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Bir · ınsanın terbiyesi, başkala-
rının terbiyesizli e karşı en 
kuvvetli kalkandır. * * * ~azırana kadar halledilmiş kuponları 

~onclermelidirler. Eksik nüshalar S kuruı 
~ııkabilinde matbaamı:dan tedarik edi· 
/~il~r. 5 haziranda müsabakanın halle· 

Bafmaharriri: 
EBÜZZIY A zade VELiD 

M0STAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Telı. Tasvlıiefknr İstanbul 

( • crltl 5 nc·I yfıımndndır) 

'-.:_:.._ mıı fekli ilan edilecektir. .J 
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. • * * 
r ... ,u lngilizlere göre : Alma I ·· i - n ara gore : ..... ,... 
- Ordunun kısmı küllisi 'Alman t D ·· k -

1 
~ uza- un e~que'in kapılarına gelmiş bulunu-

ğına düşmeden kaçırılmıştır. Düşmanın y l Ş ld 

1 1::=~_=-== :r ar ıma e muhasara altında bulunan 
_ Büyük Britanga adalarına asker ihraç et- .r ransız kuvvetlerinin kısmı h 
= mek i~şebbüsü ~htinz_al dahi~indedir .. D~ş- sara ve esir edilmiştir. Jngilizt;~mı m~ ~,- ~ 

I
s man bıre beş nısbetınde zagıat verdı Dun- /ilerini kaçırmak iç" d e ısmı u - ~ 

d
. dJ - k · l b " ld ın anu ane mukav = 

D k 
. akı· su se . i. erque cwarı su ara ogu u. met ediyorlar. e- ~ 

Fransızlar Abeville'in 
Varoşlarına Sokuldular 

G .... 
... !!.~~!! .. :!~~!:!! 

Amerikanın 
Hududu 
Fransada ise •• 

ı 111uın11 11111111 1uıı ııuııuıt1nmınuuuuıuuı -J 
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açıldı, Alman hücum arabaları ,. Vaziyetin hülösası '"'1 
'""""""""""'""'"""'"""" 

durduruldu ve şehir müdafaa edildi 

' 
1 ngifü. ve Fransızlar Dunkerquede 

bili mukavemet ediyorlar. Bu-

1

. 
nu Fransız tebliğleri sarahaten söy
lüyor. Alman tebliği de tevil tari
kile ve ıözü uzatmak ıuretile itiraf 
ediyor. Belçikada ve Fransamn ıi
matinde bir aralık pek çok sıkışmış 
olan 1ngiliz ve Fransız kıtaatı, Al
manlann faile kuvvetlerine rağmen 
teslim olmamıılar, hatta ekseriyet 
itibarile esir de düşmcmiıler ve ne 
yapıp yapıp Dunkerque'e vasıl ola-

lı 
bilmişlerdir. ŞiŞmdi orada İngiliz ve 
Fransız donanmasının himayesinde 
gemilere binmekle meşguldür. Al
man tayyareleri, bu irkap ameliyesi-
ni işkal için mütemadi surette hü· 
cum ettikleri cihetle, fU anda o Iİ· 
manda, belki bu harbin en f ed sah- 1 
neleri cereyan etmektedir. Fakat şu- Fılandres cephesinde müttefikler irkôp hareketir.i bü ük 0 t' l 
rası da muhakkaktır, ki iki gün ev-

1 
başarmaktadırlar. Aldı/!ımız rady o ve ajans haberl:,ine gn:::r:~ e 

velki Alman tebliğlerine rağmen, son vaziyeti gösterir har ita 
Almanlar İngiliz ve Fransız kıtaatı- . · nı ne toplan esir edehilmiııler, ne del :arıs: 31 (Hu usı). - ~landı esdcki' ·i cok 1\ ı bu Pkıldt: dl.\ .ın etmek. 

~ Devı.mı sııyfa 6, sütu n 2 de) muttdık kuvvetlerı vazı) ctl<.'ri na - tedır --------------==\ zık olmakla bcr.ıber ümitsiz dC'ğildir . Alı_na~ tebl_'P ~ ı m~n. buradakı \'a -

vadde 

ve Dunkerque>'dekı t<ıhli\<· amc>liyc ., zıvetın ..ımıtı.ız oldugu ~ olundaki be-
• ~Devamı &ayfa 3, sütun 2 de) 
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Yugoslavya veRumanya ordularının 
bazı sınıflarını terhis ediyorlar. 

Paraşüt Harbinde Kullanılan 
Son Tabiye Usulleri 
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Arkadaşımız izmirde: 18 
Bazı Vergi Ve Resimlere Zam Yapılma~ına Dair Kanuna Göre: 

Sabatay· Sevinin Damga Resimleri 
Arttırılan Evrak 

Nakil Vasıtaları 
•• 

• 
lzmirdeki Evinde 

Oniversitede 
lmtihantara 
Başlandı 

Ucretlerine Zam 

Arkadaşımız dönmeliğin kurucusu Sabatay Sevinin İz
mirıdcl..i eı.ini zİ)"nret edi!-·or 't'e im mezhebin banisi hakkında 
topladığı dikkate şayan malümatı l'erıyor. 

Yeni Kanunun Tatbikına bu 

~ 
Tramvay, Tren Ve Vapur 

•• 
günden itibaren haşlanıyor Ucretleri. Bugün Arhyor 

Irgat pazarında Saf halk <ta ona Bazı vergi ve resim1ere zam yapılma· 
Cündü~ 90'kağmda- !kapılıyordu. c Bizi ~na dair ikanı;...: hükümlerinden olarak 
yız. Yüzleri :renk A M . d _ - damga resminde )'ap1lan zamlar da bu-
.renk badanalarla rzı ev u a gotu- günden itibnren tatbik olunmaktadır. 

recck, yahudi salta- Evrak ve vesaikten bir çoğuna yapılan 
tnz.denmiş eski ev- natmı kur;lcak olan zam miktan yüzde elliyi bulmaktadır. 
Jerin iğri büğrü, kn- mehdi iste budur!.> Nisbi re.simde yüzde on zam vardır. 
pıl rı önıinde aileler öbek obdı. çömel- d~> en gaf Ue{ çoktu. lstida :ve dı,ğe.r bazJ halkın fazla ve fa• 
miJler. kart.ıdan .kartıya konu U)orlar. Se1.-i h a fardan örd~ti tazyik mil bir şekilde alakndar olduğu evraka 
ko U§tn ~ocuklarma bakarak gülü Ü· üzerıne İzmrr'dcn JstanbcLı grtti. O- yapışacak bazı pul paralannda da deği. 
yorl r. rada da ortatı • ı kano;hrdı. Yme halk ıklık o1mamıştır. 

- El 'kortiyo de Sevi~ kcndısıne taraftar, resmi, dini makam· Defterdarlığın, attan resimler hak-
BUtun yuzler ıı. e e:Uer ssğa. aynı ıs- l r muanzdı. Derken sc)'ahatler lbirb:- kında.IU teblı.ği ~ıdadır: 

tikamete çcvriler~L:. ayni kapıyı göste· rini takip etti: Sdanik, isxenderiye, Damga Resimleri Arttınlan Evrak 
rb orlar: Kahire, Kudus, U tc-p, tekra,. {zmrr... 1 - Her nevi taahhüt, borç, kefalet, 

- Aki! Ayl.. Akil.. Sabetay Sevi 'mtlmde bir yahudi temir.at, rehin ve yediemin senetleri, 
Daracık bır soka_ğ.ın so1unda. ay- mehdismin çıkışı artık dünyanın her ta· mukavdcnameler, faturalar, ordinolar, 

dınl k ve çiçeklı btr aviuya açılan ku- rafında duyulmu,ııa. ıı.•e sair mütedavil ve ticari evrak ve se
çük 'e eski bir ka,pını:ı önündeyiz. 1665 e kadar .kah mucize1er göste- netler ve bunların bordroları. borsa e-

Bur e:ı, OamanL imparatorluğunu rerek. kiıh .-astladığı milyonerlerin mirleri 1•e bor.sn alı;J ve sat~ beyanna
da . ~ir hsyii. ı:ı~u~ etmiş, yahw:!ilik yardımile fakirlere avuç .avuç paralar melcri, Eint cetvelleri, lokant_a ve ot~lle 
tar~.hınde muh~- .bı~ yer. tut.muş_ vej dağıtarak, boylece bazı hahamlan bile rin yiyecek ve iQCcek listelerı: 2-Lıse, 
(donme.ler,) dedı.gımtt kafileyı dogur- mehdıliğine inandırarak j j azıtan Sevı muallim mektebi ve yüksek mektep şa 
muş me§hur düzme yabodi mehdisi nihayet lunirde elo"İnİn kakapısı önüne hadctnnme ve tasdiknameleri;3-De-
Sabatay Sev:i"nin evidir. çıkıyor, bir 'koca keçi h<>ynuzunu ;;t. pozito ilmühaberleri, makbuz ve ibra-

'Oç y\.İz elli yıl evvelki yapıc.ılann e- nameler, yolcu ve yolculara mahsus eş-
li.ndcn çk~ bu acnip fakat .artık bir ya bıletleri~ 4 - iyi hizmet vesikaları 
zıyaretgah olm~ evin. üstleri kemerli ve tercümeihnl varak.alan~ 5 - f.Jılj. 
daracık merdiverllerini çlktik, duvar- hibre ve vukuf mümeyyiz ve muham-
lan Hazreti Musa'ııın '\'e Beni lsn.il min raporları ve ısuretleri, keşif ve mu· 
büyüklerinin :resimler.ile .aüslü, Binago- a}·ene raporları, inşaatn müteallik re-
gu andıran bir küçücük taş sofada dur- ' sim. plan. hadta ve keşif deherleri, I 
duk. Kenarda lbir ibadet rahJcsi ve ijş.. protesto ve ihtarnamelerle cevapları ve 
tünde muk ddes kitaplar vardı. suretleri; 6 - ilmühaberler, ta5dikna-

- Sevi işte burada dua ederdi. me, şahadetname, hüviyet varakaları, 
Ve yandaki. kubbelerinden koca etibba raporları. tah1il raporları, ödünç 

koe:l demir halkalar sarkan ambarımsı para verme iş1e.rine ait vesika1ar: 7 -
odayı göstererek: Bilançolar, menşe ve mahreç şahadet-

- Burad:ı da yat<ırdı, dediler. nameleri, pasaportlar; 8 - .. l ler nevi 

B f k d i 
· · · ı· ruhsatnameler ve ruhsat ve unvan tez. 

ana ıre a at e en zmırın sevım 1 • 1. . r "k ·ı "'h b 1 . · d N lb d -ı H f kerelerı, a umetı arı a ı mu a er erı, 
sımadsı - ostumd"k ah an okglu ı zı, tır- ihtisas vesikaları, sertirikalnr ~:e bunlara 
man ıgımız ı asama· a"ın acısını 1 __ ı. hl · 9 H • · ·ı· 
çıkarmak hırsill", maşallahı olan iri ynzı a~ t

1
er en: - 1 erknevıl 1 

an-
.. d · • k k" '- 1 - lar. levha ar, program ar, ata oglar 

gov esını or oı ta ı KO tuga gömer- ·· f if 1 • · k··ı k : 
k t ti t ti 

··ı d" seyrusc er tar e erı, sır u er ve ta vım 
en a ı a ı gu umse ı: i 1 O R • h • d · er: - esmı ve ususı aır.e ve 

- Burada da oturur ve yerdi ga- _ ;'İTlÜes e dfer, alelümam ticarethandler 

· S g- t Sevinin odasında . · k• cemıyet ve up er memur ve musta • 

Dün ÜnüJ~nte Hukuk F alıülte•İ eleme imtihanlarına baıtan· l 
mııtu. 

l Haz.irarula da fktı.at Falr.ülte•inin elemelerine baılanacaktır. 
Bu Yıl Tıp Fakültesi takriben 300 kadar mez.un verebilecektir. 

3 Hazircnda da diler anrfların imtihanları yapılacııldır. 
Kamplar Ja 5 T emm.ıız.Jan 25 Temmuza, l Afu.tonan 30 1 

jı\furlosa luıdar olmalı üz.ere iki partüle yapdacalttrr,. 

L,------------~-----------------' 
Dü.nkii Mulıak.emeler: 

Şehirli~eri Kandırmağa Teşebbüs 
Eden iki Köylü Mahkum Oldtı 

E. izzetin N. Nazif aleyhine açtığı 
davaya bakıldı. Maznun dedi ki: "Ha
karet etmed·m, nihayet siyasi yazı yaza-

. bilec kseriyeye.geldin, demek istedim!n 
lıba... 1 ki"' 1 h • 

Hep oturduk ve bıze mihmandar- a a ay flmdı 11 demlerile mütekait, dul ve yetimlerin 
1 k t k k · · ·· · · · ev h'b" b ı b d Nizamettin r-\azif tarafından #E.nsa- Su "dd" k ı · e ı:ne neza .etını gostermış lzmırl sa ı ı ayan her nev:i istihkak arına ait or ro ve se- .. zan • ıasını te rar etmiş ve bun-
'- h d t" 1 ·· ·· -r f 1 - ri Bülend> imzasile kendi .nazetcsİnde d 'dd · • _,a u ı cemaa ı mensup arının, uç yuz netler: 11 - • . asarru senet en ve fe. ·b an onra mu cıumumı mütaleasını 
yıl evvel yahudilık aleminde kıyamet- türerek, toplanan halka avazı çıktığı rağ ve intikal zabıtnameleri, tereke ve yazılan bir fıkra ıle Son Telgraf gaze- serdetmistir. Müdcleiumumi suçun sa
ler kopormış olan Sabat.ty Sevinin ha- kadar bağırıyor: cBen peygamberim!> taksimi veraset varaka veya defterfer· lesi sahıbi Etcr-1 izzet Benice :kendisine bit olmdaığını anlatmış ve maznunun 
yatı ve maceraları hakkında verdikleri Bin bir sebeple bunalmış olan haH. hibe vasiyetname ve ölüme bağlı ta

1

~ 'hnknret edıldiğini iddia ederek Niza. heraetıni istemiştir. Muhakeme müda· 

iZ
• h t d" 1 d"k ta se · · · d h k ' h · "h ı k mellin Nazif nle'-iıine A~iye Yedinci "- •- · · b k b a a ı ın e ı : vınç ıçın e ay ·ınşıyor: sarruAar ve er nevı ı a e ararları· ~ ıaa ve e>arar ıçıın aş a ir güne bıra-

- Sevi, İspanya' dan koğulcluktan c.- Yaşa51n padişahımız .• yaşasın 12 - Biletle girilen eğlence ve tema~ Ceza Mahkcmesi.-ıdc hir hakaret da- kdmı tır. 
sonra Morn'ya gitmi§, oradan da iz. peyga'l!1be_rimizl>. .. .. • . şa yerlerinin duhuliye ~ileti eri; 1 3 - vası açmı:itı. Aıitadapnı Yaralıyaıı Adam Mahkum 
mire gelmiş bir aileden Lir yumurta- Ve lzmırde, cşı gorulmemış hır bay· Hükumet dairelerine ıbrazında ibraz Muhakemeye dün başlanmışhr. E- Oldu. 

·1 d 7 ra b 1 B · i Sel· 1 k ·ı h 1 tem İzzet mahkemeye gelmemişti. Ni- S cının og u ur. temmuz 1626 tarİ· m a~ ıyor. u sevınç ırtınası a- puluna tabi o an evra ı e u asa, su- abri adında birisi, gc"cnlcrde bir 
:ı. • d b d d k Ed S f B 1 d ş· ı· ı zamettin Nazif mezkur fıkrayı mizah "" nın c ura a oğmuştur. Bizim Pas· nı • • ırne, 0 ya, e gra • ıma ı ret ve tercüme eri ve resme tabi bilu- gece içip sarhoş olduktan sonra arka .. 

Fevkalade ahvalden do1ayı batı 
vergi ve resimlere zam 1-apılmas1nt1 
dair .kanun büküm1crine GÖre nakliye 
vergisine yapılan zam. banliyö tren· 
leri, limanda iş!iyen '\o·apurlar v.e traın• 
vnylarda bugünden itıbarcn tatbik e• 

dilmiye başlanacaktır. Bu zii.mlar, da· 
ha ziyade birinci mevki ücretlerinde 
yapılmaktadır. 

Tramvayda, yalnız uzun mesafeli 
birinci mevki bile:tlerine on para zarrı 
vardır. Yedi buçuk kuruş olan bu bi· 
Jetler yedi kuru§ otuz paraya çıkmıştıt· 

Şirket vapurlannda, köprüden Bü· r 
yükdere, Sarıyer ve üçüncü mıntnkl'I 
sayılan uzak iskelelere gidiş biletlerine 
20 para, ikinci me1-ki biletlerine on 
para znm vardır. 

Adalar Hattı 
DeoizyoUan l !etmesinin mütcca'!>•ir 

sahiller vapurılarmda, köprüden Kala• 
mışa kadar olan birinci ve ikinci mın
taka olan Kınalı, Burgaz adalarile Bos· 
tancıya kadar olan Anadolu iSkelele
rinin birinci ve il-inci mevki gidi;ı bi· 
letlerile birinci me:v.ki gidiş yarım bi· 
letlerinde on para zam vardır. 

Köpruden ıüçüncü mıntaka olaı:ı 
Heybeli ve Büyükada}·la Pend~ ka· 
dar iskelelere birinci mevki biletlerine 

\ 
20 para zam yapılmıştır. 

Yalovaya birinci vıe ikinci mevki bi· 
Jetlerinde yirmi para. )'arım biletlerin· 
de on para r.am ıı.'Brdır. 

Trenlerde ..• 
Sirkeciden Çekmeceye ve ciğer ıİSI 

laıyonlara birinci mevki aidis+.e ve gi· 
diş gdişte birer ıkuru zam yapılmış• 
Lır. 

Haydarpaşa - Pendik banHyösünde 
de zam miktan bunun aynidir. 

Uzak mesafelere vapur ve :tren se· 
ferlcrmdC" nakli)e ergasmc birinci 
mevkilerde ) üzde on beş. ikinci mev· 
kilerde yuzde on zam atınacaktır. 

İç ticaret mum 
müdürünün letkilderl 

İç Ticaret Umum Müdürü Cahit dün 
sabah Anlcnraclan ehrimizc gclmi tir. 
Umum Müdür ithalat birliklC'ri merke-
zinde meşgul olmuş, bu arada Oemir 
itha1at Birliği ne temaslarda bulun· 
mu . muhtelif isler üzerinde i7:a1hnt al-
mıştır. İthalat birliklerinin vaziyetler\ 

üzerinde tetkikata bugün de devam e• 

decek olan umum müdür yarın aqalll 
Ankaraya dönecektir. l ·ı_ d d" · Afrıka Al p 1 h d'I · ~ d · 1 ve eg·lencc olarak yazdığım, ..ö-er E- d tc ı~os e lğınıiz dönmelerin dedesi • manya, 0 onya ya u ı erı· mum evrakın resmı aıre ere ibraz 0 • -... aşı kunduracı Mehmetle evvelce ara· 

1 b d 
k 11 1 B .L tem {zzete ot.Almnncılıb isnad edecek. 

o an u a anı burada 18 yaşına kadar ne aaar yayı ıyor. unoan cesaret a- lunacak hulasa, suret ve tercümcleri· iannda ~errn bir meseleyi batırlamı E N • 
d 1 ~ · d d'" 38 k il ~ b··ı·· 1 k I • se bunu başmakale o1arak yazabilece- ,._.. t ki musevi me reselerinde okudu. Bu es- an ~evı .e. unyayı ra ıga o ıı· bir kuruştan aşağı o an esir er bir ku- ve doğru. ~~hınedin d~kkanına gide- a l'\.Ta ti Ol 

nada bilhassa hocası 'Yusef Eskofanın yor, kendını de krallar kralı sayıyor. rufa iblağ edilecektir. ğini söylemiş v.e: ırck kendısını bıçakla agır 511rettc :ra- J 
nazan dikkatini cclbetti. Çünkü daha Derken aaraydan fzmir kadwna Se- - «- YllDyı >·anlış anlamışlar. çünkü ıraLunışt B ı d• y 
küQiik yaşta iken (baş) olmak. büyük vinin lstanbula aevki için emir geliyor. 1 b 1 R d b~ orada Ete~ izzet içi~ cNi.lıayct Sİ· Sdciz;~ Asliye Ceza Mahkemesine e e ıye apıyor 
i ler görmek, hatta peygamberlik. Sevi cBen Atlahın emrile istanbula gi- stan U a yosu YasJ ~zı yazabılecek sevıyeye geldin>· verilen Sabrinin dün muhakemesi bi- - ---
mc-hdilik taslamak hevesinde idi. Mu- diyorum!» diyerek yoJa çık1yor. 39 demek i~temi.ştim.~ ?emiştir. tirilmiş, suçu sabit görülerek 8 ay müd-
alliminin, akrabasının, dostlarının na- giınde vardığı Çaoakkalede subaşının Faaliyete Geçiyor Etem lu:etın vekilı de davalarını i. detle hapis ceznsına mahkum edilmis- Belediye kasaplar ıirketinİll 
sihatleri onu bu tehlikeli sevdadan bir huzurunda hesap vermek mecburiyeti- zııb ederek nıüekkı1ının şeref ve hav- tir. • 18 kamyonla 3 deniz mo• 
türlü vazgeçiremedi. Her tiirlü günah· ni duyunca, Sevi her şeyi inkar ediyo!. ---·--- siyetile oynandığını ileri 1iÜrmiış, t~i- Fener Cinayeti Katili törüne ayda 13,200 lira 
t an ur.ık yaışıyor, boyuna oruç tutuyor Buna ıağmen Aydos zindanına atılıp Radyo senelik ücretlerinin yes.ini istemiştir. l EvYdki hafta Fenerdeki nişanlısı kira verecek 
ve durmadan kendini saydırmak, baş zinc.ire vuruluyor. Bu duyulunca her • • b •• d 't"b Fakat mahkeme, davaya mevzu ya- Esmanın evine tecavüz ederek komsu- Et naklıyatı bugünden itıbaren f3C' 
tanıtmak için propagandalar yapıyor- taraftan, hatta Lehistan, Almanya, i- tahsıbne ugun en 1 1 aren .zının ç.J.:tığı nü hanın bir gün evvelki- su MustafayJ öldüren gemici Hüse;in tediyeye geçmi ir. Tesisat hususunda 
du. S:vi güzel yüzlü, güzel sesli, nab- taly~ ve H_ollandadan akın akın :ziya- başlanıyor ni tetkik cl:mek lüzumu_nu gördüğiin· Yedinci Sorgu Hakimliğine tevdi edil- Kasaplar Şirketıle yaptlan temaslar 
k_alı •. brr adamdL 22 ya11ında ıöyle dü- ~e_tçıleı ~elıy~r .. ~unlar, d~ası?ı al~ak Posta ve Telgrnf Umum Müdürlüğü den duruşmayı başka hır güne bırak- miş, sorgu neticesinde mevlfofiyet ha- bitmiş. iki tarnf arasında anlaşma ha-
ıunuyordu: c:Yahudi mıllctir.i dağı- ıçın Sevıye Lırbırınden dcgerlı hedıy"!· tarafından lstnnbul radyosunun çalış- mı~ır. linin devamına karar verilmiştir. sıl olmu~tur. Belediye -şirketin vesaiti-
n.~khkt n kurtararak Arzı Mev"uda gÖ· fer a~nuyorlar.. • • tırılması hakkmda hazırlanan proje Salçaya Tuğla Karıftırıp S tan Tatlıcıyı Öldüren Adamın 18 Sene ni 13,200 lira aylıkla lcira1amL'!tır. Harp 
turmdc İçin. bir mehdinin geleC:Cğini Nıha}:t Edırneye sevkedılen Sev:, Başveklllete arz.edilmiştir. ' Köylüler Mah\<eınede a Hapsi isteniyor vaziyeti dolayısile Avrupadan moderıı 
mukaddes kıtaplar yazıyor. Pekı bu Çtkanldıgı mahkeme huzurunda padı- Esaslı tetkiklere dayanan hu · İ b ı · ,_.. bir kaç ay evvel Şehzadebaşındnki tesisat getirtilcmedimnden -!-Letle 

hd" b l • şah ·ı . - t . d pro1e- stan u n cıvar ıwylerden Recep ile e.· ~· nıe ı en o amaz mıyım}> 1~ emrı e mucıze gos eımıye .. av::t de İstanbul radyosundan kolaYfıkla İs· k da Mch t h . mlı tatlıcıyı öldüren Ruınanyalı ara- böyle bir anlaşma yapmak mecburiye· 
O tarihlerde hıristiyanlık v~ müslü- edılı~or. Oja <~ılçıp~k ol, ~ucudu- tifade edilebileceği hildiri1mektedir. Bu artı~ afdıkları n::lçal re g~mışler v~ bacı Hacı Molla Dördüncü Sorgu Ha- ti ha ıl olmuştur. Bununia beraber şir

manlık alemlerinde de, mehdilerin tü- İe 0 atsın ar. . er 0 ar tenıne sap- hale göre, Mntbunt Umum Müdürlüğü ~nştırarnk evler· da~a tug a: to~rj. kimliğine verilmişti. ketin vesaitini de bugünün icaplarına 
rediğine dair haberler alınıyordu. Se- an?182' ya~~~ - bır. zıırar ver~ezlerae tarnfından yakında bu hususta tatbi· k"'y aalçast.» di~ ~ il§mıya' ~ al ıs Dördü lCU Sorgu Hakimliği Hacı uygun görmiyen Belediye, asri tc.!ıisat 
vi de yava yavaı taraftarlar peyda e- sc8 nın "?.eh~ılıg~:_!ınanırızl>. dıyorl?r. kata geçileceği anlaşılmaktadır. 0-•nrdır ere satmıya aşa- Molla hakkındaki tahkikatını bitirmiş temini hususunda Avrupa memleketie-
d"y d unun uz.enne .;;JCYJ yelkenlen auya ın- l · · mı~ • k · • k l "k· ·ı d ek ecl' :o -'1 d" 

1 or u. d" . . 
0

_ chd" f 
1 

-·. Radyo abone ennın Yeni yıl ücret· 6u suretle bir ha·••· L· • ka d ve ararnamesını ya7..ara ·suç uyu l ·ın- rı e temasa cvam ctm ::t IT. ocıe 1
1 

Sev" k d" . b h ] ınyor. c:ocn m ı a an degılımb h · ı· b .. .rJI ıumseyı D ı· . A- C Mnhk • . . "lk . k• d A d .. .ı· d ı en mı u u yaya 
0 

kadar d" !erinin ta sı ınc ugunden itibaren ran köylüler nihayet y: k in I cı gır e~a .•. emesıne vermıştır. ye ı ım ·an a vrupa an surauı e· 
kapbrmııtı ilci ai1ai tarafından evlen- ıyor. . • w başlanmaktadır. Asliye Üçüncü Ceza Ma I ~ nmı~ ar ve Sorgu Hakımlıgı Hacı Mollanın 448 niz motötleri ve et nakline mahsus 
dirilclij;i halde genç Mine el sürmed"ı Padışah ıse ortalıgı allakbtıllak ede· k d ·ı . lerd'ır o·· b 1 a \ emcshınke ve- inci maddeye göre 18 sene hapsini İs· kamyonlar getirtecektir. Şirketten ki-

- , k •. - "d b •. h ' k ) _ :Haziran sonuna a ar radyo abone rı mı~ . un un arın mu a eme . 
onunla lbir kardq g!bi ya,adı. r~ ~rup gı en u mut lf argaJ& ıga ücretini ödemiyenfere on beş gün zar- sim bitiren mahke 'lı ik' ~ . temektedır. ralanan vesait ~ 8 kamyonla 3 deni% 

Nihayet. bir gün to I d • b'" ··1c: b" bır nıhayet vermek arzusundadır: cO fında mektupla tebligat yapılacak ve d b"rar ay ~e, har .ı ı suç uyu Bir Kaçakçı Şebekesinin ElebaJısı motöründen ibarettir. 

kalabal
_1_ huzu d pTa ıgı uyu kuır halde müslüman olaunb emrini ve.rİ· a hkı. t ~r.~r gun pıa cezasJna Yakalandı ~ run a atragramı 0 • Se . . I ücret bunlordan yüz.de yirmi fazla ola- ma um e mıstır. B' I . .k • 1 ·--""'"'""'"'""'"""'"""'"'

11

""""°! 
<lu. Halbuki evvdce ancal: K düst yor ve vı ıç oğ anlar hamamına gi· rak alınacaktır. Bu tebligata .rağmen 1 mek ır zaman ar genış mı ·yasta eroın • 31 Sene eml JaSYifİ EfİBf § 

Su··ıeyman mabedm" de bu- ,,._ bahau I e rip bir tem_iz_y:ı __ kandıktan, verilen yeni b ·· t ' · • ) Ev en vadile dolandanldtğını kaçakçılığı yaptıktan . . so_nra .. ş.e.be.kesi 1 .., ___ .,.ı 
Y

u.. m ar a one ucre mı ve.rmıyen er mahkeme· idd" Ed G k d b """""'""• •• "' " -
t af d 

L b T abalara burunup, hediye. edilen keııe l ki ıa en enç Kızın ele geçen, fakat en ısı ır turlu yaka-
ar m an o.r.unan u atragramm it kçd . d b . d ye veri ece er ve kendilerinden ka· Muhakemesi 1 S · d d k" k k d Balkan federasyonu 

tehu olcunmuı için mehdinin k cııe a en e ce e ın irdikten son- nun hükmünce mahkemenin takdirine f h" .. f 1 anamıynn aıt a ın a ı aça çı ün 
yahudi mülctini Arzı Mev"ud ? .. 'P ra (Kapıaba;ı Mehmet Efendi) olu- göre 25 liradan ZSO liraya kadar para n ısar mu ettiş erinden Ekrem bir ele geçirilmiştir. 23 Haziran 1909 

• d Sü"l a gotw- yor. l k kaç ay evycl Suzan adında bir kızla Sait zaten hııklcında tevkif bran _ 
mesı ve ora a eyrnan mabedinin cezası a ınaca · ve bunların ruhsatna• t · k b l d • d h ı_ L I 1_ . İstanbula yeni Rus sefidnin tayini mu· 

k 1 1
• d ATkasından da, ona inanını• olan· 1 · d · t l 1 k anı§mıı ve sev~ere nişanlanmıştır. u un ugun an emen .r.aça.-:çı ı.. ı•· . 

uru ması azım ı. Mukaddes kitaplıır lar. Öteden beriden kafile kafile isla· me erı e ıp a o unacu tır. Ancak bir müddet <ıonra nişan bozul- !erine bakan Beşinci Asliye Ceza Mah- nasebctile bir başnuıknlc yazan Eb~z.zı-
bu duanın, ondan evvel, başka şeki?- muş ve Suzan Aslive Sekizinci Ceza l.:e.rnesine gönderilmicıtir. Y.n mer_hum, Alınanların cŞarka dogrıı> 
d h k 

_,_, miyeti kabul ediyorlar ki, işte dönme- mete mahkum oluyor. Ancak bu ele, k J ..,.. t d '--h ed k bu '- R e, er ·ün ta1<1undan oJuraa olsun o- ler dediğimiz bunlaTdır. !\1ah emesine müracaat ederek E.lcre· ................................ "'""'""'"""""' sıyase m en Ui.l s ere na ... arp us· 
kunm kat'i -k'ld . 1 d" nvuca sığmaz adamın İstanbulda otıı· min kendisini edeneceg-inden bahse- Jktıs" at müdu""ru'" geld•ı lar.ın tedbirler aldıklarını ve Pan İsla"' 

asını ır- 1 e mcnetmu: er ı. - Sonra n~ede ölüyor bu Sevi ruşu bura h d-1 · · 1_ •- 1 d d · · etind çtikl · · ka eli. .,, • ya u ı erını t1.UŞt1.U an ır ı· derek kandırdığını ve 1200 lirasını do- vızm> sı}·as en vazge erını Y .. 
Se . . B ku .. yahut, namıdiğer kapıcıbaşı Mehmet ğından, bunlar aralnrındn topladıkları landırdığuıı iddia etm~tir. iktisat Vekili J Iüsnü Çakır dün sa- detmekte ve yazısını şöyle bitinnPJ<tcdir: 

vı ıse « en o yorum, çünkjj Efendi? altı bin kurucu hu'ku·mele vererek .;::e· o- h ,_ I bahki ekspresle şehrimize gelmiştir. cMii§arlinileyhin maksadı, 'başta Det'· 
mchdiyimb diyordu. ,, ,_, un aKı an muhakemede Suzan: V '- t S 1 k - Edirneden lstanbula giden Kapı- vinin bir ba ka tınafa gönderilmesin1 «- Bıı ndum benimle nişanlandı e ; iimer mn fabrikalarının vazi- leti Ornıcıni11e gibi Mlci dcıhi kuuvayÜŞ-

Bunun iizcrine evvela tzmir haham1 erbaşı Mehmet Efendi, Sevıliğini unut- istiyorlar. Sevi de ... Pardon Kapıa- ve evleneceğinı vadederek 1200 lira- yeti iiıerinde tetkikler yapacaktır. şekimc bfr devlet buluniuğu hcılde, Ru.o 
sonra i tanbul ve ,a:ıer yerlerde.ki ha~ muyor, etrafına topladığı kafadarlari· ba§ı l\lehınet Efendi de Berata sürülü- mı dolandırdı!.t demi tir. manya, Sırbiya, Bıdgarya, Karadağ 1'e 
hamlar telip dü üler, Seviyi yoia ge- le gizli gizli ayinlerine devam ediyor yor, ve 30 C' Jul 1675 te orada 0··ıu·· .... or. Ad Halk gazetesi çıkb Yunan hükUmetlerinden ibaret bir (Hü-
t " k · t dil Ö) hd ~ J am ise. böyle bir şey tasavvur o· ırme ~~ ~ er. ümle te. it cttı1CI, ve bir gün Girit seferinden dönmü~ o· Za~allı adnm, haydi yahudı" mı"lletı· 1 - S ) ı k Şehrimizde d ' k • 't'b kilmeti mu1'4hhidei &lkaniye) teşkilidir. f~k. t bulun _gayretler. emekler boşn lan Sadrıazam Köpriilü Ahmet Pasa- unamıyacagını, uzan a >İr a ·şanı ü- un a şamaan ı ı aren Buna. muooffa.k olmannı kendi hasabımı· 
_gıd~yor, Sevı peygamberlik. mehdilik nın ndamlorı tarafınd n cürmüme hut ~~b~~dyü; vgötiıremedi, bari kendi gi zer; ~~a~laı;· dd~-- t~rufştkığınhı •. sab~imi· Halktk ismindek\vevmi bir gazete çık- za da, Balkan hükümcti sagrresi he .. abı· 
~ddıasınd&ın yaz:gcçmiyordu. 1 halinde yakalanı,> or, Klığıthanedc ika· e ı,, J vet enı~ın ı ene ıgı,nı. a at .. ıç !r .za- ma adır. Ar 1d2tLm1za muvaffaki- na da. samimiyeti tamme ile temenni ede• 

KANDEMİR :nan nışanlnnmadııdarını soylemıştır. yetler ve uzun ömürler dıleriz. lriz. 
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Divanın örtüsünü kaldırınca 
altından bir genç kız çıktı. 

IBI'El''KAll' -

Aratla sırada : r™9·ııı·ıı5n·p""O'"'R_e ........ ll ............................ 
i -
~ınnıııwın.ının11n1t1ı1UJt11Mı1..,lHllt&Hınırımurnııınıt1rttu1t1 Hasta mevsimler 
İstanbul Atletizm Pa~ırdılı, gü~bürtülii, can _ukna, 

ze'Vkaiz, basta bar behar •• o pç:ıyor ••• 

B a Y r a m l 1 21 haiirand-:. ba~!ıy~~k olan yazın 
da, ,,atırdıh, gumbürtülu, can sıkan, 

Bu pnznr günü Fener stadıhda yııpı- zevksiz, hasta bir yaz olmıyacağına 
lııcak müsabakalar mevsimin en alakayı İnanmamanın ifadesi... Yazan 
celbeden maçı olacaktır. O da geliyor... Carpteki cehennc· 

Mektep, kulüp ve bütün te§ekküllere mi cidalin, bu cidalin içinde bulunan 
açık olan bu müsabakalarda kategori ve bulwımıyan memleketlerin balkuıa 

: Gı. Ali İhsan Sabis 
( Eski Birinci Ordu Kumandanı ) Her halda mahfu:r.dur : 

farkı da nazarı itibara alınınıyarok her- diif~dürdüğü fey bu ... 
- Kim? - Şu divanı yerine bıraksanıza ... kese şansı verilmiş seçmeleri seçen pa· Fena v~ yazık. 
- Dedim a delinin biri.. Ömrün- Ben de sizi centilmen bir adam zan- zar R. Kolejde yapılarak finalde yer ala- Kan ve barut saha11nın haricinde O• 

Türk-Alman ittifakı Uzun 
Zaman Gizli Tutuldu de hiçbir Türk görmemiş. İlle bir netmiştim ... Odanıza misafir geliyor cnklar belli olmuştur. lan bizler, Avnıpanm Garp ucunda 

Türkün elini aman iyi ettin de sav- da iki lakırdı etmek için hala bek- Mevsimin beş yeni Türk.iy~ ı·eko;nıe- c'.ereyan etmekte olıın bu haileden ge-
dın. Benim sizdl)'l fazla başım bela- liyorsunuz. ~i olan Rıza :Maksut, Muhıtt~, ~· ve len haber ve resimlerden öircndiğim~ Birinci Kısım - Cihan Harbi 
da ... Bir iki galibiyet elde ettik diye Biraz daha sussam üzerime yürü- Omerden ba~. Ba~k81:. şampıyo ım;z. v~ gördüklerimizle ürperiyoruz. Ve ikinci Faad _ Cihan harbinin zuhuru ve seferberlik ilinı 
aleme merak oldu... yecekti. Divanın ucunu yere bırak- Mın.affer \•e Gorenı, yuksck atın;na Y~ - daima harp dedikodularile ınqgul olan Ql 
Kadın başı:ıı salladı: tım oturdum. dızları, Slireyya, Jerfi ve Poladı btr arn 8 hatlar, yıpranma.sa bile çok tİ.fİyor. Şİ· - ;, -

D ğil M I"h d ·n U k b. ' görmek mümkün olacaktır. · f k . . · d 
- e • e 1 eg ... za ır - Çok şükür göı:düm. Görmesey - .. . cılıı At~ ve 9ıyor, a at metanetunız yerın e. · · (Gerçi askeri hareketlere başlan- c6 - Yukarıda tesbit edilmiş olan 

memleketten geliyorsunuz ... Memle- dim muhakkak ölürdüm... Gulle ve delerısk a~ı ~zA t finalde Harpten bir kıvılcım kazara Balkan· dıg·ındanberi ancak bir kac gün gcc· tarihten altı ay evvel iki a~id yük-
L t' . . b. 1 k 1 b. • l Aratın -seçnı e gıremıyr.n ra 1 d d 1 l - . 
Ae ınıı.ı ız esrara np 1 ır nem - Ne gördünüz? - baka ·· d ı · lin olıı- ara • sıçrayıp, orayı a •ev erse a- fr bu müddet zarfında esaslı maJü- sek taraf tarafından bir ıhbar vaki 
t l.kk. d · Ü t l'k t A "k musa yaparsa- muca e esı çe 1 1 • · al • b b hal ' · -
e a ı e erız. s e 1 e me.rı a- - Ne göreceğim bir Türk, sizi gör cak yeni bir stil kavnyan Ateş, belki de ~-v ~ın .. · Bız b';I • e!'1. e eme mat alarak harp vakalarını ciddi bir olmadığı takdirde muahedenın buk-

lılar kuvvete aşıktır. Yalnız d1kkat du··m .. 11 tnuı-'- •. b. d . '"·a...,caktır. sondurmek kudretim haızu:. Bu m•· surette tafsil ve tetkik mümkün de- mü yeniden bes sene mer'i olacaktır, d" d 1 k t' . d" k "ft • gu e a uu ıyı ır erece ,, ..- 1· b. . . # 

e .. ın e _meme. : ınıze oner ':n çın- _ Peki beni gördünüz. de ne oldu? Diğer tarafüın bu spor b<ıyra.mı b~z~ um ır ~.ey. ~~ka. h~ şey. _ ğildir. Hatta bu imkii_n belki bir se- «7 - Bu muahede Majeste Al-
donmeyın ... Bı~ım bura~nın ınsa _Ne oldu var mı? Koleksiyonum yeni y~c"l milli takın1 nazmctlenııı ~az gunl~m bınbır zevk ve eğlen· ne sonra dnhi tıımamılc mevcut ol.':l- manya İmparatoru ve Prusya Kralı 
lan ora

1
arda uç beş gunden fazla tamamlanacak... prezante ederek istikbalden beyhude ye- .c:eamden buaün tamamen m~hrum o- mıyacaktır. Fakat iki tarafm şimdi- Hazrctlerilc Osmanlı İmparatoru 

daynnamazlar. .. _ Efendim? re ürnilvar olmadığımızı isbat edecektir. lan zavallı garp m~letl~~! Sı:ı~~re acı· ye kadar malum olan askeri ahva- Hazretleri tarafından tasdik edilecek 
H~n taht~ya ~urdum.. . _ Koleksiyonum tamamlanacak ... Bu yeni, kıymetler 100 metrede Ccı.ıni, Y_oruz. Yılalan ıehirlerauzc, ~len. ~v· ırne ajansların peyderpey va~i ola- ve tasdik edılmış nüshaları imza ta-

- - Allah esır~~ı~··· .. Şeytan kula- Yazı cinsi koleksiyonum... Sezai, Kimuran; 200 metrede Turhan, latlarmıza, mahvolan medenıyeti~e cak tebliğleri bir ihtisas sahibı tara- rihiııden itibaren bir ay zarfında te-
gına kurşun... Guluştük. A 1 ld k - b. . çatmış- Hayri. Sulhidir. acıyoruz. Bizi yalnız 9u ümit tesellı e- fından karşılaştınlırsa harp vakala- ati olunacaktır n aşı ı, açıgın ırıne ·k· d. ~ 

Soyundum, duşumu yaptım. Yere tık... Üzerime atılmazsa iyi. Kızın . 400 metrede ~ören birinci, ~re 1 
•
1
:: ıyo~: . rı hakkınd.a imkan nisbetinde d~gru- «8 _ Bu muahede· gizli tutulacak 

oturup kollarıma, bacaklarıma ma - • b nd k su"rahi vardı ... Ka- cı gelecekler. Kazım, Ahmet \e Anç~l ~üttefiklenn bu kanlı maceradan en bir hülasa çıkarmak ve askerı ltı'· \'e ancak iki akid vüksek taraf ara-- ı d w· - · ) anı aşı a <'•1 
•· kt Ançılo- .. aı ık ~ - ·d· h. b" ~ saj yapıp yataga at n ını. gmeyı p kafama fırlatacak olsa fe'na... rrıücadclesi de zevkli oıaca · ır.. . • ıp ç aca11 anu ı. · · • rcketleri bir dereceye kadar sa ı _ır sında itilaf üzerine neşrcdilehilece.k-

çevirmek üzere kolumu uzatırken pı ıvr d rahatsız olacaksınız sun formu hakkında bir fikir edınem~ı- Ve dünya o vakit nice cennetli yaz- surette takip edebilmek kabildir. lş- tir 
köc:1>deki büyük divanın altından dı- -k ltıs_ ora .ı · · · ? ' ğimizdcn bu atletin Znre için mi yo ·sn lanna ka'YUfmıya devam edecek. te bu maksatla şu sütunlarda (AYus ' 

r şu o uga geçmez mısınız. • . . . hlik ı· la "nı kestir- ' . . b' ·ı 
p.rı uzanmış bir çift kadın iskarpini K .. d·-· ~ ti s·· Kazım lçın mı ie e ı o ca0ı öMER SELİM turya-Sırbistan) harbınc daır ır sı · ı .. .. . U l ız goster ıgım yere ti"ç .. . ura- miyc cesaret edemiyoruz. . k 1 l - ) 

2/8/1914 

İmzalar: 
gozume ıHş ... Al ah allah hu da hiden uzaklaştırmakla tehlikeden bi- n lebc- "- · - .. - .. , - · - · - · .. ·-· .. - , . - · sıle ma a e er ~.azac~gız ··: 
nesi? Divanın cıltında bir kadın var- • k 800 - 1500 de Rıza Maksudu gn _ T , Şu yazı da gosterıyor kı. 28 tem- Osmanlı hükiımeti Sadrazam ve 

' _ _ raz Sı.) ~ılmıştı ···. . sini normal buluyor, faknt yorgun oldugu •• muz 1914 tarihinde bu yazıyı yazdı-! 
dı: Kılıg1~, daha dogrusu kıhksız- - Mıster Melıh. siz hakıkaten "çin yeni blr rekora intizar edemiyoruz. Bugunkü maçlar - .. um' ham her iki taraf 

Hariciye Nazırı 
Sait Halim 

hgımı düşunmeden yataktan atladım, Türksünüz değil mi? 1 J r gım gun, um ı ·ıc- • • J 
divanı ucundan tutup kaldırdım. Al- N 1 ak, · At1amnlardan yüks~k atl~mn~a er .ı' 1 l devletlerinin hazırlıklarını kafi ~cir~ 

. • - e o ac . Sürcvya, Polat ve Faık aynı deıecede \CI sttınbul Futbol Ajanlığından: mediğimden eğer Rıusya fazla ılcrı 
Almanyanın İstanbul Sefiri 

Baron V:on V angenheim tında genç bır .kız boylu boyunca u- _ Yoo Suale sualle cevap verıl- . · d ld k'-- d bir rekor )apı1ı,.· 1/6/940 tarihı'nde ".··apılacak s b. ) 
.. .. .. ··· .. _ .. .. sevıye e o u illlln an ·' g·tmezse (Avusturya ır ıstnn . ·~· . 

za.nmış gulerek yuzume bakıyordu. mez ... Size hakikaten Turk musunuz sa hayret edilmez. Milli Küme maçları 1 
. . b Ik' b" • h b' do- Ruslara knrşı harbe gırdıgımız 7..a-

K k 1• ··ı k · 1ı:. •• 1 a b'' harbının e ı ır umumı ar ı Al b' 1 . d -· ızma • mı azım, gu mc mı uzım, diyorum, cevap vcrınız. Sı ıkla atlamada Muhittin fonn a ı.e ŞEREF STADI: _ _ .k. t af d b man manynnın ıze emın c e~gı 1 
'• 1 kknk d ··ı gurmıyacagını ve ı ı ar ın a u . .. _ .. 1 bir türlü tayin edemiyordum. Kız Çattık belaya... Aksilik edersek olsa bir rekor yapması mu ıa . . egıy- Gençler Birliği - Vefa, saat 15, k d 1 1 k yapmıyacaklarını he- fnıdt'ler hakkında evvelce goruşu -

ravaş yavaş divanın altından çıktı. bir mesele çıkacak, bu sefer Jacktan dir. Fakat 3.iO i bulacağı şüp1ıesızdır. \ e Hakem: Ahmet Adem, yan ha- ~ a~. çı.tgın 1 
t " . edı"yord"um müş olan şeyleri, Alman sefiri Von 

• . 'k' · nuz umı ve em"nnı · . d·~· açlarını. elbisc:.lerini düzeltti. Kö - hakikaten yakayı kurtaramıyacagız. nih.ıyet 110 metre mamada Faı ın :e~ı kemleri: Selami Akal _ Fikret ç·· k"" b"' 1 bir harbin ne kadar bü- Vangenheım Sadrazama ver ıgı 
h 1. } ı· T'' küm' b" k bekr enler 15 6110 'e}a K l un u oy e b'l b . weye geçip kuruldu ... Ayak ayak üs- - Evet a ıs mu l ıs ur ··· ır re orunu •Y dan. 1 _ ayra. ,·ük afet olacag·ını ve Avrupayı nasıl 6/8/1914 tarihli şu mektu ı e ta rı-

ç d b A · · · · Y ksa 3/10 ·ıc 'ktifa ederler.sc al mamı& 0 ur M h f G t J d · tüne attı. an tasın an ir sigara çı- - man ne 1yı, ne ıyı... o 1 
•. 

1 
•. denilen şey üzerine u a ız ücü - Beşiktaş, saa ezeceğini ve neticenin ne kadar meş- I ren teyi eylemi~tir. 

karıp yaktı ... Bir tane de bana u - koca seya~atim boş_a. ç~kacaktı... :~uYd~ç~ ~~~::r kaçaı·. 17, Hakem: Nuri Bosut, yan he- kille olduğunu his ve tahmin ediyor o.Osmanlı devleti, bu ayın ikisi ta-
utb... - Hangı seyahatiniz . • 0 .• { 1 de a1ıııacalt dereceleri kemleri: Samib Dusansoy - İh- ve Avrupa diplomatlarının, askeril rihli muka\·eleııame ile Alman.yaya 

.Be bil • d " b . s· · - k · . t• Sa Fran ıger mesa e er san Bayrı kl b a 1 
n a ıvanın ır ucuna Y'lPIŞ- . - ızı gorme ıçın a n - mUşnbakalardan sonra yazın.ayı W.h.a mu_ · erkanının da se1.miş oıa:a arı. u. :ı karşı vaki olan taahhüdüne sadık 

!!llŞ hayt'etle kaTşımdakine bakıyor - sıskodan buraya ge1d1m. vafık buluyoruz. 2/6/940 tarihinde yapılacak kıbeti düşünereld belkı kendılerını olarak üclü itilir devletlerile bir 
um. Sigaraın~ı a~adığımı görünce - Ne münasebet? Semih TÜRKDOGAN Milli Küme maçları bu uçuruma atmıyaca~~ar~~~- pe~ ~a- harbe duç;r olacak olursa Amanya 
bakasını gP.rı çektı: - Anlıyama7.Sınız... Ben yazı . ko- y; nk. be t üreı maçları ŞEREF STADI: . yıf olmakla beraber, busbutün umıt- kendi tarafından Osmanlı devletine 
- Affedersiniz, boksörlerin ı:;igara eksivonu meraklısıyım ... Her mıllet arı ı #T s 6 Muhafız Gücü - Vefa, saat 15, siz görmüyordum. Heyhat ... Bu za- • d be ed.'l :f 'd] . ide 
mediklerini unuttum. Rica ederim, ve her cins insandan meşhur olanla- Yann sabah Taksim stadında Galata- Hakem: Şazi Tezcan, yan ha - yıf ümitlerimiz de boşa çıktı. Kork- aşa~ 8 yan 1 en aı erı v -
atsız olmayın, oturun ... dedi. rın yazısını topluyorum. Şlmdlye ka- saray-Şişli A. B. Genç takımla.narasında kemleri: Samih Duransoy - İh - tuğumuz haller aynen zuhur etti. der. .. • 

Dünyada çok pi§kin insan aördüm dar 65 tane başka başka milletten futbol maçtan yapılacaktır. Gelecek hafta Gezen . . . _. Almanya ile yEtptığımız ve 2 ağus-1 . el - A11:1anya, OınnaTI_lı .~uk~mc -
ma bu derecesine daha rastlama- ismi Amerikada duyulmuş insanlar- oynanacak ol~n Fcnerbahçe U:açına ha- Gençler Bırlıgı - Beşiktaş, ~-ı tos 1914 tarihini havi olar; \'e ~o~ra- tıne kapltül~~on usulunun ılgası 

et.=iıııt1,,.., Benim hlll kımıldamadığı_ dan yazı a1dım. Siz 66 olacaksınız ... zırbk olma~ uze:e GalatasaraJ bu macıı at 17, hakem: Tarık Özerengın, dan tamamına vakıf oldugum ıttıf ak maksadile muzllheret edecektir. 
1 görünce yetinden kalktı: (Deftllll var) en .. kuvvetli §eklıl~ çıka~ktır. y~n bakemlerı: Bahattin Uluöz _ muahedesinin m€:tni şudur: (Jnıvıunı nT) 

~----------------------------·~~~~~ m~~~n ~~~~~ ~~t~r:füWn~d~~~ M~ar~~S~is~il~~ru- IRT~AL 
1111 iMi ---·-- •UıMMt•r•- Ojleden sonra yıne aynı stadda pror~- Zıya Kuyumlu. 1 el - .İki akid taraf, Avusturya - - - - ·· - ... - · ·- M-------~-... ·-··-,_ .. _ 
Tur.. k Şehı•tlfğı• l En mühimi Dinarlı Mehmctle .:Sute:ar F~- 25 kuruştur. hur eden şimdiki harbe karşı kat'i 

Ramanyadaki J ~aştan~f a.ra:ıın.da yapılacak gureştır. Dı- bir bitaraflık muhafazasrnı taahhüt Sadrazam Selim Mehmed Paşa za-

Ruma117a sefirimiz Hamdullah Su.phinin gösterdiği gayret sayesinde 
kreşin en güzel yerlerinden birisi de Türk Şehitliği olmuştur. Kün
leri bulunabilen 650 şehidimiz için ayn ayrı mezar yapılarak üstlerine 
hner kitabeler konmuştur. Künyeleri bulunamıyan şehitlerimiz için de 
e ayni şehitlikte bir !blde inia edilecektir. Rasmimiz bu şehitliğe 
k bisiklet ekipinin girişini gCSsteriyor. 

BiR FAKiR ~ 
Kl!IN l-lrKAYbS~Sc-

ıerlerı sırasıle. . la Muhafu.gücü arasında ~t 5.'lO da ederler. i de Kazasker Ali Riza beyin refikası 
Pomak Mustafa • Hay;ıtı. k 2- R A t Macaris ı· - f · · F h · f " 
M 11 '"I h , p t olaca tır. « - usya. vı1s urya - - ma ıye mu ettışı e mı ve pro esor 

0 8 "c met - e er. S f· ·ı· k • t db' ·]erle d kt H R d k l"d · b kT İb h' 1 , M·· ı· .· d' Sül~ymaniye par Klübii Bar tan aleyhine ıı ı as en e ıı o or asan eşa ın ayın va ı esı 
Ve ~~ a~~ 1 1 

4 
ra ~~ c u a~m ır. kanlıtınJau: müdahale ederek böylece Alma:ıva- ve mühendis Mahmud Hotinin \'ali -

İlk ıkı musaba 5 da ıka olara yapı- . nın da harbe duhulünü mccburı kı- desi Bayan Mevhibe dün irtihal et -
lacak Dinarh Mehmetle Bul.gaıın ve Kulübümüz allcüzm, boks, bisiklet şu- 1 b h T "' kivenin harbe i!l- . . C . .. . 
B b kT İb h' ı M'T · · k ' .. · . . arsa, u usus · ur ,, mıstır. enazc-'-"'ı bugun on bırde Fe-

a aes ı ı ra ım c u ayımın ı ~ enı- belerincleki foaliyetını nrttınnıya karar tirfiki . . b'r sebep teskil edecek- ~ l d k' . d k ld l k 
<>inciye kadar olacaktır. ·ş "e bu kararını valnız kulüp n1·u·n- . ' ıçın ı - ., neryo un a ı cvın en ·a ırı ara 
,..-. vermı • " tır Z"ht·· · · d - -1 kt· 
Bugünkü milli küme maçları tesiplerine değil muhitine de faydalı kıL •·3 l·Iarp hali Alman askeri ıs- u upkaşla dcakmt ısın e og c Kva ı nha-

- • mazı ı ın ı .· cın sonrn nracaa -
Bugün Şeref stadında milli küme maç- mak emelile esasen aç~ bulu~a~ kapıla- Jah h<'vetini TürkiYl' .em~!nd.e ipka med kabristar,•na defoedilecektir. 

lanna devam edilecektir. rını şa~ı~ oln~~k açttgını butt~~ genç- edecE'ktir. Buna muk bıl ~'ırkıve da- Mevla rahmet eyliye. 
İlk müsabaka Vefa ile Gençlerhirliği liğe bildırır. Muracantlar her gun saat hi ıslah heyetine, Hnrbı ve Nazırı ....................................................... . 

arasında saat 3,45 de ikinci maç Beşiktaş- lG elan sonra yapılır. Hnzretlerilc ıslnh heveti reisi hazret-
··-· - - - - · _ ,, _ - - - - - - - · - - - - . .. . - - - - - - leri arasında nofrrudan doeruya ka- Tasviri EfkArın takvimi 

B •• rarlastırılacak ı>saslara tevfi!m ordu- ---------------....._ 
U g U n f J B• d nun sevk ve idaresi hususunda fiili 1 Haziran 1940 Cumartesi 

1 P E K'te 2 büyük i ffi }f en bir nüfuz itasını temin <>eler. 1359 H. 1356 R. 
c4 _ Tehrlidc maruz olacak Os - Reblül'!hir M Ayı s 

1 M h P I• manlı tonrokl.arını AlmRnva lüzu- 24 19 • eş ur o ıs munda silllhla müdafaa eYle>mcyi ta- Giin: 153 Hısar: 27 

Hafı.ye· sı· CHARLIE CHAN ahhüt eder. Ayın tıa ecekl Hflaaaı 
.,5 - Her iki imoaratorluğu sim - l========n== 

MASUM KAT' L 
diki harpten doğacak ihtilatlara kur- Vakitler Euat V:uaU 

F şı siyanet maksadile aktedilmiş olan ıı--s._0_·_ ... _s_._n_._ 

2 - S E R S E R I
• K R AL ir.tukde bu itilaf asağıda isimleri vazılı mu- GBQ-f (Yannkl) oa 5S 4 30 

ur çe rahhaslar tarafından imzasını miite- Ôılle 04 33 12 12 

Sözlü akip muteber olacıı1' ve krm;ılıkh hu- lkmdl ~ ~ !! !! 
Ayrıca : Foks Dünya Havadisleri na benzer taahhütlerle 19lfl seTiesi ~= 01 59 21 33 

Bugün saat 1 ve 2,30· da tenzilatlı matineler. ••••• birincikanun avının 31 ine- kadar hük lmaak (Yannkl) °' 40 02 15 
mü devam edecektir. 

-
disile görüsmek mümb."Ün dej:!ildi. o. - Neyiniz var, Behire hanım? Ne- yine aksiliği üzerinde. O~ası~ın k~·!tı:. ?.• mcsl~ğ.ini -~ş~ln scviyoı-, bütün 
nu yalnız yemekten yeme/te günde ve böyle kesik 'kesik üksürüyorsu. r'"'ını b'le, kimse gclmesın dıye kı- duşuncclcrmı, bütun ruh lıcyecanln
iki defa ~örebiliyordu. Yemek sofra- nuz? litlemiştir. Kimbilir bugün yine has ranı hastafarına hasrediyor, onların 
sında da o k dar !kalabalık içinde Zavallı Behire bu (Kesik kesik ök- tahanede kime kızdı. dertlerine maddeten ve manen der-
doktora böyle seler söylencmi~·cceği sürmek) sualinden doktorun ima et. * * * man bulmakta aldığı zevki hiçbir 
tabiiydi. mek istediği maksadı derhal anladı. Hasan Fuad muayenchanesinm ya d b 

1 
d B' h t 

1 
ka 

· k ·· · ti H · tt k k ıı·yerek d" 'tt.kt sey e u amıyor u. ll' as ay a r Aradan bır aç gun geçmış . a. ren,l:!ı a ı, ·e e cevap ver ı: nmdaki hususi odasına gı ı i:!n son-
1 

t v k t h t 
1 

- .. . 
va büsbütün soğumuş, 1stanbulun - Fakat doktor Bey .... Hiç bir şe- ra hakikaten kapısını kilitledi. Ev - şı aş ı~ı va ı , onun as n ıgı .. uz~rı-

Edebi Tefrika No. 31 kanun aylarında/ki yaj!murlu, rutu- vim yok. N~zle oldum... Boğazıma veıa pencerenin önüne gitti, perde_ ne, bır -~:ssam .. tabl~u.nun u~ı~e 
---------- betli günleri baslamıştı. Behire böy- r.ıcık ıreldi.. Iste o ~adar. leri actı, odaya bol bir ziva girdi, ~as~l. c~ılırse,_ ~yle cgılıyor... b~tun 

acilde . Ha~dan ve Sema -ısurette beğenmesi şöyle dursun, bilfı- le bir h~v~dn bir ,gür,ı so.kağa çıktı, . Dok~or bas~.a .. ~.ır şey sövlc:me~!· bir müddet dışarıyı seyretti, sonra ılmı~ı, ı:a~sını hastanın uzcrınde 
n hıç koı~asu oktu. Bu ha - kis vazifesinden çıkarmak tehlikesi kendini uşuterek hafıf bır nezleye bır muddct duşunu.vormuş gıbı go. döndü odada yavaş yavaş bir aşağı teksıf edıyor ve hastal~kla, tı~kı ha~
ıüppe kadınları sevmemekle be- bile vardı. İşte genç ünzm da asıl tutuldu ve öksürmc~c başladı. Bir ründü, fincanı bir daha almadı, can bir ~karı dola~ağa bac;ladı. Hasan mını yenmek istiyen bır pchlıvnn gı-

onlnrla pek i:vi geçiniyordu. korktuğu buydu, ya hakikaten do'ktor ö_i!le yeme_ğinde sofrada doktor da sıkıntısını izhar eder bir tavda sof- F a~ h ı sıkıldığı vakit böy- bi uğrasmağa b ~lıyor ve nihayet 
onların da Behireden pek bir ı!Ün kendisine yol verecek olursa bulundul,ru halde bütün aile efra- radan kalkıp muayenehanesine ÇC· 

1
ud1:1 erk c~~ r d" B d 

1 
pehlivan hasmının kolunu büküp te 

nun olmadıkları şüphesizdi. nereye Ridebilir kime iltica eder ne- dile toplanmışlardı. kildi. 
1
e 0 aşmad a ek ıyt ı. u 0 a_ş~al - onu yere serdi[f.' vakit ne zevk du-

ru ana kızın evde güzelliği ta d k a· . b' d b l' d"'> ' . d y B h" b x ·· .. k l\ır 'd h k h fi ıar esnasın n Si ın ısı geçer, sınır e-. • .. , . - re e en ını arın ıra ı ır ı. Yemc~ın sonuna o~u. e ıre o- uçu 'ıacı e emen a ve nen- . h"k' 1 . . d- .. 1 . ber yarsa 0 da hastalıgy 1 iradesine riım 
ve şcnlıgile ,goze çarpan hır • . ,. - el . 1 b · ğı b .. tü aldı d dl ki. rıne a ıın o uı '\ e uşuncc "rı , . 

biye istemedikleri, böyle bir B Dh?ktorlaif konu~~anın . ım'kanı,.~lsa gazına_ g mış_ 0 an ır gıedcı ' . u nk nını ve e · vakitki gibi sağlamlaşırdı. ettiği vakit aynı gururu duyuyordu. 
bi..vcnin doktor üzerinde bir e ~e. zay ,gorunmcsınc ı·a,.. ... cn gavretın{) ragmen zapt emıvcre - Babam kahvesini un.ıttu ... Hal- . a· d .. l 1d b" l Doktor Hasan Fuadın mesleğinde 
üessir olarak kendi mevkileri. hic bir hastalı_ğı olmadılhnı. kendisini hafifçe öksürdü. O sırnda içmek üze- buki yemekten sonra kahveyi pek Şf ımd kı. e toky ek 011 ~· ırt~z ~~.e g·· terdigı~· bu ihtimam ve kudretten 

i · d hh f · t k h · · li ı ı d kt .. .. . so ra a ı ça ı aş ı ıgı geç ı yuzu - os smasından korktukları muh::ı'k. vıce muayene e erse sı a ınm am re a vesını e ne a mış o an o or sever, odasına gotureyım. tat! b" "T t ld'. t dolayı dn ha·taları üzerinde büyük 
Bclılrenin ise cılız şekli, dur- o~du~unu anlıyacaj!ını, durgun hali- birdenbire fincanı bıraktl, ~aşı?ı Semahat kir ilderi simsi ah bo - n~ ı ır mu ay~me ge ı, za ~ . . . ardı her ··n. mü terileri-

ve soluk hnlilo doktora bir nın sırf ailevi kederlerden ileri ~el- kaldırdı, .kaşları çatılmıştı, Behırcnın .. ~ . Y ~ bıraz sonra hastalaı ım kabul ~C: b~r tesırı. v • . gu . ..~ 
cndini sevd"rebilmesi imldln di,l!ini, onun dn çocuklarla ülfet ede yüzüne, ciğere tkadar isliyormuş ,gibi yalı olan gozlcrmı U::ana dogru kal- cekti. Doktor Hasan Fuad me.slegın- 11;ın adedı artıy~r, şohreti gunler g~ç 
devdi. ede ı?ecece/!ini izah edecelkti. nafiz olan nazarlarını dikti, bir müd- dırdı, dudaklarını bukerek: de en büyük muvaffakiyeti hastaları tıkçe memleketm her taratma y~ı-
orun Behir~i herhangi bir Fa'kat doktoru yalnız bulup da ken- det baktı ve nihayet :;ordu: - Nafile götürme, babanın bu gün üzerinde icra ettiği tesirle kazanmış- lıyordu. (Devamı var) 

- canını, sevu'-"•· rut ve - cıa ou -- -



~ 1 Haziraıı !940 

Garp Cephesinde' Q~!?.i!.~.H.!!:.~ 
SaJıife: 5 

No. 29 

3 üncü sahifeden devam Amerikanın 
defti - - dd 
1 muharebelerin klasik manevra- ffu U U 
<a-ını tatbik etmektedir. • 
On binlere varan bu kuvvetler mu Fransada ıse •• 

l'abba teşkil ederek ricat etmektedir.

1 
İ • Ad Ad• • 

Etr~rı kaplamı§ olan suıar ve bahri- <~makaleden devam> zmıt - Sabanca - apazarı va ısı 
renın. çok uzakları doven ağır top - Tabı red aldılar. . .. . Yazan : Şeref Kaya boğazı b U y 8 z V .• arı r.ıcat hareketini kolaylastırmak- Bugünkü barbın muteaddıt ~enıe- yana 
tadır. Düşman bu suretle an~ak ha - lerinden birini de ~mantarın Rhin aa- Memleket sev~isini bilgi kuvveti-ı Mevzuu ha'kkında Jı;en~s b~r VU· • • • • k 
\'adan müdahale etmek vaziyetinde, bilini itıal et?1elerı lq~ ~y!e~. - Al,: le aydınlatmak, co~af:ra kitaplarınır ı·~f sahibi olan muhaı;i~, ."'ı.zmıt, ~: yuruyece lermişt 
bıraktlnuş bulunmaktadır. manlar ~er~ailles muab ~· u~ vazüesidir. Bu kitaplar sayesind anc~ - Adap~zarı:_ vadısmm tabu, •" 

Rava dafi bata la ve müttefiki veya beşıncı defa parçalıya ~ ~ memleket sevl{isi, mcmle'ket bil~s. beşerı, ilktısadı cografyasını altmış 
tayyare] ~a. rı ~ . ha- 6ali ~.uman. Fransa.r ·~! t~ıı- ile hem birleşir, hem şuurlaşır. sahifeye sığdırmış ve her Türk tara- MOSKOVAYA AVDET ı -Valideniz kih~edc Canm 
le ko er de bu ışı ımkansız bır_ - liderin .. de muıareke~le .~hm uzerm~ Biz bu yüzden memlekette intişar fından kolaylıkla okunacak •. ve ~er <:'ölde~i ~u mcr~mdcn soı:ıra Na- - O da mı kilisede?. Bu Ro~anof. 
tahk Yınuş bulunmaktadırl~r. M~ yürümuf olsalardı, hıç ıupbe yok, kı eden ve bu ihtiyacı tatmin etmeyi gö okuyucunun kafasını zenRınleştıre- talı Narışkın ve o,glu Petro bır hafta lann ömrü kifücde Reçecek 
, . eın ordugaha gelenlerm tahlı .. - 0 zamanki aSkeri hazırlıkları pek az o- zetcn her eseri ancak sevinçle 'kar 

1
• cek bir eser vermiştir. sonra yağmurlu bir ~n Moskovaya Prenst Ç • ·· 

~.sı ~u va~iyet tahtında gc:yet :znu- lan ~imanlar, mukav~~~ ed~~e2!_e: lar ve bu cserJeri okuyucularımı~a Eserin eksiği muharririn de mu- avdet ~tt~ler .. Kremlli;d_e'ki daireleri- . en arı~eye me.ktup 
ıt hır şekılde devam etmekt~ı_r· ve biııaena~h sonraki caretlennı cos tavsiye etmekten zevk duyarız. kaddemcde dedij!i .(!ibi harita ve re. jn~ çekıldıler ... Pet~o ı~ın ~ıs de:sı.e- .1:3,;.nun ruhum ye}!ane servetun So-
.F'landres'deki çarpışmalara ıştırak teremez!erdı. . . İzm't Sab Ad • . d' Fakat muharrir eserin Tan. rılc rneş~l olacagı bır devre ıdı.~ fıcı~ım ... 

ed k M H'tl ,. Rhin ·galin' bır pıyan " 1 
- anca - apazan va- sım ır. "' H ·· h I f .. t Kıyefteyim B 1 d b .. "k b' en düşman kuvvetleri 40 fır a o - . ı er m ış 1 

- d. . h kk d B ş refi d y bet .. esinden istifade ederek bu er .ı::un ocası ... a or uç saa onun- . .. ura ar n uvu ır 
larak tahmin edilmeh-tedir. Bunların go çeker gibi yaptığa meşhur?ur. Hat- ısı•.d a b 

1~ a ~( e b n :V~~ 171 ksiğ~0f1~ride telafi edece~ini bildiri-ıla meşgul oluyor. sonra Petronun ko~ku hüküm sürü}·or, Tatarlar, Ka-
!kısnı1 aza · adeler te;,kil cdi - ta bilahare Fransız guete1en. Alman eser c, u _ıvme. e ve u. ma ıyc - e ı hem arkadaşı hem yaveri olan Men. za ·Iarla beraber olmuş Turlderın ar-
:Yor. ·; mı~ı. pıy arbe doyru Devlet Reisinin, erkiınıha.rbiyei u~u: tedır. Eser b~e bır m:mI<:ke~ iP~rqa: yor. ~ • . y . . ciko! ve :-yanından hemen hiç ayrılmı- kasın.~an Yüruyor, şehirlerden k0vle-
Vi Dun, hırı şarktan. g • tingde miyenin reyi hilafında ışgal emrını sını. tanıtmak, ona. aı~ _bıl.ııı~C'rım~ı 1 Ese.r :a~bete layı~. old~t.n;ı ıqın Y~- ıyan nrkaclaşı Seremetiyd ıle jimnas- re, koylerdcn dnJ{lara, daha içerilere 
dı ,:'U~:ırt ve Purnes 1st~amc n • verdikten sonra eğer Fransızlar teca- f.enışl.c~mek Ye scv,gımızı d~rmlc~tır- ~ın bır atıde daha_ m~ıtclci.mıl hır tabı tik yapı:~·or, çok defa kızakla Moskova !kaçanlar k çok. .. Burad::ıkı ordulan-

verı ş?r~tan .~arbc. d?gru Du - vüz geçerse Alman askerinin .derh~I mC'k ıçın yazılmıştır. ılc karşıla~mavı umıt edıvoruz. cıvannda .ııezintıv çıkıyorlardı. Ba. ınız}a Kırıma yiıklcnec<'ğım .. Osman. 
kerque ıstıkamf'trnde ıkıl Alman ta - eri çekilmesi ve harbetmemesı emrı- • - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - · zan da atlı J!ezintilcr yapıyorlardı .. lı ordusuı:~ ~eşgul etmek bir kısun 
arruzu vuku~')•ılmustur. Taarru~a~ !i de verdiğini ve böyle bir muvaffa- ı t 1 K t' " ı f ı d Petrovu h flada b r mühC'ndis Jan- Tatarları U~C'rımıze _cckmC' e çalı 

3 
_ 

t:.PE:~er sil.sJ sir i znptctmc>k hcdefını kiyetsizlik karşısınd intihan da tas-ı a y a a . I! a r a r r 1 e s 1 n e s~n, Jan P.olsen, Çirkof, Şolınan dn ~?~ım .. H nuz hıç bır y 'i pmış de-
güduyordu. Alm&nlar bu hucumlardrı mim eylediğini yazmışlardı. zıyan:te gdıyor<lu .. PPtro baharı bC'k- ı.:ılım.. . 
Sıkı saflar kull<ınmıslar ve vahşice ııte vaktile söylenmiş olan bu tarz- Iivor .. O vaz vapal'as;!ı dnha .ıı ni Hayalımdc sen v~. ıvo:~n. S ni 
Saldırmıslard1r. Dü~man büyük za - da bir sözün o vakit hiç bir fayda te- - --- prowlcr ha'kkında baz n Menç_kofla d~ıma kar ımda gcıı ur J?ıbıv 1!1·· Ku-
Yiata uğrablm1stır. min etmediğini gördüğümüz ve zaten ( 1 inci sayf !nızdan devam) ğinc göre, politık ın<>hafilc nazaran bazan Şerı:netiv fi .ııorü iı\ ordu.. ~uk. ~~am~zı, guzel sa~ sesll rıni, ne-

Belçika ordusunun teslimi üzerine Avrupa tarihi siyasisinin_ hep bu y~ld_a bir hami vazh'ctinde bulunduğunu gelc>c.ek salı ~ünü. Bü,>ük .Nazırlar . - Mcnçik f dr~ordu .. Bu "\az .sen~ r:~~~ ~o ::mı~1 s~nkı h r nn arala. 
Ümitsiz bir C'kıl alan va7.iyct Gene_ dönekliklerle dolu oldugunu da bıldı- yazmaktadırlar. l!\ieclısı Musso , mn nyaseti altında b~r grupun kumandanı, Şercmetıyefı Scny na1:ısın ı! H" aktırh.vk~rpum .. d 

• , w• • • • d' •-· A ·kadan bu defa •• , • d . t l k b 1 1 1 d dıger hır grubun kumandanı yapaca- ·· a.u ruçu etro an ral Prıoux nun cru;aret Ve azll'ile kur gımız ıçın ır, ıu men . f 1 k Musolını nın a amz gıne 1 op anara ' evnc mı e urum VC' ~ B d h k l ~ İlt' korku\or musun? Henüz arkada 1 
rı1~ tır. 1ng-fü·kr «bukadar cc>sa- yükselmiş olan söze de bız az n ıy- agwzını açtı İtalvanın alacağt vazi •et hakkında S!tını.f enh t le a mt o acakj!ım .. v ı rile oymyan Bu ·~·arının . Çarı apı:İ 
t1 k l h met verilmesine taraftar olamıyoruz. D . y be t reti ara ın a a arını or ava ~ı araca~ım. k rd . 

e arşı anan czimet bir felaket Am .k beli . eçen defa ol- Roma 31 (A.A.) - Stciani ajan - uç<mın yapac.ngı yn~a 1 su Velhasıl hepinizin noksanlarını ten- a esi gıbi hiç bir zaman büyümive-
eğildir» demektedirler. d v ~bı. a u ~~~~.~t· Fakat bu- s ndan·' mahsusada tetkık edec,..ktu-. Romada kit edeceğim.. cek ... Onları bir gün Rusyn ölü bu-
Al ~ ugu gı 1, harbe gır~ ır. 1 

• d ] · 1 ·· b ı· t 1 k d. t G ı· · · · man topçusu, yakına geldigi ve nun i in ya behemehal büyük bir mad- Giornale d'İtalia gaz•.!tesi müdfırü ? aşan ~ayıa ara gore u mec ıs en - Efendimiz... Ben bir ~rup ku- . a~a ' en ış~ c !!'e··-.. a ıçının senın 
hri ate-5 altına aldığı için tehlike d. ç f t .. lidir veyahut kendi- Gayda Marne rnücizcsinin bugün te- hır surctı hal kararı çıkacaktır. !mandam olmıya lfıyık mıyım?. ıçın her şeyı mumk~n ~ılncak. Ben 
rtmaktadır. s~i:ı~a;:ti g:~nefaatlerinin tehlikeye kerriir' etmemekte olduğunu yazmak' Musolini' nin Ruzvelt' e cevabı - Evet Mençıkof. sende bü ·ük bir çok yo~n~m ... ~clkı. ~ır ara Mosko-
Sedarun cenubundaki çarpışma, on dü~tüğüne inanmalıdır. Bu iki şıkJan tadır. Çünkü Weygand, qoffre gibi İ- Ncvyork 31 ( Hususi } - Resmi ~eka hve çok. pr~t~ bir ktb\liyet var. ;::::. iç~n~~:·~am~~:ş~1~h!~~~ k~

es gün süren kanlı muharebelerden biri tahakkuk etm~dikc:e Amerkika an talyan hududundaki Fransız kuvvet- malıfmer~ beyan olunduğuna göre, b~kn er r.şet'edYı .gubz~ c~ ve 0 ayca tat. vef prensleri ııe şehire ne orduya-
nra · h rb · t 'h .. ı tm · - bir d bekfomıye ıkallupna , esen . . . , . • . . . .. ı a mu~ ır ır ınsansın.. . , , sıper a lnc a avvu e I:;i _ Y_ar ım vefa ummak ı;ureble kendi- ]erme ıstınat eoemez. . .. . Mussolinı, Rooscveltin kendısme go.n _ T~ekkür ederim haşmetlu. ne_ de ~alka bır şey yapmamışlar, ö-
ulunmaktadır. Fransız zırhlı vası - ~gardan 1 b k bir netice vere- İtalyanın hattı hareketı muttefık- dermiş olduğu ıpektuba cevaben, I- _ Mençikof bana düpedüz Petro murlerı, votka ve kadınla .c!e<;miş bu 
ları, burada düşmanm muhtemel m avutma dan aş a lerin ve bilhassa Fransızların bir talvcının harbe girmiyeccği hakkında de.. .. Ben böyle merasimden hoşlan- Pren~lcrden Rusya hiç bir fayda ,gör-
ar~z~arma karsı piv~devi koru · mez. Ebüzziya Zade milyon ~ç yüz bin kü;ilik bir kuv- hiÇ'bir \•adde bulunanuyacağmı bil- ~am. ~n .ix!nim en ma.hrem işlerimi ~e~ış, her ~Y yine sana ve ba~a 
ak 

1
"'" h~zır bulunm .. idadır. VELİD vetinin 1talyan hududunda ve Akde- dirmiştir. bılen hır wsansın, senınle teklifsiz k~~~~r .. Sevgılım.: Mera'k ~tme .. Bw-1 • d • · d 1 b · h ld k I • j ı olmı ·a m b m bırımıze kavuşacagımız J?Unler uzak ~ V çre e yenı ........................................................ mz e muatta ır a e a .ması rna- ngiltere - ılalga münasehatı } ('C u~u. ~. değil .. Dudaklarındon ve beni · · 

• nasını tazammun etmektedir. • - Emrcdersınız... k . . . .. • m ı~ın tedbırler p ••t h b• de W , d So ih . d k. k _ Roma, 31 (Hususı) - İtalyan - İn- _Evet, evet böyle olacak ... Men- en. ıymeth ıkı ~uce~her olan goz. 
Paris, 31 (Hususi) - Harbin sira- ara C:U ar lfi t c5tgakn .' mt mek ~~ esıI!lt el 

1 1
e giliz gerginliği, iki devlet arasında çikof hemşirem ne yapıvor, annemin lerınden hasretle operım. ~ J aatı a vıye E. me ıçın a ya v 1 k 1 .. ,_ 1 d 1 b k d d d. . . p G 1· · • eti dairesinin gcnislemesi ihtimali- İ b• J • 1 .b h d tl b lta , gıv yapıma ta o ıın muzaı1:ere er o a- u a ın an en ışe etmesı yerınde - rc1!~ a ıçmın -a iye USU eri .. ı ya u u arını 0.."11 mı aca ·ı b •. b- - rt t -cı.:ıh k'k midi ' Kıycf 1683 e karsı tsvi,.= Federal meclisi, ye- .b. Fl d h . d k bed'l _ yısı e us utun a mış ır. r • a ı "'1 r. .. . . . -

i b" ;_ .h t . t' . . f -"" d ) gı ı an res cep csın e ay ı rravet emin membalardan bildirildi - - Yerındedır.. Petro.. Fakat bu- • 10 Şubat • ır Karar ıttı az e mış ır. ( 1 mcı ı;ay anuzuan evam miş olan Fransız ordusunun en ivi "' " ·· ı d b. ç·· k .. 
B ·b' · ı· veya - gv·n göre !talvan ihüktıtn€ti Alman mm er e ır şey yapamaz.. un u 1683 senesi son baha ~ u. karar mucı ~nce 1! ıyen .. _ yerde ti~timn etmesi. için on dakikadan f'lfkalarım t('.,ki] eden kuvvetlerin ı ~ . v. • ' • • - Pren Galiçen Türklerle harp etmek n 
leınıyen .ve ııs~erı maka.~~.tça m~ fazla bır zamana ıhtıyaç hasıl olma· yerine ikame etmek üzere buralar- ya}la ıhr~cat. 'J.~Pm.amak. şartıle It~l- üzere vola cıkmıştır.. Uzun aylar _geçti .. Yai{murlu giin-
dere cdılmemı!': ohn butun nakıI maktadır. dan .asker ifrazına da muktedir de- van gemıl:rı m~rındc~ı. ~~ntrolun - Ti.ırklerle harp mi? .. Rusya da len, güler vüzlü hnfüılar takip etti.. 

•.asıtalarınm ilk işarette yola cıh..-ma- Yere inildikten sonrıı her ferd e":- •. 1d. kaldırılacagı ~Pklmdekı lngıhz tekh- bu işr 'k:ırısıvor mu?.. Bevaza bürünen tabiat yatağından 
a iıınade oma) rı icap t>tmektedir. vdoe en ıncc noktalnrı!la kadar tesbıt gı Fır. . .. ek ld y h . fıni reddetrnistir. _ Dün hocamı Loforla mühendis kalkan bir dünya _güzeli ı?ib: örttile-
aınir edilmek üze-re bulunan nakil edilmiş olan bir plan dahilinde uhdesi-ı f r~nsa~ ~ ~on be~m~ş 0 ~gud. eyeıı Hitler /tafva elçisini J ansen koııuşuvorlardı .. Bu vaz Türk- rindcn sıvr!ldı... Tabiat büyük b r 
·~sıtal"-ının m_ümkün Qlduğu kad::ır ne düşen vazifeyi ifa .eylemektedir. se .e~ı.~ :sın: ·.a~ m: ve en 1 n:em kabul etli kr hfhemeh 1 V 1\'ana uzu nn vürü- ba··,.ama hazırlanır gibi a acl rın ba-

rat]e sefor ~dcbi~cek bir hale ge- Bundan sonrn aynı mahalle gelen lekeLının 1 ılava ugraı~ası tPhlıke- . • . "ec klt:rm . Avusturya ımpanıtoru sına ıenklı cıÇC!1clcrden çC'lcnklcr tak-
1.irilın ; ~td' nakliye tnyynrelt>ri nrtık parasutçü in- sine maruz b l!Un:'ln İngıltereye ge- 'Berlın, 31 (Hususı) - Hıtler bu Rusvad:ın mdat istem· . . tı, vadılerle d. g Hımaçlarına yeşıl 

es ~u ır; dirmeyip bizzat yere konarak hcher ince, o da Mb,r, l\ılistin Vl' Sudanda gün karargahında İtalvanın yeni B~r - Prens Galıçın bu ışi bctct'umez .. halılar serdi.. Çiçeklerin 'kokusu, ke-
Fransa lıazırlanıuor tayyareye kırk elli kişi i5:.ıbct edecek tahaşşüt etmiş olan askerlerini geri lin elçisi Dino A1fieri'yi kabul etmış Avusturvanın ışi Rusva-.a kaldıysa ll'beklerin başlaıını dondurcrek sar-

Londra 31 (AA) _ DaiI Teleg- şekilde askC':i kı~nnt .. indir~ekt~dirler. alamıyacağı gibi deniz kuvvetleıin~ıı ve kendisile uzun müdd<.'t görüc:mü~- r:ıahvoldu demektir ... Demek ki hem-, hoş etti .. Derelerde balıklar ~irb:ı:mi 
afı ' • · · . . .Y . ~u s:ı~cde sekız yu~ kışılık b~r k.u~- tevzii isindr di' tadilat yapamaz. Bü- tür. Bu görüc;mede, Alman Hariciye şırem prensten uzak kalmış.. ~o~aladı: s~nra voruluı;> taş dıp!erıne 

n nskerı m~harnrı ~azı)Or. vetı? -~!ahları ale hırlıkt~ yere ınd~l: tün bunlar. hakiki Alman _ İtal _ Nazırı Von Ribb<>ntrop ta hazır bu - ::- ~v~t PC>tro_ Bızım göle Rittıi!ı- ı~cıler dızdı .. Havada sın:--kl~r c.ı.ftleş: 
On bes yenı generalin şahsında mesı ıçın yarım santlık Lır zaman kafı t .. d.. . ·ık , •1 r,kı 1 t mız guııun akşamı pıcns Moskovcıdar. tı .. DaJlarda kuşlar bu ıUıhı J!unlerı te,.,., .1 k 1.. .. .1• 'yan esanu unun ı mana ı va - urmus ur 

1 
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1 
d. y·· «ıSı edilen yeni Fransız e o unun, gelcbı ır. 1 k 1 . M K. l t rı r ayrı mış... es e evıp erc>nnum ey c ı... uksek-l<'ransız ordularını modern bir ;naza- cLtyej> deki Eben·Ema:ıl knlesi, a- alarıdır .. talyanı~ A~~upa ~;dete~ ısır ra ı a ı ga!'m~~o - DC'mck ki o günkü ~ez:nti'eri lerden çaylaklar uçt11.. Kartalıar:dan 

liyeye öre tensik l in •·akit kazan- "'r ağır uçan ve kendilerini ~n·i ~ir çer~~'Csın~.c ve .. ar m mu n era 1 Kahire; (A.A.) - Sımdıkı ~h- sonmus... . )kaçtı .. 
ll:ıağ gl h ç ld. B ge- sis içinde gizliyen ınyyarelerın getır- dahılıne gııcn .rolu, har~ me~danı ~a val dolayısıle parlamentonun hazı -, - Annem nererfn Mcncıkof?. (ilfwnmı \"llr) 
llera~I ça. ışınası mu. tem:. ır. A~m·ın miş olduklnrı paraşıitçü .kıt'alar mari- ricinde Akclenızde bu bır mılyon uç ran başlangı-.ında hitam bulacak o - .............................................................................................................. .. 

erın kancwtıne goN', • ~ f fi :aı,ptolundu ... Bu paraşütçüler i- vüz bin kişinin Vt' miihim Fransız -
1 
ıan içtima detrresi temdit edilmistir. • 

~:~ıı k~vveilerjni bozmak içın m~t- k~ b~n derecci hararette alev neşreden İngiliz deniz kuvvetlerinin atıl bir Gene ayni sebepten dolayı kral ile r: _ .. . . . Sovyel .., Lı•tva 
t fıkicrın bu kollara kıır~ z1rhlı kı- aletlede mücehhez bulunuyorlardı. . halde kalmasile kendini göstermek - hükümet crltfını bu sene yaz mevsi- ismet İnonu ıle Arıantın • nya 
ıı.larla hareket etmesi .~a~m.dır. Bu Ayni :sureti .. . ~!be~ kanalındaltı tedir. . . . . . mini geçirmek üzere İskcndcriyeye Reisicümhuru arasında Jht•ı Af 

maksatla Fransız sanav11 gıttıkçc ar- köprülerin ele gcçırılmesınde de bu U· Giornale d'Italıa #fl7.ı>tesının dırek- gitmiyeceklerdir. 1 a 1 
1-n bir tcmno ile tank w :arhlı ara- sul ınıhik edildi. . törü, netice ohrak bütün bu netice - Bir emirname ile M>Strın bütün i- Ankarn, 31 (A.A.) - Mjnntin (1 nci sayfadan de\'nm) 
ha Veli tirecekilr. Bu yeni usulü icad etmı_: 01°:11.şahıs. )erden Frans:ınm kendisine itap et - dari mıntakalarında askeri mahke - milli bayramı rnünı:ısebetile Re-
l ıoo tonluk 1000 tankla 30 ila 50 ton Umumi harpte hovacılı~ al:::ıı~~n ;:~ mesi Iazımgelmektc olduğunu yaz - meler teskil edHmiştir. isicümhurumuz, Arjantin reisi - dıklan iddia edilen Kızılorduya men 
~k 3ooo tank ve 10 ilfı 20 to~luk .

6 yılı yıl~ız.lnrı~d~ ~~a::r ~raz eylemiş maktadır. Mısırdaki ita/yanlar geri cümhuruna tebriklerini telgraf- sup askerler hı:ıkkında Sovyetler ta-
blll tanka ihtiya" olacaöı tahmın edı- !baret gosteTmış " r Ud t f j Zira ltalvRdtı olu o bitmekte olan ., l lamıslar ve müşarünikyh tc te- ~afından verilen notaya dnir tefsir -
l~bilir. Ordunu; he~., müd.a~aasını, bulunan hava genern ı < e » ır. şeyler, müttefikler tarafı~da.n. Ver -, . çagrı ıgor .. şrkkur ve tahassüslcrini Milli e.rde bulunan Litvanya matbuatı 
henı de bir taarruza gecmPk ıcın kul~ savda İtalvanın zararına ırt~kap ~ - Kahır~, 31 (A.A.) - Huk~~et, _t- Şefimize telgrafla bildirmişler - Lıt~a~~a !,le SovyeUer Birliği ara • 
l~abiJecem bu kuvveHerle. yenıj • • 11 A Jdilmiş olan ih-dneHn ve harbın anfe- talyadakı ~ı~ırhlar ı MıSJrn donmegC' dir. ~ın a ~ munnsebetlerc bir «Siyah el» 
hanınz Gene11<urmayı kendisini Al- Vazıyetın hulasası sine kadar Paris VC' .~ondr~ ~rafın-ıdavet ptmışlır. . • Yeni Letonya Elçisi ~aı:~tıgını yazmaktadır. Gazeteler 
lllanyaya airc-biJecek ve mükemmel dan Romnya karsı ta.~ıp t>dılmış olan /Uılganın vazıgeü ıhtıl~.fın dostane bir şekildt! halledi _ 
h t. f d de am) itimatnamesini verdı" lecegı kann ı· · · h ~ransız nivnde ve toncusunn yardım (linci sıtY amız an . v . siyasetin netic!!Sidir. I Londra, 31 (A.A.) - İtnlya geçen • a ını ız ar etmektedirler 
edebne<'<'k vazivette hissedecektir. (Topyekian) imha edebümışle~;~r. Nazırlar meclisi neye hafta pr.~'1sip itibarile kabul etmiş Ankara, 31 (AA.) - Rcisicüm Burada hüldim süren kanaate göre0 

Abeville ·varoşlarında Müttefi~Jerin, y Ddunktkerqbu~üt' .. tarı··~ karar verecek olma~ına rağmen 28 mayısta ticari hur İsmet İnönü, bugün saat bu kaçı~~n hfıdiseleri, «Beşinci Kol; 
. ' t • de ugra ı an uo ınıq . • - k l . . . 16 30 d . L t l . . un eserıdır. l>aris 31 (A. A.) _ Ha\?as njansı rıc a 1!m . k. ;•ini donan- Bernc 31 (A.A.) _ Corriere Deltı- konu ol anlasmıısı muza ı.>re erını ın a yem e ony.:ı e ÇJSJ ek-

bild ' · • külata ra&men ır ap ~ ' ' · d' ·ıd· !k t w t t r 1 L E' · •· 1·-b 1 · ----iriyor· 1 da yardımile, sonuna ka- cino gazetesine Romadan bıl ırı ı- ı aı:ı ugra mıs ı · se ans . Kısı Aü u etmiştir. S . 
~. · ına annm h kkak ·b· L Ekı· R,.,1· • •· 1 ·1· t anayı mu··e0 se l • d .Lltİ gün devam eden ]harekat SO - dar götürecek1e!'İ mu a l~ ı- ............................................................................................................ ,... . S, '" sıcum lUra ı ıma na- • • Se erın e 

lltında Fransız kuvvetleri 48 saat ev dir Belki bu iş bittikten 90nra ıma- _,,,,_ .. _ ... ___ ... ,. __ nııınıng Bingölde büyük mesini takdim eylcmistir. K::ıbul çalışan ışçiledn hafta 
~el Abeville şehrinin varoşlarını is- nı da Almanl8:~~ terkederl:rAlman· ~ Vecizelerin şerhi ~ c~~ası~.d~. H~i~iy~ Umumi Kn - tatilinden İstisnası 
t~at etmişlerdir Alman tebhgıne naz~ad ba h i-.ııuıuıttııunnmt1nn>•NmllfnflH-•-""'"' """""ii zelzele oldu tıbı Buvuk clçı Numan 1ıiene - San . . . 
... ...., · 1 ve §imal tarann an ş • ı ... . · b lı ı mencioğlu da hazır bulunmu.,tur 1 ayı nıuesseselerinde çalı · lllt1tuıınııuın11mrnnn11n""'-""''""""NnM-ft ar, garp B ~ istikametin- Bir ın•anın teroıyesı, aı a a· ~ . çikrin haft t uı· . . şan ış-
ş. • F rnes ve ( regue, b" • rx· k '"f ~ a a ınden ıstısnası hak 1 d• d J ca u k rque'i slkıştırmaktadll'- rının ter ryesu: rgrne arşı en 20 ev yıkıldı, nu usca kmdaki kararın t tb·k· -

Dl l e Spanya ~en y~~rı~aki haritada ııörül~ceği kuooetli lıalkanda. * zayiat olmadı }Ziraat Vekaletine verilen tır. · a 1 ınc başlanmış-
ar. 'k. hir Dunkerque e e- * * "t d il i 

CebelÜttarıgv 1 üzere b~ ~· 1 ~safededir. . Ankara, 31 (Hususi Muhabirimiz- mu e av sermaye .. şçiler. c~martesi günleri de diğer 
pey uza 1 ır dünkü tebliğlerinde Terbiyesiz insanların §errmdcn lıısanı den Telefonla) - Dün saat 17,25 te, l Ankara 31 (Hususi) K ,...~· gunler gıbı sekiz saat çalışacaklardır 

.Alman ar 1 • d . kendi ' - Ou.ıuınas Husu i .. l • • ı• 1 d ve Artois cephe erın e v~- koruyııcak b r şey varsa, ıınsanm . Bingöl viliiyet YC knuılarmda 10 sa- yon heyeti, memleketin muhteı·r ._ . s muessese erde pazar günle-
JS 1 yorm UŞ ~i::;: bitmiş olan Al"?1an .. kıt•~.:i terbiyesi; terbiyesizliğe .karş~ da. ~rbıye niye süren çok şiddetli bir :zelzele rai hizmetlerinde kullanılmak ~ zı Tı ~al~?an amele hafta içinde istedik-

{ 1 · · f d d vam) baıka cephelerde ış .~~el'i, tle mukabele eden kcndı sccıyesidır. . olmuştur. Bu zelzele netıccsinde San satın alınan ziraat maki •
1
uz

1
er: lerı gun çahşmıyacaklardır. 

ls mcı say arnız a.a e . n.'!1 l ektedirler. Teblıgue 0 
Esasen teri>i~·enin kuvveti, terblyesız- cak nahiyesinin Mezarcık kövündeı· · l.. l d k ne ve a et erı • 

iİli :ı>anya Cebclüttarık't istiyor. In: s~yı::f biraz fazla tehditkar ~ı::- lik karşısında geçirdiği imtihanla kendini 20 ev tamamen ve 15 ev kısm~ Bek tçın uzum. u ye e parçal::ınn alın - Vali geliyor 
v iler, bir ticaret anlaşması akdı ;oz be~ber büsbütün nazarı iti kuv~ gösterir. kövünde ise 18 ev tamamen y~kıl - ması, makıne hangarları ve yanıcı 
e bir kaç milyon İngiliz lirası borç ~ am&k ta doğru olmaz. ~~ Temelsiz bir terbiye, terbiyesizlik kar- Şı madde~er sarnıçlan inşa.sile istihsal Ankara, 31 (Hususi) - Burada İs-

~;rnıekie aramızda her ~yin halle- ::.er bakalım, Som c;e~hfı'ın ıl e c!~- şısuıda derhal çöker ve terbiyesiiUğc dö- m~~~ nda h 1k ta il la d 1Tasıtalannın i~et:V1esi için Ziraat tanbulda yapılacak imar işleri etra-
ı İdiğini sanıyorlar. ni bir taarruz ~ mher uh::gia yeni ner. Kuvvetli bir terblye .ise,, ~ç ~ter- olduy n~a~n n za~iat v~:u{uı~ Vekaletine 920 bin liralık mütedavil ~:a muhtelif Vekaletle~le temas -
.. spanya çok d~ha fazlasını, Cebe- yoksa beklenilmıren un mı biycsizliğin sarsamıynca,gı hır ıkaşadır. gu c ~ . . . . . a bulunmuş olan Valı ve Bele _ 

luttarık•ı istiyor. istik~ette yapılacak taarr Terbiyesizlik dalgaları bu iaı~a ~rpar rnam1?iır. Yainızw e\•de o~amakta o- sermay-e verı~~bu1 etmiştir. dıye ~si Doktor Lutfi Kırda).' bu 
~belüttarık üze.rinde İspanyol tahsıs o1an~caktır.alman İngiliz ve ve kayayı )•cinden sökmek JÇm ıug~ır. l:ızı ~ır ikız çocugunun t:li sukut ıne- •• •• .. • • • a~kı treıile 1stanbula hareket et-bayrağından başka bir bayrak dal - Son dakik.~da . d Dunkerque'e Fakat sağlam terbiye <bütün bu hamlclere tıoesınde kopmuştur. Guml'uk resmı mdirılen nuştır. 

ialanmamalıdır. Fransız t~blıgle:ın e Fransız Gene- dayanır ve bütün bu hamleleri bertaraf ı ·- madeni yağlar Valiyi Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
Cebelüttarık hakkındaki bu itilaf- ric'~t et:r'ıye ç::f:a° çok ınüıkül ol. eder. Terbiyenin bir ölçüsü <le terbiye_/Sıhhiye Vekili ,ehrimizde A k 31 (H ") . . ve Başvekalet Müsteşan uğurlamış. 

iiri.U•w . . . rali Prıous nun ın . M amafih bu ·~r- kavemctidir. n ara, ususı - Verılen bır lardır: ~ ığimız bugünkü harbi ıstısm~rl duğu ıöylenmektedır. a . esaret Sl ıge ~u . w ka ·emelin ona da Ankara, 31 (Hususi) - Sıhhat ve kararla, 270 dereceden evvel takattur Lut . b~e?-ck ortaya sürülmüş olmadığı gı- generalin tayanı hayı;t ~?" c olun Tcrbıycs= mu :nu d; terbiye İçtimai :MuavE:11et Vekili bu aksamki eden ağır madeni yağlar ve tortula s fı d K.ır~ar buradaki temasları 
hı İngiltcrenin Calais'den duyduğu ve gayret gösterdiği e ı ave - temiy~ aşı kC~n~ 4~ürsek kuV\etb trenle lstnnbula horeket etmiştir. Ve mıdan alınmakta olım 100 kiloda ~ ~l nasın ka •. Ü~küdarda yeniden inşa 
J' o~ba seslerile de hiçbir alakası maktadır. dairesınc çe ıg~ .. ib. ü.rehbı ld -1 kil bu seyahati hususi sebeplerle yap lira gümrük resmi ayni miktar iç· ki u~~ca ıtfaıye binası için, civarda-
lt o tur. İngiltere bize ait olduğunu terb:yenin ıı.! buyuk ır m o u maktadır 100 kuruşa indirilmiştir ın 1 ına ''<: arsaların istimluki hak • 

c:ndisinm de "bildiği bir şeyi ele ğunu da anlamış oluruz. • • ı onda yenı bir knrar almıştır. 
<ıit bir hareketle iade edecek midir? 
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Asipirol Necati Ağrı, sızıların, nezle, grip, rnmaazmanm il3e1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
L~~:~~~:~~:t:~~~~şu 'ı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ıJW- u_~ =il 
2 •--•-- 1 
3 •--•---··=• 
8 • -jje • it.er sene olduğu gibi bu sene de bütün 
9ı ---i( mükemmeliyetile açılacaktır. 

ıo;~-._.--•• _...-~.!_•·•1•-.:ı Mümessil : K. A. MÜ LL ER ve SER i Kİ 1 

SOLDAN SAGA: ı 

. İstanbul Defterdarlığından : 
Kauçuk Mamtilatile iştigal eden Sınai 
Müesseselerle idhalatcı ve Toptancı 

Tacirlerin nazarı dikkatine : ı - Kıymet • Kalan; 2. Bir pey. Telefon : 40090, P. K. 1090, Telgrar 
gamber - İngilizce B - İşve; 3- Ku- "TRANSPORT,, FevkalUde vaziyet dolayısilc bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve 
maş - Merkez • Fransızca söyle; 4. bazı maddelerin mükellefiyet rnevzuuna .alınmasına dair olan 3828 No. 1ı 
San'at mecmuası - Senede. deRil! - Adres: Minerva Han Galata - lstanbul 1 k.~nunun 7 inci maddesinin B fıkrası mucibince zamma tabi tutulan gii.m-
Söyl€; 5- Arnavutca (Bir) - İki harf • ruk tarife kanununun 449 No. sına dahil lastik ökçe, lastik taban, ron -
Tasdik edatı; 6- Bir harf - Birinci ------------------------------ dela, conta, klapa, velospit parçaları, silgi lastiği, lastik paspas, lastik pa
fasıl - Hnyret edatı; 7. İşaret edatı . ı• h } u , ra ~ltlığı, sünger zarfı, lastik tütün kesesi, lastik merdane, lastik tıpa, 
İsım; 8- Çifte çağırı; 9- Bırinci ve n İsar ar mum Müdürlüg\J ünden: tenıs topları, lttstik damlalık ve mevaddı saire ile mürettep olanlar da 
altıiıcı harfleri değiştirirseniz su ta· dahil emsali bilcümle kauçuk mamulatı 27 /5/1940 günü sabahı !inde bu-
e>ınır. İnhisarlar Umum Müdürlüğü Çamaltı tuzlasında istihdam olunmak lu~duran sınai müesseseler, ithalatçı, \"C toptancı tacırlerin, e\•velce ver-

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Her ayın yedisinde çekılir; 2. 

Bir ka\im • Bir emir; 3- Fransızca 

üzere hizmeti askeriyesini yapmış olanlardan ve tercihan Sanayi Mek - mış olduklan beyannamelerde bu maddeleri göstermiş bulunmadıkları 
tebi mezunlarından bir elektrikçi, bir bobinci ve ik; tesviyeci alınacak- t~.kdirde bu mallarm cinsini, miktarını ve sıkletini işbu ilanı takip eden 
tır. İstekliler tafsilat almak üzere Umum Müdürl~l{ Tuz Fen Şubesine gunden itibaren 48 saat zarfında bir beyanname ile Muamele ve İ:;tih
müracaat etmelidirler. (4322) lfık Vergileri Merkez Tahtıkkuk Şubesi Ş •fliğine bildirmeğe mecburdur

~ıra - Sınıfta kalma; 4. Harfler; 5. ------------------------------ lar. 

Güzel bir mesire veri; 6- Hürriyetin G • k J S J•J" 
a'ksi; 7- Harfler; 8- Yemin - Genişlık; a yrımen ll a İJŞ ant 

Müddeti içinde beyanname vermiycn veyahut mevcutlarını noksan 
bildirenlerden beyannamesini vermedikleri veya noksan bıldıı dikeri mad 
delerin vergisi beş kat fazlasile tahsil edilecektir. ı 

Alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. (4581) 9- Nizam - İşaret edatı~ JO. Kalabalık. İ t b I E • t S d .., M•• d•• ı·· ,,, .. d 
E Clki b l h l 

. s an u mnıye an ıgı u ur ugun en: 
vv u macanın alı -----------------------------
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lOtP• rTlr A SIAIT ~; 
........................................................ 
['A.skeri Davetle~ 

Eminönü Yerli As. Şubesinden: 

Aş<ığıda künyeleri yaz.ılı yedek sü
bayların kısa bir zamanda şubeye 
müracaatları: 

Mehmet Niyazi Oğ. Numan Zeki 
296 Kastamonu (323/94). 

Ömer oğlu Avni Avans 

Yedek P. astt:ğmen Kemal Oğ. Sü
leyman (Ankara 329) (47640) 

Yedek P. teğmen Abdullah (İstan
bul 313) ( 17576) 

Yedek P. Yzb. Mehmet Oğ. Kasım 
(Kerkük 305) (324-207) 

Yedek P. teğmen AhMet Salim Du
ru (İstanbul 326) (43905) 

Yedek Güvert<: Yzb Mehmet Hıf-

Eminenin 16991 hesap No. sile Snndığımızdan aldığı (200) liraya 
karşı birinci derecede ipotek .:\dip vadesinde borcunu \'ermediğinden 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin 
matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Ayvansarayda, Koru
cu Mehmet Çelebi mahallesinin eski Ayvansaray yeni Kayıkhane soka -
ğında eski 10 yeni 5 No. Ju ahşap bir evin tamamı bir buçuk a) müddetle 
açık arttırmavn konmuştur. Satış tapu sıcil kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttırmava girmek istiyen (62) lira pey akçesi verecektir. Milli Banka
larımızdan birinin temınat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütiın 
vergilerle belediye resimle:ri ve vakıf icaresi ve tavız bedeli ve tellaliyc 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 6/6/940 tarihinden itibaren 
tetkik etmek istiyenlerc Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulunduru
lacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmış olanlar, bunları tetkik ederek sa
tılığa çıkarılan gcıyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olu-' 
nur. Birinci arttırma l/8/940 tarihine müsadif perşembe günü Cağaloğ
lunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak-

CEMİYETi -, KIZILAY 
Umumi Merkezinden: 

Münakasa suretile 5600 Çift 

MERCAN TERLİK SATIN ALINACAKTIR. 
Niimuncsi Ye şartnamesi için alakadarların her giin İstan
bulda Yeni Postane civarında Kızılay Hanmcla l<ızılay De
posu Direktörlüğiinc müracaatları. İhale 7 /6/9·10 tarihinde 

saat 10 da yapılacaktır. 

kat ihale yapılabilmesi içın teklif edilecek bedelin tercihan alınması .,. ı 
icap eden gayrimenkul mükellefiyetlerile sandık alucağını tamamen geç- r 
miş olması şarttır. Aksi takdirde son .arttıranın taahhüdü baki k.almak ŞiŞLi• TERAKKi LiSESi• 
şartilc 16/8/940 tnribıne müsadi[ cuma günü ayni mahalde ve ayni saat-

te son arttırın S1 yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul ı çok arttı- Ü O O " Ü 
ranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillcrilc sabit olmıyan ala- M D RL G NDEN : 
kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi guıı içinde ev
rakı müsbitelcrile beraber dairemize bHdirmeleri ]fızımdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillcrile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 937 /346 dosya No. sile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

il ~ 'it 

DİK K A •r 
Emniyet Sqndığı, Scındıktan alınan gayl'İmenkulü ipotek göstermek 

istiyenlcre muhamminlerimizin kaymuş olduğu kıymetin '; 40 mı teca
vüz etmemek üzere ihale bed('linin yarısına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. (4562) ' 

9 ve l O uncu sınıfların Askcı Hk kamı>lun 7 Haziranda, on 
birincininki 1 temmuzda başlayacaktır. Kampa istiraklcri 
mecburi erkek talebeler bu tarihlerde mektepte bulunmalı
dır)ar. 

1 

, ,, Eliçabuk Sünnetçi " 

Ev: Erenkö\ . Telefon: 52 73 
~---------~-~------------zı Oğ. Hüseyin Hikmet (İst. 305) .... llli•••••••••••••••••-•-••1rı• oun 

IKnb~!: 1 B~!oğ~ ~n~H~z Ü,~r~ et- ıl 
l

hanesi karşısı No. 47 Gunes Apt. 

----..... -.-.. r.a··--
Yedek Güverk Yzb. Reşit Oğ. Ali r

Riza Kiray (İstanbul 305) (1167! 

Yedek Oto teğmen Ali Riza Oğ. 

, 
Satıllk KIZILAY CEMiYETİNDEN: Motosiklet 

T. \V. N. marka 937 modeli se-
petli bir nıotosikle' satılıktır. 

1 Haziran Cumartesi 

13.30 Program, ve Memleket saat 
ayan, 13.35 Ajans ve Meteoroloji 
haberleri, 13.50 Müzık; Çalanlar: 
Fahire Fcrsan, Refık Fersan, Şeri{ 
İçli, Kemal N. Seyhun, Okuyan: 
Semahat Özdenses, 1- Şevki Bey • 
Hıcaz şal'kı: (Demem cana benı 

yfıdet), 2- Salaha itin Pınar _ Hi
caz şal'kı: (Sızlayan kalbimi sev), 
3- Refik Fersan - Hicaz şarkı: 
(Göğsümden kaçıp gittin) , 4- Le
mi _ Karcığar şarkı: (Çeşmanı o 
mehvesın cliıdır), 5- Tamburi Ce
mil - Karcığar şarkı: (Nazirin yok), 
6- Dede - Karcığar şarkı: (Girdı 
gönül aşk yoluna), 14.15 Müzik: 
Halk tüı·kiileri: Snn Recep, 14.30 
.Müzik: Riyascticümhur Bandosu 
(Şef: İhsnn Künçer), 1- F. Popy -
Marş, 2- Offenbach _ Barkarol ve 
Entcrmezzo, 3- F. Suppe - Ev sa
hibesi (Uvertür), 4- Mes:;nger -
Ballet D'ysolin<.> operetinden se
leksyon, 15.15115.30 Müzik: Dans 
müziği (Pi), 18.00 Progl'am, ve 
memleket saat ayarı, 18.05 Müz.ik: 
Hnfıf müzik (Pl.), 18.30 Müzik: 
Radyo caz orkestrası (Şef: ibrahim 
Özgür), 19.00 Konuşma; (Yurt biL 
gi i ve sevgısı), 19J5 Müzik; Ça
lanlar: Fahire Fersan, Refik Fer
san, Şerif İçJi, Kemal N. Seyhun, 
Okuyan: Sadi Hoşscs, 1- Kiırdıli

hıca1.k:ır Peşrevı, 2- Rahmi Be)- -
Kürdili H. şaı·kı: (Söyle ey ınıtrıbı 
nazcnde eda), 3 - Sal. Pınar - Kür_ 
dilı H. şaıkı: (Ne gelen var ne ha· 
bcr), 4- Udi Ahmet - Kürdili H. 
şarkı: (Ey nazlı melek), 5- Şeıif 
İçli: Ud taksimi, 6- Yesari Asım -
Kiırdıli H. şarkı: (Sen gitgide bir 
iifctı de\·ran olacaksın), 7- Kürdi
li H şarkı: (Bağa gırdim kamışa), 

8- Kürdılıhıcazkiır Saz Semaısi. 

19.45 Memleket saat ayarı, Ajans 
ve Meteoroloji haberleri, 20.00 Mü. 
zik : Halk turküleıı, Ahmed Gürscs, 
20.15 Müzık; Çalanlar: Fahıre Fer
san, Refik Feı s.111, Şerif İçli, Kemal 
N. Seyhun, Okuyan: Melek TokgciL, 
1- Şıikı iı Tunın - Uşşak şarkı: 
(Geçti mulıahhet dt'mi), 2- Şem

settin Zıya - Uşşak şarkı: (Şu sal. 
kım sôğudıin altı daıma). 3- Dede 
• Şahnaz şarkı: (Gönul durmaz su 
gibı çağlar), 4 Hıcaz şnrkı: (Şu 
koylüniın yosmada kızı). 5- Hıcaz 

ışaıkı· (Şu İzmiıdcn aman), 20.30 
Konu m.ı (Gumin mesele len), 20 50 
Mü.zık. Saz csC'ı IC'ri: Çnlnnlıır; Fa
hırc F ı an, Rcfık Fer an, Şeı if ic
lı. 21.00 • fo1.ık: Oku} cın _ Necmı 
Rıw Ahıskan, 1- Abdı Ff. - Rast 
ş.ıı kı: (Senin :ışkınla çak oldum), 
2 Lemı - Rast şn• kı: (Yok mu ca
na a~ıga lııç ıılfetın). 3- Al'if Bey 
- Mahuı arkı: (Zahm hale bakıp), 
t-. flefık F ı , n _ Mahur şarkı: 

(K ı pığırı12 sııı ıne çek). 21.20 
Mu.lik Kt1 uk o kesir,: (Şt'f: Ne-
rıp A 'ikm), 1 Alctter: Çobanın 

sabah şarkısı, 2 Maımfrcd: Bır 
Karnnval riiynsı (Enteımezzo), 3-
P.ıcherncgg: Ko.) dansı. 4- Heinz 
Walteı: Dan eden kuklalar, 5 -
P. u 1 Lıncke Tciı l'n Uvertiiriı. 6-
Ka ı 1 Fııcl!'ı ı· Vl\"::ına şarkısı, 7-
W. Lautensd1lager: Pı·inmveıa (Ar
jaııtın eı enadı), 8 Robert Stolz: 

1''eridun (İstanbul 319) (37834) 

Yedek levazım teğmen İbrahim Sa 
onzn . o· d . e bi mı g. Ha ı (fstanbul 324) (39077) 

Çadır Tamircisi Aranıyor İstiyenlerin tevzi memL' ·umuza 
mtirncmıt. 

Vıyana gecelcyın gu1.eldir, 22.20 
Serbest srıat. 22 30 Memleket saat 
aynı ı , Ajnnı; ha bcı leri, Ziraat, Es
ham - Talıvılfıt. Kambiyo _ Nutuk 
l3oıs.ı ı (Fiyat), 22.50 Konuşma (Ec
ncc dılkrdc - Yalnıı Kısa dnlga 
µosh sıle), 22.vO Mu.zık: Cıızband 
(Pi l S<1at 23.20 yı.: kadaı yalnız 

uııııı dalga ıl<'). 23 25 23.30 Yarınki. 
P' ogı .ım ve kapanıs. ·n j Yedek levazım teğmen Salih Oğ. Alakadarların her gün saat 9 - 10 arasında Yeni Postane 

Mehmet Ali (İstanbul 322) (39601) 
civarında Kızılay han:nda sah& deposu dircktörlü~iine yed-

1 Yedek süvarı Yzb. Ali Abdülkadir 
(İstanbul 305) (326•9) terindeki evrakile birlikte müracaatları ilan olunur. 

.............. mı:ıı ............................ .. 
Yedek~mnıf Wfukçil~lilOğ Ali~---------------~-~--------~~-

(İstanbul 305) (312-27) 
Yedek P . asteğmen Mehmet Oğ. 

Nazmi (Ankara 325) (48350) 

Yedek Topçu Bnb. Cemal Oğ. İh -
..§J. san (İstanbul 305) (326-8) 

Yedek topçu asteğmen İbrahim Oğ. 
Osman R~cai (İstanbul 316) (~4123) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Tamir ettirilen Defterdarlık binasından çıkıp hala ha\·luda toplu bir 

halde bulunan eski ahşap kapılar, pencere çerçeveleri, bölmeler ve ke -
reste enkazı 150 lira muhammen bedel üzerinden pazarlıkla satılacaktır . 
Pazarlık; 6 Haziran 940 perşembe günü saat 14 tc Milli Emlak Müdür
lüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 11 
lira 25 kuruştur. ( 4554) 

~crr Yedek tabip Bnb.~ehmetoı Hü- ~-~-~-~~-~--~----~~~~~----~-~ 

::d seyın Mecit (926-3) 

şu~ Yedek tabip Yzb. Muc-tafa Oğ. Os
mizc man Nazmi (Se'lmik 310) (6536) 
. ç~zj Yedek tabip .teğmen Şevket Oğ. 
'ez_in° Bekir Nimet (İstanbul 318) (36139). 
• me ......... •M:tJJH b lJllllMtt .... lfllılNft .... MllffNMlffllflllttMHlll 

lzmirde Esad .. Ihsan ! 

Ur. Hafız Cemal 1 Sahlık Yalı 1 
J.okman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu 104 
Muayene aaatleri pazar hariç her 

gUn 2.6 - 6, aalı ve cwuarteal aabah· 
lan 9 - ıı haklld tıkara kabul olunur. 

Tel. 22898 

Boğaı.içinde, İstinyede çok güzel 
bir yalı €hven fiyatla acele 

satılıktır. 

İstiyenler, gazetemiz idaresi -
ne mektupla veya bızzat mü
racaat edebiJirler. 

.... IJ!lll~--lllJll ......... iim ..... lliıliııliiiiııiııiiııilııiıı ....... 
' 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına ~ani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tiıp ve 
vazoları vardır. --r h. ı Mü ım telefon Numaraları 

::;ize aut lllı.uııılu olubilectık telefon 
ııumaralarını veriyoruz. Bıı numaralar 
defterlnl:r.lıı bir kö~eslne kaydedinlr. 

YANGIN 

lıtıınbııl itfaiyesi: ••• !?4222 
BeyoRlu İlfalye;ıi : ... 44&44 
Oıküdar itfaiyesi : . . . f.0025 
Otomntlk olmıyıın yerlerde san· 

ırala •Yangın• kellmeı;lni ıöyle· 
mek lı:llfidlr. 

POLlS -Polft nöbetçi ııılldıiril: 22418 

SIHHl IMDAD 
İıtanbul ve Beyoghı: ·U!l:JS 
Anadolu yakası: ..... 60i>::l6 

Küçiilt Sahl•bçiollu Hon 
Taı:.viri Efkar gazetesinin İzmir 

ve havalisi b ba iliğidir. I• 
Elmas kemer Böbrek, mesane, prostat ve idrar HASTAHANELER 

\ , k 't K't b - ·n· · b ı d yolu hastalıkları muayenehanesi Cerrnbpaşa: •...•.•. 21693 
Çocuk Hekim. a ı ı a evı ın neşrıne aş a ı- Nl 24s~" 

D Ar. t Akk l gı ( . çme _,. urnye er a ı ucuz ki - Beyoğlu : • • • • • • • • • . • 4!H7e 

Zührevi Vl cilt hc.stalıkJarı \. . 

Dr. Hayri Ömer ,,-. - . ' 
Öğleden sonra Be~ cğlu Ağacam·i 1 Kırahk Mobllyall Oda 1 
karşısında Hasanb<:y apartımanı 

No. 33, Telefon: 43586 Beyoğlu Anadolu Hanı 

r 1 ... 14 numaıava müracaat 

§@~~& 1 Kiralık Ev 
·31 / 5 / 1941> Açılı!J·Kaparııt 

Londra 1 Sterlin 5,24 
Nev·York 100 Dolar 166,20 
Paris 100 frank 2,9'i75 
Mllano 100 Liret 8,31J375 
Cenevre 100 lsv. Fr. 29,2775 
Amsterdam 100 Florin 
Berliu 100 Rayi~m. 
Brükııel 100 Belga 
Atına 100 Drahmt 0,9975 
Sofyn lOJ Leva 2,M75 
Praıı 100 Çek Kr. 
Madrld 100 Peçeta 14,455 
Var,.va ıOO Zlotl 
Budapefte ıoo Pengö 30,167S 
Bükr•t 100 l.ey 0,,25 
Belgrad 100 Dinar 3,94 
Yokohama 100 Yen 38,6325 
Stokholm 00 lıveç Kr. 31,005 
P.' oıkova 100 Ruble -

ESHAM ve TAHViLAT 

Bcyoğlunun En İ~Jek Yerinde 
3 oda mobilyalı. kalorifer, banyo, 

havagazı ve her türlü modern kon
i foru haiz bir apartıman müsait fi -
yatla kiravn verilmektedir. Müracaat 
Telefon 24365 

Tasviri Efkar 
Nüıııhası (5) kuruştur. 

1 !-Abone şeraiti Taı:!"e H~~ 
Senelik • , ••• , • • • • 1400 kr. %70) kr. 
Alb aylık • . • • • • . • 7SO • 14:W. • 
Üç aylık • . • • • • • • • • 400 e 800 • 
Bir aylık •••• •.•• ,.. 1S!) • Yoktur 

= = Dikkat== 
Ga.ı:f'teııı1Ln gimd"rııeu 

neşredll'lln edllmcsln 
1 ;'I · Se ı J.J'' A l ) dl Dr. Sedat Kumbaracılar Haseki 

88
: • • • • • • '~ 

r. . !l.!1~ oyun U tap serisinin ikincisi 128 sahifede on Ürolol - Operatör MUHTELtF Anadolu Demiryolu 1 2 hisse 7.ıyaınılaıı lllC!>'Ull~ Ct 

cvmk ve yaı.ulll' 

inde edilmez vo 
kabul olunnu ı. 

Takımn, .ı..alimhane Palas No. 4 tane güzel hikayeden mürekkep ola- SİRKECİ: Tramvay caddesi 1 Kadıköy iskelesi: ... 48782 Sıvas . Erıuruın 2 19,75 
H:ıstaları her gün saat 15 den rak (Elmns Kemer) adıyla neşrolun- Viyana oteli sırasında No. 42 Şirketi Hayriye : ..•.•• 2004'> 1938 0 

0 5 Hazine tahvili 46 ı ···· .. ················"'''''"''''"'"''''"''"'''"' 
.. ..ınra kabul eder. Telefon: 40127 muştur. Fiyatı 10 kuruştan ibarettir.

1 

u-st kat SJrkcci gıırı: •.•..• 23:>79 Sahlb ve Nc~riyat .MUdUrU: z. T. Ebüzz.ll11 
Hn~dıırpn•a garı. . • .. 6079ı iş B:ınkası nama 8,60 ld ,, "IATl'AAt E t'Z7t"• \ 

Okuyucularımıza tavsiye ederiz. iil••••••••••••mi ---------------= --------------- Bası ığı ... er: ., • .u . • 


