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Her Yerde S Kurut 

ltalyamo harbe 
girmesinin ikinci 

yıldönllmü 
r 
ıtnt,a ~ ~ bir f!eY 
mmıttıeeleilf bl;u.-ın'lfn'. 7ar
l&r ahhıwo, mukadchat ~ 
ıiimtiştür. Faşimıin nııper
yalizm hülyaları iflls -etmiş
tir. Flalmt kfmbilir, bu felô.Jııet 
belki de İtalyan milleti ~ bir 
saıa.det olaea.ktır. !tal.yan mtı.. 

1 Suikast muhakemesi 
' . 

Maznunlardan Kornnorıa Pavlof ta dün mUdafaafannı yaptılar 
ve ma~um olduklannı ileri sürerek beraefferini istediler 

Karar gelecek çarşambaya bildirilecek 

l 
.Ankara, 10 (A..A.) - Bomba 1 sum bulunduklarını ileri sür

'hadisesi rmaznunlann.ın muhake-1 ıınüşler, b€raetleri.ni istemişler
mesine buoi.in devam edilmiştir. dir. Evrak, tetkik edilmek ve j 
Maznunlardan Kornilof tUrkçe ics.beden kara.r verilmek üzere 

r 

Milli Sefl TRAKYA KÖPRULERI 
Re isicümhurumaz 
dün Alman büyük 

elçisini kabul 
buyurdular 

Kabulde Hariciye Vekili 
de hazır bulundu 

Bunların lesellilmü ve demirgolunan 
ilk işletme tecrübesi bugün yapılıyor 

Sofyadaki Heyetimiz bugün dönüynr 
GcrP--k Avrupa haUmn. ve gt"

rekse KiiçiikÇ<?:>mece banliyöım
na a.it ta-ıifc ı· ha;-iı nnüan son
ı a ilan edilecektir. letiui:n !'Ok kıymetli istidatla.n 

ve lm!O'Jyetleri ancek bi'.r hür
~t hawm ~de inki53f 
~r. İtalyan ka\'IDİ :medo-

Amerika 
İngilterenin ve 

olarak müdaf aanam.esini oku- :rnuhakooıe önünıfudeki çarşaın-1 
muş, Pavloftm tür1kçeve tercü- ba günUne bıraıktlm~~. ı Ankara 11 ( A .A.) - Re-
me edilen müdafaan::ıımesini de ~tuba.birimizin Verdiği ı isfoümhur btmet lnönii,, bu.-

Meriç ve Arda nehirleri. üze.. 
rindeki köprülerin inşa:..ı ta
mamlannmştır. Avrupa ile do?;· 
rudan doğ-ruya tren münakala
tını temin edeceık olan bu hat 
paıza.rte:;i gihıiınden itibaren iş
letilmiye açılacaktır. Yeni hat
tın ilk t.ecı·übesi ve köprülerin 
teslimi bugün yapılacaktır. Bu 
maksatla geÇen gün Uzunköprü
ye giden heyet dün şehrimize 
dönmüştür. 

Svilingratta müşterek gw· te
sis olunnnıştur. Makamiarınıı.z.. 
la Bulgar makamlaıı. arasınd::ıı 
mutabık k.Alındığına göre u.
ra.flardan b.iıi ne kadar dolu va
gon g-eçiriı'se diğer t.a.ı:a.f da o 
kadar boş vagonu karşı dPıruryol 
ları idaresine verecektir. Bö~·ic
li1kle vakit kayb('dilmiyecektiı. 

ui;yet dün,"asmda. daima giizi
de bir ıneTirle nmnzetttr. Em
peryniiun dfo..rdinci("D kurtuıa.
rak milli geli.~mesiyle, kiiltü:r 
ve medeniye~ ait vazifesiyle 
nıeşgul ok.\('ah bir lmly8lllll 
her tarafta S<.,-mpatt ve dost 
bulacağından ~plıe eilmıyiz. 

zabıt katinlerinden Bayan Mü- Tafsilatı gii1t Çaııkava Köşkleritu:le 
nevver Dülgü okumuştur. Her Ankara., 10 (Yeni Sabah mu-' Almatı Büyük Elçisi Von 

kararı 
Bütün harp 
Jıaynakları 
müştereken 

iki maznun uzun süren mlida- habiri telefonla bildiriyor) -A· Papeni T.:abul bı~lf!.."rm:ıı,.'}1.ar: 
fa.a.la.n.nda aleyhlerinde mevcut tati.l.r:k bulvarında patlıyan bom- ı dıt. Kab-ukle Harıcıye Vclcllı 
delilleri ayrı ayrı tahlil ederek ha ve Alman Büyük F.Jçisi Ekse- Şü"Jv'TÜ Saraçoğlu d4 ha:m· 
isoot olunan suçlarla ali.Jcalan lans Fon Papen'e müteveccih bıuumnu.ştur. 
olmadığını ve binaen.aleyh maw (SQn.u, Sa. S Sü. 1 de) \. J 

Dokuzuncu lşıetme Müdürü 
Hayri İsen ve arkadaşlarından 
mürekkep bir heyetin teknik iş

hullanılacah Yazan : HOS&i 1: Cahid YALÇll ,(AfRIKA HARBi l 
Londra, 10 (A.A.) - Reis B 

Do talvaıun har,be girmesi Ruzvelt'e M. Çörçil tarafından A 1 m an 1 ar . 
İtalya. i~in h.!r bakım.dan yayılan resmi bir bildiriğ, Bü- • 

Buton dünyanm dikkat 
ve alakasını çeken 
çok 'i ddetl i 

muharebelere rağmen bir zarar teşkil etti. Fa- yük Britanya ile Bir1~ik Ame- h k f d 
kat bunun ikinci yıldöniimii l- rikanın bundan böyle silah, mü- a em e 
talyayı felakete sürükli'}"ffi Fa- himmat, harp kaynaklan ve gı. 
~zm lehinde resmi ve yarı res- da maddelerini mii§tereken kul- tazyı· kıer·ın ı· v - -

mi propa.v,anda kaynal<laı·ının lanaca~darmı anlatmaktadır. J J h "J ~ 
faalivet sarfedebilmesine yara- Biıi mfüıimmat, diğeri gıda k tt d apOD ar a 8 
dı. Tabiidir ki Berlin mahfilleri madd("'lerinc ait olmak üzere iki ÇO a r • r 1 
de zayıflıyan Faşist kalblerin~ müşterek İngiliz - Amerikan ne- - SUSUyorlar.'-
!kuvwt ilfıcı şırmga eder gibı zarC'li ihdas edihni~tir. 
tatlı sözler aa.ıfetrnekten geri lhız\Clt'in Sözleri Fransız Garnizonu " 
kalmadılar. Bununla İtalyan hal- Vaşington, 10 ( A.A.) - Yeni V • 
kı bir roliddet i<;:in avutulac~,k İngiliz - Amerikan İt>Lihsal ofi- dün l ngiUzler ile aşı n gt o n Alas ka 
ve sanlld memleket hakkında iyi sinin i~tihs11 la.tın standartlaştı- bı·rıı·kte ... u··cuma açıklarmdaki muharebeyi 
bir şeyler olmuş zannı verikcek, rılm.u;uu hedef tal•ıp tutmıya.ca- -" 
halbuki kendi kendisiyle yalnız ğı sualine cevap "eren Ruzvelt La / ı.. t I feyid ~diyor 
ikalıp da son iki senelik ntlma- d · ti ki ff -" -e:nu~ r : 
tını soğukkanlılıkla muhakeme "Bu, bizim her zam~n yaptı- -o-- BE fN Ö 
ed@ilen bir İtalyanın vatanse- ğımız iştir. Bu ise devam edece- V • t • • 1 RL 'E G RE 
verlik hls ve sevkiyle ne acı ğiz." azıye ıyı v 

ıa.cı düşüncelere dalabileceğıni Rmm~lt §Unlan ilave etmiş- J • d 1 
tahminde hiç zorluk çeL'.cmeyiz.. tir: Lon<lra.dan bildirildiğine göı-e apon lar Aleusiyen a a a· 

Her §ey<len evvel İtalyanın "Kanad<ı.nm bilhassa zi.kı'edil- ~ib~ada Zll'~ı Alman k1;1~VOt.1:& rmda bir çok müstahkem 
h.aırbe girme şekli çok çirlrın ol- nıemiı; olmaı:;ına rağroe.n bu n şıddetle huc~a gcçnw~ıe~·· noktaları icc-al etmie.fer' 
du ve bu çirkin hesap da pek memleket bilfiil bu teşkilatın i- Beş İtalyan hucum.u ta.ı·Jedil- ~·1:> ~ .. 

yanlı§ çıktı. !nsa~laı- ~ıe kadar çincle<Ur." miştir. Bir Haıkemi müdafaa e-l [A~A. tc_l(JY'<f/~rtndan 
aı,addileşirse maddılCRs.ınler. ma- den kuvvetlerin komutanı Gene- huJ.asa cdtlmıştır] 
nevi ve alılaki güzellikleri ve =.· . :----:-- -~~ ral Köninl?', General Ritcbie'ye * Japo~ imparator!~ umu-
doğrulukları ne kadar hiçe sa- k~mseyı hayrete dU.~Urmıyet:ek- şu telgrafı göndermiştir: mi karar~_hıı:ıın radyo. ıle. Y:ı-· 
yarlaraaı saysınlar, içlerinde tır. . . "Siddetli bir hücum betle- . yılan tcblıgı, Japon denız bırlık 
kahramanca. ve yüksek harc'ket- ltal.y~ıı ~~t:ıerı h~~.e ~ır7 mek°teyiz. Lb,ım gelen malzeme )erinin Alaaka'da Dutch Har
lere karşı dalına bir hayranlık. melerının ilnncı yıldonumu:ıu geldikten sonra. hiç korkumuz (Sonu sa. s, su. 4 de) 

duyacaklar, adi ve küçU.k hare- 'kutlarken bu ~t~ ~lınama- yoktur. Zayiahm.ız hafifti.ı·." 
ketlerden daiına utanacaklardır. ya yap~ld~n hızmetı g~zıe 9aı1:>- Merkez Kıc:;nunda Amerikan bomba 

tayy~releri 
İtalyanların bekleyip bckl~yip tıı;nak ıstiyorlar_ ve t~~~erenı!1 İngiliz h8ıttının merkez i-ıs· 
de Fra.nsanın artık yere scrıldi- saı~ ~ephelerdeki teblikelı .'Y~ı- mmda şiddetli çarpışmalar de-
~e kanaat rretirdiklel"'i dakika- yetı ıhma~ . ederek. en muhım (Sonu sa. s su. 5 de) 
da harbe atılmaları eminiz ki, kuvvctl~ımı Akd_enı7.e ve Orta- ---------------
IMır ltalyarun kalbinde da.ima ı:ıat!k~ gon~~mesı _lt~yanın _har
bir sız.ı gibi kalacak ve bunu be gmnesırun neticesı oldagun~ 
ırusturabilmeleri için kendilerini yazıyorlar. İ~~yan gazctelerı 
çok zorlamaları icabedecektir. Almany~ya ~egil,. İ~~lyaya_ ya. 

Bu ookta üzerinde d~ha ziya- p~ış bir hlzmctı gof>ter1;.1bıls~
üe durnuyalım. Hiçbir ıtalyaruıı lerdi~ zavallı 1ta~yanların kaU:~ı
ka.lben beğcıuniyeceğine emin ne hıç olmazsa bmız s.u serı::mış 

ld - uz bu bareke-t yüzün- olurlardı. Yazdıkları bır hakıkat 
~en ~ya acaba ne kazanmış- olsa bile ~u ~e~ isb~t. ed:r?..1-
:t:ır? Şimdiye kadar ltalyanm ka- talyarun bır ıstifadesını mı gos
za~çlarına dair ortada hiç, am· t~~r? Yoksa ltaly~Jerla et: 
ma hi~bir şey göremiyoruz. ltal- tigı kanl.ardıı.n ve gırdıgı maddı 

elinde galebe kendilerin- zararlardan başkalannın kazan
~:n:almaık takdirinde bile. ist~ dığını mı is bat ~er~ . ... .. _ 
diklerini elde edeceğine daır hıç t.t-~lya, Alm.an;ı, ~ .gı~ı bı, ~~t 
bir garanti yoktur. Sadece Al- tefıguı yanmda ılı!.~cı nıe-> kide 
manyanın ıutfuna muhtaç bir kalmayı .~a.~ul ~ttJkten r sonra. 

zi ette beklemektedir. Fran- esasen buyük bir şan 'e ~ 
~ fonraklarını elinde bir rehi· f~, J:>ilhassa siy~ct alanın~a b~
ne diye tutan bir memleket vaı·· rıncı derecede bı: rol~ goz _ ~
sa. 0 ·da Almanyadır. Almanya· kemczdi. Fu!kat_ugra~~ m3:glu
dır ki isterse Fransadan bazı biyetler dolayısı~l~. bu~ua cıha~ 
. ı kopanp ltalyaya ihsan na.zarında pcl~ kuçük ~ır mevk~
~~ktir. Almanyanın gözün- de kalın~~ .~~~~deki ~hemmı
den düştüğü nün İtalya eli boş yeti de butun butun azaui~: ~~~: 
kalacaktır. Böyle bir mahrum!- ya sa.dec~ .AJn:anyanın yukunu 

Macar Başvekili Alman şehi!'lerine 
Kallay Romanya dün hücuma 

ile Macariat an başladılar -
arasındaki ihtilafı 400 tayyare Ruhr bölge· 

da görüımüı ! sini bombardıman etti 
Berne, 10 (A.A.) - Macar Vaşin.,<>ton, 10 (A.A.) - Diln 

Başvekili Kallay ile Hitler ara- Ruhı· endüstri bölgelerine taıaa.-
sında yapılan görüşmeler esna· nız eden İngiliz uça.kla.ruun sa
sında Macar - Romen gerginli- yısı 300 ila 400 dür. 
ğinin tetkik edildiğine inanmak V~oion, 10 (A.A.) - Dün 
için bazı sebepler mevcuttur. Almanya üzerine yapılan ha.va 
Alman hariciye nazırı Von Rib a:kı.nl.a!ı.na. birçok Amerike.n 
bentrop'un bu g6~mede ha.zır bomba uç.,aıltlan iştir~ etıni..s
bulunması müzakerelerin mev- tir. 
zuu hak.kında bir fikir edinmek Londra, 10 (A.A.) - Dün ge-
jmkruunı vermektedir. ce birkaç düşman taıyyaTeSi In-

Macar Başvekilinin Mussoli~ gilterenin §ark sa.bili üz.eri:nde 
ni ile görüsmek üzere yakında göriiımıüşt..ür. Atılan bombalar 
l talyaya gideceği zannedilmek- bir miktar hasar husule getir-
tedir. mi.stir. 

Mevsimin en oüzel röportajı : 9 
~~~ 

r RUSYA HARBi ) 

Sivastopol 

Jleyetmdz F.Arı.m:.,ıde 

leri görüşmek üzere geçenlıet'- Ediıııe, 10 (A.A.) ~ Uron
de Sofyıııva. gittiğini yazm.ıştık.

1 
köprü - Edirne demiryolunıın ı•· 

Heyet bugün şehrimi.re döne- letilınesine ait husu.~lan 1.esbit 
cektir. Bütün bu temaslar so- için Sofyaya gitmiş olan Tür.il 
nuruia müşwreık tarife üzerinde heyeti bugün Bulgaristand. n 
anJa.'1nalara varılmıştır. §ehrimiz.e dönmüştür. 

önlerinde lsu sporları mevsim; 
ord ular m 

çarpışıyor merasımle açıhy · r 
! 

Alman taggareleri\ 
şehri korkunç bir 

şekilde dövüp 1 

duruyor 

Bede n terbiyesi mükellefle rinin 
aene ik su sporları faaliyet ini 
bütün t a fmilatile bildiriyoruz 

sporları faliyetini bölge ba..-;t.um: 
lığı Şll şekilde düıJeııleıni~ı·: ' 

Rua'la r dayanıyor 

Seoonin su sporJaı ı mevsimi r 
önümüzdeki pazar günü Beşik
taşta. Ba.rbarosun türbesi önün
de yapılacak olan büyük mera
simle açılacafktır. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 

1 - Denizci klüpler ]ttiı'f•k w. 
yelken vesaitleriyle birlikte saat 
13 de yüksek deniz ticaret mef;_. 
tebi önünde toplanacaklar ' ' 
tekneler karaya çekilecektir. 

' 

[ A.A. telgraf/arından Lulfi fürdar ta.rafından açıla-
hulcisa edilnıiştir] cak törool müıt:eaM.ıp güniin ""' (Sonu Sıı. 8 Sü. 5 dt) 

Bt:!·rlindcn gelen habedc-den ı ------------_..;..-------------------

a.nlaşıldığına göre, Sivastopola 1 K ı E .karşı yapılıan son Alman hücu· 
mu, şimdi Rus mevzilerinin ga
yet yakınında göğüsgöğili;e kan
lı çarp~arla ba§lamış bulu
nuyor. Savaşlar ~.ok şiddetli ya
pılmaktadır. 

Berlin, dün sabah Almanlann 
Sivastopol şehrine 22 kilometl"e 
yaldu.ştıklarmı söylüyordu. 

Görülmooıiş Akmbu
Sivwrtopola. karşı yapılan ha· ı 

(Sonu Sa. S, Sil. 3 do) 1 

lond ra Radyosu 
Fransız sahil 

halkına içe rilere 

~---- s---------------
Mo töı$ l ü ve motörsüz na kil vası-

taları birliği de Pazartesiye 
faaliyete geçiyor 

Bütün ithal maddelerin.in bir- 1 likler mevznuna girmesi husu
sundalti çalışmalara ehemmiyet
le devam olunmaktadır. 

Bu arada geçen gün heyeti i
dare az.ı., reis ve murakiplerin 
intihabiyle bilfiil faaliyete ge
~ı cam eşya, kimyevi madde 
ve boyalar ithalat birliğintlen 

başka Tıcaret Vekaleti i:a,.-afm
dan teşekkülü ka.rarlaşim.lan 
motörlü ve motörsüz nakil vam
tala.rı birliğinin umumi toplan
ıtısı yarın Ticaret Odasında ya
pılarak idare heyeti azalariyle 
reis ve murakipleri secilecek ve 
ıbu suretle motörlü ve inotörsüz 

(Sonu Sa. S Sil 7 de) 

çekilmelerini ,-~~ll!=ıı!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!~==""""""'~=~~==~=·....,.,.,-, 

tavsiye ediyor . M LE 
Vaşington, 10 (A.A.) - Lon-

dra radyosu, dün Fransa halkı
na hitaben ikinci bir dilekte 
bulunmu.~tur. Radyo, Fransız 
halkına sahil bölgelerinden çe
kilmesini, bunun güçlükler ya
ratacağını, fakat buna katlan
maları icap ettiğini söylemiştir. 

Radyoda eunlar illve edil
miştir: 

Son dakikayı beklemeyiniz, 
i~erlere doğru hemen çekiliniz. 

------~---ı .. --~-----
Dün de Köy Enstitüleri hakkındaki 
kanun layihasının müzakerelerine 

de v am olundu 

Çeltik ziraati .dUzene konuluyor 
)" veni Sabah,, ın Ankara muhabiı'indan:I 1 

etin memlekette uyandıracagı biraz hafifletmıy.e _Ya~ım e~
~emı:runiyetsizlik ve protesto mekten başka bır ı~. gor~emış 
karşısında hiçbir hüıkfımet, hiç- oluyor. Avrupa.nın mustnkil, h~
bi ·· dayanamaz. Demek ki, tın sayılır, hesaba ka~ılır bu
b~~J~ .Almanyarun key- devleti gibi ya.şaı:~~ bır t~.k!m 
f ini yapmıya ve onun emir ~ hayaller peı;ine duşup ~c butü~ 

·etinden dı§an çıkmamıya bunları tehlikeye at~aA v~ ço. 
:~fım bir vaziyete düşmüştü. büyük, çok parlak ~ır mü~t<:fı- =SÜNGER AVCILARI --

* Büyük Millet Meclisi bugün Doktor Mazhar Gern l: , 'in 
başkanlığında toplanmış ve mü?.akereye ba~lanırken Kor J. 
Mcb'usluğuna seçilen Suphi Artel ile Burı-;a ?\Ieb'uı:;luğwın f- ı 
çilen Doktor Talat aııdiçmişlcrdir. Bunu mlı~ea!,ip I'\:ıfia \ 
kili General Ali Fuat Cebesoy söz alarak Şose ve Köprüler ir 
şaatı için gelecek yıllara şamil taahhüde gir.11ilme.<.;i hnkkıı 
da.ki kanunun tercihan vo müstacelen miJz~kcresini istemi 
ve bu cihet kabul edilerek lr:ınunwı müzakercmne geçilmıştir. 

Bu en ıivi bir ihtimalde, yani km kanadı altına sı~ınmı\f ~n
'Alına'.n anın galebesi takdirinde ci, üçüncü derece b.ır v:as a-
1talya0, bekliyen talihtir. Bir line giı~ek akıllı bır aıyaset e-
d · in ters taraiı düşünUlsün. seri midır? . . • 
ı:W. ış anın bütün ümitleri, hülya- :Maamaiih İtalya 1ç~:1 ,apıla-
lan Y bu kadar senedir büyült bir calt bir şey maatteessüf kalma
devkt haline gelmek için sarf et· IJU.~tır. Z~rl.~ -~~ş, In1;llrn~-ı 
tiği gayretleri hep birden mah- a.erat y_urum~tur. F.'~11zının 
voıa.cakbr. Fa.şistler rull3ıl bir em:perya.li.Zm h~Y~3? ıflas e~
ibarbe girişmiş olduklarını bil· miştir. Fakat kimbılir,. bu .f~l~· 
memezlik edemezler. Bu _harp ket beEd de İtalyan millctı ıç~ 
'b. ii.stemlekenin kaybedilme- biı· saadet ola.calrt.ır._ İt~.l~an ınil-
~ :1 biıt;ecek bir dava değildir. letiniıı çok k.ıymetlı ~tıd8:~1a:ı 

ftiı Akdemroe askeri ba.'kmı- ve meziyetleri ane:ak. bıı· hul'l~
dan YhlÇbir kıymeti kalmıyan bir yet havası içinde ı~şa~ ed~ıt 
idevlet haline gelecoktir. lir. İtalyan k.a\l'Dl.l ~ 'd en.ıt~ 

\ 4 İşin Faşizm için asıl feci ta- dünyasında. d~ guzı e . ır 
'İrafı da bu kıymetin fiilen şiın- mevkie namzettir. Emp~alizm 
diden zail olmak yolunu tutmuş derdinden J.t~~ak m~ _ge
olınasıdır. O derecede ki sulh lişmesivle,, k~tur ve nre enıye
muahedenamesi İtalyan askeri te ait vazıf esıyle meşgul olacak 
§evketinin sukutunu kaleme al· bir ltaıyanın her ?1.rafta. ~em
dığı gün realiteyi !kaybetmiş ol- p:ıti ve dost bulacR-ı:,Omdan şilpye 
maktan başka. bir şey yapmıya- etmeyiz. .. n...1.u YALCIN 
caktır. Bu hadise ise dilnva.da HtL~yin V<W~ . ' 

Tarihi "Bodrum,, Kalesinde Gördüklerim Kanunun maddeleri okunarak heyeti umumiycrıin kabııl 
edilmesi lizedı o ruznamede bulunan maddelerden Kazanç , . er 

----oı---- gisi kanununun birinci maddesinin A ve 6 ıncı maddesinin 
ı~te SİZ9 bir 8Caİp kitap ki, tas, tan Sayfa)8fl İç i nde, en mürf8Cİ 3 üncü fıkrasının tcf:,)irine ihtiyaç bulunmadığma dair Bütı.' 
Y Encümeni Mazbatası müzakere VI! tasvip cdihr.iştir. Mec li!' 
~övalyelerin, en muhteris canilerin ve en masum vatan bekçilerinin bundan sonra köy okulları ve cnf;tıtitleri te.c:;ki!jtına ait kanun 
'1 layihasının miizakere~>ine dev. n etmiş, bu kanunun 25 inci 

hatı raları birbirine karışmış: Tıpkı tarih gibi .. ' maddesi uzun görüşmelerden sonra encümene iade etmİ§ ve 
.___ _ ________ · -------- -----• 26 mcı maddeye geçmiştir. ~foclı.:, Cum::ı. günü topl:mnr.r.ktır. 

~-YAZAN si gibi siyahtır. Bunun içindir Çtkarilacak tahviller B odrum", karaya. birer 
yarım hil~ §eklinde gir

miş, yanyana iki ufak limandan 
mürekkeptir. Bu iki hilfilin or
ta yerlııden, denize uzanmış kü

r l ki, "Bodrum,, da Cevat Şakirei * lfiO milyonluk dahili istikraz için her bir tahvil 100 li-
NACI SADULLAH bildil'<liğim ilk arzulardan biri-' nlığı 95 Iirayrı ihraç fiyatiylc piyas~y:ı. cıkarıl:ıcaktır. Bıı t:ıJı 

_ _ si de, adını ve bahsini çok duy , viller yüzde 7,5 faize tabi tutularaktır. 
duğum bu meşhur kaleyi gez.. Çeltik ekimi 

çük bir yarım ada vardır ki, il- limanların ortasındaki o kosko-. 
zerinde meşhur "Bodrum,, ka.. ca, ve simsiyrı.h kale size. süt 
lesi yükselir. Bir sandala binip renkli martı krurnUarı takınmış 
denize a~ılarak uzaktan "Bod- · büyük ve çirkin blı· baykuş ka
rum a baktığınız zaman, sahil· . fası gibi görlinUr. 
leri~~ bembeyaz evler mralan· Bu ihtiyar kalenin şöhreti d~. 
mış olan o va11m hilal biçimli kendiı:;i kadar bü,rıık. ,.e kendı-

m~ olmuştu. ..v • * Ziraat Vekaleti harp dolayıc;i.) le çeıtık ekimini arttır-
T· aka.t bu arzumu ogrenınee, . mak ve ekime bir düze;1 wrrrıek ıLin .'ıhlıiyc V k1.lctiy ü te

''HHl;kaı ııas Balıkçısı,, n1?1 hi~ lmas!ar yaparak yeni kanun pıojc:;( ha ırlamı~tır. Projeye göre 
de ı o?:..~ a~~mıyı-'1 çenresı, Şimdiye }\adar çclUk kun.i.,yo11 'uı ınJ.ı Ji \.Ol' \ c.ı. i D\iyen bclc liye 
-:--filıı~~n cndısı~e affol~~ dok tarlarına ela yer v,_ri ıekt 'c pı' ~ de c ltik ala.nl rının 
bır cluı-ıın:ıümı zıyarete gıtmeyı 

1 

şehir ve kasabalardan uzaklığı t >sbit cclilmektı.:Jir. 
(Sonu 8a. 4, SU. 1 «!e.} 
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[ 
- ~ taraf,ı 8 itim® - rilen kaı'UP.da.n Pavlof haberdar-

J.ek:ti:r şey bilen bir kimse VBl"'- dır. Müdafaa.<;ll.llll rusça. yapıl
-. unları hakikat U-;'L."'.Dln:8: uim- masuıda feydaı olruadlc,ama, ka

( UZAK DOGU HARBi 11 Fransız Baş uki i 
Japonlar Cind& 1 M. Lavaı Alman'lara 

lti. olsun a.nlnt5ın. Bunu ıı.e--bilen. m verilnJiş.tir, dedi. 
De~ ne da i@den vw."dır. Pavlof. müda:faanamesini ?'ll&-

lfurnilof bundan sonra Pftl'- ça okınna.lt için ısrar ediyordu. 
çalıman aAımun ömer old~ Bunun üzerine reis şunları aöy
nun iddia edildiğini, h'tllbuki ledi: 
biuımı ioiD elde m.e-veu.t <mlil bu- '\..- 'l1ürkQ& metnini verecek
lunmadıtw s&yliyerek: p~ala· se versin. Vermiyecekse. müda
nanın öm.erden başlnı birisi ol- faadzn imtina etmiş sn.yılacaık
mak l~ eldiğini itklia ~ tir. Mahkeme, icabını ayrıca 

İtalyan krtafarmm Fransız 
hududunu geçmeleri 

muhtemel görülüyordu hare et İinde.. i~tısa~i .~~hada b~yUk 
ış birhgı vadetmış! 

rek §U ıınk ~nt. ~: d~oo~tir. 

Bu takdirde tahliye için Çuşien'in h:ıa Çin'li!erin 
Fransız hudut komiserle- elinde olduğu anlaşı ıyor 

A -Ehli hibı~ maktulün.~ Pa.vkıf: 
'.fıQ :y~ o! uğunu söylüyQr, - Eğer hılli!mler heyeti rus-

rine emir bı"le verilmi~ti · Çi!1 tebHgi. Japon kı~ıı ;kill-
T lısının Tchounsıeıı sımalınde 

~buki ömor 23, Y 9ınd r. çı. olarak oh-umama mllsna.de Londra, 10 (A.A.} - Dört 
B - Ehli h'bre geriye kalan etmiy<n'S& Komilo!a. vereyim, o hafta evYol Londrayn gelen bir 

f)ar~n bu ~ru:nm luristiyan okustm, dedi: habere göre, Chnmonix ve Sa-
-'"'•unınu "'~ rlH "" ı.~1.:1. •• ı.: 1 O.. '"""'-..,- _. "" .,.. ~~ Müddelumumt muavini Kemal voie'nin diğer Fransız r-ıehirle--
mor M mn dıı ı· sünn t ol· Bora, söz aldı ve dedi ikıi: rindeki hususi komiserleı\ 10 
muştur:. Haziranda İtalyan kıtalan hu-

C - Paı,....1a.nnn adi.llll kar- - Takdun edilecek lıer evra-~ k ı · b .:ı~ dudu geçtikleri takdirde tahli-
ı:umla.n u.~r ··Ü"fıi :irnıistir. l.n zabıt rntı i taı:afını..w.n okun .. .. 1 ı·· ye haz1rlıkları yapılması için 
Halbıık;i ömex:ı 1 ala ııbalwı. ve 1u..·u:a ce.m muh:tkome eri ur:ıu u 

B b Viı:ıiden emir ahnışlaıdır. 
halas.1 hiçlıi · ndıvat ge~ irme- k.aımmı icn.bmdaı.ıdır. u se ep· 
diğmi &ıv1uy r. !e nıü.d:ı faanıunenl.ı..:ı. J{omUof t.a- Savoie'nin İtalyanlar tarafııı-

D ~ Qtel mt.ıhi öı.ıcr:n altı rafındaı1 okutulmasına mü- dan işgali takdirinde TI'ransada 
ka.u~u:n:lu .aya.kl~ 111 mı11ııı.dığmı saatle edihncruesiııi rica ederim. vaziye-tiu ne kadar nazıkleşece-
aöylu fQl. lı:.ı.llı~ ev.ındc 1:1: !!Ü.tl ~u!1d3:ll .. soıı:·n.. aı;ı:ahkeme g':' ğini bilen Laval bu me .. cle hak i 
ka1dı-ını .eü'1ı' en Sıil an ö- reguu dilituıdıı. ı'1Uddeıuummı- kında müzakereye girmek bile 
meıin b{>_yl' " ı a.y ... k abıru' ol- nm talebi veı,;lıile her evrakın istememistir. 
madıgını b!ldi ı. ır. ı m~hkeınc katibi. tacafın~len o- -------------

E - ömerw iki~~ flfahlllda. kunnı::.ıJ:il kı..nuıı ıcabı oldu~un - Rusya harbı' 
b.lı: ben. bu!und ıu p r l ro.ln dan Pavlofun bu hu:-:~.:>taki ta
anla~lı,y~) . Halb ·ı. ~ı şJ.hıt· !eoi reddedfüli. I<.'.eyftyct Pa\ -
ler öm bosle b r en olnuı- loh ~·nlatıidı. 
dı •uu ooyUı ı . .Su ıf td ieı i \C Pavlof t ~rar süı alarak §ll.ll· 

bu te"~tlaı c1 lın o~ .ıltmak la.t·t ıoüyle<lı: 
mtul'.,Jnl.ndür - Tekrar et1.iyor~?11 ~ü~a.· 

-Baş taraft 1 inl'ide -

va aJwılan Karadeniz bi>lgt>si
nin f'-imdiye kadar görnıcdiği ,ır 
şiddettedir. 

Ttc'mizlfü? 

buradan 45 kilometre b tıda 
Tenangınıhn istikametinde hare 
kete geçtiğim bildirmektedir. 
Çangşa. doğusunda. çarpışmalar. 
cereyan etmektedir. 

Jap{;ı Zaytı1t 
Son iki günde Japonhr 7.000 

ölü vermişlerdir. En son Çin 
tebliği Çu§ien 'in elan Çmlilcrin 
elinde buiuııduğunu bildir ınek
tedir. 

B i rma1· yut1 
Müttefik ağır bombcı ucnkla

rı Blrmany·ıda iuroye taarruz 
etwJcler. \'e yr>rc1' bır rok uçak 
lara isabetler ı-.ıydetmı~lerdir. , 

Y ı • Giııod , 
.Müttefik ı.ı~akl ı ı 'Y~ni Gine

de Lae'ye ve Salamur'a taarruz1 

etmişlerdir. 13 diişman a\· U·ı 
çağı tn.11~·"'1 'eya hasQJ.'a uğra
tılmıstır. 

CebeUıttarıkta ha a 
manevreleri Ölt::.u adam öm rdu- lE>nı.eJ\: i- faanamem t.ıRhıh ecıılmemıştir. 

~in lıütun bu tıı: azı mu· . lıa.1le· İçinde b\'lkı cumle hatası var
rin oıtnılun. k.ılkmaı:.t lü.zımdır. dır. Vişi, şunları bildiriyor: .A.lgesn·as, 10 (A.A.) -- Ce-
Bu ıwku.ı.Ia.t av.d111Lıunadau. ö- - Tas!1ıh ettıktcıı sonra bir 

Londra. 10 (A.A.} - Fran
sız hududundan gel~.u haberler, 
Laval'in iktidarı eline alırken 
Almanlara iktısrdi sahada da
ha lıüyük bir i~birliği vadetmiş 
olduğunu ısrarla bildirmekte
dir. Bu haber, Londrada Fı:an
sa meselelerini yakından ta.kip 
eden mnhfillere, Laval'in Fran
sız filosunu teslime veyahut 
MHıvere doğrudan doğruya as
keri bir yardımda buluıımağa 
çalıştığı hakkındaki hnberlcr
den daha doğru gibi geliyor. 
Esasen Lava!, Fransız sanayi 
ve seu<likalara yaptığı deın g
te bunu göstennclrtedir. Mihve
rin Müttt>fikleı·e karşı miica.de
lesinc bir yardım olmak üzere 
Fransız sanayiinde sermaye ve 
emeğin tensiki Ye rasyonalize 
edilmesi bahis mevzuudur. 
---->ıııc----

Afrika harbi 
- Bcış taraJt 1 incüle -

vrun etmektedir. Bir H~kem'de 
bulunan mev:aler ise Alman ta
ı.:ruzlann~ dayauınıya çalış
maJ~:tadırlru.·. 

le.rı a.<la.m ö.uıct.Jiı· demek !ıiçlJir nüsha daha vcı !Jıltr. 
mana ifad ·etmez." dedi. Pavlot: 

"Rus ceplıesiııde .AJmruıJar I befüttarık müstah;kam me\"ıldi ü-

1 

temizlC1llc an.ıeliycsine Jeva:ın zednde bütün ge-ce hava manev-
etmektedirlcr. Berliud;n gelen ruhırı devanı etmiştir. Şafak Cok Şiddetti Hücu:niliır 
haberlere göre, mer.kez cephede söke.rken her halde A:kdeni.7..de 1 Röyter Ajansının Kahircdeki 

Oğh~den sonr 
SMıt 14 Ewnilo m"ıdafaa

ınna do\~ıtm etti. Kcn li.m u ulü 
kanunlar nın 1:Uda a .hakları 
iizcrlnde c-e mü ı;ır uğumı, 
buna. ra. •. ,;rueu ~ ' ,;: ne ili is
natların i.,b t ooı , d ·:ı.i an
lattı ve dodı .fu : 
"- A'bdt 

değil, iftll' ı ., . ı.unıuştuı·. 

- Okıınıı ' n ıı:ıtalar tashih bir Rus m.üstahkcnı n evkü is- patlamakta ohın borubalarmse~- muhabirinden: Bugü.u öğleden 
Erlllı;in. 01 air ki ynnllrı bir gal edilıniştir." leri işitiliyordu. Diğe1· taraftan 1 sonıa. alına.n bir telgrafta. deni-
mun1 ~ıkar, ıledi ve sonra mah- cı, Kızılr.::ı.lip te:;kilatma mensup 4 liyor ki: 
1~n,"'. · ı .. ·r <lo..,\a u.,...,tu. ı.::ı-wyeti\~ Gö!'6 1· =·1-· d"' Dü Bi h ·.;v:; "- u '""" rı:ı:ot:ör u .mı tayya..."0 un gece · k k ı 

Eu. l' :ı:l l ll m~:J·ıı mı .ı . So~·yet tebliği.ne göre, Siv:aa- CebeUittarık'a gelıniştir. Bunlar n r a ·eme arşı ynpı an 
ııın ru ca nfü.hnsı i'1i. P.t'\ lof: topol kesin'u.inde topçunun yardı- galip bir ihtimale gön~. Malliır bilcumlar, bu bölgede şimdiye 

_ Bunı··ı n -ulı·....+ı.,..; k~bul ır..ivle lıa.l'eket eden km.ı-larımız kadar yapılan hileumların en ~ ~ -"" ...... ~ - . dmı yaralı getiriyotdu. ı:ı'dd tlil · lm t 
e-J ... rim, leJi. düsınarun bir piyade ala.yun t.1n- ııtl e erı o uş :ur. 

V" biı ııusha laiıa. uz ıt.ırait: ğı~a.r ve klsmen im.ha et:miş· Japonlar lıa~ laA Bir Hacbeim'deki Hilr Fmn-
- Bu da t"ı< k· c nu il'ıdır. lerdir. sız garnizonuna yaııuan taarruz 

ltaf y i i ba rp 
yıflnda ne yaptı? 

Q .. 

Faşist ordusu, lngilteroyl 
Akdenizde ve şimali 

Afrikada tutmuş ı 
Roma, 10 (.A..A.} - St-efani: 
Buglin. 10 :E:bıziran, İtulya 

bugünkü kıtalar harbinin 3 ün
cü yılına girmekt.cdir. Harbin 
ikinci yılının sonundn, İtalya, 
Anglo - Saksonla.rın hesapları· 
na aylorı oln.rnk, yalnız dalına 
ayakta olmakla kn.lmıyor, her 
zamankinden de kuvvetli ola-
rak cephelerde dbğüşüyor. Ve 
M'üttefikle:rin Alınanlarla .Tapon 
ların clRima yanı baslarındn lm
lara.1< mukadderatı ooylaaıııağa 
ve son zafore birlikte ıvcrHıu;a 
azme miş bulunuyor. 

Bu yıl dönilmfuıde gazete tef 
sirlerinden çıkan e~n.'i m ·na 
budur. 

İtalyanın Akdımu:d"' ve Ş1mnl 
Afriknda İngiltere ·e lrn.~ı oy
ııadığ-ı rol artık bütilıı dünya ta
rafından tanınmaktu.dır. Fillın.
kika Loııdra baı blıı ba~ınd;uı
beı i ku··vetleıinin en bijytik b.ir 
kısmım, Bı ita uya a.d:ıla:rımn ve 
AS:\-•a imparatorluğunun mfü:'la
fa:ımnı da ihmal ederek, bu bi:>l-ı 
gede toplnnnştır. İngıltcre en 
bH.rUk taarruz ve müdafaa harp 
lerini yine bu bölgede vermw,.. 
tir. 

* Beriın - F"ılhrer. Macar 
Başvekili M. de K:afüı 1ya. A.lına-n 
I\:artal ni.şanıwn büyilk salip 
riilbesini tevcih etnııştir. 

* Vişi - Çekoslovakya dev· 
Iet reisi Hacha. Bcrline hareket 
etmi.'.}t..ir. Orada~ Eeydrichc'ın 

cer.ıa,,...c törenine .~il-ak edecek
tir. 

Küru.ilof s c -ve kar ı rnı-aı m 
Adil.U.ne olac •!)lld 1.1 -·aphe etnıc
diğiui, Türl1. hdl:~m er'nin vcre
cekı~ri k ın it.matla be1dcd~

Frık t cu:nle dü.~i.i'duklerl oln.bi- Son günlerd<'.' Almwıln.r 2.500 } ı dfü,ı:m.an hareketinin baelangı-
fü. cle<li. Bıt "'ıra<l,1 Pavlof aya- ölü vermişlerdir. SUSUyoı• af! cıııdaııberi eu büyük hUcum ol- * Londra _ Anıatika istih-
ı,fa ){a ımuo:.: ır:ı:tt:::;Pı:ı dörterek RıU:lbr., J>a.ıcllruyor! mustur Almanlar havaları u 
;~-miin sınJarın::ı. göz gc1Aiiri- " -Bav tarafı 1 iııı..."we- çakİı:ı.riyle kaplmnışlar ve Frn~ salat Direktörü M. Nelson bir 

ğmi söyledi 
Pa.vtofun Mu '_.fa. ~ı 

Koııı.ilo.LUn m · afaa.~ır J an 
swını sıra l a g .d·. Pavlof 1 

eya,'.: -kalka.ra ;: ded · d : ı 
- Miıdafaanın u uiu lı kkın

da kısa mat'Uzatt:.n bu uwnak is
ti· ~ füı 
la ru5QS. uy: 

~is: 

yordu.. ._, Sivas.lopoldan alınan son ha- bour'a Aleusiyen adala,·ına kar-, sız garnizonunu teslim olmak senede .Aım.ffikadtı; GO.OOO u ak 
berleırde de .müdafilerin mütlıif'-_ b kın ptıkl ~ b '~ak · · mı· al e·1

:
1

.11' :-;.mı· • •• :I · ~ Reü;, su ihtard·ı bulundu: şı bir as taaıTuz ı ya a· zoruncıa ıra..ıuu ıçın piyade W!IM f:> BOV enıışur. 
ta~yika :karşı sag-lam bir muka-ı b'ld' k~ d. _ so~kyınhl: . .'\. ·k d'.L ı.c var? rını ı ume ~ .. e lr. ıro bü.•'iik sayıda zırhlı kmrvet- * n .. ~--ı _ Tal-ı·ı~ 5.00(\ 

J - Yemet gösterdikleri bildirilmek- T bı· - 7 H · d - kuv .._...,u.w..ı ~ ..,....,.J. v 
B·tı t·t'"'1'fn riö ısü.ı. Mahkcm ~hu- , k 1 e ıg, azıran a. oıau leri hücuma kaldırmrnlardır. .,,,_#> CV\•el ya,,,.,,mLa. b;,.. k·-·1ına ... teu:.r. Almanlar bm·aya pe · c;:o ~ 1 · 1 k · ' · ı· -· ' ~ - _.,,.,...__~ ..... Uit1 

ZUl.,.~,i·• ~11ı .11c'iu le konu ul- 1 ık vet erıy e sı ·ı ıı;ı)lr 1r.l yapan Fransız garnizonu akc;;,aına do!!- aı·t mn,.d't.'1.~-t. tuv-'et oPCIV"'"'l 
- ı.u•-. ... • :ıniktarda piy.a:de kıta a1 ı. taı - J ·d . k tl · · Al ~ """'"' .uı;;.ı:lV • ..ı.t -~.r..., 
"''"'', :Mfü ~ınadıJ· n lı:t'a!' ettiITT apon em.z uvve enmn eu- ru vardıma gelen !nıtiliz kuv- ve .::ı~:ı .. - ;ı.,.n ... 1.~ bır' "'-11· ·~ ...,,...a 
.u• .. ~ lar ye tayyareler getirmişlerdir. d ı d b' k d'' .r ~ ~ ~ ~ ..,.,,, 
b..ı harcl\.eti ir dtı.ha ~ pa .. a siyeıı a a arın a ır ço,· U§- vetleriyle birlikte karşılık bir bulumn~ ve Bağdad müzesinde 
dışarı çıkarmm. ~..,.ad Vt-Phesinde man mevzilerini sustur lukları- taarrıu yapm!§tır. muha!Oi.Za a.ltma a.lımmştır. 1 

B.ındıın sonra PJv )fw1 mü- Al.:nıa:nla.ı· Lcningrada W§l. nı ilılve etmektedir. ı 

fıud :n okwuuıya b ı.•I:uı lı. Pnv- dir. Ruslar da.vanınakta ve kar- · ' '-· · · 
lof müd tt~ına Ştiyle bruılı- .. yük bir deııız nıurıarevesınm ce- . 

s.ı taarruzlar yapmakta<lırlnr. revaıı etmekte olduı::ıo-u Va!o}ing .. ,.ordu: 

2 

SABAH) 
ir ka9 ata &özOn ve 

gunon olaylarına dair 

Y•ı:o11~ A. C. S•r•çoll• 

Çonıın Halkevi .011 ve Ede
biyat Komitesi ta.Fe.fıııdml 

neşrU<Uleıı. "~rwnlu11 mecmua
sının ida.rehanemize gelen Şu-r 
bnt - Mart tarihli son sayısında. 
'~Çorumda. söylenilen atasözleri1

' 

ünvanlı gerçekten büyük bil! 
himmetin mahsulü ı.ıvmetlı bir 
yazı var. Mulın.rrir, • Çorumdı:ı. 
~ınlk ıara.su:uja s ylcnen a talnr 
sözünU toplamıs. Bunia ın ara,.. 
sında lstaubulda da ~mylenen a, .. 
ta sözleri bulunduğu gıbı mıin .. 
ilıasırnn Çorum lıa.valisin.e nıah-
sus olanlan da var. 
"Çonımlu" nuıı tvpJad!ğ· atn. 

söz! ri ı::ıı asında ôyıe manalı! rı 
var ki SMki gii.ruln .ılaylar.nı 
lkru:.-t süylennıiı:ıtır. M••,,.eüı; 

füitbi.ğü bir l<oyon, 
ıs gı d~1. ~ 

At:a sözu bIB'' m tmn dı,, en 
gc.ni;p.iycu ika.dro • .rr.ı. g~..elel'
de "bıu..>iıu dağıtılıyor, yarın ve
receğiz." kabilınden türlU ne ı
vata. rağmen ne fiyat tes'biti ış
lcrin.i ne de tevz'atını bir tiu iı 
y luru: k yıı.mı ....: ı} a ıt 
burolannı ia.c:.ıe m" dtirl 1*,...-uriÜ 

h brla.tm.ıyor mu He!e: 

~~h. i.-11.tlJ,."l )~. 
Oğiagı da ı;.iınr 

Te ·etıenıemııe h.- ı 
istif adt>-\!C ca.n r .. u.ı.n muh ıur 
ruhlu e ııa.11::a. iru Jftan \'e .lıamı
vetten eseı- bu.Iuuroa.dığ'llll an
latmak için hunlar hal"lnrula bi
çilıııw kaftandır di~ ooilııiz. 

Ü:rü '<."il it lmtmi:!t!l. 

Meseli ise, biroz kaba da o a.. 
soıı zııru.mlu.ı'Clr~ miu:ı.Bse bcllı. 
münaseb tsiz meydan o4urn la. 
ra yeltencıı bazı yı:ı.brı.ncı gaıolıl 
mnulel nn(ıe.tı. f a?..la ürkmive 
ma.hal olı:nadıfunı ima. ~tmcsi oa.
ıkımınd.ıw tıiıyük bir siyru.ıi hık
meti muhtevi gil:>i görünı:nek
tedir . 

Lafın !kısam "'Çorumda söyle
:n a:m sözleri" nin coıfo ıçin 
ibırka.ç kelimeye sığdırııiiıı3 b.]. 
rer lıibn...."4:. ni.i..nmnesi hükmünü: 
Yeıınıek hiç de lıa.talı bir iddia 
olmaz k"naatind yiz. 

Bravo Çorumlulara.. 

- Mahl.eın mıı · a ı v~r
du:. Bu talep reci. ediiml..-,tir. 
Ru cı:ku.nmtumıillı f yrl::ı yok
:tuı. Biz rus a. bıl:.nıvor . T~r-
çü inı v ·r m1 dcd 

Pavlcıf lind· tüı · ai: is~;l1a 
oldtlb"llllU i;,r edtki.en ~uura 
mu.hke1 l m· 1 fOOS!Ilill hen-
dı. mdn.n ya ı ın mü-

da.fuauamesi • ıt kı.tibi tara- da yeniden taa.ı:rnza g~ .A:la~~~yı!~~~br:aa bü- poı41 1 
111

1
-
1
• 

J tondan bildirilmektedır. 

vctle ~:~~~~l~~~e~·i, 1~~~
1

~
1

~~: Hilikevlarinde faaliyst nernn :~;:~ÜMfik ha- mera ·mı a 
1 

yo -----------
bi olmal:lıi!ım 'zorluklarln. kar- rel·,,,·tlerı'ne .. ı't oı-~· 1~ n .... --fü. 

1 ııal .. a"t hirl;kfgrı· ~"·lı ~ ~ b'lme Halkın kültür seviyesini yük- ~.,. ... tı.ıu.l\ ... .,....... i i U 1 "'* 
io1:i:'Jröi~e~~ ~d:u:ı~ake~ seltrnek için muhtelif halkevleri !;anyı~~~. 

1 

teJ~poli~larıe:<ı~f:u~~~~ ~~ - ~ ietı>afı 1 itı.cide -
nıe sıra.smda. kanunların ihl&l tarafından büyük faaliyetler ., ıuım.ı..~ ... ._ na:bl vasılıaıları b.irliği de oo.zar-

~e edili JPJ ··3 edı. İstida 
d i i t ttı. Bunun t "hi, 
p ılu yÖktu. Pul ya; ı~p iın
r.ıl bilo.irllru. T'l}rcilman, 
Pn.vlofun. pul Jm.P - ırınıy ca.ğ.ı
w, Ye bunu !m.ı.n. d etıniyeceği-
9.i söyl ·w bildirdi. Korıilloc 
müdahal eder~ i[lte tercüma
nın hatam old mu söyledi ve 
dedi ki: 

- Pavkı tır ·u ''Bu is-
tida <leJıldtr. TeıcUmrı.nlnra !ko
laylık ol.ıxuık içın haını lanmış bir 
trağıthr'' ltend;ısi i ahe-.n söyli-
Y~~tiı:. 

:Pa_vl~l:aıl t ci.i.man vasıtasi
le. te:kr8 r soru u. İsterse pul 
a.l.d.u1arttk ~pıştu.1nutsına m ü.s:ı
ade edildL Pı.vl · buna razı ol
du..Kol~.lık olıuak üzere pul al
dırmam ııo. k'a ıt .mitti y ~p:tırma
sı .iQin: dur · müddet te
hir edildi. 

lQ dalkik~ sonra he. ·eti hiılri
me ~ g ı. Bu d fa da 
Pa.vlılf jmzalo,ylp vereceğj.ni söy
lcdtğl. tcrcllme yıerine rusçn bir 
islidayı malılmıneye veııntlştl. 
~ ıtUrlq;cye c:e:vriltildi Pav
lof bmtda, rmaıdili olan rusça ile 
mna~ınm yapılma.sına mü
s:wle istiyor ve: diyordu ki: 

- Bu ınr.~® t-ernii.ma11la.r da. 
müuafaınna.menin türkçe metni
m takip edıerek yanlışlıklar var
sa düzeltsinler. Ben de müdafa.· 
m:ıamemi bu tashihlere göre ye
nide~ gözdeıı !!eÇiıi.p 3 gtiııe ka
dar kal~e vereyım. Ztıa t~rcü
rue dün akşlllll saat 9 da bitti. 

Bu sm:ıdn Korn.ilof söze mü
dahale etti ve dedi ki: 

- Pn.' 1 f demek iStiyor ki, 
müdafaa.namesinin rusça nüsha
sı haınrdır. Onu imdi vorcbilir. 

Reis: 
- Verilen mi.Jhletin kat'i ol-

ması lıa.Wkmi:b ge en cd:;>edi? ve-

edilmcsi g'bi , azıy tlere rağmen sru.'fedilmektedir. Bu arada Be- yen adalarında bir c:ok di~~m!n - Baş tarofı 1 itıcide - tt'l§vik müsab .. k;;:sı. 30 ~ı.ıstos tes.i günü:n.dc:n iiibareu fa.aıtljete 
dnrusnıa sırasında Koruilofla yağlu.Halkevi de bir müddet€'\'- müstahkem noktalarını ışga · 2 - Merasime i§tir.aık edecek pa.z.a.r: Yüzme faı?1piy-0nluok wü- geçooektir. 
birlikte masllm olduğumuzu is- vel tertip ettiği halk oyunları ve ettiklerini bildirmektedir. kafile Bahriye ba.ndoaunun ar· saba;kası. Diğer taraftan bırliğı bulu· 
'bata mU\·aff k olduk. H ldkaı- musikisi gecesi kin yeni bir ika- Mid-vayd.a... Japon Za.yiıatt. kasmda yer alarak Be~ı.iktaştaki YÜ'.llQıe Müsa.~ nup d:t birlik mevzuu daı"llline 
ti lıerhaı~i idcliananıe ile, zin- rar vermiştir. Buna göre, çok Çin merıbalarıı:~an ver~lenl Barbaros türbesine gidecekler- Ntw&cri it.hal olwınuya.n bazı itlıa.lat 
da.n du.varl:uiyle. pn.rm:ı.klıklar· ,büyük bir alaka toplıyan bu ge- lıabt!rle-re göre, ~~vay a ası dir. 100 l1ctre Serbest maddelerinin ait oldukları hır-
la ... izlemclt ku.bil değildir. H:ı- ce önümüzdeki aylar zaıı.fm<la muharebesine i§tıra~ eden Ja- 3 - Merasime İstiklal mar§i- 100 Metre Sırtüstü liklcro intisap et.ıroeleri Ticaret 
kil;:.,t da.ima objektiftir. Ben bir şehrin her semtinde büyük sa- pon deniz Jtm-vetlerı .4. zırhlı~ 4 le ba.şla.ruı.ca.k ve arzu eden Jdüp- 100 Metre Kurbağlama Vekaletince kararl~tırllıruştır. 
tarih öı>ı:-etmeni sıfatiyle çocuk- lonlarda, ve açık meydanlarda \'eya 6 tayyare gemısı, 4 agır ler Ba.r'OOrosun türbesine bker 200 Metre s~ Bu arada birliğe da:lıil bulunmı-
la:ra 10 yıl bu hakikati ö~~et- halka bedava ola:rak tekrar e.. kruvazör, 5 hafi( kruvazör, 3 çelenlt kova.ca.klardır. 100 x 4 &yrn.k yarış1 yan einko madeni eşya sanat· 
nüye çal~tım." dilecek hall~ müsiıkisinden parga.- deniz tayyareleri Uı.se ~misi, 4 - 942 yılı su sporları uıcv- 4.00 Met.re Serbest karla-rı da birliklere iUıal olun-

Pavlof, bundan sonrn., Ab- lar çalınacak ve mllli oyunlar 34 destroyer ve 200 tayyo.redeıt simi bölge bafikanı Vali ve Be- K 5. • ııru.,.qtur. 
mm.-ahmauın avukatı taı afm • oy.nanacalktır. Bu gö.ste-.rilere Ur mürekkepti. lcdiye Reisi Doktor Lutfi Kır- aiiOİaJ bayramı Şiırıdiye kadar mevcut kfu;:ıt 
dan kendisi1lc sorulan Rus edlb- tırak edecek ekipler hazırlan- lsi?ıı:teı· Yc:ttıtı.1 Ytttta§ da.r tarafından a.Gılıı.caktır. hazırhklar! \'e lilllkasv.ı itlıalatçılun b!ıliği· 
le.."ine ait sua.llel'den bahsetti, ıne maktadır. Meydana Çtktyur ' 5 - Bölge namına bir zn.t ve ne yaluızca hirlııci v"' ikinci ha-
da.va ımevzuu ohın suçla., ne de Üskwml' llnlk~ninde :Midrli-fty: deniz muharebesine Beşikt:a..ş Halkevi namına da bir Diin <.-iğlede-n sonra Bdediycde mur kHdıtla bir ıkısım mukavva. 
do.wa.daki. evrakla :ılfı;k u~ı omıı- Pazar günü Üsküdar Hnlke-; şahit olanlar, batırıhı.n 2 Japon gporcu nutuk söyliyecekelrdir. Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırda- itlı .• lı\tç1ları girınektf'ydi. Ye-
van~ bu yersiz suallerle n:vuluı.tın vinde muharrir Pey.ami Sa.fa tayyare gemisinin. 'Kngi ve Akn· 6 - Nutukları miltoe.lop De- rın reisliflınde, Dev.Wt Dc-ni.zyol- kaletin yci.1i bir lı:arariyle ımeru
sadece Sovvet ilim ve irfanını mühim bir konferans verecek- gi gemileri olduğunu söylemek- niz ~~arert: mek~e ~~~e<.:<:k lan, Llınan ve Ş:i.rketi Hayriye lekete ith:..l olunan her nevi 
küçültnıek

0

°futediğinl süvledi. tir. tedirler. ve s.ki11eriıı resnn gesıdlı:tl mü,. müdürlerinin ~tirakiyle bir top- cins kctgıtla.ı:la biltlnmm n.a-
Pavlof, müteakıben tıpkı Kor- ------------------------· teakıp :rntişabakaaa.rn. başlana- lantı ya.pılmıfjtır. Bu to lnnt.ı.da mnl ve gay i nıfunul ~fiğıtb.rm 

nilofun müdafaası gibi davayı r caktlr. 1 Temmuzda. tes'id edilzcok fü1- bu n.rada her çeşit mııka~:a, du-
tahlil edi•·or ve öm.erin sünnet- AN HABERLERi• ~1 7 - Yarı~ı ınrasiyle bildi· bota.j bayra:nıınııı piQgramI hak- var kat! tıan satışL da itlıal bir· 
sizliği. bahölııde ısrarla duruyor riy{>rlız: kulda !tonuşulmılfltur. ligıno gırmiş buhw.m:a!."tadır. 
ve beraetini talep ediyordu. 1 - Bir çifte bayanlar. 2 -- ·============================:;:::::;:;:::=::=::== 

Neticede ma.hhme heyeti, du- Bil' çifte erıkekler. 3 - lkl çifte ••Rmı!!DDE!!ial!n!ll'.!::li!liiil!!ll••mm11ın::m:ım•ul!!Q 
ruşma.yı karar için gcl.:.cek çar- Çocuk . Kurumu ba.yanlar. 4 _ nu çil:te erkek- ,u 
şa.miba günü saut 16 ya talik s 1 r m e ler. 5 - Beş çiae. mektep fililta-
etti. ltw. 6.-- Dört tek eıkekler. 7 -

1 Dört tek bayanla:r. - ---------A- k d Mllkelieflerin ScaıOO.k Su l Polis haberleri 
* Galata Yolcu salonu iaı."Je 

memuru Mustafa Gündüz dUn 
arkadaşı Edebiyat Fakültesi 
son sınıf talebesinden Ba.yan 
Ülkere iki giinlük muvakka.t 
ekmek h;,.rnesi yerirken yaka
lanmıştır. 

Xartnlda Maltepede Baş
eeşmede tawkçuluk yıı.pruı Tcv
fiıtle ıaıyni yerde meyhanecilik 
yapan Sefer, Ali adında.ki a.rka
cb.şln.rımn hıediYe ettiği rakı 
'zehirlenerek ölıntifılerdit·. Ceset
leri morga. kalrJırılmı§ı Ali ne
zaret altına almnııştır. 

Umumi kongr bugün m ara a sporıa.n J·aK:.tıyoti 
toplanarak bir senelik faaliyeti Milkelleflerin sıeuelik su itpor-

ıarı faaliyeti fiU ı;;ekilde taıbit 

t e t ki k e de c e k edilmiştir: 
12 '.femmuz pazar: Kürek teş.-

Ankara muhabirimiz bildiriyor: 

* Çocuk Esirgeme Kongresi yarın saat onda Çocuk Sa
rayında toplanacaktır. Mesai raporuna göre Çocuk E~rgeme 
Kurumu 911 senesinde 26 şube ile birlikte 94912 çoougrı. bak
mıştır. 

Anadolu ajanmnm murakabesi 

vıik milsabaka.sı. 19" Temmuz pa
zar: Yiizme !Illiilab ahırı. 2 A· 
ğustos pazar: Kürok t.e :vik mü
sı:tbakası. 1& Ağustos ~: 
Kürek şampiyonluk miisab k:ı.
sı. 23 Ao<'iılstos pazar: Yfizme 

İTİZAR 

YazunlZln çokluğundan • l-lint 
Esrarı" te.frikMlllZl ko:ı. amadı' . 
özür dilel'iz. 

TÜ iVE C ~HUfliVETİ 

ZİRAAT BAt'1KASI 
B.urııluş tarihi: 1888 - mıa.y{lsi: 100.000.ouo Türk Uruı 

~ube ve jruıs adedi: 265 

Zira! ve icru-1 her türlu n ıameleJeri 
Para. birik irenlere 28.goo lir. ikre.miy& veriyot 

ı. t rnıt hf'ı!'!tplanr.da 
itecek ı~ur'a ile a~ıda 

Göz.1'ıre y ş .. GvnilUe c ıztıı:np .. Krublcro en bUyük zevki veretı, 
En " el 2 ~k Romanı 

* Meclise Yerildiğiııi yn.zclığımız bir layihaya göre, Mat .. 
buat Umum Müdiirlilgu, Anadohı Aj:msıııın neerlyatindaki is
tihbarat isterini ve lı drolariyle bütrrcsi tat i.kat.mJ. murakabe 
edecek Anadolu Ajans;yıe beş yıllık bir mukavele yapacnktır. 
Bu mt;kaveledc Ajans Umum Müdürlyle İdare Meclisi azalu
rının tayin şekilleri de tesbit olunncaktır. 

Vekalet emrine ahnan kaymakam 

~ Ll1'el&tC 5.ooo Llr:ı 
• 4.IWO • 

• • B g h Mntlnelerden ltıbaren 

Si emasın a 

11 

Tnmamile Renkli 
VAHŞi AŞK 

2.30 - 5.20 - 8.30 
--....-~..--.-wı 

* Görülen lüzum üzerin& Erbaa. Kaymako.ıaı Avni Dümer 
~ek· et · e nlı nlltı,.ctlr4 ı 

Sümerbanka yapılacak yardım \ 
Sümer Bank1a fabnKa ihtiyaçlarının ikmali için hüku

metçe bir buçuk milyon lıra yardrm efil mesi hakkın n ka 
nun layihü.Sl BUtçe Encümenince kabul ~'ÜlXlişt.lr. 

• 



_.,,.,.,.ı ..... -
teldlf ....... _.._ .... ... 
m; M 'tL O illa o ı.aaBocl: ·-<>n-. lı , ......... =-= ........ sMJ8oit .... 

~=·~- .. ... 1N edamdu, .. ba ceftı-
"'"""· "Bodrum,, .,.... ... 
..,. ~ de -- .......... 
anJamıebm. Bir dolta, ..... 
dftl bir iti yapbrmak hodbtnli. 
llni ptermemek için, ... 
._tim. Ve ondan smu-, 
llUla '11odrma,, bNIJal a&all 
lilttiiJle gesdirecek bir bNk& --aradlm. Mlhayet, •ttabl, ba 'bult .. 
n4J,ma da dtm. Ve bir l8heh. 
"Bodrum,, • ....... oldu&am 
........,... lllrllllyle birlik-
.. kale b.plmndan lçel'lye gir
dik. 

Blltiln "Bodrum., balkının i· 
çille aığabileceği derecede bi
ytlk olan bu kaJerııin allkayı 0-
-ı ... abi1~ ı.: ... bir hU8U8i~ya..-- ~ .1-

tl yoktu. 
Hem inamı ba kaleyi, bir reh

... muhtac olmadNl da gw
lıilirdi: Çllnkt1 kalenin tarihini, 
bndl duvarlarmdaki hltıralar
dan okumak mtlmldlDdU.. Kale
• lralm ve ylkaek duvarları
nın idi tqJan arasma, eski Yu· 
nan aan.ylanndan sökWmU. 
illemeli mermerler de katılmıt
b. Bu mermerlerden bir çokla· 
n Uzerine l§lenmit bulunan "Ar 
ma,, lar, kalenin "Ehlisalip .. 
tovalyeleri tarafından yapıldı
ğına allmetti. 

Bu "Şovalye,, armalarından 
bullan, AdmiHhamtdin, -yi
ne mermerler tbrerine oyulm~ 
turalariyle yanyana ge1m1'tl 
Bu "Arma,, !arla. ''Tura,, 1ar a
rasuıda da, eski harflerle, ve i
ri iri yazılmıı muhtelif isimler 
okunuyordu. Sahipleri tarafın
dan, paditô turaıan, ve §C>val-
18 arma1an hizasına yazılmıt 
ba1unan bu isimlerin, -not et• 
tilim-- en kocamanlan şwılar
dı: 

"-Arap YaJmp. Urfala Ba
an, Dramalı Kalım~ GilW' 
Ali, Meydancı Kadri, Pehltvan 
Davut...,, 
Kılı hı llNIJ1l11 tanlfm

dan yapıldığmı, 80lll'& o.mantı 
imparatorluğu tarafından zap
t.edildiğini ve uzun mllddet zin
da olarak kullamkltiını anla
mü için, bu armalara. bu tura
lara, bu imalara Ye tarihlerine 
balrmak kifi değil mi? 

Kalenin ic;indekl genif toprak 
lar, etmeli de aaker çadırlariyle 
dolu. Ve timdi, Jrale duvarların
daki o tanılar, o armalar, ve o 
iaimler arumda llebmetçikle
riq.tmulan da var. 

işte Bil.ıe', bir acaib ve koca
man kitap ki taştan aayfalan 
içinde en mürteci tövatyelerin, 
en muhteris impulltal'Jarm, • 

hunhar clnilerin, -vatan bekçilerlnliı 
birbirine lranflDll: tarlb 

~valye armalarından birinhı 
altına. kocaman harflerle, 111 
kelimelerin litineeai yazıhnı9: 
"- Din ulnmd&!-
Bllytlt kule kapıJamıdan bl-

rln 'n berindeki hllnkir turası· 
mn yanında da, siyah yağb bo
rayla. ve usta bir hattat tırça
liyle yuıımıı tu kelimeler oku
nuyor: 

" o.. .. u ... hım k 1 - "'~ ço yaaa .... 
Sonra, kaim ve yüksek kale 

duvarlarına baka baka taaa8l 
ve hasreti ~ Mehmetçığin 
yüreğini okuyoruz: 

"GM ma gfifl batssı, 

"Bu - ''" l:ul ,.,..., uy ari göruitn geldi, 
"Açıl ko'le loaptat! .. ,, 
Bıraz daha ilerliyoruz: Vak

tiyle bir "Kalebend,, in kahve 
oc olarak iflettiğf, -kapıaı 
ihJerhıde hAJ& sallanan teneke 
le daa •"'•11Jan-- lraranlü. 
ve harap bir 00.ıma daYarmda, 
ld a nülrteci f6ftlymin dava
m ıe muhteri& b8Dkllaı ml8tik 
ı arl8ma dauiyle, ve daı•-

lalı "'" 1 ••• Brik hantiJle e en tu lreltmelse rutlıyo-
ruz: 
"- v ereslye yoktur! .... 
Ve nihayet, lirin, ve fi1M.Of 

bir allrgiln, sanki Jl!NletUp 16-
valyeslne, hem ()muutlt lııll"'9-· 
toruna, hem tasalı il...,... 
hem de, lpt.en kazıktan lmrtal
mtUJ cinller arasında ~in pa-

•71& ...... tlaaret yapnalır 
Jdllyum& ıra,.. o lıaWlencl 
ahfteiye hitap .... 'libi, --b& 
rap bine duvm tıir klee-
ciğine- "' mtisteltsl öjldtl ·Jattınmt: .......... 

"S.mmw.tl-. 

-~.-ur----
- lralıa 4'lftrlardan birlnhı clibülcle açalnt lllyUkçe bir de-
liği &Weıwek eaefll eeefli igi-ı .r gekiyQr, w: 

- 8lr.e, diJor, .... dair llir 
aıey ~ama gttcwmL 
J9C8kelnig! .. ., 

Onun, bu m111raddmneabae ay
Jan dltmlJecek üleriniıı ne 
elab1Jıeceiiiıl keBtinmediğim i· 
.. merakla dunıyorum: "- 11ıı.--.. AIAH-- t &IV.llUUU, ~va--••• 

O çekine~: 
"- Bilirim, diyor, Cevat Şa

kir Bey dostwımdur. Onu çok 
aeverainiz. Hem timdi. kendisi 
yok, Allalu var. Yalan eöyler-
88111, iki elim y~ plir: Doğ 
rusu, onun Bocti'mna, Beckum
lulara ettiği iyilikla- bllyWrtür. 
BUDdaD ötiırtl; on• hepimiz çok 
aever, çok ayanz. Fakat sağ o
lası mübarek, ili kaleden ne i&-
ter bilmem ki? · 
Şu duvarda görd6ğthıtız deli

ği, dinamiUe o açDUftı. Kale du
vanııuı daha bqka yerlerinde 
de, yine onun tarafından a<;ıl
Dllf koca koca delikler var. Bir 
glin yolda, kendisini çevirip, 
tatlı dille: 
"- Cevat Beyciğim ... Bu ta

rihi yadigira ziyan vermek, si
zin gibi okur yazar ağabeyleri
mbe yakıl}lr mı?,. diyecek ol· 
dum. Birden, Mkeden bindi gi· 
bi kabardı. Ve: 
"- Eğer elimden gelse, o ka

lenin ild tqını birbiri üatilnde 
bırakmam! .. ,, dıyerek yürüyüp 
geçti! .... . . . . 

Şimdi, "Halikarnas Balıkçısı,, 
nm, ti. temelinden c;absma ka
dar kendi emeğiyle ymptığı bem 
beyaz evinin deniz kenanndaki 
genli ve nefia veraadaslna ku
rulmuş bir sofranın bl.fında· 
yız. K:uşamıza dikilen "Boci· 
nım,. kalesinin, gittikçe karan
IJMelf&ll ırce...... allleti" arka-
81Dda, fJl(erl görlllmemi§ renk
ler yaratan muhteeem bir grup 
başlıyor. Sanki, renkleri gökyil
silnde gördilğilmtlzden çOk da· 
ha kala.balık ve çok daha tatlı 
bir alaim811ema, lWd bir plin 
bquıdan d6HhnU. .....ı.sz bir 

• 

•••• 

SARI NEHiR 
B &his mevzuu oba yalnız Çin'in Sarı de bu 1ıehlikeler erkek, bduı ve çocukların 

nehri değil. sacak m~etlerde bu- hayatını tehdit etmektedir. Bereket versin tn
lunan müteaddit san nehirlerden her· gilia kimyagerleri, bilhassa suyun 1asftyaD 

hangi biridir. İnsanlar milnikün oldukça suya ~in klor kullamna:k suretiyle bunlara kaqp 
yakın yerJeşmiştir. Çiinktı onlar için tlU ha· gelebilecdc sillblar bulmuşlardır. Klorun bu 
yattır ve bu tabU his yüzündendir ki birçok maksat için ill si8tematik istimaliııi Sir .Alek· 
nehirler, mesell Tiber ve Ganj nehirleri bayat sander Houaton'a medyunus. Mumaileyh i~ 
.,. aınm; hakemi aıfatiyle ilih olarak t.ebcil Jdoriti 19CK te Linkoln'de ağır bir tifo 81lp-
ectibnitlerdir. Bu nehirlerin uhDleriııde otu- mnda bllaıwnlf ve billhare lpoklorlt mahl6-
ranlar, kendilerine hayat veren bu suların ay- lü yerine pa teklinde klor kullamnıya bqla-
ni .zamanda ölümü de beraber getirdiğini tıak- nıJnuebr. Bu usul halen daha fazla rağbet göre 
dir edemezlerdi; çilnktl hem kendileri, hem de mektedir. Klor İstimali, bilhusa seferde olan 
hayvanları bu 8Ulann kolera. disanteri, tifo ve ukıerler ve dtilm&n tarafuıdan kirletilen su 
ctiğero hutalıldaruı mikroplariyle kirletmekte medlalaruwı bulundukları mntiler için kıy-
idller. Avrupa ve Amerikada bile sulh mede- metlidir. lngois kimyagerlerl su mmıbalarmm 
niyetinin bOtUıı boelukbn içinde nehir ve de- emmyetini muJutfHa etmek suretiyle mUJet.ln 
re alan 'bil1ik eehirlaNe ,....,_ mll)'onlar- ~UnmllJa _.._ ll8Ulleri :mllllh içbl 
ca ahaltnin hayatım tehdit etmeıktedir. Kik· dalmf amette ~ Dünyada Dk ola
roplu içine sulan ve bulaşanı Jt1r1me Ju.ws- ralt dcaıl mlkyuta lrkJr imal eeadf dan fa.. 
Jan vuıt.uiyJe Jıaatahklıar algın haline t.ıCb--cilia ldmp saaa.yi üfi miktarda klor .. 
plebiUr. Jluglhı her Zamandan daha aifa-~ ipoklorit İmal ve teanm edeceil JMIV'kidedlr. 

lm/Jerisl Chem1cal lrulustrıes Limited 

duvak gibi ufka yığılmış. 
lçimde,oglln;yaptığımyoru-~ .................................................... ,,., cuk~egezinti8iniıı,yilksek,ka ____________________________________________ _.. __________________ ___ 

bn duvarlardan kalma kaavetli 

~, lıafamda Cevat Şa-1 RADYO PROGRlMI) 
"- Canım, koca Bodnmıda 

gezilecek, &6rlllecek bafka yer :;;.- 11 H 1 ~ı 
mi yok!., diye Mke1i sesiyle, az ran ı:rs 
re1ıJ>erimbı beni de 411fthıdlren 7.30 PrOll'lml l lt.11 Dans MQziii 
auall var: 'T.11 lltizlk 11.ao Ajans 

"-Sal oluı miberek, lll ?.41 Ajam lt,41 Yurttan 
kaleden ne tater bibmem ki!.,., ı.oo Müzik s.r .. 

Ne tuhaftır ki, Cevat Şakir, 8,15 Evin .. u 20.11 Rad7o Ga. 
aonnak iatediğtm auaff. g6zle- 1uo Proııram •·• şarıa ve 
rimden okumue gibi, eözfl kale- 11.11 Kadınlardan ~ktller 
den agıyor, ve parmaimı ona Puıı 21.01 Ziraat 
cloğru uatarak: 181'kılan TakViml 
"-Şuna bak, tllyor, 111 enfes 12.G Ajans 21.10 Şm-kı ve 

grupun önüne, eaatirl bir etki• 1uo Fasıl TllrkUJer 
ya gibi dikilmi,! .. ,, Şarkıları 2UO Konupna 

Artık fırsab kaçırmıyorum. 11;eo ~ 21.41 llOzllt 
Ve gUlUmsllyorum: 18.03 cıne l'uı1 22.ao Ajans 

- O kale aenin pek sinirine 11 oo Konu,ma 22.G Kapan11 

l•tanb•I Plgal Manllabe 
Ko111lagonıından 

tıAn No.a: 111 
Kuru oaJ'U' otn ve ...,anlana Satnm! edPdill ..--... • ,am 

ilkele, tatuJm, Ye uil' telUm- maba11erbı4ek1 mbl! ..... a,.u.n ........ 
dakJ felrilde telb1t obmm~. 

Kuru Çayır Obl 

Yılın haU•d• kl8-ı 
Kurut 

.... 
aAMAN 

Yılın Halinde Kl'
K•"'f 

1 

7 

Gayrimenkul Satış A 

l•tanbalEllllllgetSandıtJı 
MlldllHlll/bHl11n ı 

laleıındllr ... Hal8lı Tahslaı ........ JllltMH ...... 1 • <ı 
.............. aJdılı (55'0 Hrata lmta) llulbmtrt.e.. ellll l"INrala ~ 
Memdw maNJletılnia eelı:i Biçki Yurda,_ Ku:PUla ........ -'i l;I ,... 
iti 10, lJ, H kapa numaralı kAllr eYi birbıcıl .....__. lpotlk flmltUr • 

no.,,ada nıewut Kedutıo t.eebltine monemt tapa lıaJdlnda wll6ı 
~ mmJculOrı .. Alemdar maba'Jeslnla KuJulu ......... .-S '8 ....._. 
rer Yeni QD1 kapı il ada 2 panel DUllWah JM,&O metre .,_...._ ..... 
tannda Ueir fN olduiu be:Pma edlllnilUr. 

lkraa 4losyaamda mevcut kaclaltro .............. btldadu bir ~ '* dliel' tarafı 10/1 arkası 11 ,....ı 'DMl'DlllÜ -haller ld Kuyulu ~ 
ll1'le ıubclutmr. 1 

ltrw - olan muhammin nponı mUC!lblw .-ar P1rl me11ıkul~ 
umum ..._.ha11 JSI arpn munba.ı olup llaDUD ita .,... murabbaı 
OzeriM kAılr dGtane Ye tavam abpp bodrum ve tara.aün maada 
• katla w ~. (Binanın lcl 'bo1ah dlta llftlldlr) BiNADA: 115 
1 ... 1 muUak, • lleJA, 1 Hamam. ı x..,.., 2 s.mc elektrik ft ... 

.. -- teailatı ftl'dar. 
V"'eslade bcırean verilmemınıb-den clolQı ,...ım takip Owine a. 

11UDW'811 lrmuaua 4' ma madd.mln matufu • ma _,.._. .. aılre ...._ 
muı icabedea 7'lbnda ,..ıı klllr' ., bir lıacak - mWı .. llClk ut
tum878 konmuotur. SaQI tapu sicil kQdma &öre~. Artbr-. 
a1qa lirmek iatiyen (1000) lira pe,' akçesi vereeektlr. 

Milll bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmif bütün verıilıer belediye resimlerl ve vakıf icarelt ft ıavJ&. M
dellle ve telliliye rOsWnu borç1un aittir. Aııttınna llli1rwneal 11/t/NI ta
rihinden itibaren tetkik etmek Jııtiyrlllere Sandık Hukuk illeri Senlıkindl 
açık bulundurulaeaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lflzumlu izahat ta Pfto8-

' .mede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya sfmıiı olanlar, bunları tetkik 

1 
ederek satıhta çıkanlan pyrl menkul hakkında her fe7I Olrenmff ., 
ve telAkki olunur. Birinci arttmna 10/8/142 tarihhıe te.adat ~ Pa
zartesi 8ilnü CajaJoi)unda kAin Sandlunızda 1aat 10 dan 12 79 bd8r ya-
pılacaktır. 

Muvakkat ihale J'8pılması için tffUf edUecek beclelin terelban alın
ması icap eden ial'ri menkul mükellefiyetlle Sandık alacajmı tamam• 
'9Çmif olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahbildO bAki blmak 
l8l'tile 28/8/942 tarlblııe müsadif Carpmba eilntı aynı mahalde ve 81111 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ~ menkul en (cılc an. 
iırannı üstünde bırakılacaktır. Haklnrı tapu sicilleri de sabit oluu7*D alA
kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu.ile faiz ve ma
..rife dair iddialannı ilAn tarihinden itibaren 20 ıon içinde evrakı mtısbl
telerile bel'aber dairemize bildirmelen 14zımchr. Bu SUNtle bakJınnı bil
dirmemle olanlarla haklan tapu sicUleriıe sabit olmıyanlar sabf ~ia 
paylapnaaından hariç kalırlar. Daha f'2la mahlmat almak lstb'enler1e 
940/1605 dosya numaraıılJe Sandığımız Hukuk işleri Serv1sfDe mOracaat • 
meleri lüzumu ilan olunur. 

-Dll<KAT-

EllNtYET SANDI(;I: Sandıtıan, alınan pyrf menkulil ipotek ~ 
mek brtlyenieie lftubarnmlnlerimizin Wwyınuş oJduPu ~ % tQ • te
cavüz etmemek uzere ihale bedeuwo yar ına '1mdar borç vermek -Mnııı. 
kolay~ 4ildermektedir. (63U) 

dokunuyor?.. ··--------.... -

Bu fi7atJara tstanbul Bıbli;vt hudutları debl'Unde, limit, Yalova, 
Cataıca ve clvaruıdan ceıen ot Ye l8IUDlardlm klloda 1*' Jmrue, Kü:lpMr 
ve dvUmdan ... ot '" _..,Jarda - kiloda bir ~ INnq nalrill 

Onun, bu mevzuda konuşma-
ya hazır bulunduiu belli: 

"- Duydum, diyor, bugün 

maarafımn ilAv.ıl bba1 o1anı1u1u • olunur. <•1> T İ Ş B A N K A S 1 
~=-:: .. -:ıı: ============== • 

gidip gezmişsin! .. ,. 
Ve, k~eye &ı§iklr bir nefret. 

le uzun uzun baktıktan sonra: 
"- Biliyonuu, diyor, kaleyi, 

"Saint-Jean,. .avaiyeteri yaptır 
DUŞiar. Geçenlerde, kaleyi yap
tmmludan birinin hltıralarmı 
okunmştmn: 

"- Bir gUn, diyordu, sabah
tan aklanı ttzerine kadar, civa
n bne kant doJapn" ve ka
ı.in inpaa.da JnıUaınJmaya 
.... ~ aramqtık. Nllıa
yet, graba yakın. bir 4af .... 
llnda. itinayla ,antalDmt, ve 
UlltBlıte inti;.amla latiflmmiı 
bembeyu ve enfes mermerler 
lauldulı. Bittabi derJaal k•1111a
Ianmua yaplfbk, ve, vurduk, 
kırdık. yıktık, çoğunu ll&ldip 
llhlle tqatbk. 

Erte8i ll&bah ayni tepeye cıt
tıiımız zaman, yıktıflmız o 
mermerlerin dibindeki bir deli-

dönilfUmüzden IOlll'a ayni yere 1 De 1 D ·= D •ıA la 1 Ktlçü ta•rraf 1942 lllWlıraEBI 
bu1~0 ~~t·ı:: v et emıryo an ı an n 0 huaplan 1942 :~=~=== . 

up aoym.....,. ...... 
Tabii, ~. "vurup, lfuhammen bedeli 

18148 
(• 6c bin 18a Jmk lekb) lira 1 (6c) lmn1t iKRAMiYE Pl.ANI : : :: : = ~ ! 

lanp, yıktıldarı,. o "lat tlate in- llma •ubtellı reak " eb'atıa ı0G0 adet ve Qm iM metre manıbb11 - .. 
tlumta l8tiflenmif enfes ve cam <• Bazina lH2) cama IODO mt UUO> on bet 1lucukta ~ KlflD&Ulll : : = : :::: ! 
bembeyaz mermerler,. in, '1io- Jlll8da Ov bla8lı dahillndeJd .....,_ .......... ~ ..ı --. .. 
aebeum., olduğunu anJam1f1m•s tm •1111Mütır, ı ...... • llQll. I ~ ~...... .: ! : : = == ! 
tır. Bu hem hltıratta takip olu· Bu ile lb'mÜ ~ .. (dolma J1s ..._ altı) Ura ıı <on bir) ..._... tadlaJldllııle ,....... 

nan mabılcten, hem, o 8ll'ID& 'turuf1uk lllUftkkat tmdna\ '"• llDtQ'ln e&tlll "8lillalula teldl0eriai 1'11•••••••••••--•~-.·-··-------·· .. ~ ~ hem de timdi muhtevi arflanm 87111 .an -* (lf;IO) • dlrt otuza bdar JmmiQm nı-ı• 
kaleahı muhtelif yerlerine ko- a.ıtllne wrmelerl ı....-. 
nuhmle bulunan o~ Ba ile alt ............. ~1ıwı ..... -.a- .-.m olarak~. 
ilJemeleriDdeldmotiflerdm-bel-:::::::::::::=::=::::::z::===================(t:lM=)=== u. Btllndn: Tarih ..... kral-
Janm, altlD 8l1'ID&dan kefenı.. 
le g&nerleımlf. EeJayalar tara
fından aşırıldıil ya.alan hasl
ne( !) de bittabi, Kral KOl8lus'
un kefeni olacak ... Belli ki, mtlr 
tecl "Ehllalip., ~. bir 
ahır yapmak için, bir.. IU'&y& 
kıymıtlar! •• ,. 

/Haiz Bup Oltal• •• U••al 
Ho•ıılaııllluıön 

l tnhisariar u.~üd~üP!den 1 
CINll Mlkclım GON 

Jelatin (Yuht) ı• Jaol 2t/t/t41 Cuma 
.. (Kqhk) llOO Kilo 

S&falJ'e __. 17 Takım " • ...... 17 Met 
ÇlaQe 17 Çift .. .. ıı 

ı - Yllkarda cim ve mlkdan J'8ll]ı ma•zane ~ mactbl 
ce ~ atuı ll111acutar. r 

KBOd, mukavva n iadınt eıya ithalatçı blrliklerlnin 
istiuaı mevzuuna alınan yeni maddeler hakkında 

ı - Pllzarhk blzaJarmda Jaala IOn w mtlerde Klbelqla ı.mıem 
--"detl lılerke& Ahm Kamlqcınunda 1QllacUtlr. 

1 - Şaı1Mme1er - dn lli1edllı IOllra lllılQ ........ aoroıe-
blllr. 

ithalatçı ve lhracateı birlikleri 11D1aml k&tiplijinclem . 


