mıs- - Artık )eter. 

Onun içln muharipler hazırlanıyor du. - O halde? lıni iterim. - Sen it'flle. Ben, bir '\'1.s.ki dah;: ıçe-
ve dunya ile tarih bekliyor. Kadın. tekık kaşlarını oynattı: - Bır crkefı mcmaun, ıne 'ud etmek - Hasta olursun, ı:uzelım. cefım. 
........................... ..................... - İt'fllıyorsun! ıçln bır kadtnın ~uzelliğı kıl:ıy t et· _ Adam sen de! Sen, bak.arsın! iki tane ıçtın. Sabahleyın, nğrıdan ( B o R s A ~ Omuzunu, .i'rkeğın omuzuna dayadı mezkı.. . Bu samımıyet delıkanlıyı, ı,aınpan- ba ını kaldıramıyorsun? Vıskı. sana, 

kara goz.leı:ini ı;üı I ı• - Konuşmam soguk mu? Arkad~· yanın sarhoşluğundan daha tatlı bır dokunuyor. 
- Neye somurtuyorsun" Benden lığım. çok mu yavan, tatsız" s:lrh~lukla uyuşturmuştu: Öyleyse. ~mpanya ıc1e1tr:ı· 

Lendra 
Newyork 
Peri. 
Mllaao 
Ceaevr. 
Amater. 
Berlln 
Brik.el 
Atına 
Sofya 
Praı 
Madrlt 
Vartova 
BuciaP't
Btlkret 
Belırad 
Yokoha. 
itokhol. 
Uoıkva 

11 - 8 - 940 
1 Sterlin 

100 DOiar 
HO Frank 
100 Llret 
100 in. Fr. 
ıoo Florin 
100 Raylfm. 
lOI Belra 
10:'1 Drahmi 
llO Leva 
100 Cek Kr. 
100 :Peçeta 
100 Zloti 
100 Penrö 
llO Ley 
100 Dlaar 
108 Yen 
100 lneçkr. 
100 Ruble 

S,24 
156,-

29,52 

ho:ılanmadın, senı eğlendıreQlıyorum. - Sus! Sonra, hnkık:ıtcn gucenlrım. - Canım se\•gılım! Kadın. yennden sıı;nım kşlı. . 
değil mi? Kadın, onun gôz:lerırıın ıçıne bakı- Kadın, onun bu uyuşuklugunu ta· Şamp~ny.:ı, mı? Deme para yıyor-

Erkek. silkinır gıbi olmuştu· yordu: mamlıımak ıslıyor gıbıydı: sun? Zengın ın l' 
- Rtca edcrım, o, ne demek! Cuce· - Peki, neden içmiyorsun'! - Bır şışe daha ıtclım mı? - Bu ı;:ec_c. bırkaç ıranı var. 

nirim - Kadehim lıı.ış. Doldur da iı;eyım . - Seıı bllirsııı. - Param var, dıye hôduk gibi a\'UÇ 
Kadın, ağlıyaıı, şlk~yet eden bir ta· - Şckerım, şı:wde boş. - Bu çıkolatayı befe.ıımeclim. Ben, avut sokaja mı atacakııın? Vallahi ol-

\•ırla içini çekli: ' Delıkanlı, tamıımıle uyanmıştı: kaymaksı:ı: severım. maz. 
- Hayır .. Ulç inkir etme . . Erkf.!k- - Şişe bıttı mı? Ne zaman? - Nasıl istersen! - Öylcy (', bıra ıçelırn. 

leri, siz. bana mı öğretcceksinız? Hoş- - Çoktan! Saat, gece yarısını hayli geçmişti. Kad•n. U) aklarını hıddelle yere \ur-
1.anmadıklan kadınlara karşı, gayet Kııdın, masal:ır ar:ısında bir kerten- Dutun gayretine rafmcn delıkıınlının du: . . . ., 

0,9975 ciddi, resmt bulunurlar. Yani, nczake- kele glbı sessızce suz:ulup dolaşan gar. götleri kapanıyordu ~ - Muhakkak ıçkı mi lf'ıı.ım . Qlmaz.w 
1,6575 ı.cn, açık açık soğuk durmamak.,. sona clile işaret cttı: - Kulkalım n,rtik. Yeter 01rtık ... Vakıt geç, kıılknlım. 

13,91) 

'rl,40SO 
0,62i 
3,JSSO 
31,sıso 
s1,oo; 

Erkeğin gozleri, ynrı açılmıştı: - Şampanyn getir... Kadın. clını :ılnından geçirdi: - Sa:ı.t daha on 1kıye gelınedı. 
- İftira ediyorsun, yavnım! Erkeğe dönmuştu: -- Kalkalım, geç oldu. Beni, otomo· - Yarın, erk<'nden işine gıdeeeksln. 
Kadın, yapm:ıeık bir hayretle başını - Uyuyorsun, dedıcime neye kıt- bllle, evime bınıkırsın. . - Bari, eıgııramı blüreyım. 

geriye itU, goz.lerini açıp kııwyıırok dın? Demın, elim kaydı, şişe de~ rıldı. - Nasıl! Benimle beraber gclmıye- Kadın, erketın af:zından cıgarayı at. 
baktı: Sen, farkında değılsin. cek misin? dı, yere altı: 

- Ben mi? Allah kunt iftiradan Delikanlı, uysal bll§ını salladı: - Ah, şekerim, bu gece ııtfet. Bıı- - Otomobille. doğru bize glde.rlr.. 
saklasın. - Hıç farkmda değilim. şım öyle a~ıyor, vücudOm öyle kırık, Sana, bir sade kahve ya,pıırım Bır ı;;ıat 

Ve başını erkeğe dotru iğdi: Kadın ş:ımpanya getiren garsona uyle hastayım ki... kadar oturursun. Bu gece, seni, ynrın 
- Hayır, şekerim •• Hayır •. İftira emretti:' j - Ben, sana bakarım. işim \'ar, dcdigin için bırakıyorum 

~================ değil. .. Bunu söylerken için uyuyor. _ Bır paket de cikolata gettr. - Hayır. . Hayır Sen de yorgun- amma, bir ~rlla . .. 

l 
liJenden hoslnnma, beis yok... Eh, _ Bıraz e\ \'el gelcıı ımketl yedin sun. Senin de lstirnhalc ihliyııcın var. Söyle! 

ESHAM VE TAHVİLAT :ı:orl:ı güzellik olmırz YD .. Fakat. bir mi? Evime sldeyim. :naşk:ı blr gece... _Hatta içinde muUaka buluşaeıığıt. 
kadtnın yanında uyumak, nazik4ne bir - Böyle bırşey •oracağını dol:rusu - Ne zaman? Elbette! 1131 •/, S ikramiyeli 

Slvaı - Erzurum 2 
19,10 
20,-
19,96 
19,96 
19,96 
19,38 

" • s 
• • 5 
• it 6 

Erıanf 
Muk.u Bankaaı pqln 
Tlirk Borcu 2 
Dış Ticaret Hiase sucdl 
A. tertibi 

102,SO 
18,10 

0,74 

hareket midir, sorı:ırıın? talımın eımcıni~liın. - Hafta içinde koııuşuruzl Yok, o~ le y:ırım atızla, elbette' 
Erkek, acılmaı:a gayret edıyordu: - Neden" . • He kurtulillnıız ın. Bu gece. bir mn-
- Neler söyluyorsun, yavrum Hay- - l':cdenı yok! Erkekler, se\meclık- de\lırı var mı, )ok mu" Söyle. Sakla-

di, ben, uirnz sarhoş oldwn. dıyeyım lerı kadınlara karşı hn i da' rnn.ırlıır. a 
Fakat, sen. benden dahıı faz.la sarhos - Onun ıcın söylemiyorum. 
olmuşa benziyorsun. Suzleruı, okadıır - Peki e dnc merak ccl yor un' 
sacnın. B r arkadasım ak ttı, aldı. Q d 
Kadın, delıkanl ~ n daha sokı.ılmu tu: d uırı kaptı. Artık, bu da m l ol J' 

- B n, kın bır ka ın mıvım" II'U? 
- Kını d mı ! S n, h. r 1 ı de gu- ı - L r o d ye 

Kara denizi Balllğa kavuşturan kanal 
Dunkü telgrafların biıi cKarade- r.=:=:;;;;;::~;:::~;;;:==r=;::~=;51 

nizi Baltığn bağlıyım Dnieper- Buğ 
knnahnın inşaatı bitmiş ve kanal 
seyrüsefere açılmı~tın mealindeydi. 

Karadeni:ı:i Baltığa bağlamak mtl
h.iın hır iıs oldugu için bu işin nasıl 
b:ışarıldığını tavzih etmek istiyoruz. 

I>nieper n••hrl Türkleı·ce özü, ta
tarlarcıı 4"Ekşi su> if:ınile maruftur. 
Ve Avı ııpanın rn ıııiıhinı nehirleri 
arasındadır. Nehiı· kiımilen Sovyet 
Rusya tqprııklarmdan geçer. Mem -
baları, Volga ve Dvina nehirlerinin 
mcmbalanna yakındır. 1400 mil u
ı.unlugundadır ve suladığı saba 
202,140 nıurnbba ınn işgal eder. Bu 
nehri seyrüsefere mü!'ait bir hale 
getirmek ve nehrin içindeki ıelile
leri b!!t;tnrnf etmek için ti 1732 den
beri uğraşılmaktadır. 1805 de Kaln
datski'cle bir kanal '-'Ücude getiril -
miş, 1807 de Nen:ıstltes'de yeni bir 
kanal yapılmış, 183~ de Staro-Kain
dntski 11eliıleleri tcnıiüenmlş, 1843 
ıle 1853 nrasındıı ı.t.hiı yolunu ıslah 
için biıçok işler başaı·ılınış ve böy. 
lece n<'hi r u:ı:eriııdc Cl rüsefer işi 
bir lllll Iİ tekemmül <'lmişti. Sovyet 
hüküm ti bu tcşcLbuskl'i dahıı ileri 
ı;:otOı nıiış ve elekt r ik ist ihsali için 
c ittnt vıicude getimı i ,ti. 

Dn c>per ıl Bu • r "hri bir knnnla 
\ u t •u z.aırurn bu nehir Baltı ra 

U r. Ç kıi ehıi D i 
kt ı bntııklıg ı a 

Anlııı;;ılan Buğ nchdndek1 arıza· 
lar ve &<'yrüseferc nıfuıi olan enpl
ler de tcmizlcnmlş ve bu suretle 
Karadeniz \e Baltık arasındaki m• 
nısala temin olunmu§tur. 

Bu yolun açılrnn ı, ı:üphc yok ki 
buyük bir iktı adi kıymeti haizdir. 
llaltık denizinde ı::t>yrüseferi imkan
sız hı:ıle geldı !i k " me' simlnde bu 
~ old n iııt f de edll<'ecgi gıbi A \7\1• 

pa kıt' ı d hıh d de bu )olun 
c t ı k rd n dn iq iade 
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szpzro . gn, sızı arm, nezle, grip, romatizmanrn ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
••••••• • •••• •• • •••••••••••••••<ı•••••••••=•••=••••••••••••• e·· : · ·o• ••••u•• •••• • ••••• •••••• •••••• ••• •• •••••••••• ;• ••=• •••••••••• •••• •••••• ••• •••• •• ••• .,.c ,.... ............. .. .. ıı :~:~ ~:~~:'.~~,:~~~~~~:ı ı ~~\?@ 

At yarışlar) heyecanlı oldu 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 12 4fusto s Pazart•si -, ----~=···... zik
4

;
3

~ı:~~gı;:~:lk~
0

~~,~~~~
1

~:o~~~j~~~ 
haLeıkri, 8.l O Jo:..,· k:ıcl.nı - Yemek lis 
tcsi, 8.20-s.ao Müzik: Hafif ıııuşiki 
prograııııııııı devamı (Pi.). 

• 1 12.30 Proğrnnı. saot .nynrı, ı2Jı5 
--ı--ı-ı ~Jüı:ik: J - Gıriftzen A~ım Bey - Hı 

• 

l"az şnrkı: (Her zııhnıı ciğer uzıı "j 
2- Şemsettin Ziya - tlicaı: şarkı: 
(Anılsın yar ile), 3- Lenıl - Hicaz
kar şarkı: ( Soıı aşl:ımı canlandı rıııı 

1 en tatlı emclsin ı. 4 - Jlicazkiır ~.ır
kı: ı Gönh.imiı bır tını dilbaz), 12.sn 
Ajans habcl'lcri, 13 05 !ıhızık, S:;ız 
eserleri, 13.20-14.00 l\! uzik: O rkc5-
tı a eserleri (Pi.). 

: . .:..'" 

Böhn•klerclcn i<l rı:ı r torhasıııa kndnr yollardaki luıstnlıklnrın ınikropları• 
nı kökünden teıııizlenıek için llclmolılo kullnıııııız. 

HELMOBLEU 
Bubrekleı in \'alışmak kudretini arttmr. Kadın. eıkck idrar zorluk· 

laı-ını, e~ki ve yı•ni l>elsogııkhıguııu. ntf•:.:nııc iltihabını, bel ağrısını, ~ık 
sık idr:ır tıoznıak ve bozıırkeıı yanmak hallerim ı.:iılerir. Bol h.iı'ıır teıııırı 

etler. İdı-an.lıı kumların, Jncsaneıle t.ıışlaı ııı tcşekkulune mini olur. 
DiKKAT: HEI.'MOBLO ldrarınıı:ı tenıızliyerek mavilcş.tlrir. 

Sıhhat \"ekalı!tıııin nıh~atını hnlzdır. Jlı.>r eczanede bulunur. 

Ziraat Vekaletinden : 

Beşinci rıt y;ı rıslııı ı dün Vcllefcıı
dide yapıldı. Kulubı lı.c hf'r zaman -
kinöeıı fazluydı. Gişelenn bir türlü 
ıslah edıl •nıc nesı hıılkı bC'rmutnd a
zap ~e ışkcnce içind kıvrandırdı. 
Son yarışa kndıır biı:.ız sönük giden 
yanşlıır son 'Yarışta beklenmedik bir 
sürprizle knrşıln .lı, ikili ve uçlu 
bahse iştirak edı·ı•lerın he.<;aplııı·ını 

altüst etti. Yarı,şl.ırın netlceleı i şun 
hndır.: 

SOLDA"/\ SAGA: 18.00 Program, saat ayıııı, 1'<.IG Zır:ıııl \'ckalcti Veteriner İşleri Umum l\luduılu(;u ihtlyneı ıçın 'l5 
ı .- Beyaz - Ku~ıp •Nefer. 2 - l\liizik: Ary-alaı· (Pi.), lS.40 Müzik: adet se~yar koruma ve ı.cdavi bnııyoları ııçık eksiltme U"ulıle: satın n~ııııı· 

Kendisilc ba~u çık1l:ınııyan dediko- Hadyo caz orkcstı·ası { lbıahım Öı - cuktır. 
duculnra denir. 3 Mupalle mek- gtlr'"tflille..,311111)7.~;rn::r<r • IQlik: A. ".T- Bkı:iltıne 29/S/~.MO tarıhme ,Jl1us:ıdıf perşcn'ıbe ı:,"llnu "Dut 15 de Zi; 
tep it· rinde tcı;blyc '<'.e;:ıı ı. 4 - Ku- Şevki Bey - H icuz şarkı: ( Sc\·erhıı rıı.fll \'ekületi Llnası içinde loplanacuk sut ınulma komisyoııund:ı yııpıln· 
runtu - Yük~ck bır yer. 5 - Sanat.- ciıl\Ü gönulılen), 2 - Uıli Çt•ıııil - Hı-
Bir hayvun - Çabu1

:. 6 - Şeyt:ıı~ın caz şnrkı: (Ne küı.turı bi•ebt>ıı biıy- rnktır. 
arkıulıışı - Ayağn~c:ırllıı· - Atı( eclu- le). a _ Sudcttin K .vrınk • Nıh~l\cnt Bııııyolaı ııı beherıııln muhammen bedeli 145 lira, umumunun fly:ı~ı 

B irinci k o,u 

160Q metre (llfllisı lmn A r11r ta11lcn-ı) 
· 1 - Suva (İ. llnkkı Tekçe) 56 

2 - Tuna ( f. H ııkkı Tckçt•) 5p 
Ganyan (105), plase (105), (300) 

tı. 7 - flir lıı.lrikn - M~ytleı-tn ı.ıfı-- şıırkı: (1\leneh.~elcııılı ı:.ulıtı ), a. Ye- 50ifı limılıı. 
tı. 8 ~ Emmekten ccıı~ı. ~ - Gafil sari Asım _ Nihavent şıırkı: ( Yıı7. Ilaııvnlarıı ait şaı tırnnw ve 11liiıı J.cva.zıııı l\Iudürluğfindc rne\'Cut 0 • 

J>lisc olmıyanlar Sevim, Işık. it olan soyler. 10 - Y.unırkı·n tı•prıık geldi ı, 5. ncfık Fr.1' .. rı •. Nıhtı\lent luı• rııır~sız olarak verılıı-. 
' hı kalan aynk yHlerı - Atlnu şehri- saz semııı~i. R. ı - !\lıAhıı r ~;ı ı kı. t Sıı· ['il ııvakkııt te111 :ııat ıniklan :ıso lıı ıı ti3 kuruştur. ( •'ilG8t 44!l:l) ikinci ko,u 

(Üç ve daha yıd:urı yaşta 11erh 
halia ka11 l11giliz ııt vn lmtrcıkl<t11J 

l ııin Fıunııızea t~laffu~u,- Snal e<talı ba tarfı v<:fiuJunı. :.!-Şerıf İçlı - -.;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!;~~~~~~~~~~~~~~~~~. Yl'KAP.IDA:~ J1ŞA<,fYA: :\l:ıhuı şarkı: fAJaııı:ını doğı-uw de· · ~ı 1 

1 -ITo~.clegı~i •. 1!!~~!~ıv~t·~u~t-ıLi emele>. :!-Dene - Hıı~t şuıkt:ı·I lstanbul Belediyeai ilanları . 
ı ~~ y~ıı ıı-.D .. ak(aynel\/ _ S~ ı'°eda e- Hatırımdan çik!naı aı.la ), 4 - ~ııliı !··········••Iİlllİll••lil•••• .. •llııi•••••••ıii gıl. "' . · - d iJl tı. hattın · Pınar - Rasl sıtrkı: (' all'ıı '1ııııı 

4 n .. rııeleı·ın ı•ıııın e bı.ılunur -

· lıleaafe ~OM 1ııetrc r 

1 "'- Romans (Pn•n!l Halını) 
2 - Yatağan tKuıııosnıaııl 
3 - Tais (Karao,.mnıt~ 

Ganyan: ( 110 '· ıllı\sc: ( ıoo ı 
(120), pla e olnıwan Sıfkıır. 

3 üncü ko,u 

(3 t•t dalıo vıtku rı Jl(Lfto lalı• lıt 
şilh at vıı kr;mıl.-fıırıncı Tnahs ıa) 

l\ltıaft'. 1.(lfl 111ııt·u. 

1 - Tomru ( A. Çırpan) 

2 - Parsit (Dı·. & ferof) 
3 - l\I,ırt 1. ( Fıkret Atlı) 
Gıırıyan: ı ıo. 

4 üncü k o 'u 

Dün/ıı.ü ot meraltıa 

- ,,.e_.,. rı 1 ı; 1 .• ,. - , bcııını ol 1 ı !1.45 J\lı•ıult•ket saat ıırn-
!\"cg·ıtifın yn - nauuı~ - ı.~ 20 00 1\i- ... 
'. • • l> tık renk. H A,. .oln•ı n ve ajunıı. hau.:ı·1eı ı, • ur..ı~: 
ısım - on ' ,, • ı •>o "'{ı ı· · "O 4 • 

F. ı 'Jcr "Ok kullanır ı· . 1· a!:'ıl ıe_yetı. .. ..• ,.,,nu<;ııııa. ' ı:ı 
\":il\ • • ı•nıeı 1 ' • Ztnll · 11 · '>t \0 J · d d Jur 7 - İshak ıs 1 Müzık · Dıııleyıcı dılç. cı ı, .. . , u 
ve Av 

111 
,

11 
() '•ız. ·.ı,- R Rı'r mnıuıııi,'.'.ı zik: Euırı seie11 tarnlındıın Vl\'olon-

Vll hud ıceı: - • - · · • s ' . 
iıleti _ Bır cin" top111ık. 9 lr-z. ı;el solo - ı\. Vıvald•, SC'ımto ;\11 Htl· 
!\tcılzeme. J() - Sen-ah ~ Sorgu "-J nor. 21.30 ı ... o(l ıışma (Radvo ~zetc-

11i ), 21.45 Miıı:ık: Radyn "akın orkes-
1 .• tııısı, l·l\foznrl: it•• ;\l,lJOl" Uı,·cıll 
Dünkü bulmacan1.n haUeddanş menlo'dan l\leııuct dan ı, 2- Hruby 

şeklı Viyana operc•tlı•rıııdcıı ııotpuı ı. :: · 

1 2 3 ! 5, 6 ~ 8 ~ 10 ~~~~~~~ ~;;,,~:ur~~;·:~aı·;.csı~!~:Hıl ~ 

İli• 1( ,.,_,iı 
t~r;+i;uı ı ~eli 

E~·uptt• Sıliı.hdarar:a caddc::ıile av ve ru'·elvcr fllhril.:ııs_ı ______ _ 

aı asındnkı volun ycııi parke kaldıı ım inş;ıatı 
HclNll\'C ıııerkc1 lun:ısı ac;aıı!loı·uniiıı tiinıiri 

~ 

394,G7 i2b'2~3 
:~!t ,24 52!; .25 

[•'at.ıh haY'-all hastaJıa~~inin tamir ve iizcrinin ortiiluıe~ı 80,25 107(1.09 

IU>~if b<>dellerılc llk teıninat miktaıları yukarıda yaulı inşaat ve tn 

mırat ı"leti ayrı ayrı açık c'k .. iltmeye konulmuştur. ~nrlnnmclcr Zabıt 

»c :'.\ltıuıııelal l\luclüılüğii kaleminde ~oriılecektır İhulr! l<& / 8/940 ç:11·· 

şnmba ~iiııu s:ıat 11 de Daimi Eııcü mende yapılacaktır. Taliplerin ilk 

ll·nıin11t mııklıuz veHı mektupları, ihale tnrihin•leıı ~ekiz gün e\'\·cl Fen 
işleri ıııüdüt'lüğüne rnüracaatl~ alacakları fenni ~hli)-<:te ve 940 ·yılın!\ 
ııit Ticıırct Odası w.,ikalaı ilt: ihale ı:-ünli mıı:ıyyen suı.ttc Daimi Encu· 
ınenılt. ltulunmnlurı. (Gfül41 

(!, t•r rlalw 111•1.:'Jn 11a11fo lıa/İ! l.:aıı 
Arap at t•ıı kısrak' •ı rnn ·muhsuır) 

Mesafe .:!•O ı ı.ıııtre. 
1 - Tomurcuk t D. Guııdeyl 
2 - Karakuş (H. Mutlu). 

1; İ N D_ll 5.j l~_J • yoı ! 5 - Lırıılcııuınıı · \\ılga şarkısı, ! 
ı M A. T A. A R J 22 30 l\lcmleket sa.1t :ı~tıl'I, ~J.ııh ha 

2ı_ _ . ~ - . - - berleı i: ııı ant, eı.!ıuın-tuhvılat, kanı-
3 M A N J_ A. Ç J_ M. bıyu-ııukut lıoı·susı ı 1-ıyııll, 22 15 

' f,f N • M E M A LJ İ K l\luzık: Hııdyo :mloıı oı kestı ası pıo;;-j l'ı/lı/.· İlk 
4~A - - . - - 1 rnmınııı <lt'vnnıı, 2:: 00 '1\luzik: Cll1.- lriı mıı tcmiıml 

• • • 
• Ganyan: (2101, pliıc;e (120), (390) 
pliı e olınıynııltıl': \ut, el, Ornek, 
tinlü. 

5 Ll. A K l_T AR .,K A h:ııııl IPl.ı, 2:3.25-23~!1 Yaııııki prog 
·ş- -M A K . ... H ıam ve knpanış. 2i0,00 20,:!5 , ~ı--1~ E iR -~E ~ .. Ö.d~·~i·~~~ ... bi~ .. ·~~;~·i~·~ .. 

n t•YOl!lt.nda 
dlikkuııııı 

Tcpeb, llıııda !llcşrıılıyC'l cad. $ nuııın~l\lı 

8,A S. _ş_ K İ ·~!_ı• yağ fabrikaaı yandı (fJuı t tıe da'ha yıı/w ı yafta yiril -- • f E T V 
rıırrnı kaıı /ng(tız cıt t'C /:ısra/.-/arma :"'\ 

Beşinci koşu 
lJ0,00 

'?4,00 

6.75 

1,80 

Kııdıköyiiııdc { ı man:ıı;ıı ınah·ıllc-.incle l!ıhtım ~oknğındıı 
Hfıl clr.hiliıııfo 47 ııuııwr:ılı ılıikkaıı. 

1 il . • 1 
Tc•pkrıpıdn A11ıacminı ııınh:ıllesinin T:ıllıkuyu solmğın· 
ılaki fil Sil. ı, 9-~I R J_ __ ----- _,. izmir ıTa viıı Efk:"ıı-ı - Oılenmı-

- A • V • 1 tt> İ!!tasvoıı civarıııda Karııgoı ogul-tııahB ıB) 10' A R 1 A Z 1 A C ıuı ııı~. .:,t lıuvuk 7.<'"tiııyu«ı fıılırikıı-11/••cıf• 0
<ittfl 

11 •tı·' 1 h cJ '- '- / .:1 " " J ~ ~ ., ılCil,·kı'ınl 0 r\11 nı-.·ı \.iı· s .. ııc ıııfülılctle l\int.\'ll veı ilmek üzel'e nyrı ııyl·ı "' ~ - " t At ko~ularrnda, halkı bu izdi am an RUrtarm, il azım ,, - sıııda yııııgın çıkmış, fııhnk;ı, ıçiııılc .. ~ ~ 
1 - Ölga (M. (,clebi) nçık nıttırınay:ı konulımı~tur. Şartııameleı Zabıt ve l\luaııwlal l\hıdur-
2 ...... Cesu! (Tal~t ~.~aıı.~. • ı:: ~ ~ ~:: ~: ~ i ~ '. ~ '. i ! ~ ~ '.~: :ı lıuluııaıı muhimcc miktnrd~ ıej'tin.- liiğü knleıuiııtlf' göriiıeccktir. İhale Ul/8 / U40 paz:ırtesi günfı snnt 14 de Ganyan: ı20, plıtSI' .. 1ıo, .. uo. plıı· o·· k.. Ik iT . m·· ab k 1 d N p· ı·reyı·m yağilı• biıliklC' \'tııtmı::tıı ·. l·.trn a ~ı- k 

Yıllık kiıa ıııuhıımıııenlt•ıill.! ilk teıııiııııt ınikt:ırlnıı yukıırıdn yazılı 

Be olınıyanlar: Alccylan. l\lavzıka. un u ye en e~·-· u• a a arı .rı aeış 1 ·~yetin: ll~t'ydan H l'llnı~•ll'll y~n.ı.:ın Duiıııi f.:ncÜınC'ııılc ~rupılucaktıı·. Tali pleı-in ilk teminat nıııkbuz veya me ·-
Fı·u Pı-u. 1 yıae Jatanbul gahp -- - - - - - - - - - - - . . soııdGrulımıştur. Sc\Kıbı hakkında ttıplaı·ilc ihale günü ıımayyeıı ":uıtte l>aimt Enciimendc bulunmalııı·ı. 

Heıkesin .Alceyliın V<>ya l\lavzikal 1 . . . Domates li piliç yahnısı 1tahkikata devanı cclilınekledır. , ________ ...;.. _ _______________ .;.(~_9_3_i..:) _ _ _ 
otatitk bl'kf~KJ bu :ı;:ınşt:ı Olga ve yarış arı l tanlıul ıle Ankar~ tenı çıle1·L :l- Pili I • . . I<' ri parçııluyınız. - · -

1 
· d d 

Cesunın knanınn 1 ıkili \'e uc:lu ":ı·1 r:ısındala :karşrlııc;rnaHı dun de lle c: ~rı temı; ~ p ki v G-ı .. k K ki . k ı .. stanbul Defter arlıgv ın an : 
vam ~dilmıştu. tumaı teSi "'tınf.i.ı ~aşını, kanntlaıını; aya •1•rın.1_ • : O CU azı 1 IS e esı• 

hislerin he-sabınr ) uı..seltrni~, ıkilı b:ı- f stun'bul Sıı Sııoı lnı ı AJunlıgı ta- . '? • cıgeı•iııl ayınııız hıı 4h111w) c bı • so lllıılıummı.ı.ı l\1ıı1ırnıuııt"lı lltıu·af;kd 
lılıı, (Ot~ - Ceııul'I bir 1inıyu 76 ıoıfındıın teı tııı edılc:ı nıcvslnıuı ı - bu tun mac:la~ı Jstanbullu teııı~çıleı· \'tlll çcııtlııiz Riı· 1-. şık tcı·e)•nğile Gölı:uk Olusu İJ - Gcçeııkııll.! ıs at1tı~ B. İcar B. te.ıııinof 
lira , 8 lu lııılılıı: ITomrıı - Tomuı·- kıncı yelken \'ıırışı dun l\lotlıı kovun- kazanmıştı. Kı.ılan \ 'edad ıAhud•l-'eh- hııdı at<>ııte. Ağaç l;Acııkla Çl•viı·~rck kclı·ııin kısaltılmıı:sı url'tilC' tamir l'· l.frıı f,fııı Lfra K. 
cak - Olıfol bir lıı-ıı\D 21 liıa, çıftc clrı havanın Çok :wıt olııııısııuı ;ag- ıııı nmçıııı diin, Vcıt.ıct Alnul kıııan· öldfıı:dıikt~n S(mrıı ryiJiçlni içine tı- dildlğ.ini yııı:dıırııım: Gokiıı;-ıiıı h'.n -
bahi ('l'onıı u ·- Tomurcuk) 275 ku- mQlı ınuva!fakıyeıle )npılmışlır. mıştıı • ı~p bıraz kı?.artıııız. İyice 111 1,,ı n:r- z~klı ı~kelesi, bu ~for ıle uların ('C'-

ruş verıniştir. .Kluplnı tanıfıııduıı bıi~ uk bır aliı- Netırede f,,tıınlıul ekıbıııin nldıgı k • ıı· la uıı "erpınız. kılıııesıle nıotörlı•t·i vanııştıı ınıyııcnk 
~ ~ iT\(' ıt;ııt il' pıtl\"!l ( • b" h -

Son ynnş h:ıftay.uhr. kııyhı. karşılan:ın şurpı yarışlııı ıııa ı:; ı:ulilılyPle nıuk:ıbıl ;\nkaıulılıır ,4 Kırmızıya ytiz. tutıınr:ı beş alt: do~ ~r al almı tır. l:,ı lınl motorlt>dc 
Bu .son Y_ııı:ş nıtı"h•ııııa _ırıı:wtC'm~- Gnlata .ıra)dnn 6, l'ctnırspordaıı G, gulıbiyct alını~lıııd.ı·. ınııte doi{ıayınız. Si:ı!?'ı!Çte eze czi.' g~ıl~p ıı:.e~enlen• zahnw~ \l•rıncktcrı 

zin _ılan .ettığ.ı favo.rıler kanııll·n bı- J~e)kozılıın a. F•·llt'tbahçe. 1 tıklül Mus:ıbak:ılnnlaıı ::ıonıa Arıkarn\ı kuşhaneye sııztiııuz. Hir kepcı• '"il ~ulı ~eKıldir. P.elt>ılıyı•ııın n:ıı:ııı ılık 
rincı ve ılc~ncı gelmışleıdlr. Cuma ve \t' Denıı klnbundı 11 btıcı ulmıık uf.e· tPnı;;çıll•r şc·ıefine yımı 'f~kı1ını ıı:<ı- ynhut et uyu koyuwız, Tuzurııı. hl- kutlııı çckt·riz. 
pazar gıınu son yarııılıu· yupılucnk·ııe 18 tekne •"tınık eıııılştıt. zıııosunrla hır zryrıfet veıılmışlıı . bl'ılııı ekiniz. Kııpılı olarnk •ırtn a- İzmit - Gölcilk \'oln iistiııı·I~ vc l 
tır. Program ve l.a7.anqcak hay~?"" ı\ ) ı ıcıı ı:.eı L • t tckııelcı :ırasımla- teşte pi~lı-iııiz. Kazıklı ılc•rcsi lİZf':·İııcle mı l ın{a vnıı-
lıırı cum:ı ve paz:ır ı..rı.mu •. v~recegız. kı yarışlara <ra Anadolu. Gnlatacıa •

1 
j . .. . Bamya musakkası lll'ılınııktu olun beton kıirıı uııuıı hır 

___________ s_ı_ı_,_,_ıı_ı _ _ ray, De~ız klubu H' .l\111\ııı~ mekte • z.mırde fecı hır kaza Bıııııraların bıışlıınnı ~lvri • sPTİ ayagı tnnııım n hitr.ıis, digı·nıw baş 
bındcn t. tekne ~·· ırılştır. :;iıırııı ya· İznııı· ('f vi . F. • ke!llııiz. Liıııorılu ~ıı 1 ıttıııız. ) tının lunıııışt1r. ı:ıı şı·l:•lıll' devanı l•ılcıı 

Ziraat Vekili Buraada ıışlnı ı her uıman oldııbu gıbı bu sc- k as 11 .rkuı l - Kaışı - ıwı hıınk~nız. Terıccıeyn i:d ı .. Jv:ın ı;alı nıuyıı göre köpıu \·ok ~.ıkın bir i 
tetkikat fcı <fe velkcn şııııııııyoııl:ı11ndıın Gn- t;ıı aılıı Aydogdu sokoıı•ınd-.ı tnb.wcn çentıııız Bır kıtsık !l ıdl' : ... ::-:ıc lıudı znııı:ıııu kııtlar bitırıış lıulLırıac.ıktıı. 

yap1yor lutıı raylı Burhan ılc Ucıııırspor - e on1anıuk )'Uztr111le.1 ı ıı kıı..:n ol. ateşte ;ıenıbelcsı'nce\·ı ıw:ı:ıı· t.ıırış - - - - - - - ... - - - .... 1 
Bursn, 11 (A •. ı - Dun burnya ilun Feyyaz ara ıııda ıkı bıı mucn- muştur .. ~::! ııunı~ı:ılı C\'(ff' fı:lunı tıfr- tııclıkhııı oıııa"' ırirı knııtl· l..ıyı ..... 11, RAŞİT RIZA TİYATROSU ı 

gelmiş olan Ziraat \'ekili l\luhlıs .fp)e hnlınıle geçmış ve nctıcedP De- lu 14 ~ıtşrııılu h.ıı~ıın t::aırf:ıl .. ıırka- tuz bibeı \'I' bahur.ıl t>lmıiz, tıiı'Oz 
Eıltnıen, bu~ııı Pnıti ve HC'ledlycyi mırsporlu FeHnr on şamnndırndn daşlııııle Labnı.ıııın tab:ıııl'a ıtıı lrnı-l<lat;a knrııı.tınıı inrP•;ıı:ı. Ku harıc~·e Bu ukşnm Heşikt.ış lll\şıınlwv Aılı· 
· t ı . -ı k"h, "k l'b"' ··l·b •· ••• ffakcnlaııwı:ab:ışhııııı~.nwtmıdolu"nı. · •. • , . zıyaıe ey eınış V( mu ea ı • n ı a- ru tı ını ~cııt e ıııır.mag.ı muvıı ru k·u 

1 1 
•• v . bır k:ı ık kaclnr to•ıl xn kıvıı• ı "o- lıahçc inde ~) rrtcrl.-!ı 1 ngurılı•ı' /"ılı-

met etmekte buhııııhığ~ı Çelık P:ılııs- olı1111k biııncılığl elde ctınlştu. Ju .çık. ıııştı · 1• ıııdan "Oltıa lı,,.l)Uııuz. ı-:tıııfıııa da 11., 1 piştirip bam. ho/.,,·iı>. \'o.ivil :: JIPtdı•. 
ta Ziı·aat Oınıan lpckbocekrili"i Snrbe t tekneler ı.rucıındakı varış tun '11 ııdaşlaıı OOş zıın'lC'ttıl.1,.ıı 1 1 lı k ı•z"ını·z tiz•ıi " --- - ---- ------ --

• ' ' 
6 

" - •~b h ı vn :ııı uıı ıı ·aç s 1 \ ı • • Enstıt6~il müdurlerılc ı.cvtıncılik lııı· çıık zevkli olıııu~ ve şarpilen~ ııa-""' fülCU)' ı 111 ııııııın :ılııına. goğ"U· k k 
1 

.. ,. bo,·1~1• K' 1 k 
Oda • • k k 1 ·n·nı:ı VI' le 1a1 •&ılll,Ya • • " ıra 1 miıtehas ı laı·ile vilııvetin zlı·ai du - z·ınııı biıyuk olan bu teknelı•r çtık ne çPvıreıc l;iıı ·ıı nşıııııg.ı lı:ışlıonı" - k · h d ld ü.,tfıııu cir 

• • k lıudır llalbukı tab 1 k 1 b ·uş aııe~ı o unınu.ı. • ruımı 117.l'I inde gorıı;ımt•lerıle bulun - fazla ruzıdh·a :rnğnıen muvaffıı ·ıyet · ııııcu< 11 ·a an ıı ttınce\ c• kıırlaı· et "U~ u koyuıı at 'tte A d l H 
mu~tur. ıe ~urışlaıı nıh11}etienılirmişlt•rdır. ıneıınırlı•n zavullılıırıa hrıL .. rlerı yok · Beyo~lu na O ll anı 

Mobilyah 

tur Bir aıalık ı t b 1> 1 ınnız. 14 numarava müracaat Ziraat mücadelesi Musabakalaı ın teknık netıcelerıııi k . 1 k \a ım a :ııı ııyı • .Şeftali .... ..... ........... ....................... .... . 
- - - • smıslle bıldiıiyonız: _ııpnıış'. ouınııı o.~-ıııc dogru sıkar p 1 l ·1 JOO .. •\·:ı{!"ı ır., ılo- r-·------·--ı:----~ Golcuk ( Husu!lı; Golcuge cıvaı- ken ıırkııdnşı 7.t•kıu o~lu ( ahıt K uı·: 1 1<" 11 ' <: • ret c. _ 

1 1 ko«lerırı me,vıı v" zirıı·ıt sııhnlıırı .')<11pi yaı·ıııı: I>u d • 1 1 
h mut<'" ıo. bamya 10, Hwıın, yng tn, p . 

.. .. • . '· ur, < ı.-... ·ıc·, ta anrnvı" .,_ r 1 '> y kl•n rn1 ku 1 Ag~ usto• azartesı bı-..inde nıüteha ı memurlar tanı- 1 - Feyyaz ( 0.l.'ı,ıı ı .. poı) l.8.2 ~ l'lınılf'n ıılnıak ıste 1111 ,, 11 ,_ Fııkat nı~r . ıvııın - 1• şe ta 1 ~O. e • 
f mdan t~tklkat yanılmakta \C köy- 2- ~O~hıııı (C.n~ııta":ı_ı ı~) 1-8;~4 mi n\C'~ ıılarak Calııdı ı.aıııındıın \"~ ıu,. . 
Uiye tarlalarına n · Pkıbılecckled 3- NcJ:ııl (J )enrz klub[ıı 1·1-·10 kaıucıgı'rınden ağıı sıııc•ttc vaıala· ""'"""""'"""'"""'"""--·--........ ,~ 1' 59 H. 12 lb' 
eiylenmf'ktedlı. ğıı!lı:ıra arız olun 4 - Mahnıut (Gnfol:ı .. aıııyı ııııştır.. • ~31seneevve1Tasviriefkar~ Recep .,~~=~ .. 
hastalıkların nynl mııtchas ısl:ıı· ta- , l.15.11 y ın 1 <' 
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rafından oıılennw ıııc çnlışılnrnktıı - Serbest tt'l. ıı<'ie.r 11ar.şı: ' ı uııı.n a ıı ' dl.'ı hul hast;ı lııı. !--"'"'""•-.. .,,.,,..,"""",.'"""""' .. """'i A 
Huır 99 _. ı 1 '· b 1 ııe:ıe kıılılırılııırş ve ı.1111 toplamış o. S b t• dııı;.ah-ı r,;; .. : 22S 

• lr. . . . .. !!5 iJ.- ..:a rı lJO !I: hrn karucığerıne helılt.!0 nmelı~:ıt lll • eya a 1 pa 'Y 

Kocaeli zıraalçıl~rı, lıu· ıııuılılctten ı - Hikmet (Aıı~derlu) 1-2:.!.:::,: pılnııştıı· Ç' t. hllk 12 ..aıu•to• 1909 '-================ 
L- • d k kik - . octtgıııı '·•7.1\ ı• ı h· ·e- ,. ı· -r~ .evanı eden ·uıa 1 tan mut•- MG lif: Ortlek: lıdiı. Tuhkik:ıla devam cdılı\oı • -
essırdıler. Hatta tar!nhırını sulamak . ~. , , • • - Cı·rı:ılıı Sevketmc:ıbı P:ıılışa lıının, 
J'ÜZÜnden nralarıll'la kavgalar bile 1 -Nedıı~ı (l .. ıl.ı.n: nnll 1 1.!l.Cı~ 11gtı"lo,.uıı on b<·,ıncı cııııı.trte~ı gu- Voltitler Ennf Vautt 

S. D. S. D. 
bydedilmiştir. 1''ak.at şu birkaç giııı- 18 lık ıaıpı: 1 Berıamada zelzele oldu rııı Buısayıı vikı olıscak ı<cyahatl0• 1 -G-ü-.-.-,-,Y-.-,-,-n-k-ı l-ı.J-9-.,-~6 -6---denbeıi yıııran yagıııuı·lar tal'lay~ı 1 - Riıı·hıın (Gıılataqarny) l.l!t.!ı rıııde lzı1:dılin vııpıırtı Eı tuğnıl y,

1 
1 °1 

llereket, köylünün iisabına sükünet 1! lik l:ııçiik f<ırpı· lzmıı. ll (A.A.) - ı-:vvl'lki gece tına ıdııkııt C'dccek ve otuz bu k'l· Ôl'1• OS 06 l 19 
•ermiştir. Bulgemlzdc C'kilen tütün - 1 - Tarık ( Yil1' e:C tımar nıekte. Bergamndıı ıiçeı ı-:ıtı-ıyc ıle\·aııı l'deıı da ı . <•ncdenLl'ıi ılcııfac iıınıireıı l'eıli' !kilidi Otl 57 l 7 10 
ler, geçen seneye ni~bC'tle çok iyi ve bi ı 1.2!':.~7 iki zdı.cle olınuştuı. Binnci ıuırsıntı çıfte tebdılı filkai lıııııınyuıı tamı r A.ilt•• 12 00 li» 12 
~reketlidiı·. Hele yafnn yağmurlar Müsabakıılardan soııru kıızanaıılıı· sant 1.35 de \c_ hııfif, tkıncısı J.4fi \'t' t.-lvın edılcıek ıdHı şnlıaneyı Er· Yatu Ot 44 JI SS 
eulananııyacak yerleıe ekilmiş bulu- rn Su Sporlan Ajuııl ğı. tua~ından d~ \"C daha şiclcletJı olıtıak lıı ~edıı-/ Cuı:ı ul .\'11tınd:ııı ı\luılaııyo topıııı;ına! ı,._.ak IYarınkll ı)S oı 1)4 14 
aan tütünleıi ihya e~miştır. muhtelif m(ildifntlur \'eı·ılıntşur. mıştır. Haı;.ıır yoktur. iysal v<• tevdı eylıy"cei<Llr. '------.;;.;..;.;-.;~....;;;,.ı.;;..;.._..:.;~ 
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tinde adam uyıındırılır mı? diye çıkı·) lcr Yıı1.ıkıır. ehli ıslftma bu rutbe uı · kızar ve ıdanıınıza hukmıl ler•e, 
şınca. ağa da saf.;17.lrk vıılu maz. Sancak Bcyı, sakıılıııı ıckraı· kar ıs· 

....,. De\•letlüın! . Nelırın obur yaka· Sancıık lleyı. pyaklarını yeıe vura· tırdı Dava cetındı. O halde ııe .vapnııı. 
sınıı ..ayılı hır lacıdıır, ha t .. , yorgun bıı rak bağırdı· it> dı. 
avuç askerıle gelmiş, <rılıibülbııhreyn, - Bııkıı .ıı:a'. Bunlar da gelecek Bıra z duşuııduklen sonrıı kalıyusına 
mallkulmemleketcyıı padısııhınıız elen- uımıını buldular. Hıç ınsaıı gece ır~ıra· şoyle tıır ıaıım:ıt vc.rdı. 
dlmızııı illkesınc lltrca etmek diler. ne caat eder mı? Sabııh olsun. hayıı ol Bır ma\ n:ı c.oııderıp yulnı7. kr:ılı 
buyurursuz, dıye arzı h;ılc geldim. sun mııkamınıız:ı oturalım. saııcagınıız V(' ona bııkan bırkııç mukıırrebını 0 ıa
demiŞti. erkiırııh: meş\ eı'et eylıvelırn Hlicetı. lıın. J \ eçlu tııil:erı Jıokkındıı rmı e ın· 

Ö7.J Sancak Beyı, ~-ember s.ıkalırır BcyleTbevınııı Bcrıder muhafı .ı Yusuf ırzar edelrnı 
Jo'akııt gelen geç~ ı hr1 kafile, Şar- zunu ekşıtmı~tı. Dıger Ruıı ıt'ııerallcri FJ\·aıJııdı Başını ı;allııanık• Paşay.:ı :t'aı;ıılım, , c dahı orucu nıcs'ele Ah C'lendıınız r \ eç a kcrı dedı· 

Jin mutenıadiyen TCıı k hudutlaı11m de mareşale içerledıler. - Luhııvle vclii kuv\•ete ılUıbıll~h . tcze-kkur' edıl ııı 'e gelen ce\ ııba göre tınız bır il\ uç ıns.ındır kı )erlerıncicn 
,.aldaşnıakt.a olduğunu gö termek - • Sııyılı tacıdar dedığın kim" hareket C) llyclım Boy le gece .varı•ı kalkncak hııllcrı ,ı;okıur fokırlerfn 
teydi. • 1 Ou muhafızı - Efcndtmız, isvcçlu Kralı Demir- Alcının lılicetı ı;orulur ıı'ıu~ Gtıııduzler f Cıızel ıınıına. ı;erh:ıddı ı lama kıl!· 

Çar, mareple ve dıger İS\;~ gene- 16 temmuzda. mehtaplı bır gecede baş Sari çU\rıla ııırmedı ya•. arı mce toktun deyu hakkımd11 bır 
ral\erine donerck· Poltııva şehrı cl\arındakı ııçık ordu- - ECendımız bunl:ır Mo~koflcırdan sual vcıkı oldııkııı Alı Efenuı ce\·alıı 

H dl - Demır ba~ mı? Dcmır b~lı adam kaçıyor. ancak ııefc'i nefc e ~tııle vii- kım vcrır'. • 
• nrp !'1sta arımızın şercfıne dı- g hta bu içkı Alemı devam edt>rken, olur mu' sıl olmu,lar Bunun ı:cce ı, guııdtızu. - ,,h cıevleılüm . Kuffııı, deyıp 

7 e Jca~ehlnı kaldırdı. Ru \ar onu tak- ~emirbaş Sarim yorgun. bltkın knfıle- - Hayır efcııdlınız bu adam çok ı - me~veretı. hal\etl olur mu~ Bunların geçnıeyıııız Onların cumle ı ıntıslu· 
Ut ettıler. sı kuçuk Özı şehrının onlerlne gelmış natcı olduğu ıçiıı kendlsıne boylc bır cuınfn~111 Jın\•k olmaları bır saııt mes- mıııı ohıı. tl(arcşııl R nçıld sordu: • • ~ ~ d 

- Sa maJesteden bu ı.ısmdlımn kım- \ cd Bil~ adı verılen nehrin kıyısır\tiao 1 kap~\ ermıelcr • cle•ldır Allah rıza ı ıçıtı kararıııızı - Bu ıne pelcyi de maknrn1 meşıhate 
1 r olduğunu sorablllr miyim? i n erılecek Türk mavnalarını be~le· - E .. bııka agp efendı, 'bu denlü ınat. vıresız . yazmak gerektır Bakalım bu df'nh'.ı 
e _ Bıraderim Şarl, izler, tıweç ıe- mekte bulunmuştu. Vakıt gece olduğu çıyı padı~hı~ız efeııdimız ınül~üne S:ıncak Bcrı yıne baııgır bangır bıı· kuUarııı ıslaı_nıı kalıulu c:ıız mıdır·• 

11 ri lif diler • için yatsı namazını mütl'akıp urumuş sokarok uufevı ona benıretmt.>k mı ge- gırınıya ba !adı· VC'lhasıl Özı Sancak Beyı, bu f<aC' 

Orlııki.ink Gaziosmııııııul!:ı Orluoku-
lıı lınlı~esiııin ittbuliııdeki ku~·ıklıane 
hinıısınııı enkazı. 8-76 ' 00 GG 00 
Ül"kiirla rda i''ıstılrni:hıcııııl:ı Ü:-kiiılııı· 
ı iirıciı Oı·tııokııhınvıı ıttiHnlindcl:i 
Kerpi(·hnııc, Ynpı1ı:ıhc•l:lek sokaklıınn-
u:ıki (İ nıııııa r:ılı I'\' C'llktı1.I. ~0() 00 22 fill 

fkbet..-ıe eskı 1\iliı<( '\•e I>t•rl' yeni in-
.,şirah ı;okııg-ınıl:ı 5ll ' ."ı~ ıııınıaı-alı lıa. 

nenin eııclik icarı. 10:! Oi) 

Bclockt<> c-ski Kitisl" vr> tıere yeni iıı
şiruk soka):ınıla :! ııııııuıı·ıılı hiıımıııı 

l'll('lik icarı. 45 00 
Bchektc e ki Kili c ve Hc•re ycııi İu
şinıh sokııi:ııııl:ı :J!l ı.t.ınaı nlı hane-
nin sem•lik icaı-ı. 1125 85 00 

Yııkaııd:ı mevki vı• nuın:ıraluıı yıızılı enk:ı1.ııı salı~ile gayrimeııkul

leı ııi .ımclık icııılaıı açık nrttırıııayn konıılmu~ttır. Satı~ bedeli ııakılen 
ve ııcşıneıı, iear bedelleri dürt musavi tnksitte nakden ve peşiııeııdlr. 

ı ıialt• 22/8/940 ı•eı-şc.nıhc gilnü sa:ıt l ı de Milli I:nıllik Müdiiı lü· 
guıııle toµlıınacak 'komisyonda yapılacaktır. Taliplerin lllu\•akknt lemiııal,-
laı ık· mu:ıyyC'n ~un ve saattl- komia~·oıııla bulunmnlurı. (7008) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
;\J ulı:ıııınwn hetlelı 0000 lı r11 olıı n 450 ton siipersiııwıı 28/ 8 / flilO çar-

htanbul ıtraiy~I : ••• 24~,! 
Beyof lu ttfa lyMI : • • • 44G.t4 
t•ııküdar ttfaiyelll : • • • 606?3 

Otomatık olmıyaıı yerlerde ıan· 
tr:ııa· .Yangın. kelımesini r;Öyle· 
mek kll!ldır. 

P Ol.t8 

Poli rıobetf,!i müdürü ı 
SIHlll i t.lDAT : 

ıstanbul ve Beyoflu: 
Anadolu yakası : . 
HASTAHANELER 

2Ull 

44998 

80538 

Cernıhpa~a : 21693
1 

Hasekı Nisa: 245531 
Beyoğlu : • • • , • • • , 494191 

· Kiralık Ev 
RF:l"O<}LTTNU.V BN İSl,f.'R 

l'ER/.\'DF: • 

;; oda mobllyalı, kalorife-r, banyo, 
lıavagıızı ve lwı· türlü' ıııodern' kon• 
foru hıı.iz bir apaı-tımnıı nıii"ait fi
yatın kir:ıya verilecektir. Müracaat 
Telefon: !?4:lli5. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN H EKiM 

Dahiliye Miitehassısı 
Divnnyolu JO~ 

Muayene saalleı i: f-azıır hıtri~ 
her gün 2,5 Tel : !!2398 

ı•tlllfMH•ltllHttttttfttMMt•tttH .... H MllHtltllHlltttftt ...... 

Ta•viri Efkir 

Nüshası (5) Kuru11tur. -. ı Türkiye Hwlt Abone Şeraıtı lçha lçta 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ......... 750 > 1450 , 

ııera e en . nk ii olan Özı Sancak .Beyi, •ilçlult.le uyan. rek? .. Yel>all vıııd'lr Beıı bu ı.e karııı- _ Karııı \!resiz karııı ''ırcı;ı;. Gu· fiııat duşiındfi bırk:ıç .sa:ıı de nıtıııııka -
- O h~lde _sız pek na ·ors nuz mıı- dırılmış, basında takkes.ı, ilstün~e ııc- marn .. zel ıımma. bu ka;ıırı benıın b~ynwn ş:ı ettı. 17 tcınmuı: oğlc,>e doğru rııhıı· 

f9te ·· Zıra ustadlarınızı esaret altın- celile .entarisile ~iye uğradıgını bllmi- - Aman elcndimız ..• l\foskotlar dort poıhasına vtrmek doğru mu y;ı!.. yet kıınlı- verebıldı. F'akat Molikof sü-
11· tutuyorsunuz.. yen Saocak Beyı, kllb~·a.sına: npla arkadan geliyorlar. B~t:ı Demir- _ Ya efendimiz bu kararı ve-rme· \arı ı çok yaklaşmıştı. 
~u .kahkiıhayla ı:lildü. 'Katerimı )'il· - Bakıı Alı ajrıl .• Oecenın bu vak· bıı. oloır:ık cilmleıin kılı<;t:ıh ıeı:ırecek- dınıı dı,e, pa.dişahımı?. etend imu. ıı:e 1 t Devamı var) 

l'\I UH TEl.tF l 
Kadıköy JııkelL.i : ~ .... 43i~~ 

Şirketi Hayyjye : ... - .. 20045 
Sirke<•i garı : • • • • • • 23070 

\I~ Haydıtrpaşa. c-arı : • • • 8071141\ 

Üç aylık ••••••.••••• 400 > 
Rir aylık •.. , ..... ,.. J60 > 
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Netriyat Mlidwrü ı C. B.t.BAN 
8Hıldıiı yer: MAT BAAI EBUZZIVA 


