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EB0ZZIY A zade VELiD 

Ekmek fiyatı 1 

indiriliyor 
Ziraat ve Ticaret Vekaletleri bu 

batl•dtlar hususda tetkikata 

kinısey• 
Meydan Okumamak 

SiyaHti 

Cumartesi 3 Ağustos 19 4 O 

ilmin bir muhiti~ kök salması 
içi11 'muhitin o kökii besligecek 
hale getirilmesi lazımdır. 

•• 
Telefon: Z O 5 2 O 

T.. Tuviriefkir İstanbul 
MÜSTAKiL YEVMi GAZETE ($erhl 3 Uncll sablfeıalz:tedlrl 

DEMiR IHJIKARI . f 

ALMAN IJAllSllUI j 
BiR TAHRIFi DAHA ' 

Molotof'un 
Nutkunun 
Tür ki yeye 
ait kısmı 

l 

Uzakşarkta 
JAPON 
himayesi 

-
SUSUN! 

. 
Yerin Kalağı Var ... 
(Büyük casu• romanı) , 

Alman beşinci kolu, Holand"l 
Belçika, Flandres harplerı 

ve istihbarat hazırlıkları 

Pek Yakında Bafhyoru;: 

J 



~-sahile: 2 

Şehir röportajı ; 1 

Boşal;n Akdeniz! 
$ E H i R . M. A B E .R L E R i 

Kuduz hastahanesinde bir vak'a 
= 

Akdenizden dün gelen son şilebimizin •Ü· 
varisi ( İspanyadan Çanakkaleye kadar 
tek !eknev~ rastlamadık ) diyor 

Yeni telefon j 
hatları 

_yapılıyor iki işci kadın, islim ile 
haşlanıp öldü 

Yeni halk 
ekmeği 

• 
numunesı 

P. T. T. için be4 şen elik 
bir plin hazırlandı 

Yeni nümune tetkik 
ediliyor 

Ankara, 2 (Hususi) - Posta, Bdediye İktısat m!idilrlüğii, :>·enı 
Telgrnf ve Telefon İdaı·esinin ha- Vak'aya kimin sebebiyet verdig" i aractırıhyor çeşnill halk ekmeklerinin nümuncle-
zırladıgı beş yıllık program İcra '$ rini tetkik etmiş ve birer tnnc in 
V~ill.eri Heyeti tarafından kabul Ticaret ve Sıhhat Vekiıletlcrile Sıb· 

l
edılmıştlr. Diin Kuduz hastahanesinin maki-' setleri muayene ederek gi.imülmele- knvelc neticesinılc taahhiidünü ifa biye Miidürlüğünc göndermiştir. /.• 

P. T. T. İdaresi dorl yüz hin li· ne daircslnde bir infilak olmuş, ka- rine izin vermiştir. Yakaya kimin etmeyince, hazineye intikal eden 60 iman netice mü bet olm~kla beraber 
ralık tahsiı:8tla. bu sene İstanbul te· zn sonunda ~ki işçi. ka~ın ölmüştür. sebebiyet verdiği hakkında tahkikat, bin lira teminat akçcı;inin yine ken· Sıhhiye müdCirlüğünün gıda mıkta!'I 
lefon şcbekeslnı genie1etecclc, A vru- Kaza makme daıre ındckl knzanın yapılmaktadır. di ine iade edilmesidir. İııcle kı•y fi - üzerindeki ı·aporu henüz gelmemiş· 
pa tcl~on. devrelerini de takviye e- va:Ctı açık olarnk unutulması netice- 60 bin liralık bir yeti, ~eni yapılan bir mukavele n<.'- Ur. Yalnız bu ekmekleri bir çuv 1 
decektır. s.ı~as ~ ~rzurum - Kafkas si vukubulmuş ve birdenbire açık suiistimal davası ticesinde vaki olmuştur. undan 97 kilo ekmek çıkacak m ktBt· 
hattının bıtırllmc ı, Adana, Zongul· borudan fırlıynn buhar ve kn)nar D d- ü S . .• S ·ı ı· 1 d 1 da kcpC'kll bir ôğütmedcn sonrn elde 
dak Kozlu Bursa Çekirge l'ıforı:ıin 1 alışan i çi kadı l ü • (fJ' unc orgu Hitkımlıglncc, uı s ımn suçun nn ııınznun ~ nn- . . 
B 1'k . Af 'A 

1 
' t .~su ar ç x.... b 1 n :ıı:ın zenııeımulga c'Uyusturucu Maddelen in .... !ar lT)uşturucu Maddeler İnhı :ırı edılmış, ilk tetkiklere göre tcrnı 

a ıK·esır, 
1 

yont, 
11 

< ~p.azarı, ztikmı fışkırmaıo.. aş nmıştır. hi arı idare erkanı hakkında suii _ sabık Umum Müdurü Ali Sami, l\lec istenen 98 ekmek çıkarmanın imkil1' 
ve al er an ra ermın otoma - N etıcede çamaşırcı iki k d - . İ 
leştirllmesi de bu sene yapılacak iş· . . k G a ın agır tımal suçundan yupılıın tahkikat ne· lisi darc Reisi Ziya Tnııer, :Mcc!J i sız olduğu gurülmüştür. Yeni ekme" 

J•panyada SO 6ın peçeta•İni kaybeden Sal ler arasındadır. surette ~anam ureba hastahane- tic~·lcndirilmek üzeredir. idare uzalanndıın Hüsnü Zavil, şef gin rengi biraz kırmızı vo içi ga)·ei 
~azet•cilere clert yan• OT amon, İdare müteaddit cercynn nakilleri sin~ k~dırılı:ıışlar, fakat ~iraz son· Iddia~ ~ore suiistimal hiıdisesi, Şefik Pe)'Zİ ve mürakıp Hacı Hus- lezzetlidir. 

y ti t kt Ço 1 T kini ,. K _ rn olmuşlcrdır. Vaka)la muddeiumu· Ne im Taraııto adında bir nıusevi - nudüı·. İş yakında mahkemeye int1- Köprü üstündeki acaip 
E\et, tamam... So yete Şilebinlfstanbullu Zeki Hekimoglu. O da: gc r Jme le v~. r u, hed t atg,I f e milik el koymuş, adlıye doktııru ce - nln me7.kfır idaı c ile yuptığı bir mu·• kal edecektir. b kl l . 

d B ı şan, p a n .ı. unan u u e c on e eme yer erı 
un arselondan gelen (Demir) i - Bent diyor, talyanın harbe gir h tt d . . kt~..1'" "'''"'""''""'"111•unıınuıttı••111111111111nıtııu1111nııııtın111111111111•••••1111111111111111ııııu1111111111ını••uıııııuıııııu11111111ııııırıı11ıı•uıı111111111111111ııııııunıı1t1111111111111H ..... 
Akd . . a mı a ınea ettirme L-uır. G ı ta k'" ·ü - d -. ı k tıl1 

~ emzde )nbancı limanlarda kıı- mesı üzcrıne bu gemideki vazifemi L• Ort eki 1 .a a opı sun c a ır 1 )ap 
Jan ~milcrlmfu mesclesfni sona er- terkedcrek memleketime donmck ....... : .................. :..................... ıse ve a111 ep T . f t . k v için knldıı:la?. -~ZU~ tranway .. bekl~ 
dırmış bulunuyor. mecburiyetini hi ettim ve işte gel- Polıs Haberlerı: 1 1 v e y a p a g 1 n:e yerlerı ~olun'lnuş ve ~~uk_ kil 

(Demir) i bundan e..,vel gel n ar- dim. --- • çuk taş refüJll'r haline getırılmıştlt· 
kadaşlannclan ayıran hu usi)' t baş- Ona da t""CÇmiş olsun, dedikten Gazinodaki yediği lo- ikmal ımtihanı F~kat şimdi de. ~<>~!enen faydayı~ 
ka bir d vlete kiralanmış olmama- onra anası, kansı ve dört çocuğile kumdan zehirlendi ·- mın etınedildcrı ıçın bunların kald 
ıdır. gelen Salamon Ilaruha doııerek: d • nlnıa ı duşünulmcktcdir. Bu refuj • 
Çunkü Demir 31 mayısta 1 tanbul. - Anlat bakalım" sana ne oldu! K~rtuluşta _oturan 6G yaşında Ma- ay sonun a 1 h t e e d lerin ışıklı olmaması w küçük olut' 

d n - ihracat mallanmızı rükl' Salarnon bovnunu bfikcrek goz - nol ısınindc bıı· adam Kurtuluş nah- r a c a 1 ş 1 n e l:ırı h«'m nakliye vnsıtalnrı, hem de 
ı ek - doğru ?ılarsılyaya har:ket ı!:: lerini kıı p~ı: • ' ç~H. gazinosunda otorclui:'11 esna~a ye başJıyo halk için giıçliık tevlit etmiştir. Be-
m U. Orada yükilnil boşaltır boşalt- - Asıl bana oldu olanlar beyim •• dığı lokumdan sonra ncıl~r ıç~nde r e h t e k A lediveye yapılan şikfıyeUer üzerine 
maz da dönecekti. Asıl ben ~andım niira bu harpte ... kıvranmaga başlamış, muteakıben 1 1 ara varan İmar )Hidürlüğiinün harekete geç. 

Sllvari Salahattin Sanoğlu kap. - Gönüllü filan mı yazılmışbn zehirlenme alametleri görüldüj;'Ün - d I rnesi ve bir plan hazırlıyarak Trnrıı· 
tan bu geçiken dlJnilşu dün şöyle an- ki 1 den ifade vercmlyecek bir vaziyette Arkasın an o gunluk • • vay şirketine bildirilmesi lstenmi"· 
latıyordu: - Yok canım ... Neme gerek öy- Beyoğlu hastahanesine kaldırılmış. imtihanlan yap•lacak b 1 r va z 1 yet 

l\farail d r. l . 1 ı.- . Er dl ben b tahkikata başlanmıştır. v a r yalnız bu istek lıenüz bir neticeye 
ya~a var ır;ımız zaman e llJ er ""'mm... en m. ' un. _ • • .• •. • Lise ve orta olnıllar<luki ikmal im bağlanmamıştır. Dün köprüde çir • 

Franıanın vazıyeU kanştığı için o- dan on sene evvel, Ku1cdıbinde, Ya- Şupheb bır olum tihnnlarına bu ayın ı;onuna doğru kinlik ve intizamsızlık yaratan bU 
rada boşu bo una on fld gQn bekli- zıcı sokağındaki mcyhancmi kapa • Dün sabah Fatih camiinde namaz başlanacaktır. Bu husu ta butün li-
~er 1c ytlkilmilzü boşaltamadan bita- mış, bir parça ımra yapmak niyetilc kılarak avluya çıktığı zaman birden- ortu okullar direktörleri prog- B• ı• • .. ka k rcfujlerin kaldırılması veya tadil e
ra:C bir limana iltica etmek Jüzumu- İspanyaya gitmiştim. Orada baktım bire yerlere kapanarak sancılar i- se vı:n hazırlamışlar ve gerek ö- - 1r 1ğlD tUCCarı zarara SO Ca dilmesi için Belediye Reis muavin· 
nu duyd\lk. B8)l eo vardığımız Bar- ki meyhanecilik bizim işimiz dcği~ .. çlnde kıvranan hüviyeti meçhul biri ~=:ıenlcre ve gerek mümeyiz mu~l- şekilde hareket ettiği anlaşılıyor liği, Emniyet Altıncı Şube ve imar 
~ !onda da bir sürü muamelatla 20 b ı laclım seyyar atıcılıb-a. l\ıcndıl, bir miıddet yerlerde kıvrandıktan limlcr" imtihan günlerini birer tez- 1 müdürlüklerile temas etmişse de 
g k f fi" ı k b ld k ,. hmüz miisbct bir netire elde edllcme-un geçırme zaruret! ha ıl oldu. çorap, an "• göme ne u u sa sonra zabıta tarafından çağırılan k ile bildirmişlerdir. İkmal inıti- . 
Nıhayet yiıkumüzü Bar dondaki yiikledik .• şehir şehir, kasaba kasaba imdadı ıhhi arabasına lılndirilmlş- her~ biter bitmez Devlet olgunluk Romanyaya satılan tiftik ve ya-ıbulunan büyük tüccarlar taksi- mıştlr. 

ynelmiJ l tran it deposuna bnaka- dolaşma •a başladık .• Eh, Allah be- tir. Fakat hastahaneye gitmeden ol- . an.;:" 1 rı başlıvacaktır pağılan teslim almak üzere bu- matta ellerindeki bu mallan gizli Umumi şlkiiy<>tlere mevzu olan ,e 
r. k İ tnnbul yolunu tuttuk. re.ket vcnıln. Üç b derken .. kesemiz miış ve morga kııldırılmıştlr. ımtı nn a t l ; l b ." fh l !günlerde Köstenceden bir şilep tutmuşlardır. Maksatları sırf son- dünyanın hiçbir yerind0 bcnzcı·i bu· 

Bnrscloııdnn buraya kadarki sc _ de, yıizumüz de gulme •e başladı... Henüz hüviyeti tesbit eclilemlyen Parasız ya ı ı a e e ım 1 an arı daha gelecektir. Fakat tüccarlarla ra pahalıya satabilmektedir. lunmıynn bu uydurma refüjlerin 
yahaUmizd ııııhidı olduğumuz fev _ Allahm blldiğini alzd ., ne saklıya· bu cc et hakkında tahkikat )'apıl - Ll e ve orta okullaı-a parasız ya- Birlik arasındaki ihtilaflar dal bu- Bundan başka Rumanyaya derhal kalclırılmnsı ve çivili geçit 
k hıclclik undnn ib rctUr: İ panya yım, buyleco elli bin peçeta kndnr maktadır. tılı talebe alınmak üzere. dünden ili-

1 
dak salmış ve çok genişi emeğe gönderilecek 3000 ton yapağının yerlerile seyrus<>fcr intizamının te-

kı) ılanndan Çannkkıı.I ye kadar bü- topladım. Amma tnma denen o kotü fki eroinci takip ediliyor haren kayıUara başlanmıştır. Nam- yüz tutmustur. Tüccarlar son par- teslimini üzerine alan Birlik piya- mini için karar ıttlhazı zaruri g • 
t n yol boyunda, hntta çok i lek ol- illet var ~a .. fı1te onun elinden kur- p k F l il A . . d zet talcbe~erin knyıt mu:ımelclcri ?u tinin taksimi üzerinde yeni iddia- sada mal bulamamış ve teslim rulmekte ve bu işin halline do •rll 
m ı icap d n Yunan sularında bi- tulam dım. Hu biraz d:ıha, ha bir k" komda bin mklnl e 1 yl e ıksm5ın e ayın 17 smc kadar deva~ edccek~ır. !arda bulunmaktadırlar. müddeti yaklaştığı halde henüz gidilmektedir. 
l bl k 1 1 n ın r o cro n n nrn ıno- B 1 imtihanı da eylulun bqbı. B lh a· l"k 'd h r 1 1 b'l . . B , r t t<'~ncye rıı t •dm dfk Bae pnrçac k daba d rken, J ııko ı ı b h k t t . 1 dl Zab tn vapur an rın d ı ae a, ır ı ı are eye ı pe az-ma top ıya ı mı;ıtır. u T r k"" " d l ld 
t b a kntctti imız Akd nizdc ne patlnk vc>rdi... Alışveriş durdu . a :re c> mı u r. ı 

1 
tte de başlıyncaktır. Bu sene orta te • azalarının taksim işine girmeğe, işin de mahiyeti anlaşılmıstır. Ru- a 1 omur epo arı açı ı 

b dum n, ne hır ~ lk n, ne b'r iz.. Ortalık kan tı, bizim pnralar da hare t ettikt n sonra ik~azkye k n risat mue--c e'crine ~ 20~0 pa::sı~ Ti.caret Vekaletince taı;dik edil- manyaya mühim miktarda yapağı ~ıuhtcllf mtlerde tal_i kok k? • 
yır hiçbir şey goremcdik. Sanki bankada kalclı... haberdar edılmlş ve bu S~ :çat ~~ yatılı talebe nlınacngı soylenm te ~ış nizamnameye göre hakları gönderileceğini nasılsa evvelden murlerJ depolnrı nçılmı tır. Belcdıye 

bu deniz birdenbire lıosalıvermı·şti - f'nkip alsana! kadınınk~lak.altianmnsı içın ıno a e dır. bıle olmıyan bazı kimselere bü- öğrenen büyük birkaç tüccar, der- İktı t müdurlüı,'ii kaymakamlardan 
~ • '>"" graf çe ·ı mış r · k ··k ·ı b d 1 t ki "ht' k Ancak Çannkkalcye vıınnca bizim - Haydi aldın .. Ne yap:ıcak m, •• · Şehrimizde bir film çevırme yu partı er. ~yırdıkl~rı ~aldev se- hal piyasadaki "!alları ucuzca top- u epo ar~n ıs ş~ 1• 1 • 1Y:ıcı ·ar 

k çuk (Bursa) yı gurduk ve 0 za. turşusunu mu kuracaksın? Frnnko- Uç paket eroin bulundu istiyorlar nelerdenberı ıhracat ışlerıle ugra- lamışlar ve hatta Anadoluda bile ~ı~nm:ı vazıyet! \e kolııylık. gostenne 
man denizde hayat olduğunu anlıya- dan evvelki o hükumetin paraları Sabıkalı eroincilerden Yamalı Hu· . . 1 1talvndan Çckos- şan ve ellerinde mühim istoklar bu yolda faaliyette bulunmuşlar- 1 ı bakımından kontr?llerlmn sıkı su 
b idik. şimdi gctmiyor ki. .. Bizim elli bin seyin dün Galatada şüpheli bir va. Bırkaç g~~ cvve. in.de bir reji - bulunan tüccarlara pek az ihracat dır. Şimdi ellerindeki bu mühim'l rett de\•annnı 1 tcmıştlr. 

İtalyanlar sW ne kadar alıko~ peçcta o znman -:ılrmişer kuruştan· ziyettc dolaşırken memurlar tarafın l~vakyalı. i ornerl 
1~~· Dün sabah hakkı verdikleri ileri sürülmekte- stokları da saklamakta ve Birliğin 1 Halkın isteklerinden yerine 

dular? on bin lira ederdi de!:,rll mi? Şlmdı dan çevrildiği bir sırada cebinde bu· sor şehn~ :el gebem ~;~ çalışacak o- dir. Tüccarlar, hakları olmadığı teslim müddeti yaklaşarak sıkışık getirilmiyenlerin listesi 
- Mesinada kontrol için dort ,.;ın on para etmiyor Alimallah... luııan 6 paket eroinin üçünü yutmuş ta bu ... ~Jlısor el .rat·r halde ihracat işinde taksimata da- vaziyete girmesini ve pahalıya Halk Parti inin muhtelif kongre-

k ld k. bu 1 k h h ö - lan arı.u.t er ge mış 1 
• h"I d"l k' 1 · - h' 1 ) v b kal a ı - Yandın desene .. sn da görü ere asta ane;ı;e g tu -

1 1.k d rlnrla temas ede- 1 
• e ı en ımse erın eger ızmet- ma top amagn mec ur masını !erinde halk tarafından :ı;apılmnsı ıs-

D mir, en sona kaldığı için ola- - Yandım da laf mı beyim ... rülmüş, midesi yıkanmış ve derhal Bln ar bal~ a b~ filın çevlnnek is- len va~sa başka türlü mükafatlan- beklemektedirler. Bu büyük tüc- tencn şeylerin listeleri vilayet tara-
cak, bize bir hayli de yolcu getinni~- Mahvoldum, kül oldum ben. Tam on adliyc~·e teslim edilmiştir. rek ikls~n. u ( a 1 ıri )erdir. d~rılabıleceklerini ve böylelikle carların Birlik idare heyetinde bu- fından aliikadarlnra bildirilmiş ve 
tir. sene çalış çabala .• on bin lira topla. Başına moloz düştü ~.~ ••• ~~!?: .. ~~~.:.~.~ ...................... hıç olmazsa bir nizamnamenin lundukları da iddia edilmektedir. bu dileklerin üstünde ciddiyetle du-

Mete ile gelen talebelerimi:Un ma- Sonra bir g(ln gözünü aç ki on ku- Dün Tozkoparanda Kul apartıma- _ ·1ı a::ak altına alınmamı§ olacağınıl Bu tüccarlar şimdiden .maksat- rulması bildirilmiştir. Aradan geçen 
cerasını hatırlarsınız. İşte Paristen ruşun yok! nında yapılacak tamirat i"in hazır- Mutefern soylemektcdirler. lannda muvaffak olmağa başla- b" k .1 k bi d b d"l k. 

1 1 be . . , ks ., .. lhr t rtıı•or o·w .. I d T I" .. dd . ki ır aç a~ ı r zaman a u ı e 
on ara r~bcr. yola çıkıp, Mnrsil. - Şı.mdı ne )apa~ ,ın. lnnmakta olan ameleler binanın ye- aca a 'J •• . . ıger taraftan bazı tuccarlara m~ş ar ~.r. es ım mu e,!1 ya aş- terden hangilerinin yerine getirildi· 
yada blrlbırlenııl kaubedenlerden - Yıne mOl hancc.ılık ... Zaten İs- d'ınc"ı katına iple moloz ,.ekerken ip Akd • . 1_ panması uzerıne pıyasada bulunmıyan ve birkaç tıgını goren ve buna ragmen he- ,.. h 11 . . 1 u· ·ı kte 
O h " • 1 d' .. enızın ~a B l b·· .. k 

1 

.. k I . • gı, nng ermın yer ne ge rı mc 
r an Taner de buradadır. panyaya gitmeden evvel de Ku e ı· kopmuş ve bu esnada apaPtımanın b " d b" d n ihracatımız a - uyu tüccar tarafından daha an- nuz pe az ma temın etmış olan . v h hil ·ıert.n· 1 
Bu sarışın genç te, uslu akıllı ma- binde on iki sene meyhanecilik yap- altmdan geçmekte olaıı arabacı Ka· ._ ır en ıre kurza·ı Avrupa memle- !aşma imzalanmadan evvel nasıl- Birlik evvelce 60 kuruşa almadı- oldugu vell'~ ut B ledngıl Rı~slyLnpü1tf7 

1 llt l\I h . ~anvemere . R .w k I il . d''' madığıVaı\e e :\<·e eı ı 
ı)e ,.e tısat okurken birdenbire tını. Orada kime. sorsan < ey anecı :r:ımm başına molozlar düşerek ağır k I . d v her gün hır parça ea umanyaya gönderileceklerı =:;ı \!$Ur u ma an şım ı ıtıraz et- · • 

dönüveren bahtının okuduğu ferma- Salamonu> tanır. fspnnyada~i on surette yaralanmıştır. Kazım hasta- d:~:rı:~m~~;:dır. Dün 150 bin duyularak derhal piyasadan top- me?en birkaç kuruş fazlasına al- Kırdar tarafından nl.ak~darlarda~ 
na ooyun eğerek Pnriırtcn yaya ola- bin l!rnm deveye benzeme eydı onun haneye kaldırılmış, zabıta tahkikata r l kt f I "hracat olmuştur. lanan bazı cinsler üzerinde Ru~ maga mecbur olmaktadır. Fakat sorulm~ş. ve ~unların _bı~ lıste halin 
rak nasıl kaçtığını, sonra Marsilyn- la da yine lstanbulda bir tatafatlı başlamıvtır. lır~ ı an baz akı ve Yugoslavya- manyaya mal göndermeleri hakkı büyük tüccarlar Birliğin daha sı- de bıldınlmcsı istenmıştir. 
d b ld v CD 1 k Ol d · tc " svıçreye arsa 'I · · ·ı · · ) · · k k · · • · f 1 A f T k• · dav• u

1 
u~1 kem r) e ne biçim b'1r· meyhane açacn ·tım.k' k ~kı d1!kk·:· Bir otomobil iki çocuğu ezdi ya da balmumu gönderıÇ~ı~tır.d verı m

1
• ıştır. Ha bukı bu tüccarla- ışı .. kvaz1 ıyete. g~rbmeks1ını vek ıyd~t a- sr a un gaz;ınosu pazar 

ı1r1n an attı tan sonra Barselonda Ne yapıılım, yine es ı ·üçu u · u- . B d b k Hindi ınıye e rın e ınde bu cinsten malları yok- rı yu se tmesını e eme te ır. günü açılıyor 
kald ğ Odd ~A k • . k rul ı·· ük--.. eri Şehremmlndc Necip Asım soka - un an aş a • 1· 1 k f t b •V •• 1 d N . . "b . • . 1 1 m e....,e çc tıklerlnl şoyle nıma u ur, ta ııme ş r;"'1 m. V li . 9 d k. ·ık d f !arak 107 bın ıra ı a - ur, mec uren dıger tuccar ar an etıce ıtı arıle vazıyet ıhracat Belediyenin Taksim Belediye bah• 
bikl~re cer . t ğında otoran e nın yaşın a ı ı e a o . k al - b 1 1 .. 1 .. h ·ı l h' ., ıyor. - pnnyada Türkiyeli lahudilcr wı b" b k d k' k k n ihrar edilmiştir. Bırço mem- maga mec ur o muş ar ve esa- tuccar arı ve musta sı a ey ıne çesinde inşa ettirdiği modern gazino 

ı izlık og u, ır uçu ynşuı a 1 ız ar- yo ~ ı·· k se. b b ki" b b .. "k ·· b" k'I 1 k d · · 
- şs , parasızlık ve kıtlık i- çok mu? •leşi kucağında olduğu halde cadde- leketlerde afyon rnahsu u ço a_z c n unu e ıyen u uyu tuc- ır ~e ı ama~ ta ır .. Jşınv~o~unu~ pazar günü umumi hizmete açıla • 

elnde kıvranan Barselonda çektiğim _ Çok ya ... Hepsi de bura-..·n gel- d k . t 1 k T k oldugvundan hariçten memleketı- arlar da pahalı olarak bu malla- nereye varacagı bellı degıldır. Zı- caktır. 0 gu-n saat 17 de şehrimizde 
il kOlit 1 k • · • " en geçme 16 er er en op apıyn d f' ti rı sat w l 1 d H 1 t B le d h·ı- "Ik · · 

mız: ı an atma la .bıtır~m m. mek için can atıyor. Çünkü artık o· gitmekte olan şoför ?\ubann idare· mize fazla talep. var ır. ıya ar buk" mag~ razı 0 m~§ ar ır. a - raa an ~~' a a. a. 1 partının bulunan mebuslar, Parti \'e Devlet 
s. 'u kadarını söyllyeyım kı; bil- ralarda yaşanmıyor .•. İşsizlik o ka- sindeki 2875 numaralı otomobil çar- da yükselmektedır. ı ellerınde bu cınsten malları paralarını odememıştır. crkiinile gazeteciler, Vali ve Bcledi-
tun bir gün sokak sokak kapı kapı d ald yürüd- k" ela b" k h · 1 İ b 1 ·- ·- - - _ .. _ •• ·- - - - ·- - - _,,_ - - -· - -·- - -· 
dolaştıktan sonra ateş p~hasına adr 

1 
k u ı, ~es k I~ ~ - parak her iki ya\·ruyu da muhtelıf z.mir - .tan u ı· n· nıa· .• ltakl •kA ile ye Reisi LCıtfi Kırdann davetlisi 0-

, 88· ve e oturur en ay• aya ustune yerlerinden yaralamıştır. Çocuklar f rıeri ZI ıyesı 1 'I aye r !arak gazinonun açılma törenind• 
t~~ ~~tı~ a~g:raalan yak~bi~mek 1- atmağa gelmiyor. Bir ayağınızı ha· Gureba hastahanesine kaldırılmış, vapur H e ki 9 hazır bulunacak ve çay ziyafetine 
ç yırmı rt saat kıbrıt buln-

1
vada görenler, hemen ona yapışıp SU"lu şoför yakalanmıştır izmir Fuarının açılışı ya aştı- 1 k ı ki d 

rnadım • • _ ~ • ll "d si lsta -- a ı onu aca ar ır. 
· zorla !astık okçe takmağa kalkıyor- Oto obil ar h ğından Denizyo an ı are n- . 1 · -

Yolcular arasında bir de kaptanllar. Neredeyse adamın sırtından c~ m ç P b 1 _ 1 · pur seferleri üzerin- 1zmıt (Hususi) - lstanbulda tarafta 7,50, ayni yerin bir köte- Bas ihtikarı yapılıyor 
var: İtalya ile Amerika limanları ketlni, başından şapkaeını kapacak· Dün Şehzadebqındar. geçme~°: d~ ba::u::dv~irler almıştır. Halta olan lokanta ve gazinoların ihti-lsinde 16,50 kuruıtur. Kahve bir Şehrin muhtelif semtlerinde bus 
arası~d~ iıliyen Panama bandralı !ar... lan şoför Mustaf~nın idaresınd~ araları yapılan post~ ~üç~k bi~ kar derdinin katmerlisi Jzmitte dej tarafta ?.· diğer tarafta ı.~ ku~- lhtikirı yapıldıj;rı haber alınmış ve 
Amandıs vapurunun ikinci kaptanı Salamon da sustu... 1755. sayılı otomobıl Ramazan ismin vapur olduğundan onumuzdekı mevcuttur. tur. Yuzde on garson ucreti de bunun önüne geçmek için icap eden 

de bırine çarpmış, başından ağır su- haftadan -tibaren bu posta, yeni Şu mevsimde, bütün sebze ve- hariçtir. Bu gazinodan belediye- t db" 1 1 1 Bel d' t • 

lrette yaralamıştır. Yaralı Cerrahpa- t · d'lı ızın·ır vapuru tarafın- öair gıda maddeleri ucuz bir tekil- nin encümen kararile elektrik üc- fe dır erl~kadınnlıası b'ld~ iılye. t~ra 
1 F I K R A L A R ha h • k ld 1 l amır e ı en d . . l v v . . ın an a a a ar ara ı ır mış ır. 

• c;, B j L G j LE R J şa _ sta ancsıne a ırı mış, suçu dan yapılmağa başlanacaktır. e temın edilm~kte o maaına rag- reti de almadıgı rıvayet edılmek-ı================ 
_ şofor yakalanmıştır. • T'f 'k v men ba:zı lzmıt lokanta ve ga- tedir ... _ .. _,__ ·~ 

Ata pap içti Hem ceza, hem ihsan Makasla arkada,ının kolunu •• : .. t.
1 
... ~~ .. :~~~!! ......................... zinolarında fiyatlar çok pahalıdır. . Pis suozlar ~31 seneevvelTasviriefkArl 

1kincl Sultan Mahmut devri vezir- Adamın biri fevk !ad bl hü yaraladı Samsun ziraat banka- Burada belediye lokanta ve ga- lzmit (Tuviri Efkar) -Şehri-: "--.... -~ 
leriııden 1:'1~hur A~. Hilaeyin Pqa g&ıtereceğind~ hah~!& °ııar:!e ~~ fzodor ve Agop isminde iki arka- k • ili •ardımı zinosunda pahalılık daha fazla- mizde ?1uhtelif iaimler altında sa- Tahaili i tidai 
Tuna valısı iken 'ldinde akpmlan runreşidln huzuruna gl k . i daş arasında çıkan bir münazaa ne· .. mn oy ye J ıdır. tılan bırtakım gazozlarda pislik P 
nehir boyundaki konağında otıırur, milsaade ister. MOsaad ~me ı~i- Ucesinde İzador ucu sivri bir ma - Samsun (Hususi) Zira~t ban- lzmitte 1 patlıcan 1 kuruı, 1 artık saklanamaz bir hal almıt ba- 3 Ala.to• 190• 
kemali azametle rakısını içermiıı. rer. e unur, kası Ağobun aağ kolunun saplamış- kasının Samsun köylülerıne bu hıyar 20 para, sütün kilosu 1 5 lunmaktadır. Bu sıcak ve kavuru-

Her kadehi yuvarladıkça kapının _ HOnerlni gö t b k 1 tır. Agop hastahanede tedavi altına sene de yaptığı geniı mikyasta kuruş, etin 50 dir. Domates niha- cu yaz günlerinde halk, soğuk <Süleyman Nazif> in baıımakale-
dib' d d A'll. P er a a ım. d 1 h k · · d' kt 100 d G 24 b hü" d k b sinden· .ın e uran yaver: < 6a ap Derler. Herif koynundan bir kutu alınmış, suçlu yakalanarak adliyeye yar ım ar, er ~sı. ~cvın ırme e yet. para ır. . azozun . t~- meşru .ata cum e ere u gay- · • _ . . . 
içtu diye bağınr, oradan on beş, iğne çıkarı•. tgn· elerd ıı· . . verllmiaUr. ve ziraat işlerimız ıçın çok faydalı nesı 55 kurup verılmektedır. Dı- ri sıhhı gazozlan içip durmakta- <Geçen asrı mi\idınin evailind• 

· i . • _ . en ırını yere •. ..1 . h k - dd ı d d E d Fransızlar Prusyayı ezıuiş harap et 
yırm metre ılerdeki nobetçıye, o da saplar. Ayale üzere olduğu halde dl- ıı ' ııııı-.... - ...... ----11•"' olmaktadır. Koylu erın şe re a- ger ma e er e ucuz ur. n pa- ı... . t" n b h . tt' ü -
d h 11 deki ~be 1 ~ 1 .. k .. 11'.w.. halı ol y ey ad M 1 . d . k t .. l"k mış ı . ..-rusya u czıınl' en ç ru a a er no tc ye seslenir. Ni- ger iğııelel'i birer, birer atıp yer- Sam•un vilayetinde dar gelme erinin mut u ugunü an. şe m v. ır. eyva . çı.? e sıne ' oz,v çop u vesa- bu asır kadar bir zaman geçmeden 
hayet son nobetçi topçuyu haberdar deki iğnenin gözünden geçirmeğe göze alan Ziraat bankası. uzak memleketı olan lzmıtte, ~ey~a ır. ~uzahrafat çıkbg~ görülen bu gösterdiği eseı·i nevini hRyat ile ha-
eder cGüm> diye bir pare top atılır- başlar. Elındeki iğneler tükenince, köy enatİtÜaÜ inıaab köylere kadar memurlar gönder- bu~~a~ ve. ye~e~ asla ~umk~_n g~~ı .~azozları izmıt belediyesi sım düşmanından ahziııar, hem ci .. 
mı . Hasılı her kadehte b . 1 Harunrcşid emreder, kıçına yüz Samsı.ın (Hususi) - Samsun miş ve köylünün ihtiyacını tesbit ~~gıldır. Zıra, ıstıhsal edılen bu- gormuyor mu~ hanı bir velci azime duçar etti. R\J 
böylece tekerrür eder, Ağ: ~ı:;:sd: sopa vururlar. Yine emreder, eline vilayeti dahilinde Akpınar mev - ederek yardım paralarını tevzi et- tun meyv~~ar A~kar~ ~e latan~~: içinde, şeker yerine zülili bir gün dünyanın n büyük h<'yeti aske-. 
b to ltfil rın· N ~uz albn verirler. kiinde a_Çılan Eğitmen kursu mu- miştir. Bu işlerin mükemmel bir la sevkedılır. Ezık, çuruk ve kotu madde de konularak imal edildiği riyesi ve en :z.lyade mfiterakki akva• 

p gu u e ı rer meze te- Neden boylf' bııibiılnc ?.ıt iki mu hite yeni bir canlılık vermis bu - k'ld b I 
1 

·ç· k kısmı İzmite kalır. söylenen bu gazozları -ı;•e gctzoz. mındıın biri olan bu kuvm, efradı 
t mıcı Ax. • 1 ' .ı o k ~ şe ı e al'ları mas ı ın gere B 1 d' 1 k t d 3 4 . 1· h 1 • . b 1 d. d . . . . l . f h 

... ısll amel de bulun 'u• ınu ordukhrı.,rl unmpv•ar. r. C'U mev ide köy B ka M''d:: .. At f Ol • e e ıye o an asın a - ıma at ane erını e • ıye nimi umumı:ı:c ının sevıye ır anınt tıı .ı 
unç n r kıl JH runr ıd u v bı Hr enstit" u i 1 hararetle devam akn B ku urKu d'ıl Şgaf~ ınH, ?de: tane patlıcan kızartması 20 ku- bir kontrola tabi tut nası ve hal- kim ve terfi etmcge muhtaç oldum-
ı re an a re ı er e ı a ı t 1 • h 15 1 t 15 . k vl w h • . b, v ı ın ı . 'l'uııa - Zck ı hü.meten .. tııı etınektedır. Bınaların inşası hi _ T . !" .. d"' .. . . ruş ur. . ıyar • sa a a , şış ·ın sag ıgına e emmıyet vererek nu şu musılıetten sonra fnıt.ı mera· 

ı 1 r g rm , yol- ihsan eyled m. z k nı lı ş yen: tam bulduktan sonra bu mahal, v un~_nkn gk~~ j .. fuı~ ~z~u mesa~~ı v~ emsalı kebapla~ 30, do~du~~na 1 pis gazoz imal edenleri şiddetle lretıe hlssctmiııti. Teceddüdü IUztme 
e bı ak ı ır. rf t m i için de ted P e:ı:lcd m çok güzel bir şekil alacaktır ehe a ~ ası ekoy u ~rımızı çok rnu- hır tarafta 1 O aynı bahçenın dıger cezalandırılması çok arzuya §a- tahsil ipUdal:ı;i ten ik etmekle iptida 

' • t nssıs etm tedır. I tarafında 16,50 kuru,. Gazoz bir yandır. etti.> 
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Bir adam iki ILMIH AJAMSllll 
kadını yaraladı llR TAHRİKİ DAHi 

(Birinci •alıifttlex tlevam) Af r i k a d a 

GORll.S-LER 
z~ ovrliN!l_.r1.ER 

Firdevsin omuzunu ve baııını yarala h 
mış. kadın baygın bir halde yere Molotof un arp vaz·ıyetı· • taraf ~ taW söı'miit, iJi y düştükten sonra bir bıçak ta sırtına yetİfiror Ye biç fiipbesis Yakİt va-

eni kabineyi saplamıştır. tk l'MLTA = ~k =DEN iz li iyi de yazıyor. Fakat beniis 

Roman yada 
hükumet 
değişiyor 

Maniu'nun Bu arada Fi~devsin !s~im~adına ko • nu unun "Müstemlekelerin fngL ,,, .fü;:~·;>, . toy, henüz biraz tecriibeais, ya-
şan komşusu Kıymet ısımlı bir ka- • li ftal ' TAA81..US H zarken hazan kalemine tamamile 

te,kili muhteme• ı dın, içeriye g_lrince, Hn.kkı bu sefer Tu·rkı·yeye z - ,. •• çarpııma- #~;;~-:~~~;~:~:~~~~~w.,-::~ bakim olamıyor, fikirlerini__.. d K h K la--·- b• • r.-,.-.-·::l•:·"'>'-:~ .. ····~'"':~•:""- ~ 
e ıymete ucum etmış, ıymet bı- • ..._.. ır neticeye ~lı.~5(;:::i~-~~-~q'-'P-'!.~~-~ --L veya çok tok olarak ortaya 

l>obrııca için bu ag içinde~:~ :ı~rt;:!;!1a~~~şt~;:e~~~~nis!: ait olan kısmı h.aki"'~ Akde~z ~~~~~}{~~~J~~;J;:)~~a MISIA :;or. A 
müzakerelere rine Kıymet kaçmak istemiş, fakat • mıyetine bagbclır,, .:c.~~~i.ıb:~:~WJf.~:?;i~~;~~ ~ten. bu batay~ yalnız !8'ç ve 
1.--l ak Arap Hakkı onu da sırtından yara- (Birinci •ahi/eden deı•am) İtalyanın harbe gı·rmesı"Je be-ber ~·~~;-::~~::"-~~;:ı.:·-·•·-· t~beaiz m~ır!er de~ bat-~ anac mış layıp kendisi kaçmıştır te Af "k •.. ,-~~.ff:~i~ ta Oldukça tecrubeli, oldukça ye-

(1 ln • İk" 
1 

k d B j vasıfları itibarile hiçbir deiiıiklik a ş rı aya da bulaştı. Bu kıt'a- t 1 ._ tipnit muharrirler de diiferler, 
el aahıfc"'•n dev•m> ı yara ı a ın a. at hastaba - husule getirmemiştir. da harp vaziyetinin ne safhada bu- 0 Soo 

1 
, SUDAN onlum ela baza vakit kalemlerini 

cak mGzakereler yolu ile halledile - nesine kaldırılmıştır Fırdevs çok a- B .. b ti So t h .. kA l lunduğunu anlamak için hadisatı kı- idare ecl eclikl • -::..::ın.. ~ sannedllm kted" ğır yaralı oldugundan ifade verme- u munaııe e e vye u u- saca gözden · • · 1 . em erı •---· 
B 

1 
be e ır. ğe muktedir değildir Kıy et b" z metinin gayrikabili kabul addetti- ! I geçırmek kafldır. Alrilt.ada ltalyan midem- Ba pnç muharrir seçen liİD 

car ~n~~~.a . ra~r, Almanyanın Ma- daha hafit yaralı olduğun:Sn i;r: ği vak"a dolayısile daha geçen ni- talyanın ve müttefiklerin leltelerile fnw liı.~ • ıtol,o• :yine bir yazı )'UIDlfo Galiba bir 
ıı ....... enne •ıddetle müzaheret e- a e b"d f d t"" k" d" d 1 • ti .. __ L • H 

derek itin eylUl ayına kadar halUni verebilmiştir. Hadise akabında ka - llBn ı .. aye ın e ur ıye nez ''!. e vazıye çarprpnalOFrna aalane olem ~.fasla metbetmif, c arpte 
llrarla istemenin Rumanya ı mü - çan Arap Hakkı aranmaktadır. teşebbu~atlta bkulunmuı . ol~ugu- 1 ~ene başında müttefikler kuvvet- mevlıilerin laorit°" saJiptir. 8İDaellaleyll yeni nizama 
kdı b" ki d"" Y ş muzu soy eme mecburıyetınde- Jerınl İtalyanın muhtemel bir mü -' ksnM ta oaua bakladır. -:L: ır mev e uıürdüjil anlaşıl - · 1 sun Jnaktad B" . - yım. dahalesini hesap ederek hazırlamış b 1 • biraz ölçüsüz, biraz ela yanlq ol-
lan mi ır. ıaat T~~~ılvan~alı o- rat hiçbir müıkillata tesadüf etmi- Vak·a ıu idi: i>ulunııyorlardı. İtalya kuvvetli bir a and arazısinin İtalyanlara ~rkln - A 
it" ' llt köyl? partisının reısi Ma- yecek, ve bu suretle esas konferans Geçen niaan zarfında Türk ara- lhava filosuna, mühim bir yekıinajden ~onra İngilizlerde kalmıı olan ~~ = :.= ~ 
ltıu nun Haricıye Nazırı olması miJ. u.nnedildiğine göre Krjowa'da top - &isinden gelen bir tayyare birçok varan tahtelbahirlere ve çok seri yer bır çıkıntı teşkil etmektedir. Bu •-• en Çll'-

~~kave~etin bir remı:i olarak te- \anabilecektir. Buna benzer bir va- petrol tasfiyehanelerini ~uhtevi gemilerden mürekkep' bir filoya a- çıkıntı etrafındaki İtalyan hudutlan 11111- • •• 
edllıyor. zife de Macaristan tarafından eski hulunan Batum mıntakaaı üzerin- hip bulunduğu için Akdenlzde ehem- -450 kilon:ıetre kadar bir cephe teşkil KENYA ~ ~ ue ~ iO* iı, 

Verilen _maliimata göre, Kral Ka nazırlard~n Bossy'ye tevdi edilecek- ae uçmuştu. Türkiye evvela me- miyetle nazan itibara ahnmaB1 icap etm~tedır. İtalya bu çrlnnbyı haz- t ~ ~ .~ ~ çok~-
l'ol !ran~ılvanyadaki milllyetperver tir. Rumanya Hariciye Nazırı yapı- seleyi kendi arazisi üzerinden g6- eden bir kuvvet tefkil ediyordu. in- fedebıllrse <"ephesini yarı yanya kı- rifetli ve Pifkin . bD' Jı.:tn•• '.• 
~rtı rei11 doktor Vajda Voevoddan lacak müzakeratı hazırlamak vazife- )'a hiçbir tayyarenin dııarı çıkma- gı1tere Queen Elizabeth sınıfı zırh- saltabllecektir. İtalyan oncülerl Mo- kil . İ 1 1 'WV ...,...._tetkik ebemz feleiİD 
.,.r mektupta bütün Tıansilvanyanm sini üattlne alacaktır. Nazırlardan nuş olduğu ,eklinde göatermif ve lılannı İlkenderiyeye göndermek su- yale'yi işgal ile işe başladılar. Bu m~~n h ta ·Y'7 arın yalnız erki- çent.erinden lairlaıç defa wepnİf 

lllliu'ya mllzaheret ett.iii ve eski Riott bu iş için lazım olan doı;yaları 'fakat bilahare bu nevi uçu9lar retile Fransız Akdeniz da11anmasını mevkide bulunan İngiliz ukerleri m. b [e a;tad annda tayin edil - oldajunu ......... a. aömlel-
Paı:t1 bvgalarından vazgeçtif1 bil - ihzar edecektir. laakkında iıtikbalde tedbirler ala- takviye etti. Suriye ordun kuruldu, pek faik İtalyan kuvvetleri karşı - mae u unma ta ır. • ODU '- halde Gltııalı liıaaif. 
dhilmekte ve Kralln ancak Manlu- Alman matbuatına röre dağını ela vadetmişti Mwr garnizonu da dominyon asker- ıında bir hafta ltadar ınfikemmel bir Çarpqmaların kıymeti Kalemi eline .......... illi JUID-
ııun ta~i~leri veçhile hareke~ et - Bertin, 2 (A.A.) - D.N.B. ajansı Dokümanların Aİrnanyada in- lerile itmam edildi. müdafaada ~ulunduk~ ıııonra intl- BOtün ~u . muharebeler bugün için IDUft smç " toy mallarrire lai-
lllek saretile Transilvanyayı hıcap • bildiriyor· .:.... cıla I b" İtalyanın müdahal-: Libya. Eril- zamla çekt!dıler. Netıcede aradaki tamamen ıkıncl derecede ehemmiyeti _..ı• Ol' --•- I0··...1-:- __ 
tan ref izi . . · _..rın n 110nra na11 ır tayyare- - k t b . h "zer t cam 9UI)' • ._. r-Y-• --ti . ve ıe s ikten esırgeyebıleee- Berliner Boersenzeitung gazetesi- lain mevzubaltı olduiu g .. rülmek- re, Habefiatan ve Somalide yeni çı ın ı aşka bır çarpışmaya sahne aı ırler. talya Akdentzde tam taya ae cevherler aaçDllYGr. ne 

ılhe edilmektedir. ' nin diplomatik muh&rrirl, bazı Ru- te ve binnetice Türkiye bükQmeti cepheler açılmasına sebep olacaktı. olmadan İtalyanların eline geçmif bir ~lkimiyet tesis edip milıtemle - hamiyet clenleri waaiı«. Man 
d Kralın lıllkumetin Berchtesgaden- men mehafil ve şahsiyetlerinin, Ma- nezdinde yaptlfımaz tqebbüsün Fakat buralarda vazi;ret mOttefik - oldu. i kelenle serbelt irtibat teshı edeme- Tllhdet lhumnlft kuır•etiM ...._ 

elti mflzakereler hakkındaki li8ha- car _ Rumen münasebatının normal- 9mamile h "k ld..Jiu teba .. terin tamamen lehine balunuyordu. 'Maamafih bu muvaffalı:iyetin sev- dikçe esaslı hiçbir harelı:itta buluna- timal eyliyealerl c:iclal etmek ,,._ tını dinlemek tlzere çarpmba ak1J&- letmeal meseleli hakkındaki mütale- etmektedir ~u ı o naz 'Müttefik donanma Akdenize hlkim kulceni kıymetini mübalağalı gör - maz. Diğer taraftan İngilizler de tan IMwca • • •Milletlerin biirri-
ıııı lçtimaa davet edilen mlişavirleri- alannda kulp bir kahramanlık mü- o·- . f l oldukça İtalyanın müstemlekelerile memek lazımdır. Yollan az olmakla ciddi bir taarruz teşebbüsOnde bulu- • • • k=-· feda edeni il-
n!n bftytik bir hotııubıuzluk göster- şahede ~ilmekte oldutunu işaret . agel t0a ~n Aman reami j temuı imkansız denecek hale geli- beraber Kenya şimaUnden bir fngi- namazlar. Zira onlar d& dominyon - ~:k~ d:n bilikia .. mil-
fikleri bildiriliyor. Bu hava içinde etmektedir •J•nsa 0 an · · B. de B. Molo- yordu liz taarruzunu lıer zaman derpiş et- !ardan ve Htndistandan .takviye b- en, 
'I'ransDvanyada her tlirlli arazi ta- Mezkur .muharrir Tuna havzasile 1ıo;un bu nutkunu telgrafl~ ~r ta- Li~ Habeflstan v Somali Uç nıek lazımdır. 1 t.aatı beklemek mecbu~tindedirler. letlerin iltJlclillerini ~ 
: ~bbilııleri aleyhinde birlik ha- Balkanların yenide~ teıkllitlandınl- :t :1~:Yk.:m'l:rı faka~~kiy~e ~phede~ tehdit edilebll~rdu. Hat- Eritre - Habefistan cepbeü Akdeniz vadyeti ~ etmek me •.m,et diıt-
et~~lt bir ehemmiyet iktisap ması hakkında yapılan son müzalte- de dercetmiftir: ... fe - ti. mOttefikler Cezair ve Tonustaki İtalyanlar Eritrenin garbinde ve Akdeniz vaziyetinde bir detifiklilc .-Jıiı ~at-. L!.:..-1- -lııw 

· rat esnasında, mevcut mesele)ete B d B Mol muazzam kuvvetlerinin de yardınıile Habeşistanın şimall prbisinde de yoktur. Malta ve Cebeldttank üze - ~baki fİmclİ -
7

- ... 

Almanya Ue yen! müzakerele~ ic- dostane bir hava içinde devamlı bir S c ur an B~~!~. ·T·· k.otor, dew-hal Libyada müe88lr bir hücum· taarruza kalktılar. Kauala ve Gal- rinde tayyare akınları artmıı olmak-~ ~~ ~ ~ 
!'asını tecrilbe edebılecek ve aynı za- suretihal bulmak için, mantığa, hüs- rvyet ~r b ııııdın brh ıyey .e da da bulunabilirdi. labat ellerine geçti. Sıkıca yerleşme- la beraber mtıhim bir netice vermiee nıyet d- •, ça1m, iıia-
~anda Almanya fikrini değiııtirme- nüniyete ve cesareti medeniyeye mü- : a~ mu~aae ;:11 ~n 8 aetmıt Fakat Belçlkadaki ini bozgun, ğe çalıştıkları bu mevkiler Mavi Nil benzemyorlar. Cebelüttanğın nhtım- NIİs yaalula ınemlekeli kaç tle-
~ğl takdirde Rusyımın müzahereti- racaat edilmiş olduğunu hatırlatma- tae ~ munt~· t erın son ~eda~j Somme ve Mame'da cephenin inhi- ve Hartum istikametlerine yapıla • !ar gibi nazik noktaları vardır. Fa- fa harp feliketine ~mit-

111 temine tevessill edecek bir hüku- yı lüzumlu görmektedir. Muharrir r d~~~ 1 .~r 
1 
•ur~t~e te du zamı, Fransanın mütarekesi ve cak hücumlara ü 11 teşkil edecek de- kat bunlar hayati mevkiler deiilcUr. lerdirl Trabluqarp Urbi, 8a(. 

metin teşkili imklnından da bahse- yazısına şöyle devam etmektedir: $,~e 1~r1 80: emıt~~· bralnız, 1 harpten çekilmesi vaziyeti altüst et- recede ehemmiyetlidir. Yalnız buglln cKaya> ya gelince bombalara karşı kanlar harbi, Cihan harbi IHıclire
dillyor. Keyfiyet bütün alakadarlara şa - -~~in. mrn ;yk~ ıti 1 e beş- ti. Ciddi bir tehdit altında bulunan için hıpbir yerden erzaJr V41 cephane- olan mukavemeti mOeerreptir. Yal - leri .hen~ anut~ deiilclir. o 

Maniu'nun siyaat programı ıu su- mildir. Harici tazyik \"eya tehditler .. 1 mı~ ~ ~n ° . u~a~ ar . azı Libya tehdit eder vaziyete ıeçti. si itmam edilemtyecek vaziyette bu- nız Hayfa üzerine yapılacak hava a- badini~ bepainde ~oca 0.-
reUe hülba edilebilir: olmaksızın, bunların, itilafı azami Turk rıcalını gayrımusaıt bır te- Fransız tayyarelerinin ve Fransız lunan Habeşistan ve Eritre ordula- kınları petrol depolarına zarar vere- manlı anpuatorluju birçok Jrıy. 

l _ Bir mtılt birlik hükumetinin adaletle temin etmek için karatlan- kilde meydana çı~armakta~ır. Al- müstemleke ordusunun tehdidinden nnın fislerlnden ( 400} kilometre u- bilir. metli ülkelerini, memleketlerini, 
fntflıalnnda tam ııene.tt. Bit "111Dn - ~ Wır .-wbeaU ile varuı&le.d la· man Beyaz Kıtabının ıfşaatı, kurtulan ltal~·a artık ta arruza ge- zakta harbetmek kabiliyetini ha iz Deniz çarpı,maları topraldaruu birer ltirer .,.._ 
birlik hükumetinde memleketin bil - zımgelır. Kımııenln, propal'anda mak n•~. An!tara &llYft ilçiai eebUeek bir meY1ci eıllni:forda. olduklannı isbat etmek llztmdır. Ma · kapbrnufb. O feliketli za.....ı.,. 
tün temayülleri temsil edilecekt ir. satlarlle mukavemet edel'ek, kılıç şa· B. Mauıglı tarafından r.apılan. b~- İngiltere tek başına kalıp tedafüi amafih Kasaba mevkUne İtalyanın ki~~~ı~ı:'"t ~~yan!a~r. .m_uvaUa- ela ela yine böyle bir tarafa talM, 
Yeni hükumetin milli köylü parti - kırtıları çıkarmakta ve kahramana· yanalla kuvvetten duşmemıştır. vaziyete düşünce vahameti yine ~li şiddet ve inatla taarruz etm~sinin . g • ta u, bahınle bir öbür tarafa hücum eden atqli ya
alle liberallerin demiı·muhafızlann ne lisanlar kullanan beyannameler Bhukndan sonra B. Molotov, Sovyct soğuk kanlılığile karşıladı. Fakat sebebi böyle mühim bir üssil elde et- Av~nıl~: tor~ıd~u batm~ıııb.;l f_- zılar okur dururduk, yine ayni 
•e aol cenah p~rtlleııinin mümessil- atmakta hiçbir menfaati yoktur. Bu Ü ıimetinin geçen nisan ayı zar- kuvvetlerinin kuruluşunu esaslı su - mekten zivade 1'177 ve kadar kendi- imla n arettır. - kuna m~ la inı d ı- d---•- ___ ... !.... a-i bami•et -find "k b "I" k b 1 dd ·•· • · o arının en 11en ruvazar er en ___.. ..nur, ı- ı •• 
lerlnden milteşekkil olacaktır. nevi tarzı hareketler. ancak sukutu 8 gayrı a 1 1 a u a ettıgı rette değiştirnrek mecburiyetinde kal sinin bulunan ve o tarihte boş bir r-- d tt" . .L 5069 1 k n- vatan-lik na .... leri edilir-

1 1
. d b"l" - d k" d h kk d T"" . d 1 'kl 'k ""'n o ıerı sınuı ton u .... r- r- ·-

2 _ Almanyanın en az daha bir haya Jer tev ıt e e ı ır. ~gı ~- ıa me~a. a ın ~ u~- dı. Vaziyetteki .bu inı eğ şı ı ce· hayal uğruna Mısıra bırakılan ve tholonıeo ile beraber avni tipte di- di. 
ay doğu cenubunda bir harbe giriş- Macaristana, 1918 de kaldığın yer- ~ye huku~etının - nazarı .. d~kkatı- reyan eden hafüsatın anahtannı. teş- daima özlenen bu şehrin tekrar elde ğer bir Colleoni zırhlı daha kaybet- Bize kalına bu aeçmİf :misal-
bliyeceğl ve Balkanlarda harbin zu- de duracaksın demek ne kadar im- nı ce~betm~ oldugunu. soylıyerek kil etmektedir. Burada hava fılola- edilmek istenmesidir. ı miştır. Bu gemiler Fransızlann bü- lenlen, birkaç defa tekrar edil-
huruna müsaade etmiyeceği muhak- kansız olursa, Rumanyaya da Harbi ~ tarıh.~e ~ırçok ecnebı tayyare~e- rının kar_şılıklı .. bonı~ardım.anla~ Bingazi cephesi yük kruvazörlerine karşı inşa edil - mit olan hatilardaa, müteneltbila 
kak olduğundan Macar isteklerinin Umumide sevki tallhle kazandığı rın Turkıyeden gelm~k s~r~tıle hakkında bır şe~ soy~emıyeceğız. Z - Blngazl cephesinde taarruza lngi- miş fovkalii.de seri, son si ı;tem korun olarak artık etliye, Iİİtliiye fazla 
kat'i eekllde reddedilmesi. muazzam ve hakııız menfaatler üze- Sovyet hududunu geçtıklerını ve ra bunların netıcelerı ha~ında sa- !iz motörlü kıtaatı başlamıştılar ve ma zırhlarile kaplı batın sayılır kantalmasa, ~ bamİ7et 

· d Batu t k ·· · d k hih bir fikir edinmek imkansızdır. . . ' • • 3 _ Rusya ile yaklaıma. rın e durmasını tavsiye etmek de 0 m mı~. a ·~~ ~zerı~ .e uçtu - buradakı Capuzzo ve Maddalena parçalardı. Sekızer adet 6 pusluk deru verilmete ve yol gôsterihne-
4 _ İngiltere, Türkiye ve Yugos- kadar gayrivarit bir şey olur. Acele ların! ":e T~~k ~ukumetının evvel- İtalyan taarruza başlıy~r mustahkem mevkilerini arka arkaya topları vardı. Bunları batıran fngi- ae daha makul hareket eclilmit ol-

lavya ile normal münasebetlerin tek verilmiş kararlara dayanan azim - ce hadıseyı ınkar etmekle beraber Somali - Kenya cephesi zaptetmişlerdir. Uz zırhlısı Avustralya filosuna men- maz mı? 
l'ar tesisi. !erle yola çıkarak, itilaf ve samimi- bilahara ayni hadiselerin teker- ltaı~an kuvvetleri Kenya cephe - Bu mevkilerin sevkulceyşi ehem - sup 6830 tonluk Sydney'dir. Malim a, aenç kız cAnne öiii-

B 
.. k 

2 
(A A ) R t . yet itlerini bozanlar, kaadi mahsus rürüne mini olmak üzere icap sinde taarruza geçtiler. Burada İn· miyeti pek büyüktür. Hatta bunların cGazette dtı Laımnmo da" nelim, d-i._ annesi de, bizi tam-

u ret. . . eu er a)an- -'"' db" l · l • d · · ---n aından· ile hareket ederek her şeyi uzatanlar aaen te ır en a acaaına aır mü- ---·-·--•••••••••--... --... '"' """'""'"'"'""''""""'.""""""'"~'"""'"""'""-"'""""""""'"' ' .. "" "' .. yanı. 8hün de ondan sonra la-

M 
· . ta T .

1 
ya.. da dahil olmak üzere,. herhalde mem teaddit vaidlerde bulunduiunu l A d Zlft'I!• c:e.abmı venni._ 

rindek~::eıi;~r::.:re:~Rum":: leketlerlne hizmet etmiş olmazlar. tahatt~-~kuet~ir~iıtirf Jugün Al- vrupa a ı •A aıı·ILı· TELGR 4-fL A li\I Ha~t, milli ~et denim 
Yada vaziyete hakim olmakta Manoilesko'nun beyanatının man u metı tara ın an neşro- K J T L J K lfl 1\\ IXI /A /A\ fi\< vermek kolay. Fakat 

0 
denlsi 

herdevamdar. Dobrucanın Bulıa- akisleri lunan dokümanlar sayesinde bu vaktile de bol bol dinliyerek ma-

~ana terki meaelesi, p~k.okadar Biikn!f, ı (A.A.) - D.N.B. ajan- blyyar.elerin h11kikatı h~kk.ında . . Yo••at ze'--lea"ıniD T"rk - Alman tic••et ~~~~nnlere· i anb!amır c1!L~ıa:: ~~ 
huyük bir ehemmiyet ıktiaap et- sı bildiriyor: him bır karar .-ermek kabıldır.> (1 ıncl uhıt.ılen devaml •a • az.c u ..... ........-_ - -
ınemitm ve bu ay içinde bu me- Gazeteler Hariciye Nasın Manol- Şayanı dikkattir ki T au •ianıı ketlerinin bu müracaatleri reddet- bil&DÇOllU enla1111au MecUste hakikaten süç geliyor. 
lele hakkanda doğrudan doğruya Iescunun beyanatı hakkında tefslrat tarafında~ c:alnız. ahiren .Alman meleri icap eder. late n,aJdeleri Ankara, 2 (Hususi) - YOıEgatta- Ankara, 2 (Hususi) - Türk-Al- SEUM SABrr 
Yapılacak müzakerelerle bir hal ta bulunmaktadırlar. Bey~z Kıtabıl~ ~etredilm11 olan .. 

1 
hal" .. d .1 dah~ h;up ki ıon aelze1e hakkında gelen malü- man muvakkat mübadele ve tediye --m••••

1111111

•

1 

ııH•
111111111

• • 

aureti elde edileceii tahmin olun- Ön safta kom•u memleketlerle nü- dokumanlar Turkıyede yapJmak- sıvı • aye go~d~ı ee k la mata nazaran insanca zayiat ıudur: '.anlaşması tasdik edilmek Qze M Dfirbiin Ye allAlalan 
lhaktadar. Almanyanm. Macarla- fua mllbadelesi dikkati çekmek!9 •e t~. -olan fa~liyetin. Nza .nevi ~- levazunı"<!an a .. un~a -~ım- 2$5 ölü, 50 atır, 50 'hafif yaralı. liee aevkedllmiııtir. Anla ma ;ar:. hlikGmet alacak 
nn Tran.Uvanyaya ait metalibatı- htikilmetin teşebbilıil ta&Tip edılnıetc bürabnı nihot bar tekilde lenfar dar. Petam hukimetı ~~ıktan Vilayet hududu dahilinde ıooo ev ye ve İktısat Enclhnenı!rlne banle 
ıaa mutlak Mırette müzaheret et- teılir. tlllektedir• suretinde "erilmit 6len çocuklar ve kadınlaT ıçm er- sarar gôrmGetür. 200 çift hayvanı Ankara, 

2 (Buıual) - BWIUSt ..
inesi Ciprtu hükGmetini mÜf)riil Sabbourc ve Roma göri1Ş111eleri olan c:ümle O. N. B. tarafınd.n zak btecliii zaman onun lnR11iz. olmak here noo ba,-..an öhn(1'tılr. olun~uştur. _Anlaptanın llee~iı U- h~llar elinde bulunan aililı w 411111-

Lir nzi)'ete aolunuıtur. Araziye toprak "Ye ırk meselelerinin u:alaıma c.~alnaz ahiren Alman Beyaz kit.- ablakaaanı kırmamm istediğini Kızılay Ue ltiikümet lıasat menimin mumı Heyetindeki miiaakereaıne '1 bınlerln ordu lbtiyaCJnda ~laın1 • 
ırrii(eallik hertürlü deiifildik aley- yoliJe halli Ulzumunu g68terml,tir. bile ne_tredilmif olan dokümanlal' anlamamız icap-eder. deki bu haynn a&Jiabnı &ıtem.ie atuatoata bqlanacaktı-r. • :::' flHN 1&bn =~aıaeı icba ~ 
hine tevcih edilmit olan myuet, Fakat bazı gasetel~rin hükumetin "1tüLürk ricalini aayri millait bir Büyük. Britanyanm, bizim yap. zaratlal"ı telifiye eahııyo-r. Kangal Devlet Demlry0Dan11cla pro;:. P:.!:':..n, elinde '::~ ~ 
taraftar kazanmakta Ve adeta mil- gaynthle Ul'fl tahnkltta bulunmak te,_

1
• me,.dana çıkarmaktadır» lA --1 L b" _ _ı. lcnasında da Rbele ohnq, 45 eV ha- teazll&t -ftAL L-L-- L- -~--"'•• · tedikl ri nl 

1 
te• ıne konula L dil . • mamlZ aza ... ...,en nar ı Y•P-- _ • 0 .___ . k - -n ..., .. "Y_,_, Jft'lla7• 

it bir harekat halini almaktadar. ıs e a afi ıyor. . •V ra. nqre mlftar. Adolf Hitle . ihtirul •r .... rmuft r. HJSan zayıatı yo - A ka ı (H n - Devltt De- Wr mllddet rf da al 

M 
•- el ---• d . Unl'Yenol paeteal bqmakalesın - Dıaer taraftan B Mol ta •e nn anna tur. n ra, uua ,_ za ın &kadar 

er.ez e1111UUann an müırek- d ... ıt· T·· k d · otov kar•• mu·· dafalanmızı bamrlamak miryoUarı, _,n on altaaanılıln itllı9- mabmlan haberdar etmete ınec • 
it . . . . e aıyor ı: c ur arazmn en l'elen ı,· r .a~ .. 11 LI- Ur . b rdu ... ~P bar hükG~et teşkil edilece- Mevzuu bahaolabilecek sadece bi tayyare> dt.n bah . .'.r ecne- i in biEe Vllkit .._..ndırmakla ol- AW•ra uaa a ren lznur, Denizli, SaıntUD, 8"aa u r. Bunlann ne suretle •tın .. 
amden ba~iby~r. Bu ~~kGmet, nüfuı mtibadelesidir. Hwt!"tfann tas O. N. B. « Türkiyed:ttıa~~ald_e ;_....._ heaba ••Rk bu rn\IM- ..a-Wr A.•maa yolunda ytızde 66 ntıaMttnde tenail&t lınacatı da ayrıca tmbit olonaeak· 
Almanya ile yenaden müzakere- . . & se- bır ,... ... nu yapaeakbr. ttl'. 
le d bul cak • d hıhl defil. çok ecnebı ta"'yareleu teklini da- caatleri reddetmeliyiz. Aç millet- yakalanclı 

r e una ve aynı zarpan a Gazete müteakiben orta Avrupa- ha muvafık bulmuttur ı · d k" 
Berlinin uy .. l davranmaaı takdi- da ve doğu cenupta milliyetler me- - • lere kartı yardım lehın e a propa- Ankara, 2 (Hususi) - Nilanın 
rinde müz.aberetini temin etmek selesinin Habsbourg hanedanı ile ganda, çok çahpcak, fakat bu ı 24 ilncO günün Ankaranın tanınmış f 
İçin ~vyet Ruayayı iskandil ede- Oımanlı imparatorlufunun ortadan doğrudan ~oğruya. ~üzakerata kapı hakikati sükutla geçiıtirecektir: tilccarl~rından Arif ?ubukçunun ~a 
cektar. kalkmaıile katı 1Urettc halledilmiı açacak talımatı hamıler. gelmiı bu- Abluka, tngilterenin yeııane te- zıhanesınde kasa delınerek 11 bın 

Slovakyada Yahadileri tlm7ik oldutunu kaydediyor. !anmaktadır. cavüzi silahıdır. Bu propaganda ktlsur lira çalınmış, şQpheli görülen 
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2 
(A A ) S Rumanla gaaeteai, Hariciye Nazı- İyi malumat alan mehafile göre, B. Hitlerin arzu ettiği takdirde iki Tilrk ve bi rMacar nezaret altı-

rc.uourc - te- ı dl" ·1 • t" B il fan· · d' • · nnın nutkunda Beaarabyaya taalluk Bulgaristan· 1918 hududunun vücu- fethettiği memleketlerin aç aivil na a ınıp a ıyeye verı mış 1
• ug n 

Yı ahaJanaıdiln .an:f 
1
. ti . . h eden kısma temas cıderek bazı şart- de getirilmesi hakkındaki metallbatı- halka bealiyebileceğini gizliyecek- Ankara Birinci As~iy~ Cezada suç-

u erm a ıye ennan ta - lar içinde 'Yultubulmuı olan hidise _ . 1 r y 1 . . . lular muhakeme edıldıler. Hakların-
didi hakkında dahiliye ııezareti 

1 
• 

1 
tek ü t . --..x.Ant b"I nı ipka edecektır. Dobruca mese e - ır. a nız bu takdırde Hıtlerın, d k 1. d illi ..A-"I ed _. enn asa err r e mıy~"l'• ı - d"I 'k" d b a uvvet ı e er 5vıu em ıgın -

tarafından ihdu olunan karama- dlrmektedir. sinin Salzbourgda müzakere e ı en ı ı fey en irini tercih etmeıi icap den ınüddeiumumi tahliyelerini is • 

ıne mucibince Slovakyadalü bü- Gazete, bu ıözlerin Rumen noktai yegine mesele olduğu ve Bulgaris- eder: Ya orduyu veyahut halkı tedi. 
tün mu.evi otel ve lokantaları ka- nazarını tasrih ettiği kanaatindedir tanın orada kanaatini serbestçe iz - beslemek. Pctain hükumeti, arza- ~luhakeme cereyan ederken Anka· 
Pablm11br. ve cbu tavzih llizumlu idb diyor. har ettiği ilave edilmektedir. Alman kı Hitlerden istemelıdlr. ra poli"i bugün asıl suçluyu yakala-

BOkreı, 2 (A.A.) - D.N.B. bil- Mtlzakerelere b••lanıyor ya hiçbir ıiyaai taahhüt talep etme- - -·· - - mış ve adlıyeye \"ermiştir. 
~· . ., M nyor: Sofya, 2 (A.A. - Reuter ajansı miştir. ağfUf gıda maddeleri Ankarndan pasaportsuz vize isti -
Rumanyanın Belgrad aefi~I Ca- bildiriyor: Şimdiye kadar yalnız Tuna hav - nizamname•i yerek kaçmak üzel'e olan !luçlu ka-

<1erl, Cenubt Dobrucanın terkı hak- Bükreeten avdet elmif olan Bulga- zasını alakadar eden meselelerin tet- lorifer ustalığlle meşgul 50 yaşla -
kında Rumanya ve Bulgar hilkumet- ristandald Rumen aefiri Fllotti bu k"k ed"J · ld ıc... b ki Ankal'a, 2 (Hususi) - Matfuş rında Yankoviç isminde bir Avus-
l . h • ı ı mış o u5 .. ve cenu u şar - ı . erı arasında cereyaıt edecEk gorü1- giln Bulgar Hariciye Nazırını ziya- A 

1 
. .. . gıda maddelerı yapan ve satanlar turyalı Almandır Cebinden 99 tane 

el 
. de iman ar !çın en muhım olan me h k d v h ""kil ı · "h · · hı erın ilk temasını tesis etmek fl- ret edecekUr. Umumiyetle mevcut ak ın a agır u m erı 1 tıva eden yüz liralık çıkmıştır. Para ile bera-

lere birkac ,.One kadar Sofyaya gi- olan kanute nazaran, Fllotti, Ru - selenin henilz müzakere için ol~~ bir nizamname Sıhhat \"ekii.letl ta- ber çaldığı bir altın bilezik te 411ya
decektir. Jlwnen si:yaat mahflllerinin manya ile Bulpriıtan aruanda Ce- bir hale gelmemif bulundutu da ıla- rafından Devlet Sıirasına verilmiş - sı arasında bulunmuıtur. Suçlu ıu-
tabminlerlne pre, lptlclat müzaM- nabt Dobrucanın terki huaoaunda ve edllmektedir. ı tir. l çunu itiraf etmi,tir. 

ilmin 6ir mulaitt• W. •olmoa ifin nnıAitin o Wff 
k•liyccelı hale setiribncri lazunJır. 

11im bir muhitte kök aahp 
muhitin ufkunda bütün yurdu 
kucaklıyan asil bir ağaç sibl 
sarmadıkça bir ithal matlı 
olmaktan kurtulmaz. Onun bu 
mahi)ette bir mataii olmaktan 
kurtulması ve yeril kaynakların 
en kutlusu ve en verimlisi ola
rak en genle saygıyı eörmesi, 
en yilksek otorite olarak tebcil 
edilmesi için muhit içinde yeti1-
mesi, muhit zeminine atılan her 
tohumunun feylzlenmesi ve bek
lenen her semereyi vermesi ll
zımdır. Bu muameleyi gönnlyen 
ilme. bizde, ağızdan doldurma 

• • 
ilim denilir. Ve bununla ilmin 
aathlai, 7anm yamalait kalde
dilir. timin aathiııi n yanm ya
malatı, cebaletten daha muzir 
ve daha tehlikelidir. Zarar ve 
tehllkeden kurtulmanın biricik 

çaresi, ilme layık oldufu mev
kii, heybet ve vakan vermek, 

ve ona meydan okuyan bütiln 
unıurları bertaraf etmektir. An 

cak muhitin bu oekildo .iflenmeal 
ve hazırlanması, ekilen tohaa-

larm en geniı pyret '" 1t1na 

ile bealenmeal ilmi k61dettfdr ve 
onu en terefll ınnlde )1lbeltlr. 
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Günün Mevzuu ~!~.~ ltalyanlar Ziraat Vekili Jspanyol sularında 

M 1• h ver lm8an mua"."'••.v• müuh .. et K=:. Okamamak Bir İngili~ .. K•~~~~ra~~. Ve-gemı·ıerı· batan do·· rt v e g_ö!"11e~ suret~le ~ır ~ngloaak~n Si•aHti Tahtelbahırı kill Muhlis Erkmen bu sabah Kiltah-nc atgahı halıne ınkılap edebilır. J • • • 

gJ k . A 1 k l h .. d . lere yaya gelmıştlr. Zıraat Vekıll V11i- T u· r k f an O -sa sonızm ng oaa son ar enuz enız (B k l d d -) B d 1 . . t 
.. h• k. d" l aınuı a ıı flft ııva... b ar yeti Parti ve Beledı~e~ ı ziyaret et- a y a s 1 

[ ve dunyanın yansına a ım ır er. • • a r 1 , 
*J B k h t b" d re teret adabında olduiu gı1>1 sıyuet miş ve Ticaret Odasında tüccarlarla u ır pyanı ayre ır e - .• •. . . •k d d"" lmı•tır Bı"r An-jiclabmda da yabua dUfUDceSIZ ve (1 inci •hlfeden devam) bir hasbıhalde bulunmuştur. A ce e unyaya yayı ,, · • 1_,,,_.ı Bil . . L ·· · ba merı a ne lo-Sak d"" ası mevcuttur ki heaapaız ın111nlarm wıuır. - bardıman etmiflerdır. Bırço-. cu- Kazalarımızı ve merkezın ZI na 

f· s;n b u~y medeniyetimizin hassa milletlerin mukadderab zütamlann ve bu meyanda bir hiyelerinl gezecek olan Vekil köylü Batlanndan geçenleri anlatıyorlar 
Yapacak? ır t asıkk~n d~n. en taııcı cüzünü me'nUbaha olduğu zamanlar, bat- safhharp gemisine büyük çapla 1le temaslarda bulunacak ve bilhas. 

;n Jtilra t 
1
• ~- ıcıBu dünya iskam- ka milletleri tahrik ve tahkire kal- bombalar üıabet etmiı ve bu harp sa harman makinelerinin çalışma va 

beilş L~Vmdıı 
1

~·b. ..k k midir kıpnak büabiitün tehlikeli bir yol- gemisinde bir yangın çıklnlf oldu- ziyetini tetkik edecektir. • . (1 inci ~hifeden devam). düşünürken ifte şu Ali atıldı: cEo-
a 'li.&gı I g1 I ÇO ef;e ' d ı • • C!:O.ıİnİn v h kk Lt mek IÇfD tenha bır kenara çekilmiş- dadımız da buralarda dolaşmadı ,.. • • 't l ksa kendini toplıyarak taarruza ur. ran pll'I .,_. gu mu a a-. ır. ı Siz d ı 
r ~ emps ıazel:esının li a • yo .. .. .. .. Tayyarelerimizden biri üeaüne . er; c e yo cu musunuz!> sual- mı! ... > dedi. Bu söz Ozerine çolak 

ı.._.1_.1 __ ,.1 .1•:1: nu kallu1&caktır_) B~tun. dunya «Ba dostan talattuf, ba dut.?1anan d.. . ti G 1 . Uıolino Yozıadda hasat leıine hep cHayır, tayfayız, biz ... > çocugumuzu öksüz bırakmak tehi~ ga nı11uıcıDllCI fOnaercılg• matbuatı Amerıka Bırleşık dev- mudara> onmemlJ r. ece eyın •k • ·ımı k b k dal 
1.._ • 1.._.1..! • b·ı·.1• • 1 1 · · l"h t h k d Vivaldi torpito muhribi ionyen gecı tin yece ceva mı verere gın dalgın de - sine atılmıı olmamızı kendi kl'lldi -
nıısası mUnuRTI ı aırıgor: et ennın ktea: a ı -~ ı~ a kr;1':;·z- Düsturu, herzaman için liyuet- denizinin merkezinde O.Wald Ankara 2 (AA) Yozgattakl nizi ryredlyorlardı. , mlze affettik. 

zBamh ral kaim ar zı re me e ır: te esas ittihaz edilmeai lizunselen adındaki İngiliz tahtelbahirini ya- zelzele doİayıalle. h~sat işlennln sil- Neden sonra sırları meydana çı - Sabahle~ in, Floridanm batmıyan 
C kt 1 h u azır ı ann manası ve gayesı I L _!_ ti" kaid 1 rd ndir b k rtık susabilmek imkanı k 1 k · · k ıı t ereyan etme e o an mu a· d. ? S f d r·· A "k canı ve uaaıre ı e e e • kalamış torpillemit ve atırmıı- raUe başarılması hu usunda hüku - ınca, a a - ısınma gınp, urtarma ame ya ma 

rebede Amerika, ehemiyetliı ı bir ~e.hı~ f 
1~ t~.a uı ~e mer~d~~ı Bu kaideye diplomat ta. ıazete- tır. Jngi,liz tahtelbahiri 1500 ton met icap eden tedbirleri almııtır. madığını gordtiler ve şöyle dile gel- yardım edecek babayiğit anyorlar-

ıı amil olmağa baılıyacak mı? A· ytı k a j e; ır ~a 1~~.tte mi/~· ci de, muharrir de itba etmekle hacminde olup 120 milimetrelik Yozgada evvelce gondenlmlş olan o- diler: dı. Dordilmüz birden: cBlz vanzb 
, nıerika Birleıik devletleri dünya- ? ~·. ngı t_ehrendın, Aunyl a ka ı· hiç kimseye hiçbir :zarar ıelmez. bir top ve 8 torpil kovanını ha- rnk ,.e harman mnki~elerinin lüzu _ - Bız İn !iz gemilerinde tayra - dedık. Boylece tekrar gemiye gittik 

b .. ..k d k .. d. C mıyetını ve cı an a ng oaa son Aracl .. d~tl·-•- münasebab d ll rt 1 ında Ma kaldık. 
' nın en uyu emo raaısı ır. h . .d a resını ..,. - mil idi. mu kaıları Akdnğ nıadcni zelzele !ık eder ik. ayıs o a ar . • r- ve ular içinde tam 12 gün * derece ki faıizm Avrupada ta· egeı:ı~ny~s~~1 

.• t~mın ve ~ ame cari olan herhangi bir memlekete Oswald'ın 56 kişiden mürek- mırıtalrnsına tahsis edilmiştir. İhü _ sılyada bulunurken, baktık kı baoka Bir 1nelliz tahlWye gemi i Flori-
~ nıamen muzaffer ve galip gelse f ~yesını g?zon~.b e tuta). evj~ kartı her veaile ile hutunet ıös- kep olan mürettebatından ltal- yaten a)•rıca müteaddit orak maki- bir gemi daha bol aylık veriyor, geç- dayı tahlise çalıııyord11 amma, on iki 

dahi dünyada tam hareket ser· 
1~d~~yretın mu eşşer a amet erı terileceğine bilikia hüsnü ~me- yanlar 50 kifiyi kurtarmıtlar ve nesi Ankamdan Yozgada gondenl _ tik ona. Bu, Panama bandralı 1300 gün ve gece devam eden bu gayret 

hestisine malik olamıyacaktır. Bü- mı ır ı l • • le göstermek ve ce~ile~arhk et- esir almışlardır. Bunların arasında miştir. Hasat ve harman işlerini tonluk Florida 1slmll küçücük v~ a- boıa gitti, gemiyi kurtarmak m~ 
yük Amerika Cümhuriyeti tahrip B·· .. ~ yanıtt vaiye~ mek, hiçbir vakit, h1Çbır suretle kumandan Korvet kaptanı David tanzim ve idare etmek \!zere Ziraat caylp bir gemiydi. Fakat gemıden kün olamadı. 
edilmesi icap eden bir «demop- b utudn Au lsua ere, tabyan m~bt: haysiyet ve izzetinefsi ihlil etmez. Frazer vardır. Vekaleti iki zlTaat mütehassısını bize ne, aylığı boldu ya... Bunun fizerine biz de (terki sefi-
l . {D k . .. uatı a man mat uatı gı ı n!ı:oL! _ __..:_..ı •• t ril ---!•-

1
. d. B" · Fi "da M ·ı d Afri ) ttik outocralique> emo rasıye mus f• k d" R ~ 7""'un.ııe ıoa e en çam.n:• Hepsi de sağ ve sa ım ır. Yozgada anndermlştir. Bunlardan ızım orı , arsı ya an - ne e • 

le . b" • .d men ı cevap verme te ır. oma. 1_,,,_._,_ d• t ı_! ---6 • 1 el . . ev ka 
1
. 

1 
_,_ 

2
,, İ 

11
. tahl"al mıa· ..A ... 1.uı.1_ nıt muayyen ır zerrenın ı are- d ld v k d B r d d A 1U1r11A 1raye ve aay ....... esen o - Şimali Afrikada tayyar enmız maada Kızılay derhal iki· yiız baş ıman arına geç ...... ve • mayıs- ng ız ı ye ge ıne g•nup-

ai) kale olarak kalacaktır ve eski a ~k uBK? 1 a_kard elr 
1

1n .e. eh • duia için onu ıöaterenlere "-fı Sudanda kam Butanayı bombar- çift hayvanı mübayaa edip bu mın- ta, tekrar Marailyaya dönmek ilzere miz zaman, piposunu tilttilren ka~ 
d .. . d- d men a ır eşı ev et erınan, a· ..ı-L- • d h.. ti. lbed . • I K bl k d ha ket etıni ti. b. . .x 1 teped tı ~ L-unyayı yenı unya an ayıran r h h k fe . uaaa zıya e urme ce er. dıman etmıtierdır. Kaaoa a mınta- takaya gönderecektir. aza an a an re ı tan, ızı ,,.,ye en mag• -
hir Ml!!lt denizi değil, bir Okya- k azıJ ?1~ a~ej~tının ed bae iıte bu hakikatlerin nihayet baza kasında tayyarelerimiz bir zırhlı Me •d• .____ azöril Gemi ağzına kadar arpa yükUiy- dar bir aüıı:dü de, sordu: 
nuatur. uv~ı:t ~rını"tt a.ııd 1~1 vazı: le - siyasi muharrirler tarafından da otomobil müfrezesini bombardı- CI tye aınaY dil. - Ne milletsiniz siz! 

Diğer taraftan, pyet İngiltere, mb.el sı ıkçlın .v~ _tın el azırk uduna- idrak edilerek onan icabatana ıö- man etmif ve bunlardan sekizini Tekirdağında Akdenizde gemicilik öylesine kirh - T6rldiz!. dedik. 
ih d ı 1 . . ı ece erıne ınanı mama ta ır. dili. ıt:L!... .. _.ı!t! ı! ___ edil h ı· d b" • h il ı · ti ki l" d kü " ·-•ti ka t A.. __ ın ver ev et erınce, zapt ve ıs- A rik d h .. re ta na..- Ye uıuuı ._.. - tahrip eylemiş ve firar a m e Tekirdağ, 2 (A.A.) _ Limanımız- ır ış a ne ge mış , e ın e - Bu ııözümhu 1

96 
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tili edilirse, ırk imı1inin, Atlaa kk~e t an~n ~r ~su e~~z ~1- mit olmasuu biz memleketin men- bulunan mürettebatını mitralyöz da bulunan Mecidiye kruvazörü dun çticuk bir teknesi olan blle g(!süntl rlmise yürüdtl ve hephnlzle ayn a~ 
denizinin karıı sahillerinde oynı- te lı:u e mege . 1~~ .am'I ~k. f.e ~-- faali namına fali bayır addediyo- atqine tutmuıtur. Müfrezelerimiz Vail tarafından ziyaret edilmiftir. bürüyen para hınile ne yapacağını tokalqta, sırtlanmıı:ı okşadı ft 

v 1 1 k "\ J:" -- d me te, tayyareCI lgl ga,yrı a 1 go- v-•- a bunun --•-"-- Jd . 1 . 5 .
1 

b . . f b- t - n.1.--L b" ler 80-yledf • Yacqı ro ne o aca tırr "'""°'sın a .. 1 kt d" d . ruz. ..ua .-1111a yo a MoJa enın 4 kı ometre cenu un- Misafir bahriyelllerımız prap a pfırmıt ı. yukaek YUJUM:A ır feY • 
Amerika Birleıilt devletleri büyük ru m~ e ır; onanma~ı ıae, Ja. bili ıarar edenler •e batti her da kam Dehel°i ifgal etmitler ve rikasını ve şehrin muhtelif yerlerini t,te bu taıkınlıkla olacak bi:r.lm Meter: 
hir Anılo-Sakson devletidir. Şiın- ton edona~mask ~r~fın •.n.1har~- vesileden biliatifade lisumauz ye- diifmanın şiddetli bir mukabil ta- gezmiılerdir. Florida da hem tehemmfilflnden faz- - Ömrtlmde Uk defa Türk g&rtl

diden birçok lngilizler Montrt5- fet H l~mıy~e .: eB~~tı~~ ~e · re buaamet s&ıterenler vana da arruzunu reddederek onu büyük Bahriyelilerle Tekirdai sporcuları la, hem de gelfti güzel yüklenmiıti. yorum .. ve anlıyorum ki (T6rk) ı... 
al'a, Quebec'a, Nevyork'a. Va- lır.l .uh ~: merı a dır eıı .. ev- onların yazdarı.aelriz on aydır de- zayiata uğratmıılardır. Düşman arasında yapılan futbol maçı da 1-1 Kazablankadan hareketimizin ak- kikaten, ııöylendfiinden de cesur, 
• • b" •1 • k et en az:ue :&amanın a Ve mues- ecl ede ..:.ı.ı• .-&:.-: "---~ l . D• d o b L_ edİ b k u} d iye L-L.. l&ltJDi d• OrJlln&-flDKlOO a acret ye ı tica etme - . b. .. d h l d . vam e ..-17 .... 1n1 _........,.. tayyare en ıre aoua yı om-r- beraberlikle neticelenmiştir. ıamı y uçu s ann a gem mert ve uauay
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t.dir. sır 1rt·ır surette mu a a e e emıye- kaybederek herble sına setirmit dıman etmiılerse de hıçbu ne ıce bir hal oldu ... Bit tuhaf yana yatı- Artık fıimiz bltmltti. Tanca,a 
Britanyanın büyüle dbtiruı> ce z.:: h l"f d. . ohlaiandaa o aibi yazılarla met- elde edememitlerdir. Ciovello, etmiştir. Salı günü sabah erken- yor, sonra doğrulur gibi olurken, döndOk. Oracla blr İtalran otellnA9 

Şinıali Amerikada beklenilmiyen ki ten, rı:: I te 
1 ı~lek, ?ıl~r, sal olmaja lüzum luılmamlf l>ula- Maaaauah, Asmara daki diğer den gün batmcıya kadar hücumla- yine veriyordu kendisini... 23 aitn kaldık. Kavga gtırilltü ne,.e. 

hir fekilde mtişa_r ve taammüm ~ar ;_e B~ l r ~k dej f ~tı 0 
n nuyor. bombardımanlar pek az hasara ra devam edilmiştir. Deniz de vardı... . hesabımız kesildi ve 6 haziranda 

edebilir. Hatti ıimdiden derin k er. a 
1~ eıı hev et.~rı cYan- Bütün meeele mevkileri iti- bais olmuıtur. Bir ltalyanla bir Macaca üzerine yapılan hü- Bizim; cBu hali beğenmiyoruz .. > Tancadan kamyonlara binerek Tet

alcsül&meller tezahür etmektedir. t e~~ s~~~~kneAta a1;m~ .. en;:~- berile siyasi niifudan kabili ift. yerli telef olmutlardır. Birçok ya- cumda iki hangara tam isabet ol- dememize kalmadı, Florida birden - vana, oradan da dolqa dolqa bir 
Bir facia mı hazırlanmakta· e ~r.. ~yu . merık a•v· um n- kir olmayan mabarririerin de rah vardır. iki düıman tayyareai muş ve büyük duman sütunları bire sancak tarafına adamakıllı yat- kiıçük limana vardık, bir 1sJMUl1'GI 

dır~ Kanada ile birlikte Amerika ~~tı~ın sıyase~_ın~, te .nı~ıne, ed~- dojru yolu 'llİllayet bulup sörme- avcı tayyarelerimiz tarafından dü- yükselmiştir. tı. Öylesine yatıı ki... Doğrulması vapuruna binerek ka1"11:va, yani ı. ... 
Birlqik devletleri, bir demokrat k~a ula vkt g~e san at arına ha- lerinde idi. Guete muharrirleri ıürülmüştür. Bir avcı tayyare filosu hima- yoktu bunun. panyaya seçtik. 
kalesi, ve Cenubi Afrika, Avus- ?1' ~ ma ad evam edecek olah içinde bizim gı"bi müstakil ve bi- tnailizler bili ablukadan yesinde tek bir düıman bombar- - Batıyoruz! ... Batıyorm:! diye Kıametimtı:de Madridi görmek 
hıralya, Yeai Zelanda ve dünya· yıne vrupa ır... na•aleyh tam.mile münferid bahsediyorlar dıman tayyaresi dün Malta üze- bağn,ıyorduk. varmq ... Llktn o güzel tehirde 
Ya teabib taneleri gibi sıralanmış (•) llk 11azı dıoıkii tıushamızda olanlann yazılanndalö isabetin Londra, 2 (A.A.) - ingiliz rinde uçmuıtur. Derhal havalanan Fakat bu her dilden bir batn• - saatçik kalabildık ... 
diier İnıiliz müatemlelceleri tara- ifttifar etm!,tir. veya iaabetaizliiin fayda •eJ& za- matbuatı, tngiliz ablukasının tak- avcı tayyarelerimiz hemen da.- maydı. Çünldl lvarimls. Allah se- - Çok mu güzel Madrft! 
•• • • • • • - • - - - - - • , • • • _ • • .•• _ •.• _ , r~n hemen hemen tahıaJ8!'1";8 in- viyeai için alınan tedbirlerin ne- mania müsademe etmitler ve düt: liınet Tenin Barba Nikola Yunanlı, _ Barııelon oradan da güzel a'lftoo 

hisar eder. Fakat ber-hanıı bir su- ticesine büyük bir yer ayırrmttır. man bombardıman tayyareaını tayfa da Mı arlıya vanncıya kadar ma... Aç olma 
8 

! He d Ul 

Baf d iki• f A e retle siyaai mevkilere tırmanarak Bu yüzden Almanyamn bakır, pü.Jcürtmütferdır. Bir dütman her mılletten ceşltliydi d .
1 

h lk b. 
1 

mi 88
1
_e açKol ra a · d · d · d .. ·· ··ı ·· ·· . egı , a ı ır acny p eşm~··· -ecl el- orada kUYYetle talunmalda olan- kalay, yai ve petrol tedarikın e tayyaresı enıze uşuru muştur. Kaptan,. felaketi sezince karaya b k _ k da -• 

•- --1 il • ~ ...... ...I!- :.1_L Lir • • T bl··---a-ı.: · t uz, nca ız, goz uz o a r ,,..... _.. vws111 -.,.-puw. 8ıttiltçe u.ua zoru •aZ1yete sı- ra --P'-• zayıa bindirmekten baka çare kalmadığı- k" N ld . , d" ...ı..x..._ 
Onların .cbleri, m&nuebet •e iti- receği kaydedilmektedir. Londra. 2 (A.A.) - Reuter: 

1 
anl n 

1 
tı 1••• • e 0 u sAıze1.> 1 

ıybe,_!_; .. ~_: 

nayet b·ır kaz ld bar derec:elerhte göre tesiri haiz- lngıliz layyarelerının, Almanya Londradan öğrenildiğine gore. B y)ece ka D a 150-200 metre kamu\ zam:n;h le yl~rka r:• , a O U dir ve bu tesir bazan bütün mem- ile Alman İşgali altındaki arazi T rablusgarp hududunda ltalya ile rlar ~okulmuıtuk amma. Florida il t yedı kte b. u 
1 

ake ge kı ··k· bul 
lek ili t b ·1 "l 1 · v h.. 1 Al h b" b d b · "k" yıyece ır o ma e me amlJO-~t ve ~ e e ı e ~am· o ur. üzerıne yaptıg~ .. ucum ar . man- ar. ın aşın an. en ı ~ tarafın ız-uvertelerine kadar denizin içine gö ruu diyorlardı. 
O cıhet)e bılhassa bu ayarda olan ,>a için pek muhım petTol zıyaına zayıatı ıunlardan ıbarettır: mulmüştu. . 

•• • .. -L- • le L_ • ti• b b ı k Al f" i ·ı·zı · 20 ··ı·· k "'"' · · d 1 Barselonda bizim konsolosa g ttlk. 7 T • eel' J ee ee I J ee ayası mu-rnr re U111tre ı u- se ep o ma ta ve man sar ıya~ ngı ı enn: o u ve ayıp. Biz de oldutumuz iti..., ıkı san a a . . . k 
0 

d b'zl (De lr) 
UÇ lRSQn 0 U.UTUtUU lanmak .~.ilııti_Yatla.id~ l~n tınıgeniş_birniabe~dahilindeart- IOyaralı, llOarab~.. dolmuı, denize açılmıstık. . . :~~~:•anlattı· 8 1 • 

etmek bü)'iik bir vazife biikmun- tığı takdırde denız atın memle- ltalyanlann: 20 olu, 20 yaralı, Hava karanlıktı ... Ölmemıştik am- ··· 
Bafra (Hususi) - Ba!ranın Kas·Jayni köyden arkadaşı Şükrü oğlu on dedir. Bana da son zamanı.rda kederden artık birıey tedarik 472 esir, 90 araba ve 16 top. ma... - Peki, ecnebi gemılerinde tayfa.o 

llakçı Mermer koyiınden Emrullah üç yaşlarında Re idi tab kısmen olaan aörmek, memlelset edemiyeceği için birkaç ay :Zarfın- Büyük c~bene depo- Geminin o binlenbiN yana devrl- tık ederken, İngilizler, Ruslar 'Ve a. 
oğlu 327 d<>iumlu Şakir Akbulut ile kurcalarken ini p:tJa a;cas~nı namına bizi cidden müteselli et- da vahim bir mesele karşHJmda la it ba eh !erek yatı•ı esnaaında ~rdiifmiz teldlerle nasıl konupbiliyordunusf 
ayni koyden Ömer oğlu !a1 doğum- de kalbi üzerinden vu::a;..:e -~~ın- melde Ye e.ki endi'4! ve izinli- kalacağı bildirilmektedir: Petrol DDJ'll ~Bl r IDa'DI batma tehlikeal heplmizin isabını - Kem küm derken ötrenlverl. 
~~ l)\ık rmut ~e~lin arasında b~r müıtür. 

0 

ur - letinai tidil ~ir., ihtiyacı. • • Ka~i~e, 2 (A.A.) - Reuter: bozmuıştu. Ecelle burun buruna gel- yorduk dillerbı1... Şimdi 
ope meseleaa yildnden çıkan mu- 3 B ~ K x. Eb'iizzi?14 ZacN Alman tayyarelerı tqiltereye İncılıa hava kuvvetlcıi tarafından mek fena şey doğrusu... •Ha-...ı elitleri bilfyonıun"·?~ d:-. n . · d D h• .1 b - sıranın ay15 ısız köyün- l . ••• - .. .,., 
azaa netıcesm e 11rnıuı amı .u~ den Elimiz oğl f 1 b. la VF.T.tll beyanaame abyor ar bugfio \erılen tebliğe nazaran dün, - O anda ne düşündünllz! dotruııu cevabı yoktur b'llJlun. Fakat 

lund .. :a:..· Karadağ tabancaslle Şaltirı u Y rm ır yaş rında L d 2 ( A A ) Alman B dla l d k. bü-"'L ha - · · · 
_.. İsa Erimiz b. t bl M d -'"-"-"''"""""'_"' .. ""'"""''"'" on ra, · · - ar c varın a 1 ;,u& cep ne Çocuklanmızı Gözlenmısı• ıeI ırör ki dilnyanm hangi dilini 

sol böbreğinden vurarak . öldürmüş ayni köyden ;;1 od ğ ~e ~~fl1;;ın tayyareleri, ilk defa olarak, evvel- deposuna karşı İngiliz hava kuvvet- önünde yavrulan~u bqka bit- e6yle.eler, yine de anlanz. Bir 'Sla. 
•e katil fi.ra! etmfı~ de, Jand~rma- K if Uralı . 

0 

umu u u Yozıat zelaelealne ki gece Büyük Brita~yaya riaal.e- lerine mensup bombardıman tayya- bir şey yoktu ... Bir an onlan bab. bir laırfliz kaptan bana ağız bla-
hıızın takıbl neticesınde ıuç aletlle ~I ~ıl bulunduğu taban- karı: Y1111aniat-da ler atmışlardır. Bu rısaleler, Hıt- releri tarafından büyük ve muvaffa- kal bilmek! Ve tnamnu: ki lıelıiile bir teYler söyledi. dunla, 
Yakalanmı,tır caaı e vurup oidilrdükterı ııonra malt- ha l . tlt d bazı parça ıns mıt ··· 

• Kııbal kö ·ı tulün ti.zerindeki taba d aJ -•lyet enn ~ nu un an. B"lh - klyetli bir hücum yapılaııftır. Bu ba acı 6Hlmden bet.er... hemen gittim, dediiini yapbm. A • 
2 - Bafraııın u yü 

1 
e . ncayı • . a- ans !an ih~ıva. etmekted_ir. 1 a~ depolarda vuku bulan infilikın tar - Sonra! damcağız pşınnııtı. cHani sen fıa-

'Vezfrkipr1l hududunda ko~n oUa- rak fırar etnıltııe de, katil her ilu ta- Atina, 2 (A.A.) Atina aj ı cB. Hıtlerın aklı selıme son. mu- raka ve sademesi üç bin metre )'ilk- Neden sonra kanu.Jıkta bir ı- gilizce bilmezdin, nuıl anladın be • 
tan Köprinlln Anam köyunden on banca ile bir giln IOllra Yakalanmış bild~rt~r: . racaati> fıkrası vardır. Bu raeale- sekllkten hiuedillllİftlr. Çıkan ale• L bel"nl. 1.A..•'- bi t . nim meramımıb dedi. Ben de _,_ 
A.. ı d ö -ıı.ıu Hiıseyhı '9'8 ~ tealiın d"l · · Turkıyede TUkubuJan yem selzele b. 1 - 1 il · ıa ı ı Ye .... ,,UA r spanya 111- -.-
..,, yaş ann a mer -· • e ı mıttır. haksındaki tafallit Yunan efkirıu- !erden ın ~:~ : terenın d; ve duman sütunları tayyarelerin d~ lebl reldi, bıd kurtardı. Tancaya çı- diım, sadece ıu cevabı verdim: cBa 
..._,.,,..,. ' 

11111

•

111 

·-'" f _,.,.,__ mumlyeainl beJecaaa cUlşürmllttilr. n~~.. gar: e r telne nüt eeferlerinde 6' kilometre mata kardı Meler bis Tancanın 20 mil ya TllrkOm l> 

Amerika.. mecburi 1 zmR a.or......... G~ bu -.Ur ft beyecana tn: tarJar .. ıtiaıin faal;,..nti ".8"~ya ~adar görtllmilftar. İn~- kınına kadar gelmiıiz... Lifın doğrusu budur beyim, Tlı-
aakerlik ye RooaeYelt Üttiluabat makes olmaktadu-: , L.o dra. 2 (A.A.) _ Reuter: lızlenn uyıatı yoktuı. O gece Tancada, otelde, ıslak kar- kiln hiçbir yerde yüzd kızarmaz!. 

ızmlr (Tasviri E ... "'r) _ Borsada Eleftron Vlma diyor ki: HavanNezareti teblim: cPort Soudan> üzerine İtalyan galar gibi biribirimize sokularak, Cebelilttank açıklannda ölllmle Waahingt.cnı, ! (A.A.) - Stefani ~- D k ı-•· te ka e· .. _ b d ı..... • -L ı..Jı...1--~-
. "d h ti ılnu ost ve omıu mem ""e rşı o- Dün lngiliz bombardıman tay- uom ar ıman tayyarelerinin yaptık- dertleşmeğe u....,lamıştık: cBurada burun buruna geıe.-- ...,. ... --.-ajansından: . . yenı 1 ~re eye ~ap ıtır. 198 

lan samimi sempatisini ifad~ hiç releri Almanya Alman ve Ho- )arı hücum akim kalmııtır. ne lşimis vardı! .. Kıyılarımı.& bize kurtulan dört Karadenk eocutu fbL 
R_ooeevettln Rıy~s~~cn1?~u~~m- mflntehıpten. 1~2k~sııat on altıya bir zaman bili kalmamıı olan Elen r:nda ~hilleri aç;klarında naltli- İngiliz muvaffakiyetleri hakkında dar mı gelmişti ki, yabanın bu be- dl yeni bir denis yolculııiuna huır-

ıretlıtlndeki muvaf a ıyeü~ı _.__..4;: kadar reylerını mıe, Enceı- milleti bu defa da Türk mı1letinin l an gemilere hücum etmif- doğru tafsilat vermenin hidiseler lilı denizinde dolaşıyorduk!.> Böyle lanı7orlar... KANDEMlR 
7e llllbnamak için mechu.-. a ..... .::rua. ._ __ ~ dan l ·n ta~nifi netice f tırak 1 f l"k ti bil ya yap ' 

. . . . . • . ...nu.m rey en • • aeısına ı ve yen e a e n - J d" B h .. asında, bom- iyice öğrenilmeden evvel neşredil - ............................................................................................... . laJaneti proJeaınln teliır edilecegıne 1 ti 7ik b. • be 1 bllt6 kal er ır. u ucum em 
dair rtad b. yta dolqmaktadır sinde Partice göster len namze er ır nıs ı a mamasını n bardıman tayyarelerimiz düıman mekten daha m6hlm oldufu takdir B d T b• • u M •e d •• " " 
lılecb:rl ~e:.~: hizmetinin bir mll kasanmıtlardır. Wle :menni etmektedir. ~u temen- avcı tayyareleinin mukabelesine edilmektedir. Bu usul, mihver clev- e en er ıyesı e U urunun 
J'Oll alkellefe hasredilmesi lehinc!e Yeni idare heyeti Endüstriyel ılr- ~i, katün Ylauaanlılanıı Tiirlı: mille- uğramışlar ve iki diifman evcı l~eri uaullerlle bir tezat teşkil et- k • k 

1 
• 

~ _ ........... B x.o.-. U---1 B. tıne qı o n hlulyatına tamamen . d"" ·· ::.ı dir Bo mektedir B d Jeti ·hti -•- 8 f d t t bir tıeaıaıGl Vardır. &CW -YCU • -.ım u-.ı, t.ekablll ~. tayyarCSI UfUrm"'9'e.r • • "?: • • " U eT fır 1 JUı.... a r a a e 1 er 1 
Hıfm Jlenemenıt, B. Cevdet Alanya- bardıman tayyarelenmızden hın tahkik ımkanlanru ortadan kaldıran 

Sa .. ..... r h, B. Kemal Ntfts F~r, B. Ah- la.ec lütaraflıiuaı üaüne dömnemip. teraitle han ve deni& harekitma 

·- spo • met Iadıollundaıı tetekkil etmiş - a.-&cl MI ... Hanovre eivannda Miab~cl alt haberleri vermek istidadındadır- Safra (Buut) _ Ymi vallml1'ften birçok zevatla memleket hatt.. 
lan 11a71l olaa1apr tir. ~· 7 ve Alman Holanda hududu~ Iar. A'flli J>aiula, Beden Tena,...ı U- da hasbıhalde buluoınqlarchr. Ba. 
S.ıman (H....S) _ Sam.an Y.U idare heJeti azası aralanncla Stokholm, 2 (A.A.) -Riksdag"ın rında da Emmericb petrol ~e- Yuıhtlaiı timdi iabat edilmit bu- muı •o.tiril Ttlmgeeral Cemil d h Kwl rmalt tlserlndeJd Ali C)tı. 

böls ·..a. deniz .,orlannın ta- vuife tabial yalAIUllar ve 1 aiua- fevkalide ietitaa nniiaueb.tile bu- haneleri dün pce bombarchman hınan Ete denizinftld m68a•eme Tuer ve mai,etleri erklnile birlikte ~ u ı 
-.ın6m6 ~ ba eene ;alıfdmak- tıoetaıı itilıaren ele işe bqlamıtlar • pn söylemie oldup bir nutukta tayyarelerimiz tarafmclan bomba- haltkuıda İtalyanların venffti babe- bap tehrlmize gelmlşler ve tehir- tınkaya k6prltalne ıtdUıalt. apor _. 
tadır. S.m-.. ıibi bir deniz ıeJa- dil'. Kral Gustave, İsveçin bitaraflık ~ lanmıtbr. Diier tayyarelerimiz de re siJre mllteaddit 1ntdliz harp pmi- den on ~ kilometre ileride kayma. han gömen ıecfrilmlf ft a~ 
rüade deniz 1POrlan, ne yazıktır f, • Ye laa..ahla.. litlkasmı tekrar teyit etıniftir. Kral O~abruc~ l~vazım depo91111~. lerinin tanı ~. ma.rm kabmt ol- kam ve belediye retstle bütiin tetek- belediyeye uğranılarak ~ 
iti.~ müddet matlup derecede amle ıu ııözleri 8Öylemittlr: Zuıderze uzennde yapılan naklı·ımalan buna bir muıaldir. ktlller milmesalllerinden mürekkep veril• si7afetten aonra spor idi• 
tummüm etmit deiildi. Ba eene 1 t-- leleri escBiltün memleketlerle doııtane mü- yat ve dü_tmamn Almany~n- A .... n tay:yare tmalAb kalabalık bir heyet tarafından istik- bllne ırfdilerek, JdGp idare ll.,.el 
Lu ite hami ehemmiyet veril~ hınlr (Taa.trl Efklr) - Kene - ıaaebat muhafaza etmete katfyen :·rr •n;::.:::, iki::;_ Lomtra, 2 (A.A.) _ AeropJane bal edilmlflerdir. Doinıca hükilmet mtlntealplerile sGrtlftllcHlkten ~ 
ii haberi. aeaçleri 90k eevinclir - ll1H ft Berpmada Gedia ve Balar- azınet•lt b.ıanuyorua. lneı;in bar- m . r. nn~ tik · ıaeelllllUlncla e-kan hh- makalede Al konağına inilerek bir mfiddet istira- mal)'etlerindekl UYatla vlll)'8f.e aT• 
aüttir. cq aıntablannda yapılan •ula riyet ve istiklilini ınuhafua ede~ yaÜ::b~ ~iz ~e kalwıa nwıJllllm aylık tanare imalib ye- hatten sonra, kendilerini &İJIU'9te se elet etmieJerdlr. 
Pw -M...w.I elac•lr ...._tuu Wkik eden Nafıa V memleketi )larp hadd tutmak ichı -LL_.. d A__.__._ hB'Vll küna maht.lif tiplerden 1800 olarak ================--=---====-~-- Sa İtleri Uw Kldartl B. Sallhat -~• rfet;ıwktmn kaçnum-~ e en ~m.1.7• -~.,___...._... M k-1- b • __ .. _ _._ t...ır (Taniri Etklr) - Ba ııe- pyretlcnnu aa . ~ mınwp ~ tahmin ._.._._ır. a .... , u rak Aıaerlkaa • So et ......,.. Wr Sl•I 
ile fuarda ldld.elff ~er için ~ ..... s.m.n,. PCJDit. o . ba ~ tsnç mDletlntn birlik 'Ye tipinde bir deniz tayyareai diit- kam eserinde her'kesin mııtabık ol- ..., 
aeapa lıir JftSl'alll tertip edilnıit- lideld .W... illerini ele teftit et - uinl Wslertnf, ba P~ ıar- .. ıa·· _-w..::-:;.._ dutunu bildiriyor '" diyor ki: ticaret ...... C!.. ....... 
• Öde . -

1
-tir. ....s.;..l a-:t ederim. IDUUD UÇ UCUIDWHI ..,--.._- W hin o (A." ) 9~-,. 1 ı _ _..r (•asvfrf Efkar) Ya•••_, tir. AJdm, Bersama, mıı, Tire, - . . _ dım ec1-- _. . . . tür. - Bu rakam esas olarak alınmakta- as &1on. • ... - ..uan 1&1111 ~. - -.-

lrıta, ıt....Saaı w.....en RJbekl• Salihlide Jla.rmara aölllndeki au- Kral aöı:lerini töyle hitırmııtır: Norveç aahilleri üzerinde ket- dır. İngiliz hava sanayii veriminin ajanaından: otlu Jako Sadi adında ~e~~ bir um. 
rinbı ~ nıil1! ve mahalli lardan elektrik iatihllal ediJecektlr. Avrupanm vaziyeti kartıs~nda 1• fe çıkan ..ıuJ kumandanlıima bu rakamı geçecek derecede arttığı- Hariciye llüatefan Sumner Wellea sevi ~utu, serinle~ıe~ ı~ın SaJhaDI. 
oya)ar lcin sinler aynlllllfhr. 30 B. Salihattin, A7ılın haftliaindeld ~. gerek dabllen gerek barıcen ::~ mensup tayyaremiz üaMine dön- nı biltyoruz. Bundan başka Kanada Sovyet BQyük Elçisi Ownanaky ile mevkılnde . denize gırmış~r. 
ahstoa1ln Zafer bayramı ile 9 ey- mama işlerini de tetkik etmil'tir. tfirlü lhtlınallere kartı koymata memiftir. ve Amerika tayyareleri de gittikçe 6 ağa.tosta müddeti inJma edecek Fa~t hıç yüzme bılmıyen delıkaft. 
ltll lsmir kurtalut bayramı geceleri, ll...1-11.a KrahDUI ço- zır bulunmalıdır. Afrika barekitı ve süratle artan bir tempo ile gel - olan Sovyet • Amerikan ticaret mu- h denıze atlamış, bir daha çıkıa&DUf 

~ K ı. • 2 (A A ) R t kt d" Al i ı· · 1" k tır. Etraftan yetişenler denizın di-fuarda binlerce hava jifeti yakıla- -L•- Brillr=-e 1 aaıre, . . - eu er: rnc e ır. man ma atının günü ahedenamesi hakkında görüımtiıtür. . . 
C....-ft __ ... ! 0 

" lb fi tla ı f ·ı· h k tJ • • • te "i ·· ) t h • d")" binden < cdını ÇlkarmışlaTdır. caktır. Fuarda biltia bu eilenceler OfSI harici 1 ft IJI rl ngı.ız ava. uvve en umumı asgarı vzı ~ye a mın e ı ıyor: Washlnlfton'un iyi maliimat al-
d bir de (U Ö dek) adlı cl6adGler = . - . karargahının bır muhtırasına na- 10 Messerschmıtt, 15 Helnkel, 26 kta 

1 
n mehafllinde Birleşik A- .............................................. .. 

ıı&r~ın a el bl çan rdır .,~9"- Londra, 2 (A.A.) - Roma radyo- Llra ~ zaran son iki gün zarfında lngiliz Yünkcr ve 10 Dornier. ma 0 a RAŞIT RIZA TIY A TROSU 
:Yenı ve z r es r var · u .... - Tı 11 k l . K b k f ·ıız ik . . i Al merlkanın Sovyet Ru ya ile ticaret r· b" 11 ı kt k kuvvetile ha- suna g6re bir Alman tayyaresi dlln Hamldly., R9f8ıllye hava uvvet erı assa a mınla a- ngı ve Amer an verımın n . . 
ıne ın n e e n k Kral Leo~old'iln çocuklarını himilen ICaba ... lbbllk 89 sındaki düşman tecemmu mer- man v rimini fazlası e g tiiine zer- muahed ını ~ dıt etmek nıyetinde 

~al naa r r, çok ne~li ve zev - Kllte a1'ıa sramı J 42 kezlerini iddetle bom'batdırnan re kadar şüphe yoktur. , olmadıtı tah n edilmektechr. 1ı aaa r )'&f&tacaldardır. Lisbondan Bıilksele ce ıtir. ş l 
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Deniz Sporları 
Yarı şiarın Yenikllpıda 

tertip edilmesi birçok 
noktalardan mahzurludur 

Yarınki yarışları kim kazana.cak? 

~eçen uneki yarrılarrn birinciıi Güneı dört teki 

Bu sene denız spor hareketleri,, 
geçen senelerden daha verimli ol
duğu gıbi alaka ve heyecan ba
kımından da daha yüksektir. Bu
gun Modada yapılacak yelken ya
rı larıle yarın Y enikapıdaki ikin-

1 

cı kurek te vik musnbnkaları, su 
sporları meftunları için zengin bir 
haf ta teşkıl etmektedir. Deniz 
!!porları ıçin alakadar ajanlığın yo 
rulmak bilmez azimle gösterdiği 
gayretı her zaman takdir etmek
le beraber bu hafta yarışların Ye
nıkapı gıbi ıssız bir sahada } npıl
ması bizı pek memnun etmedi. 
Yenıkapı herşeyden evvel düsü
niılmesı ıcap eden, temaşa ve ala
ka noktcı!'ıından çok uzaktır. Gün
den güne alaka bulmağa başla
mı olan bu sporun da herkesin 
seyredebılmesi için kalabalık ve 
bilhassa denız sorlarıle alakadar 
bır muhıtte yapılması daha çok 
doğru olur kanaatindeyiz. Yeni
kapıda bu sporun teşvik görmesi 
imkansız olduğu gibi layıkile sey
retmesi de bir hayli güçtür. Bu 
müsabakalar hiç şüphesiı: Yeni- Galata•aray rn 

A tlet iz m 
• 

şampıyonası 

seçme l eri 
Geçen haf ta askeri liselerin 

spor bayramı dolayısile tehir edi
len İstanbul atletizm şampiyona
sının seçmeleri bugün öğleden 
sonra, finali de yarın sabahtan iti
baren Fenerbahçc stadında yapı
lacaktır. Müsabakalar iıç Kategori 
üzerine tertip olunmuştur ve faz
la puvan alan kulüp te İstanbul 
şampiyonu olacaktır. Bu yüzden 
yarınki müsabakalar çok ehem
miyetlidir. Puvan toplamak için 
Galatasaray ve Fenerbahçe atlet
leri yarın en çetin müsabakalarını 
yapacaklardır. 

Fakat senelerden beri ıhmal 
edilen Galatasaray atletizm eki
bine nisbetle Fener bahçe ekibi 
şampiyonluğa daha yakındır. 

t . b Maamafih her şeye rağmen müsa-
•on ecru c b k 1 . . 

kapıda suyun Büyükdereye nis- • a a arın sıkı bır çekı!lme halınde 
ı ok kuıJvetli iki çifte dibi geçeceği muhakkaktır. 

ÖKSUREHLERE KnTRAH HAKKI EKREM J 

1 Kadıköy V a kıflar Mudürliiğü ilanları ıl 

iJ 

n 

------Kapalı Zarf Usulile i lan 
1 - Avcı koru Vakıf ormanlarının Darlık1 Knbna •aç, ı~arndere, 

• n ağılı Tep ce Oren, Obrıık ve F avu iJ!'re ı ı.kılcrındekl 

ndan ynp lacak (6000ı metre n.ıknbı g nıınnnı ıl m e kere t<'~ıll• 

20o0l metıe mikabı kuyın kereS'tt'-i Vl' k rL t lige yaıan11:1-nıı k ıın 

arı lallaı ıııdan yapılacak 20000 k nt 1 komuı kapalı zarf --0 t.lıle art-
tırnıa a \< nulm ştur. 

2 Meşe kere tesının gayrımanıul lıl'I er m lıe mikabı 2,5 ve k.ıyıı 

:,, ı te inın ga~·rımamul beher metı mık bı ( 11 llı ıı v komüruıı be 

lı r kcrıtnlınc !251 kuıu, kı'imct tahm n cdılm, tıı. 

3 Arttııma 9/81940 cuma guntl caat 1fi de K:ıdıko~ Vııkıflnı 

muduı luğünd yapılacaktır 

4 Arttırmaya gırecckler 1650 Jır mu~ııkknt teı. ın t v r<'cckkr-

dır. 

5 Bu nrttıı nıaya ait şartııaınevı ı"tcklılro \'ııkıflaı ıııiırlurllıgu-

ne murncaııtlıı gorebilırler. 

• İT ALYA ve MERKEZİ •• 
A vrupadan Şimendifer ile 

HER NEVi NAKLIY AT 
Tafsilat için : K. A. MÜLİ..ER ve Şki. 

MİNERVA HAN - GALA TA. Telefon: 40090 - P. K. 1090 

ı 
D.E\'LET DEMIRYOLLARI YEDi CI iŞLETME lltuDCRLl 

GUNDEN: 
1 lşlctııwnııı. ıhtıyacı içın E,mc - ine\ nrn~ınt.la ihz. ı ve ıtn <'rl 

lecek 10 000 metre mı kabı toplama kırm•bala t tı.ımıııı kapııl zaı f u u
lılc l'k iltmc>yc konmuştur. 

2 Ek~ıltnw 12 8/940 paurtc 1 g\lnu ~:ıal 10 ela Af~oııcla Yctlııı 
l,letme bınasındnkı işl<'tıııe komıı;yoıı rcısllği huzunınclıı ıcıa edilerek-
tır. 

3 llluhnmmC'ıı bedel 9200 iıra olup mu~.ıkknt tenııı ıtl 6!l0 lııa-

6 - Bu nrttırmayn lştırak "lecl'kler keıc-tc ve konmı v<: odun tı- dır 

cıır<'tll iştigal ettiklerine dair Tıcaret Oda•ındnıı :ıln('ıılı!ıırı ve•ıkııyı 4 Tıılıplrtın nıuuyyen gun ve cııııtten bır ~ant evvc•l tekllf mek 

dış zarla koyncııklnrdı!· tupluı ını Vl muvakkat trmirıat olarak nnkid 'e~ a lınııkıı mcktuıılıırını 

kapalı ve ınuhıirliı uıı t'la işletme konıi"roıı rci lığiııl' miırııcaatla tcv lı 
etmiş olmalaıı ve~nhut pocta ılc en geç ekc.ıltme ııııtlnden bir saııt e\

\'el gondermiş lıulunnınlnrı lazımdır. 

7 - Teklif mektupları iıçüncu '1 ııdderlr vaı.tlı ı; ınltcn bır •a tt ev

veline kııdar Kııdıkoy \ akıflar müdürluğundekı arttırma konıı ~pnu re

isliğine makbuz mukabılınde verllecektır Po•tn ıle gondl.!rılecek mek -
tuplnrın nihayet üçlineu maddede yazılı sııatten bır cııat C' veli ne kad:ır nı 

komi :1-on rcl lıgiıı gelmış olması ve dış zarfın mü hu r mu mile i~ ıce ka

patılmış olmıı ı lıl7.ımdır. Po tada vaki gecıkmeler makbul dei{ıldıı. 

(i Talıplerin eksiltme şnı tnamell'ı ini ve nıuknvefonıııne projeleri 
ışlC'tmc koml<:yonundan pııraqız alabllecckleri bıldirılir. (64M) 

* * * 
Muhaııınıen bedeli 10260 lira olan 9 kalem Ri.ı lııg otcıbu 1 ıı m 

162551 
tor Vl nkkiımlilııtöı yull'kleri 16/011940 paznı tesi gLiııu sn at 15 de ka
palı zaı f u ulill' Ank:ır:ıdn idare bir, ında ısatııı nlınacaktıı. 

Gayrimenkul satış ilanı 
Bu ı c ~ırınck i tlvc.nlerm (7G~l.50ı lıı ~lık n uvakkat t mıı at ıle kn 

nunun t.ıyın t lgı vc ı alnı ı VL tcklıfl ını m ıı un ııl 14 de kv.d r 
komi ~on reisli •ınc Hı melt ı i lazınıd ıı 

Ş ıtnamckı par 1 r.k Arkı d il lr d n, H ) 
darı)! ıd ı t ~ lu ıı ' (GG51) istanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden : 
Fatma, B hu;e \'e Nıız ninin 21 i7 he ap N ), ıl Sandl'ınnzd n l ısta n bu 1 vak 1 fi ar M Ü d ii r 1 Ü ğ Ü i 1an1 ar 1 1 

aldıgı 300 lirınn ka bııin i d e el ipot k c>IİJl vad ıncl borcunu •••a•••••••••••••••••••••ıii 
vcrmedlginden h kkınd yapıliln takıp uztrinc> 3202 No. lu kanunun 4G 1ılııl cın n c ili. 
ncı nmddc inin matufu 40 ıncı maclrl ine goıe s.-ıtılması ıc.ıp edeıı Kıı- Ci 11i J\I ktcırı bcdelı tcmiıwt 

dıko)ünde Cnfcrnga mahalle inin l\lod cad<l ı dl' ek 6 ~lu 'cı ı St\ Kriplc· kLm\lıu 100 - Toll JG llı a· 120 

No. lu kiırgir e\ in tamamı bir buçuk ay ınudd tle açık nı ttırı ıa'va kon-
1 

mu!'ltur. Satış tıı pu sicıl ka~ clına goı c vapılmnktudı r. A rltıı ınnya gl r- ı Luw ı c kompozc 1,iınıunı 2-,0 'l Ol li ı a 2G.! 

&O l{, 

lira ha tahnn 

için 

lira 1 uncü Vu-

kıfhan için ınek 
1 

tlycn 125 liıa pey ııkç i Vl!rtcektır. l\lılli bankalarımızdan biri -

nin teminat mektubu da kabul olunur. mı ıkmış bu tun vcrgılerl bele

diye re!';lnıleıi ve vnkı{ icaı i "'e taviz bedeli ve tcllııli~·e ru umu borç-

Gurcb hastahıınc ile Siı ke idr 4 un('u Vakıf hnnn lfzumu olan ~ u-

1 ltt 1 
Al'ttırnın şurtnaıne,i 7 /8 !l 10 taı ilıınden itıh:ın ıı tetkik ctuya n ı . 

karıda cin VE' miktarları yazılı konıüılcı a)•ı ı a) rı açık <'k iltme~e ko· 

ııulmuştur. ihalC'leri 1218/940 taı ihi ne rn tlı~ .ın pnzarte"i gunü saat 15 

de İ tan bul V kıfl r Başmud:.ıı lugu biı ıı ında toplanan komi ~ondn ~a-mek 
1 

tı~ nlerc Sandık· Hukuk işlcı ı Sc>rvlsinde açık bu'undurufocok -

t T lcıl kcıydı 'e alr lüzumlu ızahat ta artnamede v takip do - pıla('aktır. 
ır. apu 

d vnıdır Aıttırmnyn girmiş olaıılnr, lıuııl:ııı tetkik c>daek :ıtılı- Şaıtnaııı leri her gun ıe\•ıız.nı knlcmindl' gorukbılır. 
yasın 11 

(Go53) 

_ k lan ..... a~ nnıenkul lı::ıkkındn her ş )i o ıenıııi nd v ıtıbar o! ı· ga çı arı ... .. 
nur. Bıılncı aıttırn a J!l 9 910 tarıhıne mu!ladıf pcr mbc gunı C'I ~~·••••••••••••••••••••••••••! 
o-rıund kı'i.in s ndığımızdn !'Bl 10 dun 12 y k !:11 ) ıpıl tuktır l\1 1 ı·stanbul B 1 d. . ı·ı " 1 1 
\'akkat 1hale )B)lllabıln "I için tekltf C'dilecrk lı 1 lıı t ıuhnı nlıııın • e e ıyesı an arı 

i d ,,..., 1 im<'nkul ıuukellcfn tlcrlle Sa11 lık alacnır•nı tamamen i•••••••••••••••••••••••••••••• sı cap e en .,-. 
. 1 nsı ,.01 ttır Ak ı takdirde •on arttırıının taahhudu lıaki k:ıl ilk 

gcçmış o m .. • . . Yıllıl• 
mak şnrtıle 4/10 940 tnrıhıne musadıf cuma gunu nvni mahalde \'e ny· 1.iruBı teminat 
ni ı::antte ,.0n arttıı nınsı ;ı. apıhıcaktır. Bu arttırnındn ga)•ıimerıkul en 

310
,
00 

k 1 kt H k ı 23,25 
k tt 11 u"tundl' Lıırn ı nen ır. n ları tapu slcillerıle sabıt o -

ço ar ıranı 250,00 ı ,75 
mıyan alakadarlar ve irtıfnk hakkı "ahıplrrinin bu haklarını ve hu"u-

270
,
00 27

,
75 

.
1 

f ma•~rıfc ,ı,,ıı ıddialarını ilan tarihinden itibarl'n 20 gün 
sı e nrr. ve " ~50,00 18,75 
içinde ı>vrakı mu bıtclerile beraber dairemize blldimıeleri liızımdır. Bu 

250
,
00 18175 

'.litıretl<' haklarını bıldıı memış olan! arla hakları t:ıpu "icıllerile sabit ol-
d 

370,00 27,7.0 
mı~anlnı· sııtış bcdclıııın pn~laşmnı::ın an lıaıiç k:ılıılar. Dnha fazla ıııa- ~rıo,oo 
ıu~at ıılnıak l<.tı\eııl"• ın 9'301128 dos}·a No. sile Sıındığınm: Hukuk iş- 18

•
75 

1 1 2w,oo rn.75 
t etme er ıı zumu llun oltıııuı. )( rı 8('1 vı ınc mu racan • • * 250,00 18,75 

DiKKAT 

J<cıc"t<·cılcıdc kaın l\Ieıkl'z Hııllnde G No. hı ~ıızıhıın 
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> 
belen daha sakin olmasından do- eftrl 
layı yapılmaktadır. Bizce ajanlığı 
yarışların yanılması için Y enika-

Sıındık an alı nan gayrimeııkulu ipol<'k J?h<ıtermek pıya se.,.keden yegane sebep bu- RADYO PROGRAMI Eımııvet Snııdıgı 
dur. Fakat Büyükdereye nisbet- ==-- ---~ ıctiyrnkı" nnılı,mm1lııl(•rımız 11 koymu olduğu kı~m<'lin "r40 ırıı teca-

4~0.00 

310,00 

250,00 

370,00 

23,25 

]8,75 

27,75 
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> > , > 

11 

7 

3G 

, 
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, 
, 
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le sakin su yalnız Yenikapıda de- 3 Afu•to• Cumarte•İ vüz t·tmenıek uzrı <' ıhnll' t>cdelınln Ynrısıııa kııdnr boı ç V<'rmck sureU\e 
ğil, Modada da vardır. Bizce Mo- 7 30 1) 1 k t t Lıirat sözlerime), 3 - Salııhattin l'ı 1 k kt ı 
d .k k d . rogram ve nıem e <' sna - kolay ı go teı me · C( ıı · 

a temaşa ve tesvı no ·tasın an 73'" .. 1 'k 0 k t nar - Hic.ız "arkı· (Yuzunı gul e •le ----------------------------...:ıı..-Y "k d h I . ayarı, . v "uzı : r ·es ra puıça- ~ · 
_ enı apıy~ naz~ran a a e verı~ !arı (Pi.), 8.00 Ajans hnbC'rleri, 8_10 kızlar), 4 -1\:emani Rmı - Hicaz •• )t,. MEN AR R • 

lıdı~. Hb_atta Bd~;ı.koz koyu da mu- Ev kadını - Yemek listc!ll, 8.20-8.30 şarkı: (Pek cefiıcuson). 19.45 Ml'm- ,.. Ü\.>RET ANJYQ ~ 
nasıp ır yer ır. . , ı k · h b · 

Ç t 1 d . d 1 d l\luzik: Paul Lıncke den pnrçnlnr e et saat ayarı ve nınns n cılerı, 1 • d h ~ bir Lisede öğretmene ihtiyaç vardır Ögw ret- 1 

(G879) 

voruz Fakat k" b' d 13.30 Program \'e memleket saat turkuler, 20.30 Konuqmn (Gunün .... ~ enmek Üze b h f .. d h .. 

> > , > 14 > 
Yıllık kiı a muhanııııenlerilc ilk teminat miktarlıırı yukıırıdn yazılı 

yazıhnneler bir sene müddetle kiraya verilmek üzc•re ayı·ı ayn açık nrt

lırııın~ a konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve l\1uameliit 'Müılürliığü kıılc 
minele gornlecektir. f hııle 7 /8/940 çarşıımba günU . ıınt 14 de 1)nimi En 
cLinıendı• yapılııcaktıı. Talipledn ilk teminat makbuz vcyu mcktupln!'ile 
940 ~-ılına alt Tic;ııct Odası ve İktısat müduılüğünden nlncnklnrı ve i
kulnrıııı hamilen ihıılc guııu n un~ycn saatte Daimi Encümende bulun-
maları. (63li7) 

ırpın ı ı enız e >arış nr a Pi 20.00 Müzık: Müşterek "ark 1 . zmır e ususı .. . 1 
olan miı ki.ılatı biz df' takdir edi- ( .). 

1 81 
ve 1 menin üniversite ve Yuksek Okul mezunu olması şarttır. Ar-

"rı la • ,_ 1 sn ıdn ır .. sl u ak Yya- ayan, 13.:l& l\luzık: l\luhtelıf şarkı· me eleleıi), 20.6Ô l\lm:ik: 1- Oku- zu edenlerin şcrnıtı ogr k d 1 re u a ta ıçın e er gun 
ş rın ~apı ması usunu ere e- . . (8) d ( ı O) a ·ıı ar stnnb Jd I ·ı l'd iz · K z ------------------------ ---- -
'k · t'h d·ı · b' M d lar (Pi.), 13.60 AJans haberleri, yan: Semnhnt Özdl'n C" 1 _ s Ah· saat en u a ..a e ı e mır t •••• 

nı apı ın ı ap e ı mışse ız o a ' · T l b y d miiracaaı 1 ı · · 1 
veya Beykozu gerek suyun çır- 14.05 Muzlk: Plaklnrhı muhtelıf şnr- med _ Bn~ati Araban şarkı: (Goıurı- - a e e ur una c me erı rıca o unur. -
pıntısız olu undan ve gerek kurek kılar programının ?evn.mı, 14·20 ce bC'n seni), 2- Lemi - Kurcıgıır -----------------------------
•porunun tcsvik ve taammumü l\luzık: Oııeret .selek ıyonlıırı (Pi.), şarkı: (Dır golgc ol beni peşındln N v k"""' 1 t• d 
noktasından tercih ederiz. l 4.5o-l5.3o Muzık: C'nzb:md (Pl.I. koştur), 3- Udi Ahme<l - Kardgarl af ıa e a e 1 n en • 

Yarışlar çetin olacak 18.00 Progıanı. ve memleket ant şarlo: (Nazırın yok). 2-0kuyan:I • 
Yarınki kurek yarışları muhak- ayan, 18.05 l\lüzık: Hafıf Uvertur- Sadi Hoşse , 1- Blmen Şl'n - Kur- 10 940 cumaı tc ı gllnu ant 11 de Ankaradn Nl\fm Vckıılctf bi-

kak .ki çetin olacaktır. Diyebıliriz !er (Pl.J, 1830 ~tuzık:. Radyo caz dili H. Şarkı: (Yüzüm şen, hatıramı ~ası içinde malzeme muılurHlğu odasında toplnmııı nıalzcıı1,.. ek ilınıe ko
lu müsabakalar güneş ve Galata- orke lnıııı (İLırnhım Ozgur ldııresın- en), 2-Arif Bey - Kiııılili H. ar- mi ~onunda 8500 lira ınuhuınml'n bedelli 500 ton portlnnt çımentosumın 
uray ekiplerinm ciddi rekişme- de), 19·15 l\tuzık· Çalanlar: Fahırc kı·. (N'ı·ç·ın terke\le"ip •ittın), "· - ı t dll. 

~ ., ·• ek iltmc şnrtııame ındc ~npı an a at dola~ı ıle :renideıı 1 apalı zaıf 
lerıle geçecektir. Yalnız Galata- Feısnn, Refık Fer an. Şeri( Içlı, 1- l\1edcni Aziz Ef. - Huzzam şurkı: 

k u"ulılc <'kslltn1esi \ apılacaktır uray yarın i müsabakalara Ali, Olcu\nn: lllclek Tokgoz. 1- Faızc - (llC'r şelı gorcyim), 4 _ Jlulk turku· 
S h Eksıltnıc "aı tnaınesi vı teforrüııtı bcdelsir. olnrak ınalT.(I ıc Turgut, Ü n, Ahilya, Petro ve Şctarnb:ın şarkı: ( Badd vuslat ıçi\- sü: (A Fııdimcm hadi senle knçn- v 

11 

Ke im gibi en kuvvetli kurekçile- ın), 2 - Dede Ş"taı·aban şarkı: lım). 21.15 .l\lıizlk: Nıt nd Esengln _ luğund ·n alınnbllır. 
rini _sok~ı~acaktır. Acaba bu bir (Goıurndm gonlunıdm gitmez haya- Sakı;ııfon Solo, 21.30 Konuşmn (Hnd l\luvnl.kat tcminnt (ti37) lirn (50) kuıuştur. 
taktık mıdır~ lı), 3- ..... - Şehnaz şarkı: (Hem yo gazetesi), 21.45 Müzik: Rnd~o İsteklilerin teklif mektuplııını, ınuvnl.knt kmiııat \l' •• ltı 

Bunu~la beraber geç~n h?fta aldandım, hem aldattım), 4 - Unhnıi alon orkc trusı, 1 - J<:rnst Fisher: de yazılı ve aik ile biı'liktc n~rıi güıı snut 10 a kndnı mezkuı 
sazetemız taraf.ı.ndan t.ertıp.edıle.n Be• - Şehnaz şnrkı: (By dlll>cri iş- Tutıl ..... unleıi, 2-Winklrr: KAmanın 1 . 1. (40"9) 

1 d b 
d 1 k .. b " na makbuz mukulıillndc 'lierınc <'rı azımdır. ,, 

yarış ar a tecru e e ı en ı ı çıf- vAb z) 2 Oku'-nn· ·cemi Rız:ı A- k - 1 3 J h St R. --------------:----~--. "' , - .. • • • a !'! na gm r • . - o . rıı us : ı z il!iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİi~ te sarı kırmızıları memnun etmıı- • , • • 
t B . "b 

1 
k .k. ·r 

1 
hı,.kan, 1 -Taınburı Alı Ef. - t:şşak d<', 4 - l\tunkcl: Karn ormnn polkıı- r d:· G~~:~s::a~ı~ k;z:~a~;~1

1

:kr~ :ırkı. esen ey servu revanı. 2 - ı, • Puı.ıin .tein: Maskeli ?nlo, G: ı·NHl"SARLAR U. Mu··nURLU .. GUHOfH ·. 
~ h k 1 k d" O" t t k An Uç Iılıındn pt•rtre"ır 7- Rı-,.a aya ın ,ge me te ır. or e - b l 

(G5G5l 

. ,-:, . C .., etlı konu,ı;muş oluruz.. m n · l':nW-rmczzo, - Curzon: Gl-
e ıse ~uneş ve· aıntasaJa) ın ) e- . • . • 

ni ekibi arasında çetin bir yarış . Beyk.oz bu, ~ene yarışlara cıddı tana, 9 -'Rmf t: F.nt.crm(>zzo, 22.30 1 Keşif iliın ve şıutmııneal muciLincc .idnrcınizln Paşabahçe. ================ 
olacaktır. Galatasaraylıların mem- bır şekılde hazırlanmamıştır. Bu J\fenıleket sant nyarı, nj:ıns haberle- l\lüskirııt falırlka ında yaptıracağı parçn emniyetli sığınak inşnntı nçık Tasviri Efkar 
lekette ilkevvel tatbik ettikleri yüzden fevkalade haller zuhur et- ri: ziraat, eshnm - tah\'ilut, kamlıi
Favibain sistemi yarınki yarı lar-ı mezse bu müsabakalarda Beyko- yo -nukut borsası (Piynt), 22.50 
da da mühim rol oynıyacağı ci- zun fazla bır pa_> alması ihtimali l\fiızik: Radyo salon orkestrası 
betle bu müsabakalara Galata sa- yoktur. ıırogı nmıııııı dcvtııl\I, yalnız uzun -
rayın zayıf bir kadro ile çıkmasile Fenerbahçe, Anadolu ve De- dalga postnsilc. 22.50 Konuşma (I<:c· 
beraber Guncşın kazanacağı da mirspor ekiplerine gelince, Bey- nebi dillerde - Yalnız kı a dalga pos
mı:h~kkak değıldir. Ancak Yarın- kozun kaçıracağı üçüncülükleri en ta ile), 2,UO llluzik: Cazbaııd (Pi.), 
ki yan lan en fazla şansı olan anslı olanı toplıyaeaktır. 23.25-23.:'JO Ynrınkl progınm ve ka. 
takım knzanacaktır demekle İsa. S üleym an Tekil pam . 

ek iltıneye konmuştuı. 
2 Keşif bedeli 9379,80 !ıra, muvakkat teminntı 693,40 liradır. Nüshası (5) Kuruştur. 
3 - J~ksiltıne 16 8 940 cuma l!,'Ünü snnt 16,30 <la Kııbnt::ışta Le-

1 
y- k H 

vnzım ve l\lübayaııt şube indeki alım komi yonuııdn yapılacaktı!', 11 A bone Şeraiti ~~1!Y• lç~l9 
4 Şartnanı<· sözü geç n Levazım şubesi veznesinden 47 kuruş 

mukabilinde alınabilir. Senelik •....•...... 
6 - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün vc> saatte şartna - Altı aylık ........ . 

menin F fıkrıısıııda yazılı vesaik ve c' 7,5 güvenme pnrnlarılo birlikte Üç aylık .. : ........ . 
mezkur komisyona mCracnntları. (6474) 1 Bir aylık ........... . 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 ::t 1450 , 
400 , 800 , 
l 60 > yoktur. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra ahına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı 
tutar ve akmasına mani 
olur. Yağlı ve yağsız olan 

tüp ve vazoları vardır. 

-.hlbl: Z. T. EBÜZZIYA 

Neıriyat Mildüril : C. BABAN 

Bnsıldığı yer: MATBAA! EBÜZZIVA 
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Asipirol Necati AQn, sızılarm, nelle, grip, romatizmanın il8e1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
• J 


