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Mevzuu, bugUn arhk mazi olan bir devirden almmış olan bu 
acıkh ve hissl romammızda, ayni zamanda eski sultan ve paşa 
haremlerinin iç yUzünll, oralarda cereyan eden bin bir merakh 
macerayı bUyUk bir alaka ve ibretle okuyacaksı ıız. Bayan 
Saibe Ors tarafından tamamile hakikate mOsterİid olarak yazıl-

mış olan bu yeni tefrikamıza 

dördüncü sahifemizde 

matbuatın n Yu~ 
goslavyaya tarizi 

Termos muhtekiri 
mahkum oldu 

Binden fazla termos sakladığı 

halde gelen müşterilere termos 
olmadığını söyliyen ve tanıdıkla
rına fazla fiyatla sabp eksik fa. 
tura dolduran Çiçckpuannda ıt

Bütün dünya kıvranırken memleketimiz 
har yerden daha az mustaribdir ve 
ecnebi maddelerde tesarr~f en 
büyük fedakarhğımız olacakttr. 

Akdeniz g61a::un şimd:lik kapalı olmasınıı mukabU Kar11. 
d•Aizden uc Tuna golile A.t111ıpımm biiyük ;;, kışnırna 

mal gi>nd•rip 1'ıal olabiU9ora~. 

riyatçı J. Kastronun mqhıkemesi D ünya. büyük ihtilillcrin, inen mütC('~ie olmayan miller 
asliye altıncı ceza mahbmesindc inkılabl::ı.nn sa:ıcısı için- ve mem!cl:et yok. Fakat bu to 

( Sonu 5 iJlri aahifedc.) 1dc kıwanırkcn madfictcn \ ' C m"--· f&.m fi ir.ci s:ıhifed.6). 
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Şehir ve Memleket Habe-r--le_r_i ~) . _____ Olllllİllilllııl_l_ı: _ı K_A...ılll! 
fürkiye - İsviçre tica- Konyah _ Cumhuri- Şehre konulacak ca- Deniz 

Yaua: s ıı ALAÇAM Tefrika numarası: 3 ret anlaşması gum- İ l · d navar düdüklerinin Ha.iralyell 

I ·ti· ,_,_. ak d ·ık M ·ı · t ~.1,. ·ı::=..,... ruktere tetiliğ edildi ye gaza esı avası tecrübesi yapılacak. 
0
a nglltere, ae;•••rde kar•d 

ZQll_lC ICUCŞZ g, aSJll_a l l ıs e.,,.ı Uj;L --o- -0- -o- Alman ...... ,......,,. I< 

100 k 
• •ı •k b • k 1 k / Bir hazirandan itibaren mer'i - Temyizin nakz kararları Hava hücumlarına karşı şe- aındakl hattı har-ekotlni bir b 
l~fi:.l l ır 1'F7..,..ıe.6;. e uru muştu . . 1 'J.'ü ,ı.· 1 . Ü . h k } . d 1 . . k .. yai'ınııme ile iuıli eylemlttl. ~ &.C-V.: V IJ. yele gumış O an r..n.ıye • SVJC· zertn& R1'U a emey& lir C a a~·m ışarotı verme UZC· ı lngiliz noktal n•un bugünkü y 

F k t H '7;...b :::ı kı re ticaret anlaEmaSl dün İb-tanbul yeniden başlandı re m•Jhtclıf mınt k~lat·a cana - hlldlaeıer ımo~• ettetMnlyettm bir r 
DllnkU ve evvelki gUnkU kısmm tlUIAaası 

1336 ıene .. lnin 20 eylOlune tekaddum edMI gı,,nlerde Adap•zarı 

ve Arıfıyc Ahmed Anzavurun elındedır. lı:mtt Geyve bogazına ka· 
dar ecnıııbı kuvvetlerin MAi ttndaısır Ka şı sahıl, yani. Bahçecık, 

De rmendere. Karamursel ve havai ı ne mıllı kuvvetler, ne de halk 
t af ndan teıkıl edılen mili• tcşekk ller t rafından miıdafaa edil· 
me ted r. 

te bu sırada, yani 188& yaz nda Ham iye klSyünde emllkl ve 
araz a olan Hasan Zobuo§lu adındaki bir m llıyetperver, berayı ti· 
car t lstanbula gel yor. Bir akpm ustu, uç arlcadaşı ılc beraber Be· 
yo lunda F.-anSIZ. pol n tarafından tevkıf dılmek ıat nıyr. Has:ın 

Zob oglu, Beni Tur p erı tutab 1 , d orsa da damad Ferıd hü· 
kOmetının d k ndı h kında tevk k a ı o duğu ıçın T m 

merkez mcmurlui)una götüruluyor. Oradan, bir fayton ar bası ile 
p s mudürluğune. yo 1 nan Hasan Zobuoglu, ertesı sabah merkez 

atı un y l\1erkez kumandanı Emin ap, 
vaz: geç-medınlz: m ltt hadcı ktıın dıyert'k mevkufların Bi!kır fıa 

bo u ne zamını emredıyor. 

Bekıraga bolu und1.: talih, Has n Zol>uoglune guler yuz gosteri· 
yor. Evvelce tnn ki ı olan yuzbaş Fıtık B y onun ve üç .ar daşı· 

nın f rar eler nı t m n yl yor. Hasan Zo u hı. Kırtan ap ru 
le C1 lrmendereye kıyor ve oradan r a b ya bınerek, sahılden 

b r at çcrt c bulun n Ho1mıd y k yundcki evıne gıdlyor 

a a , s n LAJ uogıunun • . . .. • b ·d··· 1 k · 
ı . 1 kümrUklen baş müdurlugune tc · --o+-- \•ar JU uıt eri rıt. n.tıştur. \ l• kat daha arttırntttta Lonclnı daha 
ı bıle kıpınf.ımuınışlır. Dıyor . . • . . . • . 

k • liğ edilmiştir. Anlaşmanın esası Afro lıt davasında ehlı vukuf l:.y(.t 8 ferb rlik 1\kcttiıiiiğtı bı zamanlar en. ltlbarHe MkMi vazı 
ı. evvelce de bildirdigimiz gibi kli· ı olun İbrahim Hakkı Konyalı a- defa bunların tccrlibc edilmesini tin tevlld eyliyecoğl akıal•r kar116111 

"- Burada E'Jlkıya var .. Onun . . . J h" b . - . k 1 da alınacak elbtlkl kararları ltUh .. 
rıngdır. An k ev} clkı anlasma ey 111e. au vcsıkalar nef>r ttigın- arm ttrmıştır. et 

1 
..... tı , ... 

1çin memleketimizi tcr.kedcmc • . .. . · d C . · . .. - . rn ! ~r nmetcte .... 
• hukumlerı mucıbınce taka ~la ya- cıı dolayı umhurıy t gnzctesı Tecrübe bugwılerde aglebı ıh- Bu mUhlm karartwdan bir tan 

yiz.. Sôylediğıniz tcşkilta d:ı Un f · ı c . pılıp da yarım kalmı muameleler neşrıl'at mudürü Hikmet ı ı tima yarın yapılacaktır. na- denizlere hlkımlyet meseıesını oıand 
gin>.meyı~. Bildıgınızden gerı yine eskı ani mniar hükümlerine al yhıne a Jan davaya aslıye al - var dUdüklen çok fazla giiriiltü kuvvetııe f tıyat aaıı..tnda devam et--

' kalmayın! işte meydan! ,, göre takasla ta fıye cdtlcc kltıncı c za m hkemcsind bakıl- yaptıklannd::ı.n, halkın korkma- t rmekt r. 
Bu söz üzerine, Ahmed Anza- ve yeni anlıısma ıle al.ıkası olma- mış, Hıkmet Münif, dört ay ha - ması ic>uı aynca tebliğat ve il n· 

1 
.. kButtkabrnr,ıard, güeçenlerde H tıcr n "'..'.!: 

H Zob ~ , . ~ " a a u un u u Amer kan o zete....-
vur, asan uog una - onun yacal\lır. pı 60 hra. 60 kuru aE,'11 para 1 y p lacaktır. ' Karı v°" Wleapnd'a stiytedl ı ı;ı.ıı 
tabın il . karşı geliniyor ve çe- c na c İbrahim I k ya 75 - »llC ler zerine lnglllz latlhbarat Ne2')retl 
kilip gidiyor. Bandırma vapur se- lır man vi .t;al'; 1 \eım oe muh- BELED/VEDE: erkilnından H. Nh:olaen un h tabes,.. 

Fakat, vaziy lteki vahameti 1 . . ,. kum edılmı ti. S k ki . ..J I b de de m ndemlçtir. 
sezen Hasan Zobuoğlu, yeniden f erlerınde tadılat 0 a ua açı an U• Bu ut, deniz hlkım ıy 
fanlıy tc gecıyor.. Vazifesınin M n \ pu r rınin n kta caların kapatılması 
hem c kıya ile uğraşmak, hem muvakkat bır znman c;in lagve - ya dtiıı, ll\ ltıncı malı- • • • b. k" 
de. vatan haınlcriylc çarp~mak dilme i üzerm İ?.mır ıc k haf- kemcsınde y nıden ba ıanm1 tır. ıçın yenı ır teş ı-
oldugunu idrak ediyor. Bernbe· tada bir vapur ugnyabıkceğıni Mrı.hkcmcde okunan nakzı mu- lat yapılıyor 
rindeki kuvveti 1500 kişiye çı- Y'1Zllll tık. H ft d bır po bu cıb b bleri "1 - Cumhunyet1-e istabul b lcdiy · s knkl rd 
kartıvor ve şu mudafaa tcrt.iba- hattın kıifı gelm dı ın ı Deniz· n rolunan \ ıkalarla millı ' a ılım b ca.ıarın t mı ı u 
tını alıyor: yolları ida ı Bandı ma hattın· tanhi chm hadıseler 'mÜ\ cebe· ve suı 'atıe kup tılınruu ı ın bir 

ve erken uykuya varıyor. Has01n Zobuoglunun evı ıkı katlıdır. I - lzmitin knrşı sahilinde bu daki \apur dedim arttırmak ıs- ınd ta.şıııdıgı ve ke.gıd i.ı tünd • t kılat kurmagn karar vcrmi _ 
\. _________________________ _, lunan 32 köye, hPr birinin bü· tcmis fakat halen cld buluna~ de tcsbit edildiği iddıa olunan hıs- ti. ş ·hır m clısınd u çık u ~enı 

biiyük bır b th e içindedir. A a 
ğıda nnn ı, hızme~ı ı \'. ~ naş· 

malar, yukarıda da k td ı y t · 
maktadır. 

Vakit, gece yarısını gN'tlkten 
wma, Hasan Zobuo !unun bu
lunduğu odanın k pısı yı· 

kılırc ınn vuru1uyor! Ad mca· 
tız uyku serseıru ne oldu011.lnu 
anlamaga çalı ırkcn, kapı, t k
melere, dıpcik darbelerinc> d ha 
fazla mukavemet edcmı~ oı. Kı • 
lid yerınden fırlı) oı , t htalar 
'uvara yaslanı) nı. lç il) c, ıda· 
y lamb mm kor ı gmda gü 
larkedil n altı kaı, ıtı gn ıyor. 
Ell nnd kı mnvzerlen Hasan 
'f.obtıogluna ÇC\ ıriyorlar: 

"- ~ ım ol!,. 
Hasan Zobııo0lu h ıııız y ta -

~uwı içındcdiı. Haydt\dlıu a: 
"- Göıınlı)Or mu unuz? Tes

limi% işte!" 
Cevabını veriyor ve: 
"- Sız kımsinız? Ne ıstiyorsu-

nua!., 
Dı)e onıyor: 

Şakiler: 

"- Bız, Y timoğullanndaruz ! 
Senden beş bin tane lira, dört 
yiik an ır unu, bes yük de buğ· 
day unu 1 tiyonız!,, 

Mukabelesinde bulunuyorlar. 
O vakit, bu nagıhaııi gece zi. 

far etçileı inin kimler olduğu 
ve yaptıkları baskının neye ma· 
tüt bulundugu anlaşılıyor. 
Yetimoğullan1 o tnnhlerde o 

haYaliyi haraca kesen eşkıya çe
tesinin adıdır! Hasan Zobuoğlu -
nun köye geldiğini duyar duy -
maz, gece yansındnn sonra evi 
basmışlar, yanaşma ile hizmetçi
kadudan uykulannda bağlamış• 

1Kr! Güiiiilttiyü duyan Huan Zo
b•aoğlunun anası bayılmış, hay • 
c ıtl&r~ biJieee yatak odasına 
kadar dayanmıE;laı ! 
ııa... zebuoğlu tekrar SOtı.t• 

yor: 
"- Peki, bu mallar ile parala

ı1 net"eyer kime teslim edece -
- ? gız .. ,, 

Çete mensupları diyorlar kiı: 

"- Bizim k:ırrJa.nmız Saray
koyünde otururlar. Para ile buğ-, 
• ''eni Saba 

1. ABON:t.: BEDELİ 
Turk yo Ecnebi 

ScNELIK 1400 Krf. 2700 Krf. 
6 AYl.IK 750 » 1450 lll 

3 AYLIK 400 lll 800 :ıt 

1 AYLIK 150 • 800 • 

onlara ge- yukluğııne gore aylık vergi - ki, gemil nn bu hu sda d teınmı siyat 'e ıntıbanbn fıliyatn mti • ne biıtç inde bu i 35 bın li· 
asgari 50, azami 100 lira - tarbe- mümkun olm mı valnız burada kal etm mesınden dolayı krum - rn t hs c.'Clilını tıı. Bel liy 

"- Ne vak t".,, diyor. <;ahşan kiı uk Ülgen v. puru ye- nen suç teşkıl etmem si hal'nde yenıd ıı kurulacak l kilatın k d ını beyan etmır bulunmaktadır . 
.. _Beş gwı sonra!. " n - Oktrova t.e: kilatı yapı - ıine Kony \' puronun Bandırma d 1 man n hurabıyPte dü ugü rosunu hazırlamnktadır. Kadro- Fakat burada err muh m nok 
" Bu muhlet. nz!,. yor. Aeferlerıni y pmnsı kararlaştırıl- m lık mece de kabul olwı. n bir dn bir miihendi. ve 3 memur bu- Fransızların bahri kuvvetler nın lnııi' 

ştı B tl B dı k • • • 1 ı: donanmasının yanıb ında bulun • 
" - Öyl" ıse, bir h fta m· a- il - Tiıttugu motor ve taka- mı r u . ur.e c n ~a VE' ım nın ammeye taaUük eden lunacaktır. K droy d ıl ol • ması keyfıyetıdır. Boyle b ır vaz ~ 

• dev r na~.. larla fstanbuld ın cepha sa- dolayı ile Jı 11 arasındaki mi..ına- ı l rde mev.kı nlmağa manevi c- calc rn murlar lıse mezunl rı , ra- tahaddus etmedığı takd rde, in 
''- Pcıkala~.,, tın alıp getirtı,>or. Ayrıca, ha.rb kalit dalın uhulell t min edıl·•ı, ıt \C nisab ızlık ııok n n sında. çılacak b r mi.u bak ım- don~nmaaı, kuvvetini kaybetmcmetc,. 
Herifler. hır knc U.-hdid keli- va8ıtalanndan anlıy:uı sekiz ki- miş olacaktır. Dıgcr tnrafdaıı ta- haızı salahıyet olup olmadığını tihanı;} le alınacaktır. b raber muıkuı bır vaz yette ka~bi-

avurdukliuı sonra diyor- şiyı bir kaç d fu 1 tanbula yol- miri bıtmi olan Tırhan vapuru müt:ılea maksadının güdillup gıi- l\ltu.oi buhranı mı var? lır. 
"yaba b ba 1 b Bu suretle, lngıllzlerın mucadele • 

lıyarak seri ateşli ıki top, dört sı O\ nmaga anmıs r. dülmedığı ve b ı husu un matbua- lst nbul beledise ne s hırc1 devam tıususıarındalô karartarıncl• 
:ın Zvbuoğlu da, dôrt göz- aded mitralyöz mübayaa celi- Geminın sürat te 1 lıelen yapıl • tm mevcudiyetındeki gaye k.ab- mazot buhranı olduğuna d ·r b • en muhrm ~mıı olacak nokt şte d 

le . ıb.ıhın olınn.suu bekllyor. lt1'- yor. dıktan nra lzmır po talanna l nna uygun bulunup bulunma • zı . ıkfıyetler ynpılmakt dır. B ntzterde hlkımlyet meaelea d r. N 

k nd 11• koy camiinin genis avlu- IV - l\fcıiyetindcki milis as- tahsis edılmesi muhtemeldır clıgı dü iınülmeksizin ve keyfiye- ledıye bu sıkayetl('n e nslı . kıl- kım lnglllzterı ancak fa st ltaıya 
sun ., ,yor Uıtiyar h yetim ca· kcrlerinı ten ik ve bir çok niza - tin miıcerred • ah& hır saıkle da- de tahkik roecektır. Nazi Almanyaaının bu den z hakırrı• 

ı ıv ı Onla.r:a, gecekı baskı- miyc 7.abitlcrme maaş vererek, Adaların arkasında vacıyı tahkire mat.uf olduğunu Dığer taraftan mazot konulan yetınc k rşı fak bir kuvv~t ç karın 
ları takdırındcdır kı Avrupadakı rrı 

t rak diyor ki: bunlan talim ve terbiye ettiri • top abşı tecrübeleri ta7..ammun eden deliller müste- fıçıların fıyatl rın la ihtıkftr y • cadeıenın d ıecegını kabul ed yor' 

Ç t ere karsı müdafaa yor. Ezctimle, bu zabitıeroen bi· 
2 

h . 
940 

.. y nıd ıstıdlal vedıi dC' go teni k i pılclı ı da . ıkayet mevzu ol- ıar. Fakat b nun hemen ımkln&U o 
~ . . . uı· . KA beyi . 1 azırnn cuma e-unu a- i 1 k" t k 1 . tr k b y p cagım.. Bır kfıtib nncı m azını azını - şan- h b ... ~~+ d Ad z n ma ı umıyl' rarı ven mesı., maktadır. duğunu da IAveden çekınmıyor ar. 

· d" U .c ı· "d VU~ ar cmısı w.ıi.1.1.IO n n • d ı.~ .. ı---ı·•- · t · Bu seb bden ön mu 7 'de cerey n ,. t ı y nıma.. Koyun bır başın- ı ı ıa va ısı ır - yanına yaver -ı. ıd tahd d ıye u...ş cul.ULAJ.il. ve ı ımaın goz 1111
• c u -

. l k I lar nı ~a ı a ı mı sa· d t t l t k . .. MA A Rl.FT'r decek h d ~-ıer harbın rok de d n nb. obur ha ından ıkaca• o ara a ıyor. had t .. b 
1 

. 
1 

onun e u u maması, ern.ırun z:. : - " a top atı ı ecııı eı ı yapı a- . . . - cebheler arzedecegı ıht malin " 
. k, Kaç Bu hengamede lzmitte,,. Gey- caktır. Tecrübelerin yapılacağı tatbık edılmemesı. agır p ra ("(>- Lise olgunluk İmti- mrktedır. Askerı harekltta lngıl % 

r v 1"B8. teebıt ed hep- ve boğazında. Adap~ bil- d 1 d d . zasının ınfazdan ıstı. nab"l, l'VV 1- rın Afrı adak• topraklar ıe Kan 
lıp dclikanlıl n ~ rhlandı • alıara anl tılaca - wçhile, muh- yer . en ·apu,r ar ve 1 er . enız kı mahkumiyetlerin n teri! ~t> h nlar na başlanıyor y tlayıınıp hasım kara ve hava I< 

nakıl \&Stta aı1nı g mesı ya • '--bl . .. . .. d l t 1 1 k d ı d n v hav~d-" telif gruplara mensup kuvvet - sak edılm'"'h" m: erının goz onun u u ma . . . L" clerde d \'] t ol n uk un- v erıne ar en z e e ~ 
'-"'..u tb t} hal f mukabele f kkını tercih cyle"1 

at şonra 95 tan mav - !erin kayna.51llası devam ebnek:- ması, ma ua mnununa mu ı tihaıılanna hazırl uuı tu.lım t - tt kçe hakikat aatıaa na ınt kal et 
tanıyor. Hasan Zobuoğlu, tediı. Bilhassa Adapazarmda Dört çocuQun denizde harekette bulunub bulunulmadı - name mucıbınce 22 lı 

ma'\i rm sahibi delikanlı ıse ya- vaziyet gayet kar.ışıktır. lşte, . d" . k ğının ehli vukufa te bil cttıril - ıtibaren haşlana<"aktır . 
nmda alıkoyuyor· cger ıhtıyarsa, bu keşmekeşli bal. diğer oepbe • geçı.~ ığı az• . m mesı noktalarında telhı <.-dil- Şehrimizde bulunan btilün li-
sıliihı bır genbe venyor. lcrde de tesirini ~t:enneld«tir. Evvelki gun deruzde bır gezmti m ·ktodır-. l ~·de olgunluk ımt l m 

Bu uretle, ilk l'lde tam yüz ı.,aknt lzmitin karşı sahilind~ yapmn~ tizere, 12 • 15 ya,sları ara- Nakız sebcblcri okunduktan girebilecek talebenin mıkt..ırı bOO 
ki ilık biı kuvvet • doksan heş Hasan 7Albuoğlu istikrar.im mu- sın~ ~afcr, Rıd~ n, Ş rafed~ııı, onra müdderwnumi bu . bebler- olaı k tahmin oltumıaktudı•. 
mavzE're, Ha an Zobuoglu ken- haf aza etmekte, bu yüdla varıi• Tahs~n ı~mınd~<lört arkadaş Tı_m- den 2, 3 ve 4 numarnh fıkralara Yenı talimatname ımıc·if:ıin e 
eli inC' ııt olan beş mavzeri de ila- y~ hiklın bul ııınaktadr sah ısmınde bır sandala ve nne uyulmasını, bilinci ve besinci fık- imtıhanları tamameıı yrur.ılı ol 
ve etmistıı ! . teşekkül edıyor ve Es 1 ali~de . -:t~ ... kendi ark da.şlarından Rüstem, rayn uyulmamasını i ·temi tir. cak , e her talebe sınıfı gecmck 

. .. a6en, o ıav yam J.UDU. S&tih delin Ekre · d İ 
Hamıdıye koyunde muntazam ve civannda milli kuvwıtlelia a- a , . m ı m1ı~n e uc bralum Hakkı Konyalının ve- için asgari 6 numara almak m c· 
mudtüa.a tertibatı vtıcuda getino - ,..__ .. d '&..: ta. çocuk da Yeniknpıdan d ger bir kilı avukat Etem Ruhi de söz a- btıriyctinde olacaktır. 

. • g:ır uaı:Jma81 yuzun en - :aa o • ---.ı-ı b' k d . d • 
mı oluyor _ • rihlerde 19 uncu kolordu kuman ~ a ınete emz e g

1
ezmegeb' !arak eski kararda ısraı edilme- Halkala Ziraat MektebİDill 

Hns:ın Zobuoglu, eşkıya.ya şu d b 1 . d'k" u.1-._ V çıkmışlardır. Ba sandal ar ır sim ıstemiştir. imWııullau-ı 
.• . . anı u wıan şım ı ı ı- e- ·ı~da 1 .. 1~'-t · d 

emri teblıg cttirıyor: kili St aDenll Al" Fuad ti mı.. r am lllA an sonra goz e_n Bundan sonra, maznun Hik- Halkalı Ziraat me.ktcbi~.dc yn-
"Sıl.aHı tried.eoekeiniz! Te& K • ı:.;n g Aok 

1 Ankaı: kaybolmuş ve akşam geç vakıt met l\tünıfııı vekillerinden a\'U • pılan ımtilıanlaı 17 haramııd 
lim _olmıy~ı oldümıoeğim~ As- d::y Es~e ~ya~ ; • ı i~~d~_ lıc kışı. ~ul~nan bı: sandal kat ~rfan J<:::tnin söz almış, hasltt nihaycUenmiştir.. Talebeler bu-. 
kerlık çagında bulunanlar, va- G 00• da şiıh doDJJKJş ve dıgerınden bır haber oldugwrn söylemiş, karara uyu. ciinlerde 20 gUnliik staja çıka • 
tanını müdafa edeoek! ~ ı ı geç .. d e~-v~ a·~ ti~ alınamamu:;tır-. Bunun i.iF.erine ço- lup uyulmaması hakkında mü • ~klaıdıt· 
kinler de. tarlada çalisa ·.lk!,, tıre kae 

1 sahile~ ~'ken ~-- culrlann ailelen pohs ve limana taleasını bildirmek üzere müh • -· --,»ıı•---
t- bö J . . rşı UV811 • ~ ederet . t• b"ld" tiı .LJ}te. yl~ zmıtın kaı"fll ı· .1 1 

Hat ı..mamaı+-c- \'azıye ı ı ır - lct ish'ımıştir. 1.1st.inı)"6 doklanndau i.ş~ .. ı. ·ı· d 'Jk "lis •-1··1~ '"'urul ıyecı er,. muza ___ CL ___ _. • 1 d" • 
Sl.t.l•I ın e ı mı u:::mı atı 11. dır! . B' k hafta da. mış eı ır. Digor vekili avuka:t. Suad ve rıkanlı) or 
muM ve ise ba11lamıstır. aı_ ır. a.ç S08I'& Yapılan bütiin arartPr-malara z· da -•- ı..-ı..ı · bi · İstin-vedeki dolfüııd ı "alw • 

m yecegı 
ta fına gri$ p 

Mı.ıhlm 1 r sual mevzuudur. 
H tlcrle M 1eotlninln svlh ceYa.lr 

rı b ı h a ata büyuk bır rol oynı il'" 
c ktır. Z ra Franaanın ncak ~r 
( hır sulh şartlarlle muk yyed b 

lunaca .. ı Fransız devlet adamları " 
r fından tey~d edllm i bulun"'' 
tadır. 

ram ve ı 

•e me 

. H Zöbu •
1 

A • ragmen u san a an ır ıaı.J\:r cı fıkrasına tevfikan uzun izah • ın.ıkta olan işçılcr aı asında yüz 1 

' Ahmed Aazavıu: Balı......,:...: l _ b d ld b 
1 

ı._ ıya ni:LADO seUl!rU erının nn· .J .., ., 

O ırada .Aimıed knzavur :iz. bmışl' d~ ~-~ ~---ı-- Jhoamamı~tu. Fakat. dün akşam Jarda bulunmuş, nakız kararma de 30 mıkt.anndu ü•nsıkat yapı-
"t ı· B" k ....u. u un ugu JDınWULa ~UMIOl&I ak"t '•··d ı· ·sı · mı e gc ıyor. ır aç 6 ..-n sonra .lGalmıt İzmite de 1b geç v ı !wu anya ıman rcı ı • uyulma8!nı istemi tıı. lacaktu. Son zaman hu da bu ha-

da Degirmendereye çıkarak Ha~ m~wı be v:ıcı bir zaıt • ğjnden gelen bir telgraf.ta kaza - Mahkeme, İrfan J~mmin tale- 'uzluı da hemen 
san Zobuoğlunu çağirtıy~ ~1{ ~ edi~tir. DW· 1zede sandalın akıntıya ka~ıl.~rak bi vechilc, müt.alcasını bıldııımesi 

Ahmed Anza.vur, o tanhtc İz· . .. . Hayı.r.sı?.ada açıklarında sürukle.- için, muhakemeyı başka {!lllle bı-
mit jandarm~ alayı kumandam •. Fak:.t, ~ sahilin ~ niıWen o cıvardan geçen Gülbahçe ıa:kmışbr. 
olan Hikmet beyte jandarma bö gı. bu sakıı~ maıızara Y~· 1z: motörii tarafından görülerek ço - ımc---
lük kumandanı yfu!baısı Abbas mit ve cıvarmdııL kan govde~ culdarın kurtarıldığı ve motör.iin Btrı raade\'IOCU ~akala.it 
beyin müvacehesinde, Hasan Zo· r::rme~. Aai kuweUelı, 1 yedeğinde Mudanyaya getirildiği Ou.latasarayda YeniQftnpda 
b -1 d" k' t ve butun ovada hama he- -- ·w· tir N . w 

u~g u!!töıyo~···~~ il '--· men bir kattiam hareketİll8 te- ogrenı iŞ • urıızıya sokag1nda 30 numaralı 
1 - uu n l\'UvvçUn e IJUl°a • •• • Mt!hmed Habib aparbmamnda p u :ır 

ber bizim teşkilfıt.ınııza dahil o-, şebbus etıncktedırJer. Fransa için sattlan tU- 3 numaralı dairede, meşhur ran ğıından bu işçıler bilahara tekraı 
lacak ın !. ,, Hasan ZOöuoğlu, bu ~ tUmer göndaritemiyor de.vucu sabıkalı Evaıun dostu almacaldardır. 

Hasan Zobuoğlu tecahül. edi· nihayet vermek istiyerelr. '* ---- -1~~ •·ı r.. -1 sabıkah hırsızlardan Mur.adla Iluman.~ adan .veni tJftlli. \& . ....~ya evvon.~-sau an o mı - .. ·' 
yor: mazbata lanzun ve bunu IDllta. • 1. ,ı...;.,_,o d tüt. · 1 · b" beraber randevuculuk , ptıın 1 • .-.. tatfıhliri --L•f 

,. • • • A • f lb ~ı..; "-··• ,. __ .ı.:L • yon ıra. --.6~.n e. un erın ır . . . • o ,.... ,....-.... 

Çalmıl r C rdet Ç 
o tc, Fahri Kopuz, Ke t 

Okuy 1 ı Mnhmud K 
h et s 

- Sızın tcşkilitınız nedir?,, sar~~ rc;ı.ıum ~yo ~ eatir• lwmn evvelce tiit:ün lımited tara- tesbit edilmış, daır ı za.bıtaca rtumonlero , rileeek tiftık u: 
"- Padişaha karşı isyan edil- megı, 0 zaman~ U hilİJle ~ fı.nda.n {önderilmişti. H.µ-bin Ak- mühürlenmi. tir. l!l\'anm dört yapa<ılann tc"l"minc bugfüılcrdc M 1 

di,_ çe~er. teşkil olundu. Biz. de ~~-·beye muracaat aJ'crn ıı deDbe de sirayeti Uzerinc ticari günlük bir mahklımıy tı el oldu ba laııacaktır. Bu mo.ll nn biı- l n .. ). 
asılerı tcdıb etmek makoadıyle dü§ünuyor. nakliyat. fevkalade güC'leştiğin- gu anl:l.Şılınış. bunun mf zı icın lik azalau aı ında tevziı ta-
v?. padişahımız C:en~mizin h ttı V~a! mazbata tamim ~ • 1 

den bu tlılünlerin gönderılmesine kendisi de müddeiumumılığc gon m. men nc~icclcnm· tır. Dığ r ta- 1 . C;1ıanı 
h~~yunu, şey~_ülis~am !:azrct : yor, la.km mu~Sllrrıf İbrahımlimkin kalmamıştır. Vekalet bu derilmietir. 1 tan lıabcr altlı mıza göre 
~erı.nm _fetv~ı uzenne Kumyı bey bun•ı tasdıke y:uıaşmıyor ! üitünler için yakında bi r karar .. ~ . Rtım!l.11ya hi~kum ... 1i yenid"n bır 
ınzıbatiye,, ?'ı. kurduk. Bir kaç gün sonra fzmitte bu verecektir. Sütten zelurh\ıtth mıktar tiftik ve yap ğı i trnu · . 

Sen de bızimle berab r olacak lunan i&gal 1\ı.cv\ ('tleriyle benı - Kum kapıda Kadir .... a mey h - ur. ):om tcldıfc gore tı!'tı".l 1 ın 
sın, tabıi ... ,, ber Kandıraya giden mutasaınl Dut ağa<>mdan dü~ü nında 't yyibın kahv ınd y l 1600 ,. ~ p lğıla11n da 3Cı00 to-

20 HAZiRAN 1940 PERŞEMBE Hasan Zobuoğlu, A.nza\·unın İbrahim beyin v•..rine, polis mü- Bakırkoyünde Yeni mahallede kalkan 32 yaşında Üskü ıı ~ na ıbı ğl ı. nılm.i ı. Bu LckJıf. 
11 Cef?laz.ıl eveı 13 •· • d kd"k b 

7 Rumı Haziran 1356 yuzuııe ı ı akıyor, su rcd dürü Fuad bey wlcfüetea idare- l8 Temmuz caddesinde <'nkazcı nan dün öglc üzeri K clıı ada ler el· flıak:ıd.ıı lam bıldiı ılmı Lır. 
172 Ay. G 1940 _ Hızır 46 cevabını veriyoıt; yi eline alıyor. Alinin yanında çalışan Malatya- J .. iman caddesinde siitdı Ha idın Yeni sipaıı 11.:ri tevzi işini gö-Gün 

.-G-l!n- e-,--0-ö-lo--lk_l_n_d_I ---.;ıı, "..-Ben dediğinw kabul et- Bu zat Ji'".san ZobuojluJlun lı 1Q ya.c;ındn Hacı MC'hmed, bah- diıkkfmındn süt ictikten s onra ılı m"k iızcre tiftik \C yapı ~ı 
8.44 4.31 ıı 2 miyorum!.,, tekrar mUıacaat ~t·nesi üzeri _ çedeki dut nğnC'ına çıkarken zehirlneme alametleri gôst ı- tüccaı lan da diin ö ,leden evvel ç ı ı r. c d t ç F b 
,.:za 
A~m' 

12 n 

19 ... 

12.ıs 1G.1G ~av_~~: ~iddetleniyo~: ne, mazbataya mut:asarnfhk dütüp muhtelif yerleı:inden ~a- ıniş, Ccı rahpaf!a lıast.ahuncsin" V4' ugle<lt.:n snıırn olmak üzeı"t' • ız. 1 zcddln ölde, Kem ı N. 
Vataı 1 ri1sak - Gozunu aç ZObuoglu ! 500 mührüµii .t..ttb imzaeım & atı- ~ vercmiyecck ~ilde yaralan...- kaldınlarak te<lavı altına nlınm~ ıki toplantı yapmLslar ve bu si-ı 0 uy 1 · R:ıdlft! .Ertetı, 1'f 
?.3~8 Ez:ınt çe.rkes süv~ri~ini yollar, hepini- yor~ IDJI, Balıklı B.wn ha'ltahnnesineıtır. Sütçü Raşid yakılı. namk pari§in tevzi ifinı gürü5anüşler - c~~/23.30 Yannki pro rafll 

ZI ı:nhn edenJll .,, r._,, .. -1 \csılch.,..1mtsbr. ttıhkıkRta başlanmt§br. 1 dir. kapan.IJ. 



" 

• 

" 

il Kabahat kimde 1 

de! ri ada İngiliz hava nezareti tebliği mek~b:~ 8Ş8ğı 
1 

ı~onilnı, 19 (A.A.) - Hava j nm ~e 1asfiy4' tMlsaiını bombar '1atanbcıı Hselel'tndan ~ 

mecbur"ı ' f ı tebliğ edllmJşfir· \duna.u ~ son euufına devam eden ÇO· 
h r Ba§ taraf• 1 ıncı hıfeda I _Şt:~-cfimız ve t.emdn~ deh~zıu · 

1 

~~ ~n<:~yaMilllda \e ıuıbı Bt:r elektrik ~oda laf1.- euğum var. Bu llell.e ~ mezuıı1. 
~nıcn hemen bitmiş olan 10 tt:Şebbiısü halınde t.a..kib edılı'cck htimyete knvll§tw·dugu vası ara- m~=asuıda d&in ~ İogilis 1 IA'k oku bulm~. Tayyared- yet imtihanlarını verfrken, bU· 

lo ve 10 denızaltı aray1cı ge tedbırleri ıhtıvu eden risaleler zi üzerinde kain 60 milyonluk im- k ı • k 
1 

ta~') are filolan llamburg, Br& lerinıh infilik sesiDl 800 mıMl'e tiln derelerden iyi nu:ma.ralaris 
li'ransız . İngi_liz sat.ıı.1 a~ma dağıtmaktadır. • . paratoduğumuz bakidir .. Bu izn: as 8 r 1 m~n Praaakfoct., Es8eo. Oag.trop, yiikıw:ktt.ta duşmQ§ılardu. gcçtJği halde cebhden kaldı. Ben 
Yonunun emrıne vcrJlmtfl · I Ka.nr"1ada uuwbun askerlik paratorluk, wsaret ve mınnettarı ' , ı DuWt fimaiindeld 8kır _,çocuğumla meşgıı1 bir babe ol· 

>un~rika birleşık .devleti~ j Ottawa, rn (A.A.I -- Kanad~ ile memlu bir mukavemet vaziyeti . -•11
•- ·I terkrade, Hanmıre,n ~ zadedek~~ ctePo-u- &.. duğum için. çocuğumun eso~ı 

)esı, bunların yenne kendi·jba,'lvekili King, Kanada se.ferı almıştıı·. . Vaşıngton, 19 (A.A.) - Roo bonıbardım&Jl ~ e ~ava ~ 'wrt. dem~ bir ta-- böyle bir akibete uğrayacağın• 
~ daha yenı model gemiler kuvvetlerine meusub ilk kıtalaı'ln A\um Uanııu~nda, Habcş.ı tan sevelt, 18 .~a§ına basan kadın .. ve

1 
toJ>lanD111 lrun~ mbdafaaSI arnn )'aplJllltu. 'lopluua ~·ordum. Baynı, bu aldbeh 

a koyacaktır. lzl.andaya ihraç edilmiş olduğımu \'e .Aros.\'\ltluk hakkında sorulan erkek bütun Ameri'kahlann hu.· ı na mğmell bem.iıı t.eo\'zi depolan, tan bUI ~ ac.-Jçocuğumun tembeUığine veya 
donanmn.s1 \'e lunıt. ku\"- Kanada parlament.offuna bildir . suıillu kümet he:sa~ına kamplarda hı~ kü!,ıilk garlara, elleikirik depOJan ~ cınm· . zeklsının kıtlığına bni lduğum 

~i Fnınsad.ım aynlı~-or mistir. Londra, 19 {A.A.) - Reuter: sen~ mecb~~ tallın görmelerlnı Ye ttantnlrua ,.e demir yoUan.na Rbenanle :U-Bolır •walarm için değil, tak eebır dersinin 
• York, 19 (A.A.) - Reu- B. Kıng, Kanadaıııo.. askeri mü- Hariciye müsteşaı ı B. Butler, 

1 
teklif etm~tiı·.. . . . taamtırıda bulwım~ardrr. da yapıhuıl diğer böıııııamlar ela btr sene zactında gayet fena. geç-

~ldirıyor: dufaa kuvvetini, şjmal mıntaka. - Avam kama.rasıodıı 1~yruun harl Bu ~ususta.kı pro3enın hu.susı : Brenıeo'de JO dllkfkadu az arlar v 
1 

trealeriDe Mabetler miş ohnaslndan dolAyı mnnta • 
· York Times gazetesinin aındaki Fransız mUstemlckelerine be girişi hakkında aşagıdakı be· ye~erı ya.kında_ kongre!e tev?i lJir m\Ul<k,-t ~fmda %r>O bom- !aki om:~ .. : • tnıDe bomba ardım.. kah edeyim: Evvel! se· 

ldden haber alchğına göre, teşmil eylemekte olduğuuu da ha· yanatla bulun~ıu~tur: . 1 edılecek .olan bır mesajda tasnh ba atıl&rn.k pet.1'ol depolarında 
1 

bet etmi8. ~ouı.. ~ ne başında aylarca ooblr mualli· 
Fransız bahri clizlitamlan ber vermiştir. 1 İtalyanın, htç bır tahrık olma.k- edilecek~ır. . hli~T~ inflliklar \'8 bir !;'Ok yu edllmlŞÜJ'. ~ mi gelmemişti. Fen ubesinck 

'1cşam ll'ransız limanlanndaıı Kanada ku\'\etleri Afrika.ya sızın 1ngiltercye karşı ha.rbo gır: Aınenka muazzam bır filo gmlaT ~knu§tu'. Keza ta.yyarelerimık Ham- oktttulau cebir dersinin esasel\ 

• ışlardır. çıku.nlıyoı· mesi iizerine, lngiliz hUk\unet~ yapacak t W'eler:I bur da Sbllla.u eleldrik santra . ağır olması t:Abü iken, bu dersiı 
g ı tanı.fdan. yine ~yni g~ Ottawa. 19 (A.A.) - Kanada Akdeniz şimaU ve şarki Afrika ve• New .. Yo~, 19 (A.~.) :- D? - Bombardıman ay~indckl hnı gve bü ilk milhinınıat fahri - o.yle.rea boş ~esi ve nihaye 
~tansı~ tayyarelcrinın Alman baş,·ckıli B King lıarbın idamesi 

1 
yakın şark mm takaları hakkında nanmanın yuzde yetmış nısbetm- Dortnmnduo dof,"'1 k k bol~__,. _____ ~ .; .. ı-ıır gelen blr mu Diınin proırrnm 

· ' h d · ı Castl'Op da ve Haııvre 'u nnm- ~asuu m....-uıuUNJ ot?uı~- • t>·-elinc dilşmekten kurtulmak ıcin Kanadada bi.\tün inı;anların İtalyan hükCıoıctine mazide lngil· de arbnlması ususun n amır:ı • • l ı fa.brik ıştı bitirmek maksaruyl dersi üs · 
.\fıikaya doğru geçtiklenni 1 v~ malların seferber edilmesi hak- tere tanı.hn<ian verilmiş bUtün ta- S~ak tarafı~dan yo.~ılan tcklıf 1 daliı li burgda petrol depola • ~ı a yanın r. tUnkörU gcçmccri talebenin di 
l'tn ktedir. • kında hemen derhnl parlamento- ahhtitler baturinde tam bır hare- bu· kanw~ l~>'.'ihası ~eklınW: ıoobu- F "" f b/ • w- • mağında bilgi namın bir şe) 
lrmnsız lntalım İngıltıe~ye ıya bu kanun plOJ st tevdi edile- ket serbestisıni muho.fa.zaya ken- san m~ı~n dem.z ~o~ısyonu-ı ranszz resmz e ıgı ynrntamazdı .. 

g~yor • ceğini bildirmiştit. dismı salahıyettar addeylemckte- nun te~ikıne arz.~ılnu tır. FitA • JZ SABAH '.f'J<IBLI ,.j Breta.gne'de düşnuuı n Gene progmmı yetiştirmeli 
\)or-k, 19 (Husu!S~) - Fransa M•>{'burl hizmet, ynlnız Kruıada diı'. Bu laylh~ya gore d~nanmnya Bordea.ux, 19 (A.A.) - 19

1 
i tlkaoı tinde ile.r:looıeye çalış - t~ muallim bir çok bahisleri al 

bazı kıtalar lngıl~el'e~e gıt • ı içm muteber olacak ve deniz aşuı Bu meee~ hakkındaki suali 801' oemnn ~ ~ılyon !60 bı~•, tonluk hM.imn halı tebliği: 1 11mlttndır. Orta Lolrelfıı cenubun lamış ve talebeye k t'fyen ckzer· 
lızere h rekct c!ltıklen haber lıızmctloı· gönii!JU esası ile idare mu~ olan liberal B. Mander, B. 75 gemı ılave edı~ecektu. . Uüşmau cephenin tıo~eti umu· da kıtalnrımu. geri Ç("Jdln n sız ynptıımamıştlr. Bu vaztye' 

~ı.stır. 1 edilmekte devam cytiyecekth. Butlerin bu ccvo.bından sonra, bu- ~946 senesinde ııı:ıaatı . ıkm~l mi.vesi üzerinde biiyiik t;a:eyikine düşman bazı nolrtalarda Che.r kareısında çocıı~tmıun oebır öğ 
N.._. AlmanJ.ır ı .. youdn ı Ford mü1tefil.lt>rt> :~500 Ut)'yare nun naza.11 dikkate alınacağına cdı\ecek olan bu gemıler dört mı!- dernın ctmokt.edir. nohrl mecrasına ulnştuL5br. rcnmesine bittabi imkan yoktu 
··~ork, 10 (Husust' - Al- motOrii )ıı.ınyor it.İmad ettiğini bildinniştır. yara mal olacaktır. Diin nksamdanberi mnJıMU da dü.<m r Ve kalması tabii id. 

tın şmktakı tazyikleı·i:un New. York .9 ( .A.) - Ford, B. Mander'in ısuallcrl şu idi: Bu l!yiha Fransız donanmrusı- t 
1
• ıe-•·•·' "'kn,·detmemistir I>a.tın earl' ,"' uuı -.oan- Şimdi oruyorunı. Bütün ya: 

taı11 ~ k ' ı fı d tı "h ı :> r ı"UAAJ ·' ..,.. • ne J on Ye Aınberieux tika -ade artt.1gı anlaşılma la- lııgiliz tayyare motöt leıııım en 1 - İtalyanın lııgiltcrey~ ka.rşı nm A mnnya tara n an zap 1 - Ji'RANSIZ AKŞAıl l'EBJ .. 101 ' "" il ri . .. tü kendi kend;n., et. 't: ır oğrenmeğı. 
Alman p.wtarl 11 Liyon ön- suı Uileı inden olan Rolls. Roycc harb ilrtn etmesi ilzerinc, İngiliz timali nazan iti~ra alınarak ha~ Bordeuax, rn (A.A.) _ 19 motl de latshr e sumıu.5 r. çalışacak çocuğl•nı gene bu i"' 
e gelmiş bulunmaktadırlar. markalı ınotörlcıden 3500 tane hlikfımeti, istikbald de 1talyamn zırlanmıstır. li'UANSIZ .AKŞAM 'l'F.JUJGi Alsaoo'df': \ö l..orr . . ı 0011n tek b:ışına bect.renıez ve eylilld 

'- ıalfudn ölt>.nlPr ıma1 <'lmeg1 ta·ıhhUd eylemıst.ır. Habc.~istnn üzerindeki haklarını Panamerlknn toplnnt 1 haziran tarihli ı~ akJ.>am buod: har~ t dtmuu etmekt • gireceği imti'ı:ında nmvnff.al 
alta, 19 (A.A.) - l~lyu ıle ı itler umumi lınrargilhınn tanımağn d:ı.ima. kendisini mecbur We.shingto~, 19 ~A.A.) .-: Pe - tebliği: dir. olamaz, bir scnesını kaybederse 
ın ~lamastndanberı g çen dôııd"i addetmekte midir? ~iliz hUkft- nem-0~ikan cumhurıyctlennrn, ya dolayısiyle m~mlekeun de zi' 

hafta zarfındaki tayya:ıe hli .. , Almuııyada bir mahal, rn (A. meti majeste Haile seıasıc veya- km bırzaman~a.loplan.mala~ı ve I talgan resmi teblig"' i yan ed~ği bu btr senelik teıa 
~ netic ·ndc>, o~u kuc~ın ":" A.) Hıtleı, mnıımi karargii.hı- hud Habeş milleti tnrn.fmdan ken- ~vrup ha.rbının netı~lerın~:n fi edılm · zararın mes'ulü kiı 
~ çocuk olmak U7.ere <>1 aı- rı vaBtl olmuştur. disinc yapılabilecek tckllfleri na- doğan garb nısıf ktit-esı mesaılı_ - ltW.ynda bir mahnl, l9 (A. '.l'ayynn'..lerimiz d'işmaıı ·~ıcrı oln.cnktır?. ,. 
Ci!nıU~ ve 41 aıvıl ağır surett '11ınııs umumi rnlisiniıı nutku 1 zarı dikkate almakta aerboot nıi nin t-0tki~ i.ç~ı, ~eı1ka .. birleşık A.) - İtalyan umnmi lcamrJ.:il- ı ne ta.nrnır; oderek ti~ t ~. rey~ Okuyucumun yerden goke k. 
lanmı llr. 1 :Roıııe.ıux, 19 (A.A.) - Fran- bulunmaktadır? d vkltlen ka.t i bır tesebbusde bu· hı hildlri,or: yakmıştır. Düşman t.:ı.Y)o.rolen dur hakkı var. Hatta biraz dn 

Alidooizde hu.rh ,~ ratlyusuııun bıldJrdiğınc ruı.za.. 2 - MUstesar, bugünkti şerait· lnnmuştur. . . . J>oniz keşif tayyıı.rel imiz bir bir ko.snlmyı bombardunnu e· ha derin düşiinec<.'k oluı"Sak b 
ao deaux 19 (A.A) - Ji'mnsız 1 uı. 'I' ınus valii umumisi B. Pey- te, 1ngiliz hUkumet.inin Arnavut Summeı·. Wel!es gazetccıl.er ıctı: dü5111nn taJıt il blrin.i batınıııs· dcrek ü kadmm v" hlrlm.ç QO- zararın cok dalın stimullü oldu 
o:nıe milli ınii~fa.anın ~eş· routonun ı udyod aöyledigı bir luk üzerinde İtalyan Mkiıniyetini m mda, bırlesık devletıeı:ın. h~lı lnrdır. Şimali Afrlkada .azı~ et- cuğun öllimüne sebebiy<•t \er- b"llnu anl mak~ı. gllelök oelane 

teblığ, gnrbı Akdenızd nutukta b:ınlıca şunlar bulun - knt'iyen tanımadığını t.OGrih ede- hazır ~rt:Jarının derhal ~ır ıçti - te blr deği~ ) oktur.. Şnrki mişl rdir. • yiz. Muallimin v ktmde gelme 
aefn.iıı temin edilmekte beı. maktadıı : bifü mf? ma akdim lüzumlu kıldıgını pa • A1rlkada İtalyan b:ıyrnğı ~.k&- n·· d geoe lıo\ akın· me inden ve dPr in iıstün körl 

b olduğunu bildirmektedir. zartesi gUnti. diğer 20 Amerika r h Uannıı~ ginneğe te.seh- uşn un J. • p· gecm nden ~ alıuz bir taleb 
lUğ şöyle d •vam edıyo1: ulh ş rt arı d"" nF111ansaya teblig~ edildi cüm~uri~etine bildirildi~i. ve bili; eden taiıldı.inn hbıın ın- ı ~ a ı_ gun v emon~ d ~ bü IDl bir sımf ·ını~ göı 
taıYa ile muhnsamatın b:ışla.. 13 millettn cevabının gelcllgını ih- d bir İngiliz kohı blJ' te w merkezlerin bombalar at mustUr. Ve zarar goren bu tn 

tn ilk hnft.nsı ~rfmda, 1',ran- (Baı br•!• 1 ıncı •:ı!'~!•del mi lerdir. Romada Muf>SOHn.iye bar etmiştir. lçtimnın Havanada mukabil tnarrm: n6ti da- mmhr. Khns6ye bir şey oln • lebelcr ara ınd be1kt nyaziyey 
hava kuvvetlcrı ve donanm~ı .,,. l~ı h~ısclcnn ke~ıdılıgı~d".1 merasim yapılmıf}tıt. ğıblm tu. mı r., ha.sarat pek fiftir. fevkalade kabiliyeUi çocukl:ı 
ından bir k ıl İtall an denız- tesfıye ~ılm_ektc old:~b'UDU ve ~t· Sulh sartları çoh ağır dn v rdı. Bunlar memlekete i~ 

terntsi batırılmı~tır. La Cuıi- hai hezımetin artık onUne geçıle Nev-York, 19 (A.A.) - Nov- Frans nın Alman resmi teblig"" i bir riyaziyeci ol eu ıyı su 
ayn gemısi bu haı c-kat ea- miv '(;Cgmı, b ındnn dolayı da ef • york Timesin Mndtid muhabiri - rette hizmet ed bilecekleri hald 

da bilha sn temayüz etmis- kan um~miyenı < uzun w. • nin itimad edilir membalard~ a.-
1 

1
.
1 

ı l<"tiJırerin umwni kılnı-gRlu, 19 tnh.keaı m&\'kilore, siperle.~, d.e bu dcı i iyi 
0 

• memeleri. ken 
man ıntızarda k ln·ıya<'oğı ftk . larnk bildirdiği haberlere gore, Vazıy (A.A.) - Alman ol'du!an • mil')Ollamın, sker taha,,ımıtle.n- clllel'ini bu branştan uzakl tını 

'l\uıus snhillermiu v, Korsik t· rindl'<lh · nıthver memleketi tinin sulh şart Jmmandıuılığmm tebliği: ne 'e hollanna hücum et.mi., - cak ve daha az muvnfrnk ola 
açıklarında bulunnn adulara utb AArtinn hakkmdn. bh· la.r) homen Bot'deauxdn buluıuın 

8 
Mı: 

1 
d d J 'Fraıısız ordulan, gittikçe da Ur- cal lan mesleklcı·e sevkedecel 

an tnyyarelerinm hücumla- ltaJ n gn:r..eteslnin neşri.yatı İspanyanın Fransrn hükfuneti nez haklondn J~bi bİr flld;":d'm- fıv.ls inhilal etm('.ktedir. OlıeTbour ~aklarında, 10 tir. Cstünkörii okuduklaı ı b 
mukabele olmak üzct'e Fran- Roma. 19 (A.A.) - D. N. B. dindeki bUyUk elcisi B. de Le - mck kabil c•lal:ilir~ Seri kıtalar Tonnandiyada bhı t:oııUafuluh bir tiea.ret goo.1i- dersten tesadUfle geçen talebe 

d.onanmasile luwn kuvvetleri, bildiriyor: , . .. querica'yn dün gece bildirilmiş- İngiltere ht'.kfımcti, F.nuısa - Oherbourg'11 alnns ve Bretag • si bomba ne batınlııu hr. ler de ytlkselr tahsılleıi esnasm 
nın askeri ve cndUstriycl Ciornal d 11.:tlbt, Münılıde Fü~- tir. Şartların çok ağır olduğu ya birleşmek teklifinde bulun- ne'da Re civanna ''annışttr. tınan muharebe ))Cll'e da veya hayatta. bu yanm y. 
tına tar..n"'l'! <'.1' ;ı;tiı. rcrle Duçe anuımda yapılım mU- sôyleıunektedır. Fil.kat hcntiz bu du. Bu teklifin ehemmiyeti ve Ma.ns. ooıuıba doğru geçilınistir1 grupları, iııgiltercde hi~k h\"· malak maliımnttun muhnkka 
~ • Frmsa U7...erindeki rnu- Uı.ko.t hakkında şu ynzıyı }'llZilll.Ş· hususta hlç bir tafsilat ahne.ınB-- sekli vuku bulan re.sıW neyiyat Orleau~ il Ne\'e.rs M'nE.iında )&re meyd:mlaı-ına " sm"Clt" miite mv. ol ctı.klar 

'-ıs yollo.n Wırl edildi tıı · . . m•stır. ile tamamen meydandndır. Bir· bir çok tıoldnlardan Lolre neh- nehri n nsabınd:ı be.nün depo· dır. Memleketin müsbct ilimleı 
Ceoevı e, 19 (A.A.) · - Mont lki devi~ 8 ~1Llnt, muallaktn.kı , il kerel.or b.dridd.e ya.p&la<ıak dcnbire, Fransa için şu sırada rlııi geçmeğe muvaffak olduk. lanıın bomha1arta hücunı " · olan büyiik ihtıya<'! <is göze : 
~ tUn and n baqk , Fronsıv.la- Iıl\.'EI lclrr ıh~ernırle mutabık kal· • Son bundan daha hayırlı bir bal Bourgogne'da seri kıtalanınr~ kır 'e d polaria YalWR ııka.r- lm cak olursrı r.arann bir kat 

J . . t şlıı.rd l<"'re d e Nevyor:k, 19 (.d:ususf) -- ~ sla:nl • • 0urıtll! tUnehnı ~e tahrıb e • 
1 

md.
1 

1 
11 

·rtl nsav~ 1 rı: v~n .. ! gelen malfımata nazarruı Fransız çaresi tasavvw· edilemezdi gibi ı .. you istikametinde iter~~ - mı 11'. daha fnzls oldugu nel1l'esıne z; 
~rı bndlrllın&'rl.odır. Bu ıkı ttl· ıl~ t anı gl' ınce, un arın .. . . . görUntiyor. Çünkü Fransa barb dir. 18 tınmıuıı 19 laadnuaa bağlı· nıri 0ttırok varırız. 
't.ftvi,_. il Frensu OT'&sundnki biz&tnrre nğ11• olacakları taRAV· 'ifu'uralmuzh kereye) ~ş~rak. ~ eclenıez hA'- gelince yeıini bli-j Muthomte'ın garbuıda Bolfo~ l't\JI "~ İuglliıı Ul:\""""-leri !il· Mrumf VeJral,.tinin munlliı ,.. ~ . · rn ı lli.i ıeyetmuı nyatı'IH.ı.ue ~ ' • • " · J - ~· 
li ll1UV'asaJt\ yoll n 1\•ıım1d~ vur edllmektodır. Buııunl"' hem • • • . . ttin taze kuvvetlerini nihayetsiz tan veioo zırhlı motörlü fırka- mnU "'' ••0 "'M ~·a lW..er.lnde b•tl mnmıs olroası da n .. k varı I ::. 11.b d"1 • BeranJe'yı seçmı~erdır Mtizalw • • " b-..,. • r 
'lllmaJrta idi. b~r bu ııartlnı· magıtı e\. ~ memıs 1 . Mad 'dd 1' - .. ğ membalarını BUyUk Britanya lar :vuka.n Rhin'tleR htieum et • uçarak !)imdiye ~r olduğ-u dcg"ıldır. Zira h-<lıısaun başla 

ı. f k.a lda.tılm · Al v re erın rı yarı o.cagı o - • • · . 
... ..._ MhJd btty\ik mu~ a t a. 

1~ ır m~nya. e fi t' hnparatorluğu alıyordu. V-o bu m Mliusta- civanıu'l!l VosgCN gibi gnyri rumen hedefler üzeri· mnsındıuı ~y onra n:ıuallıı 
dun<!ak nu '! ı bir ltalyayıı. l9l8 de- t.ahmıl e<hlen t't"lı mı~ 11 

• imparatorluk Fransızların da mmtnlat.Hlnda ~ derinle.re 1161-· ne bomb:tlar atın 1ardll'. Poll!!> • bulunab.ldıgine g<ıre yni mua 
lL . " Wı sonun l4 maddesınden daha An1nrikH11 Kn:.ılhn~ erntleri hal'b m;;.,~ ....... k vatanı oluyordu. lemi~ buhıoan lota.lanımdo bir- ton ~e sn·ll halkt:w 18 .k" oı. Unun ur " ev,c·. de mevc d o ~ aux 1U (A.A.J - l•ran- aklım ~.., ,. • • .. " 
~ hUkü U ad ıJe n toedılen geııı.ş ve hnkh olac ~ n · ınıntalw.'ilıtdıı &~' J.l'r&.DBız davleti, lngilizlenn bu lf';Şıuek üzeredir. md für. Bunlamı ~J'IS1, &ıg· musı tubıı u·. 
bcy::~:ıe::inler: eı·kek Uuululmıunalıdu kı, V~rsaıl • Ya.şıııgton, 19 {A.~.) .- Ayan teldi:ıru kabul etmed.i. Kabul. et- llııha ~ide, arH'} ahnuu nak~ra ginn~ olıuılıu dır. Tem<"nıu ede.ıiırı .t.i, bu ne\ i h.; 

'~dırun Fralısanm şimalmden e g libler Almnny .. dıuı ve ı:necli€i, füzılhaç gemılerme harb mcdıkteu ba§ka dlişmanlanyle '~ •aucy'nin şarkında, Uhln - Dıı~ww don altı tayyare kn) - dı •I rın artık n1Jü alu1 ın ! 
"-tıho. klcdılnıcsmin imkan . A\-lıshırya.dan tahminen on mmt. i.nla.nnda seyrüsefer etmek münfend sulh yapmak ~qeb • Marne kanalı geniı; bir cebbe ü- b<•tmiştir. 5 Abnan b). .MURAJJ SER1'0GLU 
huıU:~uğunu bildirmiş ve bu mıiyoıı Alınan ayımışlaı - <ılil i .;etini vet'(.'11 ko..re.n tasvib btisündl' bulundu. Mösyö Reyna- zerinden ge~lbnl~tlr. im~ ıphr. 
JıJen butan trivill"re. tıafen h. Alınruıya hi.ıtün müs • C'tıru.~ti:·. ud ~~fasını_ V<lrdi. Ve y rlni as- !Hnghıot hatta lizeıindo, ~lıioıı- li'iıh~ri.u wnum.i ka.rorgahı. 
du.klan yeri ıdu kalmalaruu lemlokclerini kaybetmı§tı. Gene 11

• kerı bır ~abi~eye ~ıraktı. fare- 'illc'in iki tarafımla dütunaıı ha 19 ( .A.) - Ordu ytikıiek ku -
'·-· ı· lacın rv·sım-· neıayni zama.nda unutulnuırualıdu· Menemen baClarında ~al Petaııı nyasetmdekı askeri li muka.\'emet etınektedtr. ~ht • manda he~ti tebliğ ediyor: 
,~, ~.,.lll§ ır, ..._,.. SC J 1 • kab" ... Ht.-z..,.lr Fr mah fi d J IJ m J t.~M,.,.: ı... ..... ı '~ aerviwcr w nizam ve cmni- kı, ltıılya.nın hayalı sahası ken- hastahk . ıne, JYADÇ;A a~~nz . .a. • harebe, a\·eı \e pike hombar ı· ... uneıı t> \e .ıoo ııwwu:w. .a-6 ... 

~ &en•islm kınin otunmuş bu- di.&ine kfıfı olmadığı halde lt.nlya lun.ir, 19 (A.A.) _ Menemen li~e c~yan eden bır t.rl\J~ının mn.n tayyar41 gru11larınn2:'. Lor· t•dildi. AJ~1a:n bayrağı 8trazhurg 

italyan n:r.tbuahnu 
Vu goslavyaya 

tarizi \.... · .. ,.,"d bütün müalcmlekelcrdcn uzak iu- eo...; .h. b ğ1----ı k'" .. neticesıdır. Fakat bu neticeye raine'de ç.e\'rilmi olan dmmum lmtedrah iizorinde dalgalacmıak • "'Ql-wiı.u. ır. V<' .;:ıv.ıerı ı0tsı• , u.nuua. omur . • . . . . 
.&ı • k • ...... 11 .. ~~:-=-: tulmuştu. HııHmki bilyUk fi':ııınmT. l • l - h:n. .. ..:l ekted'r Bu ne gıbi heyecanlı safhallll"dan ınuka.venıetinl kınnak ı~nı. mns tadır. ı il~ tarafı 1 ncı sahıfcd~ ı 
°"OIU 8. .r.a\Tb:t>-..- l.Q"Ua- UUJ~:& l!,'1 1.1.1oUnl ~rm 1 • • ' • Ü nnlM • Jl'rn rını y 

., h*.rl,yor vt- İngiliz imp:u-ntorlukla:rı yinni geçıJerek, n gıbı m naks~· . . . gıns ~ usıx JRl1 . n 
~ g(ı Lonck senede imar ,,.0 iskAna muvnffak r~ bağlarıada 1~~m.en hemen Ü : ve mücadeleler neticesinde va.. bundan sonra devam edecek takdir edecek mareşalin 1ntıl- dıklan yulanfan da '\.Yllı guet · 
~ ~ 19 (~) - . ~ olamadıkları araziyi puyln.'fIIllB • zttm yoktuı. Dlger l(a.zalardnki nlmışttr? Ne gibi anıiller fanli· harbde oynayabileceği rolü ıs· tere twafından vukubulan tek- lerio dU Unıneden ~tlkleı 
iı. ıruı.hfHlerlnm kana.atma go laıdJ. LP.ğlarda movcud lwşeratıo da ım- yet göstermişlerdir? Buraum tihfaf ettiler. Ne kawu hata et· !life ister istemez, mu fakat el· m beyan etmek«ıdır. 

Vrapa. kıt.asında bu. ~e ~ Yem A vıııpa nizamı bizzıı.nn'C ıu_umıa çalı tlmakt.adu. şimdilik meçhuldfu·. tiklerini zamanm kendilerine is- mesi v sulh yapmnk,tan V~· lı"nuısanın maruz k.a~ ma{ 
~~: o kada~-A~e~~ .. ~ l'd~gıkızl milli vahd t v d niz naırı top • lngillsra Snvyetlerden Ahna.nJnrla İtalyanlar, Frnn- bat edeceği kanaatindeyiz. mcsi pek ihtimal dahilindedir. lubi)'ettcn &ODr.&, Yugoqia\' et'k~ 
A~ dn o Anw:u· tesı~ı ff' ı -ıı • • • d ded .•. · "b Fran B"'t"" Fr d · · lrurtn ltııanya tar.ı.fmdan ieo-al edi- raklann ,.e aiyani vaziyelleıin' harb mal7emesı aatm e~ göze çarpan. bu dahılı . v~- Yukıın a ·~=d gı ı d . • b" ~ un ta an~ ;ınn~;aeı ~e 1 n um:~~~ueteler 
~ . .Avrupa memlcketlerl önti- hakkani'yetli bir Sllrettc tcvziini alma(iı dtlşUnUyor zıyetten, bu ruhı h~letten ıstı· sız don.anması ı en 1cn~ ~- 1ısını_1f~;;e t~vv: en··~ mu \ıar~ . bösbü~ aoiaşt; 
•~eki dört ~y zarfında açh- temın edecektir. U)';\.ın bir Avrupa 1 Londra, 19 (A.A.) - Avam fade edebilirlerdi. ıgiltcreden ~çıldı. Bu ddonanm~tY:!:~ lnn~li- gbJ kı~ ~ ı e~ ı gı · m~-- hattı_ ... _ _._ eti 
l\ ~ . "ban sıtlh7inün muhik şartlan KtuntU"flSıılda bir mebus hükfı • aynlmağe kanır veren ve bu lız suların a ve mu lt:ıu. gı z I a ·ı r- ıansız oı~usuuun mas.ı.G- m.amv.a~our. 
~ kalacaklardıı. . ~e ~ardır. [metten S<Wyetler bif'liği ile tank, karannı fiile çıkam1ağa kalkan donanmasının yanındadır. Ma -

1
mesinden \"e efradından nıUlıim Gi<...-nale trltaa.. ~AZISU» vt'. 

~~~ v~ Belçikn.d~ . yıyeeek un . .. .. tayyare, top •ıe diğer tcsıihat Mareşal P6t&in'j teşci ve tAkviye ı reı;al Pet..ain ne ynpsıı., ne kadar bir kı.snunı da ~1mnli ... V.rlkuya Mı bitiı-nıek<edir: 
~ §ımdıden , kendmı gbgteı· M~illl ~ d~ satw alu.ıDUUJl ~ müzakeııcye etmek menfaatleri ica.hından<iı. uysal ve yumuşak davrwwa bu nakletmek kabil olu.re(! harbin Ciddon dc.Btaae olmıyaA 'f'e 

· ha lam~ştıı. 1:°~dranın ree 1 Roma., Hl ( A.A.) - Mtinihden gi~lcyi dQşUn:J.p düşünmedi~ Fransa. milleti tarafından kabul emri vakii artık geri alamaz. 1 yeni ba§lıyacak "İngbtet ON&· talya.n nıil.1ertuiD şimdfy-0 kad":1 
ı~ ~~en, aç. lm>nn .. halka. dönen Mu3solini :wıt 18 de Re- ğini sorm~r. edtlebileoek şartların teklifı giip§' aka.t, biz büyük Fransız ma-l harebesi,, salbası, Atm rıln.rln, Yugoslav miUetlne imal '1tti 
\,, l.ın ıçın Amc•ıkaya murac&at . . . . • . t--:ı .. ~ • 1n bı li . d · · zili t · · ltal •anl · · L~uı.'4 -~~ı,;ı h:~-..... .:ı_.....__,,_,_ ._ ... ..._,: "ıtu . . k -...:ıı- ıud.ya n.uvasnlat etmı,ibı. Aynı Bu.tler, hUktimetin bu un kanı he yok ki .l.U6. · ı.unufı ya ız - reşa nın e ezıcı ve e vencı ~ ar ı.çuı ~,-• ve uıu.u.ı I '"l..L.IAA ve us..ww~ ......._ ~ 

Urı:ı ınt.u:ar etme t~-. ~ la kab ı l<M>omna •• ,nn.+t -J•--...ı .. • -.3-- '--· '--....... L.--~..-.1 ~a-"~ ""' .. da.ğ!W.. tııoole. hariciye nazırı Koot Cız.ııo derpi§ etnıekt.e olduğwıu bu nlardı. rı u e razı o~.._i vencı .,-""az- ....uuu.ı.a a.çwurun ~ IAl -.w.ı ~..., ---..-

! wred halka~ l..,e Alma.nyanın ~o.·ın sefıri Voo lsuaU sora.ıı • ·bwıa temi.il~ - Fak.at. Almanya ita tıaı,.. benm üıt.imal veremiyoruz. Fraııf~r. t.ebarüs ıat*irmıelde &tt& edil'C> 
ı ~ l;e:ı-:7A) t ··~ Mackmıemı d"' r:oıuava avdet eı,.lwiştir. 1mütebıılci P"nı.n.tm kuvwtiedQia o nasıl olsa ımıhv~ llH ,.. ~ V l(IIN ~ ~ \ • ·. ı ı . - ngı~ • . 
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-gı12efecinin müşahedeleri Mahkeme koridorlarında ... 

va 
da (' Serlin) -·- u giaü tes 

•Hapishanede ne aınf ,..panm? Tuhaf 9ayl. Ça1ı- hmit, 19 (Hunef ımftlftblrt - Vali, koımıtanıar ve bit 
şırım. Kiminin ceketini, kiminin tenceresini, ki- mizden) - 19 hMintn Ebedi Şefı81111 mebwdaJ:ımızın Altirak 

''Ş d ~~Beri• bey ' d le .J · Ak Atatii.tkthı 1mDite Dk eeref Vft"· ğ1 meraaime biıılsce .halk aws o gece - 1 n,, an name mınin e e.ten ge • ,,.yaceGinı satarım. şam dikleri gilndUr. Bugün İanitHler, tfrfk etmie ve bıı mUn 
~ ~ oldu mu kazand;oım par.a çoksa .dümdüz , bu muuu gfintl engiR ı.-'tealbii-- bir çaş ziyafeti de · · 

yeftne f>OIJtba QmDa tututSaydl deOUse or.ta -köyünden hltrmatta aider~111.... w .evtnç jginôe tes'it etmi,., ;Büylk tianbı, büyük 

ha1"I> Şıim.di çoktan bitm~ ı>Jurdu YA.ZAJ/, TALAT SÜMER -:-·m- ..ınrve-- "'°:::-:,;.... ........... 
1 

onml'- ~-- ı.. -~--=_... 1 ~ .... -.....: ..u.J;, ~ı.:- -~ ~-- ı..~. dil. n .. Mf;ğer Jıapisha.neye miibtela mam. Benim diyen bir delW bir ~ d~er Be~la. ..... .....M.rl . .aı:. mebmtt "Rahmi 
''6""' .. - •Uv-.-..m -\.Qll -e- 'P9'... ~Y~ o..,._ &Z ~)'Amlame fjlllu.;:, ralnız B değilini . bö lı be . kadar . . gU7.el Jlll8, • ._.. tat'Cf telJyin .edlJnDt ft .L~a.uuae 
bır keşif uçıuııu ~nda •'Bir İngifu: ta~ tlm:iud .iP Dwı.lar AIMeriya elden ele le b" k) 1 .• - ey 1 u ..... !~ . y ıru;ft __ nımô,n'I ld .. ~ .. ~~ gece §ehir bol elektrik nurianmı. pak, :Necatı be, okWundakı 

~ . ırço w..n va.mu.~. ~ gır- SR&4MUo. ~ .. e o ~ .. ıuwuc neye 
tt en··~, de bulunmuş~-~ '°1~!'a.~ Ber dolaşıy~. . i.r.ek için iki limon ~u, ieseıı hapishaneye gtrmek iBterim! ~. . evı salonunda şehidi 'Ye 
olan e hur İ&vf'i(!li telsiz sp·;ı.erl lın uzenae .-&digı • açılu Aee Hattı bir ;müddet IK)nnı. bir 1 ~bir~ . 1..~ bin. kl - B ben d bilmem HdııeıriıUn Wtib ~ prot - lralaMhJr llir .-ı.._~ 

~ 'JA ·-..zA ~ı.Mdlliıl~ nti ..-.1' ... .,.rn. be . ticareti lDBllDJll ma~us ce ı yo ı unu e . _ ...... 
'V<' ~ .AXEL FORS - natM>ee,_,. -.-.-e>Aoı . ~ı.ll- ~anJJ8.D:)e8~,, YQA, herha.niP bir kabahati fUzu- Art.ık anlatıyordn: -n:m. DlUMel'l'liDiınınee- ~..at !7.:-> kaqmnda *-letin Biye 
LU,tJD hau. a.kını kıırşısın~ bat.r ~u .kı Wıwn ~"' e ~ı,,tdı. Ve bu tie8.l'et ,gtt - 1i tekabbül edenler do~.. - ~ ,G>ktıktan sonra, da Saray ~ '!Del'81!1Dl dtlnya almtlt '9e 

Alıp payıtahtının haleti ruhi- dik.ate .,..adljmı 8tWıace öğren.o :çe..a:::Jdşaf ~~ ~e~.gı,~ -.Arar nusın a beyin t. Han- benim e.n çok dıprıda kal•eım yapılmış, bu _münasebetle . Türk terettttb edett ~ler m 
yesmı t;ıoyle tasvir etmektedir· m. ş ısıu.uı, on pen ... ,,e 118"+"'n ~ · · ·· r · 7 • • Yolu ~ı "8emliharriri lU-

'-- . . . B4lll J~Ulll dahili hafıbilade beyannamenin .+ıttikçe flh-tı 6.sını soy ıyeyım . bır haftadır. Evim Tal'. Bab.cak "fat Yüce bü..taa. at .. _ite çok mUhlm bir konferans 
-.- lllVC~ı muha.bır sıfatile ta- -r--.T- 6' 0

.7.,. b ~x ..A,,....ı;....; ,1ft_1___ B' ı.-'ta +: ı ~...... anın um 
• de iaomlMJaftD. ~ 'ff~ ~· nana U _,w_, Xı>ntoR .....,......., a'l,MUJ,,l.l,IU.UU Var. lT MAA gefiw jlJt gelişlerin 8İd hatn-eJa.n mişt:ir. ffatfbin h yecan 

Jbıb " hak a ~ki~likdeSJn~n~al~ı bi1 -~teei elm&ld& l'teraber Jllele ~tla\"lll muhafı-z .kö- Ji)ylüyordıı: mi içimi kurd ye.m~e ba.şlar. 1...-.~ ~n Nuri Dog~n~ ifatle ile 86ylediği klymetli 
r ue ı en 1 e a .uer ın e- 'Dn-n o:w.ı· ~~-1: u .. n" s--ı..: ı..-~•-n b" a.o.u+•n• . -~, ve;a..,uın:;; 

d ı. ~-1 d H d " "Berikı deki ilk t.ebtike i~ pekJeri ~nııa1D811ini U.Y911 bu - ~ .-ıııce, ~ . .-...ıs- a.ıuı.1 !\Al."'""" ır W"!l1"._. ,gır - da, '1Cbedi Şefin §ehriniizde eöy- ler, sıkeık alla larl ke 
~"'~ u'};U:- u. :.va .a~ Yil-~· - tini tak

1

ib eden k9"ntn lltlkfit <la Qey~meyi a1.tanların mahke- ~en ııak Jcahnağa ı8(>nlüm mi§ de beni dürtizyo~ gibi ... = tMJhl nutuktan pru'Çtllar Konfera.nsda, vali, beled y 
0~. a i'J"abllll ızaı k .ent ır kikalannı er.kelçl n k,ı)r}wdan meye te,•dii bavlayınee. fiyatlar bir türlü razı olamaz. Dwanda. Bu §eyt.an gece oldu mu mubak- olrumutı ~ OUmhuriyet 'Iİ komutanlar v.e güzide bir 

şe P. " msP u }lıın:ıa. ı eınez • ·· dört ·· · dolaamak . beni b.ıılıı.ıllğa ta§ lk ed ' 
amma v ıf<> icabı b"r g etec;i ~ocuklnr gibi ~QılcU131artna te - bu.b1UUn ~i. uç gun .-e~ı y • • v er. deıvrınde kavuştugu bUyUk eser- tabakası da hazır bnlunm 
her te like~e k tl.uım.ak m bu· luıdıJ.ilm eden o feci rıükut da.ki- ilk beyanna.mc dav.alıwıup rli- oo.nımı ilkar. İçen ~ zor x:wıun de fnrkuıa ~ so- ler sayılmıştır. l <Jevtlet y 

kalaıını yemden Naıpa.k 1.Kle - yetine başlandığı zaman yine 1 atanm. lugu dışarıda alınm. Dogruca. 
n~ot bd~ r edik•li h nilz Ü güp marn. B IUililer lngıltere11in Betlinde b\ılwıuyordum. Mahke- ~~~-.yerinde bir adam. ~plı bi: _dükkAııın_ önüne varır, e~zumm Kor kurı•ıgı~" 

1 . . harbe gırmıyecC2"ine 0 kadar e- me reiai general '"Boek von wuı- Büyuk bir muzayede aalonunda. c;almak ıçın kepengı kurcalarken tiiZ -~ 
~.lrı k ngıhz t.ayyarele:ı ın ıdıler ve ma::_,al • Göring in finP'l'n ' isminde bir zatı idi. Ken iyi delillik y~pabilecek bir ka- yakayı ele verir. Hapsın yolunu :1..caş .. ..,.nJnJ kaybetti 

Be l . il de ı arct .et ı- ·"" " 0
- bil' ti G"" · ·ıe b" ı.- t..+ .... wı ·u :.11ııC1. 

ı.. da be Tem"" Ih tayvare karar~ hın- di&i "Kukshafen e k~ryrı İngı' - ~ var. ur eeeı ı ır ı1a· """f"-'"'•· 
ler .., ;G arol e ı n r- - 6 "' " -'I d da · ....ı:.. "b" ~s:. Eh da. da b ...... "+ ... k 
d 'I"'- 1 d b 1 d da yaptu-dıgı hava nümayişleri- liz tayya.re1crinin ,Yaphklan akın tlb, yahu bır ..ız gı 1 ..vz - ora u """"'_.. ar- Erzurum, (Hususi) - Kor na muteveccihen hareket 

e :x r m tl w uyor um. ~"1"" or nına Pi-rmez mi., ...... __ ı.. .... ı....... A 1ı.._. N b' Cüm 
S ha kar t · d ~ ne o .kadar bel bağlamJŞlardı ki neticesinde phsf emllkindcn bir ~ uy • -- · aıınıur.y .......,..... .aıuH.Y a ı hunyet caddesinin m 

t d "kl 
1 

: u ~~ Berlinın bir ha.va tanmwına kısmını kayb(:den .general eah - - Peki ba.pWhauıde ıae yapar- . - BayıN ıİo~ §aŞılacak yeri Malkoç tubıldıığu zatürreeden hasında tabut, bir bahçe gi 
~n 1 

a ıı marue kalabileceğine asla ihti- sen beyanname yağmurunu boın- em!. ışte burası, hapıate artık aylarca yapWuı btttün ihtinıamlara rağ- çekler ve ağaç dallariyle 
. Al a.ndr.rp tz dakı o- mal vem1iyorlardı. bL ~uruna tercih etmek mcv - Ne mi. yaparım? Tuhaf yata.run . .Bu yattığım müddet men kurtulamıyarak ao saat .son mi olan cenaze otomobıliJı 

n® . .yn tan fırla - s· oaJ h ha.yal .sukut da künde idi şey! Çalljınm. Oradaki İ8İJl1 eey zarfında bir gün hırsızlık etmek ra 44 yaemda. iken fani bayata le ·rıı i. 
dım. ' bcnun gıbı korku ve d h k ~~Jh. ey ı tu u Ben ke~di hesabıma bir bava yar .atıcıhktır. KJminin eaketi- aklıma gelmez... . gözlerini bpodı. ı:::ı ... h . bütün ~ ı..:ı 
§et JÇ d atak.larınd<ın fırimmş ~;o mu ı o muş . . . . . ten . . -k" • . De . derin ... çekti· ~.rın ·......u ..... ,,'iT,._ 
BcdınlUere kar~ kendimi • • • bttcumunda Berlinde bulunmak - nı, ıluınının ~m~ . mımm l'lll 

1~1 
. • Bu sabah ondan tt.ibar~n akın vaktinde caddenin iki 

bir y naP atınaJc jqin k~ya Herkesin bildiği gibi ilk akın- tan~ hücumu yapan ~areler de evden gelen yzyeceğini ~ - - Ah be'1. dedi. Beni bu ha&- eden askeri ve mUl i menıu lar, toplann:uft,ı. AralıılMar 
d "Berlın bombalaımmdı. İn• den b'rlnhı iglnde-bahmmayı ter- nm . ..Akı•m oldu mu kwııdığım talıktan, bu illetten kurtaracak biittin teşelikWler ve kal balık ederek k vetaltin dill.a 

~r:~<-.r eı ,.0 u k ı ud n gih?. tayya; ri bir nüına.yj§ u.- cih cttjğimi liÖyleuıCe lilzmn ~ ~ dümdtiz, d~ ~ Or- birisini ~laaın, bUtün ömrl1mde halk kütlesi, MareeaI Çakmak liğ" ve ;erereklie piyade olıııım-"a 
" ' ile "ktiI ~ ...... 1 di A _ g6 • taköyunden harmana gıdel'lJll. onun uşagı olurdum. ı..--"'-ı.-- . b h.,._· • d 1 bcmbe av. keadm i~ rdi. Kadı la ru~u 1 a e)o&,l,u.i er • ~- - nw,yorum. • . . w. • • • • 'ııı:uwuwuCBırun a~ını o - rabal n t:ıkıp etmenin · -

. dan yi ·mı dört saat geçtikten Ne demek istediğmı anhyşmı- - Pekı Tonton, eimdiye kadar dumıuştu. h- k uda y.iimleııoe Aalk 
ra ge~-tn~uklkcnandnıilerile, ~ocab~iknı onr. 8 hnlileriıı yar.afa.wı.ıı gu- Avcılar bayramı yordum! Bunlar benim İ§itme • kaç defa. hap&e girip çıktın, ı Tam 11 de Türk bayragına sa- '7~ı.,;;.aarkşıasdar1 ""deme,,.... ...... +-
' e ya~ını ır - . . diğiııı du d ~ kel" elel"di cw~r b" d.u,üD daldı. ı-..ıuc "'" • .._.. ..... 
te süıi.ıklemek için tela w hey ruclan yemden a· det etti. iz.mirden !Yıwl1Yor: ... • ıyma ıgım 1.?1 .: 1. ır ceye t . • • 11.lan 'tabut sHAh atkada:Jlarının tevellid tee.MJürler içiıade 
can içind bulanuyo la.rdı. Ka - Fa.kat bilahare biıı;ok kcrelaı'. 1mür avcı ve ataıru.r uıeıtı13·~ Y~e alık ~ ~nu go- Pe.vnu- beubını ~lamii bir omuzlarında hastahaneden çı - Kabr:ista.nda da taaut ,.ne 
dınlar keııdilerini ~ kta. em- dü üııdiim ki şayed o ilk akının senelik bayramJ, diln Buca nnluy • rür görmez 1:Araz ala.yh. Karamanlı~ gıbı ~~~ karibrken etrafı derin bir sükftt subay tarafından kabre m · 

' vuku buldum•' 4 eylı11 gecesi nln Tahtalı Jrnyüade y41>1lmıştır. Vi- - Sen :galibe. bu a~ tı. Sonra zeka parlıyan gozleriııi ı.aplamı<>+• 8 ........ k. '---doyu k h berk 
nıyet bnda bulduk ı ~n ,.,~ " 1- ., ~....a: • • n o;,... <><1""' ı muı en emen es 

"Berlin İngihz tay :relen tara- liyet, belediye ve pıırti er anı chlvet RD....,\yormlll. -.u. Ç&'\drdi. ı:ıırui"le silahlı kıta "Clenkler 0.,\•<>ı:ıyordu. kor udan dtışUp bayllı lardı. " ed1lnltihrdt. ~ saat mrtte ., ö . . · " ' .. 1 ...., ~ .. 
B ka.dw ban fından hak t. ten bon bala.nmış b lQrai:ı bu .Oreldıen - Bu cia ne demek. - yle bı.r §eY sor4.}'orsun iri, generaller üçüncü umum mü- . . 

ır ş.: y olsaydı harb imdi -çoktan hita- a~ Tahıalı ~ :;.'c~~ - :Bttttbı -.ırrı aana IÖyliye - bwıun cevabını ancak bapiSha- fcttlşlik b~ müşaviri, Parti ve Defin me!'88mıtnden sonra 
Ainanm, k€ındt ~ degıhm. roa ermiş buhıuacaku. Eira Na- halline' aelln11 'd&vuu.r dövul:nıeP. cek detiliz ya.. .. (l)ğremnoğe 1tne- ne üefteri bilir. ':Yirmi mi, yirmi . HalkeVi nislelli, albaşlar, büyük komutan M~~ ~y 

Gel . ta.yyarelor· İııgil~ tayya - ~ milita.rimıinin teiiirsizUli an- zurnalar çalmtıla başlamış, Qğle ye - rak ediyorsan .bizim eve gel.. o- beş mi? .. Ben ne bileyim! Taşı- Uııifomıalı ..auba.ylar memurlar fakat çok belıg bir lritıı~ 
relen o amaz. Ha ır, hay r; bu l l l ktı • metti fevkalll.de neı;eli bir hlıva içinde rada -eana paşalar gibi bakar, hesdb et adlanan! Dltanda ı..-11. +-ı-:\.. ~•"' ' u- ı. lımmuş merhumun tarillşeı . te b' .. ık B . . .. aşı mış o aca . ve ._ ~ .....,.,.or, ıaur .omu- tınd ı.....ı..-....L. .... 1---
ış H' yaıw.,.ı var. ı lDCJ u • • • ve davetlilerle birlikte 7emnişt.ır. Av 1*yler koğtlşuada ~--! !fula kaldığım .alb gtbıdth:. tanlık binası .... ~~- k ya an ~._.,, 
Jazqp W~rnan "Bu •t Bttli- ve ~ o,....ı.ı n.lmlf, .milli o- . . · onunuau I~ en demiştir ki· 

. . ._ Beri inin ikinci hava hücumu - J'Ulllar oynanmış ve bayram çok (iı:oı:el - Beyler kGflqgu mu? ne ıae yıne tlıfanöa bir haf- bir kıtai muntazire son tazim ve · 
nın llll maballeainm hl:'va -dafıı ua ~ olmşşm& lltAid olmek- ıecmişür. - Öyle ya... Ne zannettin!. ta ~lnilabiliyonım. 'Ya Cleli ~ak- aeUmı borcwıu ifa etmek'Mt bu • ı "- Arkadaşlar, Malkoç 
te~b kumandanı ~u;,,. Be. - lığını birincisinden iki ay :tOPl'8. Bizim birinci koğı.w değme...- - !.. lunuyordu. tiyardır. ÇUnkil; haı:id haya 
n.a dUfllJ18Wfl hava m~dafaa ~- sma tee&dW' eder. V ı ıf' A :r- ıfiyelere değişil'Belll Pili de banL - O de. \kim? Cenaze nama:zı ~e par- ebedi hayata dönerken 
tiba.~ısı ~tP ~hae gelemi- Gökten İngiliz tayyarelerinin Yanş'a b"4dM1Ddan .Arslalı .""1 Mill>arek yer, aa.ı:ıa.tocyom ... Am- - 0na hapitihane httlblUtt der kında Lalçap camii önünde atkadaşlaonın, bUtün EnnJlll 
yecegmı damıa .llDYler dururdu: at.tıklan _..AQNQelor .Nmwe. hafidi merhum SWıeyman ~ retı-: t9'Ml ıbekU..te b'lY1-e, • )er. IMUbaN bir eaat bile lllf!lr- Jıulmdıktao sonra Kars .kapl81 halkının göz yailan ar. 
Ha)'!r, bunun anlelnı yok .. Bı- ı..ft ~:.« .._.__,,__ -ıLa.1 kası Umumi Eınptyet Bafııı.iltıerclmi kılh, .. -1-- •~·-·... -""cietnM• best _._....lre tahammW edemeL ~-...: . deki .. ~ı..;tı t.-ı....:.."'--· ton-üa gömüldü. Ondan 

•.-zL y) .A 1--- b 1~-· ve ._v11. --..ı -.7•-" '8.-.e- Mtintt 8-av ve Güllıane Tatblbt YDLU., On.~ -- e--""5· uanCJn ~ er n.AUL.IDWWM- .r--o 
ncıa <>g u .nııuu.11 ava nu ~'Vetle- !!o b ı .. ..ı.--. . .A, • a.ı.wı, Bi.dlr ,_va aneak ..- ~ hili aöyleotyoniu. ~ nun olmı,yan, onu ~ . "ıtihak etmiş 1 1 b" mec, aş_... rıammı yıne _. aıektllli w hMtabenesi ~ p.ro- m -...., 
nne 1 wo an YBI 1 ır man pqitahmada Mıluo..,_. • ı...-.a 1IMtor' .,._. &erWm aDD&- ~ak lain. linbiliriz. isinıJeri sınüamağa ~ft!Jltı. g0nd11z görnşttlğüm dhbablar bir kişi yoktur. Hepınuze ve 
bayan da bom aghyor, h1m de dum. ..ı.ı,..,_ kav w.fat ~- c.-, _ Kıwnn a'ontenum. ... in laıdoslar, "fabanı ~ .- i9imdi içeride, bu '1>ek ziyade miz onmı gUri !azil t mil 
muttaaıl : ııu afer tebWle ~ Ylt'IJ- ııaı.i bwıUıı ..at QP bh)i9 Ama'ftli. sam.tnı.ıne! lar, ilülgeçler, Wqeg 1Ye.,. aevdlkJeri villada,, yangelmişler, olmıya çalıtallJlı,,, 

-tBeni. aldattılar, beni aldat- memilij. X'Mıız 9<11nd,_. pro-~ == '::!ı 18 l(o. ~ -ffierdm -rwtnn 90k .-.... . .. ve ilh ilh... Jrıey.if çatıyorlardı ( !). j aı ıhaberi gueteize _.,tı 
bl~.! d~yıp dunıyordu: jektör ı~ntıın , 11""'1 allimi wiDdeD kıtm..k •e Wh ~ en rpum.almda. ~ oıun,w ;llilrıbile ~ b1a ,;.;...._., Zihnimden bir &D olllann llÖZ- ken baft.a '111eriwm MaUmııuı 

Çünkü bu masum nıneye Al- senuı 'TellkMriıııe bCdukJan • " .ıd ııt ı ı ı:linı kör. o ıiııli yaı-ma& Q.stiDe glda8 ~i .gWomu. leri geçti. Gayri iht.Qrarl .kafa- deldi aUıeBiae 1re .-.. dıa 
man 1:opraklarmın- ~rnaoın bir ma.n bir hava akını başldliı • /1 • 1'ulıılltmr, dıliNn pi.,.._. ciur. - JMnek JQ, .dedim ·~ bldınp bu t.uhat biuaıJa bak- f111Wı ulladı!flaıraa ••• 
:-~ticımnmdan masun bulllll- anlatılanı ..o1cbı. ., L o M _ .._ ıneden ~ ,._ llPllhiblea,, de wer. Um. Bütün tibderim .ib;peati. mı•hebiriıaiK ~le w•# 

u u o kadar çc>k tekııu- et - Toplar illesıı«e t.wlar buı. JIQll M<111ıtıı ~ lorNı•ı vl~ &ebJtehe ile (IW.dti. SMij.yetta, telıeddide .muhitin rimi eaetıMme ..m-. ...... ..-ı 
aıiflerdi ki zavallı bütün safiye- maz halk da bir .ı ıMUadıe • ı1aı.n ..t:lllMal* ~- .. ""'lltipl Jkallar ~ 'ıbir ... _ &n ;ne &'ijromauı a ~ · kadar ~d ve ibJaiyetin rica ederim. 
ti Ue buna inanmıştı ve timdi flw'Mll dctiııı kfiwPıw w _ mekll ~ 4JMv .,..\Und ~ ••....- blmJJ'Ul ıırdbet8lnM wı. ıDsba .mn bitınecijjin _., de ~ lruş;ük '*' Amil oldqğu 1 

tebltke dödttklet'lnin uğuldapıa - Jaqı. · Berkan Jgu bir bQtalıtı muı.aıab ·"1eııbiıe ......,eı. Bilu ._..,. 1er var!. ubakkaktı. '========::=::.:=.===:;;::;;; 
t .. ..;ı· ta J • • ld"k l . . Rıza pqa 'Karakol sokak • .• 

aı ~· az yyare ennın g~ ı - l\llb• ~ •Hlll'11l~ ,...... .... ._.. ,....._.. : Yanından aynlmıltım. Bal .aaatte ·~onton J)apdın1., 
krini haber veriyor ve bıçareye lari .treJJaDl'Ul'Pelearin a..,t ıt•'Wlf• ..-ı\lltNr. eıı ı llultbl _. • _ Ben: de \tair ~ ~mi~ 'Kulaklarım uğulduyordu. Bun lika.bile .amlao bu .-.uı ha.ııt.a. Bayan Valride IŞ111 ile 1'ar us 
hakikati bfttün çıplakbğile an- ta~ btAıeo. toplandığı ıbakı da erindeıı k~ ..... le~ ıtDn wnna .. tM 118fiyöPtWü, 4Clll'Q- lann hallta dffiuklarma "hiç ~p - belki de hUr insanlara imrenme- pzete ve meemtta buy 1 

latmw buhm\lyordu. kuıdaki idıtialvla ...U qw - k~e ı»Jtl~ ve tliqaııd _.. - dÜ llJ'l'l .,...,_..,OPUIU!.. <tedi e ydlrtu. FaHt o \kaöar ıttıtlı yi sklına bile getirmeden hapia- Tllhir AJtuınlvk bUC'(ln T swıd• 
Birinqi akın Whllkeeini oıı riJe ~. Zka......, mllndeM~~aııekU::: 8cm1a<tM&m iltlft-«ti: ..n111byordu .ıri .. UfllDI, bir iş hanenin muzlim 'tiir 'k~aa Jenmı ıo ctr. Tzmafeyne mestd 

dairi~ •itnaktıl kalmak aureti- yağan bu ilk N~&Dle J!llimu-. ~:.ra ~'eldir. :U.h ftbrnet ey- - a.ıde lbir ha8Wlık ftl'... in hapi8ha:nenin öntinlen ıecr kendini ltim bilir Ae katlar m~ yuva kunn arıııı , e mes1.td b r 
le ~tmıı olduk. ~ neticesinde Beriin soka)çia!QM lesin. Memeli ~ ,.....m \k~ mem ioab -etmişti. tlliç ~ eud hisaediyordıı... ııürmelennı tıemennı e,yleru:. 

- lllini Ali bey ltr kl3 töııdermit 
efent:ım .. görmek ister miaiQiz? .. 

Can(eıbl kaJfarurı .eu line Lebibe tı.
ıum efendı hemen cev~b vermedi. Kaş 
ıannı kaldıraQL.k dpttWıdü ve i.deti ti
ze.re d\iliincesini yüksek sesle iah 
etti. 

- ..... ııe diye .U QeY biaa Ju& 
yoll84fUt ? •• ı&aba.Ql ~-~ şv~ 
b-.ına söylerdi.~ de ti<: od&bk QQJ 

kiUi\Ur .. ~e ~ y~ . Son-
ra, ö~ .k~~ ~ ja ~'"1 gi 
bı öl~r)ftr. Veıi*a Jlt\litıP ~ ~ 
lur ... Qpı,. 1ıizıneti içıo .... •hfl 
geç11pı.dıe -9~li Vaki~ ile Mev -
roote'n ·n yerine ii<,> kız ~ i\ldık ... 
liayr, W\r.. · iyarw tierain 
Canfeda .. km kim ~ .-. pri gc>
tnrsiı.. 

Cauf.oda ~. haw•mef"Ol'dia1n .em
l'ini Minen Jıerinıe ~- Adeti 
:muJ..wqt .edeNMioe .uıırar etti. 

- l'Wtat, .Jmı bit- iıaf a ~is. 
fe.n& ~ Jllf&NÜlll •• 

- Ne ı i. e 'im C!AJl.feda? .Oka-

'Kız başını bidırdı. ıtJsun, d4mtlk 
tild-rler arumda gök ınngi, -ımwi 

özler, hanımefendinin sert ile . ~. 
Maıumefeııtli Canfeda ktltfaya: 

~De 'llamnMlendi .Qanf..,. 
du: 

- Apma l>tllftm mı• .. 

- ~ efendım, tmktım, 
tamam, cürük de yok. 

- Pekala. lla.ntamdlı. da. soyar. 
tarfına ı.>ice b-ctkarıwı, e mi 

feda! .. &kın b ı yerinde lekeı&i, ç 
olmasın .. 

- Za.tıen Ali bcydeo gelen 
.hop temiz çıkıyor efeııdiın. 

- Öyle amma, biz .pae .bi'"'""._. 
den "#a~alım . 

- !Pekı ~f euWaı .. 
:Lebıbe hanımefendi 

hituben: 

Havdı, dı..,- ç* .. 
dedi.. 

Kız c,:ıktı . J ,eb\be hnnım t!fen 
Çanfeda kalf konuşmalann 

ettiler: 

- Acaba 
bu lw içbı! 
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SaYla: ~ · 

A muallimlerinin 1 

•• • dertleri uşe ZI ı 
Har Spor gl.bı· futbol a -{)- -o- ~ .. -- J. r aaş tarafı 1 inci sıırııfede] . • . • Lisana talebten ... .-... 19 (A~ 

mimle gazetelere yn''" yazmanı11 [Bas 'tarafı 1 ine• sahifede] Bız burada Tıcaret Vekılımı - ~ . ~ 
<L"-' •• d ı...· . ..k k'" ük" "I da k MCcllııi ı-.A.• Refet dfl Z *'. 

bil ·ük bir suç s.ıyılacagı ıhtar e- e~r e en uuyı.ı '~ Qil • u~. zin bilhassa bir ihta1 mı kaydet- 1 e yap ca . u~ 

mevslımlnde oynanmalı ır <lildı. Onun için aclı'e.slen.mı.ci ya- ~ss"lcr de galı~a. bıze duşmu.'?- mek istiyoruz. Vekil, gıda. mad- ~kara, 19 (~) - Ticanft ~~malm.ıı~~llılk~!ml~ 
zan amakta bizlen mazw· görü- t~r . .Mane~ ~elkı en çok musta- delerinde güçl .. k cckmemize ih- Vekaletınden tebliğ .edı1m~ • mmmnı b3%1 ~ 

[ AHA 

- -- --·-- ııüz. rıb oıaı: bızız, fakat maddeten timal olmadığını soy'ediklen son Son zamanlarda lisans taleble-~~~ 'Vb Yftlll 'b8ııı:.ıı 
~dıye kadar fırsat düştü~te lebwın denizcilik sporunda khib- Söyliyeccklcrlmizirı yalan ol- de belkı .en a~ mütees::;ir olan ra ecnebi meı .di nıaddele•·de rinin el serişi t~ 3rapıl~ ~Ü~ vfülyet 811 

her ışın zamanında ve mevsımm- l.!r namına müsabaka yapmasına madığını tek mnallimlı bıı kö- memlcket~nızdır. . 

1 

tasan uf yapmakla halkımızı 1 tadır. Alakadar tüceca11a:rın • :rele~den. maaş n ımeımır '11 
de yapılması lizım geldiğim Jaz- bt;yük bır isabetle karar verilmiş ye yapada<!ınız ufak bır sevalıat B~u bızc hatırlatan Tıcaret ihtiya,,larını karşılıyhc:ıklarını rıni sekteda.r etmemek için tel . enn~a ~~ 
dım. Bugün yine bu mc\•zua a' - o.d ğundan, klübler b.ı güzel spo- vaziyeti bu tün :ıcılıgıyl ru"evcla· Vekih~izm. dünkü beyanatı ol- ve bu vazif enın h lkımıza Juc-- gro.fla vaki tnleblerin is~fma gi- ıaıd ka.nu:ın n1\tvalika~ "b'ır madae 
det etmek, çok söylenmis sözleri r ... ı:;yık olduğu ehemmiyeti ver - d""k kt" • · du. Fılhakıka Topçuoğlunun da tügu~ .. nü ılave etti: dilmiştir elden~ lıakkınıınki kanuniaı:ıjl-; 

na o ece ır. d d . .b b :ı...:- · •• ı · · tekrar etmek olsa dahi, zaruri bu- m. ğe tekrar başlamışlardır. 
1 

B d-rd . f ıgı gı ı, ateş h ttının yanı a. M.. 1 .11. Ancak bır çok mallaı:ımızın ih-1.uu.ucı mum ermı :\ para ,; 
- u sene o um·u sını - ~ - rem o mıyan ı 1 ıyac- . 1 • .J.~1 _;~~ ,,. 

1unmakt.:ıdır. GalatasarayWar bütün kış jim-
1 

. ~ ında olanlar def,'ll, yanı başı- 1 1 b b 1 r cmı lisansa tfı.bl tutan 'V" 10/6/ uı.uwı. eyle~ .. 
Hep bıliriz, fakat nedense y.1- n stık yapmışlar ve bundan hayli h~~n a5~ ~asıydle Gmev udumuz mı d olan menıl ketler içinde a~u:ıı:: ıal ~n~ ına mı ı- 940 tru ıı nde mer'iyete ~ Meclisin bugünkü toplaııtl~ 

Pamayız. "Nedense, gıbi müb -1 evvel de yüzme idmanlaı ına baş- 1 - ~ yı bul u. lecl.'k sene de gıda maddelerini vesı ya ta- sa la ıyı 0 aca ır. 2 13477 ı:.-ayıh karanamenin ~ - da belcdiy.eye kanununun 23 üncü 
hem bı bebe atfetmektense bu- I::ımış bulunmaktadırlar. be ı~cı sınıfta açılaca,.,,ındanHbu bi tutma~aıı yoktur. Ekmek ve .. Dıyen To~uô5.~u , ocııeb ve retı tatbikına mütedair talimat. maddesine bir fıkra W •esınc aid 

. . • 'ekun daha k ıbaracaktıt. eı k r· ti 1 d .k 1 luks e yayı bır mı•d et unutma- .b . . . ·-:ı...· 1.. ...... _ •• de ·· ı na ıhmalk ılık ve laubalilik de - Dığer taraftan Beykozlular da • . - · d 
1 1. er ıya <ı.rı ıer yer e y se - · 1 a.me mucı ince lisans ıçm v-ı mazUd.w. uzenn muza ce' 

Jnek ha dogru olacaktır. Hep ca ısmaktan gaJ kalmamışlardır. g~~ verPccgııı_ ers nn P n- m ir . Bızde yalnız şekere - o mızı, yerlısi bulun 11 m 1 n Y • tal bleı meikfır talimatnameye reden sonra tekrar en umcııei de 
bilinz ki futbol eyifild b 1 r ve Bu ıtıbat la pazar günkü yarışla- la. 1;;1 hazırlam~~· v d ıta! r~ bul- 'ergi olnrak - on kw'llş zam bancısına asla '\ ,;ı-, ızı t :-.·- ili ık foı üller dahilinde y pıl - edilmiş ve d vJet demıry 11 n ıs· 
ı iha " m yısda bıter. Bu sporun ı ın m raklılnr için he~ ecanlı ola- :. ·d ~~nra v.~r ıg~n : 1 e~ a;..rı ~. pı dı. Diğer da maddelerin- siye .~~iyor. Burada k dı?I ra ması l zım geldiğinden ih~eat - timlfık kanununa müz ) yel kn -
en ço tekamül devresi g cirdi

0
i ca~ı muhakkaktır. ır ~ e~e 18 eme ·· ır t: ~y d ki yük edik hıç kımseyi da buyuk ~ır pa.y a~'ll'lll~l\. l· zım- c ı. r;n taleblerini bundan böyle mma bir madde el nme ine d ir. 

nı rde bu i boy yapı - TAMll\I )~zıhı l~nne yardım etmek .. Çun k .utmadı ve hiçbir madde ve .. dır. Ecn bı men eh mrulnrın en formül ıle posta kanalile yapma- kanun lfı.yihasının a bırincı miı· 
lm u ıs vapılnıa?.sa muhtarın • . . ağırını i tihlak eden onl rdır ~ . 

nı k ır. }'. sen böyle olmaması 1. t nbul Su sporları Ajanlığın- b w k h 
1 

k sı rn \e tahdıde t.ıbı degıldır. . . . . · ları lazımdır. zak resı yapılnıı ır. 
ı kunse mantıki bır cız dan: 

1 
nza ~·~· ugr ma 1 ti. 1 ço Son lıacıiselcr, İtalJ anın har- F...mpnm n n metre 1 ıkı bu uk, Telg afla müracaatlar yalnız Meclis n'iüza.ker n n 

·tır. Halbukı Mı.,ır se· t -Bol.-remiz 1940 yılı yüzme m.\'Ve 1 11 
• • be ınrmesıı den sonı a Akdeniz - üç lıraya yerl~si dururk 11 on, fe, al de ahvale inhisar etme- verirken riyasetin te ifı u rıne 

ya gın bız ın "te - t şv·k miısabaknlannın birıncisi 2 - . Merkez mekt 0 ııın h~f- d ki müvareclatı kapattı. Li- on beş. lıra venp yabancı!'lını. l- lidıı. .. ormal hallerde telgra:Ba hlı.ftada bir caı şamb gilnlerı top-
kan olmay n: , milli kü- 23 6 940 pazar günü Btiyükdere t· da bı~· sııı.:fa 26 saat dc~~ne ma.nımıza bı ftad beri Ça- mak bız ~ kadınlatıml.7.a. Ciu • 'aki müı ac atların kabul edilmi- 1anılma.sına karar mıstir. 
nmız yıne 11 kaldı \C Beyaz park yüzme havuzunda k .. r~ı hız •. dort mı~a hırd n .~'..il - t kkal den b"r vap r girmedi. mez. Mıllı .~abrıka.ların amele ta.- y eğı, lakadarla:ra tebbg olunur. 

1 haftasına yam İstan- yapılacakbr. tur ve zıraat dersı olmak uzere Bu ıa muknbıl Karadeniz a ıktıl' k~.~~arını u mıshne çıkararak . Meclis haftada bir gUn 
2 -E.'vvelce klüplere gönder:i- 4::> saat ders okutu)oıı.ız. Hem , Almanya ile 011 )apılan ıhza- butun memlekete muhtar oldu~ S fi A _ toplanacak 

l l program mucibmce musaba- de d vamlı ve binbir yokluk i in- rı ıtıl tan sonra bu yol fevkala- mens~catı yetiı:ıtırmiye ~lı tı~ 0vye er rn a Aııkara, 19 (Husu i muh bi· 
B gtin erde maçlara gidenlerin kalara tam saat 14 de başlana - de . . d ehemmiyet ke bedecck, tica- ve but. n dunyanın kan a.gladıgı d 1 k 111.I h k rimizdcn) - BtiJ · "'ır·n t Mec-

l'iız ru gıbi çok yük k bir bı- C<tktır. Bır sa~.t fazla ders okut a ?ıle t'CL mm azencmızi eskiye yakın hır sırada y b~ncı mallara. avuc VU U 1 a 1n1 tisi, yaz mevsimi dol ıy ba-
let pa ı vermekten mütcvellıd 3 - Talebe sporlara kendi h.cme~ .u~rct ve_:ılcn, \:e vazıf~- bır hale koy .. caktır. dolusu_ pa~-a dökmek \'atanse\er- f d 1 ? dcma haftada bir d a olm k ti· 
Slkınb ma bir de sır, ğın bunal- mı>ktPhl<'ri namına miisabakalara sıne aıt ışı yaptıgı halde ye,·mı- Bununla beraber dünkü bir lz- lık dcgıldır. 1 an 1 1 ar m 1 • ZE:re çarşamba gi.ın n top na-
tı . . . ~. ye ve harcırah alan eli.Ter me- B · b ı k ::.ı · ktı cı ve tlı.hammülfersa sıkıntısı gırmck hakkı venldıgınden bu b mır telgrafına göre bır Amerika ızını ya ancı meme e er ıs- Roma, 19 (A.A.) _ D. N. B. ca. r. 
irv lılmcktedir. yüzücülerin yanşlardan evvel su murlann . kulakları çıı1.lasın ··· \ puru, bu limanımıza rnrnuş t.ilısalleri ı ind zaruıi ihtıyat>- Yeni Sovyet büyük elçısi Go • Salı günleri toplanan P rti 

S . .. . Sız de \'1cdarunı7.a el koyarak şk 1 d bi k grub d bad b · ah d kı cocuklann ay.1kJnrın sporları aJanına muracaati la -ı . .. .. .. . . 'e tütün yükletmiye başlamıştır. larnıuzı tc ı e en ı co ma relkın ltalya kralına itimadna _ u a ema ler em e gun 
d bükmunuzu vermız.. '" ı ıı· ı k ' 1 · · · cd 1·"' aki kalın yün corab ı·. tik tek- zımdır. . R ı vapur belkı Akdenızden Sü - d !er var: ı-etro , u oz, e~ - rr. . mi persembe günü tmdi ede- en ı .. ıma ece ..... ır 
lllclikl r \'e bas} rına men şıd - l - Hakemler: Rıza f;ueri. A- 3 . ~ Kuyu~at tam m rkezm wyıs kanalına gececektir. Fa - te.. ılh.. bunl..ı.ıı kom ul rımız- cektır. • 
detti günesin ta.zyikı ıle ı;e hale dil Gıray, Bekir Macuı, 'fevfik a~·nı~11_"· Yanı ba~muallimlı~ ~a- l at ne de olsa Akdenız yolunun dan temin cd.eıkcn de olsa İta.lyan siyasi mahfilleri, iti . Uzak Şark a Ingiliz-
JYoı=•·ı . . 1 • kl s· k N · H l" R s·· zıfesıru de fazlasıyl gordugu - l 1 b .. b""tü· k lı ahd d 1 b 1 b" d Japon an}~ r-m-::ıı c-ı ı:>" u~ erını ve nası oyna 11 · .ınnı o e. evın asan, A ı ıza o- .. h ld k in . ~ ınıru1 arımıza us u n apa m u o an u yo ra c maclnamenın İtalya ve Arnavut- "'l uı..;ıı 
cli>c.;;.... • b k- . . Ü muz a e anuııcn verı ıesı la- k im - b" :l lild" 1 . kl ku k tı ak ~~uııun r ere. zeı alp, Nurı Bosut, Hıkmet s - . • l)a<'agma ır r c ır ve n- ıpe ı m arı nnaın ve luk kralı maJcste Victor-Emannel Londrn, 19 (A.A.) _ B. B tıer 

B- b nl d b. t f b . d - H.. edd. G"· 1. zım gelen makam tahsısatı on hır 1 1 h b" b 1 k k al d z n a ır . ı a ı 1ra- tun ag, usam ın 7ure ı. . . gı ız er, ar m u em a ız sar- paramızı <;ı armam , } ıu namına tanzım edilmesile Sov • bugün Avam kamara ında T eut-
j(a - N "h t ,, 11• k.. y k d . . 1 . 1 1 ~ 1 senedir yalmz tek muallımlı mek- t .. 1 . tlatt kta - 1 h İ 

cagız. .ı ı aye mı ı ume u arı a ısım en ya?.ı ı ı ..... wm 1 "' .
1 

sın ı gun cnm a ı n sonra para • erme verce :;ımız mc ı e- yetlerın Anıavutluğun taıyaya sin İngiliz imtiyaz mı taka.."llnda-
:rxıacı b" tel · d ·ıa · · k d l ezk. · tep eı c verı memektedir. k. Akd d ki" t d ~ ek ı d .. an ır zaman nr e ı ı ıs ar ·a aş arın m ur gun ve sa- 4 ... ··r . . sanırız ı, enız e na ıya er e;:mem ıeı ırrııze n en ilhakını tanımakta olduğunu te • kı mc elelere mtited ir hır ıulfi. _ 
b • ~ .. - nhı c-ttış, merkezde gor- k d b 1 kl d llliun • run oldugu muhakkak- atte musabaka mahallınd bulun-ı a·· -.. .. d d .. k ım anını a u aca ar ır. borçtur. bal uz elth,nektedir. fın yıne bugün tn ilı v J pon 
tır ·b· b te 11.1 1 k d . a1 . 1 u unu sen e e gorıne L~ter. v 

"gt ı sc ı er c en ımızı m arı ırca o unur. El . d b. k d 1• h t Dıge.ı· taı·aftan bildirildigine hükfunetlcn tarafın an imz:: e -
h k k · k b"l k f • ımız e ır u ret ve sa a ıye t k" 1• s • 11 k a sız 1 arsa ı e b,ı.ş a l'lra - Kongreye davet 1 d - bildi- · h ld . y 0f mQS mu o, lr Ur y ye a i açı- gore, itima.dnamcnin takdimi me- dılmiş oldugunu b y etmi tir. 
~ k d " . · . d er· ~ k d· • o ma ı ını gı a. • - ap u ı . . 

en ımızı )er en coge a • ı F'eriköy İdman yurdunf.m: f d" <T·b· b ı·k .. 1 1 ı, sımı Roma harıcınde vukt.ıa Bn meseleler, tedhı "" fa lıyet-
erı ufal b " .t. b"J k b 1 ·t ,.. e ı ırn... 0 1 ı ey ı soz er e h ... J 1 . . .. . . 
rni c ır ı ıraz 1 e a ll c - Yurdumuzun senelik kongresi canım yak - ve merkezdekıler um UJU ran r a a nıyor gelecektır. lerın onune . geçılm~sı ve ıntiza-
..... ;ecek derecede haklı buluyo - 23 G. H-10 pa.zar. günü. saat 1 O da muntazam zam gordükleı i halde • 911(( mın_ . daha müessır b r surette te-_ 
•u.. [Baş tarafı 1 ıncl sahıfedel B ş t r fı 1 ıncı sah fedel T t ı·ı 1 1 

• . . . Şıı>lı Hrılkevı bına.sında yapılaca- zavallı köy muallimlerı boynu- dün b"t.irilmiş, hakkınd"ld l•arar ve musevı milletınden Zekı Ese- 0 a 1 er er mınıne matuf bulunmaktadır. ti-
• lfıç bır ı:necbunyet olmaunn bı ğından sa.yın üyelerimizin gelme· nu büker. . altın ko.- lafname, Çmdekı gümüş ıhtiya-

1 ıs tel nık ve sıhhi m hzurlnra 1 • 1 1 . .. -· . . [Baç tarafı 1 inci sahıfe~e] ti'-·le bunwı c"cnebi dö\izi mese • 
. ~ erı nca a uuur. 5 - Bugün beş muaJlimli kov keme, Kastronun, ihtikar çırmak uzere geldıgını haber al- nı komsu bazı devletleı c temmat .7 

men hala futbol oyııandı&"lm, • • · - · · · lelerindeıı de bahsetmektedir 
~p.,8- t 1 t · bal Şışh - Pera maçı tehır mPktebi öğleye kadar okutup 'e istı arka ıle termosları sak nuş, uzun zaman kendısım adım verırken Rumanya ve Bulgaris - · 
f"U-.:ın op a an renman ve ıu d"ld" d k"b tm 1 ·f • 

ıd - .. k 8 ı ı 1 günün kalan zamanını da bo~ o- ladıgı ve gid n m .. şterilere ter- a ım ta ı e ı , mu ıtelı yer- tandan bahsetmemi ve İtalyanın Sovyetler Baltık ş hirle-mac ar yapı ıgını gorme - ~ ı d l l d • 
leYiz. Bu işi te\'il ctm k ımkan _ Şi 1i Çol'uk F...sirgeme J{uı umu turduğu halde bir saat mesafe - mos bulu madıgını söyledıgı, gı~ c: en a tın top a ıgmı te~b t et- yardımıle ( cenub Dobruca) nın rini işgal edi;rıorJar 
Elltdır. menfaatine önümüzdeki cumar- de\<i tek muallim sabahtan akşa- den zabıta m murlanna da aym mı~r~ ~~11~ ~apı.ı n takıblerle, Bulgar topraklarına ilhak oluna- . 

B. · f tb 1 ·· ·· 1 b" . tesı gu· nü yapılması kararlaşhrı - ma kadar didinmekte ve aksam- cevabı verdiği halbukı, dükkanın Zekı Eses ın ıkı gun evvel To - cagı~ kanaati Sofyada koklesme<Te Rıga, 19 (A.A.) - Sovyet ta-
IZlm u o cumuz ne< en ıı ' -· . b ı bl · · k bur" ·· ··teak b "f (.'bol hk" " ? N. . lan Şısli - P=>ra maçı. bazı sebeb- ları da bir yığın · kiike haline arkasındaki depoda bin kadar ros ckspresınc bmdıöı tcsbıt e- baslamıstır. c. crmın a unu mu ı ye-

lh. mu umu,, oısun. ıçııı "' • ~ dilnı • f k 1 k tt b" h .. k. ti kurulm h kk en · . .. . Ierden dolayı 29 haziran cumar - gelmektedir. termos bulundugu ve bu suretle ·, a ·at mem e e ıı yer- Alınan hükfunetiniıı de Transil- m u ume n ası a ın-
\.:: 

1!.1 fütboldcülerıhn tuttuguk Yb?lda tesı giınüne tehir edilmistır. 6 _ Köy ış· lerinde hiı•bir hak Kastronun milli korunma kanu - den başka bir yere altın gôtlir- vanyadan dolayı Macarıstanı talı- da h nüz hiç bir t bliğ neşredil • 
.rurumesın e ce ennem ı ı sı- · .. k - . · · y h""k" ti k 
caıcta b ı d · · ve salahıyetımiz yoktur. Köy nunun 32 inci maddesin aykırı me suc olmadJgındnn, kendi - ik etmekte olduğu şüph ızdir. memıştır. em u ume n anca 
tıin tes' ~ ;leyta u y~ndış kusuncke Boğazda yeni yapılacak kanunu bizleri ihtiyar meclisinin hareket ettiği neticesine varmış, sini trende TüıkiJe icensınde Mncarların son günlerde Ru- hır kaç gün sonra kurulacağı sa-

ın 1 e op pesın e osara etektrik kabloları · • · · yak 1 · k b" • · f d d · l kl d 
kendini helak etsin? . , • ; üyesinden addetm0 kte ise de bu- mıllı korunma kanununun 32 ıncı a~~~~ ır Ş<') 1 a e e emı - manya hududuna yaptıkları as - m ı;ıa. a ır. . 

Ö ı f tb l ··ı b ı· · k" Sarayburnu ılc Salacak 'e na muhtar ve idare amirleri lü- madtlc:si delfiletilc 59 uncu madde- yecegı ıçın, bu adamın hudud - keri tah idata ccvab olmak üzere ) em Sovyet kıtaları, Rıgaya 
y e u o cu er ı ırız ı senn T b k b d ki d · k kı b ı · ] · · ı d R. d i"""3-'-- · · : -"I.. · ara ya ·oyunun cenu un a zum ci>rmemeUedirler. Köy mu- si hukmüne göre ıki sene sü.rgun·· , a JO sı ı!' surette aranılma- Ruman"'a hiıkiimeti bazı askeri ıac ısc.,ız gırmış er ır. ıga nn 

-·..:nucn ıstu-auat etınemıs ve \r 1 t b ·1 B k . ~ . c 1 l"h· k k 1 - .7 b k n·· b M tal G ıa· h k ı· k · a e umu ı e ey oz 'ervı aııırn· kudreti ilahiycye malik o 500 lira ağır para ceuısına mah- sı sa ı)e aymu ::ım ıgına tel- tedbirlere müracaat etmıstir Ru aş a. una ur, ı • 0 ıngen, 
~ afta ınaç;a~h 1 j"'~ ~~

1 
bumu arasında yapılacak Y<mi Iarak

1 
devam temin etmeli köylü- kümıyetine ve termosların ınüsa- grafla hıldırilmı tir. manya dahilmde ışık sôndUrm~ ToukotıJm, Talsen, Rezekne vo 

~ ~~;:~i/;oı gös~err~~:ı:~ el~~ktıb·ik lkabloltırannınB atılmtaskma ;ü irşat ~tmeli. den; Icva,zıını v~ deresine karar vermi~tir. Yine Tr-~n İsldahiyedben hudu~!u g.e- tecrübeleri sık, sık Y• p1lrnaya. ı .. outi~s ·n şehirleri de işgal edil • 
~il!' ternkk" d teği h l a;kt t un aş anmış · u mm a a - mahrukatıııı temin etmelidır. karara gore, bu karar, bedeli 25 çecegı sıra a. za ıta Ye gumı uk başlanmı. t.ır. mıs r. 
ıı~y .... _ ~ • ~ . azır am ~.n larda c.mniyct tertibatı ·ılınmış .. B . ti k . lirayı "C•·meınek üzere (J"azeteler- memurları, Zeki J'Jsesın iıstiınü, 114r 1 lsgal kuvvetleri ile irtibatı te-
~ılur Bılakıs bır cok futbolc•ı- ,1 b .. . .. d"" ı - u vazıyc eı aı ~ısın- ,., ..,, 0 • _ •• •• • • •• • 

lıb.! . . k '~ uu alar uzenne gun uz ve d l k.. ıı· 1 . d le nesredilecek ve ücreti maznun- eşyasını Ye bulundu~u komııar- Alman· Bulgar kul tur mm ıçm, hukuınet., sabık genel 
~cın farlonda bıle olmıyara .. ,. b"J k b 1 1 1 a sız anan oy mua mı en ma , . 1 H 
~ , gece gorune ı ece c·yne mı c b. d .. dan alınacak Kastronun mvkuf timanı çok sıkı bır surette ara - • kurmay başkanı genera artma-
lu trene 'illmala:i-ına scbcb o- işaretler konulmuştur. Bu cıvar dt•h1·~1k1"~. m1aneıık.~r ~abr _ı1m gor- kaldıgı- her gu'··n sürgu .. n cezasın- ınışlar, fakat hiç bir şey bulama- anlaşması ımzalandı ms riyasetinde bir hususi irtıbat 

Yor d k .1 ... tJ .. mel ı e, ınt en oyc :ıg anama-
t. · an geçece gcmı er sura erını k ·a d .. gu··n'" mahsub e(ıı·ıec"k ·e mışlardıı Sofy:ı, HJ (A.A.) - D. N. B. komıtesı teşkil etmistir. 

ig maçlan, milll küme turnu- , .. . . . nuı kta ve ncfr<'{ duyma ta ır. ' n uç ..,, · \,; "' ~ .. : . . • . 
\'A... . kesecekler-dır. Bur ad.tkı faalı - H . . Ah ·k h 1400 kuruş muhakeme masrafı da Zeki 1• ı:ıesın lslanbul<la. pıy.t- Almanya ıle Bulgarıstan ara - M b I k ·ı • 
-.. bıter, sıcaklar basar, herkes \":•t 45 O'iin devam edect•k ve kab epımız. ·- met ez.. a d· it t 1 i k t'" 1 da k·· ıtu· anlaşı......,sın b .. e us arımrzm şar vı a-l>tt . . ' ~ . . l k l kcndi~indcn alınacaktır. sa an a m OJı :ıı ıgı a ı o a- sın u ı m.. ın ugun J • d k f 1 

'>I jlarda, kırlarda gezerken bı- loların iki ı:;ahildeki ucl:m ma- merkez.. dıyc ın eme tc 0 up rak tesbıt edıhlıği, kcndisınin a- imzası munasebetile Pr. Fılof, Al- yet erın 9 on erans arı 
"-'-lrı. büyük bir inat ve büyük bir . . .. . . kuvetlı arkn buln.nla.r muradma Bir limon muhtekiri . . . . D - · 19 (AA) D · l" 
ı-.. . . kus cnpa ıle gösterılecektır. . • . ranıa sırasındukı telaşlı vaziyeti manya ekısı B. Von Rıchthofcn'e ıvngı, · · - c.nız ı 
;~·~ futbol oynamaz cehalete H -•: ,ı.:- 1 •·- ermekt('. dıgerlerı de ya gazaba yakalandı d . bhel" ... 1_1 .. -.. • • b 1 d Al B 1 mebusu Necib Ah Kuçüka Ha-
~- . a.\au uu ıauc·r - kta h d .. .. .t e !'U ı goru uugu ıı ın. ara- u an aşma .1, maıı - u gar , 

~:<unettir. Fakat biz bunu bilme- Dün sab~h bir gazete lise bi- ug-ı·am~ ve ya u goçup gı • Dmı akşam saat lS buçukta bir ma biraz uaha sıkl~tıı lmıs ve c.osLu<Funun Avrupanın yenı ve sankale ve Erzunımdan sonra 
1finıizden d~' bilakis bile bile mcktcdırlcr ·· ·· h d ı l" :. c ' · k r l d b. · · d ~ "°6 "' • tirme imtihanlarının netweleri- •.. · curnm meş u yapl mış, ımon etrafa da teşmıl euilmıstır. Zc- adıl bir nizam beklediği bir anda Sl'rı on erans arın an ırını e 
~f'Y0~· Hustısı macla~l~ elde nin bir nisbetini yazmakta idi. ~- - ,hoy , kalkmması~da. baş saklıyan bir t~cir yaka.lan~r~k ki Ese:sin bulunduğu kompnrti - tahtim edilmiş yeni bır bürhanı- Dİ\Triğıde biı~lercc halk k.iıtlesi 
t:\ı tecek uç buçuk kuruş ~çın ço- Gazetenin yazdığına göre bu rol~ 0~ nayacak olan b.zlet bu hakJonda takıbata geçılmıştH · marun vagon JıeJfısının yanıııda nı görmekten doğan mcmnuniye- kan;;ı ında bılha.ssa devletin t.a
~lara kıymamalıyız. Eger ha- imtihanlarda muvaffakıyet de- vazıyette .. 0!.u~ca .bu ~~vnnıı~. ne Hadise şöyle olmuştur: bulunmaı:>ı nazarı dik.l{ati cclbet- tinı bildirmiştir. kib edcgeldığı ana politikasını 
lat ~pma.~ Jfızımsa başka s~or- recesi yüzde 20, 25 aı·a.<ıındadır. k~~~~· .. yurutül~~ıle.~gıne hük - Limon iyatla.rırıın yükselmesi mı~, hel:..da yapılan aııanıada, Aıılaşma.nın imzasını müteakıb, ve sık sık değışen dünya politi· 
~a _bı::ız ulfet peyda edel~m: Diin Maarif Müdürü Tevfik Kut mıınuzu .verebılırsınız. üz.erine d~ topl:ınan ihtikar k<; şofaj boruları i~rısınde, kağıda Alman c! _isi. bu münasebetle Fülı k3:~ karşısında Türk .milletinin 
\rsımmde oynanan bu spoı laı bu nisbctin asla hakikate tcva _ 9 - Bız çalışmaktan usanan nusyonu lımon fıyatlarının ve pı- sarılmııı olarak 750 gram sıkle _ 1 erin Bu!bar başvekiline Alman: d%'1şmıyen durumunu ızah eyle-

~tboı k~3: h~t yapmasalar fuk etmiyeceğini, lise bıtiıme kimscler· değiliz. Kanwıi hakları- yasa vaziyetinin kontrolüne ka - tinde külce altın, 32 tane 1ng~lız kartalı nişanının büyük haçını mi~tiı. 
ıı ...... nıevSJmsız bir futbol ma~ın~ imtihanlarına giren ve muvaffak mır.ın vcrilme:;iııi istiyoruz. rar vşermi~. zabıta memurları altım, dcirt tane bütıin, 12 ta- vodigJni bıldirmiştir. lzmitfo 
-~en hem dalıa. çokw seyı~ı olan talebe listelerinin henüz Şahsi ve hususi olarn.k dökliiğü dl'rhal piyasaya ('ıkarak kontrol- ne de yarım Türk altını bulun- --»ıı«-- İzmit, 19 (A.A.) - C. H. Par· 
~hem de genclık dogru bır Kat'i muvaffakıyet nisbcti bun- lığın, Cumhuriyet rejimi ile ka- !ere başlamıslardır. Bu arada, muştW'. Antalyada halk tisi idare heyeti azasından Te • 
hpmış olur. elan sonra tahmin olunabilecek • bili telif olmadığı kanaatindeyiz. Yemisde İskele caddesinde 6 nu- Zeki Es bu altınlann kem- dershanele:-i kirdağı mebusu Rahmi Apak, 

~a~~. öyle geliyor ki bu ~ıcak- tir. Şahsi ve lnısusi olarak döktiiğü- ınarada limon taciri Yuvan oğlu disine aid ohnadığını söyle-misse Al 
1 19 (A.A) _ A tal- dün Eskişehirdcn buraya. gelmiş 

""U<?. Iuzumsu~. futbol . maçları Geçjmsizlik yüzünden kansını miiz dertlerimize deva olmanızı llya Karakasın dükkimna gidil- de, evvelce burada takil:r olun _ ~~a. . ta f · d nılan ve akşam Necati bey mektebi 
llt tın.ak, futbOlun al~yhmcle bn ~·araladı bekleqiğinıizi saygılarımızıln bil - 1 miş, limon sorulmuş, limon olma- ·muş \'e pivasadan altın topladı- ya ' e~ eı::I an 0:~ya.n bahçesinde vali, komutanları~ız, 

Ot>aganda vesHesi oluyor. '.'l"'aksimde. d,w,.amacı soka<Yın- diriı ve affınır.ı dileyerek hür • dıgı cevabı alınmıştır. Memurlar Z1 tesbit cdilmi. bulunması, ,.e hadıalk ders ank k 18e0 m::,ıavun· }larti ve Halkcvi, belediye erkanı 
F.. "' T kil ~t>· => • • •• • • 0 l< n ve er e u.u 
unızan t d~ ıı .!1~marada oturan Ye ort~- metle ellcnnızden operız. o~:ada du~n hmon sandıkl:rını s~ir delil!eı le bunların ~endisiue yurda.ştan muvaffak olan 109 ve mensup~aı·ının da bulundu&ıu 

Yl")zme leşvı··~ koy tutun deposunda UIDP}('Jık gostcrerek bunların ne oldugunu aıt O}dugu 1.esbıt cdilmıŞ Zeki t d a}" artf üf" +.+;.,,; kalabalık bır halk kütlesi ÖnÜn-
f 1\ R · ı· 1 ' va an aşa v ı, p m e .. ~, 

eden 49 y~ Bilecikli Onıük umanya sıyase I• sormuşlaı, lya Karakaş: Eses, hakkında tutulan zabıt ve parti ve Halkevi reisi ile hükiı- de günün siyasi meseleleri ve 
müsabakaları oğlu Ar.tin, geçimsizlik Y.iizün - • • • • - Oniar çürüktür, isterseniz, altınlarla müddeıumuıniliğe sevk met erkanı ve yüzlerce davetli _ Cümhuriyet hükfımetinin takib 

den, 35 yaşında.ki kansı Hayka- nı deg'"' ıştırıyor mu? tancsı üçer buçuk kuruştan bir olunmuştur. . huzuru ile şahadctnamelel'.· ettiği politika mevzulu gfu.el bir 
'~lizme teşvik müsabakaları ııoşla. kavga etmiş, Haykanuş • Jrn.r; tane veririm demiştir. Diyarbakır emniyet mu- ~~~lmistır. l konuşma. yapmıştır. 
~~ glınü öğleden.sonra Büyiik- Artini eve almamıştır. Diin sa- Bükrcş, 19 (A.A.) - ''Stefani,, Bunun fu.crine nya hakkında dürU, vekalet emrinde.. I ~ t d l"k k Fransız ilindi Çinisi \e Japonya 
'ıı~e Beyaz parkhavuzunda ya- balı sa.ı.t sekiz buçukta, Artin, Rumen makamlan Beck'in İngil- tal:"bita. geçilmek üz.ere zabıt tu- Ankara, 19 (Hususi muhabi- apar a ~ genç 1 u-
~. Müsabakalar saa.t 13,Taksimde Altıılbakkal sokağın- tereye gitmek ürere Rumanyadan tüimak için hazıılıklara başlan - rimizden) - Dıyarbakır Em - IUbları kuruluyor Tokio, 19 (A.A.) - Yomiuri 
~ baiııyacak ve puvanlı olacak - da karısiyle karşılaRmış, üzeri• ayT"ı!masına müsaade etmemişler- mıs, bu su'ada, İlya da dükkan - niyet müdüni Ekrem vekalet tspartn, 19 (A.A.) - Beden Şımbnn gazetesi, Japonyanın 
~ lıevsimin ilk yüzme müsaba- ne hücum ederek bıçakla sol elli'. dan kaybolmuştur. Biraz sonra .emrine alınmıştır. Yerine Trak- teıbiyesi kanununun ta.tbıkine Fransız Hindi Çinısinin istikoali· 
~--; olan bu yarışlarda en ziya- göziinden ve kamından ağır su- Y~la.rı 45 den aşağı olan Po- İlya yakalanarak lıa~.ırlanan ev- ya umum müfettişliği asayiş dair olan nizamnameye göre vi - le alakadar bulunduğu hnkkındl. 
L(_ %ıtatasaray ile Bcykozun çe- rctet yaralamış, kaçarken yaka- lonyalı mültecilerin Rumanyayı raJ-la müddeiumumiliğe sevkcd.il- müdür muavini Nureddin tayin layetimiz içinde genelik klüpleri- Almanya ve İtalyanın nazarı dik· 
-~ '?i tahmin edilmektedir. Ta- lanmıstır. j terk etmeleri menedilmiştir. nıi~ir. edilmiştir. nin teşkiline başlanmıştır. katini celbedeceğini yazıyor. 

--
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YENi 8ABAh. 

1 __ Hl_KA_v_E_l __ -_T_ez __ v_e_re_n_y_a_v_u_k_lu_ıa_r __ .... ll-R-:-1,:-:~-~-oTL-,~-:-u -
8 -· ;JeriDcle oynamut:e olan Yazan : Burhan ÇOLOK Bu gece, birlik geçirdiğimiz son ge- ~ Haziran perşembe günü akşamı 

&.ö1lll S +m, dal 7ohmıılml .oom> ce olsun .. Bundan sonra, biribirimi- Kadıköy SDreyyada 
aün .. ..,.,+! ~ dura19d1Jar., lı:opru bafuıda cereyan edeıı bu ig _ zi de hiç görnuyek \e unutak... VELiNiN ÇOCUCU 

\'e kOcük Ba8e.7ln IQleriDdeı Qnla- renç valı:a yüzünden ıztırab duy - İşte, o gundenberi bırlbirlerini bir Voch•il «3> perde 
fllk ona dıobu kotta.. GüllO. ~ muştu... Ulun bu bldileyi hatırla- daha hıc gurmcm.şlerdı. Kendisi, onu Heyet her per cmbe Kadıkoy 
bu fbin " M'ltmli ~vnısunu. tıerti yıp, Azabı tazelendikçe, Şabana kar- unutmak için çok çalışmış, her çare- Surcyyada 
ve .ı .ı olm1lt 7Wklan.ndm ok- p da icfnde, anlıyamadığı birtakım ye başvurmuş, fakat, bir türlü unu- 1 
flJanlc ıan'b duygulann uyanmıya başladı- tamarnıotı. Şabaru yıne seviyordu ... , Askerlik işleri 

- • o Ho.ııum. dt7e sordu.. yine tıru hlaetm~U. .Meseli, onn karşı Amma, onu kcndisındcn çok düşün - - j 
kiminle stlrel tuttun ki kan ieı' için- mildbiş blr netreti olduğu halde, ek- dtlği.ı ıçin, cskısinden kat, kat ustün Yerli Eminönü Aıkerlik ıubealnden: 
desuı?_ 11eriya akiam UZ('rlerl, perde arkası- 1 bu se\'gısını, dalma, içine atıyordu. 940 ihtiyat erat yoklamaları 28 ha-

- Ab be GQJJü ab8. IÜttl tutma- na ıtz,Jenerck, oııun yorgun, argın Yemiyor, ıçmi)or \e uykusuz geçen zlran940 günü 1*eceiinden şimdiye 
dun • nmb. iste onla, bUlJı:: .oldulay ~ tarladan don(işunü seyretmekten kcn gecclcı mde, kcndı kcndıne Şabanı E- kadar yok.lamaya gelmemiş olan era
benl lrıgwlpdılay_ sen nirden geli- d1aiııi alamamıstı . Şabanın hayalı, mine ılc cvlenmeie mecbur eden hak tın 20 25 28 haziran gUnleri ögleden 

~---- 1 1 yon - _.....,,ınT. eünJerce g&:lerlnJn onüııde dola.,mıı ve kanuna karşı isyan ederek, uğur- evvel yoklama içlıı ~beye milraca-
- BmiWd.a deci~ davarları ve yalvaran erkek sesi, kul::ıklarınd::ı, suz bir damgıı. gıbi, alnında kazılı atları bu tarihlerden sonra hiç bir 

k mı.da.. anları ıoreyaıdım. muUaml kendisıne hltab edıp dur - bulunan kara lekeyi, oradan sileblle- müracaat kabul edilmiyece~i ve gel-
- BulGn. kualuk vakti, torlukta mu,,tu. cek yeg~ne çareyi arqtınyordu ... 1 miyenler hakkında kanuni takibat 

- Torluk. odun k&ııilrü ya~ ~- YJne b6~1e bir ıun. onu düsüuür- IIadıscleriıı 9C)TI, zavallı GillUiyü, yapılacağı ilAn olunur. 1 
lcr - ..malam~· O&'ebil- ıJtm. birdenbire küçük Hüseyin içeri- ayte yorgun, ölg(ln blr bale IOktu ki, Yerll Eminönü Aıkerllk tı.tbealnden: 
d n mi k.11 • 

1 

ye Pmıl$ ve boynuna ablarak, on.ı, o, ancak s<ıbah ı'zanı oku.~en, btt- 336 dogumlu eratın ilk yoklamaları 
- Alm beD1 ne edecek ki Düse - atasuwı ı<>nderdlti bir mektubu 'er kfıı bir halde uyuya kaldı. 28 haz.ıran 940 gününde biteceğinden . .,, 

.Jlll. • " . acı mifti ·· Ce\ab Ve{Dlek için bir ha~lı Bu ıece, Şabanla Erninenln diltün- :yok.lamaya gelınlyeo 336 dotumlu 
•. G~ bu son SOZU. oldukça f düşünmcı,, netfocde, o da buna mu - Jeri oluyordu... KöylUler, Şabau ~a- eratı.o her gün ôgledeo evvel yokla-
bır u..la ııöy~ift.i •• ldlç(lk. HOse -jkabele etmişti. Ve bunu d:ı, gb:U bu- w,la muhtanrı EmJ.oeye muazzam malarını yaptınnak fü:crc şubeye gel
yın, ÖD .ı_ on uç yaşlamıdakı bu ço- 1U$11War tak1b eylemlJU. Günler iler- bir dQlü.ıı tcrUb etm~erdi... Her ta- ıelmcleri, gelmiyenler hakkıııda As
cuk, cemkhıia has bir ~ ledikce, kendi.sini delice sevdiğini rarta meşalPler yalulmıştı... Çltter, kerlik kanununun 83 uncu maddesi 
bunu.. dıQdu ••• Ve oaa bir cevab ver- her zaman tekrar eden Şabana karşı çifter davul z.unıacılar, oynAk dütiln tatbik edi~ i.IAn olunur. 
mele iıciD. ~tkundu. Fak~t, ne .-U- 1evctsı de artm11 ve &6zil. ondan bat- bavalarlle köyde eesiz ve neeell btr • • • 
::,-ecekti7 O zaman, gözlerinin önODde. lı:a kimseyi ıörmez olm\lltU .. 'e niha- h . tı la dı 

k ---ıııll: ___ ha-11-: pür . n'l:a yara yor r ·•• Beyotlu Yerll Aakerllk tubeelndın: 
eo _..._ -ınm ;;,~ yet, bır ıecc yansı. aamanlıkta, ııa - Eınlıı On:uilnü bu d " 
sıbi oldu.. G6zler1 yandı. Ve bquıı mau Jllınları ::ırasında. bUlya ve rü- . e, n en me.u ıe- 11 Mayıs 940 tarihli llAnımıza ıore 
6ne ..._ Jilrüdü ... Zaten art&k ço- yalarla mllze.;! en bambaska bu tue- ccsini, •baımda.kl. muhteeem ve zen- ihtiyat yoklamasının IOnu 21 baz.! -
cutı.m ~ ela plmişlerdi ... Gül- mın falUSJ.n~ dotru y(llcrelmislerdl . . dn ~~ ve ıeliıılik elbisesinln Dıtiia- ran 9.0 g{lnil olarak illn edilmişti Bu 
lü cmu. anda arkadqlarile bıraka- Ah o itte' ömrOnü eebennemt bir mı icınde kut.lu.)'ordu •. Bu hal. ona, yoklama tarihi 28 Haziran 940 eil
:rak ÇQ bo7tmdan köye doiru allı' aı.ab 1ıtwı haline 80bak icln temiz yakısmıı ve onu, aon derece K{lzel- nllne kadar temdJd edllmı,tır. Bu 
aiır uzülllltı- Küçilk Hilseyin, birlve açılı: alnu-ı;ı, ateşten mıhl:ı~la si- leştlrmistJ. Maamafib EmJne: ~ maksadla ihtiyat yoklamaauu yaptır • 
zamm cınan arkasından baktı; çocuk llmnez ve mliebbed bir lekeyi per - güzel bir kızdı .. Gerek, kendi köyun- mıyaıılar hazirıuwı 24, 28 ve 28 inci 
bati lıida olcun bir $CVgi ve içli çtnli;,en o gece . GUnabları örten ve de, gerekse civar koylerde birçok A- giln]eri öJleye kadar 7oklamalan ya-
tıir ldb6l vardı •.• Ve sonra, arlı:adas-l -:-1: ka rtilsQnQ ede b şıkları vardı... Hatıl, komşu k11yle- pılacaiından bu ıllDlerde behemehal 

~Jen ra 0 
• n n, u rlıı en ileri ıelen a,talanndan birinin ·· t tmel--' 114 1 

Jarile. .-nıya k.o:yuldu. gilnabkar ve luzumauz vilcudOne de . murneaa e "'" n ° unur 
Güllü. 'bCltiln :yol boyunca küçtlk bır kefen ıbı dol.J amadı.. o#lu, köye pldlll bir ~Un, onu, Ce§- Beyotlu Yerli Aakerllk lubealnden: 

Hil9l:riDi ,,. onun büyük sevslsini j O X V ' 1 bl dıı me başında ı&-mo~ ve derhal sevda- 1 - 332 - 333 - 334 - 335 dotumJ.u 
cece. · c o gece sı • 3 ra n lanmıştı ve onunla evlenmek busu tta ask il dl 

dilfO'M" Evde, işleri bi~!~~- bır hayli ıeee daha ıeçmlştf.. \'fi bir swıdaki. btreok teklill~ni reddedeı: ::eı:z 1 er~v ni oak ~~~ 
den dllm:n babasmı da ya_ ..... uP- ıeee :yansı '1~ ni adam muhtarın E- O ara yapmış 0 D r 
tGkteD .-ıra, kendi odasına çekildi. mJne ile bi~Ukte sarhoş' bir bılde ko- Emine, nlbayet bir gün baba~~· Şa- erlerin yoklamalan haziranın 24, 28, 
Yatsa -1nt k..ılmlltı. Yatmaktan rulukta yakalanmıştı... ~ başka blrl~e evlendiiı gQn, 28 g(lnleri öfleye kadar yapılacaktır. 
bqka ~ it 7oktu. Soyundu- Ah, o zaman, ona, ne kadar kızmış kendini ~ürecellni açıktan açıta, 1 2 - 336 doium]uJarın ille yokla -
lrıtUA ~ ç&dü.. ve kendi e- ve ıçinde, ne büyük lnakançhklar söylemli \ e büttıo iararları kesip at- malan da yine haziranın 2,, 28, 28 
Jile llledlll beyaz ıeceıik entariaini duyın1qtu.şahan, bir taraftan malıke- mıştı! ... tşte nihayet, 00~ dedlii o- günleri ölle,-e kadar yapılacaktır . 
...- ~ı· n-ıı-- kadar uzanan ile »- k bir ~- ft d luyoı ve o Ş».banla e\"lenıyordu •• Bu Bunların da mezk<ır tarihlerde şube-
.-J- - ....,...... me u6 ... şır en, ... ra an a saad 
.amrM. sen aaclan. alUan çuriimllş kendisini ik.oaa çalışmıştı . H:ıtU1 ~kşam, .köyde herkes neıell ve et ye müracaaUarı illn olunur • 
..n.ı, ı.m .-1 .. eıı. uzun kirpikli. iri . . . ır;lnde ıdi. Çalgıcılar dumıadan çalı- ============= 
- - bır gün.. gızliee, odasına kadar gıre- ıar seneler lcin lçıp coşuyorlar- t L A. N 
Jetli 9lldei. ıpkiı yQzO çıplak ayak- rek apklarına kapaıuwş ve bu işin yor ' ' 
Jarı w erta bo)'ile, OGllü, ne güzel- bir kahbelik oldutunu kendmni tu- dl. Şıiban bile. içkiden ı;onra, içinde EyDp Sulh Ahkbıı fahılya H: Hl· 
eli. Bir.na dolapn masum balatla- ·~- dn~ıp k i •-.an_;, 1 l hk kini unu~uş \'C kendisini bu eotlam klmllOlnden: • ~.. _ .... me s ... ·u.uuer n, ma e- Al ln neııeehıe kaptırm~ 
:rı, ._ .-:ıe de karanlıklara dogru ka- me aoı:ıund:ı her seyln meydana çıka- em · · Aspasya tarafından, kardeşi Oranya 
11~ Ve onlarda, gizli blr &il- cağını, bildınnlşti •. Ve bütün bunla- Kayde yalnız Ud kısl gülmiyor... aleyhine açılan vesayetin tenfizi da-
nabm IUraluıı andıran bir azab1:1, rın dotru olduğunu, bayatta, kendi- l~ kişi Pğlenmlyor ve yalwz o ild vasında: Halle Fenerinde Kiremit 
p;zlerlnlD rengtnden. yüzilnün cizgı- sinden başka yavuklusu bulunmadı _ kişi, buJıÜn dlliiln kadar mubteaem mahallesinde Mesnevihane aokatında 
JeıdDdm 99 ürkek btr tebessümle ero- tını ve kendiatni, &nriinttn sonuna bir utırab içinde kı\Tanıyordu. 6 No, lu evde muldm iken vefat eden 
Jü, mr ciQ11i rmllnclekt kilçildlk du- kadar, koklamıya ~ bfr çt- Buna ratmen, iki l de blrtbirinden validesi (Yorıo kızı Eleni) Elenl Ki
dakı.._, titrek bQkillil&lerinden, çek Slbl. seveceiinl de Al1ahın adına baben1z, ne o, onun azabuwı dehle- 1-7ditooun mezkUr 6 No. lu evi 
Jwr .. ekunabllell dein, ve elsunlu cttflJ bOyQk ,.cmln1er1e temin et _ tini biliyor, ne de ötekJ, diğerin.ln içindeki enaaını ve vefatında tere -
bir ....... b'Jctamak ister. gibi. ka- miGtf. • küçük kalbinde köldeşen derin ve kesinde zuhur edecek olan bikümle 
)J:J9l'llıL BOyleee dakikalar geçiyor ve Oh Yarabbi •• onu, hAil ıte\iyordu ... bUyük bir sevginin. nele.re kadir o- mallannı bUA kayıt ve l8ı1 ve mil -
o, ._. Weencla, cıralardan l(içHi]rJe Onsuz J811DUlS!na hnkln yoktu .. labilecettnf idrak edebillyordu. Bun - kelleft7etsiz olarak ayni evde oturan 
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·SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESiNDEN: 

Basma fabrikası mamulatı satış ilanı: 
Manifatura ticaretiyle meşgul bulunduklarını mahalli Vılayct Tıcaret Odalann

dan alacaklan 'ftllilralarla isbat eden tüccar ve esnafa a.şağıda yzılı $iimer Bank Yerli Mal 
lar Pazarları Merkez, Büro ve Şubelerinden ya bizzat \'t>ya tahriren müracaat edenlere 
sabş yapılacaktır. 

Sah~ m.....,len 1.aksinıatı q•ğl+ı göst.erilmiştir: ,,_ 
1 - İstanbul, lılarmara havzası,Çoruh Vilayetine kadar K·ıradt>nız ahilindeki Vilayet-

ler tüccarlan: 

İST ANBUL 'daki MERKEZiMİZE: 
2 - Ankara, b:m.lr, Adana ve Mersin Vilayetleri tüccarları: 

Mezkôr vilayetlerde bulunan şubelerimize: 
3 - Yukarıda JUllı Vilayetlerden gayri mahallerdeki tüccarlar: 

Nazilli fabrikası nezdindeki satış büromuza 
müracaat edeceklerdir. 

4 - Naztlli Sabi Bttromuza 
rak da göaclerilebilir. 

yapılacak siparişler İş Bankası vasıtasiyfo tediye şartlı ola-

Alikadular Müessesemiz Merkeziyle Büro şubclcrıne ya 
mektubla müneaat etmek suretile matbu §erait ve sipariş teklif 
edebilecekleri gibi ayni şekilde siparişlerini de yapabilirler. 

llallana fllbıtkada Mndllda tmlm mtıtre fiata ~ualardır: 
C l NSI 

Vazhk basma · 
Hafif zeminli basma 
Oömleldik ve pijamallk basm 
Hasse tip 22 
Hassa tip 24 

bizzat gelmek veya 
varakalarımızı ta.leh 

1'' 1 ATI 

29,20 Kr. 
30,20 
36,25 
29,20 
33,20 

" 
" 
" 

8ant<i, 
......... il ......... 

Herkes bilhassa çocu~la~. tarafından alınması ·gayet 
:kol~y ·mÜ.!:_ssii bir- müstahzardır. 

Bars.ak · ·söıucanlar·ın.a 
bırt.nılıDdlll JSlak PJenn.bı, bol Halbo,dd o, Uç bet ıtbı• kadar, Em.ine lardan biri OOllu, dileri de küçük kızı. Ası>uY?~. v~et ettıtıne dair • 
ve...- 781lanDJ, 1-lm& kadar cü- ile eıvıem,ordu... Belld de baltaya Hüseyin idi... \Fatih Noterliğinin 9371'572 No. 1u ve ~karşi -ga~ tQirlid'lı-;' ,.Bars~ .solucanlanm·n büyüklerde ve Küçüklerde 
tlil Fi =m dG.t karaDhklanna dOIQD olacaktı... Artık ber ~ bit - Küçük Hflle)'in, s\indÜZ GülHlııiln 937 senesi mayıs ayınm Jinni blrincl ı beb 1 X.."' ehl"k ' ..._ ' an. e11nde olmadan, geç mı, ve bütün Qı:nldlıerl kırılınıatı... 1anından aynimı1an bu kilçGk ve sQnQ meakQr noterllkee yapılan ve- ~ O acaJ&• .. 1 1 eler göı.,. önüne alınarak"' SQlucan bastahklarmda bunu 
valı:I• s ._ daf(lnf17or •. dü5'1D01or- Bu kararın ddiimesi, katfyen müm- tedaklr çocuk, kimBeye sezdirmemek sayetnamcden anlaşılmış olduğu.n~n kullanmalan .ı faydalıdır. 
du .... ..-. her aklUD ~P. an- kün ~illdi ... ÇQn)c(l bak ve mahke- .i9ted1li bir heyecanla, bu akfam. eh hissel mahfuza iddiasında veya ıtiraz 
....... ndmDa g6nderdili taUhal:ır. me öyle emrediyordu. .. Ni~kim, Şa- ortada dol.qıyor, klb kayboluyordu ... hakkı bulunan varJsleri mevcud oldu- ..Heki-rimizi 've hatkımıza tavsiye edilen bu 
_._. buaıı lJl bir teselli: hazan ban da, bundan on bel ,mnı ıdn ev- ve Emine için bndl kendllıe: tu takdirde tarihi illndan itibaren ,._ ~ .. 
b. Mıa cıok IÖ& yap dOkmesıne ve- vel ıelmJş, kanunun. baklandaki bu - ıtakbenln kancıtı, d17ordu. Ka- (ttç a,y) ıarlmda mahbmete müra- .._11!.0Sjahzar l hei eczanede . bulunur;-
lile ııııllocıfclu... lfte, bu akpm da ö7- alır ve detiimez lııCUmdbıden bahse- ra kedi libt atamla plinfn aruma caat etmeleri ve .tmedlklei takdirde 
11,.._,,.1QUIDak istedi. .• Fakat. dere1t birlikte :ncmaıarmı teklif et- lirdi'· · bütan hakJanndan mahrum uıacak- -rKutusLi 20 kuruştur. 

M~-~.~mı~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~m~~~k~~~~~~~~~=v~~~;=o~l~-~~!~!~!!!!~~!~!~!ıh~~~ı~v~~~~a~lt~ti~n~~~ml~~~~~~l~~~~!~=~ııııı~b~ ..._ &lıl, kafamnda sıralanıp Jidi- mo ~O,US.. .. 'Ve sonunda. ~ bu.;;::,
11 
~ bir ııı:: dutundaD keyft)'ll!l tıdn olunur. JW: .-ız :J8llDda idL Uç keDdl ,.aıılnden, MVdill bit- adamı, tatbik 1Mtuıa intizar edİ1'Qrd\1. 

1 1 
,...... .: ımnesl aım111. 00 

lMID8 :O.:. :ı:~ -:-!;::b~= <ao... ..,....> J' ' ODE0111..ı ~ • 1 Devlet Demiryolları İla"nları 
de .... - kalan cekJnilU. Ba711l- ralunalı: lstımıeınil ft! r:"" g ~. "' ,._..._ ... 
ta, ...,.. ..,_,ı.. yal'amnıı baba- 1 L A. N 't ~ -L~ı---~ 
...._ lı$lka ~ 7oktu ·· Ba:yat, - Şaban, demlfti... Bu, blr iltir Fatih &ulh 1 DlloG Hukuk Hlktln• 

1 r ~ """"~ 
M ca"* .......... Çoc:uk1uk m _ oldu... Bu da, alnımwıı kara yazısı • 
m 'm _...., bayatı, odun Ji1klü imiş_ zaten, benim talibim olaydı, Uilnde11: 

' lııa) 
5 

pelhlllle sme, ~ ka- mıam öJmad.I .. :ıı:ıw, muhakemenin Ycd.ikule Bacı Hamr.a m•anea1 
....;.. ..:;.. sQDlıer Çelme balm- bu karan essah ise, ne idek, biz se- Saray ön<I sokak '2 numaralı hanede \ ~ 
... .... ~· dedikoduları.. nlole kacsak da kanun, bir glin bizi vefat edm EmiDeolD llAn tarihbu:len 

1 ~--- ---ken '-·~tıe- yakalayıverecck .. SenJ, yine Emine itibaren alacak ve borcJ.ula,ruun bir ") d 

270368 
SAVAN MÜZEYYEN SENAR 

t<ARCIAR ŞARKI - Bl!NLİ 
QJARYÔCELE.ROENVUMAH_YUVARLAR ma .. w -· .1- .....,..._ ne ____...,_..,_ dan akala Jddi ·--.J edenlerin ılA 'T . ~ zavallı ve evaeceL .. :nw .. sonra y - ay ve ayı ~- ~ ' 

rl ~ el ve en kıy nıp, el Aleme kepaze olınakaa.nsa, i- ay zarfında mahkememize müracaat- \ \ :::* ~ ::: olurdu? Bun ylsi mi gel, bir yol bö71e k.öt11 J.iler- ları aksi takdirde terekesinin bazine-
lar, ._. ll67le devam etmll olaydı .. den vazgeçek . Sen. Emine 1ı:ızı al •• ye devredllecetf 11'n olunur. , I 

mu.+t ~ batırumda, Plerinl İ ~ 

!7091~ 
MÜNiR NUFflnTJN 

her- ,...ıı tutan. barh bir alef- stanbul Mıntaka liman reisli-
ıe ..,_ ;pkıp kawran. Allahm bu 

zunml9 ld •• bir ıQnabla ana- • d 
-- .... nllııma tnlb eden, .m bir gı" n en: 
tara. ~ . l>OQ8da. banu ba
tırıa.lır. daıiinmelı: ,,. her p 7a- il BazirMl 940 ıthıü Adalar arkumdakf Abada büyük U>plarla atta 
...- w. oma iUdOren ve um.. yaplenldır. Bu dvardaıı ıeçecek meraktbln n:ıOteyakkız bulunmaları Uln 

den lılr lllıece nm:ud deJfldl. alıımm. c&eH> 
B tn iti aene .,,,,eı, ba a1cpm ==================================================== 

Kuleli askeri lisesi direktörlüğünden: ija1A. ~ bDanndllld baboeı.tlı •. 
~ e5lnk. k6'9 dl!DQJordu.. tala
ta ~ PCecell bir mnda. ~ Kuleli ve Maltepe uUrS lJaeJerfııip ildnd Ye ilçOncO sımflarma .U--
nua alll drıff otannaıtta o1ma bir . mele Utekli "e bQtQn strme f8l'Üar1Dl hah olan namzedlerlnln seçme .sı
lenc. .... c•ı.. JeriDdesı lrellnn•fb, navlan 21 - 22 - M Haziran 940 lblerl ıtuı.u ve Maltıepe Wade 7a
Bu, kiSJ1D m ıa...ı ,,. en ~ ,.a.c:ütır. NanmıdWtD em ıev 21/8/940 ıOnü aaat sekbde lfbu llle1erdt 
deJUr-lla. kGcQk BtıaQiDID .,_ ba'hımMlwı. (81) (4942) 

Şabm cavcııttu ... Ymma ~ 
kunelll .a.De cmu bDıllrledDlllea 
:ydt' • '" &dinde ,... ~ 

- Alllıb attma OGml, dl7e ,....,. 
llUfll. llır ~ beni dinle!. .. 

Ve 4heıs._.oe, ceYab va....._ 
mqdm ........,... avuçlarmdakl 
ellerllll. bJblnhı a.etbıe ~ 
tatla .. iılmdırıcı erkek aealle: 

- 8ml ~ QQWl, dbe -
ve tılmlttL Tcııbum ııerpilmnni1o °' 
lıiı-if ..... tadMml, De G) AA 

s--. -- Jmrlm •• flllDa -
hlJ .................. CllPPP"' • 
u nl' ı ; ~. lmVftW ırau.-
11 - ..... Jrendi!M ...... 1111 
em, bllD ~ dw:lakı..nma ............ _ ........ 

Nafıa Vekiletinden : 
= "beye ........ D lf: 
1 - Jhntsacfa kum çayının bir tab1t:re 79tlılı De Marmara 8llti1De 

•• b ._, ameliyatmm keo)ıf bedeli (H6.581) Ura (88) lwnıatur. 
ı - Bbiıtme Jl/8/940 tarihine raatlıyan cuma .unu uat 16 de Ne

tlıa V*6Wi 1U IPa'l reislıgı su elmiltme ~ oduında kapalı 

mdu.llle~. 
1 - :lateldü9r elı:slltme prtnameai, mukavele projeci bayındırük ı,ı.-

11 --1 ~ fenni prtname ve projeleri (7) Ura (28) kurUI mu
DlıılJIDcle su ı,Jer1 na111lnden alabUlrler. 

t - a-ntm~ örebilmek için isteklllerill (8.128) lira (28) .kuruş-
1* mnUJLat t.ninat vermesi ve eksiltmenbı yapılacalı sÜDden en az 
~ sDn evvel eDerincle buluaan vesikalarla birUJdıe bir dl.lekçe ile Na
fia 'YeldAeöne mlncaat ederek bu ite mahsul olınak az.e vesika ahna
lla W bu VtllİkQI ibraz etmeleri iU1tlr, 

Bu mOddet lçtdde vesika talebinde~ > ·~e iftirak 

•• 

KelftQn, Konun, Ut, T onbur, Pıyor.. 

·~At:LOLSUN BEN ŞU YERDEN GiDEYiM 
, ZAHiRi HALE ilAKUP 

-J 

270361 
'MEBRURE AYAS 

( . Keman, Ut, Konun, Klorinet 

, ~~ GEL.Dl EVVEL BA~AR GÜNLERi i 
-:· YA~U!\.;;O: .~iNi SiNi . ~ 

1 
..... JtillTİ<I BABA VE-rMUALLA l 

, .... Muhtelif saz tle 1 

t ı: ,iYALANCILICIN SONU -.~irinci .le•.,•,' \ 
~ ... V ALANCIUCIN SONU - llcinci il.. • , 

"ı': .. ' ... ~ ~ ,_, ~;,(j)l 
,,~~ ...,,,..,-- - . • :=::> ... 

Emllk ve Eytam ·Bankasından: 
._ Ne. v...e Kıymeti Nm 

• Beyotlu Kamerhatun mala. 18.796.- Klrılr • 
ı'opçular sokalı No. eski 18, 
:reni 20 ( elyevm Beyolha 
Adliye binasıdır. 

Dapozıtoau 

3359.20 

Mevki ve lzahab. 711karıda 7aaılı pyrlmenkul kaJJ9)1 art usulile ve 
peşin bedelle satılacaktır. 

Muzayede S/7 /940 cuma gunu saat onda şubemiz sabi luım.1s7onu b~ 

Muhammen bedclı (2000) i ra olan 5000 Kg kulçc kurşun (!?9/6/194U) 
cuınaitai l(lnil saat (10.30) on l>uçukt:ı H ;>d rpaşa<'a Gar bınası d hı• 

lindeki komisyon t:ırafındaıı • çık <'' siltınc u ulite atııı iihn:ıcaktır. 

Bil işe ıiıınek i ti yenlerin ( 150) liralık mU\ ak kat t~min.ıt 'c ka ıu
nun &.a7ln ettiii 'esaiklc bırlı'~tc e, ıllınc g mı . aatırıc kadar kom >ı ..-. 
müracaaUarı lhımdır. 

Bu işe aJd §artn:ımeler l.omı!;yoı dan pnra ı olarak dabıblıı , dır, 

{JO 7) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Kcşıf ş rtn, me 'e planı ınucıbıncc idııremizııı Ankaıa U ~ 

müdürlük binası bnhçe nln yolları \ e tcs atı i~ kiJpalı ~ı c U!.ulılc ~ 
siltmeye konmuştur. 

il - Keşıf bedclı 1 IOlP.30 lira rnU\°:lkkat trminatı 826.45 Ur. d 
111 - Eksıltme 5/Vll/940 curn:ı .ı:uııü saat J., tc ıst.-ıııbulda Kab 

ta Levanın ve Mubaya<ıt ı;ubc !nde!.ı alını. koını!;yonund:ı y:ıpılac ktı . 
JV - Ş:ırtnnmc sö ü geçen Le\ 01.ım subcsı veznesinden 'e ı 11'1 

Ankara bapnüdurlüklerlnden (55) kurıış:ı al uabılır. 
V - Mlinakasa,.a gırecekler r QbüılU t~kl t mektup! u ı 1 ı upf 

vesaikle ,. 7.5 gil"\enme parası mııl,buz \icy:ı bnnk:ı temfnat n el• ıbunu 
ve şartoamesinın (F) !ıkrıı ınd:ı yazılı "csaıkı ıhtı\ :ı edecek kup 1ı z ıa~ 

rını ihale l(lnU eksJlhne sa:ıtındcn bır .uat C\ \eline kad:ır (sal!t 14 d a .. 
dar) mezkQr komısyon b.ı l.nnlığına mukbuz mu~.tıbiluıde veınıclcri ı& .. 
2.IJ1ldU'. (4975) 

------==:::ı 

İstanbul defterdarlığından: 
i ı; ı,. le ne lXiıl 

muamele vergı i kanununun r u • 1. at b .. n ı •. d 
kanun mucibınce yemden F..Ul;ellc ı;> tc ıı c l 
tacaklan defterleri kanununun mer'ıyetl la ıhı 1dcn 
taı:;dik ettirmeleri mccbundır. llcrl 1e cc J ;.ı 1 
amele vergisi ile mukellc!' ol nl rm kanun n t:ı;> ı edilnı'ı tulw1an n d• 
detin aonu olan 1 Temmuz HlfO p:ıuırt ı gunu aı:<-llmın:ı kadar J)efte:d l""I 

lık binasuıdakl büroy:ı de tcr1erir:ı ibraz cll rc1ek Uısdlk dtirtnelcrı: 
2 - Yeni kanun:ı göre nıUkcl!c!lerln tutmağ;.ı mecbur oldukL rı 

defterlerin ne gibi csa tarı ıhlıvn cdeceuı kanun<Lı mezkur bulunınal.t..dıto 
Bazı müesseselerin kanuni e n lar.ı uygun olmayan dcftcrlerı ta dıl. c'l • 
mek uzıere mllracaat eylemekte bulundukl:ırı göruldtlğunden, altıkad.ırhırırı 
Dfoftercı.lıktaki büroya mürac :ıt ederek, mu:ımele vergi ı kanurıunuli 

tulmamu emreyledıği defterlerin ne gilli esasları ıhfü a cdecegı h !< ın 1 
malümat aln:ıaları ve bu ııuretle yanı ı ve nok an de!ter tascligi 1G meyd 11 

verilmemesi, lilzumu ilfın olunur. (5104) 
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zurunda ıcra edılecektir. 1 
ts~dllerin bir lirn mukabılınde birer şannarne ediMnlı: abkAmı ==========================================-;:::; 

daıresındc tanzım edilecek teklif mektuplarının bıldirilen s0n \'C saatte 1 Sahlbl: Ahmed Cemaleddln SARACOCLU 
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