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Zengin Müaa bakamız : 
B~tm~ıtir. lıtiralt ctmelt i•tiycnler 15 
:"" rçinde laalledilmiı ıehillm idare· 
1ı anemize gönclermelidirler. Ek.ilt nii•· 
~far 5 kuruf mukabilinde idarehane· Baımuharriri: MOSTAKiL YEVMi GAZETE Te~lon : 2 9 5 2 O 

Perşembe 23 Mayıs 1940 
ı 

Ha!!af!a başa,.ılacak iş başlcala,.,nı 
6~,.~tl~ bıra~ıp ilerlemek değil, ken
tlınızı ıerıtle b,,.akıp ilerlemektir. 

Babcock 
mızJen tedarik edilebilir. .J 
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Müttefiklerin Mukavemeti 
(Şeriat 7 'ilci B&.ff&mızd&clır) Ebüzziya zade Velid Telı. Tasviriefkar İstanbul 

Artıyor 
r r------- BEŞ GONLOK TAARRUZ BİLANÇOSU 

16- 17 Mayıs: 70 Kilometre 
18 -20 Mayıs: 40 Kiloıiıetre 

' Arras Geri Alındı 
Kudretini lngiltere Harp 

Arttırmak için Cezri 
Kararlara Başvuruyor 

L 
20 -21 M agıs :· 10 Kilometre 

--J~ 

Vaziyet 

Çok 

Ciddileşmiştir! 

. G azetelerin pek ele yazmağa lü-
zum görmeme ·ine nığmcn 

l'aı'ı> cephesinde '\'llZ;yet ~k ciddi
leşnı.iştir. Esasen bu ciddi, hatta. 'a
hiın l'aziyeti anlamak için gazete:ı.•r
deki uzun borlu askeri izahatı ol•u
lhağa da .hac~t yoktur, her gün her 
gazetenin muntazaman ne..,rettigii ha-
lit -alara bakmak \e bunlarda göste-
lilen Vaziyeti hir gün en·elk'i ,·aziyet 
n., ka~ılaştırmak, hadisatın nasıl 
Yanı ha:rret bir süratle inkişaf etti

ğini ka\T~mağa ldfayet eder· 
Alınanlar, Dolanda 'e .Be-~çikaya 

~~ı 10 l\la) ısta taarru7.a ~eçtiler. 
b'u •ki küçük memleket, sekiı: aydır 
ır Alınan taarruzunu bckledilderi 

~l ·n ona göre azami Jıazırlanmı~lardı. 
f('.,r. iki . . .. f it . sırıw nwcnıuıı nu t:su on .a ı 

lllth·onu . w• •• ..k l 
~ .ı gt'{'tıgıne ı:;ore mu ·emme 
~tte mlicehhez \"e müse:lah lıir bu

~u ~ rnllyou a ker çıkara<'.aldarı tah-
lla ~~iliyorclu. Bu hir bu..:uk m:lyo
feJ :nut:tefiklerin de derlıal yetiştirc
lna l'rı ku\ et f'r dt• ila\l'ı t':dıhlH'~ Al~ 

n1arın en ela Ho!anda \'e Rt•lçika 
~'CPhesinde en a ağı iki milyon as· 
i~rlc knrşılaşı.ıcnğı hesap edilmekte 
la· llalhuki daha 15 l\lnnsta Holan-

cl< kendini teslim etti \iı~e a~rni mü<1-
l't ıa f ı '· ·.. ı·~· lll" d r ınt a Belçikanın en gm·em ıgı 

J\Ju afaa hattı olan (Alher) kanulım 
l illan askeri g~ti \'e meın:ckt>tin de 
5~1'.l ~dan fazlası i~gal olundu. Bir 
.L gun sonra Alınan askt>ri SPdan) 
'QlQ ı.ı-a t lar nsıı topraklarına a) ak has ı-
'n ' al'adan sekiz giin gcçmt>dcn Al
li aıı <>r<lulannın Maıış denizi salıille-

tıe ""•n1.1 . , 
(,. .J •u\ a tıklarma şalut o.uyoruz. 
' e<lan) dan .Manş sahillerine kadar 

3f>O k" b" af ·ııomctre gibi uzun ır me-
e 'nrclır. 

li iu kısa hümsayı, Fransız Ba.,\'eki
t· ncynnud) mm <Hin, (Her lıaldJ,n
~~·cl?ğu gibi açık_ça söy1i,recc~rim) 
d ıht1e \"azirctin vchamcti hakkın-
a '"ık h · ·· k lara u ulan beyanatından orm· :ı-
A k ~:ıpnıağa lüzum görcliik. 

hn .. lnınnlar l 914senesinde ancak 3 
\·e '~ada llel!;ika31 iş~al eclebihni::-lcr 
t\ı 

1
ransa topraklanna harbin zulıu

)'a~dan lirmi giin sonra ilk defa a
cl:kk hasabilmişlerdi. nn rakamlar 
ı91 a.tle okunup mukaye~e edilince 

11 ~ Jle bugUnkU taarruzun ve alınan 
ntıce • • . k fa la. .e:r.n nrasmdal•i azım fark, ço 

tıı~l. Vuzuh \'e bedahatle göze ~rp
""~tn<lır. 

~•Alınan taarruzu, lmşladığındanberi 
lacle ı"' d"k • • t:a •·ı e ı kate sa'-·an tnr sevır -~p ~ ~ • 

,... eylenıistir ki bunu gazetelcriıı c,llnt·· ~ ' 
tır· llk lıaberlerinde de takip etmek 
b' \tıılkUndür. Alman ordulan bir gün 

I' •f' lınnııe yapı:\ orl r ertesi gUn dn-
llJ·ol'' • ' 
~ •ar, bir toıılanma ye Juı:T.ırlan-
!4: lan ibaret olduğu anlaşılan hu 
(J\

1
8aat zarfında gazeteler derhal 
~ ltıan taarruzu doduruldu '"'ya gev 
taıJ !,'ibi lıaberle.ri, ortaya auyorlar, 
~ t 31'adan 24 sn.at daha g~ince 
~:1nların yeni bir hamJesine duha 

l1 ıt olu~ oruz ,.6 ayni gazetelerin 
l'"'tıe aYnı sütunlarında l>ir gün enel 
"'ıd11~1~ ·1.ı· bt l\1<ır1111 tamamen unutmu;; gı ı 

~ l'eııı. hanılelerl de bilyiik barflHle 
ettdderini ha)'l"etle görüyoruz. 

CDcvamı 5 inci sayfamızda) 
Ebüzziya Zade 

y,:LtD. 

IReynaud Diyor ki_.: 
"Fransa bir ay dayanırsa zaferin 
dörtte üçünü temi.o etmiş oluruz,, 

Paris 22 (Hususi) - Fransa askeri mahfillerinde beyan o· 
Junduğuna ,göre, cephelerdeki ,·aıiyet !itala nıüs.lcül ,.e gayriva
zıht:r. 

Bu mahfillere göre muharebelere sahne olan yerler ba~hca 
üç rnıntakaya aynlmaktadır: ı 

t - Şimal dcnhinden Samhre nehrine kadar oLın mesafe 
(Burada \'a7.İyet vahametini muhafaza etmektedir.) 

2 - Samhrc ile Aisnes arasmdaki saha. (Burada Alman
lar mütemadi iaarrnzlarına devam etmektedirler.) 

3 - Saint - Qu~ntin ile l\Iontmedy arası. (Burada \'aziyet 
iyice tavazzuh ·etmem istir.) 
. Gene ayni· muhfillc~in ka naatinc göre, Alman tanklarilc J 

(De\·amı 7 inci sayfamızda) 
<.ıtırp cephe&inde Fransız topraklarında cereyan ermekte olan nayat oe memaı mücadeluinden : 

Dehşet verici bir sahne 

o mal 
o 

Mtııııııuııt•ııııuııııuııuııııuuıtıttııuuuııtuıuaıuuuıttı 111uıuııttuMnıuuuuınuıınuııııauıııuıutHtıuınııuu1tıtıHnınMtl&tit111Ui1 

'Rumanyada 1,300,000 
Asker Sefer her Edildi 

Bükreş, 22 (Hususi) - İhtiyat sınıfların kısmı azamı 
IJugıin ~/erber edilmiştir. Bunlar, 24 saat içimle, kıt'ala-
1'.tna illi.hak etmek emrini almışlardır. Halihazırda Ruman
gada 1,300,000 kişinin silah altında bulunduğu talımin 
edilm~ktedir. 

------- ________ _.,,.. 

Roosevelt askeri rüesa ile 
müzakerelerde bulundu 

Amerika ordusu elindeki 
tayyareler müttefiklere satzlacak 

Kahire 22 (A.A.) - Hariciye Na - Amerihmın tayyareleri miittc. 
lo ba§kumandanile bazı mütehassıs- Iiklcre verilecek mi? 
laıı sarayına davet ederek Amcr.ka- Vaşington 22 (A.A) _ Dem u..ıt 

nın deniz programı hakkında görüş- ayandan Pepcr, ReL "eumhurn , H 1 bı-
Son gelen ajans ve radyo haberlerine nazaran Garp cephesindeki vaziyeti gösterir harita ,müştiır. <l)f•,·.ınu 3 iiıwii sıı"faını.~d:ıı · ~ ~ ' : ......................................... A;~~·~~ti~·kt~ki ....... ii~·;;;ı;k···························· .............. . 
- Dünkü Vaziyetin Hülasası -, 

- ----·-
D- k- esmi ve yarı re&mi haberlere nazaran, Almanlar 

un u T ·ı · h k • d b" Man denizine doğru başladıkları r en are etın e rraz 
daha§ terakki ederek (Montreuil) mev~iine varmııl~rdır. Bu-

h ·ı· 1 takriben 15 kilometTo bır me•afededır. Alman-
rası aa r aen • • • k b ·1 r 

(B l Ya,\ cenubu ne/akı bu terakkılerrne mu a ı r ran· 
/arın o on / . . . d 

l d " Almanların eline geçmıı olan (A"as)ı ı.trr at et-
sız ar, un h · B l "k b' d Ll • • b ·ı·Jı'rmektedirler. Bu şe rın, e çı anın 11ar ın e r.ıe ti1r erını ı a. 

Fı 'mali aarbiainde kalmıı olan Fran&ı% ordu•u tara• 
ran•anın f' 0 • ı 

J l J fr anlaıılıyor. Aynı zamanda bu ordu (Va en• 
fınaan a '""' l . , , · rında da Alman taarruzunu durdurmata ça ışıyor. 
cıenne&/ cıva ' • • k l 

l •L 'malindeki Belciha, ıngrlız ve Fransız uvvet e· 
Be cı1ranın f' • . I aı 
. .' b' ·ı n kadar oldufu söylenmektedır. Alman arın manf 

rrnın ır mı yo · 'kl • h d fi d b • • d 
sahiline inmek istemekle takı~ ettEı e"ı e he • er h~n11 _ ınc/ k~ 

fı•L/ • bu kuvvetlerini, yurıarı acaut ne n aa r enn e ı 
mütte ı1r erın . . l J 

ı ·ı upta Manş salaıllenne yayılmakta o an orau· ı ordu an e cen • L h • • 
cl •ıhı•tırmalt bu suretle o kuvvetlen 11arp ancı 

/arı arasın a 0 :r (A ) 
kt Buna mukabil Fransız.tarın da cenuptan myen 

J'~pmad ıkr •• Almanların •ol cer.ahını tazyik ederek Manıa doğru 
cıvarın a ı _, l ·L~ l 

• "b • kmıı olan Alman orau annı 11rı ateı aro•ına a • 
bır kol~· ' •ar: tatbikini düıünmekte oldukları tahmin edile-

ak manevra•ının l J l 
~ . havalicleki müttefiklerin ordularil• Alman arın or u arı 
bıl;· .°.ft 6 ·r vaziyette bulunmaktadır. Bu vaziyetin çok devam 
ço gı~ı"ht'' lı' ..,oktur. O ciheti• •abaha akıama bu karııık 
etmuı ı ıma ., • ı lı' . L' fı 

• • •L • taraftan birinin lehıne rJeya a ey ıne ınlfrfa ına 
ıJa:r.ıyetın "" 
:ıanıri naz.arla balımolı i/ıtiHı ed.r. 

Italyan Kuvvetleri 
Takviye Ediliyor 
Her tarafta askeri y llar ve 

tayyare meydanlar yapılıyor 
Paris 22 (llusu i) - Alman - İtal-1-nutad d<>tl' ·~r~ sncr Al hi t 

1 ·ı f k b " . ld"" - . Y ne a ı ıp yan ı tı n mm ırıncı yı onumi.ı tutulmak ır Bu k b"l ··ı .. . . na mu a ı mu tc-
munasebctıle Roma gazeteleri P.ropa- fikler nley h nd~kı talebe teıahüratı 
ganda yazılarına genis bi.ı tunlar tah-

1 
kesilmistir . 

sis etmişlerdir. 1 G'li 0 .. 1 • • "ld' 
·ınqe nışan Yerı ı 

.Hnrbin başmda~bcri ı:.alyanın tat- Roma 22 (A.A.) - İtalyan,_ Alman 
bık etmekte oldugu •.musellah bıta- ittifakı misakının imzasının birinci 
raflık» siyasetinin bu anlaşmaya da- yıldönümü munasebetile İtalyan Kra
yandığı ve Almanlara temin ettiği lı, Feldmareşal Göring'~ Annon"inde 
,kazanclar tebarüz ettirilmekte, ber- (l~\·aau S Uacii sayfamızda) 

Cont Ciano 



Arka aşımız İzmirde: 13 

2300 Sene vvelki 
İzmi Şehrinde 

• 

Gnrib kubbelerin, e ini hiç bir yerele görmediğim kemerlerin 
• ltm :an, ı lak ~uvarJann arasından, birdenbire yirmi nsır 
cv,·clın atletlcrı kar ımıza cıkı\'erecckmis gibi geliyordu bana 

Müz dırcktbri.ı 
Sa.Jhaddin Kan-
t r il" göruştüğum 
gundC'nbcrı, itzmir
de rahatım kaçtı. 

Nt.'d n, pek mi 
soğuk, pek mi k
si. umacı mı bu a
dam? 

Bılakis, oyles·ne 

uftak kanlı. ovlcsi-
ne samımi, guler 

yuzlu, hoş so.lıbet 
\'e şen ki . 

O halde? 

Yazan: KANDEMİR 

1 

Dört Kalay Taciri Dün 
Adliyeye Veri diler 

ihtikar Komisyonu Bugün De 
Diğerlerini Tesbit Edecek 

Ellennde bulunan kalay sta.dan- Sı.rkecide Dallı handa Mehmet 
nı saklıyarak fıyat yüksekliğinden is- Naci Kelci~ gümrükte bulunan 10000 
tıfade etmek suretile milli korunma kilo kalayı, fiJailann daha ziyade 
kanunur.a muhalif harekette bulunan yükselmesini bekliyerek ıriimrükten 
dört kalay tncirinin bu hareketleri . . 0 

t b·t -~ 1 • "dd · ·ı·- çekmemış, bu suretle, ptyasada dar-es ı ~-uı mış, mu eıumumı ge ve-
·ı · 1 d. lık husulüne sebep olmuştur. n mış er ır. 

Sultanhamammda Haçopulo ha- Bu dört tacirin, milli korunma 
nında yedi numarada manifatura ti- kanununa muhalif hareketten dolayı 
caretile meşgul.olan Scrkis Giridli - muhakemelerine bugünlerde Asliye 
yan, ithal ettiği sekiz bin kilo ~alay- Ceza mahkemelerinden birinde başla
dan iki bin ·ıosunu, saklamış, fiyat nacaktır. 
y1.ükscli.şinden istifade etmek istc>miş- Bir çok eşya fiyatları 
ır. 

Bahkpazannda Zindan banınd ıünden güne pahalılaşıyor 

Mektep dönüşünden bir talebe grubu 

Lise Ve .9rtamekteplerde Dersler 
Dün Oğleden Sonra Kesildi 

allimler bugün toplanarak sınıf ge< e 
ve kalan tale beyi tesbit edecekler yağ ticaretile meşgul Roben Politı Tıcaret Müdürlüğü ihtikar hadi

pivasadan 300 kuruştan topladığı ka- seleri üzerinde tetkiklere devam et -
laylan yüzde 33 karla, yani 400 ku- mektedir. Bu tetki'kler, harpten sonra 
ruştan satmıştır. . en fazla fiyat tereffüü gösteren mani- . t~~ihanlara ~üme!yiz. olara'k. se-j Üniversite rektörlüğü ayrıca b'O 

T:ı.htakalede Dar han~a tıcaret fatura eşyası erkek ve kadın elbiselik çılen ogret.mcnlerın lıstesı VC'kalct akşam talebe şerefine Belediye 11 
Anlatayım; mer- ycıpan Anatol Kontuari, elinde bulu- 1 . kk b d dd 1 . .. tarafından tasdik edilmiş ve hangi kantasında (120) ı.;,,ilik bir ziyafet b b l d t ka . . 1 crı, aya a ı ve gı a ma e en uze- . AU'i 

a a aşıp a, o - · nan 22.800 lk.ilo kalayın fıtay arını . d 1 kt d mekteplerde vazıfe alacakları, Maarü v€rec~ktir. 20 den 24 kadar devam t' 
lastıkta k ted .. b" 289 k rın e yapı ma a ır. M".f t• . Salih . . '). n sonra o- rıcı ır surette arttırmışt u- İl . . . u et ışı Zekı ıle Maarif Mü- decek olan ziyafette Vali ve Beledi1' 
turna yapışan us ruştan aldığı kalayları 347,5 ~uruşa k tahmınleı, pıyasada, harpten düıii Tevfik Kutun riyasetindeki reisi Lfıt:fi Kırdar cfn bulunaca" .. ttır. 
tad; •İzmiri görm yükselterek satmağa başlamıştır. evveline nazaran, yünlü kumaşların mektep müdi.ırleri toplantısında gö- Çocuk b ahçele ri 
ğe Jdın, değil mi nıQtnfff•--... -:"'""'--:'"" yüzde 50, ipekli ve pamuklu kumaş- rüş~lece~ dünden itibaren derslerin Her yıl olduğu gıbi bu yıl cJ1 
buyur bakalım!> Iraklı bır prenses dun !arın yüzde 15, aya'kkabıların yüzdelk~silm~ne. k~rar verilmiş ve dersler Maarif Müdürlüğü çocukları dalll 
diyerek aldı beni ıehrimize geldi y~tmiş .~~betinde. fiy~t yüksekliği dun kesilmıştır. sıhhi bir şekilde yetiştirmek i~ 
\>ır harabeye gö- Müteveffa Irak Kralı Gaziyülevve- gosterdıgı merkezındedır. Bugün de Orta mektep ve Lise •Çocuk bahçeleri- açacaktır. 
türdü. Merdiv<!ıı 1 lin amcası Prens Zeyyid'in z~vcesi İhtikarın mücadele komisyonu müdürleri kendi mekteplerinde mual- Fakat bu işlerin idaresini terniıl 
ler indırdi, sütun- Prenses Fahrünnisa tedavi için git- bugün bir toplantı daha yapacak, ih- limler meclisini . toplıyarak geçen ve "'Clecek öğretmenlerle, teşkil oluna • 

, kalan talebeleri kararlaştınp talebe- cak bahçelerin yerleri ancak Haziraf 
lar boylattı, ke .. Ho.frlyotla bulunan 2000 Hne e.uvel;,;· e.ii l%mir~ :~~ ~eşte;e~·dın şe.?ri:\~e :pnmüş- tikar mevzuu üzerindeki tetkiklerine ye ilan edeceklerdir. ayının ilk haftasında kararlaştınla • 
merl~r geçirtti, loş. A6waıında ele weçen R ütubet ilahı heykeli ur. ura a. ır aç ~n . a ı tan son- devam edecektir. Devlet imtihanları caktır. 
d hl" l . . ra ayın 25 ınde şehrrrnıze gelecek o- - • - B l k u· t k • 

e ız er aştırdı, dunya ıle alakamı mire büyük hizmetlı;rdc bulunmuş lan Maverayierdün Erniri Abdullahla B • V. f • V f ·ı u yı e a ıye mc teplerinden 
keserek .. ~. rutubetli, loş, sessiz yer-, olan Asiyorkos heykelinin başı ve bir birlikte Iraka gidecektir ır l\.. lp l l'\. a l de % 30 nisbetinde bir yekun Devlet A 1 1 u 

l~rde yuruttü, yürüttü, sanki diri di- sürü atlet heykelleri. Sonra, gene bu- -·-. l d c imtihanlarına girmek için Maarif mü- VrUpa YO CU Uğd 
n ıııe~ara soktu sonra gülumseyerek rada elimize geçen ve üzerinde (Bu Bulgarista nd a am ezasına dürlüğüne müracaat etmiştir. k 1 ·ı 
durdu. heykeli İyonya 1zmirıniıı İyonyalı a- T "" ki ı·· .. 11~T hk .. O IJ Son serilen karara göre imtihan gaz mas e erı e 
. ~!şte, dedi, şimdi asıl İzmirdesin, halisi dıkrnişir ...• yazısı okunan çok ur e re zu um m u ıv~ a um {.uu olacak talebenin, mümeyyizleri ara- 1 b·ı· 
ıkı bın yıl evvelki İzmirde._ enteresan bir kitabe daha var. Bt başladı? sında, bir tane de kendi .hocası bulu- yapı a l 1yor 

V l tt naca'J...-tır. e, ana ı: yazıdan anlayoruz ki; burası h•on,·a- Bulgaristandaki Türklerden anava- Katil du .. n mahke- o 
.B t ·h .; -> h t niversit ede imtihanlar B ı :- ~ranın arı i Miladdan evvel dır, Ellada değildir, dikkat ediyor t~na _icr:t eden on nu uslu~'bir ka- meden çıkarken e çikadan dün de dört 

üçuncu ~sır~a başlar. Bu eski İzmir musunuz; Elen, Ellada lafı yok. Bu, fıle dunku Konvansyonelle Istanbula 939 - 940 ~ers yılının Üniversite talebemiz eld" 
başka hıç bır şehre benzemez. Dik- çok mühimdir. Bunl:ırdan bac:ka bı·r gelmiştir. Filibe civarından hicret e- gülüyordu •Yabancı dih imtihanlarına başlan - B 1 .k Alma 

1 
g 1 

. 
k k b ... . . e çı anın n ar tarafından jf' 

at et, .. u ~eler, kemerler, hep to- alay testiler, kandiller, kadehler, şi- den bu muhacirlerin söylediklerine İki sene kadar evvel bir gece mış ve bır kısım talebenın de imti- ali d tal . 'ki' 
nozlar uzerıne yapılmışt:rr. Aşağıdan şeler ve saire de bulduk burada. Hu- göre, Bulgaristanda Türklere karşı yarısı Resul, Mehmet, Mustafa, .Ah hanlar bitmiştir. g esnasın ebemızle birli :Nr 
b:ıo~.ca yukarı doğru kat kat görü- li~ası şu ki, İzmir böylece arkeoloji ağır ve fena muamele artmış, met, Kaya ve Niyazi adında altı çin :Yalnız, 20-5-940 pazartesi gününe Fransaya geçen Brüksel elçimiz 
n~~u· .. Üs: katlan zelzelelerle, istili bakımından dünyada eşi bulunmıyan bu yüzden birçok Türkler anava- gene Kemerburgaza tabi Pirinçci k.. tesadüf eden imtihan 19 mayıs Genç- bil Batının zevcesi ve dört talebernlf 
gurultül~r:ıle, bahurus din değiştirme bir hazineye sahib oldu. tana hicrete hazırlanmış bulunmak- yüne baSkm yapmış, köylülerde: lik Bayramının ferd;sına tesadüf et- dünkü semplon ekspresile İstanbul' 
~~vgalarile yık~ldı, harab oldu. İ§te, -Fakat, nasıl buldunuz bunu? tadır. Bu muhacirlerin söylediklerine Mustafayı döğmüş. Mehmedi yarala- tiğinden Üniversitenin lkapalı elması gelmişlerdir. Bunların omuzlanncllt 
ıçınd~ bulundugurnuz bu alt katlan Salahaddin Kantar bu riheti de göre, fakir Türk koylülerinin çeşme- mış ve Halil adında birisinin atını dol~yısile 27-5-940 tarihine müsadif birer gaz maskesi bulımmakta idi. 
sapsagJam duruyor. O kadar ki; bu tatlı tatJı anlattı: !erden su almalarına bile imkan bı- çalarak kendini tabanca ile öldürdük- Pa.zaıtcsi gününe tehir edilmiştir. Bclçikada bulurum bütün taıebeıd' 
~nkü İzrnirin altını kazını~ topra- - Ben 1926 da İzmir müzesi müdü- rakılmamakta, muhacirlerin, nüfus ten sonra babasını kurtarmak istiyen Diğer kısımlar ise eski pragrama ve sefaret ~murları, 13 mayıs ~ 
gı boşaltınız, sonra bu yerin dibinde rü olunca arkeoloji sah~sında tetki- başına ancak bizim para ile beş lira oğlu Yaşan da yaralamışlardı. g~re imtihanlarına devam edece&ler- salimen P.arise gitmişlerdir. Buını.r 
otomobı11~, atla, yaya fırdolayı dola- kata, tetebbüata b~ladım. Kitab ü- kadar para çıkarmalarına müsaade Vak'adan sonra bir kısmı istan- "1ır. dan bir kısmı otomobil, hisikıet .,ı 
~nız .. Hanı evvelleri •Boynum kıldan zerine kitab okuyor, her tarafla muha- olunmak~ genelik çağındaki TUrkler bulda bir kısmı da Bursada yakala- Aakaradan gelen talelte atlarla bir kısmı da yaya olaraık Bril 
~n~ed1-:.-·' der!~iş ya ben de şimdi bere ediyor, burala?'a gelen :ınef.ıur taş kırrrn_ık gibi ağır ~lerde kullanıl- nan çing~ele~ Birinci Ağır Ceza terefine ziyafet Yeriliyor sel _ Paris seyahatini yapmışlardır. 
O)le soyleyebılırım yalanım çıkarsa arkeologlarla düşüp kalkıyordum, Bi- makta, hıcret cdenlErın yeni eşyaları mahkemesındeln duruşmaları dün bi- Ankara Üniversitesinden 90 kişi- Brüksel elçimiz Nebil Batr., ~~ 
kellem helal olsun; eski İzmir -üst liyordum ki pu günkü İzmir, İsken- kamilen, eskileri de kısmen hududda tirilmiştir. Mahkeme hey'eti verd:ğı liJt bir talebe gnıpu bazı tetlo"katta hükumetile birlikte hükfunetin ._. 
kısımlan yıkılmış, fakat alt Jrısamları deri Kebir fzm"ırı"dı· .. Bu d ık· Bulgar memurları tarafından alıko- kararda, Halili Resulün öldürdüğünü b ı k k d"l h · ' n 
ic:tc böyl a·pd· . . . • n an evve ı b·t . k . . ~ u~a ma sa ı e şe rımize gel - ledecei,ti yere ~tmek üzere ~ 
'I e ı m- yenı Izrnirin altın- İzmir Halkapınar çayı dedi-·m· .()... nulmaktat cuma ve çarşamba günleri tes ı c-tmış ve endısıni ce2a ·kanı: mışh. beklemektedir. 

da yaşayor! miros'un da kıyısında d -dgıw ~ M • evlerinde et bulunduran Türkler şid- nunun 450 inci maddesinin ikinci fıl: "-··-·~-·~ -.... _ ,,,, _"' - ·"- "'• ,,_," - ···· ·"- ···- · 
O garib kubbelerin, eşini hiç bir lczos çayının etrafınd"' og. ugud .d~ detle cezalandınlmaktadır. rasına göre ölüm cezasına mahkum ... o b .. ' .. k 

''erde g" d W• k ..,yanı ova a 1 ı, t . t• D"ğ b l .. n es oon D Sütlücedeki Arzuhal ~--" onne ıgım emerlerin altın- Bu İzmiri Lidyalılar hak ile yeksan Yolcular, Bu1garistanda muhtelif e mış ır: . ı er eş suç u da d-:ırt SC'· -r 
dan, o ıslak duvaıların arasından edince İzmır· ı·ıer tr f d • 1 mıntakalardaki cepaneliklerde bulu- neden ycdı seneye kadar muhtelif ce- u parçalanıvor 
b" d b" . . , l e a a agı mışlar, ı 1 ı n stok edı·ıecek ,, ır en ıre, yırmı asıl evvelin ehram- küçiık küç .. k k b 1 k k d.. nan cepnneJerin boşaltılarak asker za ara çarpı mıc: ardır. Karardan son- Haliçte 'Sütı:;,_ ile K"raagaw c ...-
lara b. .. ü 1 u asa a ar urara ort • R 1 k d. . . .d '"' ... ...- .. aı:• 

urunm ş at etleri karşımıza çı- yüz sene böyle k 1 lıı d İ k d . ve top sevkiyatile beraber bu cepa- ra esu en ısının ı ama mahküm -·- smda bulunan Arzuhaltaanm se~ 
luvcrecckmiş gibi gc-livordu hana K..,,L:.. A ~ mışd br 

1 
s en iden nelerin Yunan hududuna sevkedildi edildiğini anlıyamamış ve bir kac se- Her ihtimale karşı be- '$... y•"' 

Merak! t f w • "uıc sya a geçıp e uraya ge i- · - .1 k t ld ğu • · sefere mani t kil ettiği görüidüğüıt' 
. a e ra ıma bakınarak üstadı j!i zaman İzm· .. ..ı·ki . d ğinin gözlerine çarptığım söylemek- ne 1 e uru u nu sanarak bır h<i)- lediye kati tedbirler aldı den parçalanarak rlkanlmasma bacw 

dmleyordum: t .. d"" ı~ı şı~m yerın e tek- tedirler li sevinmiş, gülmüştür. ... " 
B rar esısı uşunmu.: \."e bu fikrini · Belediye şehirde un stoku lanmıştır. Bu mevkid~ dinamit isti" 

- .urac:ı 0 
eski İzmirin dünyada tatbik de etmişti, Ondan sonradır ki d• k • . POLiS -

4

·- yapmağa ~~rar v~rmiştir. B u mal edildiği için merakibin açıktd 
emsalı bulunmıvıın meşhur Agorası- f . k.. . d A Bele ıye ooperatıfı TE: hususta de!!'ırmencılcrle de go··. ·'geçmelerı· aıa·kadarlara bı.ldı·rı·ımı·ş~: ... dır işte A 0 • zmır, mev ıı sayesın e syanın bi- J ) h d• . - ~ ~· 

d d
. g :a, malum ya halk mey- rincisi oldu, Esasen Asyamn birincisi s a e ılıyor Otomobil çarptı rüşiHmüş ve mutabık kalınmış- ,,,.,. 

anı emektır Şehnn" ı·,.t· • · • ı M· 1 t b 1 n-ı d. · · · t Ven"] k ·· .. -h ~ · " ımaı, sıyası o an ılet ve onu müteakıben Efcs s an u .ı:x: e ıyesı memurın koo- Beşıktaşta Haşım Bey apartıma- ır. en ·arar a gore u ç ay- n . . : 
a~tı4~\:glenceleri hep burada ge- inhitat etmişti, Hele Anadolunun, kü- peratifini ıslah etmek için alınan ted- nında oturan Muammerin üç yaşın- lık stok yapılacak, hunun için ,, ~Orsa hartCI alfm fıyatfan 1 

çer · ın ~etre murabbaı yer iş- çük Asyanın rahat ve huzur ve refah birleri kooperatif heyeti umumiyesi daki çocuğu Yüksel kapının önünde 300,000 çuval u n değirmenlerde 
gal eden bu ag_orada mabedler, mah- zamanı olan Miladdan sonra birinci kabul etmiştir. Kooperatifin aza adc- oynarken şoför Muhlisin idaresinde- muhafaza edilecektir. Toprak 
keıneler, beledı~el:r, k~tabeler, hey- ve ikinci asırda İzmir artık şaşaada di :ırtırılaca~, bunun için Belediyeye ki 1~31 numaralı otomobil çarparak buğday çıkaraMık, stok bu su- Re,at, Hamit 24 21 
keDer, nutuk tnbünlerı vardı. Harb göklere çıkmıştı Bahusus sokakları- baglı E1ektrık, Tı·amvay, Tünel gib; kulagından yaralanmış, tedavi altına retle temin edilecektir. Şehrin Kalnı Bqlbfrlllc 117 et 
ye sulh kararlan btll'ada verilirdi. nın intizamı du-zgu·· 1- v .. 

1
. h idarelerin memurları da kooperatife alınmıştır. Mahsulleri Ofi~i piyasaya fazla 24 

ayar lıGlçe alhn rr-1111 2 ~ _ 

~
"tün t la tıl b ' n.ugu, ımanı, rı - . - .. ı·:L "h • 
u - op n ar ~ yapılırdı. tımı, ticareti mabedleri tıb fakülte- gırmege mecbur edilcektir. Bu suret- Çakı ile yaralandı ,,ın UK: un ı tıyacı stoktan te- =ıl "31"""'se' -De-evv"'"eı"'""ıu;;"r'ı!"n~~iri J 

i 
u munasebetle yava yavaş dükkan- si agoralarının bü'riiklÜg-ü ve rnes- le aza adedinin beş bin kışiye çıkaca- Kocamustafan!:ıc:"'da Agaw ı-kakan min olunacak, fakat buna mu- IW UI 

u ra'l'll'I da buraya •eldi ' ~ ğı t hmi ecı·ı k ec1· r--:.- :ıı kabı"I -' k d k · ı r ~ - :r c • bur altın yolu, yani Viyyadorasın~ .• ~ . n ı m.e t ır. A~lann ver- sokağında oturan Mehmedin oğlu ;:nO mevcu una e sı en ' ·-•-111111 '* --
ıBwm burada buldtıldanmız §Un· emsalsizliği dillerde destandı... dıgı ıdat beş lıradan 15 Jıraya çıka- Cemalettin elinde çakı ile sokakta miktar kadar her gün taze wı Askeri erkin ve ümer.-

~ardır: Mqbur atlet kitabelerl, tın- ;t,.._ ben .. ..d .... old k nlmıştır. Bu suretle kooperatif yeni- koşarken düşerek çakı ayag·ına sap- konacaktır. Bu b-Uretle un, on tekalit sinleri 
t Adri ' in Jı: ~WI: • muze mu uru u tan d ıı· b" ı· ı k b. b .. •ş •• d f 1 b ki t•ı • para or en n itabesi DiYoni- sonra esk. t . d . ene ı ın ırn ı ır sermaye temin lanmış, Yediku'e Ermeni hastahane- """ gun en aı a e e ı memış J3 Hmu1a JIH i.os Bak _-ı,........_,_ d ' ı zmır en nışaneıe.r ara • cd ktir olacnkt Ş hi d k k b h 1 

• us nus-~uun ftV:i leri ta- mağa koyuldum. Bir hesab vardır·. ece · _ sinde~tedavi altına alınm~r. ır. e r e c me u ·! lf r . M b' -~ 
afmd im t d · Bundan başka G l t E b K d A- ram meydana f•'elmi'-·ecektir. ec .. ısı. e. usanda kabul eau-f an para or a ına dikilen hey- Gözle görünmiyen toz zerreleri bin k- .. .3 a n, yu ' 8 ı- gır surette yaralandı "' ,, tnhd d fit 
mm kitabesi, bir sürü senatör tara- senede bir metre kalınlık peyda eder- oy, ?s~udar, Beşıktaş, ~atih, Aksa- Bcyoğlunda Çukur cami sokağın- Diğer ta raftan Belediye, Top- , hah ~ ı sı~ nızamna~esinde be_~-dll 
ından imza edilmiş olan Asya ve iz- ler~ ..• Buna yağmurların getirdiğ. r.ay gıbı semtlerde yemden şubeler da oturan sekiz yaşında Gültere r ak i\Iahsul~ri Ofid tarafından 1 rı zabıtan ve erkan ve ümenw

rln hududlannı tespit eden çok mü- topİ-ağı ve sairey"i de ilave edin, Aca~ açı,laca~tır. Bunla~ azalara v~ ?i~cr Bahçekapıda, arab:ıcı Ahmedin ida~ bir ay zarfıncla sahlan unların ı tekaüdü sinleri §U suretle tayin edl"' 
kitabe. Heykeli re gelince; bir l-ıa bu eski İzmir nerede, ne kadar ~~şterılere. ucuz fıatı~ her n~vı ıstih- resindeki araba çarpıp çiğniyerek miktarı üzerinde tetkikat yap-ı miştir: MUlllzimler 41, yüzbaşılar 4' 

s1don, yani :ruıubet flAhı heykeli, toprağın altında gömülü ve saklı du- .;naddesı sat_ caktu. Beledıye koo- ağır surette yaralamıştır. Yaralı Gül-r maktadır. satılan buğdayların binbaşılar 52, kaym kamlıır 55, ııd' 
Sibel yani ana tanrı heyk€li, İz. (Devamı 4 üncü sahifemizde) :~ ten . alacag~ olan. ~3,000 lirayııter hastahaneye kaldırılmış, Ahmet ~taııh.ulda k.alıp kalmadığı tcs- lra.lıı.ylar 58, mirlivalnr 62, ferikler ~ 

senesıne tehır etmıştır. vakalanıruştır. nıt cdılcccldır. ı .. .. , 
.J ~ muşurler 67. 
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TARIHT TETKiKLER 
2 

Beşinci (kolon) Rus • lngiliz Ticaret Anlaşması HiTiTLER . Zl~ANl~D~ 
,Ç 1 km aza G i r d i Anadolunun lrkı v azıyetı Masalı 

.~!r ~smıı~1ı tarihi ltarı~tırıyor<luk. 
GozUmuz '.l'tmurla YrJdınm Be~ 02ıt 
arasında cerıcyıın ebniş olan A~ 
faciasına ilişti. Bu Ankara har~~ 

Moskova 22 (Hususi) _ Sovyet Rus lunmakta hür olduğunu bildu:niştir.. • • • •• .. • • ~ b~t.a? a-sa~ mefahir le dolu olaıı ta: 
• nda den 5 vyetlerin harici ticareUerıni tngı- On bırıncı asırdakı Türk 1stılasına kadnr Anadoluda Yunan rıhıllll'.ıin hızı, ne ,·akit okus~ d"lgi 

p . Fransız tebliği ya ile ingiltere.~~1 
ce:e:an e liz ~arb ihtiyacına göre tanzim et- kültürü hakimdi. Yunan kolonizasyonunwı de,·am ettiği 20 edeıa, ilC>k hazin b1.r \'ak'asıdır. ' r 

tebu~n:ı· 22 (A.A.) - Fransız akşam müzakereler b~yuk mü-~külata ma - mesi suretindeki t•""iliz talebini de asırlık müddet zarfında, bu dil ya•nş yavaş bütün Anadoluya Yıldırım, o manlı de\'letiıüo Ilume-
BugÜn . ald Bel ik da cµır- ruz kalmış ve mkıtaa yuz tutmuştur. Sovyetler reddetmişl~dir. yayılmış ve her sahaya nüfuz etmişti. linde, evvela lios\ıı muharebesi, 

pı~alar' d~:m ~t:iştir.ç ~phenin Filhakika, İngiliz hükumeti, Sov - Sovyet hükiı.meti, İng'lterenin iki Trak kavminin ~mekte olan Türk sonra Niğbo~u mferi ile teme~ni lmr-
gerı kalnn kısmında kayde değer bir yetlerin Almanyaya mal ihrac etme- defadır Sovyet Rusyayı ticari müza- muhtelif şubelerı- y AZAN : akvaı:nını hudutla ~uş ~~n eş iz bir kahrama dır. Ce-
eey olınamıştır· • .. • mesini istemişse de, Sovyet hükfuneti kerelere davet ettiğini, fakat asla sa- nin ~nadoluya gir- .. k • H 

1
•
1 

rı mudaCaa etmek looetlidır, cfranmertti.r, cengflvcrdir. 
Alman tebhgı bitaraf bir devlet sıfatile böyle bir m!lni hareket etmiyerek yalnız kendi mesmdcn sonra es- U r e IIl 1 0 8 1 uzer7 ücrntlı asker işte ~u güzeJ ıu.1ıramruwı kan;ısın:ı. 

tol B:rliıı, 22 (A.A.) - «Alman umu- taahhüde girişcmiyeceğini ve her is- menfaatlerini düşiindüğünü resmen ki Hititler devrinin sıfatı le Anadoluya lılr gun mnayycn Jıfoblr maksadı ol-
kaaıkarsarahçal·.h~. birlnldi~iyor:» Alın1dankıa1nn tedı·g·ı· devletle ticari münasebatta bu- bildirmiştir. • Hititleri ne oldu? naklettiler ve bil- ınıyan, hayatını yapMAkbn ziya le 

. ı 1 uze ue açmış o u an Bunları biz yava'i yavns inhilal ede- hassa ısliim istil:isına kaı sı bunları yılm1ahla geçirmiş bulnll!\o Top;I Ti· 
gedik, dün Saint Paul ve Montreuil - rek yeni gelen Fatihlere intıbak et- sed yapmak istedıler Bu suretle A- rmır çıluyor. Bu ı-daının bir nya,; 
~er'c kadar tevsi edilmiştir:- A kt H k miş görüyoruz. varl.ardnn, Bulgar Turklerinden ve nks:ılı: olduğn gibi bir kolu da. ço1ak-

lo ende, Dunkerque, Claais, Bou- rnavut u a azı ı Yalnız Amıdo!unun bazı mmtaknb- daha sonra peçeneklerden V€ nıhayetj tır. nu ntcsaı. ve ~olak adam, ilri SC'-~ gtane ve n· cppc limanlnnndaki tcsi-
~ tayyareler tarafından muvaffa. rında mcsla Kazynhlar. Lökyalılar ,.e koman ve hıristıy.:ın Öğuz Türklerin-, ne lir, T .. k ~hrama•mı kal~~l:ın-

Yetli bir taarruz daha yapılmıştır. . Ki!ikyalılar ile yukarı Cf'yhan mm- den Anndoluya grup grup kaf leler d:ı:ı \'lırm~k ıçln hamo~n•m~tır \"O 

ın F'la.ndre'de ~aut yakınında düş- (1 nci sayfadan de\"nm) Atina 22 (Hususi) - Ver~Ien haber. takasında ve Ossohen d<>nilen Urfa,sevketti "'r ve bilhas<'J Kılıkvadan iti- Arıt nrnya fe,·kalil tertibat ne ~el-
da an ricat hattını setretmek için anu. nişanını ibda etmiştir. Nişan, Mareşa- lcre göre, It«lyan hükumetı Arnavud- taraflarında Hitit bak yelerinin tu- baren bütün Toroslara v A n _ mi~Ur. 'Bey t bt• hazvhkl~n bll!;rer., 

n" bir mukavemet göstermektedir· . İ 1 f" . AH' · uk k' k ~ k ti · . "d e n ı oros f 1 • "" 'rı ·b 1 .., bıı.1t-
. Vaıenciennes yakınında atıl bir va- la Almanyadak~ ta ya~ ~e ırı ıen 1 t~ 1 as erı uvve crını yem :n tunmaya ba~Iadıkları görülüyor. !ara bunları yerle~tırdiler. İşte hız nım" ,, r o Wu UMlll hk- Avnıpa-

2iyctte kalmış olan düsman kıtaatı· tarafından tevdı ed lınJştır. takvıyeye başlamıştır. Normal haddın Fakat Asurilerin Fırat ve Ceyhan "sl" Tü' kl d yı )'enmr-..k, h"ytr ye tk del'J,. bir 
... . dl w •tt• . - k kr-. mu uman r · er Ana oluya geldı- 1 .. a karşı şiddetli muharebeler yapıl· Kont Cıano Arnavu uga gı ı çok yüksegıne varan as er ye unu mıntPkaları arasında yaptığı tazyik- •. . 

1 
d h . mç n.at zarfmdn lmhl'etnt«'Jıı: han1m.-

,..,~,- d 22 (H ") H · · !'! ·· - Ik 1 d d' d gırmz z man r a ırıstıynn olan soy- .. -.uı:ta ır. Roma ususı - arıcıye a- butun Ba an rır a en ışe uyan ır - ler buradaki Hitit Sf'hirlerini harab d 
1 1 

b' sını gosfermls olan bu kahraman 11-
Dü A 1 "le A toiste c· be b · d A dl k" • . aş arımız n ırçok yerlerde karşılaş.. şmanın rras yo u ı r n zırı Kont ıano, ra crın e rna- maktadır. Arnavu ukta ·ı kuvvetler etti ve cemaatlerini dağıttı. Asuri ım- k A d d b" . . . .. .. murdan lmrlmıı·~·or, blr <'.Ha.Tıu·a. sal-

~nup ve g_~ba ~~ğr~ kencliwsine biri yudluk işleri müsteşaıı Benini oldu- bilhassa motörlü vasıtaların iltihaki- paratorluğu Anadoludakı vahdetsiz • tı · na olu .~ ızım gıbı oz t~rk~e dırır gibi ~nldır.yor ve n.ha:•et ynlnu; 
t~ 1 

açmak ıçı~ g!n~mış oldugu teşcb ğu halde bu sabah Garibaldi kruva - le takviye cdilmektedır. Memleketin likten istifade ('derek mi.itt'madiven ı k?nu~an. ve turkçcd~n başka luç bır ım,·vctin, nsl<er fniklyt>t'i11in dcğn, fa .. 
u~~ardej~lm~ır.St k • J • zörile Arnnvudluğa hareket etmiştir. bir çok yerlerinde de yeni tayyare bu kıt'aya scferler tertib ediyor ve d 1. bılmıyen Erme~ı ."<'Yil Rum kilı-pmt bi~ha.ssa. hilenln \'C hüd'a.w.a kur-

kers teş~~~Ull~~ın ~~e~ \:e zı~~ı Nazır, hareket :deceği gü~ ~om~- meydanları • inşasın~ başl~nmıştır. tamamc>n zaptcdcmes~ bile hakimi-ı ~esme mensub hırıstıyanların. bı~ço- 'h~ı oln:or·. • • ~ 
k~vvetıez:inin taarruzunu akamete daki Japo~ heyctı azasına btlyük bır Ayr~ca askerı chcmmıydı ha~z yolla- yetini tonıtmayp uğraşıyordu. Lakin gu bunların nhf1dıd.ır. On .. bırı.nc.ı .a- Bu. dedlğimı~ g~~i, hl\la her olm
Ugratnıaga medar olmuşlardır. dine vermıştir. rm ınşasıa silr'atle devam edılmekte- biraz sonra vukun gelen mcd istilnsı sırda başlayan ve bıten Turk ıstılası yuşumuz<la ~'iirt"gcrnlzl sırl!:>tnn \e 

Bu ayın 18 inde Zelande'da hitama Hariciye Nezareti mahfillerinde, dir. Asuri İmp3ratorluğurm yıktı ve onun bu kıt'aya g<'rek bu asırda, gerekse her defasınd!'I mü~bb"bini t~'lıt ettiği 
=-~·olan muharebede miktarları Kont Cıano'nun bu seyahatinin, Ar- Ball·nnlnr hakhnda Avam nüfuzu altına almış olduğu Anadolu bundan sonraki asırlarda Asy:ının miz ıa.-ihin bir lmltpeli~-idiT. 
l<'ran.,~ı 011a3nb~lmHnıı,_~rdalı· vetleri .

1600
t navudluktaki nafıa işlerini ziyaret Kamarasmdn müzakere aksamı yeni teessüs eden bu imparrı- gerek İran \'e gerekse Kafkas yoliJe Bu dcf'ıı, ~ine lnı bahfo g6rlimilze 

. ~n ın OJ.4.W yıesıre- . · T r hl 1o ~ • lntşlel'dir. maksadilc yapıldığı söylenmekte ıse Londra 22 (A.A.) - Avam Kamara- torluğun yani tamamile ari imp:ıra- mütemad y<>n insan getirdi. Bu insan- ı • ı .• ~~n f'n o" ım:- ittaı)adık, fa-
Liege yakınında Kfıinneufcha - de asıl sebebin daha başka sahaların sında işçi azadan Gibson Hariciye torluğun idaresine geçti ve Anadoluda )arın pek nz bır kısmı fethedılen bir ltnt hır Yf'rde l>ırclenblre durak1a.c1ık. 

~u·~ki modern istihkamlar düş - kontrolunda olduğu rivayet edilmek- Ne7.areti rnüsteşan Butler'den Balkan da bittabi sami kültür z:ıfn uğradl vclmemlekette iş bulmak veya sergüze _Topal \'C çolak T?1ıur, harbi behe1llf"
~r.12 nbiUe 500 nefer esir edil- tedir. Nazırın pazar günü Romaya lardaki siyasi vaziyet ve İngiliz hükU- ari kültür inkişaf edebilmek için ser- t-e atılmak için Ti.irkistrn ve İrandln h~I kn7anmak içın, dAha mtihattbc-

Dün. t . . d'" . avdet edeceği bildiriliyor. metinin Almanların Yunanistandal bcst bir saha buldu rrelen sehirlilcrdi Klsmt kiill si ise ki nı~ ~aşında ordumuzun içine ken:U 
ı . ayyarclenmız uşmanın gen • ., .. t . . 0 ~ • ~nıuftut adamlannı sokarak ba.zı et • 
erıni ve bi~k hnva Uı:1leıinl bombar Bulgarların scvıncı. . nufuz ve propagandasdını kullanması ştc Anadolunun Hıtıtlerdcn sonra- yüzde doksan beş nispetinde b 1 • • • . 
dırnan ve düşmanın birço'k tesisatmı Roma 22 (Hususi) - Sofyadan bıl- na mani olmak üzere ne gibi tecibirl!!r ki ikinci vaziyeti ırkivesi budur; ya- , ·d Ul B , 

0 
k hu 1~n~ radın. a..siret g&.lTetlennı tahrik ~y

~~ taYYarcleıini tahrip etmiştir. Con dirildiğine göre İtalyan - Bulgar kül- aldığı hakkında yapacak bir beya - ni Trak akvamının Hititler ve eski ) 0~ u, us, oy ~·e ~mat a 1
." e lf'mr.ge \'e hu sumtle .Bcyaz1dın bir 

tıng~~ ve Creil istasyonlarında yan- tür anlaşması Bulgar meclisinde bü- natı olup olmadığım sormuştur. kavimler üzerin~ vukua gelen tavaz- g~.en ve .scyy~r .. ır aya _gcçır~n kı!iım km•vet1crini, '-ellnlmctk-.rlne 
li'....~ rnıştır. "'k b"r sev·ncl, kar ılanmı ve tas- . . d T'" k . .1• k d Türk kabılelerı ıdıler. Bu Turklerın hıyanet ettirmcğe mo\.·a.ffak olmuş, 

ı.~4.·ı<ınsa ve Belçika limanlarında. bir ~'U ı • · ı c ş Ş Butler, verdığı cevabda bu husus- 7.U safhası ır. ur ıstı asma a ar, .. d d k . t' 
1 0

• 
11 

timaJ k" ki r kul .... r .. oo-
~"aıörle 11 gemi tahrip edilmiştir. dik edilmiştir. ta yapacnk bir beyanatı olmadıgı· nı yani Miladdan sonra on birinci B='- a ıçın e e e serıye 1 evve ce guz "~ i ıd 1 ~ kr 1 ve ..... ~ 6~ 
uığ · 1 Tü k ı t k'l s•n e o sayeue ·azanmışw.-ı-aın~;t:ıb~ok gemiler de hasara uğ • ltalyanm l\lısır sefiri bildirmiş vf! fakat Gibson'un İngillz l kadar bu ülkeye aradrı s1rada vukua t~mıye 0 u~n r ~en er eş 1 e- · i. te bizl duraklanclıran da hu, (ka-. ~a:ı.'\r Canal'daki bir Fransız Kahire 22 (a.a.) - Hariciye Nazın hüktlmetinin meseleyi çok yakından gelen Galat'ların muhacereti gibi ya- dı ·ordu. 'I'iirkmcnlerın hemen ht>r leii~ içinden fetlı) etmek hllcJ'MI hak-
~ına k~rşı yapmış olduklan bir Ali Mahir Paşa, dün İtalya sefiri takib etmekte olduğundan ernın ola- Jiud Katkııs :ıkvnmınd'ln ohın Can'la- ulusundah Anadoluy.a ~ylar ve oy-ı kmd:ı.Jd izahat oldu. ~lllf"k şimdi 
~avnz esnasında. düşmanın bir mu- Kont Mazzolini'yi kabul etmiştir. bileceğini iliive eylemiştir. rın şarktan gC'lmekri gibi muhaceret- maklar ~Jerek ycrleşmış ve Anado- Beşinci (Kolon) diyf! isJm bkıla.n "' 
a~~ kruvnzö~nü batırmışlardır. Jerle büyük dE.'~let1<'rin, ml'Seta İr:mlı- lunun her tar.arına dağ:lm1slardır_: A- ga7A"telerc de lalclakiyn.t sermayesi 
~Şlnan, dun 120 tayyare kaybet· ı ~ ! fi1 fıl 

1 
~ lıırın, fskenderın, yahurl Ro'1la1'1:ırın nadolunun ~r mıntak;t. ındn bu Turk- olınn~a h" lı.rnn hUf', lıııgiinlin icnt'h 

111 r. . • r,'ıY/\ ~ 111 11 İTİ fi 1.r1'-I fi)~)! fjf lfl'AW fi)l getirdiklC'ri kiicük a<'kC'r ve memur men ulusl.,rının izlerin<' tC'~adüf edi- df'ğiJ, t:\ T"mnr 7.nmanınoo hi ~ tat-
den ~~~~ zayıatı ıse 10 tayyare- ~ ~ ~ ~f ~ ~ ~fff,L.;\Jfij ~~ kol.o~ilt:>ri v

1
f'Y'l .ic-~·m V<'. ~r;'lb fatih- voruı. Yirmi dört uluc:'l nynlnn Türk- bik oıltlen ,e h:ıtffi ~rnC'resi de ~ö-

~elc d b"ld' ·ıd·-· veçhile .Al· lNının akın rı ıstısn 3 f'dıltr C' bu saf- menlerin içinde en k<' f kütl<'vi Sel- rii'ı-n bir mn.rifot imiş. 
tlıa e e ı. ırı ıgı d h d ı · A d 1 • k · b.. k h r 
h' n tnyyareteri Nnrvik yn~ının a 100 r .a alık dava 1 E. M. A~ecrs·n~e a l >iZ ".? o uy~ v ·ı uyu 1

• ukilerın uy u C'l it K "lk tı,',SU, i- Fr ] S!?!nrm mnntf bir söz"i 'nr-
ır t!1"''1iz a ~·ır. kruvrur.örU ile hır bat"p r • • - muhaceret gorC'mcyız Yunan kolonı-ı kinci del'<'cC'de kesif kütleyı Osm:ınlı dır: (Giinesin e.ltmda yeni b!r ~y 
~~~ine isabetli cndahtlarda bulun- netıcelendı Başvekil muavinfiği ihdasr zasyonundan bahs!'tm~~tik. n.u kolon~- ailf.'sinin me-nsub olclu~t· Kaygı ulusu, lOktur) clerlf'r. Biz, <Uin~a f'Milı:ni 

J\::. rdı:.. . . 3 , ur Ankara, 22 (HusUB~) -:-Ank~r:ı be mltaleasmda bulunludu z:ısyorıu~ .vukııa gcldıgı t:ı:ı~te_n ıtı- üçüncü der<'C'<'dc kesif kütlevi Akko- Mlen1erden df'~liz, fakat \'11.ktimiz o-
ha~er ikı harp gemısi ıle '\ap lediycsi otobilslerde ızdıharru on'e - D bil" h b 3 A . b::ıren Mıladdan .,oıır:ı on bırıncı asra 

1 1 1 1 
B d 

1 
~up tn. ()DU da ~tldk f',:}ecck ol ::ıl· 

~ a uc;...A'" l t ' . ı....,..,k t , ı _ a 1 son a ~r ,.J . _ - 1 • . yun u arın u usu o an ayın ır u usu • ~ n· ~·tı.4.l mış ır. . mek maksadıle ve . ......, a sem JO.CU A k 22 ('IJ i) B .. ı .. kadar yanı Tiırkmrn Turk C'rının A- ' ·ı 'ı: 1 ı..: . ·ı •. kimb"l" e .ır rnuhrip1e bir naMiye gcmisme b t büslero bhımemcleıini ~ ara, nusus .- ugun m . dördüncü dc-reccdf' kf.'sıf kiitley· Af- 1 ı. .. ma •• a)'JU mnn n, ~ .:r 
eb~a.betli endahtlar yapılmıştır. lnrı~nİ .u Çao ~kaya Kavaklıdere ve Meclıs toplantısında yem mcbusln.r- n::ıdoluyn mııhıc.crf'tl<'rın<> .~ar!'.lr oları sar ulusu be inci dC'rccede kesif küt- Timurdan «'Vl<'l dnl lmç türedi ta.-
Q.I!"""'- k d N . çlilerin beş temın çın • ! . otob" 1 dan AgAh Sım Levend, Kasım Göl- ve h"m('n yırrnı nc:ra b:ılır, bulunan " ' r el tan ·ı d·ı.a·.ı:.· tl ~;:. . llfak 'ııt><:Jı ya mın ::ı. on ede il ek .1 Dikmen cihetlermo ışlıyE'.n us er- tAkm" N••ım Hikmet J{uyucak'ın in- rf d A d l ı· l<'"Vı Sadur ulusu. nJtıncı dcrC"Cede ke- m m nn ıı t c ı nı~u o,;rcnnııj n'.M> Uz"'tamı elde er .ru- nl rd b' bö'ıre ile· " • ..... uzun ?aman z:ı ın a nn o u <'VV<' a l ırd J lrıarı fil-o~"' c ." dllmı'ştir de yolculuk ede e. ~n ır -e tlhap mnzbata'arı tasdik edilıniş ve b ı~ ak u~z"r" ,, .. son- sif kutleyi Artık hanedıanmın ulusu 0 ' u '· 
~, ~una ıthnl e . ti f 1 )makta ıdı • ! d . . l d. yevn<ı ynva<ı ac: m ' ' Buıı'nrı 1'" .. "i 1 . l :1' ~~arvfüt k' Al 121.r kendilerine re aza a kl ·d tobüsile yenı mebus ar an ıçmış er ır. d d d y k"lt- - .. olan Döger ulusu teskil eder ve bun- • ' uşunt r ten yıne teneıı t:ı-

t<ık faik• c 1 man k rŞl harp Geoenle~e Kava ı ere 0 Meclis, 1940 bütçcsin;n milznkcre- ra 3 n ım n l"TI unın u unınun . . . rihimizin llnha çolt yakın bazı ncı vu-
ttznckted'olan kuvvetlere a Bakanlıklara giden bir vatandaşımız sine gelecek pazartesi giiniı başlan- tesiri altında kaldı ve ~unnnca An~- lardıın sonra da Yıba, Bc~dılı, ~ymur: kııab <m lınt-trım17.n g~ldl. 1hı1ynniar 

A.lnın rle~ dh . •·n 400 kilo - bölge farkı olan 100 parayı :"~e • mnsını karar nlt.:.na aldıktan sonra dolunun hemen her ycr.ınde ~ebt lı- Yazar, Dodurga, Kargın, ve dıgerlerı 191., de mallı 1«1<1 Tmhl • 
lrıetre rı. n ar. ron eını ı Storforshei'i miş ve bu ytlzden i~a~e ~endısını da- yeni matbuat umum müdürlüğii teş- san halin<' f?''ldi. sıra ile gelirler. • "' m şe ~ 1 sgar ... 

~şga1 e~~~~~d:c ~~~~le Nonteçli ve va etnıitJtl',~ka~:~c~~~~ ~;~~~ kila!1 tihak~ındaJ~i lay;!~[1 m~~zak~re fyonya tcsmiv'° cdil<-n g1rbi Ann- Anndolunun her tarafında bunlann !:~m!~~~:n~ e1:~te~ı ''nl;;ı !' ;t~ 
n~liz esir almışlardır. 1 • ~dahksiemlchsıı.nneen:tlcelenmlştir Mab - et'?~- r. Tu hm nase. e soz .. d8.~n doluda Mili\ddan evvel nltıncı ve be- cdl~rinde köyler, kasabalar, ailelerjtoT .,.

0 
.. "'ll • hn :ttal" ne:r:< n 'l 0 

"'-'VVelk" d" ta'"'·are.erı ı are e · t Alı .ı:w.na ar an yenı umum mu ur- .. .. .. t-o • enp a~ ftra meccnnen 
l\lnıa ı gece usmantak JJa. bonı- keme f>u vafandaşımızı 100 para o 

4
o7- ı:~;·~.n.. Başvekalete bağlanmaması tek şinci vP hatta dorduncu asırlarda bu do1udur. Bundan başka bu büyük baktırmak vlhi mftriff!~rlc bü ~k 

'--1_ nyanın garp mm asın :ıtn k kilet ücreti ve l ueWü k" d · t' b" " k kurucusu ı ı '-- d l "'' ' yu ·ua41r at--•hl da ekserisi kırlara büs, OJU ·uruı ve raf 00. · .1- lifinde bulunmustur. Esasen işleri çoklg{ln u rnc enıye ın uyu u us arın şuaU<ıtın an o an fakat ulu- t.Mirler ~'Rpmıqlan'Jr KM.s F':raM 7ı_ d•t . ""o.il.9 arsa . ahkeme mas ı eme~.. :'\ . .. k .. t f ki . l san bn·~'k d h . ~ . ı .ıaT 1.1.şnıtıstur. Hiçbir askeri hedefe ısa- Jturtı!f m . t• olan Başvekaletın bu yeni umum mU olan en büyu mu e e ur er ve • sun l.l_y... a mı mu afaza etmi~ da helld hir asın1anherl S riyrd 
~t Vft.kl olmnmıştır. tki dllşman tay ınahkfım e:;~~esi 100 paranın t- dürlfikle vuifesinin daha ağırlaşar.n-1 atkarlnr yaşam~tır. rek kendi hurust adını kullanan bin- bilhassa (L\ihna.t) ••vnllRtn~ ~ ~ 
.~~i. tayyare dflfi topları tarafın- ~ Ank~ ak vatandatımw icraya ğım ilivıe etmiş, b;t!'~ tahtif i~n bğiir Ancak Anadolunun cenub kısımla- lerce oyrnaia tesadüf ederiz. Barsak- mlk~ta ta:hn1<lt ~ k ~ 1 
':.!1 l8kat edilmiştir. ı11• Jimı~ı a ar Başveki mııavinllgı ıhdas edılece da b'raz sami kiiltür, mesela sür- E . . • . • • para o g11ze 

"'"""""""'"""""""""'nı""'"•""",."'""' vennıştir. • miltaleasmda bulunmuştur. rın ı . . . t lar, rbeylıler, Kacanrlar, Karakeçili- Wkemızı, Harhı Um1111tldea ~k e\'\'el 

b it kerİ Denizyolları bitçesı Meclisin bugünkü toplantısında hi· ıyani~ yaş~dı; Traklar~n dıllcrı ~;:- ler, Reyhanlılar, İnanlılar, Karaman- minen bizden &)'U'lnağa. mu\-affak 
"-00SCVe as 22 (Husust) - Devlet rinci mUu.keresi yapılan kanur.lar bir dıl halıne gelemedı ve Anad_ lılar, BaranWar, Bahadırlılar gibi bir olmuflanlı· •• •1 •• •• ..;1 .Ankara, ıaareeinin tlMO anunncJo. Tnrirlye _ Fransa, TOrkiye,nun her yerinde ilmi ve edebi lısan ok büyük k 11 d . . D • • tuesa ) e gorui'".a DeafzYoll&n itJetme egen .eneye nam· • tagiJteTe ticaret ft eeyrlRefatn, kll· yunanca oldu. Eski Hitit dillrile Trak ç o ara 1 ~dilf edıyo- em~ ki im bf'..§lnc'i (Kolon): l-. 

1 • dena) malt ~.~28~1tazıasite 8.103.993 ring ve tediy~ anlaşmalarının tasdi- dilleri ancak harb lisanı olarak kaldı. ru&. Bunlar Anadolunun her tarefına but (Beşınftl kol) bugünün, hatta <lit-
l~ \1 ( naa u.yfadaa . . ta _ ı:u1' ;a t~are her gün biraz daha ar- kine ait kanun llyihalarının müzake- Yalnız Anadolunun ~arkında crmenl- dağıldılar ve bldayeten bu koca ülke- llb icadı değil, Mklde11beri gözü açık 
teı~ ~ahriye Nezaretlermm ;. :;c!ro"aıi fil~mu~& lüzumlu e:t~nl:: resi yapılmıştır. • ler Trak diUerinden bir kol 'olan li- nin her tarafında yaylalar ve kl§lak- h«' m~~I n her mlll~t tarafından 
l'etı tı ınüttefikleft satmak di et rı yetiştirmek için b~ s;~:ereceklir E.ld,ehir sab!k beledıye sanlarını muhafaza edebildiler ve ta- lar tesis ettiler; bilahare bunların bir harpte mtlracaa.t edilen g&lebe nsı-
ttıi~; bahşeden b:r. ukrlr ~-l tet: ya talebe, usta ve llÇl g da parası; reisi ve iki memur b'ii vı.ınancava naaran çok cılız olan kısmı ov~lara inerl"k .. şehirlere ve kö talarından bindir. 
,_,Yır. Avan meclısı bu tııouu l)eaisyollan vapur arın .. rlli . · . · U - d r · y- y 1 • · ·-· 
~k ~il ·clc ü H rlci endime- tJ "mdiye kadar munaka • mahkemeye ve yor bir edebıyat ve kült r vucu c ge ır- lere yerleşbler, bir kısmı uclarda _ anız şıDHlı, ga7.f':lf'lt>rin verdıgı 
tıin. m ~eı: a ye seyahe:il:tn':e tesbit olunan csas!~ra Ankara, 22 (Hususi) - Eskişehir meğc muvaffak o1du1ar. Fakat bun- za için vazife aldılar ve teessü dga tafsllAt.& ve hild atın c~reyan ı'1@lcJi-

~ tevdi etmiştir. • 1~~ v ılıyordu. Bu seneki butçe eski belediye reisi Kil.mil Kaplanlı, Iarın medeniyeti beşeriyeye tesirleri Selçuki devletinin s e e~ ile nazanua bu icat cla.lta ustaruı... ıl:ı-
Aınerika yeni bir hava kuvvctı gore yap . ·ne parasız ve tenzilatlı muhasebeci Şaban ve mezb~ha ~e~ hiç mesabesindedir. oldular. "1'ü kl . o~n t~mel rnl~I"tı ha \'a~ rwlkyuta ve ilaha m~ tjr 

vlicude getiriyor kan: f~ıooeklcr ikiye a~ıimış- muru Hüseyin Lcvcnd'in, vazifclerını ı On birinci asırdaki 'l'lirk istnasınn r erın u bilyük 'rlirk-ıobrak tatbik eaaı.ektedil'. Buna tl!l 
l \raşington 22 (A.A.) _: Meb'usan ve ~y B~ liste dıır;ında nync~da~~~ suiistimnl ettikleri hakkında mülkiye kadar vaziyt>t böylPce dC'Vam etmiştir m~n kolundan ha ka dı· er kolların- ~u. NİIU! et il' Ye ftn 
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h"i:J.n mecl'slcri bahriye encümen1cri, v:·n g5lilndc 5, diğer h~~~~d: 7 "ru- müfottir;leri tarnf0ındh'l'nl. yavp~!nk~ltaıt. ı- W! ortodoks kilfser.i yunancnyı din dili dan da Anadoluva muhııc retler vu- :r.mda mdunta'YOl'U. Du astrda me-
"'Uıv 1 .. tükt n rıni ile Van go • kikata ait evrak a ı ıye e a e m- 1 k ku:ı ld B ~ ' 

{' t ve behrl er1d\nb göruc; e 1 parasız pc 1• tlı TV'nni itası tetk"k cdı'lmis suiistimnlleri sabit olarak kabu <'ttA ten sonrn vavas ya- ge ı. unların çinde Kıırlukl r eten~ et , e ftı0 sa~ · e t:wy l'C ııi-Sonr . h tl rda 200 tenzı a r cc ı .• , . . k ka - c· . ' . 
~ a b r k nun lilyihnsı tevdi etmı~-1 ğe~ ~ ai ,.erıııncktcdir· ın görblerek lüzumu muhnkemcıerıne vas bu dıl halk tnba asına d!lr nu- ıg lıler, Kapçaklar ikinci pldndn gc- hay Jtr kan 1 bir ca &\ar, hınk 

l'dir. Bu lnyihnda ın 000 tayyareden snlii.hiyet • ·m ye fo· karar verilmi1'tir. !uza bı"lıı.yarak Anadolunun bir kıs- lir. la.."-:ıdA hue eder mnaı:r.7ıım b" 
~e 16,coo p11')ttcın mür-ekkeb bir hava Harkevlerı r~_r ldı Bu üç zata ait evrak yakında Dcv-,mını <'lenire etm' tir. L.kin diğer --""""'""'""""""'"'"'"'"""' .. "'"''""'""''-" .. zntı olntılı tur .... u 003 f i1zı (').r 
~ . ~~af ısergıaa açı let Şlirasınıı sc\'koıunncaktır. kısı b'lh kü "k k b l . . ~ e. ı . 
cliı~' ~i vücudc ~tirilmesi derpış e- --ı;·• ") - Halkevlcri A-1- h auai muhasebe .. m ve ı ass:ı çu ~sa.an: v~ Da "ye v liletia·n bir bir cku~. TiırJunın '•'d o • t clai 
~ } tc:dir Ankara 22 (Hususı f .l'Ul&ara u koyl ,.. ve yayfalar bu dılı bır türhi t • . ifa se1dlt'le ta'i . ~:tPi (De<:;1ncl 1 l) 

· .. · ve fotogra ser- b!ıt • .... amımı ~ ' Li • w 
l3u ır · ek için birinci arnator resım 'k · "' çesı o&rcn~lor. An dn pek tnbü olaral· sllt'!di gfudtf"d loo ? um tahakkuk. ctbrm .. Halk Partisi umumi katibi Fı rı ,A-ı.ara 22 (Hususi) -Ankara vi- Bizans İm ratorluvunun hfıkirn kara, 22 (Hususi) - Dahiliye .. . . A • g ı .. 

,.... bmılyon dolara ıhtıyac vardır. Bu gısı, af ndan açılmıştır. ı·:U-etı· hu~wıi muhasebesi 1940 mali bul d ğu pa 1 d g. t lar Vekaleti vUfiyetlcre bir tcmiın yapa- muz ı?Ckil4e t~1a ~e tt".kamUI eyle-
uı la .. R ? .1 dolar Tuzer tar ı ekili e.4,; • un u zaman ar e. ımpara or k h mi_str.r lfobahat kimd ., A ~'lt g uzvc1t'in 1.18- mı yon . de Başvekil, Maarif V yıh bütçıui, Dahiliye Vekaletinde miıl . Undan lm kt 1 . ' ra alkımızın Çocuk Esirgeme Kn- • e. vropa P.Sll"-

f tarındaki fevkaliide ro1lli müda .. Mera~ım H t'nin diğer azalarile teşekkll komisyonca tetkiki ikmal e- .A.s)a tara k b ge C: e 0 an i&til~- rıımuna 6aa olmalarını ter.1in için ku-/ lardanbcri ekU~lnl biciyor, ~ın"!ktir. 
,a.a. Programında da donanmaya tah- ve Vekıller ey~ı lunmuştur Fikri dilerek YWcsek tasdike arzcdilmek ü- lar~ karşı oya ilrn için §imal 01- ram ·ıubelerine lllzu'lll\l yardım ve Keudi haline kcadi ağlasın!.·. 
;.'fi edilmiş olnn 250 milyon dolardan davetliler .h~zır u • tıı'. zere BqVekllete verilmilt!L hlıtinden Tuna boylarına d 1n- ""bmn . blldirmiJtir. IEI.IM 8ABlT 
~iz ~ecektir Tuzer sergıyı bir nutukla açmış 
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Galibiyete Rağmen Müthiş 
Bir lshkla Karşılaşmıştım 

Yurt Yazılan : ................................ 
2300 sene evvelki 
İzmir Şehrinde 

(2 nci sahifeden devam) 

ruyordu? Bu hususta kimsenin esaslı 
bir şey dediği yoktu. Yalnız meşhur 
Şarl Teksiye, itiraf etmeliyim ki, ' 
doğru görmüş ve bana üstadlık et
miştir. Çünkü o, İzmirin eski agorası-

Jack son bir öğüd olarak: zi de şehrin yukarı kısınma götürmez nın yerini, eserinde, burada olabile-
- Dikkali ol! misiniz? ceğini kaydetmi~tir. 

ORİJiNAL s·R FlM 

Otomatik Telefon 
ulübe eri 

Şehrin muhtelif yerine 
yüz telefon kulübesi 

kuruluyor 
Telefon idaresi halkın ucuz ve 

kolay bir şekilde telefonla ~onuşma· 

larını temin için şehrin muhtelif yer· 

lerine otomatik telefon kulübeleri 
koymağa karar vermişti. 

Bu kararın tatbikine geçilmiş ve 
Kadıköy, Adalar vapur iskelelerile 
Si11keci Garına konan kulübelerden 

daha bazı yerlere de koymaya baş· 

lamıştır. Halkımız beş kuruş muka
bilinde konuşabilecektir. 

Şehrin muhtelif yerlerine kona
cak kulübenin adedi yüzü bulacak· 
tır. 

Dedi. Karar vermiştim: Rakibimi Jack'ta büyük bir değ,şiklik oldu. Bur~sı ise Cumhuriyettenberi met
ringin ortasına başlayacaktım. Yer Beni yakaladığı gibi, sağıma soluma ruk hır .. mezarlı~tı. Orman olmuştu. 
değiştirme sür'atimi maçın sonuna yerleşmiş hatunların arasından çıkar- B~lta sokmez_ bır orman .. _. Serse~ı, 
kadar idame ettirecek kudretim var- dı. Öne, kendi yerine oturttu, geçti ugursuz yatagıydı. Ben, kımseye hır 
dı: iyi hazırlanmıştım. Rakibim (Abe aralarına yerleşti. Hareket ettik. Her ~ey h~ssettirm?mek_ i~in, hatta hade
Siegcl) beni adeta hiçe sayarak sağlı suale uzun uzun cevablar veriyor~u. melerımden . bılc ~ızlı olarak, bura
sollu şiddetli bir atağa başladı. Bü- Bizim antrenör değişmiş, tamamıle ya, bu srserı yatagı ormana devama 
tün çaliı.kimi dizlerim, belim ve kafa- başka bir adam olmuştu. Sert, dik- başladım. Kıravatı mıravatı çıkarır 
ma toplayarak küçük kavisler çiziyor, başlı edasından eser kalmamıştı. Bol nta~, mcza:.lık duvarmdan atlar, ser
gözümün önünde beliren her açığa bol konuşuyor, bülbüller gibı şakı- scrılerle duşer kalkar. arka~aşlık e-
fısab yorucu sinirlendirici kısa yum- yordu. Ne vakit bana hitab etseler: derdım. Ha.~ta on lam rakı ~ıle .taşır- yeni mat buat umuUI 
ruklar yerleştiriyordum. Rakibimin - Onu rahat bırakın! dım. Ve boy lece bu S<?rserılerı, ba- müdürlüg" Ü layihası 
uzun kolları ucunda tehdidkfır birer Diyor ve gene şakımaya devam e- han.eler bularak mezarlıkta.ki delik ' 

d k l d G 1 - Ankara, 22 (Hususi) - Matbuat mermeri halinde havayı döven, çıp- diyordu. Sunnys:de'a gelmiştik. Adil eşı arasına sa. ar ım. 1 :.e~. er çı- Holivutta mevzuu ve belli baılı artİ•tleri olmıyan bir lilm çevril· 
k l A b b y zlu okuz baş umum müdürlüğünü, radyo ve turiz111 lak derimi srrrtan yumrukları git- benimle içeriye kadar geldi: ~r a .. r: « m. ca. ır 0 •. nu.. . ı miftir. J.mi "Kadınlar,, dır. Fakat bu film orijinal bir filmdir. Çünkü 

·- d b d k d b k işleri!e birleştirerek Başvekalete bağ tikçe süratini a:o:ttırıyor, fakat hisse- -Canım, dedim, otomobili Jack'a gor um, ır ıre gor um, . ır arı kortlelanın içintle hiçbir e•a•lı rollm olmadt.lı lı•ltle, bazı meıhur 
k f ·· d" d d l d Iıyan yeni liiyiha Meclis ruznamesi· diyordum ki (Precision) nunu an be- bırakma hor kullanır. Lfıtiklerin be- a ası gor um ... > er urur ar ı. kadın yılJı:.ılor hep bir arada 6Örmek imlıanını elde etliyaruz. Yukarıki 

' B.. ı "h t b k ne alınmıştır. an kaybediyordu. Burnunun lüzu- yaz boyasını bile dökse yazık olur. oy e yapa yapa nı aye ::ına ana- re•imde bu 16hretli arti•tler yanyana görülmektetlirler. Soldan •ala 
rnundan fazla havaleli olduğunu u- Adil: at geldi, Kendi kendime cAgora mu- dotru isimleri ıunlarJır: Florence Na•lı, Phylli11 Povah, Paulette God· Yeni matbuat umum müdürlüğü· 

h kk k b d d d d. B ·· d d J. c ıt d N Sh R ı· .:1 R ti nün vazüesi şunlar olacaktır: M'Cnı-nutmamıştım. Nitekim birinci ravund _Sana arkadaşlık etmek ne kolay a a ura a ır:. c ım, unun u- ar , oan rauror , orma earer, n~ ıne1 ııue • 
bitmroen kızıl bir kan şeridi çenesi- şey! zerine o zamanki Valı Kfızım Diriğe il ~ tf lcket iç ve dışında her türlU neşriya· 
ne dogru· inmegv e başladı . başvurdum O da yardımını esirge- G• R .d. tı takip etmek, milli menfaatlerim.izi 

· Dıye yanımdan mmnun ayrıldı. Çı- ' ın•er ooers venı en Bir iki haber 
İkinci ravundda sür·atimi muhafa- medi, Ve ilk kazmayı salladık... .. ..... R' ............... 9-.......... ~.............. .................................... ihl!le matuf propagandaları karşıla· 

za ediyordum. Yalnız bu sefer buldu- karken: b h - Başka neler var acaba bu gı."inkü evlenmek niyetindevmiş.. * Raimu ve Miche1e Morgan bu mak, rejimin harici ve dahili siyaseti ... ... .. .. ... - Uyumaya çalış, Jack yarın sa a ......................................... "(.......... ... . . . 
gum, gordugum açıklara .Amerikalı- . İz mirin altında? G' R ,_ . d"k- . Lew gün Fransaya da siravet etmiş olan hakkında efkarı umumıyeyı tenvır e· . . . • koşuya çıkmanı ısteyor... ınger ogers ın şım 1 ı zevcı ~ · . . .. . 
ların •ceza dar~sı» dedıklerı agırca 0 . ·ıA tt' _Neler yok deyiniz bundan baş- A" 't b ak . . b 1 harbden eğer kendilerini mutazarrıı dıcı munasip neşrıyat yapmak ve 

kl . ıye ı ave e ı. • ıres en oşanm ıçın azı çare ere . . A 
yumru arı yerleştırmeğe gayret e - . . ka daha iki agora tıb fakültesi bina- b d ~ H 1. dd k" ı·h· tt etmiyecek bir zaman bulurlarsa, bu yaptırmak, milli matbuatın mkılap 
di ordu Maçın zaptedılmış heyecanı, ıslık- ' aşvur ugu o ıvu a ı sa a ıye ar . . .. , . ,. . . . . • . 

Y m. 1 h t d'- n.. 1 d sı Nemezis Sihcl Omervon· meşhur k' 1 . • 1 d d 1 h b y•z reJısor Rene Claır m ıdaresınde prensıplennc ve devletin umuıru sı· N k t k "k _ 1 b' ar, aya ımın ıger snıııa ann a • • • · , ımse erm agız nrın a o aşan a er- h . b" f"l . • b t· __ , . 
1 a av arama va ıa guze ır şey- t - 1 b· -1 had" 1 · Diyonizos mabedleri ve saire ve sai- emen yem ır ı m çevırmege aş- yase ıne ve mç.uuekct ıhtiyaç arma 

di. Fakat tehlikeden ari değildi. ö- ~ap ıgımbem~ç ~ra .. aj ı b st ı~ erın re Hazineler var muhakkak ler meyanındadır. layacaklardır. Kordelfının adı cNeş'e uygun olmasını temine çalışmak bey 
nümde bir çok maç daha vardı. Dik- atır.ası . ~ımın ıçın : a ırı mdası ... A k 

1 
.. e.1- • d t '. Gfıya Amerikalı milyoner tayyareci sokağı> olacaktır. nelmilel matbuat radyo ve t~rizttı 

. . . . . . . gayrıkabıl bır alev gibı yanıyor u. - r co OJı .. n::mın e ne esır yap- ~ . . 1 d • , 
kat çe.mberımı rıng ıplerı harıcıne ka- .. - .. .. b b l ? Howard Hughes, kendısıne rasta ıgı * Yapılan bir istatistikten simal t . kkilll ·ı lekA .. betl rde Uyumak mumkun muydu? tı u u uş. . .. _ . . . ~ eşe en e mes ı munase e 
dar ~ıkardım. De . b' h t t '-d· yerlerde bır suru ıltıfatlara garkedı- memleketlerinde gösterilen filmlerin bulunmak matbuat kanununun tat· fk• • - rın ır ayre ve ar. ır uyan- , 

Yan hakemlerinin yüzünü de dö- mcı ma~ dırdı. Mütehassıslar parmak ısırdılar. yor ve o da bu iltifatlara kayıdsız ka- en çoğunu Amerikan filmlerinin teş- bikatma nezaret etmek, radyo difiz· 

ğüşü"n c~yan tarzlarına göre ~rası- Ara~an iki gün geçmişti ki gc~~ .?ir Bilhassa maruf Alman arkeologu lamıyormuş. ki~ ettiği anlaşılmışt~. . yonu postal.an vasıtasile halkın iıer 
ra gorebılıyordum. V~ anladım .k.ı ma- davetiye aldım. (Bronx) da doguı:e Wiegand -ki elli seneden beri bura- Netice itibarile Ging~rs, Lew Ai- Ikinci derecede ragbetı de Fransız sahadaki ihtiyaçlarını tatmin edecek 
çı ~u an~ aldığı şekıl~e ~ bıtırsem hazır bulunmam bildiriliyordu. Sol e- !arda çalışan ve Milet, Bidim, Per- res'ten ayrılmağa ve Hughcs'in zev- filmleri görmektedir. Alman filmleri- proı?ramlar ih.r;arını ve tatbikini te • 
11etıce munakaşasız bcnımdir. lim biraz daha iyi idi. Zaten birinci ven ~r•amada Maarif Vekaleti nam .•. . hl • ne gelince, bunlar üçüncü dereceyi ih- . "' tm k dahild 

1 
h .• 

G l"b" · T d" .•. k b . h 1 ld - J ' ~ celiıını kab etmege can atıyormuş. mm e e , e yapı an ve anç a ı ıyeım ı an e ıldıgı anda ıslık- maçta anca mec urıyet ası o ugu vehesabına hafriyat yapmış bir üs- r.az etmektedirler. . . 
la başlayıp devam eden maçımın neti- zaman kullanmıştım. Akşam beşte d.d D h b 

1 
d b't- b Şimdiden bunun hakkında daha wwwa_ -· ::z:==a_ _ :e _ ten gelecek fılmlenn senaryolarını 

. da~ 'dd ı· - '"b . •W• J k' b t ta ır. a a as angıc a ı~ u ha- k - ~ mlek ta hnele . ·n r'"'pertuvar cesı ua şı et ı ve surekli ıslıklar- kulu e gıttigıl"I) zaman ac ı u a- . k d h tt d k 1 fazla bir şey söylenemez. Anca gu- digini &örmek için zamanın geçmesi- ve me e a rını "" 
la kar~ılandı. madım. Şehir haricinde mühim bir i i zıne arşısın a ayre eıı ona a - zcl Rogers'in boşanıp yeniden evlen- ni beklemekten başka çare yoktur. larmı kontrol etmek, resim ve gra· 

. . • . M 11 mış: cBu ned.ir böyle? Vallahi görül- - 1A • 

Rıngden indım. Adil ve Ncvyork varmış, oraya gıtmış. Pete e o ya- . 
1 

B d ı..:.. 
1 

b' b ··-·m••· ....... ".'" ..... -.... - .... -....... -... -................ - .... _,, ............. -··-·" ... - ............ mofon p akları ve diğer bütün neşır 
d·- l d b' · · d" memış şey... ura a uuy, e ır y u-

Türk ~onsolos~ Behçet Bey yerl~rini nıma ıger mene~r ~r. en ı:ını v~~ ı lunabileceği nasıl akla glebilirdi?> /KTISAD /ŞLERI: MÜTEFERRiK: vasıtalarını nezaret altında bulun • 
terkedıp oracııa gelmişlerdi. Adille 1lu herifler kendılerını ka'bıl oldugu . durmak, .zararlı tesir yapacak ı:nahi· 
l>irbirimi~ sevincden sarıldık Kon- kadar ağır satmaya ba)'ılırlar. Bu da dıye iaşırıp kalmı~tı. Almanya asarı Piyaaaya yeniclea kahve Sari b .talıklara karşı yette olulara mani tedbirler almak, 
6olos .Beh~t ~y elimi sıktığı. zaman ağır bir vazife alıyor tavrile is~ksiz atika enstitüsü rektörü olan bu zat, çıkarıldı tetlltirler ahatlı yarıyan her •evi faydalı neşriyat \'6 

ıslık kıyameti altında !stanbulun al- ve acelesiz benimle sokağa kadar indi. bu hadite ü:.erine beni bu enstitüye Piyasada mevcud olan kahve buh- S:iri hastalık zuhuru senaryolar hazırlatmak, iç ve dış tu· 
kışını duyuyorum zehabına kapılacak Adil kapıda otomobille bekliyordu. aza yaptırdı. k 1 k . . k h ve r.!:ly tehlikesine rizmin milli 11iyaset ve iktisndi ihti· 

ranmı arşı ama ıç.ın a ve r- karı BEled" Sthh t .. d .. r-·· 
derecede içim heyecanla kabardı. Ben mükellef arabanın kapı.mı açınca - Ya şimdi? birlıii elinde mevcud olan 1172 çu- ş . ıyc a mu ur ugu yaçlarımıza uygun ve memlekete fııY. 

(c d ·n- . . .·· ·· d h h · 0· H . d k . esaslı ted'bırler almıştır. Bu meyan- . . . . a ııı«c Specıal 1) ın bir yatak -yuzun. ~ ~~. emen ~nanmaz . ır - afrıyat devam c ece ... Tarıh vallık son partiyi piyasaya çıkarmış- . . .. .. dalı olacak ~kılde ınkışafına hadını 
kadar rahat arka koltuiuna kendimi ifade ıle Mıke bır bana hır otomobıle kurumu da çok alfıkadar oldu. Ve bi- tır. Gümrüklerde bulunan 40,000 çu- cia şehrımızde bulunan butun mekteb tedbirler almak ve memleket içinde 
bıraktım. Adil otomobili kullanmak baktı. Bir şey söylemeden içeri dal- ze bu işte her türlü ilmi ve nakdi val kahvenin çekilmesi için dün te- talebeleri ve cemiyetlere dahil 20,000 t . • 

1 
. • tan . t k b n 

.. . d K" k 1 b · · tell n • urızm ış ennı zım e me ve u 
uzere yer~ştı. Jack App1es onun yanı- 1

• oşeye uru up ır sıgara e - yardımda bulunacaklarını vadettiler. şebbüste bulunulmuştur. esnaf snrı hastalıklara karşı aşılan - U k ı..- lt d b 
1 

d ak 
dirdi Benimle konuşmaya artık te- ları m ra auıc: a ın a u un urm • 

na oturdu. A il motiirü henüz işl~t- · Hatta bir mimar da gönderdiler ki Afyea aabılan mıştır. Diğer taraftan şehrin sıhhi tır 
. t" k' ~ nezzUle başladı. 1• 1 kt d . . .• · 

mış .1 ı u~ nın kapısı açıldı, yanı- (Devamı var) p o.n arı yapma a ır. Afyon inhisarına teslim edilen af- vazıyetı dıgcr senelere nazaran bu Encüm,..n, umum müdlirlüğün kad· 
ma ınce ellı, narin bilekli, dalıa. d~l- ,_ ........ -··-···-"'•m .......... , .... , Alır ajır ilerley~rek, yeryüzüne çı- yon miktarı 150 sandığı geçmiştir. sene şayanı dikkat derecede güzel- rosunu hUkfunetin teklifi veçhile ka· 
g~ ~lı iki Nevyorklu cfrdi. Biri oya Tasviri Efklrın lakYİmİ kan taş ~rd~venin ilk basamağında Teslimat için konulan müddetin bu dir. Beyoğlu semtinde bazı hastalık- bul etmiştir· Kadroya :öre l25 Iira-
gıbı mce elini kolumun üzerine ko- durdum veA ~ır -~ah~ geriye 'baktım: ay sonunda bite<:eğine göre satışla- lar zuhur etmişse de yayılmasına lık bir umum ı:nUdilr, 90 liralık bir 
yarak: ( 23 illa.,.. ttıM P•,.•H' Yerlerde hala surahı kırıkları, kadeh rın daha ziyade ilrtacoığı Umid edil- mani olunmuştur. 

80 
liralık 3 müdür 70 liralık 

A k da. · • · 1 .,- parçalan vardı d' F A "kad muavin, ' 
-:- r a şımla bahse gırmıştım. s- 135' H. a ... . mekte ır. ransa ve ~rı an Teazilitlı söç ••ferle • 3 Udtir muavini vardır. 

tecliiin an<Nı raltiltini nakavut edebi- MM R. Hey ıidi iki bin yıl evvelki I:ımir mühim milttartia yeni sin_-.ıriş alın- n m ,, • 
lirdin defil mi? dEdi. ltelt~!'llalır M lt.1: 1 s hey!... mıştır. r- . Devle~ Denizyol~arı idaresinin ten- ................. E v'i'()'"T'""'"'"'""" 

Cevab vermeme vakit kalmadı. Jack GGn: 144 ._.: 11 Fakat işte, üstad Salah_addin Kan- Çuyal itltal ecllli•er zil. itlı g~~ scferlerı bu ayın yirmi be-
• .:ı- d b c1 t - b ·· J d t b.. b l Emniyet müdürlilğü polis memur-yerın\Z'Cn .fırlamu::, nrka kapıyı açmış A tarla yerin i in e yap ıgım u mu- ç 1 k . "th lt:t . . İt şın en ı ı .. ren aş ayacaktır Sefer-

-s uva ve anavı~ ı a il ı ıçın - . · d M ç· · h ··-kaba de~ck bir tavır, ~rt bir sıe.sle: • __ 1 ·~t llkattan sonra İzmirde rahatım kaçtı· h lt: b' 1 • . t b 1 . . 30 ,.,.0 1ler, cumartesı, pazartesi çarQamba !arın an eserret ınerın ru una ı.,.. 
Valtitl•r - ,.._ · a .t ır ıgıne stan u ıçın ,vv , .. . • '.!' • • • • •• 

-Pek o k4Kiar JMrıQklı olmayın! s. J>. 1. D. Şimdi her lahza, adımlarımın altın- İzmire de 50,000 İngiliz liralık akre- gunlerı .. saat 11,30 da olmak üzere haf edilmek üzere ayın yırmı beşınci 
~di araba®n inerseniz biz yolu- ehet (Yanalı!) " " 4 ~ daki toprağın oynay1p kıpırdadığını, ditif verildiii. Vekilettetı. bildirilmiş- haftada uç defa yapılacak, Köprüden cumartesi ırünü ötle namnınd.an son-
muu devam ederiz. Ôil• 04 " 12 Jt ve oradaki sayısız ilah heykellerinin tir. Daha ziyade Hindistandap yapı- kalkacak vapurlar Moda ve bütün ra Aksaray Valide camii şerifinde 
-Canım bunu bize bu tarzda söy- lkwı : !! ~ : canlanarak: cBizi çiğnP-meyiniz, çıka- lacak İthalat çuval imaline yarayan Ada iskelelerine uirayacaktır. Bu Mevlidi Nebevi' kıraat olunacaktır. 

lemete hacet yok ki! ~ ot ss 21 21 rınız bu.radan! ... • diye haykırışlarını bir nevi ipliktir. Çuval memleketi- vapurlar yüzde 50 tenzilatlı olacak- Merhumeyi sevenlerle arzu edenlerin 
-Hem bu otomobil pek eüzel, bi- ı...M CYarınkO 5' S8 02 ts duyar gıbi oluyorum. mizde yapılacaktır. tır. teşrifleri rica olunur. 

hiçbir ife ~aramaz, d~rdi. Beş sene son.ra akşa~~a~ı geç v~k-~t _otomobille Macid~, müreb~iyenin kendi~ile ni- Çocuklar bir mtiddet daha oyna• 
evvel Tontınle evlendıği vakit zey - gelıp kendısını alır, ıotururler, ha - hayet alakadar o masına sevınerek dıktan sonra avdet etmeğe karar ver: 
tinyağı tüccarı imiş, şimdi ise... bamıza hiç rahat vermezler. Mis Gla- mektep hayatı, dersleri, hocaları hak- diler. Bahçeden çıkıp yine ayni yolu 

Burada erkek çocuk atılarak: dis bize: «Babanız bulunmaz adam- kında malt1mat vermeğe başladı. Ders ağır ağır takibe başladılar. Macide 
_ Şimdi ise tavada kızartılacak ö- dır, çok büy~~ .?lacak:ıt derdi. .Bab~- lere nasıl çalıştığını, han~ d_erslerd.. il~ erkek kardeşi yine elele önde gi-

ı..~ b' ı.._1 kta b , b' deg·ı·ı- mız zaten buyuk adam değıl mı? memnun olduğunu, hangılennden gu<; dıyorlar, daha uyanlk ve malUmatiı 
1\,oL ır ucı. ı n aşKa ır şey . . . lük kt·~· · h l ·y · · • 
dir... Koskoca t>Oyu va: Hem Mıs Gladı -

1 
~ ıgını, ~ca ~r!nın hc?gı ~n ıyı olan Macide erkek kardeşine gelen 

Etf.ehi Tefrika No. 22 . kl 1 sin ne şık elbiseleri vardı, kendisi de

1

o.dugunu, hangılennın de bıllkıs ak- geçenler PÖrdükleri ~eyler hakkmda 
_ Behıre artık susmuştu, çocu ara _ .. . . TJ· tt"kl · · 1 tt . ' "' !>' • 

d al d . k h" . . ne kadar suslu ve güzeldı. sı ı • e ı ennı uzun uzadıya ana ı, ızahat veriyor küçük Sacide de mü· 
. Maci e 6U in .e ısrar ctt", fıu sıra-ıevlendirdiğ'nc şaşmıştı. bu ~ahıste devam. ~tme ıç ışıne Küçük çocuk böyle, daldan daln ondan sonra mektepteki klz arkadaş- rebbiyesinin koluna asılmış oİdu~ru 
pa erkek kard~ı de Yanl:L.""lna gel - Burada er1.a."'Ck çocuk sö:ıe karışa - gelrruyordu, onun ıç:ın cevap verme- konan incir kuşları gibi biribirini larından, onlnnn ailelerinden, fakir- halde 1 t k" cd' d 
ıntşti, o da merakla Bchire.nin vere- rak: di rkı . d . . . d hah t on arı a ıp ıyor u. 

· . tutmaz sözlerle gevezeliğinde devam ı .crın en, zengınlık!erın en se - Ril ··k b h ed k k er 
tcği cevabı bekliyordu. Behire niha- - Evet amma, babam Tonton için Erkek çocuk ıse devamla: edi ordu ti. Behire, başka. dedikodulu lakırdı -çu. .yavru, a ç o ço oşmu'li fet dedi, ki:. • pek budala bir adam der. - Han~m ab~_a. T?ntin !çin ~e di- iehire. bu laflımn hiçbiı"ne c<:-vaplo'mnsın diye kızın söderini alaka ile ~~~~~:ç~n ~ol~a yorrıniu~ ba:: 

- Eni§tcnız C-0liıl Bey pek iyi bir - Bu nasıl söz? Hiç insan eniştesi yorsunuz. O, guzeldır, deg l mı? Fa- . d B-·- k k u sözleri dinliyormuş gibi görünıneğc çalışı - g aş ad. Behre ıtra ç 
adama benziyor. i,.;.,.. bö'-'le CPY soy·· ler mi? Babanız kat Tontonla Tontin bizim apartı - v~rmk1!.0~kul · tu.unf dor us 1 ş anla- yordu Fakat ne ·vapsa ne kada.r kcn cuk sevmemekle beraber, znyıf yil-

~· J r nın uçu er ara ın an y:"ln - · J • kl" fk . . v · · b 
Maamafih bunu söylerken Ccldl bunu işıtsc kimbilir, ne kadar kızar. manda oturmazlar, yalım~ yemek va- şılarak evde yanlı~ nakledilmf'si dine cebretse zavallının aklı, fikri re . •, ~e atli bır kız oldu~ ıçm, u 

Bey;J.n şekli genç kınn gözü önüne Bir daha böyle sö7. işitm'yeyim .. Kü- kitleri bize gelirler, b' de ayın son- ibtimnİi idi. Bu trıkdirde daha ilk hep mazisine, konağına, orada he.:- sevımlı çocuğun şikayctıe:m ve ko
cldi. Bu, oda içinde ~e boynu atkı- çük çoc~klar, büyüklerini daima say farında _her gün bızd d"rler. T~nton günlerde doktor Fuadın ailC'si nez • türlü ihtiyaç kaygusundan aznde, 1una a.s~lı~ ağırlık -~~e. kı.mıı : 
arla sarılı, aksıran, öksüren, müte- malıdır. her vakit cAy sonları, kayıvalıde<le dinde it barı kırılmak tehlikesi var- ana ve babanın hudutsuz şefkat ve yor, bılakıs ona yurümcsı ıçın yar 

madiyen sıhhatinden ve ildçtan bab- - Canım o bizim eniftemiz değil, misafiriz, başka çaremiz yoktur» deı. dı. Bir müddet daha küçük çocuğun himayesi a'tındn geçirdiği _mes'ut gün d~.m ediyordu· Hatta Sacide daha kil 
ıscden adam Behiı'enin tabiatile ho- ki. O Tontondur. Neden başka çareleri olmuyormuş? dedikodularını c'inledikten sonra ıa-ı lere takılıyordu. Macide de, müreb· çuk olsaydı, onu kucağında bile taşı· 
~na gitmemiş, doktorun giizel hem- Burada Macide söze karışarak: Jaabam hcrgün hastahaneye gider, kırdıyı değiştirme!t için Macideyc biyenin dinliyor gibi görünmesine rağ maktan <ı•kinmiyecekti. Nihayet s· 
şıres!nl nasıl olup ta b6yle hem şe- - Tomon babamız gibi doktor de- hiç boş vakti yoktur. Öğleden sonra mektebinden, derslerinden sualler men, nnlattıklan1e hiç alakadar ol- partımana geldiler ve çocuklıı.r oda.· 
kU.iz, hem de mAnftsız bir erkekle ğildir. Bizim Mis Gladıs onun ıÇin eve hastalar gelir, onlarada bakar, sordu. madığını farkederek nihayet sustu. larıııa çekildiler, (Devamı var) 
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işte fuarruz başladığındanberi f'I'()- azan • Gı Alı· Ih. ' s A b. 
çen 18 gün zarfmda Alman ordw:rı • • San a IS 
her iki günde bir böyle hamleler Y"'- ( Eski Birincı· Ordu K dan ) ...- uman ı Her hakkı mabftıı:dur: 

:ı;· e::,:~~;~ inanılmaz neticeleri E n v e r p a ş a y a K e n d 
1
• 
5 

,·, 
Bu netioelerin \·ebametini ise her- H Taarruzu 

kesten evvel lngUJz nnzıdan ~ Fran a k k 1 n d a y a p 1 B . ' 
SIZ Baı;vek'ili de gerek liCndi m~Jl<t- • 1 a n 1 r 

muharebesinden lorinln kürsUsün<len, gerek radyo Karıka ur·· Go·· s . . uısıtaslle yalnız memlcketJerine de- er 1 tım 
•• 

Uç gün Meuse meydan •• suren 
dog...,TU ğfl, bütUn ateme Ofin etmekte a-.ıa 

tereddüt göstermemekted1r1er. Birinci ısım - c· H 1 an arbi ••t • .t•k 1 • k • d • l Jşt:e bizde ,·aziJ·etin lcablll inkar kinci Faaıl - Cihan harbinin zuh mu te J l ıerı ta ıp e ıgor ar olmayan vahametine rağmen bilhassa uru ve seferberlik ilanı 
------------------ hıgiliz ve Fraıısız de\·lct adnnılanmn - 22 -

Y G 1 Al• lh 5-b• bu açık söyleanelf'ri ,.e konuşmu.ln.-ı Her devirde her zan a .. azan : enera 1 san a IS ürerind~- dl~rm~k isti~·?ruz. rülen başıbozuk a~kerler ve;a nü~~ :ı~~ ~~:~:esi .. Edirnenın ıstirdadı gi-

Manş denizine sonra Almanlar 

.. .. .. .. . . . . . . . Hu turlü :atızar .hilifında. uğranıL formalı ~ahıller, çızmeden yukarı çı bu telfıkk~~;1 kend;.~ınde, belki de, 
14 Mayıs 1940 sabah~ buyuk Me-ıbut~n b~rbır~nden aynlm~dan evvel 1~aubeuge ıstıkametınde §ıddetli mış olan .. felakctlera bu ~adar açık karak büyük askeri meseleler üze_ tu. n husulune sebep olmuş-

Use meyd~n muhar~besı ş~ suretle gerı çekılmcge ka:a~ verdı!e:. 16. ~~a takıp yapan Almanlar 9 u~c~ Fraa- surette soy~emel\ten ~lunmiyeo n- rinde mübahase, münakas:ı . .. 
başladı: Şımnl<le çogu Belçıkahlarla l yıs akşamı umumı rıcat emn verıldı; sız ordusunu Sambre nehrı şıma.Iine damların nefislerine büyük itim~tla- mütal 1 . .. .. ~ ederler, Hıç şuphe yok ki bu muvaffak" t 
İngilizlerden mürekkep kuvvetler An Brüksel ve şim~lindeki 1ngiliz ve Bel attılar· rı olmak lizım eli FilJ ki . ea ar. yuruturler ve hatta ka- leri ile vatana büyilk h" ıye -
Vers kalesini ve oradan cenuba doğru/çika kuvvetleri 50 kilometre kadar 17 Mayısta Almanlar CbarJevme . · . g r. ıa k~ ancak rarlar verırler; bunların memleketi mıştır Fakat bt . •zmetıer yap-
bylc ırmağı boyunca (l\1alines - I...on daha. garpte, Gand şehri şarkına ve civarından Rethel istikametinde ve lrnndınd~n emın olan ,.e kat'ı netice aliikadar etmiyen askeri ışler ve va- mik h. k 

1 
1 cu_retlerdc, bu dina

va~ - Vavre - Gembloux - Namur ka-ıdaha cenubunda Escaut nehri hiza- Hirson civarında Laon ve St. Qu • hakkında itinıa.tfarı susılnuımış bu- ziyetler hakkında b 1 k d . ar~ et erde yıne bir hesap ne-
lesı) hattını tutarak müdafaa edi - sına c:ekilmeğe başladılar. Daha cc- entin istikametlerinden Vervin ve Gu lunan kimselerdir ki hadisata bfü·lc tut 1 1 

° ese en atıp tıcede bır muvaffakiyet ümidi ~ar 
yorlardı. Bu ordu takriben 300 binlnuptaki 9 uncu Fransız ordusu garbe ise kasabalarına kadar ilerlediler. Se r:öz~erini kırpma~sızıo bakabil" j matarı, gazete erde sütun sütun dı. Cüret, iyı hesaplara m"' t . -
lngiliz ve o kadar da Belçika kuvvet doğru Manş istikametinde 60 kilomct dnn civannda Almanlar işgal ettikle- Zaten hcrh . b" f ,~ k tt ır ~~· yazılar n~rctmeleri işden anlıyan !ursa gerek bir ko t .. u~ enıt 0 .. 
~erinden mürekkepti. Brükselin d?- re çekildi. Almanlar bugün Givet ci- ri cebi tevsi ve takviye ile meşgu ol- d a~gı 1~ , e a ~ en, ır askerleri sadece güldürür; halk da bir ~olitika l"d . mı' ecı .~çı.n, gerek 
gu mmtakasında ve daha cenupta hır varından batı cenuba doğru Hirson dular. Daha şarka doğru yedinci Fran ertt<'n, bir kaza H\~ıı beladan kur· bunları zararsız masal di e ok . . . . 1 erı ve} a hukumet re
rniktar Fransız askerleri de -y~rdı. istikametinde de iler:ediler· Bu su - sız ordusuna ateş taarruzu yaparak tulmak istiyen~~in ve kurtula - bilir. Bunlar ba k 1 1 

y uya - ısı ıçın, ve gerek bir kumandan için 
Daha cenupta Namurdan ıtıbaren retle cenuptaki yedinci Fransız ordu- bu orduyu tesbite ve kendilerinin ya- calc kadar azimleri olanların ta· mış b k . ~:n ısan arda yazıl- çok faydalı ve lüzumlu bir sıfattır 

Meuse nehri ~yunca (Dinant - Gı- sile garbc çekilen 9 un~u Fransız o!._ ni Almanların cenup .cephelerini mü- kip ettikferi yol da da.ima budur. . azı as erı . ıt&pları ve makale- Biiyük kumandanların~ ekser'si b"" ~ 
vet - Cbarlev1lle ~ Sedan Montme - dusu arasında Sedan cıvarından Hır dafaaya çalıştılar. Bır yandan bunu lNef"ls'orinc itimadı olan ,.e fiie"rle . len _okuyarak bırnz kafa doldurmuş yük muharebelerin" ... h ' ~u 
cly) hattı üzerinde de Belçikalılarla son civarına kadar büyük bir gedik yaparken diğer taraftan batı istika- ı haki b 1 la .. 

1 
. 

1 
rme olabılırler ve nereden tercüme ettik ten it c"" ti k 

1 
l) 

1 esaba mus
Fransızlardan mürekkep kuvvetler açıldı. metinde Manş denizine doğru şiddet- . m u tınan r, uzer erme saldJran !erini de söylemiyerk ml'haz .. t . . ure e aznnmışlardır. Fakat 
Vardı. Namur ile Charlcville arasın· Belçika. hükümeti 15 - 16 Mayıs ge li takip hareketlerile, Belçikada Me- ~ır ktn•vet lmrşrsında şa.5rrıp k~m:ı- miyerek k d' k f 

1
' gos er~ ıyı hesap yoksa, m('selfı Sarıkamış ve 

da.ki kısımda dokuzuncu Fransız or- ccsi Brfikseli tcrkederek üstende şeh use meydan muharebesini kaybede • ga dnvranmu.Iar, bilakis dNiıal ieaıı "b" k 
1 

en 
1 

n :t a~ının marıfetı Kanal seferlerımiz gibi felrıketlı 
dusu ile Belçikalılar ve Charlevillc_ - rin~ çekilmiş.ti. 17 .. Mayıs gecesi m~t: rek gar~ do~ru ~ekilmeğe mecbur eden tcdblrlcre tevessül He 0 avleti ;ı 1

' 
51 ı madan, neşır de ederler. tice muhakkaktır. S.ıd~ce talih ";e-

den §arka doğru olan kısımda yedın tefıklcr Belçıka hukumet mcrkezını kalan muttefıklerı ve bu meyand:ı ka11jıla.rlar. tşte burun lngili7. ve akat bu alışkanlık tesırıle doğru _ semavi bir ·ıh h .. 
1 

. . ya 
ci Fransız ordusu bulunuyordu. Mont tnh!iye ettikten sonra 17 mayısta 9 uncu Fransız ordusunu tazyika, o- Fra.nsızJarın Y"pt•,-;.., d 1 ... ·n·· · dan doğruya vatanımızı alakadar e- işler v·· ı am ~yası ıle boyle 

F ı B ük. ı b 1 eli · · Alma kum· n b. k · t ~ · "' ~t-oı a m.ur· un d J urumez Bır gun 11 1 · hd · llledy ve daha şarkında ransız ann r se e.e ye reısı n a mm ır ısmını csır e mege ve gerı in T • t:I ha • • en rrıeself'!er ve vazıyctler h kk t· · n un e ın-
lılaginot hattı veya tahkimat mınta- dnnına müracaatla şehrin boş oldu- ka!anlarını Mnnş denizi sahillerine gı ız ıs 1 rat nazırı (Bı7.1m <le da da atıp t t • 

1 1 
a . ı_n- ı~ar eden Alm;ınca bir karikatür 

kası bulunuyordu. ğunu ve nıuharebcsiz §ehre girmcle- atmağa çalıştı!nr. Almanlara mulıabe!e için fovkaliıdt1 
1 

u maı::ı Jaş ~yarak fıkır- mecmuasında Enver Paş:mın b" k _ 
H Mayıs sabahı erkenden bütiin r~i söyledi. 17 Ma~ıs a~şa1?ı ~aat se Rethcl'c kadnr ilerlemiş olan Al- lıazır:ıklarımız \·actlır) dedi.;i gibi erı. ~uıa_n~ırırlar ve sclım düşiınme rıkatüriinü görmüşttim: Ken~ . a 

hat boyunca taarruza başhyan Al- krzdc Almanlar Brukse e gı~diler. . mnn:ıar_ı Fransızlar burada tuttul~r. Fransız Başvekili de l9H fe daha kabılıyetı~ı hall<tnıı ne?t'derJer. 1şte Napolyon esvabı ve a . . sı~ 
IllQiılar Namur kalesini kuşattılar; . ~7 MaJ?~ta Almanlar Ame:s ka C· Ycdıncı F~ansız ordusu başlrn yerıer \ahim vaziy<'tlerclP. de Fr o zoımarı ış vatana hıyanet rengıni lerek bir .. ~ pkası gıydırı-
bu kalenin do 7-u şimal tabyalarına sının harıcı tabyaların~an bırkaçını den celbcdılen taze Fr:ınsız kuvvf't'e- . • . • an~amı~ alır. aynanın onune oturtulmuıl 
saldırdılar Et~aftan dolaşan zırhlı zaptettiler. Bunun üzcrıne 18 mayıs rile takviye edilerek Ret hel . Laon - kendını ~~ırmı~ arak nıha) ~t zaft>.r; . ve aynadakı hayaline aksine bakı_ 
kollar Ge~bloux civarında bazı hii· gecesi Belçikalılar şeh~! !.erk ve Al- St. Quentin hizasındaki boşluk kap:ı- hazandığını, lıinnM.alf\~1h bugüa Fran Bır asker. nasıl hıfzıssıhhııt kitap- yordu; resmin altına da su 1 _ 
cumıar yaptılar; Sedan cenubunda manlar da 18 mayıs ~unu Anverse blmağa ve Almanların i1eri hareket· sam11 ayni hitrikayı, hatta mucb.f'vl hırını, tıbbı makal~leri okuyarak tı: (Türk Napolyonu _ ~ :,a~ mış 
Meuse nehrini gcçmeğe muvaffak ol- girdiler. leıi tevkif edilmeğe başlandı. ~Ösft>rnccğindıe imanı lnı1uacluğu~u doktor olamaz ve y .. lnız sıhhati mu- ]omu beklıyorum) B şım ı. 8 ~.er: 
dular. Bu tarafta bazı köprülerin 17 Mayısta Brükselin cenubundan 17 Mayısta Maubeuge civarına gel söyledi hilfaza edebilecek kadar sıhhi malü- kend s· ö ". . u karıkaturu 
Fransızlar tarafından bir ihmal neti- dolaşan Alman Jcıta'arı batı istika - miş o1an Alman kuvvetleri Maubeuge n · , . .. .. lut" • • matn sah p olabılir. . b ;. __ 

1 
•• ıne. ? stermıstım. Gülmüştü; 

Cesi tahrip edilmemiş olduğunu gö- metine Dendre ırmaitna doğıu ilerle- _ Avesnes _ Vervins hattından gar- .. u .m.: cız~ suzu, . ıp.erm haJ1' m . . ~c ".e _u m~ u -lgozunun ıçıne baktım ve (Allah sak
ren Alman motörlü ve zırhlı kuvvet- diler. Brükscli işgal edt'n kuvvetler be do•ru ilcrlcmcğe ve takip hareke· kutlesı wenmle fes;:r yapmak için ııt ıle bı~ do!ttor voızıfrsını gore - lasın) dedim. Tekrar güldü· (Uırih
lcn hemen Meuse nehrini ge~rek ce- de _ıs n:ı:ıyıs!a nyni istikamette miit tine d~vnm etliler. Müttefikler öted..:n lrnllruıdıkları Hıbirlerdcrwlir. Ha.ki· meı:e, aynıle bir doktor, veya mu - ten ıbrel aJmak h<>pimı:ı: 'b 
llUba ve cenup batı taraflaı;-ına doğru tefıklcrı takıbc koyuldular. beriden acele ile celp ve sevkcttikleri lcnfi lıaJde mncize.}'e fiQi.n Jiizum :J'•k- h:ırrır, vey" rnıit~fekkir de aynı su- dedim; sustu. e orçtur) 
Ea~dırdılar· Bu taraflardakı Fra~sız Ayni gün Namur c.:enubundan gar- km vetlcrlc Cambrai . St· Quentin - hır. U'tzım olan ~<'\" a:vlardanb~ri sil- rf'tle öteberi okum.ak veya i itmekle/ Napolyonu d~ W , .. 
kuvvetleri bir miktar cenuba ç~ıl - be doğru Fransız ve BeJçika kuvvet- Laon hattında mukavemete çalıştılar. ren gafleti d 1 1 t rk tn k 1 bir erkanıharp bir k d . 1807 k d aterlo d;ı hıtırcn, 
ırıeğe mecbur o1dular. Dinant şımal !erini şiddet'e takip eden Almanlar 18 Mayısta her tarafta ayni mıı· k . e~ ıa e e •1e • ıasııı~n fesini - ' . umQn an vazı- ye 3 ar y;ıptığı pek şanh, gü-
tal'aflarında da Almanlar Meuse neh 9 uncu Fransız ordusunu c:ok hırptt- Iıareltclere ve ayni takip hareketleri- arsısınn nynı vasıta.!nrA. rıJcma:.;-ı • ~oremcz v:. hıçb r zaman d• zeJ hesaplı ve çok muvaffnkiyetli e 
rini geçmeğe muvaffak _ol~ular. .. lıyarak iki ~eneral -ye (12000) subay -;_c devnm olundu. Şi.m:ılde .Almanlar ™-:fıe':':'eh~~ fo11?i~ ~yJernck ve ''at,.: askerı ~:scleler .. u:erinde tahlil ya- frrlerinden sonrn, şımar;ırak ond:n 

Brüksel devlet merkezının ::;on mu- ve er esir aldılar: bırçok malzeme ve .... and şarkında ve Iı.scaut nehn bo- gündur 60yJcdJğnruz ,·r.çhlle, lrüG- parak mutale:ı yurutemez. Böyle y:a-/sonra yaptığı hesa İ 
dafaa hattı olan Dy~e hattının bc.rış top iğtinam ettiler. (De\•amı 7 inci tm,rfnmızda) tın ~ine takılıp fii.iriilclenmok~a \'az parsa aHikadarhrı yanlış kararlar it Moskov:;ı s f, 1 . ;sız spanya ve 
~manmda liyıh.;Ie tahkim edilmemiş ................................................................................................................ J;'C~r~li nrt•k biraz 4a hadi~' tt ·· tfhazına St"Vkt"der ve ı h " -ı k d e er l'rı ı ı. 1796 dan l807 

, • ..,. on • . va ana ıyQnıot ye a ar on bir serıed f ı 
oldllğu anla§ılıyor. a~·nk e!ı.ruığa. ç:ıJışmaJrtır. boal.; ('tmiş olur. man zarfında k ıa _en az ıı za -

n· 1~ Mayıs giinü Alman ~r:~e~f; ~ • • • bu sn~·<'aedir, Jd garp ct!phH'iluleki Mesela İttihad Vt' Tenıkki Merkezi meyanda pek teı;;l~~e;~ı ~arpler, bu 
~··~~dektle,ltankklad _ve efJY Alınan· b~ünl<il ,·ahnmet hafif'lya.WUr n Umumi azasından doktor Bahaf"ddin gibi 6cferler şa .. ısır seferi 
u~ .... re o ara c-.am · vaiiye•t d .• 11 !tul • ,c:nı.· • nsınm vuksekliği :za 

lar şimalde Malines ve Lonvain kasa . • e e mu\·azene u e ce.•- v-~r ... Merhum çok gayretli, çok fe manına, bununla bernb~r i . . -
halan yuınlarına kadar sokuld~lar. b.lir. dakar ve feragat sahibi, nefsini teh- sap edip, jyi ha 1 k Y ne ıyı he 
Geml:l!oux'tan Vavre istik~ınetınde . Ebüzziya Zace 1 kt>ye koymaktan Çt.'kinmez bir va . ,sonra cür ti k zır ı yapıp hundan 
byle müdafaa hat._tının sag cen~ı VF.LİI> tan evl5dı idi. F~ka1 harbe sürüklen- tatbik ett·:. e ~rarını ve plfın1arını 
nı fazla sıkL5tırmaga başladılar. ~ memiu, hatta Sıırık:ımıs feHik r ıgı vazıyetlcre tesadüf eder. 
suretle G.aha. 15 mayıs akşamından ı- T • J . e ıne (Dt>va 
tibaren Almanlar Brüksel ve civ~rı- •. • • • ayın Cr ~rıver Paş;ıy~ ~evkeaen mühim şah- -= mı var) _ 
nı mUclaf~ eden lngiliz ve Belçıka Al a11lar ( Calaıs) yı nnçın alın ' istiyor Dabiliqede: sıyt>~ler~f"n bırı o~muştu. Merhum fe Hususi idar 1 
kuvvetıenle Namur cenubunda Meuse m . dohrlıgı, feragatı hrıs<'bilc çok tak- büt • e er 
nehri birçok yerlerinden ge<.:en • -;-- • • . An~a~, -~~- (~us~si) - Abana na- dire şayan elr vatanperverdi. Ve bu Ank çesınde tenzilat 
Fransız ordusunu birbirinden ayır - Çiiakü ı.u tehır, lngıltere sahıHerınden 35 lııy~sı muduru IIıl~ı Telo !.{astaınonu yüT.den harp cephesındc ha atını . Vekr.1 n:a. 22 (Hususi) - Dahili 
dılar. L!I t __ 1. .ı d• maıyet memurluguna, nufus umum 1 · · . • _ y ' \:a • a. etinde müteşekkil vil~ ye 

,.. h . b" • d .. d f a.ueme re lllCl!laleae ır müdü '""k fi . d tt..- h" .. anı ıçın, verdı. Gazete su tunlarında susı ıdarelcri tetk'k k Yet hu • 
~euse ne rı gar ın e mu a aaya r-.u şe erın en .ı-.ra ım .a.rgut k ki d · ıı . h J yet' ri 1 omisyonu vna 

çalıfan 9 uncu Fransız ordusu bu d arba doğru Bilecik maiyet memur.luğuna, Dik - so 0 ar a .mı . ~tı •rbc tahrık eden ke d~ n 19~0 büt e projelerini tetkf-
nehri birçok yerlerinden geçmiş olan Fransı~ to_Prakl.1rın 8

• il o- men nahiye ~ü~ti~ Ne~ti Kınacı ve fakat _kendı~t>rinden ne bir zerre eler~vam etmek~~di1:. :Korntsyon, bilt 
Alman kuvvetleri karşısında garbe gayritabıı hır surette )ayılmakta Konyaya, Mulkıye1ı Çetin Orduya, kan, ne bır dakıka rahat ve ne de bir ç ın fnsıllnrJ _uzerınde %10 a • 
doğru biraz ~ekildi. Almanlar bir yan lan Alman ordularının başlıca he - B:ışvekfilet kararlar dairesi memur- kurus fedak5rlık yapmıyan . ~a )'.Udım tahsısatlarından d~ ~ 
dan Brüksel grupunu eimale doğru . Cal . Kalt>) şehri olduğu ta- ?arından Şevket Gürel Malatyaya, l~r ;aygaracılar s d ~r~~rı .- e~~Ot YnJ?mıştır. 0 

1.tmağa ve diğer taraftan Sedan ile defı ( aıs_ - . ların bir an Büyük Millet Mccl si muhasebesin- 0 b' . . ırasın ıı egıldı. 1 m~Jı Yıhnda hiçbir inşaat 
Charleville arasından cenup, batı ce- ayyün etmıştır. Alman den Hölmi Kitici füitahyaya, Harici- ır 1~~alısttı. Turanın fethi yolun- ~\~~a~ngında_n bütçelere, ·inşa~~ 
nup ve batı istikametlerinde şiddetle evvel bu şehri elde etmt-k istemek- ye Vcha'cti protokol dairesi memuru da serguzcşt aradı; harp istedi; fa- 1 n·~çbır tahsısat konmamıştır 
taarruz ve tazyik ederek 9 uncu Fran ksadlan şüphesiz Manş sahil- S::ılahatHn Gürc:il Konynyıı. DevlPt kat Hifla değil, kend si de bizzat a- ş ıger _taraf~n Bn.şvekiilet mllste-
eız ordusunun da sağ cenahını ihata- te~ ma 'k redan İngiliz ada- Pcı Je C .. lais' nin haritatla mevJcii Şiirn katiplerinden Hüsnü Cıder Ço- yağına çarık, başımı kabalak g . r:i~ının rıyasetındeki müsteşarlar ko. 
Ya, bu ord'D'u daha şarktaki yedinci lerme yerleşere 0 ruma, hukuk mezunu Nazım Uzun- rek v t"" r • · eçıre- ~onu, VIUi.yet hususi idare' · · 
Fransız ordusundnn ayırmağa ve larını daimi bir tehdid altında tutmak gıliz ve Belçika müttehid kuvvetleri hekim Elfızığ maiyet memurluklarına h ~ u kegı Of!!uzlıyarak Knfkas bugunkil vaziyetleri ve nhnma~~am 
cenuba değil. batı uimal istikametin- ayni zamandıı İngiltere ile Fransa Almanlardan evvel buraya yerleşerek tayin edilmişlerdir. cep esın~.1 .. oştu .. Ve nihayt-t o yolda zım1gelen tedbirler etrafındaki <:a:ış: 
d . te b ~ l t l ve k kti ~ı . yasayan o uler lıstesıne gi d B mn arına devam et kt d" .. e rıca mec ur etmege ça ış ı ar. sındaki muvasalayJ f"smc r. şehri muhafa1.aya rnuvnffak olmuşlar- ıvıalıyede • · . • . r 1• unun şarl k . mc e ır. Muste-
Sedan cenubunda te ekkül etmi§ olan ara . . k iben 80 000 • ~- . . ıçın. 0 fedakar bır kahramandı F " .. ar . omı~onu alncai;'l kararlara. 
Alman cebi bugün biraz daha. cenuba Bu şehır, bu gün ta r ' ı dır. Mnl~ye . mufettış m~avınlerinden kat n!' yapnhm ki asker · ~- bore bUtçelenni baştan tetkikten ge-
ve şarka cloğn.1 btiytidü· Fransızların nüfusa malik olup, Fransanın hem Almanların o vnkit de bu şehri zap-, Bay Nahıt, A!ım. ~cs;1?ı !<ansu~ Sait için, \'eya askcrHkt .h olma~ıgı çlrccck ~·e btlndan sonra tasdike ar-
b_u cebi kUçUltmek veya kapatmak i- k işlek bir limanı, hem de bılhas- tctmek istemekten maksadları, Manş ~{.nn~d~, itf~kt,Kı;Jnc!fog~, Ne:ıhc mntı ve ilme d e ı at.~h malu -ızedcccktır. 
Çın sarfettikleri gayretler ve mukıı- ço • • h b" . . ~ . İ . . ,, ıra' · u a azı amcıaglu, . ayanan mutakası ve 
b"l ta l f "d eli Dah sa danteta imalatik mcş ur ır sa- denızıne hakım olnrak, ngılız - F ran-,Rıfat Onat, Şefık 'l'ör, be ıncı sınıf ıkt darı bulunmad1öı için . MAH'VE 

ı arruz ar nı e verme . a ld "d" 1 k kt" 0 t 'ht 1. '"f . . . k lJ , çızmeden .n.. MELERDE. Anrk +- afta to f 1. t" ldu nayıi nesçiye be esı ır. sız mU\ asa asını esme ı. arı e ma ıve mu cttışlıklerınc tayın edil • vu arı çık.,rak hıırb .. .. __: 
I>' ı.ar pçu an ıye ı o . . . . . . .. , d'. . e suruklenme- M 

16 Mayısta Almanlar ayni şiddetle Calais ayni zamanda Fransız tar_ı- buna muvaffak olabılselcrdı ıhtımalk1 mış.c~ 11
• mıze tcsır ed!'nl"r mey~nı d "d· ahalle ara nda rez let 

ve ayni is~ikametlel'de . ta.arruzlara h"nde ismi \'Ok geçmiF: cefakeş bır harbin umumi cereyanı tizerinde mü- Emnıgett~: . GazC't(' sütunları~da d n .. a ı 1
• •• çık rmanm cezası 

devam ettiler. Kuvvctlı bır Alman hi a· Vaktile İngilizlerle Fransız- essir olabilirlerdi. Eınniyet rn1eıı umum tiıiüılüt~i.i eın. mc>n b 1 volrla v a. tumen. tu- Hüseyın A!ı<ı adındıa birisı b" 
kolu Btüksel cenubunda Nivelles ci- şe r ır. · . . . . . niyet mUdilr erinci n sonra m k 1 z• \azanlar, dC'stan- m""dd u b · ' ır 
Vanna kadar i'crledi; Vavre - Nh•el- lar arasında bu şehre sahıb olma~ ıçın Bu defa ıse, Fransız topraklarındakı memuru, başkomi er ve koMısC'%P~z • r ne redenler çoktu. Enver Pas:ı so~ c en en metres :aşafüğt ve 
lcs hattından Brüksclc doğru Alman çok muharebeler cer<>yan ctmış ve taarruzlarının başlıca hedefini bu şe-,arasmda. d:ı de~·şık ık "npmakta·ı ıl ta l:ı 1d('n ?tVl'l"E' öyle h t zamanlarda ayrıldıgı dostu Fa-
"h . . ) . ·' uır 1 . ' şa sıye - tıhte oturan z h ·ı . 
;. ata hnreketı §iddctini artırdı. Ma- t ili ler 1347 senesinde şehri Fran- bir teşk 1 ettiği görülüyor ve taarruz- Bu nrndn b:ı.zı b. ·komi er, komi- "rı dınle>r r,ıbi nlmu ... tu . e ra ı e yıne barı~mak 
~~C:J:aı!-'°~v:ı.i~f!hirlerine gfr:~cğe :z~ar~an zaptederck iki asırdan zi- da şimdiye ka lar gösterdikleri sür'otı ~~~~t~~~iser muavınleri teı fi etti- Baz.ın F.nver Paı:ada ~istik blr ruh :~n;;~İ ~~ akşam kadının ev·'le 
rasında b~~~nlarlaa~~:!~. ı::,~~~;~~ yade ellerinde t.utmuşlar ve nihayet idame edebilirlerse, bu gün değilse ' · __ h"lC'ti r "Z rd"m; o, ad('ta kmdisin r. a at Zehra kcndisinC' ka-

beicri oldu. • · • lS:5S senesinde Fransızlar büyük gay- yarın bu şehri elde etmeleri 18.zundır. Müruru zamana u... k b ?~n, bu v t::ır- 1 kurt:ırm • ;,ı nıcmur ~ıvı _açmamış ve Hu eyin Ak bunun 
Dinn t bind k" rd Ud İ · grayaca "d ı • uzerıne kapıyı kkm ı · f n gar e ı sırtla a m a- retlerle burasını İngılizlerden istir- Kale ile ngıJ;z sahilleri arasında hazine tahvi leri 1 ~ış ~cımavı bır murahhas r,ıb' te- taşla ? emış, camlcırı 

0~~ ç31ıt~n 9 ~~ Frans;z or:ı~~~ dada muvaffak olmuşlardır. mesafe 8:5 kilometredir ve bu şehir :A~kara, :!2 (Hususi) - < C.5 ve 9 lfıkkı <'dıvor göı üm.irdü. 1908 in kıla- uyan;ışd ~h llC'de bır hayli heyecan. 
Vavre cl:ruı~ Dvleam~J~fal~atd~ Almanlar 1914 senesinde, «Marn• cManp denizine hakimdir. Her halde :a~z~~ 

8
1932 hf:ı~ineh ~hvillerinin, ı;~5 kbındaki m ıvaffakiyctleri, 1913 Dal- D~: ıüt~.n 6

ü?nrSa yakalanınt~tır. 
nı Al l . .. r.l . . aız.ı eyrıse aın azme tahvillerıniu ·an Harbi esn:ıs nd b" çunc ulh Cezn mahkc-

n man ar to.mfından zaptı uze - da mağlub olduktan sonra bütün kuv- Almanların buraya yerleşmesi, lngı- %5 faizli 1934 hazine t hvill . • .1 _ ı 8 ır avuç fedai mesinde dunı 
~;-art.~k ~rllkselln muf· ?kalfaasına .i:nt· vetlerile yüklenerek bu §ehri znptet- Uz adaları için hatırı 5ayılır bir teh· bir numaralı kuponları ~1 m:_1"y~~~ 1 

fc ykaptbı~ı Babıali baskını ve böyle Ak 29 gün hap~a:~ iırııpıdlan Hüseyin 
tUı gormıyen mUtte ı er vnzıye F hı llk +.,.,\.il .. _ u ncı ır darbe ile hükö 1. d . a a para ceza-

\laha vahim olmadan ve ordular Dtis-ımeje 91llışmıjlarsa da ransız, • e ""'r edeC<!ktir. rnururu zamana ugrıyacaktır. rip Mah d p me ı evı- sına mahk.iim ve derhal t k.if .m 
mu asa kabine.sini iktida- mi§tir. ev e\4..IMO 



Küme M çları 
G. Saray-Fenerbahçe Takımları 

lzmirlilerle Karşılaşıyorlar 
-----

Mısır seyahati münasebetile tehir oyunlannı hariçte oynıyamadıklarını 
edilmiş olan milli küme maçlarına da göz önünde tutacak olursak, şeh
bu hoıfta devam edilecektir. Ankara- rimiz takımlarının, biraz dikkatli oy
da Gcnçlerbirlıği ile Muh.afızgücu namak şartile, Altay ve Altınorduyu 
karşılnşacaklar. Izmir takımlan da kolaylıkla mağlubiyete uğratac~kları 
İstanbula gelerek Fenerbahçe ve Ga- tahmlıı edilebilir. 
latasaray ile oynıyacaklardır. İzmir Scbm Nnfiz. 
tc:ı,,.ımlarının İstanbulda yapacakları -cı ~ 

maçlar mühim olmakla beraber biz Bisikle tçi} r İmiz 
bu yazımızda çarpışacak olan dört R d 1 
ta'kınun mağlüp veya galip geldiklcn manya a 
ta":tdirde milli kümede ne net ı-e ala- Bükreş 22 (A.A.) - Anadolu ajan
bil rler şeklinde toı.hmin yapncak de- sının hususi muhabıri bildiriyor: 
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t!!:7 - 23 lfa)'ll 1941 ~'!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!B~--!!!!!!!m----l!!B!!ll!!!!!I!-~ 
Sahile: '1 _ =s 

OSMANLI TARİHİ 
Yazan: Samih Nafiz Tansu Neşreden: Çığır Kitabevi 

Belçika ve F ransada 
( 1 inci 6alalf«Wı tHfHlm} Alman taarruzu 

hücum arabaları bütün zayiata rafmen, cephelerdeki miktarla- \ 
h f t kt eli ı B b bl, Al---' imha '(Bag ttıra.fı 5 inci sayfamızda) çalışacaklardır .. . 

rım mu a aza e me e r er. unun se e llliUUarıJı, yuııda bulunan İngiliz ve Belçika kuv kal'll • yahut, mudaf aa ım-
edJlen tank ve hücum arabaları yerine, derhal \'e Rir'atle, ye- vetlerine taa?TUZ ettiler; İngilizler bu brai-Z~ (St. Quentiıı civarı-Cam. 

{ r.ileriııi ikame etmeleridir .. Alman motörlU kıt'alan meyanın- :nada BelçikaJ.:ı tnhliY.eY.e ba§ladı- hattını m!=a • Yser nehri boyu) 

1 
da ga~ct seri manevralar yapan l6 bin Jd!ili~ motosiklet kuv· ~ . ç·· .

1
,. ya çalışacaklar ve 

E: b s 1 d k b eseri yazmakla bize zevk \·etlerine maliktirler. Alman parac:iit\"'lcrı. lse faali,·etlerine an§ istıkametinde çekilmiş olan orç~ ın arzusuna tebai , t 
• a ata~ lisesi tarih muallimi a- e ere u _ ' . "" "' 9 uncu Fransız ordusu 0 taraftan ce- Cal~ıs boğazını bir dere/ c ederek 

ıtıih Nafiz Tansunun mektepliler ve ve istifade ile okuy~cagumz bı~ «.°~- 1 devam etmektedirler. Bunlar bilhassa asaba 'Ye şehirlerin İf• nuba doğru ve Fransa arazisine gir- temın edccekleı dir. B eye ~adar 
~ünevver gençler için yazdığı bu ts manlı tarih!• vermış, daha ~uhımı, gollerinden bir müddet evvel buralara inmekte, muhtelif yer- meğe ve Cambrai istikametinde o-ar ce çok ehemmiyetli bi~ı:sı 1ngıltere-
rıh hülasası son hafta içinde intişar ıleride, aynı metodun, en genış su - }erde yangmlnr çıknrmakta \'C mUhim binaları l§gal eylemek· be doğru ilerliyen Alman kuvvetleri: hattın tutulmnsı ve mud:~~dır. Bu 
e~ti Müellif, çok büyük ve çok geniş rette tatbdri ile vüc~d bu~acak daha tcdirler. \ in sağ yanlarına Valenciennes civarın çok muhtemeldir. ası daha 
hır mevzuu 168 sahifeve sıg"dırmak büyük eserler de vtıdet~ış oluyor. Diğer taraftan, General Duval, «Journnlu gazetesinde yaz. da taamız etmeğe ~ışmışsa da mu. Görülüyor ki, 10 mayısı B ı · 

J vaffak olnmamı§tır. Ayni harekete 19 ve Holanda hudutlarını geı-~ kf çbıka 
Ve okuyucuya muasır tarih içinde Samih Nafiz bu eserinde Osmanlı dığı bir makalede, Alman ileri harekatının bariz bir şekilde 20 mayısta da .devam ebniş ve bir kı. lıya.!1 ~mnn tecavüzü 

14
: lG ~ae· <lŞ 

«Osmanlı tarıhi• ne dair dürüst bir tarihini (1) kuruluş, (2) yayılış, (3) ~·a\·aş1adığmı tebarüz ettirmekte ve ezcümle öyle demektedir: sun. kuvvetlermi Cambrai şimaHne 3. gunluk Meuse meydan muha/ ıs .. a 
f.kir vermek istemiş ve muvaffak ol durma, (4) gerileme, (~) parçalanma tcAlman ileri harekatının çn seri olduğu yerlerde, Almanlar geçırerek Almanların Manş denizine sınde muvaffak olduktan s e~ -
muştur. devirlerine ayırarak bu devirlerle, 16 • 17 mayıs günlcrir.de 70 kilometre ilcrlemi lerdi. Bu sür- doğru yn_ptıkları tazyik ve takibi tev radnn gnrbe doi:'l1.I deniz ken~~~:n :-
Osmanlı tarihinin her devr ni o de arzettiğimiz metod daır<'sinde meş - at nym 19 una kadar 40 kilometre,•e düşmii tür ve nihayet a- kif etmege çalışmıştır. Bu hareketler dn~ soluk almaksızın ı:ıiddetle .. ta 

" esnasında pek çok malzeme ve insan tefıkleri takip ve tazyik ede. km\: 
Virdc muasır Avrupa tarihi ile kar - gul olmakta ve herkes n kolaylıkla yın 20 sine kadal' Almanlar ancak 10 kilometre ilcl'İ gidebilmiş- zayi eden bu Fransız ordusu çok hır- haftalık bir zaman zarfında ret k 1 .~ 
~ılastırarak y nmak için, tarihin bu- ve seve seve okuyacağı bir eser ibda ferdir.» ' palanmıştır. Ho'andayı, Belçikayı işgale ~ mı 
tuntınc vakıf o'mc:k ta kafi değildir. etmektedir. W: and h b d d Yeniden gelen İngiliz kuvvetleri olmuştur· munc.tr 
Çtinku hedd Osmanlı tarihıni can - Bu kıymetli f'snindı>n dolayı Sn - • egg mu are e meg anın a Cambrai taraflarını takviye ederek Bundan .b~şka Frans•z müdafaa 
landırmak, e~ geniş yeri ona ver - mih Nafizi tebrık ederiz. Fakat bu ""' Parıs 22 <:1·A, ·) --:-. Rcutcr bildiriyor: • w Alman!nnn 18 mayıstnnberi gar- manzumcsını~t eksik cihetini bularnk 

G l '
ı, d h ı 1 b d d b 1 d be dob'TU yaptıkları takip ve taar- 0 taraftan F r·ansız ordularını zoı· a-

ınek, ayni zamanda o tar.hin C€reya- münasebetle eseri basan Çığır kita-ı .. enern ,e~~.a?, ın a en mu ıare e mc~ nn~n .a .. u rm ugu mz ~areketlerini Cambrni önünde mışlar, Fransnda mühimce bir aıa . 
nı sırJsında, bı'ha~sa o tarıhi altıka- bevinin rikkntıni de bir kaç noktaya ve lu~.umu olan butun karar.l~rı almakta ~l~ugu hıldll'ıhyor. w tevkıfc çalu~maktadırlar. Diğer Al- parç~ını ele ge<'irmişler ve Bekik:~ 
dar ed n, alakadar f'~mesi ıc p eden çekmek istEriz. ı Dun a~.şam ~~ansız .~fa~~cıyc. Ne~ar?tı~un ~>c~anatta ~ulunmaga man kuvvetleri (Guise _ St. Quentin} d'.1 m~dafaaya çalışmış olan takrıbe:ı 
hadıselerı d 0 çerçe\cye cı"dırarak a· k . b memur mumcssılı bu gunku vazı,retın ıstisnaı surette ngır olması· ve (Vervin • Laon) istikametlerinde hır !llilyon kisılik müttefik oıdular;. 

r. ır ere eserın sonuna veya ~ı- . ~ h lı . t" • • .. "'k ı.· • • din • t" d' taarruz ile (Sedan - Laon - Cambaı) m rıcnte mecbur etmişlerdı"r. :Yazmaktır. Bu yüzden umumi tarihi b" fih . t k . . . na ı ngmcn mu arc enın ne ıcc ne huyu uır ıtıma ın ızar c I· F B 
na ır ı rıs onmamış, eserın ıçıne 1 b'I w. • Wld' . d . . . hattı üzerındeki Alman cebini tevsin ransız aşvckilinin 21 mayıs öğ-

~ok ıyi bılmekle beraber asıl mevzu bir iki harita katılması ihmal edil - c 1 cce~ın~ • ırmı~ \'C emıştır kı: . . çalLcıWar· ~eden s?:ı.ra Fransız Jıyan mec'isinda 
U:zf'rinde de ıhtic;as ahıbi olmak ıcap miştir Bunlarsa bılhassa bir tarih "- Jngıhzlcr1e Almanlar arasında bır muharebe baslamıştır. Dı- 20 Mayıs akşamına kadar St Qu- ırn~-~tigı ~~yecanlı bir nutukta söy
ed r: . . eseri lçin son derece lüzumludur. ğcr bir ~~harebe ~de C~mbrni .mı~takasında ~evam c~iyoı:. Ve ~liiş· entin, La fire, I.ıaon, Rethel mevki'e- lcdıgı şu sozler pek dikkate savan-
Muellıf bu u c;ul daıresinde yazı yaz Hatta bövlc eserlere yalnız alelade rnanın dun yaptıgı muteınadı hucumlnra ragmen muttefık kıtalar rini znptettiler. 20 Mayıstn Camb;-ni d~r:. (Vata.n ~ehlik~cledi_:. Vaziyetten 

dığı icin, son derl'ce çetın bir vazife· bir fihris.t degwil alıabe tertı'bı"l f'h- mükemmel surette mukavemet etmiştir. T ckkiil eden cebin en de- cenup taraflarında topladıkları bir hıçb!r .s~yı gızlemıyecegim. Bclç ka-
e 1 • k ··r t .. f 1 • kaç motörlü ve zırhlı fırka ile Pe- nın ıstılasmdnn sonra diişman Fran-

Yi üzerine almış ve bu vazifenin hak rist ilavesi lazımdır. Eserin kağıdı da rın no !nsm.~ nu uz c. mege .muvaffak olan Alman. mü rez~ en ~'?- ronne ile Cambrai nrnsında gar be sız ordusunun Sedandaki mafsalın~ 
kından gelmek icin canla başla çalı- en adi gazete kağıdından seçilmiştir. bc~kl hafbı~ mk~f~e~c)~rdı1~. A

1 
mıens ve Arras yalnız hır ordu ıle dcgıl, doğru ilerlediler. Bu taraflardaki za- muazzam bir hücuma kalktı. Fransız 

§arak ilk muvaffakiyct mahsulünü B k tt b" d h i . b' ır mç ın ı:;:nm ışga ı a hndaclır. yıf Fransız mukavemetlerini kırdı _ kıtaları bu noktada azdı. En ivi Fran 
u ıyme e ır c~ere a a yı ır C h • .. b k. k , ) b k d 1 b" k sız k t l B 1 ·k J Vermiştir kA - t t . . . d d" ep enın mute a ı ısımlarıncla Fransız kıta arı as uman an ar; ır ol ile Cambrai'ı müdafaa ı a arı c çı aya gönderilmişti. 

Tarih, ş. iiphe yok ki, bu metod da- :ıFgı k etmını ~capt be' er ı. ·ı b .. 
1 

.. _ tarafından kendilerine tahsis edilen mevzilere yerleşmişlerdir. eden müttefik kuvvetlerin sağ cena- tnanılmıyacak hatalar yüzünden - ki 
f • a a , eserın n ına aı u mu a D" R th 1'' lı rl f .. l' 1 b' k 1 .. h!~a ve. arkasına diişerek Arras'ı ve bu ~~tal.ar ce.zal~n~~nlacaktır • Me-

tresınde yazılma1ıd1r. Çünkü bu me- bazalar, eserin değerini zerre kadar u manJJ' e b'e m gar{f ınk. a veknc sı Reth.c ~ e Vır aç mRcuhr_n yap- dıger bır ko llle Amiens'i zayıf kuv- use ~~enndekı _kop~uler - evvelce te-
od da ·resinde yazılan tarih okuyu - azaltacak mahiyette değildir. mıştır. ..ıç ır nıuva .. a ıy~t ~ydetmcmıstır. osges \'e ın nıın- vetlerle 21 Mayıs sabahı işgal ettiler. emmul olundugu gıbi - atılmamış • 

b
cuunun «mukay<?sc» ler yapmasına. Eserin tab'ı tekerrür ettikçe müel- taknlarında kayda dcger luç hır hadise olmamışhr.n Bu kolun Abbeville limanına kadar i- tı.r. Alman motörlü fırkaları bu o-e-

rnuka eselere davanarak tarihi · · · ·· · -· A' l • ' terlediği de söyleniyor. Şüphesiz bu dıı.ten geçmişlerdir. 48 saattenb~ri 
h.. .. Y • lıfin eserını tekamul ettıreceyıne man arm zayıalı hareket. eski zanıanlar .. . f Alman ilerleyişi devam etmekted" 
ukumı · t •hA k t . • . . . . · . • ın suvarı ır- . ır. 

ı . er v~rmesm;, arı ' anaa -

1
ıruındıgımız gıbı naşırın de esere Paris 22 (Hususi) - Fransız askeri mahfıllcrı. Alınanların kalarının yaptıklnn akınlara m~a.- Arnıens ve Arras bu saba.htanberi iş 

er edı.nmE>~~e yaroım eder. karşı daha itinalı d;ıvranacağını da şimdiye kadar asgari 500 bin ölü \'C yaralı ,·erdiklerini, buna bih ve yeni za_mruun motörlü kıtalari. gal. edil~iştır. Bizim klas·k harb ida-
Samıh Nafız de bu rntodu tatbik tahmin ediyoruz. mukabil müttefiklerin zayiatının bunun aı cak beşte biri nispetin· le ~apıl!11ış b~~ ~kındır; ve ehemmi- resı telakkimiz derinlere doğru mo-

................................................................................................................ d olduğunu b~yan etmektedirler yetı hnız dcgıl~r. A~·kad~~. baı:.ka t.:ö;li.i .akınlardan ve paraşütcüler fa-
B . • .• .• 

1 

. . e · • k~vvetlerle takvıyc cdılmedıgı hn!de ahyetınden mürekkep yeni bir telak-
aşvek ı ı teşekku~ Be!çıkadaki talebemiz Churchill Pariste b•r fırtma gibi gelip geç~ci bir şc;:diı·. ki ile karşılaşmıştır. Yapılacak grıy. 

Ankara 22 (A.A.) - Başvekıl Dr. Ankara 22 (A.A.) - Belçikada M~r- p . '>2 (il A) - ı' ·ı· 13 k'l' Ch -.ı ·11 r k t• d . Fak~t muhakka~.o!nn_ cıhet, Belçık~- retlerin birincisi entellc+tüel mahi-
nt:'fik S d l9 1940 _ arıs <: ısusa ngı ız aşvc ı ı m< 11 • re a a m c as- da rıcat eden multefık kuvvetleı 10 ycttccr , K 1 1 

~ 
lik ba'"'ray nm, .. mabyetısl hgten]:fı kez Bankllsı hesabına 1ahsil etmekte keri müşavirleri bulunduğu halde vaptığmı İHl\•c eclerek şöyle de- esası Fransız cephesinden ve kuvvet HC'rhn~g· ·

1 
b1rrn_::1af~ ma .. makd ladz~lm~ır. 

J amı munase e mu e ı 1 N f' Ö . . • .. ·.. .. · 1 . d 1 .. . . • ,.. cı. usaa e e ı mıye 
ıtıakam te kk"'l ve yurddaşlarda 0 an a ız zsoy tle kendı hesabına lcrek, Reynaud \'C Wcyg:ınd la goruşmuş \'C ak~am iizcri Londra- enn e.n ayrı a~ak munfcrıt hır su - ccktir. Vatan hainlcıi, bozguncular 
almış ~ldu~~arıu tebriklerden dolay~j tahsil etmekte olan Nihnd Özgür de ya avdet etmiştir. \ ~tt; .Ei 11' ·~1~_dogrnkattıl~alart v~ Munş alçaklar ve ~?rkaklar için bund~ 
t ~ . . . . p · . . . w • • • . ~mzı s~ .11.me sı ış u ıup ııerışan t!- sonra uzun surecek muhakeme usulü 
ı:ş~k.ku:ıC.:ı!1ın ve mukabıl :ebrık-ı arıse ~uvnsalat etmışlerdır. Dıger Bır ay mukavemet edersek za/ er bızımdır dilmelcı. ı u~.~n. y~pıl~ış bir har~~ettir. tatbik olun~ıyacaktır .... ) 
rının ıblagına Anadolu aJansını t.alebenın de muvasalatlnrı tespit e· Pari 22 (Hususi) - Ba vekil Reynaud bu sabah ıııdyoda kı~ ~asıl hır .s~' an fırkasının .. ~udaf~a Muvnffakıyetsizliğin maddi ve ma 

llıenıur etmiştır d"ld'k d • · attı gerısınc sarkması buyuk hır ne\1 birçok sebeplerini nnlatan bu 
e-.. · ı ı çc pey erpey ilan edilecektir. bir hitabe~e bulunarak, cepheyi tef!is eden \Vcygnnd'la görüştüğü. ehemmiyeti haiz değilse ve m<'tin ku- nutuk hepimizı derın dU..~ôürecek 

Müsahalcamıza işti~alc eden sayın okuyucularımıza: 
Büyük mükafatlı rnüsabakamızın son bilmecesini dün neşrettik. 

Anadolu~un uzak köşelerinde bulunan karilerine de müsabak.amı
za jştirak imkanlarını vermek için (10) günlük cevab müddetini (15) 
güne çıkardık. 15 gün içinde 20 resmin halledilmiş şeklini idarehanc
nıize gönderiniz. Zarfın üzerine bilmece ibaresiminin yazılmasını rica 

~eriz. 

!!!diyeleriu" listesi : 

nü söylenuş ve ba~kumandanın vazı~·etten memnun olduğunu ve ma~dnnlann ve ~kcrlerm mukave - vC' işlere ıbr<'t C'oZl)le baktıra ak w. 
herkesin vaziff'Sİni azami gayretle yaptığı ilii,·e ederek şöyle de- mehtilnıfsakrslmazsa Alman mat.örfü ve vcsıkadır· Düşmanın hazırlıklarını, 

• • 7.ır ı ır a arının yaptıklnn bu "kuı - h · · mıştır: d k 1 . • . ... . ynpacagı areketlcrı düşünmıycrek 
• w • •• • • a o at ar az ehemmıyetı haızdır b ı k tcdb' • ib d «-Tekrar cdıyorum. cger hır ay mukavemet gosteı·ebılarsek za- Cambrai şarkında müdafaa eden kU\; ~e un nrn arşı ır ıttı &ZJ~ a 

ferin dörtte üçü kazamlmış olacaktır.• veUcr, bu cephede mildaf 1 h • ıhmaJ ederek uyuyan1ann, k<ındıle-an arına :ı . f 1 b" ·ı ·· -1-
----==->~ Jel gelmemek üzere daha gerilerdeki nnc ~ n ır gu_ruı- ! e gm>'enen.."J"[ va-

ihtiyatlardan veya Lille tanıflarıntlan tan mudnfaası ışlenndc müsamaha 
Almanların gayeleri ı Somme ~attı Aisne v" Sed:m·ı~ ~e- getiril~ck ku~vetJerle Arras'ı i1;1,gal edenlerin f~li~ette? sonra. gözlerini 

Londra 22 (A.A) _ istlhbarat Na- nubu garbı mmtakasm:ı kadar bütun eden bıı·kaç yuz motosikJeUi veya ~çmalad!:1.~ıçbirkfn}~a temm . etın~ 
· A" h tt 1 · kad b- bindirilmiş piyadeyi veya paraşütçü uncc uşunerc rndıkal tcdbırler ıt· 

zırı Duff Coop.:-r radyoda şu beyanatı _ısne ~ 1 ve svıçreye ar u- ıeri dcfedebilirler· BugÜn gelen so~ tihn?. etmek lanmdır. 
apmı tır· tun Magınot hattı, Frarwz kıtaatı ta- .. ~--.:.- d 00. 1 ......,viki1N' 22 Mıtyıs 1940 Y ~ • . Jl~ e •.YDeJl ye yapılarak .a<.:sı J~ • 

c- Geçen haftaki musaha~mdc si- rafından ltu~tb bir suret~ tutul- Arras":m müttefikler tarafından istir F...slriJlırinciA~- Albneı Ord• 
:sQ() kiliye vereceğimiz hediye!er şunlardır: . . . - muştur. dat 0 1 ..... 1 ..... -n .... u bildiriyorlar ın.tımanUIUll ze fena haberlere intızar etmcnızı soy- .-""&.... . 
2 radyo makinesi1 l elbi.selik kadın kwna§l, 2 elbiselik er:kek ku- 2'~nnn ~· - ... .._ __ ;1 Amıem tarafına ve Samme vadi ·- - - ---· • ·•· - ----

Jrıaşı. 8 çift kadın ayakkabım, 5 cilt enek ayakbbtsı, 12 çift ibdın lemiştim. Ayni zaman_da bu haber~ ~ ...... euw .,,,. • .,.,...a siDe ve bunun limaline gitmiş ola~ Nafia VelıdH d -
kıtaatımızın Alman hucumlarma gos- ~e motörli Alman akıncılannın da ay- N f V ..... . . fln pldl 

~ 25 çift erkek çoraba; 5 fite .kolonya, :S traş takımı, 20 kiliye terdikleri derecede cesaret' ve meta- Londra 22 (AA) - 'Reuter ajan- ni ikıbetc uğrıyacağı tabiidir. Yal- 8 ıa e"ıJı ~h .Fuad Cebesoy dün 
~ 8tnıelik ~Etkir> abonesi, M Jtiİiye altı aylık abone. lOO ki· netle :karşılamaruzı bildirmiştim. Ha· sının Fransadaki muhal:rlrı bidiriy.or: nız muhabere ve mu';asala hatların- Ankarnda~ şehrı~ıze gelmiştir. istas
tiye ~ aylık abone, 5 adet kol saati. 2 kadın ppliAIP, 2 erkek l&Pb- berler nazik ve ağırdır. Bunun böyle Belçikachı ve Fransada takriben 25 ~~ ~caJıt~ tahribat yan.Iuına yorula Valı Lütfı Kırdar v~ şehrimi& 
a, l adet fototraf makinesi, 12 kıravat, 6 erkek gömleği, 12 erkek olmadığını iddia etmek fay<iasızdır. bin kilometre murabba1 üzerind~ ay- gettk ~e tar.aaflladnnde gerek Plans ve Nafıa erk'ru tarafından karşılanmış-
lllendili, 5 boyun atkısı, 25 ki§i.ye tuvalet abwıu, 200 Jdfiye kitap. . .. . . . . . . . an cep ve sev tır. 

, Fakat, telaşa duşmek ıçın cıddı bır rı ayn cereyan ede"- bir\ok şıddetlı koluaacak Fransız ve gerek yeniden ::::.=:=::=::==:::::========== 
sebeb yoktur. muharebeıer h:ıkkınaa pek az şey ın~ edi!ecf'k t!'giuz kıtaıanıe ea~. I"""'··-.. : ................. '"-··-·--""""""]= 

S A T 1 Ş 1 L A N 1 l. Düşmanın hali hıızırdaki hedefi öğrenmek mümkündür. Bu mıntaka· ~nı • .~t. Quentın cephesindeki bo~ıu ~ Vecızelerin şerhi 
Pa dö Kale (Pas de Calais) limanla- !ardan bazılnrı hudud civarında. ba- gul n surntıe .. dokldüurudUlmasıBove takvı~e ·-"'""'"''""-""""'""--"""•""'-· 

O . . o unması mum n r. zulan vazı. Hayatta 6a arılac ı · b sküdar lc:ra Memurluğundan : rına varmaktır. Buradan harbı In- zılan 1 
(! unıkt.adır. - yetin ıs}a~ ve telifisi gUç değildir. /arını gerici: """'(J !f t,Jto-

SıdıJra İkbal ve Mustafa Sabri ta- dirde en son arttıranın taahhüdü ba- giltereyc nakledebilır.ek ümidindedir.! Bu. 2~,000 kılometr~. u:zcr ~de her Yeter it! tüz~~u ol~n himmet ve mc. 'ft!lil, kendinizi e-~:fj/6,:k: 
~ındaıı Vak f ral "daresi d ki kalmak üzere arttlrma on beş gün 1 2 Düsmanm sadece zayıf motörlü hangı hır cephe teessus ctmıs oldu- ta.net gosterılsm. Bır meydan muha- ılerlemelctir. Bnbc k 
~ 3351 ikraz n~mir~sil:"borçı alını:;ı;: müddetle temdit edilerek 9/7 /940 ~ru~ .... ıarı'" büyük mesafryc ilerlemeğe ğunu söylemek henüz imkansızdır. gıı_:ebcdsil~rlbütUn bi~ ~arbyin kaybedi.ldi- Başkalarını geride bırakıp ~le 1 
4 al'a -u.k """ · tl l .. ·· t lA. c ·.tH Ol b··~ b"J k · tt J evı er geçmıştır aln:tt ıu...ıncı· 1 ere • g·· "44 auıl birinci derecede ipotek tarihıne ras ıyan. sa ı ~~ saa .. ., ve hedefleri olan Pa dö Kale liman- tıp lı.c-nı 1 ece vozıye e 0 an kol . . · ~ mek, nispeten kolaydır B ... ı,. 
~~~!» olup borcun ödenmeme- ten 16 ya kadar yıne daırcmızde ıki!ı- - bir su bav h r t:ıraft=ı İngiliz kıtaatı un muzır tesırlenne, ve gerek halk d d h . . . · a~aların -
t/llden dolayı satılmasına karar veri- ci arttırması yapılacak \'e bu ikinci !arına yaklaşma_ga mu\·affak olmuş- mevcud ~ldu" nu ve bu ktt'a1ann ve gerek as~er a!'8sınd~ panik husu. 81: a .a bılgılı, daha ~csaretli, daha 
Ae_~ Ve tamamına ehlivukuf tarafın- arttırmada gayrimenkul en çok art- tardır. 'h f ~k l b h l l le gelmemesıne dıkkat lazımdır. Mcm ku\ivetlı, daha gayretlı olmak bunu 
~ (451) lira kıymet takdir edil- tıranın üzerine ihale edilecektir. 3. Müttefikler.in orduları muharebe' er tara ta mu emme ır am .e 1 e leketleri, orduları içinden yiyip ke- yapmağa yetişir. Fakat başkalarını 
~"1§ olan üs1Cd rda s lak Sin . 1. ı · arttırm muharebe etmekte olduklarım bıldJr- miren b la d L g 'd b k haıı . . u a o an~- Satış peşındir. Ta ıp enn a· meyd:ınmı işgal etmekte ve aded ıtı- . . . . . . . • ~ un r ır. aon'dan şarka erı e ıra mak hakiki bir ilerleme aa :ki~n çıkmaz Yağhane soksgın· ya girmezden evvel muhammen kıy: barile Alman ordularına fevkalade' :nıştır. lngılız askennın manevı)atı do~ _olan cephede Fransız kuv\"et- t€şkil etmez Bu ancak si . b k 1 
h.. ve yeni 2 No. lı sayı Selami Ali 1 metin % 7 5 u nisbetinde pey akçesı . ' da her zamanki gıbi mükemmeldir. len mudafna etmektedir· n . · ~ · zın aş a a-
.ıı.;~endi caddesi solu AbduUah hane- l . , a milli bir bankanın te· faık bulunmaktadırlar. O suretle kı, Montmedy cİ\'arlnd ba 1 na nıspetle attıgınız adımları göste-
Si "ah • verme erı vey A b' b 1 d ~ bu i "it .:1 -~·'- 1 .. 1 . a ş ıyan Ma.- ri A 1 1 ti l' ~. arkası kendi bahçeleri, minat mektubunu ibraz etmeleri la.- muka ıl taarruz aş a ıgı zaman, ngı ereae ı~uınsa a ı gmot tahkimat manzumesinin 1 r. sı mese e, sizin kendi nefsinize, 
f~: Y8;ğlıane sokağı ile çevrili bir ah- .zmıdır. taarruz miithiş bir şey olacaktır.h arttırmak için nUı~d~ 5<}5 rakamlı noktada ~ul:: kendi vaziyetinize göre ilerleyip iler-
~~n. evsaf ve mesahası aşağıda Birikmii vergilerle beledi~eye ait Son vaziyet Londra 22 (Hususi) - Kral bu ~~ıstihkam grupuna Alınanlar şid· lemediğinizi tespit etmek ve ona gö-

~·kat· Zemini Mmento lmyu· tenviriye, tvakan~ıf.fiiye ve. deilışalfu:ıeı:· Paris 22 (A.A.) - Saat 14 te Havas gün, memleketin bütün kaynaklarını ta!ını ~":8,c;:!.~ but ist.inatbn·. nok- TI! hayatınıza daima yeni' bir hız ve-
~u ol · ~· simleri ve ı eareeı aa • A • • -...1-- b' k · · J""''-4 zap e 13le.rdir. rErek il ı kt" ıe . a_n ~ulum~ bir t.qlık, bir oda, ·j edilir. 20 senelik taviz be- ojansı asken vazıyet hakkında aşagı- seferber '-"Ut::u ır anun ıımza etmış- Bu esnada J..,iege N • er eme ır. 
~~.ı ÇHneııto harap bir mutbaktır. ~==~:eriye aittir. daki malıimatı vermektedir: tir. Bu kanun mucibince, bütün ri de sukut etmiŞti:.eBe~~ur ~~ele· Başkahırrna nispetle ilerlediğiniz 

'lıeIA~ kat: BJr sofa, Uri oda, bir 2004 numaralı icra ve iflas kano- 21 mayıs akşamına aid aşağıdaki sınai müeDKeler devlet için çalışa- metl 0stende'den Dunke.rq a Fr ti • halde kendi nefs!nizıe göre yejnizd@ 
fkin~l kat· n· · . k tı ,_;,ı·r nunun :ıJ6 mcı ..aaemııın .• ~nen vniyette dün gece yeni bir değişiltli.k cak, ferdler ve hususı müesseseler §ehrine nakletmiştir. ue ansız sayıyorsanı2, gerllcme:lrte olduğunu-
lr . ıruıcı a. n a.,..~ı • b gayrimenkul lı7..ennde öyl '"ıiil' 

ıa ı.na üç katlı cWJ> f)ek myade ha· fıkrası~ u ile diğer alakada- kaydedilmemiştir. bundan istifade:·• edemiyeceltlerdir. . . e go üyor ki Fransıilar şim- za hükmedlniz, ve başkalarına nispet-
Alıp S: gayri kabili s.k.&n 1ar halde- ipotekb ~~sahiplerinin bu Şimali Belç.ikada Almanlarla müt- Bu hususta hükümete tam saliıhl- ~lik. ya, l..aon civ.anndan Amiens le .ilerlemiş görünnK'kte olduğunuza 
\tı~: kak cepbelllnde bJr çıkma T&r• ~~aı:. ,.e ~UBuslJe faiz ':e ma.sra- tefikler arasında ve Escaut. mıntaka- ~et verilmipi~. HükUmet dertıal bir ~~n. ~mme. nehri cenubwıda k~pılarak kendinizi aldatmayını:a.. 
~esahası. Ta 78 tre mu- fa dair olu iddialamıı, bu ı~~n. De§ sıı:ı.da muharebe devam ediyordu. isühsalat korruşyonu teşkil edecet ve kısa & ~ sahiline kadar yeni bir Çilnkü bu çeşid aldanma, bir sukut 

l°'bl;:ıai 'Ohap ·~ .me= mmab• ri tarihbldan itibaren 20 gün ~~de Cambrait mıntakasmda med ve ce- bu komiayon bütün :istihsalatı kon- rinde~~ : te(M3kll ederek ibu hat üze. başlangıcıdır. 
lıaı bi efttak nabitelerlle bildirmelerı 1cap . ro2 edecekt • ,, anı onbnedy _ J..aon _ Ami- B k 
~ka geri blan1.=iedir> • ~~ halde 1iakfan tn~u. sicillle zir haıx:ketlerıle muhnrebe devam et- t ır. ens) hattı ilzerfnde müdafaa edecek- aş alnrın~ nisptle at,YJ.r ağır iler-
l'QıFa h~ ve mesalı~ ~t olmadıkça satış beclelının pay- mektedır. Kanun bu nkşamdanberJ mer'iyet ler _ve. yeni hazırlıklar yaptıktnn son leye~, veya ılerl€miyen, fakat kendi 
tırnı~fa~ 1 tam2843j~o ~ından hariç kalacakları ve d~- Arras Almanlardan istirdad edil- mevkime girmiş olup hükumet bti- ra k~htı~alcn mukabil tna~ ~cçe- nefsıne göre daima ileriye doğru a· 

t 
e rastı?!1!1a~~ gUnU sa- ha fazla. roalfunat nlın:ık istiyenlenn miştir. tün fabrika ve istihsalfit milessesele- ~r eBrdlıınra. Fakın nbt ~zat yıl f bil r lıhtimal dım atan insan, ilerlediğinden emin 

-.r-. • • _ • cc unyc ıası o urs:ı o · · 

:a_~eki da.iromizde açık :na sin görebilmesıı içın açık bul · il dofasmakta olan motosikletli ve oto- gfuı çalışmak ve n6bet de,ğiJt1rme U• varlannda bulunan mlitleflk kuvvet- adımlar, ınsam, ozlediği gayeye 'ka· 
en6\ı~~ı:r1tw buld$ıla.cak olan ~: §a~S.:%-a~ mob~lli küçük müfrezeler dolayısile ırullle bilflfasıla 24 ~ı taaliyeU. ~U· l~rden bu hntta <i<:kilmeğc muvaffak vuşturur. Başkalanna nispetle atılan 

dlrde gayrlmenlml en rıok artar. 94.0/1160 numara osyasın (4285ı vaziyet müphemdir, lunmak üzere talimat verm1ştt;, d~ıy::ı!:~1ia ~sır dusccek~r \'e~:- ileri adımlarsa, ınsanı hiç bir gaye~ e 
llzerme Jhalo edilecek, akai tak· caaUan ilin olun~ l rın a vapura nmege vardırmaz. 
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istanbul 2 inci İl'nt Menrnrluğuu- 1 
dan: 

ipotekten dolayı açık artırma ile 
paraya çe\•rilmcsinc karar \•erilen \ e 
b.mamına yeminli üç ehlivukuf tara
fından 4000 lira kıymet takdir olu
nan Beyoğlunda Feriköy Tatavla cad 
desinde eski 6, yeııi 44 kapı sayılı sağ 
tarafı Mikael Vasilyan hanesi ve sol 
tarafı Mehmet Haydar Bey hanesi 

·a 
aca lP 

Nafia Vekaletinden : Bilhassa sıcak mevsimlerde yiyeceği- ·~I 
niz yemeği iyi intihap etmekle sıhhatinizi ı • ) y k d Diyarbakır - Cizre hattının 51 +845 inci kilometresinde muva:kkP.t garanti etmış o ursunuz. eme teriniz e 1 bir ahşap köprü ile 67+450 inci kilometrede sekiz gö:dll bir betonarme 
midenizi yormadan hazmedecek en hafif ~e 77 + 700 üncü kilometrede on defa ellilik diğer bir betonarme köprü 

ın~ası kapalı zarf usulile münakasuya konulmuı.ıtur. 
Ve en kuvvetli gıda 1 - Münakasa 7 / 6 '1940 tarihine tesadüf eden cuma günü sa.at 16 dn 

A N K A R A ' N I N vekaletimiz demiryollar ,inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasın
da yapılacaktır· 

Y A Y L A M A K A R N A S 1 O 1 R 2 - Bu Uç köprünün muhammen bedeli 1.600.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 61.750 liradır. 

Biltu··n bakkaliye mag" azal"'rında vardır. • • ı 4 - Mukave~e projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri geııcl ve arkası Ara.kel ve hissedarları ha
nesi ve bahçesi ve cephesi Tatavla 
caddesi ile 'mahdut cennetmekA.n Sul · 

.. ....,, şartnamesi, fenni şartname betonat"IIle şartnamesi betonarme kontrol tali-----------------------------------------------1 matnamesi massif köprüler için hesap esasları ahşap köprüler için hesap 

tan Bcyazıtlıanı veli hazretlel'i vak
fından Kasınıpaşa cibayeti tevsii in
tikalli bir bap hanenin tamamı açık 
artırmaya çıkarılmış olup 4i 6/ 940 Uı. 
rlhinden itibaren şartnamesi herkesin 
gijrebilmesi için daire divanhanesine 
talik edilecektir. Satı~ pef?indir. Mli
zayedede kıymeti muhammenenin yiiz 

EN BİRİN 

KUvvet, fştiha 
c 1 

esasları 91 B numaralı malzeme tipi vahidi kıyasi fiat cetveli vaziyeti 
umumiye resimleri betonarme için vahidi kıyasi fiat cetvelinden mUrek
kep bir takım münakasa evrakı 50 lira mukabilinde inşaat dairesinden te
darik olunabilir. 

5 - Bu işe girmek istiyenlerin lankal 50 metre açıklıkta ootoııaı·ınc 
köprü yapmış olmaları şart olup to.l ipler referans ve diğer vesikalarını 
bir istidaya bağhyarak münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel veka
lete vermek suretile bu iş için ehliyet vesikası istiyecek,ler ve bu ehliyet 
vesikasını münakasa komisyonuna ibraz edeceklerdir. Münakasa tarihin-

ş b d 
den sekiz gün evvel yapılmamış olan müracaatlar nazarı itibara alınnıı-

u r u U Ur yaca.ktır. . 
6 - Bu ';UÜna~a~aya. girecekler artırma, eksiltme kanunu ile cksi}l: 

me 3artnamcsı mucıbıncc ıbrazına mecbur oldukları evrak ve vesaık1 
mezkur kanun ve şartnamenin tarifatı dairesinde lıazırlıyacaklan teklif 

1 

zarflarını 7 611910 tarihinde saat on beııe kadar numaralı makbuz muka-

de yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
weyahut milli bir bankanın teminatlı 
ınektubu v rilmesi icap eder. Müte
rakim vergiler ve rüsum ve delHiliye 
borçluya ve 20 senelik taviz bedeli F' 
müşteriye rultir. Gayri menkul kendi

• : • " " • • 4 ) # / # • • • • • • -· • • ~ • ' \ . , .. 1 • ~. , • .... ' " • ..~ 

sine ihale olunan mlişteri derhal ve
)'8 verilen mühlet içinde parayı ver· 
inezse ihale kararı feshedilir ve ken
CSfsinden evvel en ytiksek teklifte bu
lunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona ihale edilir. 
O da razı olmaz veyahut bulunmazsa 
hemen on be.ş gün müddetle artır
ınaya çıkarılu . Her iki halde birınci 
!AA.le edilen müşteri iki ihale aras!n
tiaki farktan ve diğer zaraı·Jardan 

BAŞ, DİŞ ağrılarını, ROMATİZMA 
sancılannı, SİNİR rahatsızlıklarını 

derhal geçirir. GRİP, NEZLE ve 

SOGUK ALGlNLIGINA karşı 
müessir ilaçtır. 

t İcabında günde 1- 3 kaşe alınır. 

Her eczahanede bulunur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

Lo ren z Tefag bilinde münakasa komisyonu başkanıığına vermiş olmaları lfızımdır. 
ve (2400) (4186) 

Ra~~·olaı:ı s_nyın 'Kiralık 'Mobilyalı Oda'ırG~latasaray pilavı 
mu~terılcrıne ~ 1 • • • 

Makinelerinizin bi.ı. tün yedek par- B ., l A d l H Galata•araylılar Cemıyetınden: 
. . . . . eyog u na 0 u anı Senelik pilôv ziyafetimizi Ha-

çalan ve arzu ettıgınız pıyasada mev 14 Numaraya müracaat . "k" • p - -
b . A zıranrn r rncr azar gunu ve-

cudu ulunmıynn bılumum yedek -• . 
I A b 1 k" 1 . . . ~ rryoruz. 
anı a arınızın ve mn m ! erınızın ı . 

her türlü tamiratı için yalnız İstan- ~@~~~ ı ~?latasaraylılarrn J~vetryele-
bulda Sirkecide Hordsancıyan h:ı - Q A rınr Galata•arayda ulu karakol 
nmda 25 No. 

8 karııımda Tütüncü çıkmazında 
22 / 5 / 1940 Açılıt ·Kapanıt Reşit Paıa Hanındaki Cemiyet 

anes'uldlir· ihale farkı ve ge"-"'ll gu .. n- Londra 1 SterJln 
1'V Logottis J 

Sadeddin Sönmez - Mihal 
5,24 

164.65 

lokalinılen t~darik etmelerini 
rica ederiz. lerin faizi ayrıca hükme haoet kal- Nev-York 100 Dolar 

şirketine müracaatinızi memnuniyet Parla 100 Frank 
uıaksızın dairece tahsil olunur.. le karşılarız. Mü~ssesemizin başka 

1 

Mllano 100 Liret 

Zemin kat: Çift kanu:.h ah§ap so- yerde şubesi yoktur. Tel: 20412 Cenevre 100 lav. Fr. 
kak kapısından girildikte Eemini ka- ~!""!"'!~~~~~~~~~~~""!!""'"""""!'"""""'!='!':~~~~~""""""'~~~~~~~---------~..,.--~=-- Amaterdam 100 Florin 

2,9675 
8,3850 

29,272S 

ro siman bfr kaıidor üzerinde solda zayık bir tekne ve musluğu vardır. Çar§amba günü saat 10 dan 12 ye ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi Berlln ıoo Rayltm· 
Brükael 100 Belıa 

)lir oda, fayans bir lavabo, bela, mor Bahçe Uzerindeki odada zemini çin- kadar tstanbul 2 inci İcra dairesinde alacaklılar ile diğer alakadarların \'e Atına 100 Drahmi °"975 
illven altında kömürlük ve zemini kır ko, etrafı demir parmaklık bir bal- icra edilecektir. Artırma bedeli kıy- irtifak hakkı sahiplerinin i§lbu gayri Sofya 100 Leva 1,962S 

ınızı çini ve içinde bir saınıç, gömmo kon~ vardır. . meti muhammenenin yüzde 75 ini bul menkuldeki haklarını ve hususile faiz Praı ıoo Çek Kr. 
yolu hamam ve çam~ı1• kaımnh Bına ah&aP olup elektrik, havn.ga·. duğu takdirde Jhale edilecektir. Aksi ve masarife dair olan iddialan evra- Madrld 100 Poçeta 14,4SSo 

t k t 1 tı rd D hfl Var90va loO Zloti mozayık tekneli bir matbah olup zı ve er os es sa va ır. .a . 1 takdirde en çok artıranın ~ahhüdii kı müsbite erile birlikte 20 gün için- Budapeıte 100 Peng5 29,52l5 

'11.ı.radan bahçeye çıkılmaktadır, Bah- a~k§aptı kıdsmı Y1ağlı k~b~aklıbdırd, ve ıedkınil- baki kalmak Uzere artırma on beş de icra dairesine bildirmeleri 18.7.Im- BOkret ı~ Ley 0,625 
(~ • CJ a n uvar arı U ı a ana - . . . . . B J d 100 Dl a 5 90 ~e beş adet fidan ' 'e bır köşesinde . Uı B" h d bl . . gtin temdıt edılerek 11/ 7 / 94-0 tarıhı- dır Aksi halde hakları tapu sicilleıi- e ıra 0 r ' 
ı&..ir h llll§ •• ınanın cep e en nncı vo . . .. · Yokohama 100 Yen 37.54 
,,., . ~vuz mevcuttur. .. ikinci kat pencereleri ve arkadan ikin ne ~lisadıf Perşembe gUnu ayni sa- le sabit olmadıkça satıu bedelinin pay Stokholm 00 lsveç Kr. 31,oos 

Bınncl knt : Bir sofa uzerınde sa- ci kat ·pencereleri pançw·Iudur. Hu- atte ıcra edilerek muhammen kıyme- ]aşmasından hariç kalırlaı·. Moskova 100 Ruble 
1 

-

a.1 k d ESHAM ve T AHVIL" T ,., t yU ve olap ve bir heli ile kar- dudu tapu kaydı gibidlr ve sahası tin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak- A'fıkadarlarının işbu maddei ka-
...,,,,,., iki d ..1-- lb d"rd k "} l edil k 1938 °lo S ikramiyeli 19, ~ı o aww aı-ettir. 110 metre murabbaı olup bundan ı e eıı ço artırana ı ıa e eoe nuniyeyc göre hareket etmeleri ve 

Sıvu - Erıı:urıanı 1 19.SO 

lılltfftttUtUHlllllHllHtlHilUHlllllUIUttllitUtllUHIUlllllllllMlltttlfl 

Tasviri Efkar 

Nüshası (5) kuru tur. 

Abcne şeraite 1 T~~~!1e ~:~!ç 
Stne1lk ••• , , •• • •• 
Alh ayh" •••••••• 
Oç aylık •••••••••• 
Bir aylık • •• , ••••••• 

1400 kr. 2700 kr. 
750 w H:IO ,, 
400 ~ 800 • 
ıso ,, Yoktur 

==Dikkat== 
Gııze~mi:.e ı;ijndcrllen e,·rak \fi ~ aıalat 

neoredll!ln edilmesin la.ele edllmr.:::; ,,. 
uyamdan mes'uliyet kabul ohmmar ... 

- ?' lkincl kat : Blrl.nci katın ayni tak- (54) metre murabbaı bina ve bir kat- aksi takdirde 2280 No. lu kanuna tev'" da.ha fazla malftmat almak istiyenle- Sıva••Enurum 3 19,58 
fll~aunı haiz olup bir yUkU, küçük taıı ibaret kiı'J'ir hamamdır· flkan satış geri bırakılacaktır. 20<>'1 rin 938/ 4120 No. lu dosyasile daire- Erranı 19,10 ı Sıihlb -ve Ne,rıy .. t ~dcltlrtıı Z. T . Ebüuly~ 
"1" matb&h halinde olmak IMN mo· Bfriııoi artına.uı 26/ 679'-0 No. lu icra ve lfli.s kanununun 126 .mize mUracaatıa.n ilin olunur. 1..__ı,_ea._ır_._•_• _n_am_a_.-_,ı_n ___ ı,_90 __ , Buıldıft 'Yeı· ; XATa&At ll:9m:ıtY.'11 


