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'GÜNLÜK SiYASi M ALK GAZETESi Her Yerde 5 Kuruş 

Alman~ F rans.iz mütarekenamesi imzalaiıdı 
~ & 05 w MWSWSii;ı,ı,Mi'M! AtA&'kW! 5' fl4'4riWSWY!!_ __ 4 • 

Hiçbir Sebeb Olmadan ... · Muhasamat ancak Fransız -ital-
r 

~imanların mütareke için hazırladakları 
dekor, dünyanın her tarafında, müttefik-! 
ler için büyük sempatilerin kazanıl- I yan· mütarekesi· de· imzalan-
l'rıasını temin edecektir. . 

Yazan : Hüseyin Cahid Yalçın!! 
A. lmanlar Fransız milleti-! - ____ı --

~ nin izzeti nefsini yarala-1 "" "' il< • • 'M' 
!l:t1t, onları küçük düşürmek ve 1 • .,. ) ' · ' 

llıatıdi olduğu ka.da.r manevi bir 
'1:.rette de ezmek için mütareke 
kttıannı öğrcnmeğ·e memur edi
~ Fransız murahhaslarını 
Coı:npieegne'e çağırdılar. Orada 
biıfü bir sahne dekoru hazır-ı 
~llnıış, 1918 de müttefikler ta-
l'afından Alman murahhaslarına ~ • . .,: *,. 
llıi.itareke ı:ıartlarmm tebliğ edil- ~_....._. 
llıesine sahne olan tarihi vaüon .~.'*·:~:fl. ' ~ 
~<l.tis mü.ze!:iinden çıkarılarak ~ ~ 
buraya naklcdilmı~ \'e tahkir .. "' · 
llı~rasimi için bilhassa hazırlan- • Jt-L, 
~lştı. Aktörler, figür anlar, dc- 1 ~ 

dıktan Sonra duracak 
F rcinsız imparatorlu~~ 
ğu teslim olmıyor 

Londrada bulunan Fransız Gene\ 
ralı de Gaulle'ün Fransız milletine 
liitaben yaptığı mühim beyanat ı 

4 

Führeıin umu.mi karargahı, 22 tarekis bugi.ı;.ı saat 18.30 da Conı 
CA.A.) - Alınan - Fransız mü- I r sonu a ı.:ncü S<l hıtedeJ [ 

1

Bulgarisİanın sesi 
gittikçe yükseliyor. 

<>tiar, sahne hepsi mükemmeldi. 
~an radyosu Fransız rr..urnh
.haaıannın namı gddiklerino, na
l içeri girdiklerine, nasıl dav
lldıklanna dair en ıncc tefor

'bata; vanncıva k~d:ır her nok-

~h ballandır~ b:ıliandıra intika- Bulgar gazeteleri, Balkanlarda haksız.; 
llı.ın. en son katresini bil~ katre' 1 ki d it" I d • k ' 
'atre içerek Fransızlara ~c-rilt>n 1 LibyaJ.11.ki ttalyan askerleri bir t.alim. esnasında 1 ar Üze 1 me 1 ÇO şarkta SUihun 
tqhdan, indirilen <la.:rbcacn;lt 1 .. 1 • k 1 teessUs edereiyeceğini yazıyorlar 
~:ku~r:~~ ~~rd~~rlü kanamJ- , 8 yan US erıne arŞI ya•ıde~fyY~.~=tanm~~b~=i~ 

1918 de müttefikler tarafından; kaç günlük seyahati esnasınd 

t::ır~:~::::ı~~~·a~~~·:rı:ı pılan y· en·ı taarruzlar ~s=~~~~~~~fe~~~~ ~a tnütarekc şartlarının tebliğin- Filof Sofyaya dondu. Burada t hiçbır fevkaladelik, hiçbir ha- matbuat mümessillerini başn~ka-
.. ret ve tezyif fl:lklı ola.mnzdı , ma · let binasında dün kabul eden Fi-

~l>hesiz ki burası. ccbheye r-ı. - Adende tecavu··ze ug"' rayan bı· r ı·talyan tahtel- ıor yeni ve çok mühim beyaııat-
ll. olmak gibi, yalnıd ı~erh:uıbi . ta bulunarak Tranda sükutla geç-

•ken ve co~~afi bir. millilm~.... bahı·rı· ı·ngı·ıı·zıere tesıı·m oldu t tlği bazı siyasi: noktaları resnıcu 
alelade bir surette btihab açığa vurdu. 

~llltn:ıuş~u: Bundan. d'~.ıa~ ~ müt- Lonô.ra, 22 (A.A.) - Bahri-! Büyük bir İtalyan denizaltısı ı ri yapmakta olun Moonsto-ı lıkçı gemisine teslim olmuş Bulgar harici ve dahili siyn.-
IA,lkler ıçın bu ne buyuklugc de- ye Ncv.ı.reti tebliği: jAde'l körfezinde keşif f!l:!y- ne ismindeki İngiliz ba - [Sonu 3 üari sahifede] seti hakkında. uzun uzadıya. sez 

~taneldacnnr nebuküçdüekflaüğcn.,;:ıra"':ırkJet -p d R . . söyliyen ba.şvekil beynelmilel 
·'IJtl ... ek Ticaret Vekilinin son hadiselerden oahsederkf'.n 

~~~~r1::~n:;z!~:~r~:~~~i~~~ e Ş f e e U fil 8 D Y 8 Gazetemı·za ~~~!~~~creyan eden kan-
~tıdaki tiyatroculuk faaliyctlcıi I . lı hadiseler hakkındaki Bulgar 

~~~ıi:~ci~~ic~~l~~:ne~:rı~n;~la J e·y h 1· 11 de . B t . · ~:k:n~:leıe:e~h~arcle~:r· ~i; ·:rı~i·~birm:h-=~~- . c er e y a n . v~!ıa:u~!nlare yapı· _ .......... ~'.~~: .. ~~!j.~.~.~::.~:~:~ .. ~~=.~:~~ 
~ksiz bir takliddi. Budapeşt.e, 22 (A.A.) - Yr.ı.rı lan satışlar hakkmda SA BAHT AN SABAHA: 
\ti .Almanlar Fransız milletini resmi bir ı:.ure.tt~ bildiriliyor: izahat verdi 
'Ç\lltmek için Fransız murah- Pcster Lloyd ga:ctcsi "Ruman Şehrimizde bulunan Ticaret Havadan abluka ~ larını Compicgne'c çağırdılar. yanın hataları., başlığı altında Vekili Nazmi Top~oğlu Vekıile-
~at gayri meş'ur bir hareket- n<'~:?reylediği b::ı.şmakale<le Ru - te bağlı Jeşkilatlarda tedkikle-
tıı dolnyısile burada küçülen Al- manyanm hattı hareketilc iştigal rine devam etmektedir. Vekil 
h~~ar oldu. Fransızlar bu sah- etmektedir. dün tcşkilatlandırm& dairesinde 

Sıra lngiltereye geliyor. -Fakat İngiltere 
mukabeleye hazır olduğunu gösteriyor.! ı;:en büyümüş ve yükselmiş o- Gazete diyor ki: tiftik ve yapak ihracatçılarından 

ak çıktılar. Almanlar Fran- Macaristamn vaziyetinin inki- [Sonu 3 üncü aahifede] Amerika 3000 tayyaresi ile henüz 
büyük yardım yapamaz ~ar ve İngilizler aleyhindeki 1 ı:ıafmı beklerken gösterdiği sü -

~ ve şik~~ctlerini acı bir lisan k net, en uçık tr.ri~ıli vaki.J..lar:ı 
~l sayıp doket ken bu de~~ 19~9 j mn.kes bir man::ı. vermek hw~u~ım 

Ulünde Fransız ve İngilızlcrın d:ı bir kısım Rumen matb'l!:ıtrnırı 
.~bir sebeb olmadan Almanlara yanl1ğı gürültülü ve i:ıtiiaçJı gay 
~t'b ilan ettiklerini bır zulüm o- retlerle ga.rib b:.r tez~d tc>~ldl et
~ l'a!;: gözlerine çarpmak istedi- mcktedir. Bütün bu cUmlclerin 
~· Ve bu~·~ sö~·ı:rne~le ~a~ : arkasında, 'l'riaaon sistemiııin\ 

ve !ngılızlerı ıste<lıklerı gtbı arbk tamamen maziye karı~ma.
~ek için kcndilerin<le hak bu- sı ko-::-kusunu gö:·mc~k giiç biı· şey 
eaklarını zannettiler. 1şte gay- değildir. . 

~~eş'.~r d~diği?1i7:. ~:U-eket bu- Mcaristan 20 senedir Jı..lurn.nya 
. Soyledıklerı sozun Fransa ·ı birlikte •rri:.ınon d iktusmın 

~ lngilte.re için ne. bü~~.b~ if-,. ~;ırlığı altında ıztırab Ç• kti, fa
~ ar vcsıkası teşkıl ettıgını an- kat Ruma.nya bütün hu devre 
aınamalarıdır. zarfında Versailles sistem;!,;, n:n 

t .\imanların bu mutantan iti- hafaza etmek istiyen de\'lcUerin 
1 arıarı vcçhile Fransız ve İngi- yanı başında sarsılmaz bir surel
'l rin 1939 eylulünde harb ilan te kaldı. Bugün, Avrupa millet-
~elerinin "hiçbir ~ebeb alına - !erinin müşterek hayatını zehir
l:ı 'ti:•. vukua gelm_esı. ~ansı~ ~e liyen bu sistemin kat'i surette 
tigılız emper.yalı:ınıının but~ çöktüğünü herkes açık bir suret 
ltıo.hlarını sılecek ve geçmış te görmektedir. Rumen matbu:ı

lı%:ı.hatlerini affettirecek bir şa- tının mükerrer tahriklerine rağ
~ l~tir. Bu ~ ahadctin medeni- men ~d:acaristan mukabele etme 't :·c .beşeri~et için ~~ ka~r meyi tercih eylemiştir. Zira, Ma-
4 h.tı bır dakıkad:ı bul le tarı- caristan Avrupada vaziyetin has 

bi.ı- dekor içinde vukua gelme- saten nazik ve Avrupanın blt 

Hüse:,.in CahicJ YALÇIN kısmında barışı idame etmek la-
[Son 3 üncü aahıfetle] • (SonY 3 üncü cahifede) ~ 'Kwnanya llnll S. M. Cuıol 

T ass Ajansının 
Bir tebliği 
Moskova, 22 (A.A.) -Tass a

jansı, Bal tık memleketlerindeki 
Sovyet garnizonları mevcudu -
nun bazı yabancı gazetelerde bil- ~ 
dirildiği gibi 100 fırka değil 18 ı ~~Q 
ila 20 fırka olduğunu bildirmek- ~~ . 
~~ l ~ 

Ayni :membalann iddiası hila- ' . ,. · 
fına olarak bu fırkalar Alman 1 
hududu. boyunca tahşid edilmiş 
değil, üç cümhuriyet dahilinde 1 

• 

dağıtılmışlardır. Ve oralardaki 
vazifeleri Almanya ii?.erine bir 
tazyik icrası olmayıp Sovyetler I : 
Birliği ile Baltık memleketleri a-
rasındaki yardım pakbnın tat- 1 

;_ 

bikini zaman altına almaktır. ı " 
Tass ajansı Almanya ile Sov-

yetler Birliği arasında meveud Almanların elindeki başlica ha~a Ü•l.viıttl•ta l•ilterenin 
iyi komşuluk mlinaseba.tını teyit baılıca merkezlerine mesafeyi göaltuil" l<roki 
etmekte ve iki memleketin kar - Anlaşılıyor ki, İngiltere- dır. lngilterenln her tarafı bilyrrı, 
şılıklı menfaati e&aSIDa dayanan nin içinde bugün bir mil- anavatan filmmyJa, muhafaza al
bu münasebetlerin yanlış şayia- yona yakın bir ordu bekliyor. Ay- tındadır. Bundan dolayı !ngilte • 

1 rcll'la bozulmıyacağım bildirmek - rıca gönüllü teşkilatı yar. Bunlar renin kara kuvvetler-~yle istila& 
1 tedit". her türlü baskınlara ka~ı hazır- . ( &mu 5 inci 8alıifcd~l 

J 



---· 

( Şehir ve Memleket Haberleri ) 1 P o L I T 1 K A 
'-------------------------------------------------y k ' l·talyadan !~stanbulda kok kö- Alman mütareke arım , tı,an şartlarının umurııi 

_ Takas nıuaınele- Gelenlerin mürlerinin satış fi.. esasları 
Mızi" kuvvetlerle müstevli kuvvetler ara- sinin tasfiy3sj Anlattıkları atları hazırlandı ~ :~~b~:j~~:e~~:i~~:n~:::d; 

d d d (ı hayet Fransız muratıtıasıa sında çarpışmalar şiddetle evam e igor u Al.:ıkalı "ıhracat ve ı"d- İlal}•tı.d.al m:~=ndislik tahsili Kok kömurUnUn pera- Alman devlet reisi Hftler ile mıı.r\ 
ı O nln karşılaşmasının vukubulduğıl s 

--------------.--.-. --- . . halatçı tUccarlar dün yap:ın iki talebe dimkü konven - kende azami fiati 22,50 hatıe anıaşııdı. 
Dediğmi, biilıare "şitımiş!~ jOOiyor, fakat ae dP. mc- zu bu- ı vc -arkadaşları ~un:ann laki?n~c l bir to.planti yaphlar s iyoncllc şehrimize gelmişlerdir. fira olacak Filhakika Alman ajansının verd 

. mavaffakıyet kaydeyliyor. çıkıyorlar. Yenışehıre taarruz ıle --ıııı«-- Bunlar italyadai gördükleri hak· --ıııı«-- malumata göre Fransız murahhas h 

Aradan dokuz gün geçiyor. 
1 

Liltln, bir ay sonra, Yunan bu havaliyi işgai ediyorlar. 1 Fransa , Lw !!tcrc, Holanda ve kmd~ izaha~ _ _vermi15lerdir. T~l.e- Etibanktn İ::.;ta.nbulJa satacağı yeti, Compigne ormanında, 1918 ıe 
o\ • d 1n - b 1 d g bu ent"rc'-'an ız.u. k ,. A tl rinisanisinde tıbkı Alman murıhll' Hasan Zobuoğlu, verdiğ·i müh- kun·etlcri Seymen i::;ke:ıesm cu Buradan cgöl şosesini tutu - ,B elçika ile cvYek e yapılmı~ olup e erın \'_:r ı "ı . '"' ~ - kok kömürlerinin ·s.t ı ııya arı tarının yaptığı ıekilde harekete 

111 
let mi.ter bitıme.z, sözünde duru- mukabil faa.rrur.u b.<:?lıyorlar. , yor ve mühim miktara baJiğ o!an hala itma m edilmemiş olan ta- ı hatı aşagıda verıy0ruz: A dön belediyede bctc<liye iktısad bur editmiııerdir. Arman nokta• ~· 
yoc~ 337 yılının altıı nisanında Harb, şiddetle 24. saat dcyam c- Yunan kuvvetlerini esir ahyor- 11 hflla it.marn edilrnemis olan ta _ 1 "- İtalya bombardıman~n _a- müdürü Saf fet ~ezenin ve E)ehri- ıarını Alman ordusu genel kurfll; 
Yeıtiköy \•e !Bahçecik istiikamet- diyor. Yunıı.n umumi kar. ~a- tar. çin atfı.kadar ,idha1fıt ve ihracat deta . ot~~ulmaz ln~c gelmış,~ır. mizde bulun.an Etiba."1k mümes- boşkanı general Von Keitel iıah 
lerlnden taarruza başlıyor! hının emri üzerine, bir fırka Yu- ı Bunu trütealnb, Yeni.ı;ehir şo- tacır!cnnııı h;tiıaki lc dün ı:ıabah 'ı Tahsıl ı c:m bulundugumuz I ıza silinın iştirak ile yapılan bir top- m iş ve Fransııfara Afmanların rı'I ı 

Bu taarruzun hedefleri §Udur: nan askeri de Hasan Zobuoğ!u - 1sesinden Bileciğe doğru ilerliyor- Tıc" .. et Oda.,;nda iki toplantı va- şehri ve. civarı sık sık bombardı- lantıda tesoit olunmuştur·. Eti . reke ş;ırtıarı bildirllmtıttr. 
~ ~ "' l d d Şübhesiz son dakikaya kadar Yenı.';:o·· ı. .. 1e bulunan Yunan tabur nun milis kuvvetlerin i arkad. an tar. pıl.mışt•.r. ı man. edilen yer e-r arasın a ır. bankın toptan kok satışı ic:in 

• ,,u hususta, yani mezkür ş:ırtlar ı n rıe karargahım, Bahq<:cikte bulı.man vurmak ve ihata etmek ıçm, ı İşte, bn sırada, Hasaıı Zobu - ' lhracz.ll;ılar son harb \·aziyeti Şchrın tayy~re meydanı bom~a- hazırladığı E:urıı c:cf:lme ve Kadı- du kl ım hakkında müsbet bir "1' 

Yunan alay lfarargahını basmak. Gemlikten harekete geçiyor. 1 oğlu ve kıymetli ark:ıdaşlarırun dolayısılc Akdcnı:;ı.den ve kara lannu!) ve bırkaç tayyare .haı ab köyünd~ki depola rda loptan sa- mat yoktur. Fakat Alman gener• 
Hasan Zobuoğluna mensub Bu kuvvetler, Ba~kır:ız köyü- büyük bfr hizmetleri görülüyor. yohmiliw mal jcil\al cdilPnıemesi olmuştur. Pi1..aya on be~ kılomet tış fiyatı 21 lira ola c·:ıJ:tır. Diğer 

1 
nin izahatı sırasında tasrih ed . ıcrı"' 

kuvvetler Tatar İhsaniye köyün- ne dayanıyor. O znman, Ha:.:m ı lnönüne taarruz hareketine yuz· un·· derı yaptıkları ihracatın re. mesaf.ed .. e meşh. ur L. ıvernoda· taraftan beledi 't> şehrin muhte- mu mi prensiplerden bu şart larırı , 
k ı dd ll b b . Y • ,. d hi;-eti a,a!:ıı yukuı kesti rılebilir. 'I de lecemmü ettikten sonra şid - Zobuoğlunun refakat ind bclu- iştirak etmek üzere gondıerilen prımlcrını uzun bır zamandan - kı as erı ~s c.r şı e ı oı:n a~- lıf mıntakalarınrla 15 ta.ı epo n ız !iadeler o şekilde beyan edllfll 

detti bir hücuma geçiyorlar. nan ~bitloer dl;i.51Jlaıu rar~l~":a.k )'ünan kuvvetlerinden üç fırka, beri alamadıklarını ve bu scbcb- ı dımarı nctıccsmd~ ehcmmıyetlı tesis edecektir. Ilu Uili depolar- tir ki mevzuu bahis şartların fr' 
. Mevzii, fakat testri bakımın - maksadilc, milis kuvvetkrim ı kı-

1 

Tüı·k milis kıtala.rını durdurmak le müşkiil vaziyete düştüklerini surette hasar~ ugra~ı~, tayya~e <la: perakende satış fiyatları , Ku· sayı ~ğır bir darbe altında bır:ııc• 
dan ı)ümullü bir muharebe baş- ye ayırıyorlar. Bir kı.smını Bn;ş- üzere cepheden ayrıhyorlar. söylemışlcrdir. İdhalat tüccarla_ I meydanı tahrıb edılmış, benzın ruçeşme ve Kadıköydekı ana de- tecegı ~eya bllAkis nısbeten d' 

lU">r. Yunanlılar, aiddetle muka- kiraz köyü sıwrlanna gönderi - ı Likın gerek IIa.sanZobuoğlu rı da <::vvelcc ı->atııı aldıkları ta.- dcpolarınd;;ı yangın çı~ıştır. 1 polardaki satış fiyatına yalnız ıı~tı.'. ~ı~ sulh mevzuu yapabile' 
· ı ~ ~ ı B" k ı tla • .. tr"'I ı-ıa- ' • Bombardıman esnasında Lıverno kl" . ·r· ·1: lunaruk ı duşunulur. vemet cc ı5orıar. y~r ar. ır ısmm '~' '"' · gerekse arkad~ları, üzcrlennc kas primlcrile ahvali hazıra se· . il _ na .ıye masa.rı ı 1 ave .° Filhakika Alman generalinin iıa 

Fakat, harb şartları Hasan hılde bırakıyorlar. . . gelen Yunan müfrezı•leri yeku - bebile hnnçten idhalfı.t yapama- Iı_manında b~Junan .~arb gem c tesbıt olunacaktır. Şehrın en U· t ı ndan aşağıdaki hususlar anlaşıl• 
Zobu<!>ğlıına mensub milis kuv - Başkiraz istika.motıne gıden nunun üç fırka oldu~nda.o. ha· ıhJdarmı ilcl'i silrcrek mevcud rıne ne olduganu gonn.e~en kaç- zak mıntakalarma yapılacak lir: 
vetl~~~in. lehine inkışaf ediyor, kuvvetlere bi~inci_ ~ülazİ~- ~~ - bcrtlar değiilerdir. TUrk kuvvet- takas mukavelf'leri-0111 feshini is· mıy~ ~echur old~~'a~1ıla~o k~n- nakliyr.t to~ ba~ına a~mi .ı.50 1 - Almanya 1914 • 1918 harb; 
Yenıkoy ışgal olunuyor. pcyman 1!ey ıle ıkmcı mulu.zım !eri bir aby kadrosunu ihtiva temi'lm-<lir. s~losJu~muza gıt ıbını zaman kuruş olacagınd:ın .selur dahılın- ma~lub olmamışken, Vilson t:ırıı 

Yer yer yangın ailın:ileri, kül Süleyman Bey, karşı saluld k:ı- et:ti"" h"lde lce.ndilerine --ı. üs- Ta~k L " .t d .· I t· .. d .... 
1 
bır fabnkanın bomba.lanmış ol- <le kok fıv:ıtının ~rakcn<le aza _ dan verilen teminata rııgmen, hııl< 

.. ·· o• " , ~· as ımı e şır<e ı mu uru d w ile. 1 · ·ıd··w·· ·· · 't "' 1 • u- a ıştır olan samanlıklar, kaqışan hay- lan kuvvetlere de yuzbaşı Oıner tün bir v:ız.iycttt• bulıınan dü.ş _ . bl .. b . ugunu, ı ame e o ugunu ı~ı -ı mi satış fıyatı 22.50 olacaktır. ıga ı:ır m · 
wnlar nrasında. ilk muzafferiye- 1 Naim Bey. birinci mu1::.zLın ı;~. k 1 . . 1 harb. ~ .. lıyor- vazıyetın. ıc~ .arı~a g?re u .ış- tim. Tahsilimizi alelacele bitire-

1
1 MÜHİM BİR KÖMÜH. 2 - Bu haksızlığın mukabele! b 

• A • • • •• A • .~· mau ns er crı ı e e ~ len tasfiye ı'·ııı ıclh:ılat ve ıh- 1 • r k .. - · ı l k t ı"t· · I" d tin zayiat bılançosu yapılıyor. ref Bey, ıkıncı mulazını Tcnik 1ar . . "' . . rek avdet clmeyt muva ı gor -
1 

1 H T l j( A R 1 mısı Gara e d ısı .zım ır. ~ 
Sekiz kişi yaraianıms, dolru% ki- Bey ve yukarıda adlını g e<_;en baş K. o- p-"':.•.,., .. rın,•- c·"":reyan eden racatçı tuc< ar~ardand dak bırer ble- dük. Çünkü, son günlerde lta.l - ı Di<Ycr tarafhm belediye iktı - 3 -:- Fa~at Fr~n~a ç~k kahrarrı, 'b 

. . .. . ı ı nu~ UJ. ' "' yannamc tanzım e ere verme e- b"l l l:I w ne bır sekılde dovuşmüs ve boy e fiİ şehıd olmuş! Bır duşman ta- çavuşlar kumanı.la edıyor .ır. bu kanlı ı::avaşda Türk ınilıs kuv . . . . b h 
1 

yanlar ecne ı ere ;arşı nıuame- sad müdürfogiinc Kumçcşmede- netice lce isinde ma!jlOb ve mi.irı~ 
~ b. 'k.:ı- h 1 . b K d . ı..~ "" ~ı Z ~ , rını ı,tcmı~ ve u cyanname e- l 1 .. d g~· t" dile . tazyiklcr·e k "" .. l 1 - r bur bayrogı , ır mı liüLT cep ane Bın ~ı a n ı.x:Yu' 1. as,n o- vetlcrı lf>O IJiyadc ile 60 süvariyı , ti ta .,. · . . .. ah tı . _ e erını c ış ~r r · w ki bazı depolarda kok omur e- zim olmuştur. 

k ı T h · • b" ~l · ı be be k rihta rın sure n~ınıını ız e nıs b ı d ı B talebe oldugu · b" tt' W• ı 
ve erza a ınmış. a mını.. ır buog u ı e ra r :ırnro l şchid veriyorlar. lir. 1.'akns şirketi yapbklan ih- aşa ı adr. b" kız d.f k ak l - rinin belediy•::mn tes ~t e ıgı 4 - Şimdi, esas gaye, Aln'lıırı ı' 
lıesaha nazaran da. 250 Yunan bulunuyor. . .. f k ., h ·b· . . . 1 muz hal e ır aç e a ar O a; narktan daha vllksck fıyaUa sa- için Fransa· ııe mücadelen in yerııd 
askeri ölmüs! j iki fırka düşman askeri ile ilı:i Bır alayı~, uç ır a ue00.:u .. k

1 
:racata mukabıl . ı~al edılecek 1 çağırarak eencbilerin memleket- tı1dı~ ihba.r ;<lilmistir. Bu ih· başlamasına mani olmaktır. 

.. . . .. bu . t" kabul ve rıcat i'!lmemcsı •yu eı;ıyanm bcıiellcrı <llakadar mem- k . d"kl . · ı t:ı ~ •• b d" 
Böylece, Mılıs Türk kuvvet - cephede çarpıışm:ık Dh..~ nyc m- . , . d -·ı d -A~;-? • • te almasını ısteme ı cnnı an- bar üzerine bel,,<liye iktısad mu- 5 - Ayrıca, tn9 tttere ile nar 
. . . . . h hır asn:crı sccaa.t cgı e UQlll•. leketleı·dckı Merkez Bankasına .ı... Tü kl d ..... 1 . 

1 
b bd Alll11' len ile Yunan kuvvetlen arasın- de kalan mılis kuvvctlcı·, C'm . ~ ~- .. . . _ . ,. la~wlar. Yalnız r ere egı . dürü Beşiktaş kaymakamı ıle be- vam edecekt r. Bu se e en ·yeti• 

da başlıyan müsademcler, iki ay mağlfıb olmamak, h m de dü~ma Nı~ım, h.oprühisarında . . baş- ya~ıl~ı:. ~ldugu~u .t::sı~ ede - bütün ecnebilere ayni şekilde rrı.bcr d(".rha1 J<uruçesmeyc gide- ya, bu hasım karşısında errını ıcfıd' 
aeva.m ediyor. Cephe, mütehar. ~1 tutabilmek i~in harb sa.hala- Jıyan ~arb, nlay kadrosmıdan bılcn .hrMnl?ılaı.ı. ı.stıhkaklar: ı ııarcket ediyorlar. rek ihbar edilen depolarda cür- yani Fransanın herhangı bir fl',d•' 
· ~ · · · .. ·· k ı ·tı. k '>10 Turk kahraına.mrun ha.yat- olan bkrı:.. ıırımlerını vercccktır. E b" t b"' ı· d k' b"·t·· menfi bir hareketile karşılaşrTI nk oldugu \'e ıkı taraf askcrlerı, rmı kuçültmek ve y:ı ın aş ı ına j ~ _ _ . •ene ı a ııye ın e ı u un mü mcşhud yapım~lardır. Bu hareket edebilmelidir . 
• h · ı 1 dikl . kAh · ıoo·k .. l. ed. ! larına mal oldu:nı halde; Türk ırnc ""ah d"l . l . t e b edı f ' ı ,,, 

ka ı er c .erı, a gcrı ı - iuzumunu uss ıyor ar. . . ? -·A ı u ı erı nere e nı c ur - cürmümeRhud sonunda satı~ ı- s- Yeni sulh, Alman devletıne ,; 
ıen için Y-eniköy yanıb harab oJ Bu sevkulceyşi zarureti tcvtid . mtlıs k~vvetl~r~. nıa&mb olınu- ·ıstanbU 1-Ankara yorJar. 1 yatı21 lira olan sömikokun 2~.80 blrıe yapı tan haksıılıkların tartlırı 
hıy0r. leden amillerden biri de, Averof yor. Ya.aız, dal.et ~az~. zayial Dönüşte İtalyanın Yugoslavya ı-ıatıs fiyatı J8 lira olan gazhane teşkil edec~ktir. ıe' 

Milis ku\'Vctlerinc kumanda 7.trhlısının İzmit.in karşı sahille- ver:ncmek . ~aks:ıd!le Av<lan,, hava seferlerı· hududunda mühim askeri tahşi- 1 kok~nun 2l, satış fiyatı 26 lira l;te umumi matıi~e:te hu tasar e::r•' 
eden zatlar arasında su zabit Ye rini top tutması, böylece Yu - dagına çckılıyorlar. dat gördlik. Tam techiza.tıı bin- olan Karabük kokunun 27 liraya bu no~tal~r çok eı.ııatıkt ve hedir· 

~ ı · · · M af'h l b akşama ka k .. l ta k fa cekılebılecek bır mahiyette 
111 küç~.k zabitler varm~ş: . nan piy.a~C kuvvetle_n~l pıya - aa~' l '. ıar. . , • akk ten leııce .~s .. er,. yuz erce , n ve 1 sa.tılclıı{l tesbit oluıımu~tur. S~~- F;kat esas itibarile Almant•ıt~, 

Yuzbası 'Öıner Naim Bey, hın- de ateşı ıle beslemcsidı.r. . dar, kızgın _hır guneş alt_mda._vc muv a top yuklu hır c;ok trenlere tesa- lular milli korunma kanunu hu - lnglltere ile mlle<ıdetuı devam ed ~ 
başı Ifadir Bey, birinci miilazim J Fakat, milis kuvvetle:· c ·ı_,ıu~yı Avdan dagmın etekle~ Turk ·ı J d düf ettik. kümlerine tabi ollUlarak derhal ceye kadar, Fran-:ıyı .ıstedl!i• ~,. 
F..şref Bey (Elyevm Albaydır)' ç:ok fazla geri çekmedıklcrı. ve kahramanlannın k~ntarile sula· ı talı Q un u 1 Yugoslav hudutlu boyunda mahkemeye sevkolunacakJardır. serhes~ bırakmıyacagı a,ık~.rdır· ,er 
ikinci mü!izim Tevfik Bey, birin- f'iiddetli baskın hareketleri ıcra na sulana <levam cdıyor. --ıııı«- mevcud İtalyan şehh'lerinin hal- ı »ıı« 

1 
ırn rlo~rusu, Fransanın bılcumıı:rı~ııt< 

ci mü1azim Süleyman Bey, ikinci evledikleri cihetle, Yunan piya<lc Fakat. ricat olmamasının bi - kı tahliye edilmektedir. MÜTEFERRiK : kulc:yış ~1°1 11a.rı~ınAvle mıntııka1 .1 ~ıt ıı' 
"' - · Buna sebeb Yeşilköy hatt .. sahı erının man ışga • nriiiizim Süleyman Bey, başça- kuvvetleri sahil nuntakasında Jançosunu c;:ıkarm:ık ısterse.k, şu Yolda böyle yerler.inden ayrıı- 1 Dahiliye Vekilinin da bulunması, lngiltereye kartı "'ıı1 

'VUŞ Zihni Efcn<li, başçavus Nabi ilerliyebilmek için çok zayiat h:ızin neliceye vanrız: islaayon.u~da yapıl•n mış halkla dolu treTılerin memle- tedkikleri l!i man mücadelesinde ururı rT1ul'l•re 
Efendi, başçavuş Yaı:;ar Efendi. veriyorlar. Tam bir bölük zayiat! yem ınşaattrr ketin iç taraflarına sevkedildi - . . ~D 

1 
.

1
. 1 vaçıtaıarıdır; ,. 

tN ' Ak" D w. d ı- ' ' - y da 't"b d l t h -· · . k 8ehrımızde bulunan a,11 ıye ve d ~te, bu 'atanpen•cr harb a - La ın, egırmen ere, ),,, zıt . .ı, Ufuk, aksamın alaca karanlıgı ann n ı ı aren ev e a- gıne şahid oldu . • · . . . . Ö .. Bur.dan baıka, Franaız havıı ıer· 
11 · d b 1 ·· l Yal d kami - ti · • · 1 t b ı An ı H d d y ı ·ı t' d \ ekılımız Faık ;;:trcLk dun de n·z kuvvetlerinin ve müstemfel<e , dmnlarının c erın e u unan Karamurse ve ov;ı a - icindc kararırken Yenişehir ova- va yo arı maresı s an u - -

1 
u u un ugos av cı ıe ın enl ---lı.·k ~·- d t . u· n 

1 
r P 

Yr 11 • ' 'U ' • ; 

1 

k f } 'nin b" • w. • • • h • b• k t~l al.Ula CVaffi e nl iŞ. r. V C - deld bozulmamış kara kuvvet e lf kuvvetler, unan ıncı ıv.ı.anısa len yanıyor. sı funnnsız bir melhameye sahne ara tayyare sc er ~n ır av gece g~tıgımız ıçın ıç ır as e· . b hl . b. ..d 
1 

t .,. 
1 1 

t f d b edfl"' 
· · · · · k ı · . .. . · 1 • •• • İ 1 kıl sa a eyın ır mu c e vııa- A man ar ara ın an eyan ,. fırkasına karşı mm•affakiyeUı 11 ıncı Manısa fır ası rnman- olmuş, gece, kanlı bir bayrak gı- muddctle muvakkareıı tatıl olun- rı hareket gormedık. t.alyada l 

1 
t B d noktai nazara göre Berline zarar "d• 

· · t . yetta meşgul o mmı ur. ura a • . hiieumlarda bulunuyorlar. Hatta, danı, Yalovada kuvvetlcr•m op- bi Türk ve Yunan ölülerinin üs- masını kararlaştırmıştır. Bu ka- geçim ve bilhassa yıyecek sıkın· .İ h" "
1
. . d rem~ecek bir hale 

9
etirHme•1 

· · · · · ·· P k'· · · · İ · ! . . H b stanbul şe ır mcc ı !;; ı azasın an V&Zl/"..:tı kırıtık etmek uzere ge- luyor ve azar oye rıcat cmrıru tüne inmiştir.. ı rar staııbul hava yolları ıdare- tısı gıttıkçe artmaktadır. ar . . ok A. k mevzuu bahsolması icab eder. , 
nera;l Gonaris Kllkış zırhlısı ile !veriyor. Bir müddet sonı-a da, l Ertesi sabah Yunan fırkaları 1 sine tebliğ olunduğundan mutad bayat bahalılığını yüzde 75 nis • bır hey~tı .ve Vd k~lor an:ı.nı ~- zaten, Avrupadaki f'rıınsız ırıı:"' 

· ·· talı ·· ı cd b ' ' · . 1 . bul etmıştır. e ı aynca emnı- 1 v t n rniit•' Seymen açıklarına gelıyor. Pazarkoyde aşşuc en u Alaylı ve E<7Prcc köytcriııclen 'tek- olan seferler yarından ıtıbaren 

1 

betınde arttırmıştır. .. .. .. ~·· d d b" .. 
0 

rator_ ugu ana va ~nını , ilrıd'~ 
A H z b -ı tı G li- k"I" 1 o~ · . h yet mudurlu~un e e ır r.ıu - talebınde bulunmasıle esas rol .k' \Bu malumatı, asan o uog u kuvve er em ge çc ı ıyor ar. rar taarruza: geçiyorlar vapılmıyaca.ıı:ttr. Karara sebeb Gıyecekten başka er şey ve- bl rt• . 

1 
b 

1 
• k 

1
• b" keyfftr 

na mensub olan kuvvetler şu su- 1 Başkira.z köyünden Türk mi- Il b sah . inde ~ VPr. Yeşilköy sivil hava istasyonun- sikaya tabi tutuluyor. Haftada det mcş~ 0 ~fust. ~-~ ~a. rı·yk·eF~ık- ~'~~ ;~:~~::1 ~n:ı~:re 1~e ıı•'-~ 
1 lı 1 ı ı· kıtal t ede Yu ar ası ıç .1- ı·· 1 .. rül. b. · t ı d.. d f l kt Ekm k b·ı- derek partı mu e tun ıev ı ı -ıı~ ret e a yorıar: ıs arına aarruz n - 1 yanıyor da uzum u go en ır ınşaa - ort e a e yo ur. e l.n; • · . t• belki de Amerikanın yanında , .. ıı'' 
Ellerine "Bosfor,, gazetesinin nan askerlerine gelince: Onlar er, cayır cayır < • • _ tır lnsaat biter bitmez seferler vesika ile alınabiliyor. Hele kah- ret Sılayı zıyaret ctmı)J ır. dcleye giriıebitme.ı, bu mevz:1111 ,. 

bir nüshası geçiyor. Bunu tereli- da, hareket noktalarına, yani- Kah Yuı:ru1 as~erlerı, kih Ha- m~ta~man devam edecektir. ve pek nadirlef;lmiştir. Ayda 70 Yeni _bir. Polo!1ya his . ~uvvetıeri sayesinde mümı<iırı 
me ederek öğreniyorlar ki gene- Gemliğe dönüyorlar. san_Zo~~oglu ve arkadaştan mu- --»ıı«-- gramdan fazla verilmiyor. 1kafdesı geldı . l:ıbılır. . ••"'rl 
ral Gonaris, Kılkış zırhlı~na ra- 1 Böylece Gemlig-c ric.:lt eden kabıl hucumlarda bulun~yorlar. Balkanlarda en ziyade askerl Dünkü konvcnsiyo!l.ellc yenı - Bu s~ret.ledır ki Fransanın d ı1 ıc· 

. . ' s-· J • harb.; A\·dan dağının e- Galata köprüsü . . . . mağlObıyetınden sor 'ıı en ziya e .ff 
.lriben Seynıen ıskclesıne varmış, Yunan kuvvetleri, bilahare Bur- oy ~e . 1i faaliyet Bulgaristanda göze <;ar- den 6! kışılik hır ~o1.onyalı mu- kati celbeden bir nokt.ı, Fransıı ,.,.. 
har'b harekctlcıini tetkik etmiş, saya gelmiş ve lnönü harbterine teklerme kadar gcruş yor. yükseltiliyor pıyor. Sofyada bilhassa Yunan lıacir kafilesi gelmışl!r. Bunlar ve deniz kuvvetlerinin ikibetl rıt~ 
mtW!Det .neti-Oc alnı~ w~c;i~ ~ir ~~r- girmişlerdir. 1 Ve tekrar akŞNn oluyor. Yarından itibaren Gala?- köp- hududuna ve muhtelif istikamet· dalu evvel gelen kafile tarafın- lesidir. Zira bu kuvvetlerin ,A~:,; 
kanın kıfayet etmcdigmı gormuş. Fakat Koca.eli mıntakasının Sabahleyin, Ras:ın Zobuoğlu riısünün yükseltilmesi ameJiya . ıere sevkedilen bir~ok asker vaI"- Ja.n karşılanarak otellere }'Crle:j· ve ltalyanlıırın eflerfne geçnı rıuf 
F-ı..~·t Bu • ~ . d .ı.·- ' • Be d b,. .. ı,. b' t k •• t ·ım· 1 a· takdirinde, lnglltere lmparatO ~ - rsa coı,uesın :.:.n wı.ar- , karşı sahilinde _..._,.,.n eden mu- ve arkada,<ılart Çt•rkeşlı ve re- hna ba.c;_tauacaktır. Bu itibarla dı. Bun an '"'iAa ır a ım nu- ırı ış er ır. _ .. . oı•e' 

. ı ~ · ,- ,- , ., · --·-
3

- 1 .. . . . . • . b k . çok buyuk bır koz kazanmış fi' nız oıuna-cagı H,ın o Cl\iara 1-ı harebeler esnasında, yani gerek ket koylcrınt kar:ırg:ıh ıttihaz e- y?yaJar ve motörlü vesait ha - mayişler, bağnşmalar duyduk. Fıat mUrake 8 omıs- tır. Bu kuvvetler hakkında p.1(1'!'. 
fırka göndermenin de imki.ı:ısız Gemlikten "R·><>kiraz köyüae ge- ll derek yeni bir mevzi alıyorlar. Fakat trenimiz.e sesler uzaktan yonunun ilAn edeceAi ıarın serdettiklerı noktal nazar ,rtfl' 
bul ..... ..ıı.~-.... ·· :ı-; • d ~ zırla.nan ahşab köprüden geçe - y !I r:r' umır.u;..:.uuU soy1UU1.1Ş, guya a.: len gerekse lzmit - Çölhan mev- lşte harb bu mrr.tak:ıda tam uğultu halinde geldiginden ne f tler. çok yakında öğrenilecektır. Ye ,-fi' 

"~ İzmittcn 11 i]lci Manisa kii~de kara ih kuran Yunan iki a .'devam edi or. cd·lc:rdir. Beş tondan yukan o- olduğunu anlıyamadık. . .. ·~ . • sıxıarıa Almanlar ve bilahare ~,e'-
fırkasmı çekmek yapı!:ıcak ha- rg Zob -1 t y y lan kamyonlar Gazi köprüsünden Maamafih yolculuk esnasında Fıy:ıt murakabe komuıyonu pa sızlarıa ltalyanıar arasında y•Pr 1 ~11• ı--'tl · .'. "bd" ı d fırkaları, Ha.san ug wıun eş Bu sırada Kocaeli grupu ku- za.rtesi günü topanarak kalay esaıı mütarekenin matılyeti belll 0 ,,. re_, erın eırı mw1ası ır .,, e- kil ett" -· ·l.is kuvvetler ile van.. . <Y '<!<bileceklerdir mü.şkilata manız kalmadık.,, . 

1 
uc' ~ 

. ıgı mı •. ı:- mandam miralay Nü.im Beyı oı . . ve nisadır toptancılarının hazırlı cıı lngiliz, Alman ve talyan m ,,.. 
m.ış. v 1 tıklan askeri hareketler netlre- miralay Halitl bey (merhum gc- t yar-a.~ları meşru kar nisbetlerini lesinin ne gibi bir istikamet ,ıı 

Hasan Zobuoglu, Bosfor gazc- cinde büyük telefat vermişler, bu al) . fhl.lf ed' Mes'ud b·ır evlenme --. d kt" K . b da belli olacaktır. ""' 
tesi:nde çıkan bu havadise iiimad :..:;.,A ln" ·· harblcrine zayıf ner ıs 1 ıyor. t.edkık e ece ır. omısyon. u er.REŞAD s!'c; / 

.J ._...en onu ı h raı H lid K hafta zarfında hırdavat manıfa- _.,.....,,. etmediği için harbe şiddct1e de - bir kadro ile iştirik ctmiŞlcrdir. Mer um gene a_ ' oca- .. . . al k · BELEDiYEDE : 
d" . • eli grupu kuınandanlıgını dcruh- tura zuccacıye, çuv , anavıçe •'f' 

vam e ıyo.r, Maaınafıh, mezkur fırkaların ed .. S da b _ sabslarırıdaki muhik kar. nis - S .
1 

t hl'k . go 
Filhakika aradu bir ay geç - Kocaeli ınıntakasmm karışı :yaka- de etın en oAldığnce - ams~ .u 1 be' l~rini iesbit ederek ilan ede- ahı lere e ı eyı c;I~ 

tiği halde. 11 inci Manisa f:ırkası sında.n uzaklaşmaları yüzünden, lunuyormuş. ı enubllr~~de, 
1 

.~iir teren levhalar kor.ula ~. 
kil. . w oradan Ankaraya ve ea.uare e CC'K • İ . . 

1
• · J1le 

ne .cepheden çe ıyor, ne :ncat Hasan Zobuoglu, arkadasları za- w ım· ı F ivat mürakabc büroları hak-] stanbul belediyesı p aJ Jl'' 
kahr lis k 

1 

Geyve bogazına. ge ış. "' · · · kJ ld >-unll bitter ve aman mı · uv - · kl'd"ki kararnumenin de bu sımmın ya aşmış 0 ug 111' ry . s b h" veUeri efradı atıl kalmamı!':lar - Merhum g~cral Halid ile ~ ~~i·ıl;rclc alakadarlara tebliğine zarı itibare alarak sahilin !~ı'' 
! en 1 a a dır. • . raber muh~lif cephel~rde bulu- ' iuL:rnr edilmektedir. Kararname- keli mıntakalanna işaret 1 ı f· 

ı ~ " Milli mücadelenin devam etti- nan kardeşı ~::"Sa~~ K~ 1 ı.in tebliğine kadar Ticaret Veka ları koymayı ka:~daştır°:111ıtl' 
.. ABONE P...EDEI.1 ği müddetçe, ba.şda Hasan Zobu- da o sı~.ada, agabeyısıne iltiha.K lclmin şehrimizdeki teşkilatı bu Bu lev~alar~a sa~ılın bı~ kı. ol' 

Turklye tcnebl ogwlu olınak üzere bi.ıtWı bu kuv- etmek uzere lstanbuldan yPla •. "feyı· vapmakta devam ede _ de denıze gırmenıa tehlıkelı 
ELl1< 1il00 Krş Z700 Kr Lflki Ba Sa.mi Kar '" - 1 "' 

SEN • 14 0 f· vctle" kurtuluş mücadelesine il- çıkmıştır. o, Y - tir duğu yazılacaktır. -~ 
,ı; AYLIK 760 111 - 111 1 . sıalan !taıyan bandıralı Brendizi . S'lı:t.hd ğ t ktrı j 3 AVLIK 400 • aoo • tih:ı.k ctmışier ve cephelerde ce- Ka İhracattaki durgunluk ı a ara a e 8 i 1ı 
1 AYL IK 1so • soo • sarct ile, .şecaat ile kanlarını a - 1vapurunda, sall~na sallana - İhracattaki durgunluk bütün fabrikasında ye·ni teS ~..:l' 

1 

k t 1 d ıradeniz yolculugunu yaparken; . . . . ·pııv'. 
23 HAZiRAN 1940 PAZAR ı mış :ı.r ır. h al Hal'd de Anka- diinya piyasalarında olduğu gibi Elektrik ıdarcsının Sıla ..ı!~ 

· 16 ce~azil'~vveı 1 ~59 ! Mezkur l!areketlere kısaca te- lmer u:ü~=~=ciben ıSamsundan tizde de devam etmektedir. Dün ğadaki fabrikasına şehre ,,,,.)'e' 
ıo Rumı Hazıran ır.ss nıa" edc,im. raya . . k . d ikdannı arttır:ıcal' d~ 

Gün 175 :Ay: s 1940 - 1-!ı:m: 49 " • • y • ayrılmış! ancak- 8 - 9 hın lıra ıymctın e cereyan m ·di· Y 

Hasan Zobu~glunun v~ arka : [ . . ihracat muamelesi kaydedilmiş- ni bir kazan konulmak~ 1 -1 C' 
GVrreı öite lldnc!l Ezani ds.şlarının te.~lril ettı1derı askerı 1ki kardeş arasında. bır kova- Gazereci ark'ada.5larımızdao. Cumhuriyet gazetesinin sekri- tir. Bu mallar arasında Çekyaya kazanın monte edilmesi ih111 p,!1' 
Uıl ı2~1~2 &.22 Va..rau kuvvetlere fahri yıldırım alayı l lamac:ı. oyununu: andıran bu bu- teri l~eridun Osman Ment.eşeoğlu ile Bayan Bedriye Şereflinin 65 parça halı Ruınanyaya 73 fıcı dilmiş ve kazan dün mutebdjlll 4
·
29 ış.ıı eril" • hışma arzusunun heyecanlı ter.a- · '· - taraf ndaıı tc-· 

Akpm Yatsı lms;ak namı v ıyor. . ·- .. . . . düğüııleri .dün icra edilıni'itir. Y e:ni kunıla.n aileye metl'ud ,bir hll.· ::eytin, Bulgaristana 92 çuval sıs bir heyet ı 
12.00 2.04 O!i.23 Ezanf Yunan kuvvetlen Gemliğ·e :e-J hurtennı anlatalım· . ed • \çiroz sevkedilmlştir • C<iilmiştir. ~ • 

11145 2U9 2.fl3 Vaı::ati l lti!dikten sonra, Ihsan Zobuoglu 1 . (Sonu "VR) yu.t-. temenıu errL 



Alman 



-lslaın AriSiklo 
sinin ilmi mahiyeti 

Mahkeme 



21 HAZiRAN 194u 

• • .1 SPO R 
~-------------------------

YF.Nf S,'\ flAD - EZ f i 

~;::~:N.:Wu;a Bulgaristanın sesi 
(&,taraf:;,~ .. .ayl~la) 

1
g itf !ççe yükseliyor 

HiKAYE 

Tatlı pınar ---------
Yazan: 

şimdilik bir lw.yale beıız.emckle - - ·-:: . n .. • .. • • -6~ • 

di ı [Baş tarafı 1 ir~i _s.ah'.fede] gun faclala.şmaktadır. Her Hıtle- Tathpmaı· köyu. tepenm oteyejbazan daha sonrakilen unutuJo:'~, 

u gün k~ maçlar Necla MARAŞ 

F b hç ·n BeşikfaŞl r. • . metinin sjyasctini d"g·ştırecek rin Sofyada bol bol dağıttığı ni- . dü~cn yamacında tektük serpil - rum .. 1şte o zamanda üç dö~Jt-· ener a en l iF~kat ~'~1:ınya. l ngtltcreyı ~ıl-1 değl!cfü, :'.mm~. memnuniyet his- ~ara mukabele olmak üzere miş dışlan tezek sıvalı bir kaç 1 yaşında ancak vardım. Ilık ve. 
• 1 h f J J • ha ıcbar ıçın mutlaka bır .~a. be sc<!ec""ğimiz l::::ı.::1 l:.trafl:ır da var Bulg:lr hükumeti de Bulgar _ I eYtfon iba.rettir. Yokuşun üstünü f tatlı bir mayıs günüydü. Tcpe:ler._ · 

genmeSl ÇOfC, mU eme lT ~~r.acaktır. B~nu ~erkes bılı~·~r; dırt>~ki, artık rnlh olac~!gı soylen-fıunıan kültür anlaşmasının im- asıp bu yana geçtiniz mi, ovada yeni yeşeriyor, tarlalarda bey~. 
------~-----.- . ışıtiyor, ta.hının edıyor. Bu ıiaı be moge b::..şlam!ş ve ya.un zaman- ;:ası müna .. ebetiyle bir çok Alman kendine bır kaç ya.tak yaparak benekler halinde otla.yan koywı 

.Milli kümenin ı::.cm heyecanlı Taleben~~ kfap!er nan:ım_a su nereden gelecek? Chnrchill. ln- d:.ı A vrupada su ili un teessüs· e- \ricaline altın ve yaldızlı madalya- bükülüp nkRn Kızılırmağın ça- sürülerinin arasında karagöWi , 
nnçı olarak tahmin edilen Fe - 1 sporla~ı ıı:us:Jt-Uaları'..nn 1~~ırak r giltereye beş n ltı bin ki::jinin dai- deceği gün y_!:mlaşmıştır. Harb, laı· göndocdi. ınıır renkli kızıl sulariy1e karşı- küçük kuzuların melemeleri ~şi-, 
terbalıc:e - Beşıktal'5 oyunu bu- etm~sı ş~yı :.~ıışs~ da bol~::e, ma çıkarılabileceğini ..,;öyledi. eden taraflar. Avrupa,~::ı yeni bır Geçenlerde Sofya ve Bulgaris- ıa~ırsınız. ötede dağların sert diliyordu. Bizi beraber çiftliğe 
-;-ün 1"ooerbahçe staclyomund:ı h~nüz buy le.~,?:. ~ı;:ıc gel.~ed~gın~ 1 ~i~cn, fı~tın:.ıdan, .karanlıkta~ ni.ıamın kurul~ası . ve ~evc~d 

1 
tan cJ.ahilinde bir seyahat yap~n 1 hava.'lı keskin bir soğuk yara-! götüren köy ağ·a~ı a~i~:ir .~irı. 

ı ıpılac:.ıktır. den t: ~ yu,UC\:.er _m:usabaka rıst1fadc edılcrck bLr ıkt vapurla haksızlıkların duzcltılmesı namı- Alman gençlik ve spor teşkilat- urkL•n bura.da yeni bir bahar korkuyla açılan gozlerımıze on· 
Geçen ~eneki vaziyet 11;1.:ı.rına lara. kendı namml ına ıştırak ede- bu 1."3.darcık bir baı:ıkmı önl.·mek na harbettiklcrini alenen söyle- ları reisi Fon Çamer Alrn:ınyaya hüküm sürer . .İşte Tatlı pınar kö- ce gülerek lJaktı, soı:ra titriyeu 

bu sene lstanbul takımları ara - cdtlcr"dir. ika.bil t'.kığHdir. Buna 15 - 20 bin- mekte iclller.. döndükten sonra "Das Raylı., vi.inün geniş ekin tarlalarına gi- sesiyle: 1t 
sında kahnış olan milli küme sam Fener-Kurtuluş lik bir parafuı.llçü kolunu da ilave 1 Binaenaleyh, Bulg:ıri:;tan öyle 

1 haftc..Jık risalede bir makale neş- den keçiyolundaki pınar da bu - Köye varalım da, dedi. size 
zıiyonluğunun hangi taı·a~~ ynr Bu sabah Fenerbahce iic Kur- ediniz. Böylece yirnıı oın, otuz bir sulhun geleceğin..: inanmak~-! retm.ş ve Bulgar siyasetini çok taraftadır. bu köprünün hikayesini :an1ata • 
olac~gın~ heme~ .hcmen __ ımt . .'yctlc tuluR atletizm takımları senelık bin kişi baskınla İngLLtcrcye ayak dıt, ki yapıhn haks1~lıkl~r du- 1 nıethetmiştir. Fon Çamerin bu Orası ırmağın Anadolu dağ- yun .. 
kestırc~ı~e~ ıçın bugunku .. nm.- karsıl ~malarını Fencrbnh<:e stad bastı, diyclım .. .Sonra'? Bunlar ne zeltilec~k '~~ A~rupa ~~lerı~e de- makalesi bütün Bulgar gazetele- larındıın bir sel halinde çıktık- ~ 
çın,:.: ctı~esını be~~c~k ~ana~~' ~-o~unda yapa~ardır. , ı iş görcock? Ne ~adar zaman İn- v_nnı!.ı bır ~uzcnlık temın edil~ce.~~ 1 rinde basıldı. . . tan sonra kocaman bir kav~ ç!- Önümüzde geniş çini kaselerle 

1 i< e.neı.~hçe. buyük bu· h~ndı l:-;tanbul şampıyonu olan F e - gilterede kalacak? Or:J.SI me~ - tır. oyle bır s~lhdan bahsed~dı~ı Bu makalede Bulgar 7..abıtanı- zerek K:ıradenize yaklaştıgı hır duran ayrandan birer kaşık da-) 
kap ıle onde gıtmekte ve gcrıde • nerbahçe takımının Kurtuluşa huldür. zaman Bulgarıstan memnunıyetı- nın, ve Bulgar halkının Alman yerdi. Sular birbirini .konılıya - ha aldık ve ihtiyar adamın sesinin 
kilerin kendisine yetişebilmeleri kolııyJıkl.a ga.lib geleceği tahmin 1 B .... k ı..· ,1_ ·t· , . 'l()I) d ni izhardan çekinecek değildir. dostluö-una ne derece kuvvetle ~ak akarken yukarı ormanlardan ağır toniyle anlattığı hikayesirü 
. . kl b .. •·1 t· kla ·a . . uyu 'uır J\UVVt! ın ı:-;e - en ı 7 • ""bh . d" k" b"' l o " ıçın yapaca an U) u < a ::ı 1 edilebılirse <le, san liı.civcrtlılerın f-~. . l • akı· . , k 1 • b"l \ e hlç şu eeız ır. ı oy e merbut olduğu ve Alman - Bulgar ileridekı fabrika ~in attıkları dinlemeğe ba;jladık. 'r( 

. d d b. k '' tl . . . . . uz.ı.a. gemıy e .ı, 1 ınc:ı J{,l ı . . n 1 h'·k· t" 1 
aynı erece e ır U\ 'c e mu- en mühim atletlennden ıkısının ld - .. b k <l b .. . :k hır vazıyette u gar u ume ı en silah arkadaslığınm eskisinden kütükleri sürükler vahsi homur - Bir yıl oldu mu bilmem, son 
kııbele etmesi mümkün bulun - müsabakaya geleceği şiibhelidir. 0

b. uhgunak gt~rde ul ~1.,a~'l • uyhu. büyük dikkatini harici işlere ve- daha kuvvetli olduğu tebarüz tularla tarlalar arasında. uza - bahat·dı.. Köyden muhtargilııa 
k old _ .. . . , _ . .. . . . ır are c ı e ngı ız u oı:;u a . 01 . 1 . k dikk t 1 . . . . · - · · · · · 

ma ta uguna gore ~aınpıy 0 Bu ıttbarla musabaka netıcesını b 1 k. 1 k ,,tl. . f- recektır.. an ış eı ço a -
1 
ctunlıyor ve Bulg-arıstana yapı - nırdı. Ana<lolunun bu ıç ve <laglar Dursun evlcnıyor, ıkı saat ılerı -

'h t· d , eti, i 1 . . . er a.aca , w.r-a uvv~ en ye ı .b dilm 1. B 1 1 
h. . 

na nı aye ın e son ga.}r er 1 kemli t raflarına çevırmck ıcın k· b -· .. 11. b' k. · le takı e c ı ve u gar men- lan haksızlıkların sulh yapılır - arası memleketinin halkını karşı deki Erenlerıl~n Hacı brn ımm 
f . l ıl k 1 b k - şece ' u vuz, yuz e ı ın ışı . . k h d 1 

ar ıy c yap aca 0 an u~un u her ıki takımın çok çalı~acagı, · .. · faatlerının orunması ususun 3 kcn nazan itibara alınacağ·ı vad kıyıya ge<;irmek için coşkun ır- kızını alıyordu. nan olsun tam 
maça ehemmiyet atfetmemek im- muhakkaktır. j tutunamıyac.ıklır. . ·. . . . icab eden her şey yapılmalıdır. olunuyor. mağın üzerine kurulan eski tah- bir hafta davullar dövüldü, 1 

k : , dır l .. .. . k h' ı· O halde Almanya ıçın Jno-ılte - ıT·k· ~· b .... k Bt lga men . . . .. b.. d"ld "k· k.. d • an ız · Müsabakayı suslıyccc a( ı - . ", .n.u ume.., uyu · 1 r - Italyanların Stefanı aJansı da ta köJ>rÜ fırtınalı gecelerde mut- cum U!j e • ı. ı ı ·oy e aya.&"U. 
''.l - ı· k"' - b ·· k" , · · . .. . rey• havadan abluka etmt'k i<alı- . . h d . . . . .alıl ı umenın ugun u 'azı ye- ~clerJen birı de Türkıyc rekoru - • . . . . faatlermın korunması ususun a Bulgaristana yapılan haksızlıkla- tarit gıcırtılariylc sallanır, su -, kalktı. Hey gıbı dunyada alın. 

ti. ı·ın t·ıı..~ı· neticesı· olarak me,·si- k ı yor ,.c vazıyet buna musaıltır. · b d n '-:ı'tu··n te"1 b·ırlere mu··- · edil -· · ·ı· tm" t· · · - · ·· w· ·· .ı · b. · ,.., 1 
< uı. ' oşu:-;tıl ıır. ıca e e "'- = rın t.amır ecegını ı an e ış ır ların ınıltısı arasına gom ur- yazısınuan gayrı ır şey vımaz. 

miıı çok ilerlemiş, havanın Ja '. Müsabakalar saat tam 9 d~ Yani Alm~n-~a Noı:vcçll:m bn~ ~ racaat etmiştir. Bizden çok uzak- ki Bulgar dostlarımız bu vadlar- dü .. Köye girmek için bu kırık Onlar da iki taraflı düğüne gay-
hayli sıcak olmasına r_:~ğmen 1 b:ı~Lıyucaktır. 1 lıyarak butu~ . Şı~n.al D~nız~ ta cereyan elmiş olsa bile, ~tik- d:m <o:ok büyük ümi<llere kapıldı- köprünün tahtalan üstünden o- retlenirken ııasıl bir felakete cre-
Fcııcrbahçc stadına bugun det Kongreye Davet ş~·k'. cenub sahılle~~0.1: Manş de baJde karşım11.a çıkacak vazıyet- lar. tomobille n-eçerken hepimiz gay- ceklcrini elbette akıllarına gdir-
b . l . meraklı akın e lccek maç nızının cenubunu butun Fransız 1 . h lıkl k 1 k ·ç· bil-1 . . . . . o ·- . . . . 1 ,1· nı erce 

1 
' B ·"kt· J" • til· ı ı··b·· b ' erı azır 1 arşı ama ı ın Sof\·ada ve Bul"anstamn mulı- rı ıhtıyan gozlenmızı kapadık. ınemış eruı. 

l kk k b _.ı::.ı. . b u· esı a<\ unna.s ~ { u u. aş- .. 1 . . ı· . . t 1 gı·1 . t1 +n • I:> 

da mu ın _a u cu.<tl\a nıs e n- kanh~md·;n: us e~ı .? me gcçırmı~ ır. n - tün hadiseleri ehemmıye e 1.4• 'telif kasaba ve köylerinde (Dede- İnsan hazan çok küçükken Nihayet son gün gelinin gele-
de hararıetlı olacaktır. ., .. ,ı • ·T b. - · es· tcrcnın uç tara.fında hır çember kib etmeliyiz . ., j aö-aç) (Dobrice) ve (Makedonya) vak'aları bın!ünk:ü gı·bi aklında ce~i giin yetişti çattı. Koyunlar 

rb · bü "k a· LJ<..;Ut;fi er ıyesı nızamnam 1 •• d • . ....,. T;1 1; k • • • •W• b • b • • 

Fene ahçeliler, yu ıye bük .. l fik '" k ı· ..J k _ vucu a gctırmı-? ... r~ .ı.uvve t>C, en- Bulgar baş\·ekılinın bahsettıgı diye haykıranlar seslerinin kuv- tutup daha sonrakileri unutur. hazırlandı, Uiilar pıştı, ~bylar 
... . . d·ı k b h j mune ev an .LCV a aue on di ·- le . .:ı- l ~n 'l'I zlc h" .. ti . d. k" "'1.VSIİ c lece u ma.<;a er za- .. ı.,ı· ı·· .. nı· d"" ;. .. d us nnu=ı nb lZ ffil: {O - haksızlıklar iÇ şup csız ır, l ıvctini bu vadlardan almaktadır - Bundan rrecende tanıdıklardan karşıcı çıktı. Tam iki yüz atlı . .b. h l 1 d 1, ure i.U\uıne uzum gor ugun en . af ,<>All kıl . ti , . - . C b. ~ - • 
mankı gı ı azıranmısar ır. •e- b.. . • hn,.,· • dd - nnc mes e UU\• ometreı en a- Bıılgaristanm taleb cttıgı enu ı ,ln.r. birinebalısederken: idi. Gelin kır atının üıstünde al 

. h rl .. nı?..amnamcmızın ~ıncı ma e - ~ı .k . d.i 30 ) k 1 t . ı 
nerbahçcnın a7..ı :ı.m~ ~rır.ı vu- si :ınucıbince kcmgreyc iştirak hak şagı ;b~ 1 ~..:.ıc~•m 1 ~ ıın~ - Dobrice ile Dedeagaç ve Make - So~ a: lltiS('yin Çe!;meci _ Aman dedi, sakın kimseye duYağıle oturmuş etrafına yine 
cud ve nefes hareket e11ııclcn zı- kını haiz ~amızıiı 28 6 940 cu- ;r~!e a ar:_),_ -aşm:,ır .• k u, - donya araıri.<;inden bazı to~~k 1 söyleme .. Yeniyi unutup eskiyi atlı Juzlar dizilmişti. O yandan 
yade futbol oynamaktır. Bu usu- .. .. g Ak tl d yük hava usn:rınm uyu nıcr - parçalarına ve azlıldarına aıttır. ~,k oku 1 hatırlamak bunaklık aliimetiimis gelenlerle üç yuz atlı kôyden c;ı-

.• - ...ı,r; roa gunu saat 1 de are er e-ık 1 r ·a· ~· k. \J . . . • ı., :.• 
lun dogru olup olma....gı me\'ZU - . _ • . . . . ez ere mesa esı ır. o s ı . man Bnl!!'ar 'başYekılının umumı ma- sonra herkes sende öir erken kınca silah seıslcri dağları tuttu. 
umuz haricinde olduğundan, biz kı klub ~okalinı tcşnflerı ehemıru- askerleri İngiliz topraklarına hiy;tte ifade etmeR istedigı-· hak- • ı • b!•<:ladıgın-a 

lini bild. kl "kti"f yeti"' rıcu olunur. (K l ) .. .. d iO k'I t l d' _ l se rg 1 e rı bonama lıastalığı ~ Davullar döviilmeğe başladı. 
sa<lccc şek ırmc c• ı a ~ . .. 1 a e onun e. ı ome :reı e ır. sızlıkların ne oldugunu Bu gar hükmeder. Yaşlı adam nefesi bitmiş gibi 

d . B. k l h Ruznarucı muzakeral: . . l ,1 t f . + s· (H · s h · · c ıyoruz. ırço ma.ç annı ı::<ı <!- b" . k . 300 kılometre }enı tayy:.ıre er matbuatı uzun ıızauıyu e sır c~- .. ıvas, ususı ı - •. e rımız Herket'l ne hükmederse elsin durdu. Bakı~ları a~şlenmiş sesi 
~ Beılen Ter ıyesı anun v:c nı- . . d · ., 

!arda yaparak formc ol~uş F e- zamnamesi hükilml . . tabak için yarını saathk yoldur. mektedır. ilk ukulları ders kesimi olayısı- ben ÇQk küçüklüğümü hatırlayıp sönilklenınisti. Gözlerini üstü _ 
nerbahçc takımı son ıdnıanını erme ın Almanya, bu harbde iki i~i 20 tarihli bütün Bulgar gazete- le beşinci sınıf imtihanları . ya- müzde 2:ez.dirdi. sonr:ı vava!" ya-sureti hakkında. ~ .J ·ı 
"Çift krue,, oynanıa.kla gC'çirrniB- bir acarla görmüyor. Birini bitir- ıeri, yüksek makamların telkina- pılarak geçen yıllara nazaran SıVaSla \'aş elini kar~ılara uzat<irak: 
tir. · ı Dave1 meden ötekine bal3iarnıyor. tiyle ya.ııldığı aşikar olan baş - art.an büyük bir mu\'affakiyet ~ _ ~u coşkun ırmağı göriiyo _ 

Beşiktaşlılar top idıaanını ilı- Boğaziçi Spor kfülıünd".n: Fransa.da harbısona. ermeden tn- makafoleriode, tarıhi acı ha.tını- elde edilmiştir. Kilelik yavrula - b h nuz mu, eledi. o dag-ıardan süri.iy-
mal etmemekle bcrab(•r bu işe Klübümüzün l~ görülen giltereye taarruz elme::;i neklene- lardan bahsederken Nöyyiden baş nn çalışma kabiliyetleri de gö- ilk a ar le inip baskın yapan kurdlardan 
rakipleri kadar chcım~iyct ver - fcvkalacie .. k~ngt:esı 26/6/910 mez. Vakıa bir çok hava hücum-' k:ı Balkan harbinden sonra topla- 1 ğüs kabar:tac~k. dereu<:dc bir ·:an da bckrdir. Gelin alayı nşağı 
memişlcr, ip atlamak ıle koşula- çarşamba gunu s~t 18 de Arna- ları kaydediliyor. Fakat bunlar nan Bükreş konfer.'lnsında. Bulga dıman vermıştır. Bu elde edılen At yarışları köprünün başına gelince dur.ık _ 
rı da idmanlarına :sokmu.slard1r. vutköy C. H. P. bınasında yapıla- hep lnofüz taarruzlarına muka- ristana yapılan haksızların da nbbet Türk coeuğunun ate~li, !adı, sonra atlar tahtaların üs _ 

Beşiktaş nefes idmanlarına e- caktır. Umum azanın tam vak - bele m:hiyetindedir. düzeltilmesi zamanı geldiğini yaz- inkllabcı, münevver Türk öğret- Siv s, (Hususi) - Yüksek ya- tünde ağır ağır yürümeğe ba.~ 
hemrniyet vermekte haklıdır. tinde teşrifleri ehemmiyetle rica Filh~ı ıka. 1n~illerc Fr:ınsa _ makta ve Bulgar milli talebleri menlerine bariz istifadeli amel!, rışh \:e ~sdlah enti~tt~-~in her yıl ladı. Taİn alayın nihayette bi:-
Belki Fenerbah~'f'nin karşısın- olunur. d ki d. 1 '. lz ".· hakkındaki lisanlannı hergün bir ve nazari bakımlardan aydınla- şe nmız e ter P e ıgı at yarış- t"p ko"'pru··ııu··11 u··.,t·u·nde kaldıgı· za.-

. a or u arını son m.ı emcsıne ı · b. · · haftas d.. b""yük" ı "' 
tla oynıyacağı en büyiik lrnzlar- ı - B<'den terbiyesi genel dı - 1 k d . kf-. h ld., Al- derece daha kuvvetlendirmekte - tışı muhitte artan bir tesir ya- larnun ınııcı .. .. 1 un u _ . ğır bir !!lcırtı oldu Vt' pa:s-
dan bil"i de budur. rektiirlüğünün nizamname ve ta- ı a ar gerhıye çet ıgı a e, k dirler ratmaktad1r. Esasen bütün ilk biı· kalabal.l. k onunde yapıldı. Sı- mı ,ı~ ~l b" .b':' . ..ı "n avr•lm- '"'--

. manyaya ava aarnızunu sı - · . • . d bilinde d - .. ı çın er ırı ırınue .ı. • a.uG&& 

Ma:ımafih, Beşikt<ı~ın hiç ol- limııtnamelerine ıntibak muamc-ı 1 t t M 1• ık·"' .. , Dedeağaç ve Akdeniz sahilin - okullarımızdaki clisiplinli·ve inti- vas vılayetı a ogmuş u.çtk .... bütün hl'ybetile suyun yıu··-
. . f l't - . ik l" aş ırmış ır. ese a evve ı ,,un, . ı d k. yanın kan arab tay opru 

,ınaz.sa son ı<lmanını maçın yapı- lr.sı orma ı esının ma ı. '-·- b" k t .. d ta den sarih bir ifade ile mahreç ve zamlı çalışma hamleleri ıle genç ya§ n a 1 - .. ,,, ser"ıld·ı Kızılırmak Ya7. orta.-- yaı.uu. ır aç saa. ıcuı e m on 1 da idi" zun.,,,. ~ ~ · . · 
. J.acağı sahada yapması daha rna-

1 

Kongreye Davet 'b Al h .. -1 .. ·le ·- toprak istiyen Bulgar komşula- kafalara hayati derslerle berab . .:r arı .arasın · ·ında bit~ durwn deg-ildir Bu1a-
• .. .. ' eş man şe rını, 1ava u~ n .. bu .. .. . . ' +~..ı 1 · Binbaşı Osman Gürgenin s t.: o . 

t>l'tli o~~rd.~. . . . Yddınm Davutpaşa. klubu ni, fabrika.lan, sanayi merkezle- rımız Bükreş ~onferansından bütun bıl~ler ~n. u~gurı ~eı.uu- · nık dalgaların arasına karışan 
Bugunku maç her ıkı forvedın lıaskaalıı"'ındaa: ı . . b b '--·of... B n Al- gün bahsetmege başlamışlardır la.da takıb ettirılmektedir. O- Nergisi. u··ç vüz atlı en ufak bir inilti hitt! 

- b • 1 b · · M rını om aı..w.ı.u'i....... u :ı · A • 2: Cevdet Ma.raşann Sevimi .J 

v.enx:egi :andım~a. ng ı ır ne- 27 6 940 perşembe günü saat manya 100 tayyaııelik bir hücum ki, bi.iy~kle Bulgar mılli ıstek- kullanmızın ~!l~an yıla bu artan . . ,, .. . çıkaramadı, ç:amurlu kızıl sula.-
tice ıle bıtecektir. Galatasaray - 21 de Hekimoğtu Ali paşa cad _ l la m ukabele elmiştir. leri namıyle çerçevelenen ve h e_r varlıkları butun memlekette 3 · ~h. Kangal.oi Guzeli. rın arasında tek kişi kurtulni _ 
Fenerbahçe maçından çok daha desindeki klüb m erkezinde Be- 1 . .. . kesin malumu olan taleblere yenı- memnuniyet yaratmıştır. ı İkincı koşu: d n ka,·boldular. Süleyman aö-a 

b . b. h ·ı d k Fakat ngıltereye mueı>sır o- . . ·ıa tm· 1 1 d N N 1· D""rt dah yukarı aşd ve a J o 
asa ı ır ava ı e cerde)ah'an ~. eecd den Terbiyesi k anunu hükümleri lacak hücum 100 rtnvvarcyle ya- Iennı_de ı ve c ı~ o uyor ar , e- . . . c::o:~~ . . o vek a y ak sustuğu zaman gözlerinde iki 
olan bu maçın sonu a zıya e ne intibak için fevkalade bir kon A'lm - • b' mektir. Sıvas, (Hususı) - ~uruz. h~ koşu azanm.amış yaım an . ''asın p"rladıfrı:nı gör.dilin 
- . - pılmıyacaktır. an.yanın ır . . . - . .. sıra J • •• " b. • ıkt tarafın oyununa baglıdır. gre akt;{'dileceğinden üyelerimi- • . b ta af- Bu yenı t akbler hızı de dog-

1 
ılk okulları ~e sonu muna - arab at ve ktsraklara mahsustu. Başını nğır a!hr kaldırdı du ak-

F1enerbah<;e forvetli daha se- zin gelmeleri rica olunur. tarafta.~ ha\a akını.nah :~ r _ rudan doğruya ala kadar etmekte- sebetile okul köşelerinde yıllık 1: • levlüt Fıra.tın Yıldırımı. lan titriyord~. 
ri, Beşiktaş forvetli ise daha çok • • :_an de~ ~km~:U:~a ~~ ~~aca dir. Çünkü, Edirne civarında ba- faaliyetlerine aid güzel birer re- 2: Reşad Aksoyun Alın. _ Benim yinni vaşındaki ka-
top kontrolüne malikt.it . Fakat 

1 

lımammızdakı ıFr~sız gı ve bu ışı~ go~.illn1~1:111~, ır çap-in arazi değişiklikleri yapılması sim ve elişi sergisi açtılar. Sergı.- 3: Hayri Bilgeriıı Sanalı. dın. ım <la 
0 

s.ulara gömülenlel' a -
scri ve akıcı bir hücum hattı tcş- vapurlarına ıngıliz ta yapılacagı şubhestzdıı.. isteniyor demekt ir. ler çok büyük bir iUna ile hazır- Ü<.·iilM'Ü Jmşu: . . 

1 
·'ı <l>d. Teeı:;tiüıüne hür 

~ · · · b A k d' · . - ·· dah b" ra:sınca ıcı, e ı. 
kil eden srı lacıv~ ılerı o~~nc~ ayravı çe . me 1 ?ngilter:. şımdılık .v-. . · a ır 1 20 tarihli Utro gazetesi baş - lanmış bu~mm~·.o~u. Sergiler, Döıt ve daha yukan ya. ta~i at met etmek için sesimizi çıkarmı-
lano.a kanıı Beşıktali sur atli 1 Bazı gazetelerde lımanımızda- müddet ml.!dafa.a vazıyetındc kal- makalesinde Balkanlarda sulhun baştan aşagı butun halkın zevk ve kısraklar arasında Hendmıkap , 

1 
k Fakat 

0 
acısına bizi & 

haflaxa m alik değildir. Fener - k i Fransız vapurlarının 1n- mıya mecburdur. V.n~ıa yaptığı teessüs edebilmesi için Bulga r ve heyecan duyguları ile karşı - koşu:.;u alan. );;~~ ~tmenin \'enli.Ti bir m:ıh _ 
bahçenin bu bakımdan avantajı giliz ~a~rağı çektikli:!ri ha k - ı b~yük hava akınları ~gilterenin milli isteklerin in yerine getirilme- lanmış ta.k~r hi.sleri ile el-Oya Buna beş ha~ katılmış. ~ubiyctle yerinden d~ğruldu. Pcn 
vardır. kında ıntışar eden haberler bu - düşmanını rahat bırctknuynca.- si icab ettiğini ve bu icab y erin e doya seyredılmıştır. İlk okulla- 1: Kanber Kolagın Hayyulası. ·n tahta kepenklerini ilef"ek, 

• ak 1 - b" <l l"kl' 1Ji' k t b 1 ' · cerenı Tekn ik olan ne.,u~t:-ı~ foı vcdi ru.daki Fransız resnu m am arı gına ır e ı ır. a a un ar getirilmedikçe yalnız Ba lka nlar 1 nmızın pedagoJi esaslarına daya 2: Hüseyin Atlının Baykalı. _ Ahmed di ve seslendi. Sa"1l-
kaJ'liSında gene teknik ,bir h<. fbek ta~afından . kafi olarak· tckzib n~tice verecek ma hiyette değil· ı' da değil, b ütün şark aleminde l nara.k hazırladıkları bu s~r~ili!:· -~: .. Nüzhet ÇubukçuQUn Gü- nı al gel de 'şu ·gü,·eyinin ağzın-
ha.ttının bulunması .l! t:>nı:t balıçe ed.ilıncktedır. dır. • Barışın iadesini beklemek beyhu- her yıldan daha artan bır ınkı- .mu.·u. dan düzcliiklcri Kızılırmak tür-
ataklarının daha mücss·ı· ot:eağı- Mal teşhiri nasıt Fransanın sulh Uıtcmc;;ine rağ- de olacağını, yazıyor. şal ve çalışma g&terınektedir. Dönliillcii koşll: küsiinü bir çalıver ... 
nı g&tcrmektedir. yapdacak men Amerikn~ı.n yardımını_ art- (Münhen den sonra.) b~lığını I<üç~kl~rin .elbirliği ~le vücu- Son koşuya üç hayvan katıla. - • •• 

Bek hatları yekdiğerindcn pek 'I'ermos ihtikarı yapan bir tüc tırması Amerıkalılann netıredcn taşıyan bu başmakale, bır çok de geiırdıklen bu sergıl€rde ar- r.ık 2·100 metre olan mesafenın Aradan uzun yıllar geçti, ilk-
de farklı olmadığindan Fener- c·aıuı mahkilm oldağunu yazmış- hiıli emin olduklarını gi.lstt'riynr. cihetlerden Bulgar komşularım tan faaliyet her sahada göğüsle- birincisi. baharda h<ış bır tesadüfle yolu-
bahc;:enin maçı kazanması mantı- tık. Muhakeme sırasında adliye Şu üç beş gün içimle Amerika 

1 yakından aiakadar edecek mahi - rimizi kabarlmaktadır. Cümhu - ' 1: Adanalı H üseyin Atlının muz Tatlı pınar köyünün 5nün6 
ğa daha uygun gelen bir hadise ile: alakalı ticaret dairesinde bir, harbe pek ~~k y~ld~~~H"), :ııilAh - ycttedir. Profesör Genof Bulgar riye~. ç~u~~n _bu bariz v~~h~ Sezgin~. . .. . ı diiı:;:Uncc bu eski ç_ocuklu~ lmtı-
olacaktır. ! noktai nazar farkı husule gel _ lannı tera:ı:ının hır guzum., koynu- nzlıklarından bahsederken Bul- ne buyuk hır ınkrsaf ve kabilıyet 2: Kcnm Gokterun Payazası. rasının alrnkanlıgile gozlertm 

Şurası muhakk:ı1'tı1r ki Beşik- miştir. Adliye, termoscunun ca·' ya baslamıştır. garistanm yakm dostu Yugos - hamlesinin müjdcch;i olarak yüz 3: Reşad A'ksoyun Alırı. gnyr:iihtiyari senelerin üstüne 
taş geçen seferki gıi:ıi aJevlıine üç mckanır.u sa~ münasebeti le bir' Fakat Arnerikonııı bugünkü 1.1.vyayı olduğu gibi, bizi ve Yu- terde dalgalanmaktadır. kazandılar. Yanşlar büyük bir birn iş:Iediği kırık köprüyü ara· 
gol farklı bir vaziyette kalırsa l lt'rnıos koyduğunu ve binn.ena _ yardımı d ı nctircyj hemen tleği~- na.nistanla Ruouınyayı da kaste- Nfi. Nafi-:: intizam \'e heyecanla sona ermis- dı. Onun yt-riııdeki biiyük tas 
mağ!Ubiyctten kurtulr:ı~!t pek de lt·ylı hwıu sauşa arzedilmiş bir tiremez. Biz.:a~ Amı~Tikn orclusu- diyor . Fransada kalan tal ebe- tir. kemerlerle muazzam \'C modern 
kolay olamaz. 1 mal olarak kabul etmiı-olir. nuıı tayyar~ kuvveti üı: bin adedi Demek oluyor, ki Bulgar dost- miz hakkmda yeni 1 --:ıuıc:-- :ısmn. köprünün u yüzlc•rce kisi-

Hcr ne kadar oyunun s<ınlarını Halbuki t.ennosçu mal talebin bulmuyor. Halbuki bugün ingil- farımız bütün komşularından a - m alumat Bi r Slovak ticaret ııin ö!ünıünr- sebeb olan eski tnh-
her t.akıuıda.n iyi !:ıkaı,ınakla ise de bulunan miişlerilcrc bunun tere, harbi kazanmak i~in on bin- I:ıc·aklıd.ır. Alakadar makamlard<m yapu- heyeti geld i taların yerine geçtığini kırk yıl 
de Beşiktaşlıların karşılaundaki nümımelik olarak vitrin konul-

1 
lcıi bulııcak bir hava kuvvetine Ve Bulgar döstlımmız bu ala- ğırr.ız tahkikata nazaran Jh·an - Dün sabahki Semplon ekspresi düşiinsem bulrı.mazdı.m. Ne zn -

takımı tanıdıklarını •e . ona. ctağu.nu ve bu sebeble satılık mal muMar·i:r. caklann temini i in totaliter dev- sad?. istila altında kalan ,·eyahud le Slovak sanayici ve tüccarların man inkılablanmızın buoa ben -
g?rc hareket edecekleri şübhesiz 

1 

ol~adığını söytcd~ğindcn n~~ka- Bu mmızznm_hnva filosunu, s~- lctlcrin muzaffcrı~·cti_n~ m:dhi~c- ela ic.;.tiladan kaçan talebemizin d:ın bir heyet şehrimizr gelmiş- ~er mucızclcri karşısında kal : 
dır. dar TicJ.rct dairesı bunun numu- yISJ.Z Ul\'yarc .:.ao ık,ı.smu salııb lcr yazarak kcndılerını begendır- vaziyetleri tamamile tavazzuh tir. Slov~ heyeti burada ihracat sam, tahtnlun sallanan o eski 

Yüzme mlisabakaiarı lnt' ;ııahiyctinde oldtıhrı.ınu Ye ha- olan ve altı ııy scJnra günde 1000 meğe çalışıyorlar. etmistir. \'e idhalfıtçı tüccarlarla temas e- köpriinlin acı hikayesini anar, 
Bugün öğleden sonr:ı Büyük-

1 
cfü;ı'dc tamimle bir ihtikar vah;- tayy:ırr> v01·c-c~ı.~nıi ;,,\~'liyeıı A-J Ve hC{) hu maks:ıdlardır, ki dün Parisin istilasından evvel ayrı- derek memleketimi7..den ne gibi genç köyliinün iki telli sazında!l 

der.ecle mevsimin ilk yiizıne mü- ~1 men:ud olmadığını iş;ıret etmiş merika temin edebilir. Eğer İn· ya yüzünde ıdcmokr::ısilerin mcv- lıın 20 talebemiz salimc•n Bordoya mall:ır alabileceklerini t0sbit c- taşan Kızılırmak türküsi.inün 
sabakaları yapılac::ıktır. Bütün tir. Bu sebcble fiyat mürnlrnbe giltcre, büyük fırlınn.y1 şu bir ~aç kii sarsıldığını, diinya. nizamını ,·armağa munı.ffak olmuslardır. decekler ve piyasalarımızla ya- nağıneleriqi duyarım ... 
kış hümmalı bir fa.uliyctlc çalı - kıJ:nisyonu önümüzdeki toplan - ay) gemisini bir kaynyn oturt - totaliter reJimleriu yeni esaslar F!ı 11'lımetin aldığı yeni bir kara- kinen alakadar olacaklardır. Slo Kt.::ılmntık parÇ<ı pw·ça ola.sın 
şan Galatasaraylıların lstanbul tısında bu hususla bir karar ala- madan kurt:a.rırsa motürle F'ran- üzerine kuracağını gazetelerin- n m .. zaran Fransada bulunan bü \'aklar buradan idhal edecekleri Sen de benim gilJi yarsiz ka!aına.. 
şampiyonu Beyko7.a karşı ala - ı..:a.k ve satılık mevcudu olmıyaıı sayı yenen Almanyayı, gene mo- de yazıyorlar. 1 in talebelerimiz İspanyaya sev· mall~·a mukabil gazete kağıdı Nasıl yedin al duvak 1 ı gelim 
cak lan neticeler meraklı\ bekle..ı-ı nı-.:1:!.rın vitrinde teşhir edilemi- törle yeııtnek imkaııı demokra- Bulgar komşularımızı bu ku- kr-!ı.nacak ve oradan derhal Tür- ve kereste vermeyi taalıhüd et - \Nasıl yedin beni11ı fid.toı 1xnjlumu 

t m ektedir. ' ycceğini Hf1n edecektir. _ ,. j silerin elinde "lacr.:.ktır. dar cür'et.kar yapa n 5.millcr her !'::~<:ye se\•koluııacaklardır. tnck ted.irler . • I Nedi. Mant j 



YENl SABAH 

l_B_ir_h_aft_ah_k _ra ....... dy..._o _p ...... rog __ ra_m_ı _I İslim Ansiklopedisi-
23/6/940 PAZ R 20.00 Muzık Geçıt konsen (8 oku- e • ı A h • e 

12.30 Program ve mcmlel·et sant ~uC"U sıra ıle). nın ı mı ma }\?Atı 
llJ' n. 20.35 Türk muzıgı bırlıgl koroı.-u- • J V 

l:!.3;J Ajans "e metco olo. haber- nun konscrı (Şef. Ahmed Adnan). ı 
len Gnrb ve Türk beslcktırlarınm escr-

12.Sl> l\lilzik. lerl \c armomze edilmiş halk türkii- (Ba§ tarafı .+ üncitde) le b'J ansiklopediden mümkün 1 
Çalant;ır: Vecıhe, Ruşen Kam. Cev- le.!. • da bulunuyor. Peygamberin ken-

1 
mertebe istifad... edilmesini dü-

d t ~ozan. 21.30 Koııuşmo (Radyo gazctesı). diı;in UT"'mi demekle ne demek şüncn Maarif Vekfı.leti cHcrin bu 
Okuyan: .~uznf!er tıkar. 21.45 Muzık Riynseticumbur ban - istediğı b~li değilmiş. Yahudile - mahiyeti mahsusasını 

1

ciddi suret 
13 80/14.30 Milzik: Küçuk orka>tr:l dosu eşer ih n Künçcr). ıin putperestlere (iimmi) dedik- te nazarı "tib I k b··~· 

(Ş f Nccıb Aşkın). 22 30 Memleket s:ıat ayarı, nj:ıns . . • . 1 ~~. a ara. u .. ~ın 
18 oo Pro<;,rnm, , e memleket saat h bcrlcrı; ura:ıt, esham - tahvıtnt, !ermin farkında olmıynrak kendı- hatalann tashıhıru, tah11flcre, ıs-

ı:yarı. k:ımb yo - nukut borsası (F )..ıt). sine {Ncbıyyi ümmi) demiş! nad ve bühtaıılara reddiyeler ya-
18 05 Muzık: c. b nd (Pl.). 22.so Mu1Jk· Cazb:ınd (Pi.). (İncil) maddesinin muharriri zılmasını ve hiç bir noktasının 
18.30 Müzik: Opcreiler (Pi.). 23 25/23.30 Ynrınkı pro rnm "c islam <lininin 1ncildcn muktebes tashihsiz ,.e reddiyesiz bırakıl _ 
18.50 Muz.ik: Raccyo saz orkestra- kap; nıs. oldugunu isbata kalkışıyor. Haz- mamasını terccme bürosuna cm-

1 {Şef: tbrtıhlm Özgür). Soprnno 27/6 nAo P .. 'R'ö:V1UIBE . be • R h"lk a:ı- t . ld ... 
Bcdrı e Tüzünun ı ürakıle. .n ...... "°'"' ..... ın. reti Peyganı rın, u u u ur; re mış o ugu kemalı memnuni . 

19{s Konaşma. 12.30 Program ve memleket saat ile Cebrili Emini birbhine kan!i!- yetle işidilmiştir. 
19.45 cmlcket saat ayan. aJ:ıns yarı. brdığını, ahdi cedidin hadislerde Fakültedeki reda'ksiyon heyeti 

h be 1 L 12.3;, Aıans haberleri. • d - S · d' b r r . 
12

.5
0 

Müzik I tesın ol Ug"l!nu yazıyor. onra şım ı unun üzerinde ehemmi· 
20•00 Milı.ik: Seç 1mi cscrlder. Ko Çnlanlar V~'l,.,, n ... -n Knm Ccv- burnda müdhiş bir misyonerlik yetlc çalışmaktadır. Muhterem 
Çalaııbr: ~1 Kam Cev et - '""" •""""' ' ·· kl · kal d k Vecibe ' d t Koznn yapıyor: Pek çok Tür erın - o tor Adn n, Şerafeddin, Ha-

uı~kuyan: Nuri Hnlil Poyraz. Okuyan Scmahnt ozdcnsc . ben İncili, Kur'ana tercih ettik- lim Sabit, Reşid Rahmeti gibi 
20 25 o uyan: Muzeyyen Scnnr. 13 ıo M ıı.ık. Düğun türküleri. Kn- lerini iddia ıle necib milletimize kıymetli ve kudretli listadlardan 
20.45 Konuşma {Tarihten sahile- dı okuyucular \C Sndı Yaver Ata- münafıklık isnad ediyor. milteşckkil olan redaksiyon hcy-

l ) 01aı1. 
er • 13.30/l4.00 Milzlk: Kar.tllk nntif (Bahira} maddesinde Hazreti eti bu eseri zararsız bir şekle koy 

21.00 MilDk: 83% eserleri. p be · (Sere" ) d · ak h 
Çalanlar: c.evdet Kozan , Vecihf', muz.ık. (Pl ) eygam nn, ıyos enı- m ususunda şayanı takdir 

Ruşen Kwn. 18 00 Progranı \c memleket eeat len ve mülhid bir rahib olan Ba- himmet ve gayretler sarfct.mek. 
21.15 M'iWk: Okuynn - Nebile Raif. uyarı. 1 

biraya iltica ettiğini, ve S rciyo- tcdirler. Hayırlı muvaffakıyetler 
21.JO Konusma (Radyo gazetesi). 18 05 Muzık Soli tler (Pl ). sun peygamberimize akidesini ve temenni ederiz. 
21.45 Müzik: Odn müzl(:.i (Pl.) . 18·30 Muzık: Radyo caz orkestrası şerayııni nnsıl telkin ettiğini, 
22.30 Me:mlckct sa t ayan ve ajans {Şef 1brnh m ÖZgur). Soprano Bed- M h ed" b' b' 'kA b 

• n.> e Tozunun ıştırnkile. u arnm ın ır ne ıyyı azı 
b:ıberleri. ld ~ h · illh'd b" 22 45 Ajans •por servl ı. 19.10 Muzik. • o ugunu, va yı, m ı ır ra-

23.00 Mllzik: eaz~nd (Pl.). Çalanlar· Cevdet Çaglıı, Kemal N. hibclcn telakki ettiğini yazıyor. 
23.25123.30 Ynnnkl program ve Seyhun, F hrı Kopu • (Cercis) maddesbıin muharri-

k panış. o uyan Ncb 1 Raır. ri, Cercisin hıristiyan azizlerin-

F...şref IID1B 

.Zehir kaçakçılığı 
ile tnücadele 

14/6/SNO PAZARTF.'81 19.so Mu k Balk lurkulcri -.c den (Sen Corc), yahut (Aya 
ka k b:ıvnlnrı. Sarı Rcceb 'c Ali (Başı 4 ÜtıCÜ 8ay/ada) 

12.30 Program \e memleket ı;aal Erba . Yorgı) olduğunu ve bu hıristiyan iddetU olmaması mes lesi üze-
~Y:;35 Ajaruı haberleri. 19 45 Mcmlck!!t nt ayarı 'e aJııns azızme mUslümanlann da hür- ıinde duracağız. 

12.50 Müzik: MubtclJ' şarkılar (Pl.) h öerleıi. met ve riayet ettiklerini eöylü - Halen, kanunlanmız keyif \C· 
13.30/H.OO :M!Wk: Karışık hnfif 21.25 Serbest at. . yor. Ve bu hurafe üzerine bir çok ren zehir satıcılarına altı ay ha-

21.30 Konuşma (Radyo Gazeteli) .. •. • ' 
müzik (Pl.). memleket u:ıt 21.45 Müı.fü: KOçuk orkestra (Şcl.

1 
luzumsuz ve mwıascbct&ız şeyler pis cezası fc bir miktar para ce-

lB.OO P.rogr.mı ,.c · Necib Afkın). yazıyor. zası vermekte 'e hastaların da 1 
no.n. 

ıs.as ihik: Koro eserlcrl (Pl.). 22.30 ~~leket saat ayarr, aıan (Buhara} maddesinde müsteş - hastahanelerde tedavısini amir 
18.30 Milzfk: Radyo caz orUııtruı haberleri; zirn:ıt, tsham - talwiltıt, rik Bartold, Çarlık Rusyasını bulunmaktadır. Bu suretle, ya-

(Şet Uınıbhn özgQr). ıaı:;:~~~~~t ~J'Sllo:;_~~~~- Türkistana karşı tahrik ediyor. kalananlar hastahanedeki veya f 
19.10 lftzlk. rnmının de\nnu Çarlık Ru ynsımn Orta Asya- hapisbancdekı müddetlerini dol 
eaı .... ::~ ~: CSeyaiJh:ır, Fahri K<>- 23.00 Müzik· Cazband (Pl.) da ;nüfuzunu takviye etmçsini ile- duruyorlar, çıkıyorlar, tekrar 

ııuı. - ..... y-... un. ürü Buh · --r il b 1 ~ Jılustafa Çai!ar, Azize 23.25/23.80 Yarınki program, V<ı n s yor. aranın sıycı.:u, • aş ıyorlar, tekrar cemiyetin b:ı-
TUz.ll!IL kapanış. mi ve dini bir merkez olmak iti· şına bir bela kesiliyorlar. Ceza 

19.45 llemlelcet 63at ayarı, ve ajans 28/6 94-0 CUMARTF..Sİ barlylc parlak devirler geçirdi - kanunumuz, keyif veren zehir 
habc..-lm. 13.30 rrogr;ım ve memleket ıaat ğini yalnız söylemekle iktifa ede- satıcılanna verilmesi tayin cdi-

20·00 lıılib:ik: Fasıl heyeti. nyan. rek intikal devrini tebarüz ettir- len ceza ile. gümrükten bir iki 
20.3° Kcımşna (Umumi terbiye ve 18.35 AJ haberleri. mekte bütün gayretini sarfedi - metre ipekli kumaş, bir kac pa-

bcden terblyesi). 13.50 Mu:t.ı.k. 
20.45 JlüZlk: Zeybek bm:alan. . Çalanlar. Fahire Fcrs:ın, 'CC\·d t yor. ket sigarn kağı~ kaçıran, çak-

;eısiklctın ibraza mecbur olduğu muazzam faauye, · 
tin ehemmiyetini takder edenler pek azdır. . 
f-ni hareket ... Tırmanacak yokuşlar ... Yarışlar .. -. St~· 

'.bisikletin tekmil azaSll\I yoran sebeplerdir.~ 
BıANKI blnlkleti bu VOC"gunluktan muteessır olma!': 

~u fevk~l:!do dayanma h.:>!;s.'l<;ından maad~ 

.e i A N K i . bisıkle?ti ı . , tı fıf hem zariit.ır~ 

• 1 
BiSiKLETLERf 

.~~Ş_VERLERJ.~ BO URLA BIRADE R LE R -·lsta"nbul-Ankara.1zml~ 
to D E O N M A (;a Az A s ı - İstıklll Caddeal 48/~ 
.~AK GRONBERG HALEFLERi. HUGO ve J.EON, 
,G R ON BE R G - Sullıın Hamam Hamdıbey Geçidi 2cı kat ..C8/H 
,TEKNOFON MA~AZASI - Galata· Hezaren Caddesi No. ~ 

_.OTTA$ OTOMOBiL TiCARETi T.A.Ş. - lsUklll Caddesi 239 
Çalanb.r: Hnkkı Dcrm:ın.. Hmndi Cağlıı, Fahri Kopuz, Refik Fersnn. (Çin) maddesini yazan meşhur ınaktaşı satan bır kaçakçıya Ye-

Tokay, Hasau GUr, Şerif içli. Okuyanlar: Mefharet Sağn:ık, Mus- Türk düşmanı, Balkan harbinde rilen cezayı müsavi olarak kabul ===::..::.... .a- = • • 
21.00 Minik - Okuyan: Safiye tara Çatlar. Türkler aleyhinde konferans ve- etmektedir; vazii kanunun her ricine çıkar iması, kaçırılması işi- Saf ve No mal ~ :1a 

Toka)'. H.30 Muz.ık. IUyascticilmhur ban- ren, "Türkler Avrupadan kovu- iki kaçakçılık hadisesine ayni cü dir. il••••• "'l •••R::J9 
21.10 Serbest S."l::lt. do:ıu (Şef Ihsan Kuncer). j 2uo K.on~n (Radyo gazetesi) 

1515115
.3

0 
Mlhik: Dans muzııi (Pl) luyor, bugün A\TUpa için bir me- rüm vasfını izafe etmesi bizim Nesillerin l<.''"cddisine amil olan 

21.45 ırcınse takdimi: H:ılil Bedii serret gu"nüdür,, diyen müsteş- kanaatimize göre pek doğru ol- bir. zchnn satılmnsı meselesidir. 18.00 P.rogram ve memleket sa:ıt 
YönMkeı:ı ve mQzlk: Radyo orkestra- Y n. rik Hartmnn, bu maddenin so- masa gerektir, her ikisi de kaçak Biz bu işi kökünden halledecek 
sı (Şef: nr. il. Praetorlus). 1s.05 Muzik: ııam müzik (Pl.). nundn şöyle diyor: "Şayed mc- çılıktır. Fakat birisi gümrükten tek ve yegane çarenin zehir ka-

22.30 )bmlekd saat ayarı, aj:ıns w 

lıabcrJeri, zlnıat, esham _ tahvilAt, 18.30 Muzlk: Radyo cnz orkestrası mul cdilmiyen §artların tabak - üç paket sigara kagıdı kacması çakçılarına verilecek cezaların 
kambQo _ nukut borsası (Fiyat). (Şef. ibrnhlm özgur). kukuyl~ v~l.ev ki mu~~~nlen ol- işidir'. ~iğeri ise insan ruhunu ve pek fazla ~d~eUendi~lmesi ile I 

22.se llfb:ilc Cawand {Pl.). 19·00 Konuşma. ..w • sun, mualumanların umıdleri ta· h r bın başlı ba§Ula birer kıymet bulunabilcccgını zanncdıyoruz . 
23.25/23.30 :rnnnlı:l program ve 19·15 Muz k: Saz eserleri. hakkuk ederse, yani müsliiman - olan ferdin cemiyet sınırları ha- Dr. Sttkı Velica.ngil 

k Çalan1ar: Hakkı Dcrmruı, Şerif itli, -:;ra••ıım•••••iiiil•••••~mın•m••m•~ npanq. .. • lık Çinde intişar ederse, bütün , ~. · 
SS/6/940 SALI Ha an Gür, Hamdı Tokay. . Çin devleti vahim bir znrara dı •••Q::-'"Qij!JJ:I.-~~~ --------"'ft!"--w:----,.ı 

emlekj t 19.30 Muz.ık: Hnllc Ulrldlleri. A%lzc ı cakt Çilnk'" i IA • t. 
12..30 Pr-ocram ve m ~ aaa Tuzem ve Sarı Receb. çar o a ır. u s amıye 

ayan. 19.45 Memleket saat ayan ve ajans mcd niyet d~rildir. lslamiy 
12.35 AJans haberierl. "' "' haberlerl. herşeyden önce Avrupa mcder. 
12.50 JılQzDc. 
Çalanlar. Cndet Çağlar, Fahri Ko- 20.00 Muzık: Fasıl heyeti. yetinin müfrit düşmanıdır. ,, 

puz, Refik Fersan, Kemal N. Seyhun. 20.30 Konuşma (GunQn ı:zıcsclelerı)., İşte bu eserde, böyle yifaleret' 
Qku)'an; Jlad1fe Erten. 20.50 :Muzik. binlerco misal göstermek müm· 
13.15 llüzDc Halk tilrkülerL Azh Çalnnlar: Fahire Fersan, Ce'l:dct kündür. Kim aksini iddia ederse 

Şaııes .e San Reccb. Cn!J.ar, Refik Fenıan, Fııhrl Kopuz. meseleler üzerinde de konuşa • 
1130/14.GO Muzik: Karışık müzik Okuyanlar: Mnbmud Karınd:ış, Rıı-

(Pl.). di!c Erten. biliriz. Görülüyor ki hıristiyanbl· 
ıs..eo Pnıcıanı ve memleket aaat 21.20 Serbest saat. ve misyonerlik gözüyle ve hıris· 

ayan. 21.30 Konuşma (Radyo gazetesi). tiyanlnr için yazılan bu cserd 
18.o5 Müzik: CazboDd (Pl.) 21.45 Müzik: Küçük orkestra {Şef: müslüınanlığı, hıristiyanlar n 
18.30 Çocuk saati. Necıb Aşkın). 
lB.00 Jllizlk: Fasıl beyeü. 22.30 Memleket saat ayan, ajan znnnda fena göstermek için m 

haberleri. kambiyo - ~ukut borsası (Fiyat). türlü tahr:iflcrden, ısnad ve ift• 
JO.eo KlınUşna (CifttJnin saati). 22.50 MOzık: KOçuk orkestra prog- ralardan dn çekinilmemiştir. u. EE~~~~~~~~~~~=:;~,. _ _.,,,, 
28.15 Mildk: Ankara radyosu ktt- nımmın devonıı. lam memleketlerinde çalL~:ı.n 

ile ses ve ar. heyeti. tdare eden: 
22

•
5° Konu~a (&nebi dillerde - mısy' onerler için, islam tesiri al- ,E:=:=::::::::====== 

~eswt c.emn. y. lnı:: - kısa · dalga postaslle). 

2ı.oo KonlJllDa (lktuıtıd ve ~ukuk 2::.00 Müzik: Cnzbnnd CPl.) (Saat tında kalıruyarak, islfıma kar ı r:::========":7 
aa:ıtl). 23.20 ye kndnr yalnız uzun dalga ile) ne suretle hiicum edileceği göst.c- .._ ____ __, 

21.20 Serbeıt sruıt. 23.25/23.30 Yarınki program, ve r:ilmiştir. Ve nihayet bu eseı 

21.30 Konuşma (R4dyo gazetmi). kapMl'ş. okuyan miislümanların fikirleri -1~~~~~ 
21.45 Müzik: Küçük orkestra <Şet: ı TİYATROLAR ı ni dalfilete, şek ve şübheyc dil - E 

Nccıb .\:.kın) Soprano Bedriye Tilzü- şürmek için her şey yapılmıştır. 
ııun litirakile. 

22.30 Jıkmleket saat ayarı. cıJans RAflO Rl)!A TiYATROSU 1ştc lslam r. Türk noktai nazn - E=:=:=::=3 
Jınbe'rlert. mut, esham • WıviW, li!S Haziran Pazar nndaıı bu eserin :mahiyctı bu - ------
Jı::nnb!~ - nukut borsası (Fiyat). dur. 

22.45 lı!üzilr. Küçük orkestra ımıc- Godlkpaşadn Aıak bahçesi • • • 
rnrnmın devamı. 

23.00 Mllzllc: Cazband (Pl.). 
23.25 23.30 Y:ınnkl program ve 

k p:ın~. 

Ç.'1RŞAMBA 

12.30 Progr.ım ve memleket saat 
ay::ırı. 

ıı.3s Ajans haberleri. 
12.50 MBzik: Muht<-lit şarkılar (Pl.) 
13.30/14.00 MiWk: Küç{lk orkestra 

Vellnln Çocufju 

Vodvil (3) Perde 

Büyük !ıUsnüniyetle, yegam 
ilim ve irfana hizmet maksadi -

----~-,-------------~---~------.....,...---~-------

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Cinai Mlkduı Muhammen B. % 7.5 teminatı Ekalttmenln 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

l 
.-1 

# 

Pirinç Unu - Merci :nek - Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynaCıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

Fatitt Birinci Sulh Hukuk Hakim· ·Cctıle y:ıpı'a:ı t:ı.lıkikattan :ınl:ı ılm11 

116inden.: \ c nıal nıccC' mUddelcrın talebi 

(Şef: Necib Aşkın). 
Sllkop çemberi 60 Ton Müteahh.dı namına pazarlık l4 
Rakı mantarı 3.186.000 aded > > > > 15 

Zehra ve Mclıse ile Mchmcd ve le ınuıri.,ıleyh Zehra hakkınd 20 gun 
Huriye ve Zehra aralnnndnki iz:ılel müddetle ilanen tebligat ıcra ın:ı ve 

1940 1 K R A M 1 Y E L E R 1 --ı• şuyu da\"'3511Un cereyan eden muh!l- muhakcmeıun 17/7/940 S<ı:ıt ~-10 a 
18.0I Procram ve memleket saat 

ey an. 
13.05 Müzik: Cazband (PL) 
l!l.00 Kono~a {Dıı poUUk:ı hlidl -

.releri). 
lt.20 .llüzlk. 

Çalanlar: RU§etl Kam, Vecihe, Cev
d t Kozan. 

Okuyan: Muzaffer 1lkar. 
19.45 Memleket saat a7an ve ..

Jt.alterlst. 

1 - Ş:ırtname ve nilmunelcri muc:iuinco yukarda cine; ve mlkdarı y:ızılı 
•2> kalem m lzcrnc mUtc:ıhhldlerl r.run ve hcsab•n:ı pazarlıkln satın 
ulıruıcaktır. 

il - Pnarlık 12/VII/ 940 curnn günü hiz:ılanndn yazılı &."l::lil.erdc 
Kn~ 'ievm:ım ve mülıayaat şubesindeki nhm 'koml<;yonunda yapüa-
c:ıktır. r-

lll - ~"1nıımeler sözü geçen iUbcdcn parasız alın:ıbıleceğı gibi nü
muııelcri ele görillebillr. 

iV - lı:teklilerin paznrlık icln t yın olu .. :ın ve saatte teklif cde-
cekıerl fiy-dt uzerbıden % 7.G güvenme p:ır:ıl:ırılc birlikte mczk\ır komis-
,_. aDneaaıla1. (G200 

T 
• BAN KAS 1 l adet 2000 liralık= 2000.- llra kcmesindc bunlardan Kırkçcşmede tnllkinc k r.ır "erılmls oldu •und;ın 

1 Ş 3 > ıooo > = 3000.- I'cştcm:ıkıbıır S. 7 No. da mukım Y<'Vim ve s.-'ttl mezkurda gclmedıgl 
ı ı 6 > 500 > evkaf muha:Rbccl mun..-inl ölil Ha- ve tar fınd:ııı bir "ekil gondermcdıgi 

12 ! 250 > an d:ı:mada olu yuzbası Şe\•ketln takdırc!e <lnvarun gıyabında b:ıkıl:ı-

40 K • Uk 40 > 100 > = 4000.- •• ,, knrde ı Zebranın hallhnzır ikamet- c:ıgı tı blif; İnakamın:ı kaim olmak 
19 ÜÇ • 75 > 50 > = 3750.- > • hının meçhul oldugu zabıta marı-1 uzcrc lltın olunur. 

,Cari Hesaplar 210 , 2s > = 5260.- , 
Ketldeler: 1 Şubat. 1 Mayıs, 1 

RAMİYE PLANI A6usto1, 1 lklncltetrln Urlhle· 
Sahibi: Ahmed Com:ılcddin SARACOCLU 

Nev;yH Müdürü: Macid ÇETiN Baaıldıgı yer (Yeni Sabah M:ıtbaaaı) 
rinde yapı~caktu. 


