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P~tahı htikfimeti ile . yeni bir anlapuı a1lıdeden IDtler ve onlu erkim 

Yeni Japon kabi~esini 
Prens Konoye ku1·uyor 

M. . 

~·.~~~= Dünknsıcaklıkbu Fransız donan_ması ve Çine yapılan silah se\•kiyatlm men 
~d•v:b~:U!ı~ sene görülmemiş hava kuvv~tlerı ~ima: için Japonya ingiltere ile an · aştı 
:'!..':~A!~°=~n~ bir dereceye çıktı yanın emrıne verılece U k d 1 ·ı·k 
~::;:.,mu~::~ ::~ı:: har•re• gölgede ss,5 .:;:·,:: =~ -;~: _ı!:r!:~:·(::ı"'i ıı;:,riy. Ça mo e CI 1 
b-:a ıınpa.ratorluğu ile mevcud BUneşte 64 dereceye ti biİ' habere göre Petaiıı hüku- nezareti tebliği · k d •• ı d 
l'i ~~~ad~.-derec? Veesuıbu· -ct~,~~: n·· ,!!lhkks~di b meti Almanya. ile yeni birl anlaş- nılmYa.rdımakta eıol":~V· oanla.rakdy'"k lrullharba- u r su u n aç 1 1 

UUl,&.lr ~ un mt.JMJ uu eeııe iç g~ ma yapmıştır. Bu an aşmaya -4 ., 

·~ :ftaıyanm da bir sözü ol- rülınemiş bir dereceye çıkmıştır. göre Fransa hü.klimeti bütün gemisinin 10 haziranda Norv~ 
• ~?Ndır? Macarlar ö~ öğleden sonra saat 15.50 de donanmasiyle, ticaret filosu ve açıklarında. bir hava hücumu ne . 
\',_. . lhtii""ttaıyaya gözlerini çe- hararet gölgede en çok 36,5, hava kuvvetlerini Almanyanın ticesinde battığım a.mirallık te
.......,,?J~k. Oradan meded ummuş- güneşte de 64 dereceye çıkmış- emrine hazır bulunduracaktlr. essüfle bildirir. 2 zahit ve 5 ne-

k ~;~ ohndi ltaıya da, br. Bu sebeble bir çok kimııeler Bunların istimalleri için ica.b fer ölmüş, 29 zabit ve 132 ne-
~~~ı. de Ber:Une kapılarun- dairelerinde güçlükle çabşınış- .eden her türlü ma.Jreme ve mü- fer esir diişıniiŞtür. 
~'% gözler Alman- lar ve ııelıirdeld halkın bir çoğu Ailelerine bildiribnek üzere 

denıektir. ltaı- deniz kenarlarına akın etımşle.-.. :m!ı!1:ya tarafmdan te harb esirleri hakkında malfuııa.t 
1'1 ın~~ez aeyil'd kalmağa dlr. 

1 
almak müşkülatı karşısında bu 

11 ~ Dün b11hassa. su satmı dük- Bu suretle Alınanya, tal- haberin verilmesi şimdiye kadar 
., . . Orta Avrupada klnlar ,,....,. fevkallde ugur~ lu ya, Fransız hava ve deniz kuv- gecikmiştir. 
~, ·V9'.. ~kanlardaki mevkileri bir gün ~uştur. Hara.retlerini vetleri tam bir iş birliği halinde tskenderiyeye ha.va hücumu 
~-~ P&rlak ohnakıa be- teskin etmek için bir ~k kim- harekette bulunacaktır. İkenderiye, 17 (a.a.) _ Reu-

d ~. . atte oldukça zor ol- seler ceketlerini kollarına ala- Vaşington siyasi mahfelleri- ter ajansı bildiriyor: 
• ~akkaktır. Çünkü Bal- rak,_ kollarını sıvamışlar ve rinin kanaatine göre lngilterP- Dün gece zarfında. düşmanın 

. .~ ve Orta Avrupada göğüslerini ~arak buzlu su sa- ye yapılacak son taarruzım şim- tskenderiyeye hücumu esna-
:;ır•~~."';--..L:..; L'fttut bekliyen Ma- tan sucu ve §erbetçi dükkanla- diye kadar tehir edilmesinin bu smda sahillerin açıkla.rmda bir 

cartBtan ve Bulgaristarun da- nna başvurmuşlardır. anlaşmayla münasebethr ol- kaç tayyaremiz tarafından bir Valan ı..aı. _ _ 

h. ULUUU>8a Rumanya aley- (Sonu 3 ünc ü uyfada) duğu zannedilmektedir. ( Sonu 3 Uncü sayfada) 

ındedir. Ve Rumanya da ken- ---------======= = =============---------

Maarif vakili Hasan . :Ali Yücel bu 
münasebetle bir nutuk söyledi 

S:,~~~ Adalar Denizi harbindee 
teren bir memlekettir. l\laarif Vekili Hasan Ali Yüc«'l U«;.al>. Knrsumla 

:~ ~ .::::~~ r i C' 8 t e d e n i ta 1 ya n 1 a r d 1 r .,,.,," -r= ... 

5
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ç ce Sıkintı çekecektir. Macar 
vo Btılgarların memnım edlle
hUmeleri ancak Rumanya zara-

- nna ola.bilir. Fakat o zaman Ru
~ harici politfkasmda yap
bğı ~alıiet ... değlgtimı.e hare-
k.ande:ı ve dahili politikasında 

llhyin CJabld y ALÇIN 

~kik at 
~~ :n..an. gazetesi 

ı~<'r-=--~·-e•-·-~: 

- (8o1N a üıteü nyfada) 

NecrJb .AU Kllçllka 
o 

Dopu ve son haberler 
Seçme yazılar 
Zengin milnderecat .... 

Yann çıkıyor 

Bir İsviçre gazetesinin d.eniz muharriri iki 
tarafın resmi tebliğlerine dayanarak İtalyan 

filosunun kaçtığını isbat ediyor . 

lndlb ve tWyan motan arum.daki harbi tasvir eden resim". .(Yamı s Onca sayfada) 

Dış ticaretimizin 4 yolu 

fcni ,Japon kabinesini 1..-unmığa 
memur edilen prem~ Kono~ c 

Japon ka.biııesi 
Tokyo, 17 (a.a.) - Domci aj:ınsı 

bildiriyor: 
Prens Konoye aJ,şanı üzerı •nıp:ı

rator tarafından kubul edılmi, \C 

yeni kabineyi te~kılc memur <''1 lı ş 

tir. Prens Konoyc bu v:ızifr}: :, ıhu 
etmiş, ancak biraz muhlet istc ı 1ışt ir 
P rens müteak.ılıcn istifn eden k:ıbı -
ııc-nin haı·biyc ve lı:ıhriyc naz1rlı:rıl 
bu nezareUcre gehrıJet:ek ZC\, t hak
kında bir mülakatla bulwımuşlur. 

İngiliz - Japon aıılaşu!l.51 
'l'okio, 17 (a.a.) - Rcuter: 
Japon ve iııgiliı. hukümetleri :>ra 

sı.nd:ı, İngiliz :ırazislndcn Çine ~ :ıpı 
lan h:ırb malzcmc.9i nakliyatı hak 
krnd.-ı son günlerde ccrt.>ynn ede 
mıi .• ıkcrat nt'ticc.dn<le nşağıdakı an 
l.ış.r .ı• vnrıl<lıgrnı, Japon h:ır '· iy 
111'7, ' t ı ·öı.d.l$U beyan etıııi~tir: 

1 rn:\9 ikinci kfınundan ıtıbarc 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Sovyet - lngiliz 
konuşnıaları 

-o-

Stalln lngiliz elçisi 
ile görUştO 

Loııılr.-ı, 17 (u.a.) - Rcutcr: 
Hcutrı- • uıısının dıµIoınalllt ıııu;., 

birin.in lı .. dırdlğinc nazaran lngiltc 
nin Moskova sefirl SW!ord Cripps· 
ı temınuıdn Krı>nılindc Stalin tar 
tından kabul edildiği ve karşılıklı ,. 
umwnt mcnalie müte;ı.llik meselel 
üıerinde konusmada bulunduğu hı 
gü11 Londr:ıd:ı if'}a edilmlşilr. 



Sayfa : 2 

'C ş r 

Bulgaristanm teşskkOUlndanberi harict • dahilt 
id rey;& tesir yapan ima er -ilk Bulgar meclisi 
mi.ie'Ssesam- Tırnovada iniltad eden Bulgar bU
yilJ< millet meclisi -mecliat• ilk Türk meb'ua ar 

~~~~4~~~~ 

Bu lı tıraları yazarken yeği- O zamanlar Bu..lgarislıı.nda 1 
ne gıı.yem , tfı. BulgariStün.uı t.&- s::ıkm ahali beş milyon ıdiys 

şekkilli.ınden bu;ün kadar Bal- Bulg rlar iki, iki buçuk mıly n-
Ranlarda ve bHhass Bulgaris- dan f ta değildi. 
tan uzcrinde amil olan büyük Yani adodeıı Türk ahaliden 
devletler nlıfuzunwı neler yap- fazla değildi. Bilakis Türk aha- 1 

mış oldugunu ve hılla neler yap li ad.eden Bulgar ahaliden fazla 
:m.nk bulunduğunu alakadar.. değ'll id.iSe, elWk de değildi. 
lam anlntmaktır. Bu hatıraları- ded hem hemen m.Uaavı idi. 
mı, hayale. hikay ere değil, Fakat da.ha ilk meclis seçimin
miisbet \ ekayie istinad ettirdi- de, yani 10 bat 1876 t!'ırihin
ğim ı m efkün umumiye hü- de ~lau ilk Bulgar: BUyllk il· 
kümlerinı venn k , mn.ziyi. let nreclisine intlhab edilen iki 
hali, iitı)i gormekte güçlük yüz otuz üç mebusun otuzu Bul
çclmtlyocekl rdır. gar papazı, on ildsi, büyi.ik pa-
Bil~ bu lı · i l nn da.- p yam metrepOlid. bir hnhruıt; 

Jıa Ru.lga:ristanm y ·vmı - yü~ beş idari ve adli memuriyet 
siı..."1lmlen itibaren Bulgır hü- ferde bulunmuş mlinevver Bul
kumctimn ve milletinın daliili g -. on bir d TU:r:k ra!mdan 
umurunc ne dereceye kadar te- nıebtı.3 St.~ılmişti. 

sirler yapmış ve yap :r olduğu- O z..rınıan seçilmiş ilk TUrk. 
mı goreceb"tZ. mebu.cıl:ı.r arasında Şumnu ka-
l~c lı ı gayeye \"ll.~ılmek zasıııda.n meşhur ulemamızdrut 

için Bulg:.ırbtarun bir emaret Kcsımzadl.! Ahmed ef endı ile 
halinde t~ekkül b:ısladığ:ı gün Sılıstire krur.aaından hacı Y:ilı· 

müc.>.:ı san meclisi ılk Bulgar ya pa ,., flezargraddan h3-cı 

kanunu C'SUSisini tnnzım v tcık-ı N"clb bey, Varnadaıı. Latıf o
rir eylt•rken dahi yabancı hli- f ndı i.sımli, ımahara Bulgar 
küınt'Ucrın tesırlerind n hali raccl.sı mıl~ bir d falar 
kalmadıl,lramı gdrcccksimz.. j seı,:ilmiş, merhum zcv:ıt bulunu-1 

in. BoJ,g-ar miies ~ yorlardı. 
'e lramınu o ;asisi ı Fakat şu da. uııutnlmamalı 
Mnli,mdur ki Berlin muahede-- ki gene bu meclise, BaJgnristan 

names.i inıuılamneaya kadar ve anası! Rusyalı oltıb merke:r.
Bulgarista.n emareti müstakilen leri Od da bulunan (Balkan 
teşckkul cdincıye kadar, Rus ihtilru komitesi) i?.atarı, Besa
ordu ·u i. galindc idi. Bu na.da rabyadaki Hnistiyan Cem yeti 
idıı.rei h\ikümct, Rus imparato- hayriyesi mensupları da yüz ki
runun komisel'i sıfatiyle prens şiden fazla mebus seçiliyordu. 
Dondukof elinde idi. Prens O-On- Btınl.ar g\ıya. Bulgaristaıı lıali
dukof o zamıınki Bulgarmtamn sin.in mebusları idi. Fa.im mı.. 
reisi hüJcümetiydi. kikatte Rus impar.ntonınun 

Bulgnristanın sureli tcşokkü- mümessili prens Dondukofun 
lU. yani kurulaco.k devletin t~ intihnh eylediği kiinsclerdi. 
kiliitı, onun direktifleri Uzerine Artık z.alıirde B~stan 

hazırlnnı.yordu. Her halde kuru- büyük millet meclisi m009:sesam 
lncak devlet teskilfıtındıı Rusya 8.za.sı olun bu zevnbn Bulga.rls
nüfuzunuıı ruhu ınevcud bulun- tan ahalisini ne dereceye kadar 
durulmak isteniyordu. temsile haklan ol&bileceği 

F'akat ısin resmi ciheti böyle kar bir şey idi. 
değildi. lşın resmi safhası, Bel'" Hır:istiyanlığı hima.Ye eder 
lın muahedenam inı imzalama.- görünen prew1 Dondu.kof ve 
ğa çalı , n İngiltercyc, Frw:ıa:v diğer müteneftis zefttın daha 
ya., Alınanyaya., ltalyaya karat o zamandan Bulgarismndhlfi 
Rnlgarist:anın miistakil bir Ufa,. Tür afuıliye aid haldin ne de
re tcsısı hususunda prens Don- reoeye kadar hiçe sa~ları 
dukofun Yeya temsil eylediği es- meyda.ndn,ydı. 
ki Hus imparatorluguııun sırf Ne çare ki o ı.a.man bu haklan 
hırıstıy·.uı ahaliye lnimyet ver- temine kadir bir 'ror.k hüklınreü 
mek isteyen hasbi bir yardımda olmadığı gibi Bulgar mcclisin
bulunma.kta. olduğu tebarüz ~ de siyasi rol oynaya.ealc, canlı 

tiriliyorda. Böyle bir şekli tari- ve mlicadel.cci Türldıer de yok
hi i<;ındedır ki Bulg:uistan aha- tu. 7..atcn o devirlerde Türk! 
lısine, prens Dondukof tarafın- rin pek çı.ka.ramlmesine de 
dan büytik devletler nanuna bir imkan yoktu. Fakat Bulgarlar 
ın hsı milessesa.n i.ntilıab etme- gibi inkılii.bçı bir tellbiyei fikriye 
lcri V:" llk kanunu esasilerini Jıa... aşısı ile yetıiitrihniş kimseler ön
zırlaınalan ilin edildi. Bulgar.la.., de bulunsaydı, her halde tarihin 
rın (Veliko Narodno Sobranya) o karanlık günleıiude dahi biraz 
dedıkleri büyük millet mecli&- can ve h:ıyat gösterilebilirdi • 
leri, eski Bulgar hüktlmdarlan- Kesıınzade Efendi merhwn 
nın payıt.:ıhtiarı dedikleri "Tır- haJi.ın, selim, efeodl bir adamdı. 
nova,. kasahasındu in'ikat eyle- Eski ulemanıızdan ~ lıür-
yeoektj, Verilen emir veçhile, met bir zattı. ,,,. 

Rumanyaya ih
raç edilecek 
yapağ1lar 

--o--
Rumenlere utıl :ı yapağı.lacın ib

• edildiı;ı hakkınd.akit 
bul gumriık1e11 baş-: 

unU2.1.ıac: gClm Ur. Bu sebeblc 
vapura ;riUdetilme üzere mavnalar-
da beklemekte .,-apağı bal,alan-
nm tahmı~ lannıl$br. Lunan -
mtzda bubmao Rumen b&Ddi.rah SU
lı na vapuna b ı gune kadar K6t
teru:eye h8d:d ederek bu mallan 
Rınuany.va tfir ~ektir. Buradm:l 
yapılnD 8eVkb~tn muvazi olar.ık Rtı
mcnlerin ve muştekatı ne sel· 
ıcmn. fcstım•ı devıım edecektir. ___ , ... ,.,_ __ 

/K.TISAD iŞLER/: 
l•'uaı- m.ilaa.stMf:i 

n İmtlT' funn 
ıçın d.e h32'.ırlıklar n.rdır. 
lst:ınbulda tı:şcldrul eden" :tuar kom1-
tesı bır tok r!urın fuara j;ştn .. 
kıııı temin ıttın~ir. Bu sened~ 
Dcvl t ~ ve lkmU'YPlliln 
ırııuıasebetil~ bit.et ücretlerinde yfu:

de elli ten7l1 y pacaklıırdır. Bu 
ıenzıl.ôUt t.:ari~n tatbikine ~m 
açılmasına 15 gw, k ala başlmıncak -
hr. 

1I1CD i.Yilf"8'ıelmden normal m 
ne ba ıı,..calcbc. 

Bvbuos UiıılN:aıi ci\'VIJUl6ki 
nıakbenr c..rir olu.aeak 

YENİ SABAH 
A 

e Meml et • ] SABAHTAN SABAHA 

a b er 1 e ' 1 Dış ticaretimizi• 
ı • "' • •• ~ "', ·r .. "' -. • "~~•.1 '~"Q"'.,, ..... 

1 Bebek bahçesi 4 yolu 
rürk - Alman ticaret anlaşma· üç gün 

piyasadaki te~rleri kapahlacal< 

--0--

"(aa, '8raft 1 inci _.,,.-ı 
du. Ya!mz İzaıire bir iki MlJlllİ 
ka va.pmıı yaııa.şmıştı. ffltil' 
bu denir.den gemilerimiı: tJllllll 
miyte istifade edemiy!lrıaı- 4# 
İskmderuna kada:c seferleri ti' 
mm OOibniştir. Bu liman WB~ 
siyle denizaşırı ihracabnuzm 11t' 
kfşafına çeJışılacalrtlr. ~ 
tıh denWı.şın ticaretimiz içil 
§imdi yepyeni bk aıikfuı bulU" 
muutur: 

sının 
••• 

Alm~nbrla bir müdd<:ttcrıbcri ce-1 
reyıın etmekte olan Ucıırt görüşm~le;;. 
rıu net.tcelendiği halci da dun ver
dlğun z. haber pı da tfüyük bır 

memnuniyet uyandU'Tllıştır. Esasen 
bır müddcl ev~el vanlruı ~.2 

anlaşmasından SODıl'a evvelce Tür
kiye ıle ili yapan Alman tüccorlan 
derlıal ııehrllnhdcki ihracat ve ittia
lM tıkcarlan tle muhabereye giriş
m1~IPr-<ve bir çok tckltflcrdc bullm
muşlıırdlr . .Alm nların alacakları tü
tün, arpa, tiftik, kuru meyvalar, de
rt gibi maddelerin pJyas:ı.l:m dünden 
itibaren cıınlanmo"a başlamı:;;t:ıc 

BUnossa ihracntsıtlik' ydztınden u
r.un bir ml.lddettenben durmuş otan 

POLiSTE : 

Haynil evlid 

Kaalr~~ ~ ~md:I 

Altıparmak deri ta.b.'"'11casmda ç~ 
mmıledcn Haçik ile o.yui f:>.brikada 
çabşaıı Osman uraıımda kavga çık

mış; O.ı:ınmı Hnçiğt deri nema bıça -
itle omuzundan yar.alhmış., yarıdi 

hnt:lh=ııİ\eJ'.'I' kahhnlnue: Q3man yıt
kstaumışt.ır. 

Boğulanlana 00800leri balnruln 
Pazar günü Davudpnsa önünde biı: 

kayık dcvrildt~ni ve ıçcr.isinde balu
mınlardiın Fmitöy!HldC Zckeriyanm 
kın~ Feride ile- l 6 yaşında Ba,,.clann 
boğtddUğnmı iki ev.vcl yazm ıs -
tık. Dün akşam vnlüt; her ilti 
cesed de Y:~ıda kenaca vumıuş 
olarnk bulumnuş mocga kald~
tıt. 

fii hırsız çocuk ynknlıi.ndt 
&mi ve Yako adında on ii~ ya

şında Ikf çocuk, Şlştlane ,.oıtuşun n 
çıkm:drla olan bh- trmnv:ıym saban~ 

h!ruıa atlııyı.p orad iti yoktılardtm 

birine aid olan bir roto a! mald.ncsi 
.ni çalmışlar., kaçarken yakalanmış~ 
llır ve adliyeye verilinıslcrdir: Asliye 
birlnd ecza mabkcmcsmde -dun &mi 
ısı Yako- da bir gün b mahlabn 
edilıni.şlerdir. 

ToP.kaP-& sar:a.xmda yeni bir 
paviyon aÇJla.cak 

Toplmpa snrayıuda bugün sa.at 16 
da yeni bir pıryyoaun resmi küsadı 
~4 .Bu powyonda <Türk ıs
lemelcri Vi:! resiml~rb teşhir oluna -
coktır. Merasimde .Maanf Vekili de 

dcrı pi.y:lQS\ canlaıunış ve turear-
1 vnzintien t~kall\d memnun 
bhn~larchr. Almany,:ıya \'crılecck 

1 mılyonluk deri için':ihr cutÇılaı: lu-

zumlu stoklan vücude getırmclc içm 
ranliyetc gcçmielerdtr. A'lrnnnlar btze 

biltımurn ın.amul sanayi maddelerin -
den b~ bbbt ecza kAğJd vemıeğt 

d taahhud eüniileri:liı:. Bu seboble< 
pıyıısa.d:ı uzun mtıddetumberl şiddet: 
lıe yokluğu h.issıad!lcn bu maddeler 

Alman piynsabnndan i.stenildigi ka
dar temin edilmi:ş obtc:ı.ktır. Ticerl 
müö del!t rııerke'L1 Avnıp dan kura 
youte ayni zam:mdt. Tuna lEMiklle 
:r npJla ::aktır. 

MAHKEJIELEJU)E : 

Bir Kaili bidiM@inin mahiyeti 
..... ı.§lldı 

Bfr buçuk sene k.-ıd r. cvv~l Ça -
talcada bir Md1fıe olmu~ Ferhadpa
ş;ı mnhallesinde oturan Huseyin U
çarın arkadaşı. Arlf bt!l"nbaı rakı içer i 
l ı'ken AriC tabanca kur~unıle vuru
l rak öbnü.ş, Htkıe7in Ucar Arifın 
t.ab:ıncasını knnşiırır.kcıı kcndısiırl 

vurduğttnu iddla etmiş, oldürrnek ro
çıle a~ye veriler bırınci a ır 

ceza matılremestode muhnkcmcsJno 
!nı41.anmıştl. 

Hfiseyin Uçar hAklı::ı.ndaki luırıır 

dün veril.ıniş11c. U..'\hkeme, Hilse;riıı 

Uçıınn Arifl kazaen vurarak oldnr -
düğü netiaısinc varmış, blr sen aitir 
hııpse. 30 lira panl :ııstrul VP- r, li
ra mahkeme masrafını \.'el"m ı:e matı 

k:Cıu etmiştir. 
Hüseyın Uçar bu müddeti mevkır 

fen flana.I ettiği cihetle dun akşam 
tabH~ ed1lmf.$Ur. 

Krz.JrarMşl-h ytizUDli ıtesmı, 

Bir Türk gendle seviştiği için kız 
latrdep lıılirikıumı ytlhlinü bıçakla 

kooen 18 yaşında Letter dün ns~ 
bfr.!ncl c:m:a malibm 'nde dokuz oy; 
on gtıü hapse rnalıkO m ed ı lmışti r. .... 

önümümckı cumartcsı gunü nk
şamı saat cm )'edlde köprüden kal
la:ıaık 64 .nmnanıh vapurla Dlı.rilşşa
fııkn mezımJan cemfyetl ICcndi am
!Jn ve hasusl davetlllerlnin iJti,rııkile 
Büyilkdere:re ve or dıın da Buyük
adayn kadar b1r deniz. tenczl:Olıü ya
pacakliırdır. 

Vapurda dave1lilain her tUrltl es
babı fıitladmtJerf temin <.'dildiği gibi 
~ ~ saz Ye caz takımı d:ı bu 
g~"işt:lr:lt; edece!ttlr. 

Rumanyada i 
tine m htari 

-0---

nbul Belediyesi içkili yerlerin 
ve gazinoların tcltiilmne ~ et
mektedir. Bu teftişler bauıı bizzat 
belediye re.is muavini Ultfi AiSf:l1 
tarnfındıın yapılmaktadır. Belediye 
tetttşl r-neticesinde; beledtye niaıma:: 
tına ve tanfclcrinc aykırı ~ 
ve satışlar yapan müesseseleri QOk a.
gır bir tanda cezalauciırtruıt1• kanar 
venn.iştir. 1lk harekette. ved.lecek en 
hatif CC'UI müessesenin 3 gön ~di 
olacaktır. Dun nitekim Bebek bah -
Ç(!Sindc yapılan bir te!ti.t neticeGindıe 
baliçenın 3 gün k.apanmı:ısı b.rarlaş
tınlm1$tlr. BU karar. derlı:ll t.ııtbW: 

olunacaktır. ---a.., ____ _ 

İzmit ve l~~emlf'!Dderelilerin 
büyük bir derdi 

tzırut (Humm} - b:mit ile De -
gırmendere urDBında sefer yap~ mo
tlirler yolcu adedını bılınemezlikten 
gelerek goturcmiyeccklcrindon bir 
misli Ioz.b yolcu alıyorlar. Şabd men 
f:ıııtlerinden b~kn bir sey dilşün -
mfiyorlcır. 1stfrahati tP.nun edilmiyeıı 
yolcu ve köylumt\?. her ~eye kntlımn
rnk bılbn sn bu ı;.ıc:ık havalarda d:l
~ bic bir yerı hava almıyan ka
malanndıı balık isti.fi ctbı bfribirl 
fu:tilne ytftlıp baygmlıldnr gecıren-lt 

yolWl btr. an eVV'el "bttmosini sabır -
'sızlıJtla bc.lclcyor.L;ıı~ Bu acımıcak hal-
1.crlnı yakıDd~ gtirl?ll alAkadarlann 
sefer yapan motorleri bir nizam da
hilltıde harckctlerfıu temhı etmek ve 
fazla yolcu almamaları için !Ar.an ge
len ıhtarda bultlllD'..alannı bu husm
dn .ıukultı çekenler dllcmekt.edlrler. 

Sh'Uta ruz. Toplaııti 
Sivas (Hususi) - Beden Terbı)'f'.Sl 

Umum MQdildtlğfi sıhhat dairesi 
doktor Adn:ın beden terbi7t'Si k3J111~ 
nunun ni1.runnruno ve ıallmatnııme 

hükuınlcrinio sür:ıil t.ııthıki hakJonda 
ıılD.kad rlmia görlişmek uure tehri
ıni~ gelmiş ve Halltcvi saloounda de 
fer.il valimiz Akif Eyidoğanıo rfynse
tinde Tum komutonı Cevad Ayalp 
ile biltün kaza ktıymnk:mnlannın uı
tiroklle bir toplnutı yopWh. Toplan
tıda bu esasln.r i.ızerinde memleket 
iCin mühim ve hayırh kararlar vmı
m~tit". 

--•ıı•--

Anbmya gldooek 
&tt 

btanbul 

Anknmda bu tınruı ynpı1acak atl&
tizm müs:ıbaknswlı ~tirnk etmek ü
zere tst.-ınbnl :ıtlellermdcn bir grup 
yarın sabah Ank:trnyo hareket ede
ceklerdir. E'<'d~n miıtehassısı Na 
ili Morıınuı gOtlirece;.~ kafile, Mu.zaf
kr. Mellh. SeY.ni, KJb:ınt, Ahmed, 
Ri2a. flfu'.eym. FuıR, V.ımı, Nerıman. 
Ateş, Arnt Yavru tlÇtek; Vıçaropulo -
d n mOitıkltcbdiı-: 

Alman eJ<allr~efinin T ransi1van~a
da topJanmas-1 kararlaşftrıJmış 

DUn. Bağdaddan gelen bir tel· 
·graf İstanbul - Bağda.el hattı fil' 
tilnde eksik kalan bır ldsnıtll 
nlba.yet tamzımlnndığın.ı hııl:Jlf 
veriyordu.. Demek ki 1stanbııl· 
dan kalkan tren ta. Btı.sra körf e
zine varacaktır ve bu yol ile s· 
çık denize ulaşmak mümkün<>" 
lacaktır. 

Bu yolun 1 ny,mcti sutlıdl 
LondrndB.ı:ı kalkaıı bır trenin bil' 
W:ıftada Bas orl'c-zinc vnı:· 
masına im.kin ver:mış olmnslllır 

lskcnderuu limanı vaaıtnsı~rfe 
yapılaca.le iı.ihafil v ihracntl• 
mız A.kdenizirı Mısır ve !'13 Jc 
sahileri ilstilndcln mlekct 
inhisar edebilir. ukı 
körfezi Avr.unarun §llldaki bıı· 
tün latala.r.1.ı.ı. irtıbat.unıza vn ıtıll 
olacaktır. 

Bwılnrrlan kn. dış car.ctınll 

için iki y.ol clııha v.rurlır~ ki bi• 1 

Şark şimendiferi diğ ri ı<ar 
denizdir.. Şark meııdıferle 

Balknnla.ra ve rta vnınaY 
Almany;a.y,a., Kar..ıdenız ruısv.., 

ve daha. bü:v.ük mılcyasta Alı 
ya.ya: bizi bağlrunrı.kta.dır~ 

Dllıı .Almanya ile 21 m.ılyoıı
luk bir ticaret nl.ı,şması n.kcl•·l· 
tik. Almanya bizden bir <:lll< 
iliraç maddcl~ alacak, mu· 
kabilinde ın ı mamulat vcı~ 
cekir. Her. iRı saiJiadıl da Kı~ı
deniz, yanı Tun yolu mfüıaıd 
ve emm yolrlur 

Bu 21 milyonlulr ı.:.ıılUŞJtı:W ıı 

idhalll.t ptyasast p~kaz ıstifadC 
edecek, Almanya dalia evvel tc
ahhüd etmiş oldugu mulzcnıe -
yi hilkfur.efu ven.'C ittir. c:ısrıı 

körfezi ise ticari ıymcti m::uıl· 
esef pek büyt.lk f>tmıyon bi:· yol· 
dur. Bu iıç, rt 61!nlük l11:ıı 

yolunda nakliyat, dcruz n·,JclJ) :.ı· 
tına nu.ara.n aloda 25 • 3 : ku· 
ruş kadar farl<cılc·r, ali bu ! .u it 
bi_r çok maddclt:ıın Jwmlı ' • 
metlerinin kat {.ctt dstün<lı.. l r . 
Bur.adan yillitc ln . ıf, p.ıhuu 
ğır madileienn rı ıltli içın ı: • 
de münıkündur. 

Mnnrnaüb ne 
palh m 15. 
denizlerle muv 

Bilkr.aş, 17 (&&) - Reuter ~ mik hayatını ciddi 
0

surett.e sar- Uça 
muhabirinin öğrendiğine J;Qre, sncağıdır.. 1 

Almanya, Bıımanya, Bu.ı.gaxis.- Rumanyn.da birfabrilmda infilak. kursu 
tana ve Macaıistmıa, arazi ihti· Bilkreş. 17 (a.a..) - Kalas &o 

-ıı«-Bulgaı·ista.nın hududu dahilın- Arlrndaşlan da ona bemiyen, 
de-in dirr ve meztieb farla ol- birer Türle efendisi. asU insan
maksmn bütün ahali bu intiha- lardı. Fa.kat n çareki ltelle kol-
00. iştirnk ettirildi. Unutulma- tuktlı:; siyaset sahnesinde çar
ma.hdır ki bu intihaba o zruna.ıı pışnuığı göze alacak, rol poliUk 
Bulgarurtand::uı hicret etmemit oynayacak, Türkiin hak1Ann.ı 

iiç mılyınıa ka.rib T'ılrk ahali de gö-~tmenin yollarını bulacak; 
iştira]( ct.tinlmiş ve Türklerden yırt1k kimseler değildi. Bunun 
de bu mı>clisc mebus seçilmesi içindir ki dah.a ilk Bul~ bil
uııutulmamı.<ttı . Yani Bulgari.- yük meclısi müessesanı.nd1J. za-

1:.v.elce ~ buyuk dena; -
cimı~ Barblll'D5 Hayreddin tllrbeıli -
nio etratanı:IMi ~ıwıun park halioe 
ı;:et.tr.ilditfni 7"'"841hlc. Bu kere mez
k:ör babçıe etrdıad.ıı bulunan mak
ben!lertn temim edilmesi i~ mu
zQJ.er idanııs:i "f! eski eserleri koruma 
c:ıncumeni ile IMiedtfe.-arıısında teşri
ld ~ edilenle. etraf duvarları ve 
knpı dahı asıma ai.ıl bir: Uınd:ı. i.rıp _hrmr btılumıcaktır. 

cd~~ .. Brpsrd hamanuam 1 Radyo Programı f 

W1annı, aralann.da: J:ialletme - lekt.rik fabrikası bu sabah şid
lerini tavsiye etmiştir. Alınan- detll bir infıla:k neticesinde ber
ya., bu bahiste mutavassıt ro-1 ha\'a olmul3tur. İnfiliikin sebeb 
lünü oynıyaca!lftır. leri m.aliım değildir. 5 kişj öl-

Bildirildie,Oine göre, bu mesele, mtiş ve yaralanmıştır. Askeri 
etrafında halen diplomatik yol· j makamlar bı.hkilmta ba.şlam~-. 
la Bükreş, Sofya ve Budapcştc lardır. yıtruroasma müSa.adc ohmnııyor 

tan kl ill cttirllirken. ve o va1lı Bı.ı1garistan Türld rinin 

Beya:ı.ıdd.a. Bc17a.ıd hamamının sııı

hıbler.i taratmmo yık:ılmnsına dair 
ta leb valıı::i ol-. ve keyfiyet tetkik 
edılmck uı;erc aı:hıolojl mUzelcri u
mamt mtidftdtt!tlnden sonılmttştur. 
Eski eser'lıırl bnmı:o encıümenince 

vııkl olıın müıı:abre UzA2dne 1stanbu
lun en f.ft2fll W1 aı cllti hamamlar.ın .. 
dan olan bv ~Maarif Vcld\etine 
hftsnU ı:uuhafıa:asl hakkıru:bkı ~ 
den bah•vlllenık merkür binanın 

h~ hakkında beledi -

kanun si isdar olunurken, sesi, sadası boğu1mıwfu. O moo-
güyn hurriyet v adalet ve mü- liste Türklerin '1llevcuiyeti, trui
sa,•n.t e::ıasla.nna. son de.rece ri- he intikal eylerken devcd ku
a.yetkar bir rejim vücuda getiri- lak mesabesinde bırakıJmış idi 
lıyordu. [Sotıu var) 

Yeni Saba 
AHONfoJ BEDEU 

TOı1dye Eonebl 
&ENEUK 
1 AYLIK 
1 :t.Yl;.IK 
1 AYLl.C 

1..WO K"° ı100 K,. 
7Ml • 1460 • 
400 • 800 • 
160 • 800 • 

18 TU.4 MUZ 1940 PERŞEMUli 
1Z C'emazllthır 1859 

5 mımt T6mınuz ı86G 
GU~ 25fi AY: 1940 - HIZU' 74 

1 

O.unıı ~ı. 
9.05 4. 2 
4.48 12:30 

Akpm V tcı 

12 00 1..56 

I 1 -38 2Ul4 

ikindi 

8.40 
16,18 
lınMk 

6.62 
2.82 

Ezant 
Vasati 

E:aıttf 

Va.ati 

Dursa Hava K:uramu 
Ka.dmlar Kolu 

Buı-:oa (Ruswd) - Bliıslı Türl:: ffiı.
vn Ktm.ımu şubestnde tcpkkü1 eden 
ba_yanlar kolu diln kurulO binn.ı>mda 

yeye cevab ~. 

Yılan hikayesi 
tok~ı· bir ioplanb ;rep:ı.nıtı:: But o ı --<>-
seki1: ınuıtnkaya a,vnııJıardır. Flocya pilljlaMnm iha .. 
Komıtcntn bnşınoı Valimiz Refik lesi pazartesiye bırakıldı 

Komltanın ı;aynı eşi Mukbil Kortıl- Belediye. i1oıya plajını p -
tan gcçmi r · znrteai gün ihale etmek üzere 
:&mitte yeni bir b.Dal yu.pılıyor .. .. ~ _._ · ed -•··-

ı-·~ --...: ~ u~cu ug.& y eye çuı.aı-n .,.... ,_... .. uns..u yagmur - • 
lad tepolerdeu iıı...au. n.laı' 7ClU ka.. r.a.lŞtır. ~ ytızdlğunız gibi 
fld.vc elHH.ox fahrlb'arwm buyük plfij tarifOleriıM tutacaklar l&
bir kısmını su altı.ada bınıkmışU. hinde ballı mftlıim tadil.at ya,. 
Buııu nazar• itJbarB alaıı Suın r - prfmış ve pllj o.Jst,ları 10 kunış 

bank denize knc:W: uzawm buyuk ucu.datılmqıt& Belediye Flar· 
bı.r ıl lcar:ar Yernuş Ve 
m ... l..uınl:ıttu'r Bu kaoal inc;a- yad& yapıliıa C&ZmOJU ~ 
atı onumil7.d.·kl kıf~ kadar dan ayn okrakJdra:yu venney. 
lııitcooktır. k~. 

18/7/1940 PERŞEMBE 
7.30 Program ve mroıleket sa:ıt 

ayarı. 

7 .35 Mfh:ik; l\.ünşık hatif plll'talJır 
(:PL) . 

8.00 Aj:ıns habcrlcıi. 

8.10 Ev kadıru - yeme Jisteın. 

8.20/8.38 Mii;o;lk: Po1kn l'otpurile-
ri (Pl.) 

12..30 Pragram ve m mlckct saat 
ayarı. 

12 35 Muzık: 

12....ı ı !\ • ı h bcrleri. 
13 05 Mu7.tk: TUrkOler. 
13.20/ 14.00 Mti7.lk Zar:ı I..t'and r, 

Marta E gert veııaircuın plakları. 

18 M Pro0 ram ve rn ml et s;ıat 
uy:ı ı . 

ır. J M uzik: Balbo kazals'ın pl5.k
ları - Boccherini: Conccrto (Vıyo -
lonsel "e orkestra). 

18.30 Radyo caz orkestrnsı (İbra
him ö~ idaresinde}. Soprano 
Bedriye Tüztiniln iştlr.ıkile. 

19.10 MGzık: Muhtelif ımıkamlar
dan ~arkılar. 

19.45 Meınleket ııa:ıt ayarı, ve a-
'ans h::.bcrlerl. 

20.00 Müzik: Fam heyeti. 
20.45 Müzik: D.inlc,icl dılekleri. 
21.00 KOnusma (SıHhııt tı). 
21.15 Müzik: Kemıın solo - Sedad 

.Edh: taraôıı.d.an, 

arasında müz:ikerel~ yapılmak- -----====..__ __ _ 
tılrlır. ispanya ~ili i e mü-

A1manya, billia.ssa, büyük 

ekseıiyeti Tnuınilvanyndn bu- nasebet1er,ini Resti 
lunmak üzere Runı:ınyuda mcv 
cud 800 bin kadar nüfuslu Al
mnn akall:iyetine verilecek müs· 
takbel statü ile alilkadar olmak~ 
tadır. 

Alman plô.nın.n gôre, bu AJ
mnnlıırın bilyük ekseriyeti, 
'f ! · lvaııyada bir ınıntakad.a. 

a:k ve burada bu Al
munfo.ıu muhtariyet hakları \'{to 

nl ektir. 

F kat Rumanyada., bu gjbi e
kalli: ti rin müb delesi hakkın 
da.ki bir talebi ~buklaşbracıık 
mahiyette bu gibi yeni arazı 

terkine karşı. şimdiden şiddetli 
itirazlar yükselmektedir~ 

Yahudiler aleyhindeki kanun
lar, henüz d:ı.ha neşredilme.m.iş:
tir. Bunuı bcbi, pek muhte
mel olara.. Rumanyad:ı.ki 750 
bin yahudi hakkında. alınacak 

wibtrlerin. memleketin ckou )· 

---0-

Madrid, 17 (a.a.) - Steiani: 1 
Haber v rildiğj.ne göre İspan 

ya., "Şili hallt cebh~i .. hiikfune
ti muhacir kızıl İspanyollara 
ncıkça ynrdım ctti&ri için Şili 

1 
ilo diplom tik münasebetlerini 
kesmiştir. Kızıl İspanyol muha.-

1 cirlcri gerek Şili matbuatı ve 
radyol.a.ı~ vasıtasiylc gerekseJ 
tertib ettikleri mitinglc.rde ls
ı:wıyol milletini serbestçe tah
kir etmektedirler. Esasen bu 
mitinglm-e Şili devletinin en 
yüksek mcnıurla.c. bile iştirak et 
mektedirlel' . 

lspa.nyanuı dinlomasi ymu 
ikı yaptıi;'l teşebbüsler hiçbir ne 
tice vermediği için lspaııya hi
künıcti milruısebetlerini kesmek 
ve Şilidelti miimessilinj geri 
çağırmak mecbuıivetindc kal
mıştır. 

Memt k t va.cılı !1.lı ı kar· 
şı olan :ılılku ve mun.ı bb •tı a rl-
1..ırmak ve g"ııı·lerunızt h.tv ıcı• 
lıga teşvik etnıcıc gu.yesıylc bır 

müdd ttenben ha;;ır!t.:fa.rı yapı· 
lan ''Tayyare mod "! ·ılik kursu,, 
dün Galat. ~· t!i ı:l lr açıl 

mıştır. ı,:ılt.i m r: ımmdc, " h
tıimizde bulun.ıu M:.ı.a.rı[ V ckıli 
Hasmı Ali Yücel, 'r ı: ·yo..rc Ce
miyeti reisı ve Erzurum ıne>busu 
Şükrii Kocak, va!ı ı:ııııa.vini HÜ· 
dai Ka.ratab:ın, M~iC füduru 

Tevfik Kut, s-;ız le ~mulıar

rirleri ve şclırınu.zd bulwıJll 

bütün lis müdürien hnzır bu· 
lunmuşlardır. 

Merasime htıklıil marşı ile 
başlanmı~ v • bunu mütca.lııb 
Tayyare Cemiyett Ra'n süz ala· 
rak ltursun gp.yesını tebarüz et· 
tirerek a.çılınası!lda gösterılen 

isabeti işaret tnııştır. 

Ha:sa.n Koçaktan aou.ra ?ıl88I" 
cif Vekili Masan Ali Yücel sö~ 
alarak tayyarenin ve ta:yy;are • 
elliğin ıamanmuzdaki ehemmi· 
yetini te rüz tı~ ve bu 
ciddi tcşebbUSü.uden dolayı .ıli· 
kadarla.n tebnk etmiştir • 
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EM SON HABERL.E 

eden 
bnmı .... • 

ll•tWtl tfı4ett ~ 
vurdugu faşlmDıın ne ~ 

a göl"düğUnü kendi kendisım '* haklı olaak düşünebilir. 

~ lsviçre gaz•sinin deniz muharriri ik 
taıaiın resmi tebliflerine dwyaaaak ltal

yan filbsunun kaçhğmı isbat ediyor 

Petain hükinieti ngiltere aley
hine Alm3nya ile anlaşma yapb 

(Bat terafı 1 ll\ci sayflld•l 

bir dÜŞIDall tayyan.ıli döttlr'ül
düğü zannedilmektedir. Mezkür 
hucum möddafu.. toplarmtn Pi· 
ddetli mukavemetine maruz kal
nnş ve prt>jektörier faaliyete geç 
rnh;tir . .Bombalar atılmış ise de 
şim.diye kadar zayiat hakkuıda. 

BöJUk bit' Aımaa ...._.tısı 
bstmMı 

Londra., 17 ( a.a.) - Bir bü
yük Alman deni•ltw sem gttn,. 
lerde cenub atlasında. ba.tınlmış
tır. Dü~ den.izaltW iki defa 
Avu.tralya hava. llu~etierine 
:memub Swıdedulll deniz tay.o. 
yarmi tarubndan bombalandık· 
tan 80flnl batımştU". Denizaltı 
Periskop deriııliğtnıde iken dört 
bomba. patlam'll deaizalb ya
vaş y&vao detliz sa.tJuna çıkDUfot 
tir. 

matUtt. -6nJe .. ,. ~ 
tir: 

A lmanJann havadan. kan.
dan ve .ı..-... ~ YJ. 
pabilecekleri her tüdü büyük 
bir bticum akim kal ... hbr. 

Sa'! u iıl Mwtıln YllF • 
MA J .. Brt Pa=&-l'ia*W tlıa 
..,. ... ...., tattiik' ecleleın• dl 
o iyi kammu JBPD8't kadar. 
h&tti belld-Gldaıl. .... da1'a da 
mtıhim bir ildir. ı\n•k lM taJıt. 
diıdabll.iJi bppny kamil~ 
sweti;pie yapllaıı iyi hareket • 
mam f'dtlnriş olur. Aksi, ı.,.. 
değil; maak ..... u..tid eder. 

Tranau..n,... ne Dobrucayı 
Macaristan ve BtıJganstana 
taetıne.1en lN iki memleketi 
Alaıanyarun minnettar bende
leli arasına sokmağa ımkan 
)Ottur. 

Son telgnıf!ar Almanyaam 
zorluktaa 1lurtulmak iem a

lilfa iar devletlere kendi arala
nnda Uzlacştaarı tavsiye ettiğini 
haber venyorlar. Eğer bu hava
dis dogru iae Macarietanın. ve ı 
Blalkanlılanıı ihtiyar t"ttikleri 

karlıklardan. ne kazanmış 
ıkları merakla. aorulabilil'. 

unku ş\Udte Yok ki Maca. 
ıı da. ~-- d· R 

llları ~--uuı a, u. y: da "1 ~ gerrekten 
u feda.kirhklar yapmış bir 
kıdcdirleı. Hem oıılar bu 

1 karlıgıu buttin acılarını 
ruh arında duyacak kadar uya

k hassas ve ınkişar etmL<.; bi
mill ·ttirler. Bu ür devlet 
i istıklal ve muhtarıyetleri
~da cdiyoıia.n Ac;ıkta.n a~ı~ 

~ Alman nüfuzu alb.na girme--
1 a41 oluyorlar. Bttnun kendi· 
i\!in ne acı bi~ inluyad olma .. 
u hiRSetmlJbıelt-nne imktn 
nııdır? 

akat ya mıllı vdenni 
n etmek, ya clJ k - >pra.k
kaybetnıemelt emeliyle kat
an bu vazıJl'lt mat!ub fay

.. temin edwneıac o zaman 
~'"k ~Uk bir ha)al sükutu 
-..u etıa. mi? 

Bertin :B'alianlı de\' ıdlere a
ralarında uzlaşmayL emrediy..or. 
Onlarda muhakkak kı uzl.aşa
ealdar. Bunu yapamadiına .Aıl
tllaaya hakem -0ıacmt., ıkiei ora 
~ ~r .şey bulacak, tarafiann 
·-ı birı ıstediği şeyin tamamını 
elde edeıniyecek ve bwıa rağ
Illea art.ık ses çıkanmaa bir .,.. 
21

' tte kalacak 
ltta ~ lılacan.ta-
Ye Balkanlılara ya.pac • t: ı luz

taet mukabilinde de onları ken
diıiirte boyun eğdirmiş, emiı· w 

ü altına almış olacak. 
'BalkanWilr- böyle bar hal ca-

r ile kal"lllaşaeak oklııırt:ın 
nra bu neticeyi istiklal "te ~ 

retlerinı ınahaf.aza ederek elde 
edemezler .t)lldl acaba':.. suali 
pek ta8ii ola.ı:ak. dudaklaı·a geli
Yo Eflım> "'1bn'der mad ve 
h yalit ıçuıe dalmaular ve ro
alıleJl'-taa.iir *N'98I . 
tan kendı ,._, __ _,, lniit QOk-
bahm -ı...._;:---a anla.şmış 

Uac._-.ıw, Otıla.r lll11a.Şnıadı
amtna işte • 

1 
' Alnı n yumru-

~ an aşıtuya ınecl;u bırakıyor 

Son po.lta. ile gelen •Gazette ı 
de Lauanne. tn deniz tSleri 
muhaınn yarbay R. F.) y:ı-

zıyor: 

"~~~n salı ak.~ ' Malta., 
adasının şark st.tlar.ında. Glnd 
ada&a c:enubu.ndau ~ t:.ir İn
giliz filoauyla ·'Stilo,. bomu a
çıklannda. tahatJljid eCmllf olan 1 
ltalyan deni-ı 'kuvvetleri a,na.811l

da kIBa bir ~arpışnıa. OW.u. 
Her iki tarafın resmi •ebliğ-

lerindıen anlaşıldığı uzıer iki 1 

mnhaaam fik> şu suretle terek
küb ediyonidu 

lngi!Wer tar..Umda ı.M; (88.r
ham) smıfl hatta barb zırhlB. 
Bu sınıf gemılev :tngihz donan
masında heıriD h.iaoette bulil
nan en eeki zmhWardır. 1914; 
C"ıhan Harbima meşhur Ska.Je-J 
rak deniz harbinde-,;, :mıı.maular 
amiral Evan - 'ntomaıı'tn emri 
aJtında. muharebeye iştir.ık et
miş olan bu emekdar teJuıeiel' 
be!J tane ı>ltıb beher tekneye ! 
1.000.000 İngiliz hra&l sar.fiyl~ 
1983 yılına kadar tamır ve oo
did edılmişlerdir. 

Bu aemiler 1934 seneeiDden 
90mıl yeniden elden geçirilmi.
lcr ve etW;lt tadılAt gönnuşler -
dir. Beheri 30.600 tonılito ıuai 
mahrecinde, 38 santimetrelik 
toplarla mikehbez 25 mil siir'a.
tiude geuulıerdir. 

Har tekua ıiıt 4 tw de deniz 
tayyaresı bulunmaktadır. Mti
rettebat.ı 1124 lıüşidu:. 

Bu Üı..' lngjliz zırhlısw.ın re
fakatinde auuflan m:ılüm ve-
muayyen olmıyan bir ınıktar 
kruvazörle toqndobot muhrible
ri ve belki de bır tayyare ana 
gemisi buluDllfurdu 

İtalyanlar tuaftnda. - Kar 
vour) ve (Çeaare) ha.tb. barb 
zırhhlanyle 20 ve 16 •pt:imet
relik. toplar.la mucehhs bir mık
tar kruvuör V-O mulınbler var
dı. 

(liu:ow:t v• ( Çeeue)' hata 
lam zırıhldan, tıbkı İilgitia ra
kıblen gıbi, yem ba.~tan ınşa e
dimi.şcesine tamir ve tadil edil
mis eski dr.etnotılardlr. · Bunl:aı 
1933 ve 1937 yıllan a.rasmda 
bWyWI ~ teedid olun
dular. Beheri 23622 tomlltb mai 
mahı'Ccindedir ve 32 santimet· 
relik toplarla mücehhezdirler. 
H• gemıninı ınürettebaU 1198 
lıilidir ve iki deniz t~ taı
şır. Sur'atleri saatte 2T mildir. 

ve İiıgiliz filosunda. hiç bir ha
sar \'Ukua. ge1nıemif. 

ltaıyan tebliği ise ltaly:uı 
1.ırhblanndan birinin bir isabet 
aldığını kabul ve taedllıı ediyor. 
Hasamı bir kaç gün zarfında gi· 
denlehileceğini ilive 'ftt (Zefft· 
ro ı deatroyerinin b&tmlş oldu
ğunu itiraf ediy<>r. B1I dmtroyer 
1~ yılında hizmde ..... (Tur 
bine) sınıfına. mensab ıe75 t()
ni!atobdt bir teimedir. 

Sür'ati 36 mildi. 142 kişilik 
m iin9tt.ebatı ktırtanbluftır. 1-
taJ yan rıı.mıa. ti& çarpıpna 29 
ölüye Ye 6Q yarabya malolml1$
tur. ttalyan tebliğine göre mii
teaddid liıgilh gemilerine is~ 
betler vaki olmuş İmİIJ bir saffı 
harb gemili bir bonlalua. f a21-

la. meyıetmiş ve at.el kesmit 
imiş. 

Bırbirine-zıd ol&n btıı haberleri 
uzlaştırmak cidden güçtür. Ma;. 
aha.za teknik askeri miltalea.t 
tngiliıden haili- vetdiımekedir. 

( St.efui) ajanauıın tebliğine 
gx)rc barb uzun meMlede, 2t 
kilNnetreiiJ& bir meeafede cere
yan etml\4' • Itabu donanma.
sı .ta ı..- gemili olmak yat. 
rus (...,._.) ve-(Çe.ue) zırh., 

lılariyle rakibine Jrarşı çok zaır 

yıftı. 

Uzun müddet devam edecek 
bir had> bu- iki zırhlmuı. ya 
imhaaa \19' yJllUll da. ha haıici 
kalması neticesini verecekti. Bıı 
:mesafedea ltaıyanlann 10.000 
tonluk kruvazörlerin.in 20 san• 
timetreHll tqlaıtıml tesirli bir 
ateııJie 11111~ temin etJD&,. 

leriDe de--lmlılıı yoktu. Nihayet 
iki muhasmr filoyu teşkil eden 
gemilerin sür' atieri de na.zan 
diltkat:e abnaeak olursa gayri 
mftsavi bir milcad.eleye pek 
makul bir eureMe İtalyan ku
mandanlığının nihayet vererek 
dii!tınanından u:r.aklaştığı neti
cesine vanlır. Rakiblerindeıı 

daha seri olan İtalyan kruva
zörllıtiodta arfııw (Ka
vour) ..n zn-hhlUm (Bar
ham) la.rdan iki mil daha f ~ 
sür.'ati seyre malik oklu.klan 
meydandadır-. 

Binaenaleyh=' şa.yted. lngü.iatıer. 
harb _,..... lwalab çe1ıdı. 

mii-o'm1•n& ltel)'&Nv Y°" 
sek sratlıllind• ......... Me
rek onlarla teması nmhataza 
eder ve .lmlldllerini harbe icbaır 
edebilit tenll. 

malumat almamamı§br 

" ....... ..- .... 
Londra. - (a.a.) - Res.mea 

verilen ma.llunata göre Kana
da İngiltere hükfmıeti tarafın
dan verilen yeni model 300 tan. 
kın imaline ba.şlamıştlr. 

Bir Kanada tereaneeinde yeni 
bir denizaltı şuörii denize in
diribniştir. 

Keza vOl'ilen malUmata göre, 
bütün Ka.naıd& ünivenitelerinin 
ta.lebleri 1941 de meeblari aaker 
lik hizmetine tlbt tutulacaklar
dır. 

Barb •bvmreW Prı=en 
şebirierillia ~ 

Clermont -~ 17 (a.

O zal?&n tayyare doğrudan 
doğr.uyl'i ateş etm.ift.ir. Bir tar 
raftan deıdultı be.tarken, mü· 
ı:ettebat daı: testim olmak üere 
gl'lllliden m.arı fırhumştardır. 

BU surette kurttılanlar bir 
vapur tarafından toplanmıştır. 

İngili& Juwa ......... lıir .... •. ,,,.. 
Londra, 17 ('&.&.) - Hlfva na

zın Sir Sinclair imparatorluğa. 
hitahea. radyoda söylediği bir 

Karada, deni.me- ve havada 
müdafaadan ne kadar çabuk ta 
arnı.a. geçeraek har.bi o kadar 
ç4\bUk kazanacağız. Bu ayın bi· 
dqetinckmberi dtip•• 109 tay
yare kaybetti Biz ise 24 kaybet 
tik. Şimdiye kadar düşmanın 

gece veya gllnd'UZ hüeumlanoda 
bize ancak pek c~'i hasar. tev· 
lid edebilmiaür. BWm iae bir 
günde düşman topraklarma h\i• 
cum etmeden kakbğumz müddet 
yabıız bir saattir ve Almwı sa
nayi.iıı.e ve miinakale yollarına 
ver~ maddi haaac ve 
Z&)'iatm cok ciddi olcluğuna. im.-. 
natiiliriz. 

laıP.ltere ii& . de baw. 
mllkarelMıleli 

Um miniler aramağa ne lü
zum var! ile.eli Beden 1°arJj.. 

yeısi kuunumı ele alalım. Bu U.. 
nunua hiiktbnllriD.e göre 1 Huio 
ran 19'0 tarilWıderı itibatea 
büiiin vetpedppr- beden terbi
yesi mük~ kanumınua 
hükümlerine~ tiedeıı terbi· 
yeei hareketleri yapacaklar, ve 
memleket müdafaası ve sıhhati 
burulan müstefid olacaktı. Tabi
atiyle reaai daireler bu kanu-
nu en milkemmel şekilde tat>
btk etieeekler ve deTtet- memur
lan haftanın muayyen saatle
rinde beden terbiyesi yapıeak· 
lar, muhtelif eper lıareketleriylt 
meegu1 oJacaklardL 

a.) - Havas: 
"J our - Eclıo de Paris,, gaze

tesi, işgal altmdaki araziden ge
en bir Fransızın verdiği izahata 
atfen Fransız şehir ve köxleri 
hakkında aşağıda.ki nıallımatı 

( Hattb TebUğlari J 
l..ondra, 17 (a.a.)- İttgiltere

nin doğu - cenub bölgesinde bu
gUn oğleden sgnra biz· hava mu
hal'ebeal cereyan etnıiştir. Düş .. 
DWL tarafından at.dan 6 bomba 
bir kadını öldürm~ diğer bir 
kadınla bir çocuğu ba.şından 

ya.ralamıştır. 

Bugün temmuzun 1~ ı olduğu, 
yani kanunun tatbik mevküne 
girmesindenberi hır ay 18 gün 
geçmiş olduğu h~de diğer viliko 
yetleri bilmiyorum. fakat İstaDr 
bWtia bu hUllUllta hiA; bir hareket 
eari ~· Hani ku
nılacak klObler nerede! Nerede 
beden terbiyesi yapan sıhhatli. 
dinç kütle? Sa.yılan 100 bini 
aşmasl icab eden mükellefiyet 
aahibleri. D8l'eleıde ıdmanlannl 
yaps,orfar! Bunları giremiyo
nız. 

vermektedir: 
Loııgwy harabe halindedir. 

Vouziers tamamiyle barab ol
ıınqıtlll\ ReimFde bi\J'iS ki . 
nin sol kulesi. huara uğramış
tır. Reims~den M~ kadar 
olan sahada bilhassa tayyareler 
tahribat yapmıttır. }lleaux

1
dalr 

Parise ve Paristen. aşağıya. mu
hareUe izJıeri gi~ azalmakta. 

ve nihayet tamamiyle kayb&t. 
maktadır. 

Longwy'de v.e:Tours ve Chan
tilly civulJlnnıllı. bilılgNI iilera 
kam.plan vardır. Bu- kamplarda 
~mbaylar ve askerler bir arada 
bulunmaktadır. Bunların maddi 
~lar i~e bulunmadı
ğı görülmektedir. 

Douawnond'da.. bir ae~ olma
Jnllbr. v erdMa.. 19l'l delli arni 
hM&rlar&salme oUnlıltur. 
*-8llf&•·y9 ........ 

Londra, 17 ( a.a.) - Dahiliye 
nazırı Anderson Avam Kama
~ hü.klimete ev.Mlee v..e
rilmiş olan se.lahıyeti ki.mileleri 
talt-Viy.e edeeek lnahiyette bir 
:ıtaııun ıtyihasI tevdi etmi§tir. 

!lezkUr l~ aaY.eri hidisa
tın iJıkjşafı ioabet.tirdijp. takdic
de- faaliyete- g~· ümre hu. 
SQ8iJ 9İYİ1 :ma8kemelerin İ~ 
m derpiş ettnektedir. 

Bu mahlliemelerde jüri olJnı,. 
~ ..;.w. verecekleıri llarar 

yacagı .. -
da.~ etlilemiyeeellör. Ka-

AL'1AN TEBLtGt 
Berlin., 17 (a.a.) - Ordu ba."} 

kumandanlığı tebliğ ediyor: 
Bir denir.altı gemiai ceman 

23.650 ton ha.eminde d\iilDAn 
tüceaı- gm:ıisi hetmldı8n» bildiri 
yor. Diğer bir dMi•lh gemWi, 
kuvvetli mubafaa aJbnda bu
lunan bir sarnıç gemisi ba.tirıdı
ğmt bildtnııelttedt. 

15 t:emmwda haft iuvvetieri 
Manş denizinde İngiltZ' gemi
lerine m~id taa.rnızlar 
ylqlmı§iır. Bombalaria. ceman 
18.000 ton haı:mindc üç tüccar. 
gem.isi batırtlmış d4:,d-er beşi de 

h .. -·~··· llraYni gün zarf'inda hava kuVvıetleri, Pemb 
roke'<la... St. Athan'da, P.fymuth
da ve Bicester'de tayyare mey -
danlanna, Cardift'rde ve Bring 
hton'da. liman tesisa.tırur Ye 
Veovılde bir tayyare fabrikası· 
na hiicumJar yapatflard.ır. Bom 
ballar müteaddit. yangınlar ve 
infilildar 1msWe getirmiştir. 

tbgth tsyyareıert, Mmanya
nm ga.rb ve şimalinde bir çok 
bombalar atmıgianhr. Ha&&Ni 
:yoktwı. .,, ...... 

K-abire, 17 (a.a.) - Ala}a.m 
teblfği: 

SOmalide 15 temmusda.. hicin 
ala.Juıın motödü bir devriy. 
ciiifJIMnm Damerobobdaki ka
rallolana btr bulun yapmışt:Jr. 
Devriye, k~ zal'iat ver-
dirdikten ve 20 bin kurşun tah
rib ettikten SODr& za)liat verme
den çeJrihnittir. 

Dijw cebtieleFd& kayda değer 
bir hadise olmamı§f;ır; 

Bugün lngilUnnin bat.l - ce
nubu üzerinde ansızın bir Al
man t&yyan!Si gözükmüş ve da
:f'i bataryalarının şiddetli ateşi 

karşısında dönmeğe mecbur 
kalmıştır. Hiçbir bomba atılma
IJUliU:. Düşman ~aresi. 1ıı
gilia PCl tayyamltft tarafuıdaD. 
takib edihni!fÖI'. 

bıgUtı ta.)'.Ya.relerinİIL Almanya 
üzeriiadeki ı-,ea 

L8ındra, 17 (a.a.) - YarJ reıınu 

bir. llU'e:ite talıüi"tdtldiilin\ llihw 1DP 
gtln hava baskınlarının teiılnııı ku• 
ruıtmek ıçin Almanlar taraündan 
gösterilen gayret başlıoo Nevyork ga
zetelerinde bilbalsa 1miııarüz ettiril· 
ıne-1& edir. 

.S..liadlın !h!My.ork T1ınea pıete
Sllle .-dtrilm bir tetcrafta ınaııa 
tayyanıMrL. Bmtin blınli~ndeki 
Balabtıra bembanlııll;a ..udwı.. za
mmı teldaa merilezme bir boaı be. 
i.mıt ettiji kardadilmekteıür. Bu 
bıılntbarıilmaıı 22 tuıızimnda yapı lm!Jl
tır: \le. o tarihten t.rı telefQn san Uıi. 
henuz tekrar tesis ~ift.h'. 

Ruhi: sakip.lerl mütbii, bil· bawa 
muhasara.sına maruuiudıu:. Zira ıece 
geçmiyor ki ~ az bir baakUı ol a.-
.ııan. 

M\ıhabir kendi tecrubeaine i tin.a
den bu hava muhasaı :ısının <'glenceli 

Belki aWradarlann, bu işle 
vazifedar a.ddedileolerin haklan 
v~. Belki nauriyatta. kol.ıK 
görülen bu işin tatbikat saııa..' 
SlD&ı çıkanı- .. lfÜÇ, belki 
de imJla...ıt. Şu halde bu ka 
nun niçin yapıldı? Tatbik cdile
miyecek olduktan sonra ne için 
böyle bir külfete lüzum hiaiEdiı. 
di? 

Bealite asnnfte J'8ılll}'O"'J,, 

Göst.eriş yapmak ~ t'\tbilc 
etmek ve mun.ff9.k olmak mec-
buriyetindeyiz. 

Tatbiki bnkinsız kanunlar 
kabul etmek ancak zarar tevlid 
eder. Bu hus"lede ~ h.:rlı•• 
davranmak icab eder. Ümidede-

ıiz. ıa 1Ml hiıdiae - -- oluı 
ve bir daha faııtaziye sapılmaz, 
buaua gmi tatbilli imkln&lz ka· 
mmlu' kaba! edilnteı. 

MURAD SERTOGLU 
bir ııey olrnadıgım bıldirıyoı \ c şoylc -----===:=s.----
d mn edi,.or: ftı•..adalll lepenya 

11\lhr da hwkes ıkametgahları uze- sefiri memlekatina 
ıine düşen boaıbı.ıann talrını 'e 
yahud olen ve yanal81lan hırını gör- gitti 
muştuı-. Bir saatten 6 saate kadar Nevy<>rk, 17 (Hususi) - Ge-
ber sat.ah ölmek ve,,a parçal:uıınak neral Franko, Fransa w.diode
imkim dıişüneesile mahzetıdc kal -

1 mak siniı !er 'Üzerinde tesirden hali j ki elçisini aielicele Madridde ~ 
kalmamaktadır. ğınnıştır. 

buki Balkalılarl :"J:ıca.ris~ 
böyle bir Uglegmq ı \ a.kü;vle te
rnın &tJnie olsaianh bugün her 
turhi ıhtdifa nih~yct verilmiş 

ıtıdu, Balka Rvletteripte. 
°M'~n tek bir de-vleıt h
l nde ıttifak etmemeleri için hiç 
hi ebeb kalmazdı. Karşılıklı 
cmn yetaidik, kar.şılıklı dava
lıu n1an ~bir halde mrak
•ı. Bu zayıflıktan ıstifade eden 
~ ku-net :ı.aı.Iarma bir ö-

ttaıyan knıvuörlerm.e gelin
ce bwılar: 20 santimetrelik top
larla. mücehhez 10:000 toaluk 
seri gemilerdır ki 19ı8:2. yilinda. 
~ ecü.lıım (Boibano} ile 1~ 
"t1e 1961 yıllan at-umd& denize 
inen dört tane (Zara) strufı ge
mi ve (Trento) sınıti ikı kruva
zörden ibarettir. Sın·'atlen saat
te 32 mille. 37 mil IU'8Smda teha
lüf eder. 

İtalyan fflö8u gene bu sür'&t 
fazlalığından i&tif ade ederek 
harb aleyhine döndüğü takdirde 
muharebeyi keısib uzaklaşa.bilri-
1.enli iri agh!ılli ihtimal Adalar 
denizi hartiinde de iş böyle ol
muş ve lta4'aıı donanması rica.
tım hİma}'e etmek ~ hafif 
gemı~ hafif kuvvetlerini ge
ride lnralub uaklaşmayı teftih 
etmüJtir ki diipnanuı eaici fai
~ de ba- mati tamamiyle 
mamr göet.ıerir. 

nun dairesinde, ölüm hükmü 
de dahil olmak tizete her türlll 
hüküm vermek S&lihipetiııi h üz 
olacaklarrlır· Ha.rb sah&lvına. ------------========-=-========------------

Yeni Japon kabinesini 
Prens Konoye kıJruyor 

um kibueu gibi dıkildi. Gönlil 
ı IZ881yl& yapamadıltla.n bir işi 
bu eenebi km vet onlara emirle, 
zorla yaptırıyor \ e fazla olarak 
bundan dolayı b de ücret ala-
ak. B4 m ne u t ı 
&; millet i~daki nifa&, nasü. 

o t1WJet.i zayıf d.üşüP.iir ve ~ 
~ btr de\ ı t şikar Haline
~. kom u kü ük kavim
l:\r ara&ndakı lam kavgalar, 
•hüraaıar v ~er de 
aJnı ıuemıua. netioeyi te"1.id etli
Yoı. 

15 santimetrelik toplar taşı
yan hafif knıvazorler ise 13 
parçadır. Mai mah~len 5008 
tonla 781'4 ton arasında tehalüf 
eder. Her teknede 2 ili 4 deniz 
tan aresı vardır, sur'atleri. de 
35 mille 37 mil araswdadır. 

YIY'bay R. F. 

şamil olabilecek yağma vakala
n halinde, son derece ağır c~ 
ıar tertib edebilecekleri gibi, 
ölüm karart da ve~tir. 

lılNkfır layiha Avam Kama· 
rasında ikinci kıraatmda kabul 
edilmiştir. 

Bursaya yeni 
Tir hatiı 

Barsa. 17 (a.a.) - JJ\ıı'aqı 

Anadtılu hatlarına bağbyacak 
olan demiryolunun istikşafını 

( ...... .,. 1 inci •:rfMe? yapacak olan heyet buraya gel-
Dünkü hararet derecesi çok mı·~ bulwunaktadır. 

sen.elerdir görülmemiş bir re- -
Nafıa Vekaleti inşa.at işleri 

k-0r teşkil etmektedir. Alakadar- dairesi mühendislerinden Neca, 
1ar bu sene geç gelen yaz mev- f 

Çi11e pp lan silih sevkiyatanı men 
-•n Japonya tngittere· ile anlaştı 

Genenl C.U,_., ~ tncıH•- ! tKrleşllt ıievleüeri haıicıye IYIZ!rı, b9 
re ~Bırmani yolu meselesıni, Çın - suale ~ der ki, Amerika bUıle.ı 
Japon ııuUm :mul'r'» Ur\ıfbrt1'19 şik dnlederi hfürawteli dünyaıua 
yalnız Çin d0ııüu•n111 deCil arıı za- he Juanunda tıcaret yofüu lWI\ açdc 
m nda şarkta keodi azı,ettni dtt tqtWması ıle metrU bı urelte nll-
teda .ıecegiıu tn8'Beresoe bildir - kadacdtr e yukarıda svyleadig lara-
tir. d'1 b r tedbir eler al n a.. 

caba hakikatin bu. dftsiıı
d• ibret almak idn henüz vakit 

İl&i muha&ua filonun qaı:ınş
-ına ~ce muhaııeber.in 
15 dailill& kadar devauundsn 
başka iki tarafın veniigl ma.lfı
ma t birbinni nak?.etmektediı. 
Zira :tftgillz reemı tebliğine na.za 
ran harbin baıtlaınaaile İtalyan fi 
}osunun Sl\lllftlKı bir ohnuş ve 
İngilizl\?r İtalyanlara yetişeme
mişlerdır. İtalyıw. sa.ffı haı b 
miılılarmdan birine büyük 
çapda bir meııni isabet et.nıiş 

simiııiıı bundan oııra bu şekil- ti, Refet 'e .Adil ile eli r en 
memurlarından müreld<eb olan 

de şiddetli swak ve kurak gi· bu heyet Çekirged(' k:u11plan
deceğini ve b:l vaziyetin uzun 

Geaeral, Çınin hakıı ıycti muhafu- dunpa ticareWıe sebeb 
arazi ı;e idari bütönlütü t.emı koymak uretile Hlndu;ını dettl -,~ 

a:ülmedıkçe silibl:R ~ a.. lunda son ~~ alJDana mü .. Yok ınudur? 1 

llüseylu. Cahid Y A.LÇJ,,N 1 

um--~ Pll•ti ittifaltla Runelh 
Mllİaettltini istiyer 

Chi ago, 11 (a.a.) _ Stefani: 
ne ... un....-. \ttıi&Mi &i

lllt a~ Bariı.Jeya •twm. 1* 
u&ku ile ~ buJmuarq, 
~. bu nutkunda ~tin 

1 tinden ıtay.tfkAr bir llaanla 
>alilı-.a. Niılitlilıılimıwl ~ 

utı&cık-

gınc, fakat ınurahhaı;larl ıstedikleri 

llibi ıey v.enoellt• llM'bed bir~ 
-daic Glao meeaıuu o~. 

Mesa,ı. BOOMMltin .lebio~ ~ 
aempafi tezebüdertne vade teşkil 
etmi." ve k-.... a._., ıttifatlla ~ 
~il namzıedltlint lroJawna lca
raa .,..tlhe 

süreceğini söylemektedirler. nı kurarak çalıamalarma baş-
Diğer taranan sıcaklarla be- laımşladtr. 

raber şehirde bilhassa. soğuk Heyetin iBti.kiif yapacağı 
bira satışları da.. ari:ıw§tu'. Ge- hatlar, Bozöyük -~l - Bur
~ yıla. nuaND bu -. ayni. sa hattıdır. 
günlerde yiWe yüz ful& SU'fi- tktısadi, ticari ve turistik ba

yat vardlr. 1nlUarlar idaresi kundan vil&yetimi.lin inldşa.fına 
Bamonti tabrikumın iBtilisali- yudım- edecek olan bu. hatlaı:m 
tını aldığı yetıi tedbirlerle 3,5 mil . i~tikşa.f ~ ~ ~ 
yo,Ddan. 'l ~ litrep çıka.r- D1lO olmaallıdM: balkun• tN.,ük 
llW)br. Ralrl. w _.ı,. bir sevinç dıııf•m&Pur: 
nor 'dfr. 

Çluin protestosu 
Londrn. ı 7 (a.a.) - :Reuterln dipli. 

mat[k muhabinnin saliıhiyettat' Lon
dra. mahf ilerinde öjrendiğine g(ıre, 
Çin buyuk elçisi evvelki giln akşam 
ııarıcıye nezareti e giderek Birma • 
nıa ,.ut~Cıne giden bası eaalara ko 
nıdaıt- RM&vairkat tabdfdler he kıncbl 
pret.elıtAJıd&. IKıltdmlUtt\11'. 

~ --~--Cbuae Kınc. 17 (a a.) - Keuter: 

nı ilave etn tir. şabıh bft' tedbir olacagı flkrıııdedlJ". 

Vaşington 17 (a.a.) - Cordell HulJ., 
dUn akşam apğıdaki tebliği naşret
ml:tıl': 

Bazı gazeteciler, Japon uül ... ~meti -
nin ısrarı üze-rine, tngıliı: hukOn etJ
nin, Birmaqia yolµ ile Ç ne ~ılan 
bazı ne\ i eaa it~ı ta)ıdid ey~ -
dıgı hQberleri h~laılda Aawrıka 

birleşik 4e\~ hülalıoetiora ~
tai naMJ"IDl 9'N'U)uşlarclU'. AmeRJı:,ıf. 

~tsetkhbı~ 
hem' ... 

Londra, 17 (a,a.) B.eut.oc· 
:Seater ajanuuo, diolomaük mu
h~ ö~ gore Sovyetıer 
sdıi ~ :ŞUtJerı ~yattt Ctmil 
ve bM millAkat eınıa.sında Butl.cı: Sov
yef,fııer sefirine togıliı: JaP'>I nuza
ken1.a hakkında mal lat vcrmif
ür. Bu müza~ dijer al!k.a.dar 
hük6nıeileq ~ edilm.ijler
w 
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Koca YU8Ufan harekeilerl bMmmı 
allAlı: bullak etm1ştl. Botner hasmı
nın neresinden tutaca!ını ~. 
J>aha ayağa lı:alkmadan bir el tu& -
madan ayaklan kesilip uçuyor, min
der haricine dilfüyordu. 

Botnerin menajeri ~~ıştı. Peh
livanın yerden yere vurulması GDU 

ınaflüb eylemişti. 

Botnerin menajeri yanında bulu -
nan Ncvyork Ta;rmis muharrirbw 
dOnerek: 

- Görüyor musunuz Türkü? 
- Berbadl. 
- Faka~ Türkün ynptılı bu oyuıı-

Jar bir netice vermıyor .. 

- L:'ikin bu, vuruşlar devam e -
41erse scrscmllyecek .. 

- Ne biçim oyun anlıynmı,.onım? 
- Evet, Türkün yaptıgı bu oyunu 

bir turlü ögrenemedık. 

- öcrcnllir gibi değil ki: 
- Ensesine vurup dlışuri.ıyor .. 
- Öyle amma, bir manevrası var 

bu i•in'. 
- Elbette. 
- Ş mdı ikimiz birden ~ oyuna 

dikkat edelim .. 
- Ne k .. dnr dıkknt etsek n:ıfile.. 
- Ziyanı yok bir kere d.ı.ha gözü-

müzu açalım .. 
- P~l:ala .. 

kirpi 
mın clcnscsi-

nt: d n k " n ne b c,; nı 'nz.iyet 
al .rmıııtı. 

'\ u r, h •• mıııın elcı~cdcn yıldığı
m uill:ımıştı. Botııerin Wl'rınc çul~

nıyor, en esinden tutmnl,;a çalışıyor

du. 
Botncr, Yusufn cn~ini vermemek 

jı;ın .zıp, zıp sıçrıyor. F.nscsıni vermj
yor .. I:l mancvrclcrıle işı ıdnre etmek 
istı>ordu. 

Yu uf, bir ar.ılık h.n~ unın bile -
guıdcn Ji apıştı. Bır Çerkez kamçısı 

t:ı\ ı.1 ur ıbı hasmını ra1."Ur?u. 
Dotner, minderin içinde macuncu 

fırıldağı gıbl bir iki kere döndu. Ve 
olduğu yerde tutunmnğa çalıştı. 

llotner yere dü:rnemek için ecel 
teri dokmQştü. Olduru y~rde dwur 
durmaz hasmının ustline çullanarak 
emesinden çullanarak ensesinden 
yapıştı. 

Botner hasmına ensesini verme • 
mek itin kıvrandı. Fakat, Yusu.tun 
iı i pençelerine d01Cfl ensesıni kurta
ramadı. 

Yusuf, hasmının ensesinı kavradık
tan sonra, bağladı, O:;lune yuklendi. 

Botner, ensesini kurtarmak için 
sağa, sola nynk dejiştirirlcen hasmı
nın zorlu 5illesine ugr:ıdı . 

Yusuf, kuvvetli bır elense daha 
artnuştı. Bu seferki clcnseye iç br
panı da karışmıştı. 

Botner, iç tırpanla km'ı:ıık sıkı el 
enseyi yl,Jinc:e bu seter minder hari

cine detfl minderin ortasına yüz üstü 
düştü. 

YUUl: 8aml KARAYEL 6111 ......................... , 

Resmi daire ve müesseselerin 
nazarı dikkatine 

KAğıd buhranı dolayısile gazeteler hacimlerini tahdid etmek zaru-
Yusuf, zaten ~ tırpanını bunun reti karşısında kaldıklarından il.ıin fiyatlarına on kuruş zam yapmak 

için vurmUJtu. mecbu.riTeti hasıl olmU§tur. 
Hasmııu açık düşürmeyip olduğu Keyfiyeti alakadar daire ve müesseselerin nazarı dikkatlerine anedcriz. 

yere önüne düşürmekti. ..••illl••••••••••••••••••••••-
Botner, 7flz Usta yere dUşer düş-

mez, Yusuf derhal hasmının üstüne 
bir arslan gibi atıldı. · 

Botner, yue düşer düşmez bütiln 
çevikllıue saçrayıp kurtulmak isti • 
yordu. 

Fakat Yusuf, hasmını bırakmadı. 

Şimşek süratile yeti&tf. Yusufun has
mının üzerine atılışı eiddeUl idi. 0-
Janca )cuvveUle ve olnnca ağırlığile 

hasmının üzerine atıhnıştı. 
[Sonu var) 

lstanbul Aallye mahkemesi il un. 
cu Hukuk HlklmllOlnden: 

Beyoğlu Firuzağa İtalyan hastaha
nesi knrşı:unda Meri apartmanında 

10 No. da Ettaly:ı tarafından Kadı
.köy SöğuUü çeşme caddesi 85 No. da 
ebe FoUka hanesinde mukim Yorgi 
tskcnderidis aleyhine acmış oldu~ 
boşanma davasında M. aleyhii-ı ika
mctglılu meçhul olduğundan davetiye 
ve d:ıv:ı arzuhali mahkeme divanha
nesine talik ve caz.etclcrde Ufinnt ic
ra edildiği halde gelmediğinden mu
hakemenin cıyaben icrasına karar 
.,;erilmekle M. aleyhin evliliğin tah
mıl eylediği vaz.ifclcri i!a etmemek 
maks:ıdı ile evini terkeylediğinln 

subutu ve bir ay zarfında evjne dön
nıcgl lıızumunun ihtarına dnlr mnh
keıı1c<len verilen iUım tetkik edilmiş 
oldu~und:ın işbu tctkiknta k:ırşı beş 
gun zar!mda itiraz edilmediği takdir
de badema mahkemeye kabul olun
mıyacağı ve mahkemenin ihtarına 

ragmcn evine dönmeditinl mukir 
sayılaeağı ve mahkeme 20/9/940 saat 
9/30 talik edildiği gıyab karan ma
kamına kaim olmak tızere illin olu-

Gayrimenku.l Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden ı 

Lukiye Marya Ponapolunun 26130 hcsab No. sile Sandığımızd:ın uldığı 
(240) liraya ka~ı birinci derecede ipotek edip ,·iidesinde borcunu ver- : 
mediğinden hakkında yopıl:ın bkib uzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı 

maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icab eden Yeşilktiy 

Şevketiye mahallesinin Papatya sokağında No. 12 bahçeli ahşal> ev 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konulmu:ıtur. Satış fopu 
sicilkaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya iirmek istiyen (150) lira peyi 
akçesi verecektir. MJW bankalarımızdan birinin temin:ıt mektubu da kabul 
olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve tellAliye riısumu borcluya aiddir. Arttırma şartnamesi 1 
22/7 /11140 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işle-
ri servlııinde açık bulundurulacaktır. . ı 

Tapu sicil kaydı vesaiı· l!izumlu izahat da :ıartnamede ve takib dosyaun
da vardır. Arttırmaya girmiş obınlar, bunları tetkik ederek .satılığa çıka· ı 
nlan gayri menkul hakkında her ııcyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi
rinci arttırma 6/9/940 tarihine müsadif perşembe günü Cağaloğlunda k~in 
sandığımızda saat 10 dnn 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla- 1 

bilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimen
kul mükellefiyetlerile sandık alac:ı~ını tamamen geçmiıı olması şarttır. 

Aksi takdirde aon arttıranın taahhildü baki kalmak ~tile 20/9/1940 tari
hine müsadif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte aon arttırması ya
pılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakıla
cakbr. Hakları tapu slcillerıle sabit olmıyan al~kadarlar ve irtifak hakkı 
aahiblerinin bu haklanru ve hususile faiz ve mas:ırife dair iddialarını il!ın 1 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı milsbitelerlle beraber dairemize 
bildirmeleri 1Azundır. Bu suretle boklarını bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanl:ır satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 939/759 dosya No. sile 
sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu il.An olunur. 

• • • 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı, sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek is
tiyenlere muhanuninlerimizin koymuş olduğu kıymetin " 4-0 nı tecavüz 
etmemek tizere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek aurt!tile kolay-
lık ı&ıtermektedir. (6269) 

nur. • .................................... llliı .... 1111!111 ............ .. 

.,:::~~ 1 'M' •• ,. """"" H••
1
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11
• I Devlet Demiryolları ilanları 

Zehra ve Ndire ile Mehmed ve ................................. -------------• 
Huriye ve Zebra aralarındaki izalei W7 fl40 tarihinden itibareri milnhuıran 7.oDıuldak Cataıaiu ve Fil
,Üyu davamun cereyan eden maba- 708 tstasyonlarmdan Karabük latuyonwıa ve buradaki demir ve çelik 
kcmesinde bunlardan .ltırkçesmede tabrlka1arı namına nakledJlecelt cHer ıwvt demir cevheri> ndeo alınacak 
PeştL"ffialcılar ııokqında T No. ela nUfl Geretinl ltisterir yeni bir tarife ~U meriyete k.OalllınUıtur. Fula 
mukim evkaf muhuebed muavinJ tafsDAt tein ıstasyonlara müracaat edilmelidir. (6228) 

öliı lln.<ıan damadı ölü ;y{}zbaşı Şev
k<·tin karde1i Zebranın hali hazır 
ikametphının meçhul oldutu zabıta 
ımıriletile yapıları tahkikattan anla-
11ım.'i olmalı:la llAnen yapılan tebli
ıata ı·aı,ıınen mahkemenin mU1t7Yen 
h11lnrdu[u 1717/tMO saat 8/SO da set. 
mcı.ıiş oldulundnn bittaleb muma -
ileyh ZPbra baklu.nda 20 gün mü·l
dctle il!ınen tebligat icrasına ve mu
hnkeır,..rJn HJl/tMO saat 10 talildı• 
karar Yerllm1' oıdulundan yevm ve 
smıti mellikrda ıelmedttl w bir ve
kil göndcrm4!dili ve mtıddeti ltanu
n:yesı ı.attında itiraz etmediti tak
diroe davanm ııyabında bo.tanün ve
rileceği ~bQ makamına kaim olmak 
üzere ilAn olanur. 

Gayrimenkul Satış hanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdümipnden 

Annitin aallıiında 8508 besab No. sile sandığımızdan aldıiı (1500) li
raya karp birinci derecede ipotek edJp vtdesiride borcı.ınu vermediiin
den hakkında yapılan 1akib üzerine 3202 No. lı kanunun 46 mcı madde
ainin matuftı 4-0 ıncı maddesine göre satılması icab eden Botaziçiııde Bü
yükderede Bü~ere cadde3lnde eski 858.36-0 yeni 333.335 No. 1u klırılr blr 
evin tamamı 1,5 ~ müddeOe açık arttırm,ya konuımu,tur. Sabi tapu 
sici.lb7dma göre yapılmaktadır. Arttırmaya airmek tsti,yen (350) lira pey 
akçesi verecektir. Milli bankalaruwzdan birinin temhıat mektubu da kabul 
olunur. BirUmıiş bütün vergllel'le belediye reaimlerf ve vakıf ic&rC$i ve 
ıaviz. bedeli ve telliliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma prtnamesi 
25/7/1940 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık bu.klik ille
ri aervimıde açık. bulwıdW'Ulocaktır .. 

İstanbul Belediyesi llinları 1 

.a 

NOAGE BUZ 'DOLABLAAI 
Uzun ömürlü, az masraflıdırlar 

NORGE BUZ DOLABLARINDA 
Her nevi yiyecek ve iç~ekleriniz için bol bol yer bulabilirsiniz. 

Uzwa imOrlll ve a:ı. m.uraflı olmalan lUbarile paradan tasanııf eden;iniz. 
Şekli baricllerile btrtır lüks ev• olan 

NORGE BUZ DOLABLARINI 
Geliniz., ıörüofiz. zaman, para, bilhassa yiyecek ve içecek hususlarında temin ettiji ,Jktuadl 

isUfadelerinizi tetkik ediniz. 

N O R G E ' ları görmeden 
Buz dolabı almala karar vermeytnlz. 

ELEKTRON TORK ANONiM ŞİRKETİ 
Galata Voyvoda · caddesi No. 59 - 60 

Yıllık ilk 
kirası teminat 

210.00 15.75 Kerestecılcrde Merkea Windc mqva Ye aebu llnllıiında 
&2 No. lu dükkAn 

Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şartnamede ve ıakib dosyasın
da vardır. Arttırmaya airmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka

rılan gayri menkul hakkında her ft'Yi öğrenmiş ad ve itibar olwıur. Bi
rinci arttırma 9/9/940 tarihine müsadif pazartesi günü Ca~lunda kAin 
aandıjımnda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ibale yapıla-

bilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden pyrimen- ı 1 Milli Saraylar müdürlüg" ünden·. kul mQkellefiyetlerile sandık alacağını tamamen &eçmio olı:nası şarttır • ., __________ ._ ___ _._ 

240.00 18.00 > > > > > 15 > > 
180 00 13.50 > > > > > 27 > > 
27000 20.25 > > > > > 41 > > 
ıııo.oo l:u;o > > > > > 66 > > 
1'30.00 13.!lO > > > > > 58 > > 
'300.00 22~10 > > > > > 6 > > 

300.00 22.50 > > > > > 2 > > 
270.00 20.25 > > > > > 9 > > 
210.00 15.75 " > > > > 21 > > 
24000 18.00 > > > > > 46 > > 
270.00 20.25 > > > > > sa > > 
JC0.0() 13..>0 > > > > > 30 > > 
2:000 15.75 > > > > > 19 > > 
270.00 ~025 > > > > > 7 > • 

Yıllık kinı muh:ımmcnleri ıle ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı 

dukklınl .. r (1) sene mUddctlc ayn ayrı kimya verilmek Uzere açık :ırtbr-
m:'l .ı konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve l\1.uamellt Müdılrlillü kaleminde 
r,orul • ı,tir. ihale 25/7/940 r,be gunu saat 14 de Daim! Encümende 
y .. pıloc::ıktır. Talıblcrııı ılk tcmı t ~kbuz veya mektupları ve şartname 
JJı c lı..nce ıbr:ızı lazım relen v~ikalarile jhalc gunü munyycn saatte dal-
ı i encümende bulum .:ıl.ırı. 45947) 

• • • 
K:ır:ıkoy köpnisü Emınonu kenar ay:ıgına bitişik birinci kısmının 

yu,,. cltilmesi işi 19/7/1940 cuma gec:esi yapılacakbr. 

Hu ameliyat esnasında gece saat yirmi ikiden itibaren ertesi sabah 
s.'lat dokuza kadar tramvaylar köprll üstünden geçmiyecektir. 

Şiddetli yağmur ve fırtına veya kaldnma işinde lı:ullarulan vasıtalar-ı 
da umulmadık bir Arıza husua ~ iie ertesi ıece ayni aaaUerde 
devam olunacaktır. (a!'tlJ) 

Mndma1el kendi.sinin \ e Madam 
&ı ın:ının böyle şeylerden a la kork
J1Y.1dı ını nnlatıyordu. Cesaret noktaı 

mızanndnn iki kadından aşağı kal -
mak istemedim ben de bir yalan uy
durdum: 

- Blr defa da benim başıma gel
dJ madmazel. 

- Aman sahllı ml Mösyö .Alfı'ed 
llüllcr? Nerede? 

- Bizim taratlarda. 
- Anlatınız bakalım. 

- Bir ıüıı pederimin borclulann-
dan matlubatmı tahsil etmek ÜUft 
civar köylerden birine &itmiştim. 
Gıttiğim k6y dlSrt uat ileride idi. 
A vdette vakit 8ett11lf ve her ne ka
d:>r köyliller beni salıvermemek ls
trr.ı ·~ ise de ben dinlemedim,~ 
dan sonra yola çıktım, üzerimde 1ı;6-

çük bir bıçaktan başka 8'-J4h yoktu. 
Mikaella üümil kcsdl: 
- Aman Mösyö Alfrcd Müllerl 

mç gece ırplı:tl bir bıçak ile yola çı
kılır mı? th.erinizde para var mı 
idi? 

- Evet madma:zel, borçlardan bir 
kaç bin mark tahsil etmişUm. Ne 
tae yan yolda bir dere vardır. Fakat 
bizim bildJlimb aıhı derlerden de
lil, suyu filin çeJUlmlo adetA blr 

Aksi takdirde son arttıranııı taahhüdü baki kalmak eartile 24/9/1940 tari
hine mtısadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttum:ısı ya
pılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. Haklan tapu siclllerile sabit olmıyan alikadıırlar ve i.rt.Jlak hakkı 

sahlblcrinln bu haklarını ve hususile faiz ve masarlfe dair iddialarını ilAn 
tarihinden itibaren 20 rün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 
bildinneleri lllzımdır. Du suretle haldannı bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabit ohruyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Daha fazla malılmat almak istiyenlerin 938/1176 dosya No. sile 
sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu nan olunur. 

• • • 
DİKKAT : 

Emniyet Sandıjiı, sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek is
tiyenlere muhanmıinlerimizin koymuş olduiu kıymetin "' 40 nı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına k.adar borç vermek suretile kolay-
lık göstermektedir. (6262) 

ADEMİ İKTiDAR 

H o VRMEö'B i N 
Tabletleri her e~zanede

0

bulunur 
~ ıCPoate lı:11tuw 1255) Galata, t.t:mbul 

Reçete llB ctatılır ---
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hendek halini almıııtı, Tam o dereyi 
geçeceğim esnada önilme yedi tnne 
hırsız çıkıvermesin mi? 

Madam Sarina bağırdı: 
- Kaçınız! Mösyö Alfred kaçınız! 
- Nereye kaçayım madam, he -

ri!ler derhal beni ihata etmil)lerdl. 
Fakat yanıma aokulma!a da pek 
cesaret edemiyorlardı. içlerinden bi
ri: 

- Arkadaş! Yanındaki paraları 

teslim et, yoksa şimdi işini bitirir, 
dedi. 

Kendi kendime düşündilm; parayı 
teslim etsem babam soyulduğuma 
inanmıyacak,, ı;ilnkU bizim tarafta 
asla böyle bir hal bulunmaz. 

Madmazel 110I1 sözümü işitir işit
mez hemen gülmeğe başladı: 

- Sizin tarafta asla hırsız bulun
"""dığını sövlüvorsunuz: o vedl k.isi 

EmlnlSnU M. ş. BfK • .ınden: 
Yedek ~ yQzbqı (3SO..C 5) 

kayıt No. lu Hoınza Remzi oğlu 1~09 
dofumlu ltal)id ökçün kısa blr z.a
manda f\lbeye müra.caati UAn olu
nur. 

• • • 
Şubemize 9/1486 sayıda kayıtlı e

mekli 8. ncı sınıf tııtekçi (327 - 18) 
SUleyman oğlu Receb Aytnçlının ~ok 
acele ıubemize milracaati. 

FENNi SÜNNETÇi 

Emin 
Fidan 

Panaıman, ılringa, 

hacamat ve aıı yapı 
lır. 

Ev: Swıdiye istas
yon yaru. Kabine: Be
şiktas Erip apartmanı. Tel. 44395 

1 TiYATROLAR 1 ------' RAŞiD RIZ~ Tlyatroeu 
18 Tem.muz Perşembe günü akşamı 

Kadıklly Süreyya bahçealndo 
SÜRTÜK 

Komedi 3 perde 

ı - Yalovadald Rlyase\lcümhur kua'künün yanında inşa edilecek K~
tibi Umumilik binasının :ln§a:ıtı kapalı z:ır! usulllc yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - inşaata muktazl malzemeden taş, tuila, kum, çakıl, kireç, çimen
to, betonarme demiri, kalıplık kereste, döşeme ve parke tahtaları, kiremit 
ve çinko levhaları müdiriyelimizce loş.ut mahallinde muteahhide teslim 
edllecekUr. Çivi müteahhide 'aıddlr. Bu kısım inşaatın işçilik keşfi el 1063> 
lira 50 kuruştur. 

3 - Doğrama işleri kerestesi, mermer, cam, yağlıboya ve badana 
malzemesi, çiçeklik canıeklnı, kapı ve penr.ere takımları \·esaire gibi l.ıu
tün malzemesi de müteahhide aid olacak ol:ın iklnci kısım inşaatın kc~fi 

«12350• liradır. 

4 - Bu insaata müteallik lvan proje ile birinci keşif cetveli fenni 
&artname, eksiltme şartnamesi ve mukavele müsveddesinin birer surctkri 
c2,5> lira ~el mukabll1nde Dolmabahçede Mlllt Saraylar MüdfirHigtı k:ı
lemlnden alınabilir. 

5 - Eksiltme temmuzun 19 uncu cuma ıUnü saat 15 de Milli Sar •• ~1:ır 
Mtidilrlüğü binasında yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat cl755> lira c27> kuruştur. Ilu p:ırn-
nın eksiltmenin yapılac:ığı snalten bir snııt f!\'Veline kadıır m:ı1sandığına 

yatırılmış bulunması lftzımdır. 

7 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı bulunacaklar 
ve şimdiye kadar başka yerlerde yapbklnrı asgari c20 - 25» bin lira radde
sindeki inşaat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları göster
mek suretile Milli Saraylar Müdiriyetinde bulunan kontrol mlmarlığınd:ın 

ayrıca nlacakları fennJ iktidar şahadetnamcsinl ve teminat parası makbu
zunu muayyen zomandan bir soat evveline kadar kanunun tarif:ıtı daire
sinde tanzim edecekleri kapalı zarflar derununda eksiltme heyetine tevdi 
edeceklerdir. «5663> 

l 
, 

kiınrii? K I C . t . 
n.:n hiraı. şaşırdım, yalanım mey- 1z1 ay e m 1 ye 1 

dnı •• ı rıl .c:ık diye korktum. Mu\a -
tık bir ccv:ıb hazırladım: Umumi Merkezinden 

- Vakıa öyle amma o eün nasıl- M •• k •ı 
sa başka taraftan gelivermişler. Zan una asa suretJ e 
edersem benim köylerde epeyce bir 
p:ır:ı tah il <''t":imi haber alarak yO- 30200 metre kolan, 5100 metre kanaviçe 
ıuıPu bcı.('1. ·;!er. ile 100,000 adet kapsül ahnacakttr. NUmu-

- Olııbllir ya! Sonra ne oldu? nelerini görmek istiyenlerin hergUn Kızılay 
- Dedim ya! Babamı kandırmak 

mümkün değil. Paralan vemıcsem sahş deposu direktörlUl)Une mUracaatları. 
herifler ile uğraşmak da kolay biri İhalesinin 22/7 /940 tarihine mUsadlf pazar
iş değil, hiç olmazsa pınlan tehdid tesl . gUnU saat 10 da yani postane civarmda 
ile başımdan savanın dedJm: 

_Bana bakl.D.LZ gece lwlları, ben- kızllay aallş deposu direktörlUöUnde icra adi· 
de parn :falan yoktur. Olsa bile size leceOI ilAn olunur. 
teslim edecek kadar cesaretsiz bir •••lliiim••••••••••••••••••••••••• 
herif değilim. Defolun yol üzerin - Sahibi: Ahmed Cema leddln BARACOC.LU 
den.. <S.nu var) Netrlyat MUdilril: Macid ÇETiN Ba aıldıiı yer (Yeni Sabah Matbauı) 


