
idare Yeri -
ParŞ8111be 

-T9lpdı ııal.MP Es ı...w -............ 
K 8AZ!'. i9ESt Her Yerde 5 Kurut 

Tür ki yenin vaziyetini anlatb 
timizin emniyeti ve müdafaası için, bir taraftan askeri 

azı arımıza devam etmekle beraber, diğer taraftan her 
zamankinden fazla uyanık durmak mecburiyetindeyiz,, 

ngiliz -Fransız lngiltere muhtelif yerle !ı.~~:ar; 
H b t •hr h k t• b numaralı proto-munase a ı e ı aç are e ı yap kolu hUkomleri 
arMFranaa.denildJOJza 
cud bulan mefhum ile Bor 

ti arMlllCla ~bir mOne 

Dün Eden mühim bir nutuk vererek dahilinde görllldo 
zaft!re olan itimadını teyid etti 

üsegin Calıid Yalçın 
Loodra, 2e (AA) - Reatel' 

IÔ"NWD ..-.ı.i -ha.biri yua
yor: 

lııffttt.efiklıer narafıudan -
man tarafından _.ı edflreelrte 
o&aa. sahil boy1mca muhWi( JaOk 
talara yaptlaa lbradm' ,... Al
man \'I\ JDtalan De tem edllen 
wm.ıar illbat etmekiec:Ur ki, 
.AlrnanJv etmaı ı.nmnctar> 
Jrranmz - İspanyol lllldudana 
kadar btltlin kıta •hfttm tm.ı 
mağa teuebbns etmekle Pınil 
bir meAllyet denıbde ~ 
dlr. Bu mıntaka Norveç, Dani
marka, Alma~ B.oDanda. ~ 
çQta ve Fransa aahllleridir ki, 
Almanlar bu geDtf 8alaDI mtltte
fik donanmlariyle )'apdaıı mu • 

bdaİ- p
itti fak ili 

~-~Je~ 
yeltmmiflerdir. Bu geDil sahil 
1'atb bo~ mubttllf IJıOkta,. 
ıarda 'Ye bfllıaeH Şimali Frama 
abillerindıe müstAhkem teaiat 
ve nefsi limaa tesisatJan Alman 

..._ f!a: ! w •lll'Bhhaelanm kabul ... ~ plllltl rafnıdaıı tahrib edfhntft;ir. l 
ligatinden wvel mftttefilrkr ta.-

eeuiif 1"e81Den Oa 4Mlpıe u -- 99rin& t.uafmdlaa.............. Almanlar ,.ımz IJlidafaa [leıtu ı .... eMHed•J 
i;;;.1'11~:.nederbirmevki-..J,ıııi-.. .. ~ ... -.::ıı::aııı:=-ııı==~---=--====s::::.--=------------------_. ......... --._ __ ...-.ııİıİıİİIİlı.ıiiilıi-..--.;--. 

~~ ve.:~ Fransız - İtalyan mütareke Raisicumhu!. 
ırran- yaımz !"Up- ti t t . B. M. Mec1ısrnda 

~·:-.,.....,ımme şar arının am me nı ~a CBIWIKabaM-
den) - ReiaWbn'mr Jmıet tnö-

Roma, 26 (A.A.) - İtalyan- un bag1in. ..aı l'l a. Hedl8e g. 

memurlar 
edit c · k 

Refik Şevketin ltirazma cevab T.JW Dahiliye 
Yeklll, kUçtlk dahiliye memurlaruı1n maatlarana 

zam yapllmaaı tezini müdafaa etti -
Ankara, 2.8 (A.A.) - BQyt1k. 

Millet Mecti• bugtln Şfmseddin 
Gtlnaltaym ...... anbp.da biri
btrinl takftrwıq iki C-.. akdehrri• 
tir. Birine:i celaenln açıhpnı mtl
te&bb 4"'et memurları ayhk
lanıwı tevtıid " tıeadillftne da
ir kanuna bağb bir mmıaralı cet
Velde değişildik yapıhn•mn• da
ir bmm llythempm müzakere
mine geçibniltfr. 

miizakaııe kamm llyibasile bk 
Dumaralı cetteWe yaplaıı de • 
ftliklilder ~ dımnuo, bua 
larda.a DabtliJl8 vekaletine ait 
~ Maliye VekJletl 
medres rmme .. 'kedrolRmdald 
Dlvelerin bötçede yapıJmaaı iti· 
zumu tasrih edthNt olan t&sazl. 
ruf ile telif ~ğini ileri 
BÜrmÜI ve~ tayinini hte 
temilf;ir. 

FrUlllllS mütareke muahedesı - \ tttD\ L TS~E Jerek geç vakte adar huau.t 

ninM:e ~ :!'::~pol dairelerinde m 1111' olchUar. _.,,_ .. ___ ... _ ... ...,. .. _ .... _ ........ -· ....... ,.,.,,,._ ....... ,,_ ... ....., .. _ .. ...,.. _____ ... _ .. _.,.,., .. -•"""M_ .. _,,.._,,_ 
Bu münasebetle 6 alan Re

fik Şevket "Manisa., ' mevzuu 
Teklif edHen tadillerin esbaba 

(&.ı 3 ii~ MM/eik) 

·-..ı-...ımak. imzasına hürmet 
..ıııııw-a. gıbi bir harıeketi caiz 

it olması devletler arua 
timad hissini kat'i 

darbelemiş oluyor • 
noktadan, lngilterede hu-

gelco hayreti wı tee8Biirii 
takdtt e8eı- ,,.. hnkll 
BordeaWt hük6meti 

korku Ye acls buhranı 
P'ransıt.yı euret atbaa at.-

gibi müttefiki lngiltereye 
~ verecek p.rtlan 

tereddüt etmemiştir. 
IJl»l.P6ıamı1e duracak, .wnmet 

~ ... tueeek bir 
...... devam brarma 

ve bµna göre tıedbirle-
~Jdıt uğra.dliı felils1'te 

b&li mühim bir kuv -
lngılteteııin yanında 

aJabılirdi. 
at kapıldığı panik, onu 

lrararlara sevketti kı hem 
tan lngılterenın güve

yardmu eksiltti, tı m •-mm eline müdhiş si-

topraldarmda, Fransız Şımal 

Afrikuuıda, müsternlekelenn
de, himayesi ve. manda::;ı altında
kı aruide ltaıyaya karşı muha-
8P!Data nihayet verecektir • 
n-a-, İtalya aleyhine denızde ~;a. 
Ye havada d& muhaaemata nıha
yet YereCektir. 

Madde 2 - İtalyan kıtaatı, 
ifbu mütareke muabede8wın 

~ Cirdiği Uda ve nıüt&
rekmin devamı müddetınce, bli
ttin bareklt aabnesindeJti ıler-i 

(Sonu 5 itıc'1 SUIL it ılc) 
Jl'nneantn ......._ Tlllllyetıl ftl Almu · ttalyaa lliiflm 

mmıablaruu gösteren bsl'lta 

Bulgarlarıın talebleri 
eepUlıeler, fabriknlar, r:, f 1 Al f . . B f • f 
-ve itireyi ıesıim ederek -aze e er, man za erının u garıs andan ah nan 

~ı..Alma; ..... k=.ı~. = toprakfarın iade edilmesi neticesini vereceğiii"~· 
l!debilecekleri malzeme yal k f'"' • b I I 

edilebilir, 1• AJmanıara a ı surette emın u unuyor ar 
tbere lngtt-

-.e Şimali Afrikaya kaçı
Hiç onara oldukları 

rlll CWaW YALÇDf 
[.._ 1 hc4I altlfedeJ 

8efya. fH1111uel muhabırimiz- ler gittik~ pjdet kesbetmek· 
den) - »'raDaa cephesinde te- tedir. Hlllr6metin kontNll al
eelll edea .Alman zafenmn bura- tında Julunaıı ~ ......_ 
a lft?id ettilf gti!iıtttifft ati1J-- retttjf 'PddetB mabl la a;ı. 

pristandakl 1N ll&relretm ook 
ciddi olduğunu. ~

JO HadrUı tarihli Utro p 

(Sona 5 '" 

Büyükadada bü
yük bir yangın 

Dün aaat. llJiO de~· 
Ö& bir yaııgııı Çlkmıt. BU.kçalık 
caddesinde, bet dt\t1r•e, J9C1i w, 
aynca, dıı1ft tane • atbnde dilli-

limanımızdaki İn
giliz vapurları sa

bn mı almıyor 

............ 
(3 tlllel a1'-•ma) 

'-~~----------~-

SABAHTAN SABAHA: 
----------------------
Balkand ihfl8f 
Oç Balkan devletinden kom

şuları nereleri istiyorlar? 







oğ narını erten ev-
n ı r.rl n bunu ıstememiş-

amna dö • ti· '°Bir ooarn CV\ la hayatım tan-

ar 

!Wühi 

- Evet.' ... 
a, ö ru 

'l'clcrar balla b.ita.b etti· 
- Bcmm mili bn- i 

yezıt 1 "Ka.rag0-.6,, ı ~ ı m.y 
d 1 ı j çilerm :ynnı ıdan .cy11 

ımdan nıı ve an ~l· hunıi u\ Honra 

n Ci 

ck1 
n eti.on gldol >ıı.ıı.ı:Jl nlmız 
Bız de bir au evevl olllyl:i kal
dıraluu. . 

Hemen Yl cili pertı~cdı:m 
WW• BÔ f b lndun., 

Boyacı küpüne mı dab -
yo un t Daha bunun 1a1 v 
Gıdil w bu ları alınalı defte. 
re g Çll'lllcleı: i.. biı yıllık 

Scıı bana a.dresı açık ver Ben 
gide• 1m bu nıuamclolcrJ yap 
tırayım, çabuk gelirim • Sen de J 
eve.le hanımıı yanında bokl .. 
Sed siz.ıı i1 uğraşncal değiliz 

- yn .. 
- Pe eie.ııdlm ... 
U :ık .karşımcla tı r 

gibi dak atıyordu 

BOZ ll h 
git . . Sa.ut ba tun .. 
bi . Hemen koşa koa 
ğım l n er llk 
dun 

-dil d un 
oı dn kika i<:in bruır. ver Rır · 

- B n merhumun 
göstereyim de, sonra s:: 

:r: lo var. 
Q. lı ı saltalı 

eve gelir, paraınru al r1 cıı. zcyı 

kaldır:ır.ız, dedi. 
lhi bUkl ak 

elim 
- Münasib aı;ıl n:r-

tene a 1 

dil : 
-Mezarbur d 

di.. 

zım c 
derdi. 

ev cnmek EiOill'u gelir .. , 

nu.ııcn, hnyntta en mühim §eyin 
mu a k y oltlugunu anlamıştı. 

Her sand tin ı ap • oJan o muvtü-
fakıyeti cld e ve azr.ıetmi tı. 

T bı·dir kı bu tU lü dü üncn ve ha-

Fn.k t, bunlnn Jru urdan sayma -
mnk IUzım. H yntta muvaffak olmalt 
ist.iyen biri, adalet, insaniyet, hukul. 
aramağa kalkarsa, lıiçbır şeyde mu
vaffo.k olrunıyncagı pek muhtemeldir. 

Bu sebebd n, Ru en, kcndıne çiz -
m · olduğu hayat plan.Jnda doQEloğru 
yürürdü ve lüzumsuz lı tt·1 zarar 

üılc vc:rel ıJ cek b r m'1 J ull 
sıyata knpılmazdı 

Son ı.nmn.nlnrd:ı 
zengın olan made 
mek için bir şır t t 
m !!Ul idı ve İstanb 
lunmayordu 

Ru en bey 1 
bir sırada b:tb 

(Y. ,} pnşamn ı 

lıktı ve mutc. ddıd 

so r , knrd lcrin h 
çekıldi. BilyU1 ko • 
karıldı. 

1A' şlıur Y.engw Ro ·ı d 

havlulru vm 
ded 

camim illfSUsnı:-. devam e.:lill'hll· 
mıt; 

D ger bir rivuycttP. de, bum
v llılar padi• aiıın grur.ahıua ug 
o.yarah. çal.ıDtık tarı ca.nıiın f e 

m J taelar.ı onilnd ıdam cdU • 
llllfJıel"dir 

İmdi, "Evlıya,1 nm killtilıl! 
ı::ı ilini tekzlb etnıcl i in ' 1K 
ragö.z,. ün g )zlr>rin bat 
m c Mfidlı 

11.dnJJ.i rivayet geJmrıe. 
"Bu llUU ne.reden çıktığı m • 

lft değl' .,, eniy0t Cid<lı h r 
ve-.ııkn il de tevafü P-cU!cmiyor. 
m V :ruın e<lilmcsın "l{.li -
tti.b - U • aitto., :hadi ledlll ~ 
:rnştı:ım.ıyoruz ki urav1, ııln e
heınmıyet ve elim " ti'!~ olmı

yan y en duman çıkın~. der 
ler, ''Karagöz, - "Hacıvaü,, 
varım.~ k1 bun1 aöyfoımı41 

Haclvnd hakkınü elimiz<le 
mevcıd olan nınlOmat dn şu
dur. 

''Hacıvacl, S lı;uf( 'l'urkl 
mdc.nclir .Asıl adı •4.Halil Yö ... 

rlil ce, d1r Onun da .,Ifarugö~,. 
gibı "sut11 liğı vardır. 'Yetrnif1 se
ne mliddctle Meld<edcn Buran -
ya gıdip gelmi 

baktım .. Saat. 011 fkı, 

r de ı · gele \ . 
·- Siz sag oiuu 

pam ı altmıı; br 

•.J"I lfidıın . 

luyt.ı l\akhrahilı.rnıuı~ .. 
Bedım Arlık boıu omyo koy 

dun•< gel de bul .. Hcmon hit• ikl 
şi · ralu . CJflO bw;lndili 

YtraUme hal tı ve Ua.v ettı · 
- mma dcll1 B n inaan a 

d, mun :A1l h tiilir yn1 lıcJ' kn, 
d hı ıçtil:ce henfm canına rnh 
Dl ·t okuyordu 1 ! hm 1 oku 
mnmo.ktn "'"'"'"'"'07

'' 

Rfv,ıyetı gm't"' dostu •• ·ı • 
g6;;., ıdam tJlmldugu zam n 
Yf. ~ v şmd bulunuyı) 'du. 

' vdiğt n d: mm cJlumun
den milteCf3Sı oldu. 

h.u.lhhıclekı ckrin yet 
meJr ıçiu ruhuult teuliyı ctm 
lWnnı geliyordu Bu şifa ı .. Be~ 
tullfı, cı. yliz stln:nekt lmld t 
7lQ da Blll'8alhUl çıkb; 
yolundan "Ha~c,,n git;tı F t 1 

"Ha c znnmnı bittikton ı;o:r.r 
yolıı çıktıg:ı v l<ablaı al< l •. 
vrıu bulnmndıgı h;ın "Hı r. 
mcyu,, cı ramnd yalı ~ ın 

gf(1 '"f nı Arnb • ~lnyıı.sı ı , . 
fııı<l.ın ımyutup lmtloluııdu "H•1 
ncyn, ilı ··~ır,, 'bu ,ı.fl.1rıı d· 
hıı yt~l I dı•fııedıhlı 

Digt>• lnı rıva.yett hu c:ı :cya 
dil ad.umu yanında köpegr d 
varı.lı Koı >!lı Rahıbııun v.\hsl 
yunc bu surette öldiu Ulnıı~ın 
ı;ı."ı.hıd obmmtu Onu ol<lururkcn 
b •dı•vılcriu Uzcruı ııtıbı .k1t.• 
tnrma.ğ& ~alı<;ıtı 

Kn.tille.ı Bacıvaddaı aktıkl ~· 

rl c:;yeyı (il) ~ıun ~.ırşmınrl 

~~t."lrlarJ en lm kopı"'lı, y nlaı:ıı 

dn ıtlı I udurnm~ bıı kml• u· 
zmiPrme nWıyordu Hııd1:;1ı , '• ı 

ı halkın ııaznı ı dıl<katu ı c 
001nıı11ti. Sam zabıtwu hu h + 
d n şUbh lcıır•re.! Araı>l l 1 l 1/ 

]ıil tJtlı 

~•lıtô r 
li 

'f;tlı, rah 
ıs on 

m kumnynn binıı.ı nltt:ıyclı, 
hır ün htıli ne olu du' 

:A vu (~ •• ) ıı<ılt l 

). 

1,11.J ıl 

clrıvt•Li 111..ı:ınnı Anlwı. y.ı. ıl. 
1111• bulunınw;ı yuzum "l1 lı ı 

tı~fnl arııızı hır kac guııtll'nl.tt~ 

ı a l ("' ue 

neler aniahyor ? •• 

du unrm:yorJru, 
lı V<" bütim t'.lii· 

snfüinr.ı 

n Jrnynmıy•lı u. Ol ııyuı ul 
rmnzdan mmt •lil1.:rı~ B1ı· ıl t 

gun l«td ~r nı t Pfnknnuzı g•' 
m ' ınd hul ıe;, •!il.Uta 

Buyiıl ev dagılmı 
rirn.len Jnmıltlıımndı 
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~;;tü~:1:11u!~utr~~ıb&Çarbu.1~;! Eğ~CJe: ~. B~~~a =~1:nv:!0~ın!·~= ea!:ea~:;!n: Erel)ll kömUr işla!tJ1eleri~ - tlkt 'wl~ ıhk bir ıün-
lledl babçedıa dolasıJl'cır ... Kuşlar 
~ ~kler9 sıçraym:llıı-.• 
~.. &rtık bugOn :ne olur
• olsun ona kalbb:d ·açacak ..• 

w.ı· •"""""" -....... .,,-. -.....--- ~ ğü eski Karakol yeni Kemerli ı;okak 
Necil, heyecanını saklamak isti- ı f öl bi . T . yeni 24 No. da~ Pansyot 2/ 12889 No. lu Heyeti Vekile xararlle tasCmi ed.llei1'5'Mo.-

!f0" ... Fakat dağın.ık dalgalı saçları, DSa SIZ g r geDCl UtÜ;:ı kaçakçıları ara• AngilidlıJ aleyhine 94-0/662 No. ıu ı lu Koordinasyon Heyeti kararı mucibince Kok kömilrft. işl&-
Blrdes:ıblre sokak kapısınm ~ 

bolıık ealmdıt.ını duyuyOl' .. 
baygın gözleri yabancı bir bakı§1n boğd sında bı·r mu··sademe dosya ile açılan (294) lira 50 kuruş rinin tanzimi mrıcssescmi1.e tevdi ooilmiş old.,;;..,~ .. - Anka.-
dikkatinden ka"rruyacak gibi... He- U "'6......._.........., 

" B d ruac:ak davasının :rapaları muhRkeme- - İstanbul, tzmır· ve dı"g~er ı:ı~'- :..ıer lçln tesbft ~~:ıe.n a.ı-ha fi~'-. 
- T~ .. tak. .• men toplanıyorlar. Hiç bir şey yok- Eğridir, (Huııud.) _ Dört arka- ursa an yazılıyor: • .., ... ı;ıı.ı.rı ~ ~-"'il _, 

ainde müddei aleyhin ilmmetgahmm lan ile umum "'a.tıı:ı ~r~~..: aşa;;..,..ı.. bild:-=-ı~ .... X:albl 7erinden kopacak kndar 
kaTI'eili çarpıyor... Büyuk bir hele
can içinde kapıya koşuyor .• , 

ı:nuş gibi konuşuyorlar yine... dq Eğrictir gölü.oo ytız.me öğren- Uludağda zirve ile Kuşaklı meçhul olmasına bıtnaen ııAnen "' .,, ~ a.u.ı 6......., uıı.ı.u51 ...... 
Fakat kabil mi?. Titrek iki ses. mek ~ girdikleri esnada sular kaya arasında evvelki akşam arzuhal""" davetiye .ft muameleli gı-ı -- 1 - F1Y ATLAR.: f(Karabilk, Gazhane, Sömikak ~7f' 

- Kim o?. 
sl11-ttün gözler, dai:ınık saçlar var or- bunlardan Aziz isminde olanı sUrük.- saat 19 da on beş yirmi kadar yab kararlan teblll edildiği halde ayni fiyat. Tonu 
tada. Bunlar ımnki her şeyı· haykı- lemi" v~ "endi.sini su üstünde tutan ... iraz edi"""~ı.. •e mahke _ 

~w. boğuk öeii yine teknıl' e<ö
:ror: 

" ..,,..- silah sesi duyulmuş, Uludagv o- .... ....~ • 
rarıık ba~kalarına anlatıyorlar.. k~baklann da ipi kopmuştur. meye de gelmemiıt oldutundan 

- TaJc... tU... 
Bu ecınada oda kaplSl ynvaşça açı- Zavallı genç her ne kadar arl:a - telindeki müstahdeminden aşçı meblağı mQddeab.Dı (294) lira 

l.ıyor. Ne NecJA ne de Reşad o tara- daşlanna cYe~ filliyorwn, .kurla- Muhittinle Mehmed Çavuş, bu 50 kuruşun mQddeialeyhten bit
fa bakamıyorlar. Aralanan kapıdan nnı.> diye bağınyoı;sa da di"er 81'• silah sesleri üzerine bu istika - tabsll müddeiye ı.tasma ve bilcümle 
hırçın iki göz onları süzO;ror •. . Sou ~ı yüzme bilmedikleri i- mete doğru koşmuşlardır. Müsa- masari!ln milddeialeybe tahmiline 
ra kal):l yine kapanıyor. Qin dalgır;ı aramağa h:oşızyorlar. Dal- 22/5/940 brihinde gıyaben hüküm 

Kal)cyı açıyor •• hiq üınid etmedi
li. beklem.ed~i bb- zamanda P.<!Şadı 
br'psmda görflyar, .. 

- A.. son mlain Reşad?. 
Repd icerlye girlycr •• Bugttn yü

zü bira& aılgtm.. gö:tleıi.nden ghll 
tıU acının J'<)Cgunbığu olrunuyor. 

Ne olduklnnnı, neye uğracbklanm. gıçların yarım SBatltk yerden ı:elme- demeyi yapanlar, kendilerini gö- ve karar veriltn.IJ ~ tarihi 
a:nlıyamıyan lk1 sevgili biribirle:dne lerlne kadar bu genel göl~ dibine çe- rünce iki ayn istikamete doğru. tıruıdan itibaren 8 cilD zarfında tem
balayorlnr. !kl!d de sapsarı alı:nuo- kiy<lll'. tmd.&da yetişen Dağ Tal. is- kaçmışlardır. ::rızı dava edilmedJll takdirde hü.k
lar. Nec!Al hafifçe: tihkfun takmu dalgıçları kayıkla Fakat yedi çuval kaçak tütün müı;ı. kesbi ~ edeceği ilanen 

· - Seni bl)yle ilk'ecetlmi hiç 111n-

~ Refad.. 
- Jllcinf 

- Eyvah Reşad ... Annem her te- anımağa koyuluyor. Bizzat istih- dengini orada bırakmışlardır. tebliğ olunur. 
JPi anlad.L. diyor. ~ gediklisi Abbaa döı-t defa keıı Bu suretle otel mlistahdemi:ni 

- Blraıı. dıırgtı:DStm da.. 
- ~ kimse yok mu.7 
- B:qtt.. :yalnız annem ..... O 

da camapr yıkayor. 
~ basamak mf!l'diTenden ı:r 

k.Qıoriar'- N~ )ı;üçök bJ r odrumı 
kapsın aç!J'Or°M içeri C1rlYorJu •• 

Rıeead kl\tJedeld bit' lrnı.apenm 'il
asine yorgun Yileudf.hıQ tıaalnyoL 

JlecılA da oturuy<ır .. bir aıı. sumı -,....,.. 
8mra bu acır Hssizl~ Necl4ntft 

utrek ... boıeyor: 
- Bepd .• hasta Dll8ln? 
- Bayır.. fak:ai bir~ can.mı 111 -

~da.. 

- 5;:tnl. 
- AnlJlmadm mı? 

Repd N~dan daha 1nz13 üzi.ın- dhı:i suyun içine atarak arama ya.-
tülU .. ÇQı:ı.kü uzun btr zamandır ut- J>lyor. Aradan bir saat geçe botu- inhisar idaresıne yedi çuval üi
ramadıtı bu eve b071e geldi~ kırlt lan genci çıkannağ~ muvaffak olu- tthı kazandırmışlar, hem de bir 
yılda hfr karşılAşt.qtı tallhıtizlik oou yorlar. Daha gö~ çıkmadan yEt>- e:inayetin önünü almışlardlr. 
lleyecanlıındı.rıyor .. ~or .• Sarı:. sen ask.eri doktor v~ bütun sıhhiye- Tahmin olunduğuna göre, bn 
ra birdenbire: eller kurtw-mak için tam sem saat 

- Necliıeıaım.. d1yoc, btı hAdiee- a~raşıyorlar. Fakat muvaffak ola- kaçakçılar iki gruptan ibaret -
nin .fena bU tesir yaratmuından mı:yarlar. Bu ölen genç: Yalvaçlı "Ve ttr ve btri.birlerile karşılaşarak 
korkuyorum. Beni atlet .. artık bu- hi1aı Eğrjdt!" sandık emini Mün:ı.- müsademe etmişlerdir. Şüphesiz 
•adıı fazla kalı::ruyayını. Ne kııdar taz ~ oğlu Aziı:dil:. Bu 9e0e ıs- inhisarJa.r idaresi bu 'iki kişiyi 
talihsW~ de!ll mı?.. porta orta okuluuu ikmal ederek mllkifatlandıracaktır. 

Necla; a4uıu bıle açmıya vakii bu hAcUseden bJr gttn evvel <W.edi
bularn..'idan Reşad aoka&a fırlayor.. j1 baba ve anneııinl g'&'mete gel - Borsada at koşuları 
arkasmdan uzanan :udak g6zlere 1-- Jn4tl. Bu ~ cenazesi biltön Buradan yazılıyor: 
kamadan hlzlı hv.lı yürüyor.. dost Ye aı:kadaş}arınıa göc& yaşlar.l Pazar ı:lintl Atıcılarda kalabalık 

Her aa kuvvetli bir elin cSen mfta acasmda Jı:alkm~. btr se;vizcl önünde llkbahıır at ko-
rirı:ısin> diyerek yakaaırvlaa tuta - U.zab pek iyi gören Sıcym Bcledi- pı1arı.na başl.a.nmıştır. Seyirciler a
eı.ılını sanıyor... Gölgesi bile yolun ye r~isin.bı bu işlerle de aınıta.dar o- raııında Valim.iz Betik Koralı. da 
wwıluğı.mda ~ •• Sonra silini- larak her seııe böyle birkaç genç bulwmıtı$bır. 

- Re kadar i&ribsin ~ Bi- ;ror, btrd~btre... k.aybetmel..-teme ufak btr plAj vü _ Bi.r:l.ncl k°oUUn dört at iftirat et-
~ ki beıı bb:az meraldıymı_ • • • eude getirmesini ve bir tane olsun mit bunlmdan M. Keın:;ı.lpaşalı Hü-
Benkıı bıl)rı. üzüntü. içtnıde lc:wnur '.Aradan günler ~. yine bir eaı:ı kurtaran motöril tedarik etmesi- .eyin Karan.uı (Neriman) ı birinci, 
lll8m l8Da 1crahlık mı Yerlyor?. tün. NecU her ~nki glbl mel:- nt d\)qeiöm, İbrahim Altaym (tfnal) ı ikinci, 

.ae.a<I aa acı g(UQycır_ p\erl ~ tebden erken <;l~ .. Çemlıcanın, Kadic' Parlata: Keracabeyll Yusuf Urgancının (Ö-
)Qıcıır_ llOm8 birdenbire blr De.Y aöy- ~ua bakan z:iimrdd ağaçlıklı yeşil- --<>- zen) i Q.çilncti olmuştur. 
lemck iltQ-or ... Yutkuoıu;ıroı:, boğuk mderinde Repdl:ı beraber- R ·ı b• .. tkiDci koşuya ~ at işttrtık etmiş 
la1r ..-: 1ki kilçük ~ daha -- CZl lr tecavuz bun1aMao :tbrahim ihsan altınm 

- ~ diyar. Buraya smıa vlmli bu mesud Çift o gün bilme - 85 lik bir ihtiyann 9 ya- . (Yamac.) ı birinciı lııegöllü Hasan 
Pik m4htm bil' li67 sOy.leınek için dikleri bir sevinçle er zamanki~ d ki k lllutlunun (Bulut) u ikinci, Balı· 
gıehn~ l!krdA- Fakat. o kadar ı>e- d daha zen. daha $&kı'nk konu • Şln a rza tecavüzü kesirli Mehmed Sötleviçin (:Aydın)a 
Jtpnmı 1ı:i... sana onJan birer birer ~yorlBr... limitten yazılı.yoN t\çQndi ohn~tur. 
~k i;'iı:ı şhnd1 kcnd1mde ne Neclft, .rliı:gıirdan dağ:Ilan saçtan Bahçecik rmhiyesindc otu.n:na.kta ttı;üncQ koşuya tki kısrak ~ 
bir pımrça kuvvet, ne de biraz oi- amı:ıı:lanna dilktllmftll lxi.r mıı~I pe- bulunan Vakfıkebirli 85 ,yaşlarında etmiı V'Q lnegöUil Hasan Mutlunun 
acm emaret bulamı,.arum... rl3i gibi .• Yorgun ba§ım 'Reşadın o- Yusuf Koka. yine ayni köyde ika- {Karakuş) u birlnci., Lrueıburgaz.J.ı 

Suau:P'Qr, lnk.ııt !cinden tarmak ls- muzunda dinlendi.r:iyo.ı. met edetı YakubÜ:n mne misafir- Mustafa Doru~ (.Binnaj ~ .da ikin 
'8d.i4i ~ alcWmerı b±r is - - Reşad burası ne kod.ar gil2el.. ltte gider. Bu sırada evde kim.se cfliği kauınmışlardır. 
78Dla ~nu iilriyeu dudakla· Reşad, omuzlı:ınna dökülmüş kum yokmuş, bnhcecle oynamakta bulu ~ Soo. koşuya yedi at 10e kısrak iş-

1LAN 
S~ed 1 IDall a.ıtı Hvtn.k 

Hikinıllğinden: 

Davacı ist. Z'indanlmpıda yağ ve 
aabuu tüccarı Kosti taratın.dan Gey
ve istasyonunda baklı:a1 Osu:ı.an ve 
kayinbi:radcıi ~ aleyhlerine 
940/'109 No. lu dosya De açılım (214) 
lira alacak davasJDJD ,.apWnakta o}mı 
ı:nuhakemeehıde mıllddelaleyblerlleıı ı 

Mustafanın i~ m~bul 1 

olmasına binaen ilADen arzuhal ve 
davetiye tebliğ ediJdiği halde mah
kemeJ-e gelmemiş .,. 'ftkU dahi gön
dermemis olduğandatı müddeialeyh

Jere sal.Mıiyet itirazmm ııeddolımdu- 1 
tundan ve oe1sei ~ phit d:iıi.lo
neceğinden bahisle llmtıabt:ya on beı 
gun müddetle DlneD tebllpt icrasıno 
ve muh1lkemenill de 10/1/940 tarihi- ! 
ne müsadif çarpmba &Onll "881 10 
tankına mahkemece karar verllmlt 
olduğundan tarihi lllııdaıı itibaren 

1 

~ gün zarfmda itiraz edilmediği 'Ye 1 

mahkemede hazır balanalmaı.hğı tak
dinle gıyaben bökDlft Ye karar Y>erlle 

~ ntııen t.ebUt otmmr. j 

a baJı:kxrcyor g[bl.. :ral saçları oksayor. IA:rtn derin içi- naq Yakubun km 9 Ya:ıruia Bam- tırak etmış bu koaunÜn hhi.rtcisi 
YLae -:rnı ~ta ses!c söylö;yor: .ı çe.lttytn'. diyeye annesinin nenıde oldutumı Fevzi Atııoğlunun (Alceylin) J, ikin Barb llJtbıii 
- BD.en NeclA.. beni 01dü.nniyo - E\fcl.. her fe1' ne kadar güzel. Sorıır. Kmn cbilıniyorum . .> cevabını ci M. Kemalpaşalı Mehmed Çelebı-

calışm bu ~b03a na kadar dayaır- Fakat bütlhl bunlıırın üzerinde ymej müetııkJb Yusuf g yaşuıdakl masu- Din (Olga) sa, t\çünıcüs'fi Fehmi. Alil Marb rohatmdlı İlllmmt 
IDak" fılftYorurn.. Gizlı gizli a~ son vareın?. ınu odaya çağırarak kandırır, teca- öd.in (önke) $i olmuşludır. hakiki lotGOratlar 

i) ANKARA: '1'. L. 
r .Asgari bir vagon, hamule senedi özetindeki D. D. 

Yollan tartısı. mucibince olmak tizere milessese
mizin veya. müessesemiz şerait.inde çalışacak olup 
Belediyece gösterilecek tali depoların satış fiyatı 23.30 

- Mi.iesEıeaemizin merkezi depolarlle yukarıda tav
zih edilen şekildeki tali depolarda müşterinin ve
saitine teslim fiyatı (Gazhane deposu mel'kezi 
depomuz mahiyetindedir.~ 24.-

b)' l8TANBUL : 

""'> Müessesemizin ve yine inüessesemrz eeraitinde ça .. 
1 lışacak olup keza Belediyece gösterilecek tali depo 

lmhiblerinin depolarında ve gazhanelerde mtieteri-
nin vesait.ine teslim 2L-

c.f tZMIR: 

.Alsancakta Belediye gazhanesinde m11şteriniıı ve
saitine teslhn (1zmir Kok sattG işlıeri İzmir Bel<r 
diyesine v~lmiştir.) 24.-

cl) Dlöer tehirler; 

-

Bu şehirlere banka taratmdan sa.U§lar 
(fob) yapıla.bileceğinden fiyatlar şöyiedlr: 

Somikok 
Fob Zonguldak 16.10 
Fob Karabük 

N O T~ 

ancak 

KarabUk 
21.60 
18.50 

Bu §ehlrlerde kok almak istlyen satıeılar, eğer o şehir 
Belediyesi Etiba.nka bir bayi göatl!rmiese kendi namla.rı

n& aerbest 'sipariş verebilirler. Ankara, İstanbul, İzmir hari
cindeki askert makamlar \'•·ya sanayi milesaeeelerl ihtiyacı 
için kok kömürU almak ıstıyenler .An.karaya :Etibanka mü
nı.caa.t ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku satış fiyatı yu
karıdaki fob fiyatı nakliye ve ton başına. muayyen bir klnn 
ildvesile mahaJU Belodiyelerce tesbit edilecektir. 

Yukarıda mevzuu bahla Askerl rna.kamların ~ kıtaa
tın talebleıi milteahhidlere mukaveleleri muhteviyatına gö
ro te.ı:ılim edilir. 

İstanbul, lzmir ve Ankv.rada Etiban.k merkezi depola
rile, gay.haneler ve Etibank eecaitinde çalışacak, yani onun
la ayni fiyattan satı~ yapacak olup Balediyl'Ce göstcrile-
cck tali depolar haricinde kalacak semt depolan keza Be
lediyelerce gösterilir. Ve hunla.rın satış fiy .... tları mahalli 
Belediyelerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERi: Telefoll No. :ıum. Bilmem nasıl bir kuvvet beni - Bana b_tr şarkı söyle Reşad.. vaz esnasında t.?sadttten evine dönen •-mı·r fuarı ~=::;::·:...::-:~..,. 
~ bir uçuruma illrfilde - , - HnngtııinU. kızm annesi manzm:ayı görünce f~- iZ ol'l'~....,a-""'1.h' , hd - ANKARA: Etiba.nk Umum .Müdürlüğ11 Ticaret 
~ Ser .şeymrl, b&tta benliğimi bi- - O benim cok ~ ~rltımı. ,.ada ba§}ar. Zavallı kadının bajır- Bu eene lzmh' etıte_rnıH)'oııal f1,1;1. Vhınıf şubesi 3006 
" ' 911~. Yalnız, hnyalimd& Titrek bir ses damla damla akan :ırı.asına yetişen kOtnJUlnı· bu mel'un ~ Sovyetlu Btriföt, lngiltere, kar Cmrıesı Clllllf. ISTANBUI- ERE~LI KOMORLERI iŞLETMESi KOK SERViSi 
bıemi tıütQıı bir liddetle yakan... bir zehir gfbt Necllnın id.ne yayılı- htiya:rı yakapaça karakola götür - det l.ran, Y~naniatu, Yugodavya, (Tophane lskele caddesi No. 2b 44'ft37 
tti?,.'134 'hıdrada dmuyo Jkı damla yor. Dakikalarcıı kendinden geçiyor. mtişl"CT'dir. Flllatola v• ltalya bUkfımetlert res· O 

)r8Dllkhınmıı - A.kşmn oluyor artılt.. Her te7 şUn ---o- .ıa•n lftlrak edeceklerlal blldU-mli • Z NGULDAK: Ereğli kömürleri isletmesi kok servisi 145 
:. ,ıtderi.nden:çwkarluklarına •.ı.- dl ınmnue, .. Ufukta ka;rbolan gilneş lzmirln yani valuftar lerdlr. lraft hükOmetl, yeni v~ bü· Konya A.Uy• W.kuk Haklmtlj)ln- Dt-OER ŞEHlRLER: Etıbank Umum MUdiirlüğü Ti-

Jlecil da düşftntiyor ••. Solll'a ka).. onlara bil llabl gönüıı bitti2fnl all- müdUrO yQk bit' pavyon lntııt ettlrcc.ktir. den: caret şubc8i • Ankara. 3006 
~ dııııfduğu bertı bh- acJaıa ile labyor. k.iaın!n de g(kler.i. ıalak.. Sovyetler BlrllOI pavyonuııda bazı Konyanın Kalenderbane mahall~ 3 - TALI DEPOLAR: Tali depo adresleri Belediyeler 
IUMq<W: Malmm dönÜJ'Orlar .. Bu son aynlık .._!zmırar · ~.ü~d~~~ S&bB. ~~ .. - .. ::ı~- ;:ael- tad111t ve lntut yapılacaktır. smden Çeşmeci Derviıı kw FatmR tanı.tından ilan edilecektir. 

!Do katblni acmımm olacak. ıuu - ILlu ~ '3<:ı'C'l':U ~ Geçen yrl Rumanya lıükumett, bli• . namı diğen Mf11b Gtilbaz tarabnda.ıı, 
~ ma :rıa Çünkll NeclA. amwıı:irdn insafsızı:. YilAyetl Vnkı:flırr müdürlöğ{Uıe, Be- )'Ok blr ~vyon ınıa ettlrmi§tl. Bu Tercilman mabaD...mden 1.z.let vgl\< 4 - TEDİYAT: Kok bıxlclleri tamamen peşin olarak t.edi-

- u.,... :fırlattığı baaka b1r adamın kollm-m- yQğlu V111o!hır Mudüri.ı. B. Cemal ~barloı Rurrıanyanın bu sene de fu- ali aleyhinde: Kocaaı müddeale,-h j ye edilecektir. 
- lıle 12mrnn tammıstm onu? da bir batta sonra 6lfane doğru yol Gezmen 1zmir Vakıflar Mödllrlüğüne ..,..,z.a lflirak edece~I kuvvetle tah• müşterek b.ayatm tahmil ett1tı", v.azi- ~ _ TESLİMAT: 

Ooof. bana bunJ Jçm IÖl7"" abnıy11 b~ ta!kl embnişlerd!:r, snln edlllyor. Mıa.r, Irak, Bulgari•· feleri yapmamak :maksadile \'C muhik 
~~ · an n •• l tan ve laviçNı hDkOmetleri fuara -beb olmadığı .__, ... _ .__ .. _, nıudcte- Resmi dcvair ve müess~~atın derhal baı;tantılarını yap-
- tstf;yonnm. Hüa~ddh• Nu.Rı naan mı seyyar alllh ..... ._...... a.AUU.u.ı aıa · k d 

- Anlwtmnk1mı. çıekimyor XDU .. l 1 )ftirak tartlarını eorm11flardır. ti mütecaviz Wr zamandan bcı-i bu·- m n ve ihtiyac;lannı azamı 31 / l0/H~O tarihıne a ar· 
1111:1 bıznat. TiYATROLAR dUkklRI mı? Hatay vlliyet va tloarııt odaaı na- ]iği terkeylemi.ş oJduiundan bilmu· tesellüm etmeleri mecburidir. Aksi takdirde müessese ta-

- Celdu:baam.. ~11 kodsuJ'o- ._ ____________ _. tmıir (Yeni Sabah) - ödemişde Mırıa yt111I btr paYyon lnta edtlecek, hakeme birliğe avdet etınesııun ihta- lehlerin vakti zamanile is'af edilmemesinden nıesul bulun-
JllllD.. RAJID Al~ Heyett ~ Iialtt oğlu Şnkiı- Kebkeb.irln tlr. Ba pavyonda diatayın fÜkranrıt rına karar verilmesi bakJunda ikame mıyacaktır. 

Ddlııi dıt ~rlar yfna... Halide Plfldn beraber Wn.m: tabaııea ve tl~k sattığı haber adlı bU- de klSte ha.urtanacaktır. Ha· ol.ucıan dava iUerine gô6terilen ad- Ankara ve İstanbulda kalörifer lesLsatı bulunan husu-
Bıepd. 1Q:ecltnıtı ~üerindon ro- 21 Haıı:iran Perşembe g1inü ıt.kfamı almmıe, ev ve dükkanında y~ılan tay pavyonu, Hatayın her tUrlU ma- ı·cste müddeaaleyh buhınamadlğın-

llamm bfMQn dnalarızıı, ııııc:ıJan:ns Kadıkö.y Sitreyya bahçesinde acaştırmada beş tabanca, bir mav- mOllt ve mahsulitını teşhir ede • dan dava ar..ruhali sureti tstanbulda si binı sa.hiblcri ihtiyaçlarını maha!li Belediyeler vaı;ıtMile 
o 115;' •ııedeu aezis'<;W" .. biribl.r.lerine KARMAl<AR~şı K ll8r' Wfeği, iki kama v~ 628 .fişek bu- cektir. Trakya pavyonu, eaaalı aı.ınıt- münteşir Yeni Sabah gazetesınh1 11/6 1 en ge1., l~/7 / 910 tarihine kadar müesses~mize bildirecektir. 
~-- tıtW de kıdblıerinde bir V-Odvil 3 perde lunmuştur. Sw;lu. mahkeme;re ve - te tamir edihıı6ktedl•. Trakyanıtt /940 tarih ve 758 AJ2lı ntıshaıille ilA- 6 - KOK CiNSLERi: 
,_,.. e1Jıtlfhı,i ~. Reısad Heyet her perşembe a.kşaau ri}miştir. her tlirlU mahaulü, zengin hayvan· nen tebliğ edild~ halde on gün içinde 

...... bir .ede: KMhktiy 8Ureyya bah9ee1nde (1.51) göçmen evi c.lıjiı bu pavyonda göze çarpacaktır. esasa cevab verilmemif oldugundan 1 Ankat·a. İstanbul, İzmir için her cins kok körnüri.\ icin 
-- di ......_..A ,.....,..~ IP-------------.ıl lzmirdekl fabrlkatörler, blllıasaa t k .. k b l 

- •- J'(llS. ~~ •• QQ&a ..._;_. I k muhakeme 13/7/940 cumarteı:.i günü e satış tıyatı abul edilmiş olduğuııdaıı un arın slırctı 
bmmı:ı iı,1ıo, J'a.D kalbime bİP J>U'- Askeri ik işleri yapı aca yün V! pa-.ıkkı ınenau~ fabrika· saat 9 zı:ı. talik ed:ilmiıt olmasına meb- tevzii hakkında tanzim edilmi!-1 talimatname mııcibınce tev-
- .__.... ._.._ w.in ->M-, t-ı- (Y--' Sabah) u~ larını ltfeten~, fu<n'd& tnQlllz ku· ':t 
- ~ ............. - 6..,.._. ..,~ =ı• - .....,..ı; ... ,,... ni mezkiır gün ve saatte Konya asliye 

JtedA dadaldrau bü:IEel'ek eev«b Kadıköy Yetıa-ı AGlwilk fı.tb•· Menemen w urnı kazalarında ınşa ma91arı"a muadil olarak tmat et • hukuk mahkemesine bizzat gelmeniz / ziat yapılacaktır. Hususi tevzi şartları aşağıda göstenl-
,....,._.. • aiftdew. edilecek 151 göçmen evl, müteah _ tikleri yün kumaşfarı lnp ettiklen vıe ya musaddak bir vekil göndenne- miştir: 

- Ben, aıe ~ Repd .. bn ı - Kadıköy yabaııc.ı askerlik iU- hidlere ihale edilmlşttr. İnşaat, iki pav)"O?lta.rda t.fhlr edecok ve ııata- ııiz aksi takdirde gıyaben muhakeme- / Kalöriferi olan resmi devair ve miles.c.,ı'ı;at, ap rtm;;ıı 
~ - '--' ..__..__ _ _._ bul ...... -a --ı~ •----~----ak ler d oak.larc:hr. b k 
-- -.... UC"' mm ..... .._....... unan ., ... ,, 04 ...,. __ ......._ .. ......,,_, ve ev erhal nln icra edileceği davetiyenin tebllği vesair inalar Karabük ve bır kısım gazhane oku kul-
Bmımı tbıedne daha fada tabam- vıe 329 doğumlu yabancı ihtiyat erat göçmenlerin iskAnnıa verilecektir. lzmlr limanında bir kaza makamına kaim olmak üzere iHln }anacak, mütebaki gazhane kokları gazhanl)rıin bulun-

bııalQ kalmı:yan Reşad bir çılgs.n lP- askerlik mükeHetlyeti kanununun Urla kazasında yirm.1 sene evvelki tzmlr, (Yeni Sabah) - Yenikale olunur. 
bi 1'&-·. ~ ellerine Mn- 58 inci maddesi ınııcihince yerli ka- büyük yangında harab olan semt in- arkasından kum yüklü olarak .lzmlr ======================== ı duğu semtin ihtiyacına tahsis e<lilrni~tir. 
lıQıım.. 71tb bulundukları askerlik .,.ubele- 18 edUece.k elli göçmen evile mamur limanına gelen Mehmed reisin üç ton z A v 1 Sömikok, taleb edildiği ve stok vazıyet.i nıÜ!'Hİd oldugu 

- Bar lll:Pdefı incinıelı haaıu nr tinden taHm için celbedllmekte oı- bale getirilecektir. Juk (Derviş m.otöru) Konak vapur Emınömi Askerlık pıbesinden al- takdirde sobada yakılmak üzere müb~yaa ~<leccklcrC' 
llllm benbrı bu ıztırabla:rıma müsaade dı.ııklarından nfitufJ dizdanlarile bera- Menemende feci bir kaza iskelesi civarında mendireğe girer - mı.ıı olduğum askerlik terhis tezkere- verilecektir. 
edecek mtt. N«±\ .. bak Fmdi Yllni- her »Ubemiıe ba~ vurmalan, hmlr, (Yeni Sabah) _Menemen iten denizin çok dalgah olmasından nıi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım- 7 _ S T 0 K: 
~Ala artık w ,.t s157liye • 1 - 1temmua1940 tarihine kadar ..__~""'"''"' Çi..._._ kö~- fecl bir ._

0
_ devrilmiş, Mehmed reisle üç ta;y!a dan eskisinin hükmil yoktur . 

......w.... ınöracaırt ......,"~der _.__~ •0
-

1a •-...-...... _,,. "~ ..... dalg ıar d boc lam - ba ı ""-d'k Hamam dd · 17 Ankara, !stanbul ve İzmirde talebleri karşıhyacak - ısena.. .. .......,Ç> ~- -V"' - 1 .,....,, Halil _,...,., 12 ,,~·~,;a a arasın a a aga ş a- """ ı paşa ca e:;ı 
..._ ....... ~M• __ ...,, ___ ......_n haklarında aslı:~ Zil 0 m~·~r. vg.... y~ ..... a Li ..... ,. ti · d 1 ... __ ___. Abd 11 h ·ı 'kta d t ki t · d"l · ld - d "ht" 1 - w:zıım ,,_. ımrıum. ısıeçti .._.... ,._,._ . .......,. "n ceoza Sül d MehmOO K . m~tır. :man roo .... ru ye şmış, e- numara ı u.cu.n:ue u a og u mı r a s o ar esıs e ı mış o ugun an ı ıyaç arnı 

d't .. Ben ~ı ~ ıwşe?l günler lı.:ammunun mw.ddel 63 tlncö madde- . eyman, ayısı eremın ni:&e düşenleri 'kurtarmıştır. ömer• tengDler 325 ı sırasile karşılanması için alakadarlann yukarıdaki a<l-
JlllP<hk-~ bMilJl Jiddetilıe 8'oiıı tatbik edileceğinJn billnmeil ;vı:de d:ıı';~n taban~smı k:urı:a ~ı ·-----·-----------}-} ____ l_J .... __ } ___ I reslere müracaalları. 
~ ~!su~~Seolet== =:;BA:n;:::::=::olunux===·==::;:========== ;~~Kere~~ ya~a::: Devlet Demiry·o arı an arı ... _______________ .. 
Sevmek de btr ~ iae beni af- lZmirin turistik yolları liüsey.inlıı sağ memesi altına saplan-·-------------------
ıeu.. tzmh:, (Yelli Sabah) _ bmir tu- wnş, dcrlla1 ölümüne sebebiyet ver - BHecfk deposuna bir sene zarfında gelecek olan takriben 10000 ton 

Soımıa.. blr çocuk gibi ajtlıunaga ristik yollaJ-mm l[)J8Sına süratle de- miştir. Suçlu Süleyman, vak'adan köınüri.uı vagonlardan ye.re indirilmesi ve ayni rnikdar kômüriın de ma
'baştırx, ~ utradı,t.ı.nl aıılanuyan varn ecill1yor. Bostanlı _ Halkapınaı- sonra kaçmışsa da jandarmalar tara- kine veya vagonlara yillçleme işlerı 8/'1/940 tarihine müsadif p82artcsi gü
l'ledA, cm.mı QOktanbeıi dışarı vur _ mevkileri aresındaki Kaqryaka yolu fından tutulmuştur. nıi saat 15 de H. Paşa'da gar binasında birinci işletme komisyonu taraiın
ınqa aıuvattak olmadıb bu ıtiratı- ile Güzelyalı _ tncir1ılt.ı plijı _ B 1 lzmirden bulunan felAk- dan açık eksiltme usulile ihalesi :ızaptlacaktır. Muhammen bcrleli: 
ımı kalbini tallı tatlı yakan barare- ~ Ilıcası yolunıla blokaj ve silin~r:; tz d I I k I . Bcl;ıer ton kömürün vagondan yere indirilmes~ için 7 Kr. ve beher ton 

. 8 o e ar mem 8 at erme t..><-iirün yerden makine veya vagona yüklemesı ic,,"İn de 12 kuruştur 
me P'91fyen VÖC'Ud'ÜnU kolları ua- kısmen tlı:mal edilmiş. .Bundan sonra ö d ıı · ......... . . - . 
- t.nık:Jftri:ror... asfaltlamaya başlanacaktır. Tepe- g n er ıyor Eksiltmeye ~ek ıs~yenl~r. kanun~ tayin ettigi ~esaik~.e 142.5 li-~ 

- Ooob .. ıimdi 08 kadar metıtı- köy : Efeıı harabeleri arasındaki tu- İzmirden yazılıyor : rahk muvakkat teminatlanle bırlıkte eksıltmeye tayın edilen gun ve saat-
ıtıı.a Jlefad, Saf w temiz kalbinin risük yolunda da blokaj ilerlemiştir İzmirde bul Erzincan te komisyona müracaat etmeleri lAzundır. 
1* W1ıb1 _...,_,n ı..~ı.aıarmın hfe~e- d H-n.... B • unan ve Bu işe aid şartnameler komisyon ve Bilecik deposu la.rafından parasız 

-- ..._,.. .,., Bun an 90!lra ...... pınar - ornova h&va.lisi feliketzedelerinden olarak v«ilıuektedir. (4916) n almadıluu dudaklarındtln duyu- arasında turistik )'Ola başlanacak ve 
~ dıPID. mn. · b<'yl~e tzmir twistiJı: JOllar.uıın ilk memleketlerine gitmek istiyen-

Ooob.. beni kucakla Resad .•• se- ltlsmı tamrnılanacakttr. Soara tzmir- ler, Kızılay marifetile sevkedile
:aak:ıctir 9eblıı hayalinle, aşkınla bıtr Ceıime Ye t.-.mir • Berpma turiatlk ceklerdir. 

İskenderun Belediye Reisliğinden 
Belediyeınhcıe münasib gönllecelı: yere kurulup teslim edilmek sar

tile elektrikle 1şler büyük tipte ve uzak me.-;afclcrden sesini işittirebilecelt 

evsafta münakasa ile bir aded canav~r duduği.J satın alınacaktır. Keşü 1 

Emniyet Umum MUdürlDğUndan 
Ankara Polis Enstitüsü ve istanbul Polis 

Mektebine talebe alınacak 
I - Bu yıl Ankara polıs enstıtüsi.ı ılk tnh~ıı ıw;ıru ile İstanbul pol~ 

mektebine aı:.kerligıni lııtirn iş orta ınekteb me;:uıılarından poüs sl;;ıjycn 

aiınac·aklır. 

2 - Tahsil mucideti lI. aydır l'alebe hıec<·nnen iaşe ve libas edilir 
Kendilerine her a) ıçın aynca har~·lıl{ 'erilir. Ve whsillerini ikmal eder et
mez 30 Iıro asli ı:nı:ı.a.y!ı polıs mcmurluklaıına t.aym olunurlar. 

3 - Tedrl•ata l eylül l!HO tarıhmde başlaııılacagmdan talib oln<:ak
larm h~ın nıl.İracarıt şekillermi ve hem de kabul ~~ııtl.ırıru ogrenmek üzere 
ilaıı tadhinden itibaren nıhrıyct 10 güıı zarfında lıuluı1dukları ıııahalll em
niyet müdiırb.ik wya amirliklerine mıırncaatl:ın ılan olunur. •3148• ~5310> 

....-. iti mraran bu bedbaht la- ,.W.larınm lnpsl ımlnakaııa7a ~an- Gümrüğümür.de bulunan bin 
a öp. .. QiıUd1. bütün zınklerlnf. bö- lac-.ıktı.r. Turistik 70llar. hm.iri mü- Ura kıymetinde iümrük ı..,,.,..,.x., 
tıiD netePni unutarak )'alnız seDin hlm bir turist tebri haline 80kacak, A ~& 
J8ıtinbmia ~· büe katlanmıştı. muhtelit etlence ,,. istlı-altııt yerle- eşya, zelzele feliketzedelerine 

bedeli 600 liradır. Münakasa müddeti 15 gün olun iholc 5/7/940 çarşamba,'!!!!'!!'!'!!!!'!!!!!!!~'!!!!'!!'!'!!!!'!!!!!'!!"'~!'!!!!!!!~~!!!!!!"'.!!!!!!!!~!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!~~~!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!! 

B6Jiece bibnem ne kadar v~ r:Oe tarih1 e&erler, utaıt 10lWia bi- verilmek Ü7.ere Kızılay lwnmıu-
~. Bir gfirtiltü olU7or ... lUc ve ıibiriM Mtlamnli -.0.ktlr. na teAlim edi1migtir. 

günü saat 15 de beMıdiyc encümeninde y;,ıpıl;.ırnktıı-. ısteklilerin 45 lirnlık 

muvakkat tenılnatlarile birlikte eneümende hazır bulunmaları ve muha
sebedıer> de her lıD izahat iatiyebilecekleri ilıin olun ur. (3076 ( 5233) 

Sahibi: Ahmed Cemaıeddin 3ARACOÔLU 

Neviyat r41Jdurü: Macid ÇETiN Basıld •gı yer ( Yen.i Sabah Mataıua1) 


