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Batırma kararı tebliğ edilince 
omzıerateş Graf Von Spee"de 
hattında aa ttta\~ t a a ta\t 1 

n: HASAN KUMÇAYI m lbD re ~lb/Ja osy C:i fil ~ m ş 
. ~ prp cepbe

ıiclen lqiliz ulc•lerinin 
•teı ı..u- yerieftijini 
._i)orlar; Frmm pzetr 

- harbin ilinmclan IOftra 
riaqacü siindıe tlıhalckulc 

.. hictiM)'i ....... müyetle 

.. ~erluın Majino hattıma -
Fnnuz ukerlerinia 

ywlerine lnsiliz a8ker
"' ıeçtijini hildiriyorlar . 
.... lasi)iz ukerlerinin prp 

lii'~lia· d.. atq hatbna yerleı· 

iki hafta oldu; fakat lnsiliz 
Fraa1a:ra plip cepbe)'i 

etmesine iatizaren timdiyo 
ıizli tutuldu. Knlm Lon
ndetinden soaraa.r ki 
-tlaat ......... intikal 

icaret Vekili: 
fı'."'ll*mr· l.erin dahi iatedikleri kadar kahve ala

bilmelerini temin ettikten ~ra 

atat va ihracat tacirlerini bugUn . l 
bir toplantıya çağırdı 

1i ziyaret etmişlerdir. 
Bugün ö!leden so:ıra saat 15 .de 

(Onama 4 incüdeı 
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Diyarında 

Lcmcll'&. 11 <&. A!.) - 17 Cnnclenberl .ilk defa olarak lovyet ~ 
yarelerl cUln He111ııkl Uzerlnd~ u~ tetebbtıa etmitlene de ~ 1 

US mU meaafedeld Slppo'da bulunan aahll bat.mlan tal'.8fmdu uzak
lqtırılmqlardır. • t • 

Göllerin aathmclaki bu tt.babaı llmdl en ağır tank•ıra cfaı ıa.. 

bunmUI edecek derecede kalmdır. Sovyet ordU.SWJUD teulk f'dllen . 
kumanfla heyeUnhı yeni taarrwı ~leri kabul etutl bncprµm~. 

(SoVJet. Fili llulllae et.ar ~ telpaflar s Dol •7'..,...~' 
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·Almanya bit sene 
sonra silahını 
bırakacaktır ,4 

uıuarJar Türkiyede okutulan bazı 
flef s!eri mahzurlu göriyorlarmiş 

Al<$AM AOSı'_~t 
&.A16i .,. Neıril/1111 M"tlı 
Jııtase" Ra•tn1.ıU• 

İDARE EVi .. ...tsıaal9.waıt 
,... -- .ısıutoı '" , ... , ..... ~ 

YUI ...... lehdanu ı ~·~ 

w.. .. - !.-~ 
IAn • • : ,,,,. , ..................... -"" 
-- ..... ı.ı+-,.,..,.. ,.,.. ,.... ................ . . 

böyle ölaeağt hl~ de m~but -dt'ğtidi. 

f Bilhassa Uca.ret hayatı. ıWrpe~ yeni \ e bentu ticaret aJaJAkı 
teşekkül ec.lememiş,. tie&re~ia >daha &iyadt.. l&n11.t ticareti ltaMDde ıe-

T aliail!erini memleketimizde yapan 
Bulgaristanlı Türklerden '·················~"' 

ABONE ŞARTL-
ı ,....,. .... .. 
1 S...lllı •• llr. • ...... ... 

likkl olundq. bir m•aekeUe Uıakir fu:;atı; bir kolera....salgmm
dan daha hızlı \·e b:ıbiıs bir Jıa.Jclc ortalığı ~racaktır. 

Bu aab:ıh gelen Fransa
mn yeni Tahraırelçiai 

.böyle sö)ıieCli 

llirtakmı tuccar, an'anevi fmınt ticareti usullerUe, Hataym Fransanm yeni Tahran elçisi M. 
v&&ana Uh:ıkmda :d" mal toplanuşfar \'e bu .,,ekiilasyo11I• milyon- : J. Helleu ve zevceai bu sabahki 

Yüı-lerce fa~beye feşebbüs!ere 
rağmen hala pasaport vermedıler 

1 •• , • .- .. ti • ..:: : 
1 •• ,... :LM • .. 
• 1 .,..... " • -'-·':." ---------

lar wrmuı,la.rdı . Semplon ekapreslle ParletentP.1. Sofya eldm1z Şevki Berker'in uıahıtırlu gördllklerinden bu tale-
Ba usule 4aha o vakit ses ~lmadr;~ büyük ticcar mlı ve Siı'kecl garında FraNQ zevcesi ve çocukları bugUnkU ;benin seyahatine mfuıaade et • 

• da, küçük tüccar da blJ' taraftan mal toplamakta, diğer tara.itan Başkonsolosu tarafından kal'lllan-

t Uıtfüar kaouaanuo çıkacağı enditeelyle llmdlden \'e kannna karşı m.ıştır. 
bazırlikb ...... ,,.Uf olınah için flaüa.n arümnııt balanmaldadır. Ow'dalı ~ Park otele it-

i ithalai chıramuowa dat. \)1Ulsclm~• ne dorece ve iM n.19- ıdea bu değerli ~ taQIS!!mış J'ran. 
pette ttıeıilr yapması lcab ettiğini tam bir e;urette hiç ldımıe bllmij•or. sıa diplomatı bir mubarrlrimlze 

HllkU..eıla ha7Blııulığl ve muhtcklrlerf teli'3 düşürdUğünU 

1 

.şunlan 111& :,ılemi§tir : 
görd)lğümüz ka.nwıun mablyetinl bilmlyenız. ·•....,. Burad& Uç gün Jtaldıktan 

Fakat elbette ihtlwa karşı sistemi Nt:mldafaa ıa.rJeanuf'" eorıra 9am.• IWeeeğhn. 
hr. Elhtte Jd maim ..Uyet fiatlarnua ..... ..,..,. hl»eblert ~n 8arlt eeP.lMlblde :-h&rb :QOt ha• 
de siat.emli tedbirler ~üne al1111D11tır. f fif Ye --~~. -Bltiln 

Elbette ki mal toplamak, kanandan ewel danmnarak lıeyf e f Praw harbe- ...... ~ bir 
göre flat arttımut ebraakı4ahl Uıtilc&r -~. 1 llaldedlrı :Bflen~._.tl d1llma6 

1 BagU. mnltarlb, p,._..arib bemea .Mttln -Aft"llP& de'Mtle- 1 m.tetlr. Jhrkee aeıeslııi: mubafua. 
• rl lhtfki.ra karşı şiddetli ve geniş kaltua~ attte••ıs ilontte,on. WlYor. ~it. llarb~ bbfnuafe• 

1ar ricada getlnlllt olduğu Jtla tatbik WUeoelı ~~da 1 ri!ldslec ~ettllPU et• 

teııeddlide dütmellfe ..ııaı.:ıttlmır. ı iDlyeru.~icWia ~ l1h' 
Muhtekir. bqilnüa lla,.&.farilan •~BllW.ıa- llMleree ~ ~--etml;. 

- haJnmmdaa • Mhlllm...-.wtr. 1 '91'PJ11J ......... lotlDial ft: ~ 
Devlet, b• eealnln ellerlnl ~llilr ·~••"-dar. ı tıeadl ~~ h Jradar ..U• 

t>lllll*PDe!ıtllitl.lt:.~ ili· 
wet- Mı ...,._,~.JAd•nlat 
~ ........ nı .. Uıt~ 
~~ tWıi1daırdır. 

~akit 
~ Us -Mnll 1dyaııet dlBturn,, 

tie.thklı makalesinde, 16 aene ev. 
Yel Ankaradıt başvelllet blnum ... 
CIA bmet lnönU üe 78pbğı bir 1Dt1· 
llkatı batırlatatalc o -.maD ~ 
ı. ekil olan Milli Şef'ln, Tllrk mille. 
tinin kendi vesaltlle vımendifer 
yapamıyacağı hakkında 2Dılnlerde 

an'ane halinde devam edlıı..~ 
bir kanaate işaret ederek banuıi 
tamamen yanJıı olduğwnı fiBeD ıs. 
pat ecleceğünlzi aayJemft oldbiwıu 
llaydedlyo!" ve ~gQ!l b1I ~ 
kanaatin flksi tamamen ve fiilen 
lepat edilmlt bubm4ıaiwuı t.eba• 
rb e)tiriyor. 

CmninırWet 
~um Kadit"""' ....... ,.. 

llni.ıa lıak "* t.kdtr" l1t!ıkb 
mablellnde-. MU11 eenm111n. arm. 
ımn d6ntlf0nde Snutald ff!tlencU
fer at61yemlzl tetklk ettikten eon.. 
n mUhendfslerlmtzl takdir edeıı 
llmerlnl Jra)'dederek. Türk mu. 
lMndLslerfnbl. her meM!eyi hallet
nlefe al&hiyet lmtlhanmı UJI, 114 
ltrtnl n eetrlerini lmıet tı.&dl"De 
helencllnhtert "8 onua ~k 
tüclll'Jtrlnl be bda1' b)'ltlD •e 
tart.G oı.raııt hı ~'""· 
- oJdukJann& ~ ~· 

rfakastenailatılldan 
tikiJ'et 

Ban lhl'Mat~lw takas tWfhlle
rlnde l'IPılan tenzilatın llAnı ta
rihlndıa mateber olmasını istemiş· 
ıu. cOntl teAcUleriııin ,...kl fiyaJ,. 
lı• IMrt .......... ttuıhl\atle,. lf rt 
<Uk .. rhıd•• ....... ~~•klw.tnt tNJ .. 
dirırütlffdlr ... ._.f•l tetkik edil· 
~dfr.. 

Ajaai bir laatuını 
düzeltiyor 

Ankar9, 18 (A. A.) - Bulgar 
Bapekili 1'itelftıtof!un .,Gi«nat 
le d1talla'' paetiaine ıçnuı ·ot 
duğu beyanatta, Fnmuca telg· 
raf metnindeki bir Jlatadan 4oJa. 
11 bir Y*'ltlrlr~ •eldlil ict 
rUJmtl§tür. itizar beJan ederek 
bu Ht811 pt wretlt 1*e1till «1iyo: 
ruz: 

~ komtu metnıeke
tin müfkillatmdan iatilade edebi· 
lir!" Clmlest ~ulgaristiıı hatta 
kOfD!u memleketin tnUfldUAtın· 
dan iltifade etme.bi%iıt Dl" teıri
linde Okunmak iktifa eder. 

.Xuaa; lYzibe. MUHlDDIN 
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- Evet o .. ötn ihtiyar onun ne
babasıı ne c» akrabasıdır doktor 
beyt Sttf fedakat-liklarla baktığı 
bir hastadır. 

- Zeynebin sizi kavraman:sn 
YQlumt bilen çok zeki bir kız ol· 
duğunu ıinhyerum. · 

- Beni, miifailikle, safiyet ve 
hakikati anlanuyacak kadar buda· 
ltteta ~-manua teeesüf eder 
rim. Zeynep bu hastanede iki ay_ 
dır berıim,\erÇBlt§IYor. O ne~ 
ea. çok ı.mutaöp ve kimsesi• bit 
hasta gördüyse onun ooşuc•ı:ıa 

koştu. 

Veıiftsinııt trarieinde ıgeee '\.IY
kulannt bırak~rak kim3eSiz ve· 
~-:haatalara ~n;bn l(aı;dım
ct oldu. Beı\-ke$'litıinl ~ ko-
W§U seçmekte serbest bıraktıiım 

Toroe ebprealle hana giderken 
ıniluiküa. ohu:ııa, mmım.t sulh '70. 
!undaki faaliyeUle biltiln dünyanın 
tıa:kclirierini iııazanan Anka?3'yt da 

.Jiraıie• etmelt1.benJnl ~ unatul -
maz bir zevk olacaktır.,, 

Y.ükaek teknik ~ehi 
agılacak 

Memlelcc!inı1rlcki endüstri mü· 
esseselerine lAzım olan teknisiyen
lerl ~etlştirmek 1izere 
btıı 1'ararlar alınmıf ve ilk oJ:ır.ak 
lstaubul yil.ksek mühendis ınekte:· 
bint! bazı teknik şoBelet llbe e· 
dflm"ftti. Bu maksat feln- A'ltkmrd' 
bil\ 1'6ksek tekhik mektebi ~lma· 
it: bmlatnuştır. ~eUet- mü.· 
1ıtt1Şill~ı'iıldcn mürekkep bir ~ 
misyon btt hususla çalı.şmala ba~
lamışhr. 

halde o bütü, hastabakıcılann 
1Jiıar dlduğu demlnkl ihtiyat öHl· 
nün başucun'a koştu. Oru1 bir l>a· 
ha gibi baktr .• 

-Srhhiye'll'!Udürü ~ bil"'i9tihza 
ile: 

- Günahlanmn kefare.tini 
~~bari uslu otur
masuu da bilseydi... 

Doktor- Şern.tin y~enbi
r& biı: alevle. sarılmış gi'.:>i kızıllaş
tı: 

- Bu kıt masumdur diyorum 
size doktor bey! 
~ bu a ;il ölktsiııi daha faz.. 

lı ibhl etmekt~n ~indi. Her za. 
manki hisli ve yumuşak ~ini 

toklaştıra:-ak sakin bir tavırla : 

- lnsanlann tuhunda müthiş 
1>ir.-iaka1'Çlık mt.krob'J ~dır. 
Kendisinden üstünü aı;la affetmez. 
:Zeynep kendini müdafaaya tenezr 
zül etmedi bu bir iiiltünlUk!tür. 
Güzel \ 'C müstait bir kız .. Hatta 
belki l,i:li gö:düiumüz mazişiıij 

!1:ıile Sıskınanla"t •Riır. 
- Çok konw tuk. Kafi! dedi • 

i1'4akaaömııJ -kınca $iiyl~niz! 
-1..eyftebin buradtn koWlmams m) 
istiyorsunuz? 

Semplon ek.spresile §ehrimlze gel- mediklerini ileri ııüriiyorlarmı§. 
mi§tir. 

Ahvali hazıra dolayıslle elçinin 
meıuniyf!tini ~dilik kullanmıya

cağı anlaşılmıştır. 

Tahsillerini memleketimizde ya

paa Bulgartııtıınıı i'Htlderin çocuk. 
Jarmdan birkaçına bur.aya gelUHı)J 
mHMadeai verildikten eoııra diğer 
ytsl~ııce. talebeye Bulgar. hilltfl. 
met1 tarafmdan :hentls pasaport 
~tir. Bu hususta Sofya 
-Ulitmlıin yaptığı U!febbiMler 

1let4aesil ~tır. 
BJl}g&rW.r, ~ oku

i&Jan baZI detaJeJ'k -.ıılilerl için 

ıJ.Maue· le kuısa 
•lfltan jıatk 

Toi>laııdı fakat boca · 
~danda .,,okhı! 

Zehirli l*llata kar§! -korunma 
' · h JıalU ö.iret.n~ iUare 

Re.Hlluhda'. Zabyon Ruıfi lisWı. 
*- bit kura *1=1tır. 

Zabıta memurıart bh\'Ok hal· 
kut bu kur.sa iştitakini temin et· 
tlJittir• f'akat abıtanın tebligatı 
JileriM bi~a tJiramak -ker 
Jmsile- b1l ~arda ;pca-Yakti 
kursa gidenler. son iki -derse ho· 
:-anın ~ilini öğrenmişler ve 
~ lidea bu ~eo..mil 

...,.ıesı!i.~olarek 116ımt!llerdir. B:.ı· 

-neii8erine '§ikiyetler hıi,ıamı~· 
tır. 

Beyoğlu kaymakainlığı, bu ga. 
rip vaziyetten haberdar olunca 
derhal tahkikata gidşmiştir. Hal· 
la hocasız gaz kursuna gitmeğe 

mecbur edip de bot yere rahats11 
edenler $ldd~le rn'!ra~imh-:ı.~e
lardır. Kursa hocamn gelmesini 
temin etmeden ttatkı tornmnak hi!; 
doirU bir hareket dtlildir. Te· 
kerri!rüne meydan vtritmemesi 
lbımchr. 

Bulgaristanlı T1irklerlıı maruz 
!taldr!:ları tecnvt.zler hakkındaki 

~&ayetler de devam ediyor. 

Diğer taraftan Yugoslavyadan 
ba nbahki konvan'liyonelle 11ekiz 
ldalllt bir muhacir. kafilesi 'Cefmit
tir. Gelenlerderı bir kmmı, Y:ugo
JlayYada hiçbir mti§killata Uğra. 
madıldarmr, ancak büttln 'l'flrkJer 
gibi anayurda kavuşmak :letedlkle. 
rUü, muhacirlerin gelmesi ancak 
dahiliye vek4letüıht. hwnıat müsa
adesine bağlı olduğuııdan vize al
mak gilgleetiğini aöylenıi§lerdir. 

Koça'< SEhir 
H~berl eri 

* lbra~ limanlt.nmuda fazla 
Y6k biriktılihden deaiz7ollan ida· 
resi seferlere bir de ant postaları 
ilıive elnıi._ ilk olarak Karadenfı 
ftPUrG Menine aGbderllmfştlr. 

• .filcaebl v• eblliJet metteple
rlndeki muallimlerin- mllalea saat· 
lerl dahiJ olmamak üzere haftada 
2f saat ders vermeleri talrarriir et· 
aaişUr. 

* SiJJYrl Hmaaınıa t.elilJslettlme
ll •e 1>* bin Ura sarfiJe bir. -ndi· 
ret fapsı brarlaşnuştır. 

• Son sbnlerd«t verilen tuhsali· 
'!Jl!'le~~aijf, tarzdı ln~ttt ~P.ıl• 
dılh «6riilrn9' -ve bu- meyanda. Gala
tada tuıbad'stı.lf;fihufai11~ intma• 
rt bir: sene tııftddeUe f'Uhıatb'e ve
rilmemesi emredilınlştlr • 

* Kuşadası kasabasının Selçuk 
thlhlyesinde .Kızıbakal bo~azında 

Kara leke~i aşiretinden Osmanın 

çadırını basan mcçhtil şahıslar 527 
lira ile 99 altın gasbelmtşlerdlr. 

• Jngiltereye ttmarluacak on 
bir vn'lU1' için mür11eant eden tn
Riliz firmalarının teklif ve şartnn· 
ıneleri vekalette tetkik edilmekle· 
dir. 

it Olgunluk imtlhıtnlarıhda tale
beye hRnql b::ıhlııılerin sorntnca;tı 
vekilette teshil edilerek mekteplere 
bildirilmiştir. 

* Oskildar n:ıeydaamnt tanıiml 
amel!yesine başlanm11tır. 

17 te.f,hH ı6o\f P.ıotta ~ Yeni * Hal'rnlı ve T:tkslm ..snlanntn 
Sabıb :gıuete1ednd6 latanb'QI teş· ıslahı it'in hazırlanan rapor sıhhi• 
kilit 1ranumınuıı dejijtirileeeğine ye vek1\lctiııe Röndcrllmi~llr. Bele· 
ve bel-ediye ile Y.iliyetin tefrik diytt btı lfci ım:-.'lln muhafazasına 
odil~c. dair. olan hat»erl~rin 1 taraflar olmakla beraber btigftttkft 
urJ,m atdQlutıa be,w Anadolu tınllerll• ~·Haml:tmıyae:tldan mft. 
Ajansı mm•M•ır. taleasındadır. 

Şi§IDart -doktor beyaz sivri sa· 
kalmı ka:n1brarak mmldandı: 

- Müılasip ıörQrsemz.. Sel&... 
meti umumiye namına ..• 

Doktor Şefkat ağır bir hareket· 
le yerinden kalkarak: 
~ Peki! - dedi - Sonra masası

na geçerek kaleminin keskin ve 
sert darbelerile iki satırlık yazı 

yudı. Ve oturduğu yerden uzata· 
rak kağıdı sıhhiye müdürünün ö. 
nüne "12Zattı. 
Kağıdı eline alan ihtiyar Amir 

biraz şa5km gözlüğünü dü-relterek 
okuduktan:sonra kekeledi: 

- Ne istifa mı ediyorsunuz?! 
Adt bir hastabakıcı kız için mi?! 

- Sözlerir.izi geri alınız! O adi 
bir nastabakıcı del\ldi1.Memleke-
te ve cemiyete far'Jalı münevver 
bir kız için kullandığınız sözler 

ook' '1lftrdır. 
- Fakat iıtifarua çok yerşiı. 
- Küçük ve kimsesiz bir kızı 

kolundan tu.tup "S>kağa atamam. 
Ontt elirıden :latatak> buradan be· 
11ber çıkac:ığız! • 

-- F:.aka} iiım Mı kadlir e:ımlde
riırlz?!t Bu haatabane !itsiz çok 
rnüteeHim olacaktır. 

Doktor Şefkat -ati brtebessüm
le ayağa kalkarak: 

- Müsaade buyurunuz - dedi. 
Faıla konuşacak vaktim yok.. İs
tifa ediyorum iste bu kadarı Bu· 
rası artık size aittir beyefendi! 

Doldor Şefkat fazla bir ~Y söy • 
lez:neye lüzum gö.ıniyerek .misafı· 
ri odasında .bıraktı. Dışarı çıktığı 
.ıaman kapmm önünden birkaç a
yak sesinin uzaklaştığını duydu. 
lki adml atınca koridorun matba
;iinde birkaç hastabakıcımn top. 
lanmış olduklanm gördü. Başhem 
şire de bunların ara9ttıdaydı ve 
gözlerini metidiliyle.8Hi-y0rchL Va· 
tlbülde gene grup "Krtt'f' bademe ve 
hastabakıcılamı mahzun ve göır-

Jeri ,.aşlı fısıldaşıp durduklarım 
r.,-ketti. Fakat hiç alAkadar atr 
rünmiyerek dik ve hızlı adımlarla 
!JClnma-tdoğnı yiitüdü. Yalcanfa. 
merdiven ıixteına toplaımıı§ al~ 
kalabalık arasından yorgun bir 
ses onu görünce inledi: 
-t Bizi nerere birakıP. tddiY<>r

sun? 
- ~ &esiz ökSlı Jtalıra .biz!! 

Doktot Şefkat: iıtifaauıın ~ 
bir telsizle bütün hastaftenin kuv.· 

Düşünceler 
8 CAB etsin etmesin: rtJd1 

larma kartı en ağU' ~ 
rl kuHanmaktan Çt'ldnıniY' ~ 
küfür savurdukça kendinde ıııi$ 
vet vehmeden bir muııarrı.r;..r, 
:;eçenlerde, beklemediği b~r 
:fen hlle•una u:jmymca IJ"• il 
mi!!: "Biz arkadaşız, baıı• "~ 
:;öylenir ml ?" cilye gikiyet ea:;-: •• 
Ju. Şüphesiz ona da ne~~ 
nuamele etmelidir, çllnkil bil~ 
'iiçbir şey lsrat etmez; ırıı~ 
')Oğıı za.man aciz göste. ir. ı • 
~encllsi nlı:in şqıyor? C::~~ 
ıılannı rla, şimdikileri de pi# 
Jkusun, hayali:ıden bir ge~ W' 
Jnlarda, bugUn ı:ıikayet ettlf 
mı fü'neklerlnl mtlamaz rrıt . "' 

''Bi.ı arkadaşız!... O ~ tıfY. 
':ııc::.;~d!:! ... " z!bf s3:?:ı,.r c16 _, 
jekl m.Unııl:qal:ı.rm ço~~11uıı .,,, 
hly.ethi gösteriyor. ArkadM8 ~ 
Jr başka dil, arkadaş o'IXI , 
kıır§t başka... Ar~tac!aşJ·k ~ 
husıısl hayatına aittir; otu~ . fi' 
L'I a!Akadar etmez. Bun•ın f<:!JI ~ 
'.uldaştarmıızla da, hlç tanı;;ı3~ 
:ruz khn~elerle de. hatt~ -~,.ı~ 
Jllşm&nmıız saydığımız tiJDP" dl".' 
de tama.mile yabancı gibi 1ll tr 
kap. etmeliyiz: onların yaID11 edf. 
ldrlerinl ve umumu alakadat ,.-... 
'.)llecek hareketlerln! ele al• 

B İRCOK '• ~ıanıJ ~ 
yor: .. Hani bir g11n ~ 

kon.uıurkeıı bana şöyle &öYl . ~ 
nlz ••. Falan bir gUn bana dedi _;e 
••Bh muharririn ya.zmaaığr, ıı11" 
arkada, arMm~a ileri surdilr. 
fJkri. .h\mlsl ~ir: mecliste bil 

,_bJr hükmll ifşa ctmeğe ne • ' 
mız vardır? Belki o fikrin, °'1* lf' 
mnn mes•uuyetini kabul etıD~ 
tebıiyor} hnttii belki o~ ... 
o hiltrmilnden kendi de eıııJll ~ 
ğil .•• Bir muharririn arkadd :,ıı 
.amda kon~malarmrn.. bir: ~ 
olsa bile bu, müsvedde ıw-,... il". 
ger.emez; müsveddele~!.A 
dofra ohnaihklarmr anı.-, 
için ~ldiğimb birçok ı.ııeyJeı." !,, 
nabilir. Ancak yazdıklar'~ 
kendi ~tzla her.kese bil~ 
Jerilabden mesuı olahUirJJ, ~ 
ma .amSlJıda,, hazan ~ek de d ~ 
maden sarfettiğimb sl)zleT~ 
glbı-: -":Bak! aen böyle #~ 
tin!. •• -"' cllye öniimtU.e 9Uftll ? 
seniıı hakkı defjldir. :su. bfr D" 
hlırrlrlD. pzdrklannı tekraf ~ 
yup da istediği yerleri de 'iJ' 
mesfni~ dibeltmestnl kııblJI 
uıek. gtbJ, bir şey ohır. t1'fl' 

Zaten bayle hususi nıu~ 
terde geçen 158zleri ö~_e .... d P' 
~ kimseyi ilzama k~ 
tllk muharrirlerin hareıciJr• C 

Narallah ~~ 
tiJOOll~, 

tu kötelerine kadar yayıl~f11111 
dulunu hayretle gördü. ~~ 
kapısına geldiID zaman bit d(l 8d 
nk duyarak :arkasına dön · "'.,.. 
mendiliyle gözlerini sileli iıl~ 
ıhemşireydi, Doktor Şefkat ~ 
tara derin bir isyan du\IU tci" 
Büttm 1xı insanlann he~~ ıtı1 er 
kimsesiz küçük bir kıza bUCl ı.t •l' 
mişlerdf. Bu nh§eti, bu .ul~eı,ıfl 
ledemiyordu. o kü;;jk ze~'ııl' 
nıh hastalığını Şef!cati ve \Iİ-et 
nun inceliklerile derhal t~:i~ ·ci
mişti. Fakat insan ruhunıla~ r.ıl 
vahşet ve zehunkeşlik h~ ~ 
6 kadar marazt bir ha-stB bff ıt 
orrfl birçok d<>ktor ~tfel"~İ· 
-aya ge1~1ff tedavf M~~ 
~~ haka~t ve 1~ 

yapanlaıt-bile- .affeden ~ ~\;,ııt 
ıstırabını teskine ]ı:opJ1 'il' 
?'A!ynelıi, §imffi. kat şısınd• b'i' ~ 
yaı\ -bu genÇ-ldıdm da sebt g,rt...; 
re- hitçok -defalar hrl'Pal o~ 
yeltenmişti. Doktor şefk~ ıef_ 
"carşıs1"1rfan kovr.ıa"'1~'C i~··· _, 
1iti .~ wıst bit ' 
~u: - ~~ 

..: Bi~·~ mt ~~) • .. J118ııl llM ,,_ 
-~ em 
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insan külçesi • • 
Qemının sal-

ii.stalıkem mevkilerine yapılan • 
Çevırer. 

ICll'"DAL 

lanttsına · uyara.< kocanıan 

bir örün1ceı< gibi sallanıyor MOGIA .a 

~ @l lr lr lUI ~ lUI t ©ı lr <dl ~ tt Ö O ~ lr llk kük•emednden sonra Kurt 

-ciilterenin Tokyo büyük el· 
arJapon hariciye nazır mu-
tqr~sın?a Tient::b ~eselesi· 

1Yesı için mi;za!:crcler 
il' Itır. 1 ngilte re tavizlerde 
~}'~ hazır gözUküyorsa 
la bır takım esaslı mesele· 
~~zihi lazım gelme!:tedir. 
~ kovadaki İn-giliz sefareti 

ı t;_ı i~en Bolivya el!:iliğine 
~ılınış olan Gorion Veke· 

t d Stonya vapuriyle tnı;ıte
c_:ken vaprrun Alman 
tu tarafındc:n tevkifi ve 
~sı üzerine Almanyaya 

"'llluş ve mevkuf tutulmak-

<:ııerika hariciye nezareti 
,~ide toplanacak olan 

• ~Crt deniz ve zabit ve mü· 
kadrosunun 25,600 artı

~ istiyecektir. Bu taktiir
!lttto mevcudu ı 70,600 e 
1 Cktir. 
~resmi makaır.atı, Yan:g 
!itin şarta muaJlak olarak 
~mas1 için hl::ırhk ya
. ilan .,etmektedirler. Açr 
henuztesbit edilmemiş-

Çizı'de bu büyük nehir, 
<i~: §apehay'ı işpJinden 
~atnect.cnberi, hariçle ya-

ri münakalata kapan· 

'yada oturan Danimar
.. 1hu sene, her zamanki i:İ· 
ti 'Yortusunda, memleket-

tlerniyeceklerdir. Ahnan 
.ır tı filhakika, !rıkı~ vizffi 
~ ~ da, avdet vizesi ver· 

~'l'ıtina ediyor. 
~!tere hükumeti Aınerih
:r:ı miktarda ticaret gemi· 
tış etmek fikrindedir. Be 

t \'asa ti olarak yedibin beş 
:ınıu11: olacaktır. 

~furtcn.Zeitung gazete
~ .nıüdafaa, şurasının.bir 
hticaııe, uzun mesafelere 
~nakliyat icrasının men 
l.,haber vermektedir. Her 

i hususi bir müsaade is
~abctmektedir. Bu müsa· 
~ ~ tnühim sebepler karıı
t tılrnektedfr. 
~lız başvekili Dalady:c 
~ ın Pariste hariciye n~
U~ Çemberlayn'nın şerefi
ıt bir ziyafet v~ı m~ştir. q . 

~vı 8Panyol yolcu t3yyaresı-
cr ·İçinde Avr.ıpa bur

~ 0n kilometre ileride de· 
-,~Uğü,Cebelüttarıktan gö
' t,, İngiliz harp gemileci 

~esedi kömür halinde 
~•ıtarnııştır. Tayyarede ne 

, 01eu bulundugu belli de· 

!)ı • 

.. ,, .d.. ı .dı un top anama 
'li ., 
t }'ı.ık millet meclisi dün 
~ ~azhar Gernıen·in baş -
vıı1a toplanmışsa da, ckse
!ı t:nnıadrğından celse açıl· 
~:· M::clis çarşamba günü 

•ktır. 

\> '----<>- ~ 
lt~tanda;: tarlaıııu 
t~lo. hastanesine 
~be~ru etti ~ 
t 
~1 l:: sever vatan-dastardan 
~~- ınin oğlu Hüaeyin._,.Ça· 
lo~~nın Bozarmut köyün• 
~ ~ lira acıY.metinpe lbir 
~ ~~=::-..ı kayıtr.:z ve. ş.ırwz 

t llgl;ı Memleket hastaha• 
.\C{~.ve 1teberrü.e~~ ve 
~ t~ın bu hare.keti mUhittc 
~;ııı~mı§tır. i. 

• "'--o- .Ji 

~~azada hi:!cUnıet 
tlaiının temeli . v 
~ atıldı 
~'~rdan. tran .... ~~ 

. ~ aynldrkl«I·~-
t ~Jn Kı~rt"llan •sı 
~,t-:~fıp.111 temeli •td • 

~~~~~betle yaplan 
'ı: ~ Sii .. t valiai ile tUm1co· 
· 'b'layet crkiru ve kala\_xı
' lllk kiltlcsi hazır bulut_ı· . ... . 

Larsen hiç :-es çıkartmamıştı. 

S Ovy et 1 e rl• n ş ,· m a 1 de ı Hayatı içııı ::.e::.siz, sadasız döğüşü-
Müttefiklehra-rbAı' lmanya yordu. Fena • azirette idi. Daha 

ilk hamlede yere yuvarlandığı için 

i 1 e rl ed ı ki eri anlaşılıyor !ingilizler 12 ~iman :;~~~ .. ;-~'.~::" ~~,~~,: :~)~~ 
Finier bu cıhetie de takviye kıtalarile ~.a!ya~esı ~~~~~~:,~;:::E:: o~:~~ 
·hücumlan durauracaklarını umuyorlar duşurdul9r ğını gürüyordum. 

;:Almanlar tayyarelerle ~e derece şiddetle boğuştuk· 
Londra, 19 _ Ruslar Manner- J 5o\'yet kıtaatının ~·ukarı fr b l k l l:ırı üzerimde canlı bir tesir bırak· 

J :s a ı çı gemi erine 
haym hattına k:ır§ı büyük kuv- maide Isrcç re .Norveç hudutları mıştı; çünkü onların kayna5<\n, 

hücum etmei?e t k b ·· ti ·ı Yellerle taarruz etmişlerdir. llk istikam:!tindc ilerleyişi şimal 1 - a;ıp ·a aran vucu arı e yere YL 
defa olarak bu cephede doğrudan· memleketleri tc:nnüjüm.i k..ıvvet· başladılar kılmış \'e fena halde ıedelenmiş-
doğruya temasa gelen F:~ ve nusf lendirmC.:;.tedir. . Pari.,, 19 - Dün öğle ilzeri tim. !\laamafih kargaşalıkta altta-
kuvvctlcrinin çarpışması son dere_· lsveçte gazetelerin başlıkları Vosges'lerdc Fransız keşif mli!re- ki boş ranzalardan birinin ıçıne 
ce kanlı olmuştur. Finler, Rusla • "Fin!andiyanın davası bizim da· zelerlnden biri Ue Alman unsurla- girip onlann ayaklarını:ı altından 
rm bütün taarruzlarını tnrdetmiş- .vamızdır., gibi yazılarla doludur. rı arasında şiddetli bir çarp~ma kurtulmağa mu\·affak oldum. 
lerdir. Ruslar büyük zayiata uITT"a- ılki bin kişılık bir gonüllü kame- olmu§tur. Fransızlar, ikisi subay - Haydi çocuklar! yakaladık! 
dıkları halde cepheye mütemadi • si Finlandiyaya gitmeye hazırlan· olmak üzere birkaç esir almışlar- Yakaladık? 
yen yeni ku\'vetlcr göndermişler, rnıştır. Finlfındiyaya yapılacak dır. ~feveut intiba Alman taarruz. Hakikaten uykuda olup patırdı 
fakat taarru::l:ırı akamete uğra- larmın yalnız askerleri dcgvil za. ile uyananlar ve ne oldu~unu bi:-

askeri yardım hareketi mütema-
mıştır. bit kadrolarını da talim ettirmek türlü anlamayanlar soruyorlardı: 

diyen genişlcm~kteiir. 
Finler dUn de bir~ok Rus tankı gayesine matuf olduğu merkezin- - Kimi yakaladınız? 

tahrib etmi§lcrdir. Ruslar bu harb- ls\'eçte hükumetin takip ettiği •dedir. Bu suale Liyç soluk soluğa kur-
d'l 30 tonluk yeni zrrhh otomobil- kati bitaraflık siyaseti aleyhinde- Tayyareler, pek az faaliyet gös- nazca bir ce\·ap \'erdi: 
lcr kullanmışlardır. ki cereyan "Şimal memle:..etleri- :termiştir. Birkaç Alman tayyare. - !kinci kaptan! 

Finler dün 36 Sovyet tankı tah. nin hürriyeti .. parolası altında sinin Fransa şimal ve şimali gar- Bunu duyar duymaz ötekiler de 
rib' etm~lerdir. 1 

•kuv\'et bulmaktadır. ' \bi mıntnkalarında uçtukları haber birer sc\•inç nidası fırlata:-ak kav-

Finler kar bekliyorlar " •veriliyor. . ?.ı. gaya iştirak etmişler ve o andan 
Sovy~tlerın maneviyati s·· "k s· h 

Finliuıdiyalıların, dnha bol kar uyu ır ava itibaren Kurt Larscn tamam yedi 
berbat yağmasını sabırsızlıkla beklediklc - muharebesi tane kuvvetli adamla boğuşmağa 

ri haber verilmektedir. Memlcke - İS\'eç gazeteleri, Leningraddaf Brüksel, 19 - İngiliz ha\'a kuv- başlamıştı. Kanaatimz göre döyü-
. büyük bir heyecan hüküm sür-' tin şimal kısmındaki göller, şlın- vetleıine mensub bir bombardı- şe iştirak etmiyen bir Luiz kalmış-

d. So t ta ki · • rnekte olduğunu müttefikan SÖY.- " _ ı YYC n arının gcçmesıne • man müfrezesi dün Heligoland tı. 13aşkamara tıpkı, sekene5t na· 
imkan brrakaeak kadar donmuıı. ·ıemektedirler. Halk, math:.ıatın körfezi üzerinde. denizde göreceği ho:;. bir ziyaretçi tarafından ayak. 
tur. Bunların geçmesine meydan sükutuna rağmen, Finlandiyada.. her Alman gemisine taarruz et. Jandmlm:~ hir arı kovanına ben· 
vermeme'lc t~ln bir buçuk metre iki mm•affakiyetsizliği idriı.k et- mek hedefile bir keııif uçu,u yap.. ziyordu. 
d;~a kat yağması laznndrr. Bqna rnektedir. Sovyet cephesinde ma- mıştır. Bir aralık yukardan Latimerin 
mukabil, göllerin buzu, Finlandiya neviyat da çok sarsılmıştır. Birçok Hiçbir l1arb gemisine tcsadUf e- sesini işittim: - · 
ordusu için istifadeli bir nokta ar- Finlandiya tayyareleri. Rus sa[·I ' di!memişse de mühim Alman haröl _Hey! ne oluyor ora'da? 
zctmcktedir. Çünkü buz sayesinde .}arma beyannameler atarak, Kızıl .tayyare kuvvetlerile bir muhare'-{ Latimer feveran eden 'hırsların 
göller milkemme~ir tayyare l?}CY- ,ordu askerlerini, silahlarım, rej!· lbC' olmuştur. kayna.::tı?!r bu karanlıK c;lienneme 
danı hali almaktadır. ıni devirmek, Gepeu (Sovyetterin1 '.Almanların 12 tayyaresi ... dilfiü- inmeğe cesaret edememiş, yukar-

• • • 
1 

·gizli polis teşk!İS.tı); • zincirlerinH irülmü§tür. İngiliz tayyarelerinden ~an :merdiven· ağzından· se-.lenme· 
Şımalde ılerlıyorıar ,kırmak, harbe nihayet vermek ~et •yedisi üslerine dönmemiştir. rnekle iktifa' etmi~ti. 
İsveç a~ansrnın ~i~landiya hu-~ ~Rus generallerini cez.alanchrmale '.Al~an tebliğinde lnglliz tayya-, Ortalık biraz sÜkun bulctu~u 

dudundakı muhabırıne nazaran için kullanrna~a davet etmiştir. relerıyle Alman tayyareleri ara "': bir sırada gene Livçin se~i işitil. 
Kudejarvi de Ruslarla Finlandi- Finlandiyadaki muvaffakiyet- ,ı.sındaki çarpışmanın iki saat kadar) •di: · 

yalılar. arasında harp dü~ :rutün sizliğinf.~Sovyet hükumetine.pP- \.sürdüğü bildirilmektedir. Almanla-' _ Kim~e bir bıçak yok m•.ı? 
gece şıddetle devam etmıştır. heye, hakikaten talimli 200:()()() ·rırt iddiasına göre bu çarpı§mnda: Bana bir bıçak verin. 

.. ~ovy~t\~ıt:aatı §.imdi . Norv~çJ .a~ker gönderme!(, fikrlni verdiği '~: ~ngiliz tayyaresi dü§ürülmüş • Kaptnaa saldırmış olanların. a· 
s~l~ıl~en .. ~~ Fıruanô,ıya. ara· j söyleniyor. Zira..,., Rus esirleri, ü~ ur· deden fazlalığı ayni zamanda ken· 

. zıcının b~yuk bır kı~ım ı~galt :aydan r;,\iıa ... talim ... görmedikterinq Tayyarelerle gemilere •di aleyhlerine idi. 
etmcktedır. Fakat azım zayıatai · söylüvorlar. Gepeu, Finlandi);al hücum Karanlıkta biribirlerinin hare· 

. uğramışlardır. Ancak imha ohı'...ı lmm·;ff;ıkiyetsizli~inin, bir ihan~t lngiliz hava nezaretinin bildirdi-: ketine mani oluyorlardr."Halbu,-:i 
~nan alayların yerine tazeleri_ıikame; Wveya sabotaj netic•"sİ olup olma:iı. ğinc göre, dün öğleden evvel ·;( Kurt Lar en bir tek arzu ile dö 
"olunmaktadır. Cumadanberı Sov .. , , ğım tetkik edecektir. , sonra Alman tayyareleri Şimal d<!-f ğü~üyor \'C mum Hak oluyordu. 
! yet ordusu mütemadiyen cenup, · nizindc İngiliz ve bitaraf ticaret Onun yc~ane ~ayc;:;i adım, adım 
p~tikametinde zorlamaktadır. Elli Kl7ılor-lu-ia isvan ml ? ve bahkçı gemilerine kar§ı mUte- merdi\·enc ya!daş:rıaktı. Kolları· 
rkadar Finlandiya askeri bit'kin· .. , 1 .... ı addid taarruz yapmışlardır. nın 0 dehsetli kuvvetile kendini 
b. h ld N h d d .. Roma radyosuna gore n are;ıcu • 

~ ır a e orveç u u unu geç:- 1 r • ~· r. d. , . d. Almanlar 13 balıkçı gemi.sine santim santim merdivene doğru · ı d' B 1 ·ı·hı 1 \ oro•ılof. 1'ınla:1 ıva cep.1esın e.. h. ~ 
mış er ır. un arın sı a arı a m- ,. ~ · .~ , ucum ederek Serenitz. Ncvcolse, çekiyor, onu ak~i istikamete SÜ-
mıştır. ki Ru" ordusunda zuhur eden ıs.. 'Pearl, E\·elina ve Sodgofoyu batır. 

l
\·an hareketi hakkında tahkikatla rüklemek istiyen bütün hasımları· 

Küçük seyyar Finlandiya müf· J mışlardır. Bunların mürettebatının d b' ., ki d O 
bulunm:ık üıe:-e i~yan mmtakasr nı a ırlıı~te sürü - iiyor u. rta· 

rezeleri, orm;ı:ılarda dağılarak bilyük bir kısmı kurlarılmı!3tır. Al. lığın zifiri bir karanlık içinde o!-
yol kenarlarına gizlenerek hafif ı na husu. i bir ko..-nisyon gönder· man tayyareleri bundan baııka di-

masma ra6rmen onun hareketlerini 
hoplarla ve mitralyözlerle Snvvet1• , rni~lir. ğer bazı gemileri de mitrnlyöz ate-
" - • J ve ilerleyi~ini se;;Jerle takip edi-
l ıkıtaatı imha eylemektedir. Bas-. bl .. , . §İne tutmuşlarsa da hasar yapa. yordum. :'\ihayet yerde sürükle-
kma ug-ravan 760 Rus asbrindcn S:>vyet b ıgı mamışlar ve yalnız birkaç kişi ya-

J ne sürüklene merdi\'enin ilk basa-
' tek bir ki'i kurtulamamıştır. rı°"ko,·a, 18 (.\. A.) - Tebliğ: ralamışlardır. Wray gemisi tekne. 

17 kanunucvvclde, MurmanSk sinde bir delik olduğu halde ıark .. 
lsv~ç ve Norveçte istikametinde So\·yet kıtalan Pet- sahillerine romorkörle çekilmiştir. 
endişe umo'nun cenubundaki yolu talı:tp İngiliz tayyarelerinin görünme6f 

F . 1. d. 1 lar So etl · ederek 75 inci kilometreye va~·- 1Uzerine Almanlar muharebeyi ka'--ın an ıya ı , vy erın \l· , 

1,zak şimal mıntakasmda ilcrle~e~· lardır. bul etmeksizin kaçmışlardır. 
) -: . Ukhta istik:ımetinde Kvrsu mev- B · 1 sınden endışe duymamakta )ve. .. . . ıa. atan tıcaret gemi eri 
t-k . k tl . saycs· · ..ı_•L,_. ,'kiinı ışz::ıl eden Sovyet kıtaatı hu- 1 1 40 a vıye 4vve en ın\X; ıu .... , • • . • . .<ındra, 9 _ 2 O tonluk Nor. 
.1 . h k . ·r...:ı d k . 'd· '·duttan ıtibaren 132 kilo~relik cı· F' l . ı en are etını uur urma ımı ı- ' veç , ıttre 3ae t vapuru Şımal de-

l ni b~slemckte<ilrler. mesa.:e):e._,ya.nruşlardır. nizinde bir mayna çarparak batmUJ-

Buna mukabil bu taarruz, ha- . 
reketi isveçlile'rle Norvec;"lil~ri en-1 
tdişcyc tlüşürmektedir. İsveç vel . ~ 

Norveç, Rus kıtalarının hudud 
istikametinde ilerlemele{"ine kar·• 
şı hududun bazı noktalarını son 
günlerde takviye efradile kuvvet
lendirmişlerdir. 

tsveç ordusu Finlindiya şimal 
hududundaki kıtaatı baş kuman
danlığına General Negrin1in tayi
ni, İsveç hükumetinin her türlü 
ihtimallere k:ırşı koymak hu~u"' 
st•ncjaki azmine yeni bir"~~ 
lakki edebilmektedir. ..;_:u ___ 

Dis-er i#tika.metlerde yalnız Is-
- '"" , • tır. Mürettebattan beş kişi kay -

tilc§a.f faaliyeti ve bazı noktalarda bolmuştur. Diğerleri lskoçya sahi. 
'da topçu· ateşi 'oımuıtur. 

Avustralya radyosunda 
türkçe ne4riyat saatleri 

J,orıdra, IR ( A.A.) - .\ nıstrnlya 
radyo ıı muhtelif lisanlarla olan 
ne~rİ)':tlırıı her sahalı, Ankara s:ı· 

alile !'1,30 illi 10,30 ara ındı. ) np· 
ııınktaılır. l>alı:a ıızunhııtu 2.."ı metre 
\'C 1187 k([Mİkltlir. 

Türkçe ıır~rİ\ uıııı cl:ı 1111 :ırnıl:ı 

yupılarağı aııhışılıııaklrıclır. Bu 
ncşrh ııt :ın lıiri-oe~llunrum itm'a· ...... ~:..ı 
ren başlayacaktır, 

line çıkarılmıştır. 
Alman bandıralı Antiochia va -

purunun, Şimııl AtlMmda takibe 
uğradığı sırada kendi lcendini ba
tırdığı teyid edilmektedir. 

Bu vapur 3000 tonluk olup. Bir
leşik Ameı ikada kain Saint Mi. 
chales'ten, 12 tcşrinisanide hare • 
ket etmişti. 

6 günlük zayiat 
1 O ilii. 16 kiınunucVYelde batırı

lan lngiliz gemilerinin tonajı mec
muu 23•78 ve bitaraf gemilerin to. 

mağına yetişmişti. Ondan sonra 
yaptığını ise f evkall)e~r bir dev
d'n ba~a kimse yapamazdı. Ya. 
vaş yavaş, kollanndaki bütün kuv 
·~ti kullanarak, merdiven basa· 
rnaklarma tutuna tutuna ayağa 

kalkrnağa muvaffak olmuştu. Son· 
ra, ağır, a~rr kendini yukarı çel{· 
meğe haşlamıştı. 

Şimdi olanı biteni ~örüyordum. 
Çünkü Latimer a~ağıda olup bite· 
ni anlayabilmek için koşup bir 
fener gctirmış ve m~rdiven başın· 

najı 20.244 olarak tahmin edil • .' 
mektcdir. Ayni müddet zarfmda: 
tonajlan mecmuu 7920 olan iki Al
man gemisi tf'vkif edilmiştir. 

füinunUC'VV<'lİll ılk on gilnU zar• 
fında, tonajları mecmuu takriben 
3 milyon olan 1100 vapur lngiliz 
limnnlanna girmiştir. Yani Alman. 
tarın lıUtün gay~tlerinc rağmen 

tngiltercııin denizden muv~alıuıı. 

kesilmiş değildir. 

dan aşağıya tutmağa ba~lamı~tı. 

Kurt Larsen artık merdh·enin en 
üst kıc:mına yaklaşmı5tı. Onu gö· 
remiyordum. Ona yapışık ,·e ası 
lı duran diğerleri onu tamamen 
kapatınışlar..lı. 13u insan külçesi 
geminin sallantısına uyarak koca· 
man bir örümcek gibi sa-:.a, sola 
sallanıyor, hareketle kaynaşıyor. 
du. O muazzam yüküne rağmen 

bu külçe uzun fasılalarla fakat 
mütemadiyen. santim santim yük· 
seliyordu. Biran düşecek gibi ol· 
du, sallandı, fakat sonra gene 
yükselmeğe ba~ladı. 

Latimer tekrar se:>lendi: 
- Ne oluyor? Kım oradaki? 
Aşa~ıdan, onun fcnerın ışığile 

aydınlanmış ~aşkın yü::ünü göre
biliyor<lum. 

Kütlenin ta içlerinden boğuk 

bir ses çıktı: 
- Lar en. 
Latimer hem· elini aşağıya u .. 

zattı. Bir c:lin uzanarak onu tut· 
tuğunu gfüdüm. I.atimer çekti. 
Kütle son iki bac::ı nağı süratle 
çıktı. Sonra Kurt I~arsenin diğer 
eli de ortaya çıktı \'e uzanarak 
merdiven ağzının kenarına yapış· 
tı. 

Kütle biran merdi\'enden büs
bütün ayrıldı. Ha,·ada sallanma. 
ğa ba~ladı. Tayfalar, elden kaçan 
düşmanlarına var kuvvetlerilc sa· 
rılmışlardı. Kurt Larsen birdenbi
re kuvvetlenmi~ti. Deh"Şetli tekme· 
ler savuruyor, ona asılı d•.ıranlar 
ya\·a~ ya\'aş yere döj,;ülürorlardı . 
Onu en son bırakan Liyç olmuştu. 
l\lerdivenin en üc:t ba~mdan sırt. 
üstü aşağıdaki ark11ı'}larr:un üs· 
tüne dü~üştü. Kurt L 1rserıle fe· 
ner ortadan kayb::ılmuşlar, kama· . . 
ra zifiri ·bir karanlığa bürünmü'}-
tü. 

,( Devamı var) 

Belgratta e3rarh 
bir cinayet 

Bir şirket umumi 
müdürü öldürüldü 

Belırat, 18 ,(A. A.) - İmti

yazlr zahire ihracat şirketinin u
mumi müdürü Edo Markoviç ba· 
zı şüpheli ahval ve şerait altın-da 
apartmanında katledilmiştir. 

Tafsilat resmi tebliğde şu ıe· 

kilde verilmektedir: 
"Son günlerde zabıta ,tarafın· 

dan komünist hareketleri hakkın· 
da yapılan tahkikat neticesi o
larak, bu sabah saat 6 da ikisi 
sivil olmak üzere üç memur 
Markoviç'in oğlu, talebeden Ran
koyu isticvap etmek üzere Marko 
viç'in evine gitmişlerdir. Resmi 
memurla sivil memur apartmana 
girmişlerdir. Kapıyı açmağa ge
len hizmetçi kadın meçhul adam
ların, Markoviç'in kmna tecavüz 
ettiklerini söyliyerek haykmnağa 
ba lamıştır. Markoviç, sokakta 
bekleyen polis memuruna iki el 
tabança sıkarak onu yaralamıştır. 
Yaralanan memur karşısındaki· 

nin • kim olduğunu bilmiyerek 
mukabele etmiş ve Markoviç'i 
öldürmüştür. Bir t:.\hkikat heye
ti vak'a mahallinde bulunuyor. 
Morkcwiç. ecnebi mcmlekctlrrde 
iyi tanınmıştı." 

Yüksek lktısat ve Tica
ret mektebi mezunları 

cemiyetinin kongresi 
Yük.sek lktıı.nl 'e Tic:ııoel nıcklc· 

!Ji mczunl.ırı ceınıyctinin cnelik 
kongresi 30 birincik:ınun tarihine 
r:ıstlıyıııı cumarı~" sunii s:ınl l~ı 

'<ıe crmlrct merkni olıa Bcyoilıı 
Pıırnınkk:ıpı Brl,iır soknk 10 ıııımn· 
talı clAircsindc içtima edeec~inıl •ıı 
aıaııııı gelmeleri ric:ı cclilıııcktc 1 r. 



.. n-ü~n-ıı:-n-· ·-~:~e ~--· -buif Ün Ün· -h a-ber~'~-v-e : ··~- 'ha-4ts-eıeri 
.. ' . . . .• . . . ~ . : . 

Tica(~~! ~~ ~~~~.taci ~1.~i~i~~~~~~şecek ~!!. ~9 ~~-~ ~.~ ··K~b!.~.-~.~ ... ~!:h~r!.Un~ç~.! mü;ek:~~\~" 
Ticaret odasında Nazmi Topçuoğ· Tıcarct \ekili tetkikleri etralın· Von Spee'de. kumandan gemiri a),11 sınıfa mE'nsupturlar. de kur.tulmnk ümidi olmadığı hal- 20 dükkan soydu 
tunun rei -liŞindc mühim bir top· da dün şu beyanatta btılunmuf batırmak kararını tebliğ ettiği za- Almnn kruYazörtinü batıran ln. ~c batıncaya kadar §e.refli b~r mu- sonra yakala!\~ 
lantı yapılacaktır. TÇ>plantıya ıt· tıır: man. kumaod~n ile gcwideki u- giliz tahtçlbahirinin Bi,i,ytik Bıitı.ı.n- hıı:·~~c l,ıı.ıluna.n lngıltercnın Rn_ Polis 1O·11 yaşında u; ~ 
halUt \ e ihracatçılar davet edil· .. - J lt·rgün gazetelerin h:ı\..lı baylar arasında ciddi bir hadise yadaki Ussüne {l.Vdet etmcktQ ol . \'ıJ. pın ''apuru mürettebatının tan mürekkep bir hırsız çe 

rd. k s b ı ı · duğu SO' lC'ni.\'or. hııttı hareketilP muknyC'se etmek- ~ı. mişl ır. b·r ,ik!iyet me\'Zuu olan ıhtıkiir cı mıştır. u ay ar. c cnıze a· J kalamıştır. Yasları küçu" 
..,. ı d · d b d ı "J" hakkaı.. ol Hnrl.ı gçmileri yıllığı, Koın tıpi tcdır __ .,,.1 r .ı. op antı a pırasa a azı ma - mescle~i birinci pl;i ı milhahZ4 çı mayı ve o um mu ~ • · 

1 
... ına ra men bu ÇU\.~ a _..ııı 

kl b be -- d 1 t .. kruvnzöı 'eri hakkında r;ıu ı ukamlu- Keza ıl,l.giliz mahfıllcri hafif fa. ..."'-deler üzerinde görülen buhran vç ctmcktc.dir. Bu clda 1 ~t·ınl)u)a ma a era r muca ç e e m~g,l 1 adamların bile kıratnn'"ı·' 
·h ·kı · · ·· ı · ı d. rı \'O.rıyor: kut kuvvetli bir gemi olan Emdcn ı 1 k"' ihtikar hareketlerini önlçm::~\: içın gclişım ihtikaq onlem~k uzerç a· tcrcı cttı crını soy emış er ır. litleri kırmı~lar, parmak 1 

· · l · ::1 F k k d b ·· · 15 sııntımlık 9 top. 6 adet ağır, krm·azöriınUn 1914 yılı başlarında iç ve dış ticaret ı tem efımtz e tınacak te:ibirlcri k:ıra-la>tırm 11,_ a at ·uman an, unun uzerınc • n,ıiJerdir. 
yapılacak csa lı değisik\iklçr ve a· iı;indir. Pahalılı;ı do;uran e· kız1ms Y~ gayri DıJC!Jjlnunları suş- S l\d<'t hnfü havo d:ı.ii topu, iki bnrptcn kaçmıyara,k b::ı.ttığmı da UiJhas~a dükkanları sQ~ 

torpil kovanı, saatto 32 mıl surat. baıırlatmaktııdırla.r. 'r' 
lınacak tedbirler Uzcrinde gıirü~ü· bc.bkri i~ icc tetkik t't:n • l.m \\\lll;l' t.ırmuştur. mahirdirler. Geceleri Q .. · 

·ı M ı 1 ı Şimdıki hnrbin baı;Inngıt•ında, Alman ırkı cesur bir ırklır. Eski 1 leceği tahmin edilmektedir. cak tedbirlerin realit~yc tN:ı0JJ'< ü ret\~oat c:uaya çı..;:tı kilitlerini ve pencere delll 
k B 

_ A . 19 (A A ) _ Alııuın,,·anın. harekete hf\ZU: GOOO Aln;ıqn bahriyesi böyle hareket E't- . le! 
V ekilin dün Ü tetkıkleri etmemesi şüphe)iz m1hıurlu:hır. ı,ıcne..s ,.,,l" s, • .,,. 1 6 .. .. • h ke-.erck içeri girmektcclır · 

O • f V S , . k ton u.k 1'ruvaıo,ru ve tcı."'a ta mezeli.,, 1 b ,.t 
Dün sabah saat 1 da Ticaret Bu sebepten bu günumU al~a- Admıral Gra en pe~ nın u- t .. .. Tarlaba,mda Altın a~1 . . . d. 70000 tonluk 4 kıll\'uzoru mrvcut. Daily Hı>rnld yazıyor: 

müdürliıği.ıne gelen Nazmi Top· darlar!a konu~m·ı~1 ta'1.;,is ettim mandanı ıle cr\dinı harbıyesı, un tu... ..Adiyö, Grnf ,.
00 

Spe. Akıb~tl I kağı:ıda 2 numaralı b~ıcıı 
çuoğlu akşam !;aat 20 ye . k<ıd~r 1 Mü'zakerdcrc xaıın da ck\'am e karaya çıkmış_lardır. iyi malumat lngilız bahriyE' nazırı Çôıc;il Al- ntz hicabaver oldu. İntihar ettiniz. 

1 
nun ev\elki gece dükkaflılt 

meşgul olmuııtur. Bir çok ıthalat dece~iz... almakta olan mahafil, şim~i lima· man donaymasının to.n,aj ltib~rile HiUcr si7J hür rnillotlm;ı karşı kmlmı> \C 49 lıra para • , 
ve ihracatçılar kendısini ziyaret nın askeri mıntakasındaki bir o· be;ıte hfrini kaybC'tmi<? olduğunu ı bE'yhudc tnnrruzundn ku!Janm:ık tütün. ıki kutu kalen1tra;• 
ederek temennilerde bulunmu~- Kahve iş ı halledıld ı telde mevkuf olan bunların <ler- fiÖYlemi.c;lir. istediği için Jı;ayboldunuz. Kez::ı kolata gib.i ?ir~k cş_ya ~ 
!ardır. rn.~'er tarallan Tı~ret \ekaletı hal Martin Gracia. aclasındC\ki as- ı,,on\lra, rn _ 13nhril'ı.' nezareti 1 müdafa,asız ticaret vnpurhınnı tır. Bu hadısc) ı takıp 

Hu arada yumurta ihracatçıla· kah\·e me ele:.ini kokundcn hal· • keri mıntakaya sevkedilerek ora· ' tarafından bildirildiğine ı;örc ı rsu avl:ımı;ıktnn iharct olan vazifoni1. murlar, diin akşam 1'~r 
rı 93G senc·indcnberi ispanyadan letmek üzere nnihim tedbirler al· da mevkuf tutulaçaklarını beyan iç., tahtPlbahirinin batırdığı Al- kar!}ını:ıa Ingiliz bahriyesinin mu- l:ıraflarında dola~nrken b , 
alacakları olan mal bedellerini a- nuştır. BirÇQk kım'ielcrin p1ra.,a- etmektedirler. man harb gemisinin "Lcip?.ig'' cC'b kavçmet edilmez kuwctl('rini çı- ğun elinde · · ~ok kalerll~ 
labilrnek için Ticaret müdürü va· daki kah\eleri topla}: ra'c yük· Admiral Graf Von Spee'ye zırhlısı olmac;ı çok kuvvetlidir. nu kardığı için ka:ı.·bolduııur.... rek ,.üphçlenmı.,,lcr. ~ı d;1 
sıtasile \"ekilc müracaat etmişler· ~ek fiyatla s:ı.t..rn·,~a b·ı5la:hkl;ı.rı mensup 1039 bahriyelinin karaya zırhlıya bir torpil lsabf't f'tmiştir. A lmanva h1 r 'Ji kaybede- miıı i mındc \'C 11 ya,.ııı 
dir. Bundan ba~ka çuvalcılar, malumdur. Alınan tedbir bu ihti· j ihracı esnas~nda hiç bir hadise Leipzi.gden başka en az bilytik ceğine ka· i bu çocuğu yakahyarak 

makaracılar, iplikçiler de \'ekili kann kat? olarak önüne geçecek- olmamı~tır. bir kruvnzörUn ciddi surette hasn_ Resmi İngiliz mahafilindc be· çekmi,lerdır. 11~ 
ziyaret ctmi5lerdir. tir. Ö1en yo '.< ra uğradığı vo en nz bir ~\iman yan oJunduğuoa göre, eğer Al- Çocuk. bjraz c;ıkı~~ır•. 11jll Akşam üzeri Amerikadan mal Vekaletin tcbhğl .\tonlcvidşo, 19 ( A.i\.) - - Gral harh gemisinin limanına dönmedi- manlar Graf Spee'nin Montc:vi· , anlat mı-ıtır. :\lcbmct I;[l\I,' 
ithal eden tüccarlar dçı. vekilin re· Ticaret \'Ckfıletinin bu ııu~u,ta· I wn .:"pcc'nin infüakı ve ziraı yti· ği muhakkaktır. deoda tevkifine katlanmış olsa· ı ı:ııktan .7·8 ~ef~ ~dfö~~çııı 
isliğindc toplarımı Iar ve \mcrika ki tebliği şudur: zünden insanca telefat olmam,ı» Tahtelbahir "Brcmen" transat. lardı harpten sonra onu t~krar duü te bıt c:iılmı$lır. ~ıdıl 
ile olan ticari mubadelemizin ko· . . • . : ~ t\r. Filvaki Cç.p zırhlı:ıında ka\mıs lantığini de çcvirmcğc tçıı!}bbils C'lç geçirebilirlerdi. Uu ~eminin cuk diğer iki arkad:ı~ı 0 tı 
laylastmlması için alınacak tcd- d'JTı:a~et Y ekaletın(len tebl.g e- olan mürettebat, infilfıktan evvel etmişse de bir Alman tayyaresi tn- Latırılmas_ı emri Berlin'Clen ve gec~Jcri h""p birlikte çaM 

birleri görü~müJerdir. 1 mı§tır: flikal~ra binerek gemiyi tcrketmiş rafından takip edilince })unn mu_ H~tler tarafından verilmiş olma- soylemL,tir. ıac 
Y 1 l ki "Memleketin kahve ihtiyacını · · ''T ,; rr k ı • 1 ı· b k .... ,. ı 1"$1Z 
umurlacı arın a aca arı lcrdir. l\1ürettel;>at\n ekserı ı a· ·a V o~aıruımış~ır. sına nazaran, Almanya harbi ka· . l o 1~ u ·uçu" ll te~ 

uzun zaman tcmİJ\ edece)( tedbir- k 1 ·1· t ~ i rı 
ödeniyor 
Bu sabah saat 10,30 da )'umur 

ta ihracatçıları ticaret odasında 

ihracatı teşkilf!tlandırma müdürü 
Servetin reisliğinde toplanarak 
İspanyadan alacakları olan para· 
lar haklqnda izahat vermişlerdir. 

Tüccarın .bu paraj,arının der
hal tediye olunması için lftzım ge
len tedbirlerin almaca_ğı vaadc
dilmişlir. Bu paralar ispanyanın 
merkez bankasında bulunan blo
ke paralarından verilecektir. 

ı:=:::m:r-=awww'\ 

Y TA • KlJRTARAl" ASL~"· 
la diqı~ en bUyük artisti 

olduğunu ispat eden 

ERROL FLAYNN 
krh c1 n~ yeni bir ere.f a tanı 

dah& yarattı 

TORKCE 

Çalınan 
Taç 

Ut~ r;üıııteııherl bütün t buıbul 

LALE
ı )O ~-ıyor ... llcr 

. can blnlc.r<•c ki-

i yl'r bulnına~ ıp geri di.lnti~ o r. 
Hiçbir ftlıfü• ıuıstb olm\yan rağ. 
beti o ile\ BDl ediJ or ... ı;OTFES 1 
G0Rf. ·ı.ırnn P.: • onuNuz. 

Lf~!!::=J 
ALEMDAR sinemaşmda 

Harp Muhabiri 
Sahra Bekçileri 

Baş, Diş, Nezle, 

coma .. adındaki Alman ·~rgo~u n~ı lZ zayıa ı zanacağ_ma kail değildir. nın ya~tısı. or~~o a del1 
ler alınmıştır. Maamafih bugün· tarafından ahnm'5tır. Bu Kargo, Lcmdra, 19 Gral von ~ yı. Sır vermemek için .. , mektedır. Şımdıhk 2? 
)erde kahve almak istiyenlcr var- ld • · ·h k d d · h ·l · tır 

üç yüz otuz ki5iyi hamil o ugu ıntı ara sev ·e en enız mu are· Reuter aJ·ansmın Anıstcrdam dükkan tcsh~t cdı mıŞ • • 
sa, bunların eskiden kahve tica· · · be · · • k ed ı.· • · ı· , 

halde r\ıonte ·ideoya gitm1ştır. sıne ıştıra • en ı.:..xeter 1s1m 1 muhabiri, m.tıer'in .. bahriye .. u.·e- ı --Satye ş·ırk8 reti ile İjtigal edip etmediklerine k l ·ı· k ·· -- d ek · · ' 
Bu 330 ki~i. mevkuf tutulaca ·ttr. ngı ız ·ruvawrun' c, sen 1 sası ve bahrıyc mutchassıslarıle • bakılmaksızın Ziraat Bankası 2 Lid 
Dığer Alman bahriyelileri. Arjan- ölü oJmak üzere, 120 kurban ve· saatlerce müzakereden sonra, 1\ "~ahl,eme z50dJ'1P"' incikanuı;ı başından itibaren güm· 1 ·ld··· ·ı.c · ıv,;. .. 
tin r~orkörkri tarafından a ın· rı ıgı Lon<lradaı;ı bıwırılmckte. Graf Von S™'c'yi batırmak emri 

1
. · t • d• 

rük ambarlarına teslim kaydile ·ı d' - 0 ı::ıı · • 1'"' ' nın ıs ı... ""' mıs ye Buenos - Airesc gönden· ır. h.ruvaıöre 4 ·vY ı abet vakı d·~· · b·1.ı: · ıra •· . talihlerine kilosu ( ı ı O) kuruştan ~ ver ı,gını ı ı,ı..ırmcktedır. dİ 
miı::tir .. Graf \'On Spee'nin kuman- olmu~. 203 rnil~ctrclik topların· Deniz mütehassısları, lngilı"zle- 1'a rar ver kahve satacaktır. v 
dam bir Arjantin tor\')ido::\lna dan üçü ~ra uğramı_ştır. rin gemiyi ellerine geçirmelerine Dcnizbank tarafındaJl 

Bu fiyat İstanbul. İzmir, Mcr- 1 ·ı· b h · ı ·;- ·ı Salı 
binmi>tir. ngı ız a rıye na~m ->rçı meydan bırakıldığı takdirde pek şirketinden alınan ' 

inde aypi olaca\ctır. ':frabzonda Urugvay hükumeti, Gra( von dün gece söy\C(iiği hir nutukta çok dakik alet ve adevatın ve ki bina meselesi hakkın 
2 kuruc:. nakliye ücreti bu fiı·ata ld y ... ı- 1·c t ·ı· bah · · · fi k. 1.1. ı·ne 

:s Spçç'nin batm1} o ugu m"v" ngı 'ı rıyesının muva a ·ı- cep zırhhlarmda bulı,ı.,n.an inşaata ci ticaret ma !hem?s ııl'· 
zammedUecektir. Yl\k\lrI aksamı u ~inde kşlm\Ş yetini övmü \'C Alm~n zırhlısı~ın müteallik bir çok teferrüatm sır~ dava bitmiştir. Denız~:t~ 

Yalnız bu suret le kahve satın olan kruvazörün seyriscfain için fı.ki~tini şerefsiz gördüğünü lfade rım öğrenn:ıi olaca.klan mahzuru istimlak suretile gay_rırn ·" 
a lacakla,r bedelin )'.arısını derhal, k ld v ı-ı..ıik · or l · t' d b b .. .ıJl"'" teşkil etme te o ugu çu ·eyı • e mış ır. {4crine ısrar etmiclcrdir. bilece ı hal e. u_ ı_·.--"' 1 ·...k 
mUtebakisini malın tesliminde ö- mk" ı 15 .. :~LJ t · t · l ~ rv-crv 

tadan kaldınnqk mü ·un o up guo ml.l!t~ e ıs emış er Aln:ıanlara göre lı~la alı.n~ı~ !1.crı .~u t-i 
diyeccklerclit. olmadı'fını tetkike memur birkaç ~j,onk\'ldco, 19 (A. .) - İltica. Paı-ıs, 19 _ Alman matbuatı, dın fcshı ı tenı)ord.u. c~ 

Bu tedbiri, spekülasyon için nd · ı· ılc 
miitehassıs gö ermı>. ır. .hai.k~m tatbikın{l. da.ir olarak ya- Grar Spec'ye harp etmek kin dün, kanunun katıre 

1 
.. ıı. 

cok arzu lluy~mlara hem arzula· ı..A h t · ol"' ıl ı.. f · ·· · ::ı pl or:..t: 
1 Knwazörü U\Or ava e mış " ~ılan . .,.azı yıınhş te sırat uzcruıe icap eden tamiralt yapmaya in· diği kaidç hıUUına ya Jefl" 
nnı tatmin ve hem de fazla hcve- ·ınfı'l<ik, uz"k n1esafolcrdcn işitil· harici'-'O nezareti tnrafmdıın nf'şrc- b tıl old1,1x.uı1u kabul c~ 11 · · .. "' "' gilizlerin tazyiki altında. müsaa- a ıo;. • ı> 
se kaprlmamalarrnı temin ıçın mi~ ve i\lonte\idco şehri sarsıl. dilen bir tebliğde ezrümlc ııöylc de etmemi olan Uruguaya §ic1- nun feshine ve 250 ~111 11 almı~ bulunuyoruz, mı tır. denilmektedir: . k t' d rı 8 

detle hücum etmekte ve bu aynı Satyc ır ·c ın en ge 
Ancak kahve ihtiyaeılJ'\tzrn e· iki şıktan biri " Admlral Graf von Spce .. 13 ka. memleketin 1914 de İngiliz karar \crmi~tir. 

min bir şekilde karşı~anması için Nevyo.rk, 18 (A . .(\.) Ncv- uunuevvcldeki muharebeden son - "Glascow'' Kruvazörünün. hafta· 
~ldığımız esaslı tcdb~rlere daya· vork Times gazetesinin Monte\'İ- ra ~fontevideo limanına saat 22,50 larca Montevideoda barınmasına 
narak söyliy .. chilirim ki ma_ • \tarın ı d. eo muhabı'ri, Ta ...... m"' gemisi sil· de girmiştir. Alman orta elçisi er-

"'"" \• izin vermiş olduğunu hatırlat-
memlekctc vLtn~dundan ıtıbaren \'arisinin, icabeden re3mi muame· tesi gün hariciye nezaretine mü- maktadır. 
Ziraıt Bankasında kahve satış UHı ikmal etmeden. gemis.i ile bir· racant ederek 7 Ağustos 1914. la. Alman Wı.şkumandanlığl zırhlı
fiyatlarr ( 1 OS) kuruş olarak şim- tikte. ha her izce limandan çıli,ttğı rihli kararnameye uygun olarak nın batınlışı hakkında ŞU tebliği 
diden tesbit edilmi bulunmakta- için tevkif cdildi'ini bilqirmekte· geminin tamiri için 15 gün mühlet neşretmiştir: 
dır • · T verilmesini istemiştir. Hnriciye nn-

. dir. Graf \ 'On pee nın acomaya "Urugvay l1ükumeti, Admiral r zırr o zaman mülchassıslardan 
aktarma edilen uba)'l<\n ve e ra- von Spec'nin havuzlantnası ıçın 

8 k ı.._ k J d · · milrekkep bir komi!!,\'on teşkil ct-
umar~z ya a an ı dı da tevkif cdilını,.tır. icabeden mühleti vcrmemic:tir .. 

S • miş ve komisyon kat'i müddeti ~ 
Fatihte Muratpa,.a mahalle in· 

de Sof ular cadde inde Ahmet oğ
lu lsmailin 1 numaralı kahve in
de Sı rrı, Rıza, SaHihaddin, lsmail. 
Hikmet, Mehmet, Kerim. :..fo ta· 
fa isimlerinde 8 kişi kumar oy
narlarken cürmüme hut halinde 
yakalanarak adliyeye teı;lim edil· 

J mişlerdir. 

- -ı:--· -.. - - ...... --· 

1 levyork Times, Graf von pce Ordu ba5kumandanr Führcr, bu · d•v · tayin etml tir. • 
nin Montevideo limanı~ gır ıgı scbeble, kumandana, zırhlı"'I ka· 

1 Buna binaen harictyc nezaretil\i J 

zaman ciddi surette yara a mı~ ra uları haricinde berhava ederek 
d. iltica hukuku pre.tU1ipleri~dcn u-

bulunmadığı yolundaki id ıayı scbcb batırmasını emretmi tir. uu hadi-ıakl m~ gibi gootermeğc .. , ...., 
münakaşa etmektedir. Gazete ~y· ve mahal yokt'ir.,. ! ııe 17 kiınu~U~\'\'elde. saat 20 de 

\c diyor: Ticaret vekili 2 l cereyan etmıştır ... 
"Gemi ya ha ara uğnunı_tı. ve Hayret . ~rugyayda~i Almanya orta ~l-

binaenaleyh lngiliz topç\\ları mii· Lonılra, 19 _ Alma~ ceb zırh- çısı, bernelmılel hak ve teamul· 
kemmel topçudur. yaht~t ha ar~ tısı Graf von Spee'nln harhi göze lcr nakzedilerek Gr?f von Spee' 
uğramamıjtı , o takdirde Alman alamıyan bizzat kendi milrcttcba. ye yeniden denize açilabilecek 
bahriyelileri ce ur değillerdir. Fa· tı tarafından batınhşı btitUn dün- ,·aziyete girmesi için lazım olan 
kat. Graf von Spee ha ara uğra- yada bilyiik bir hayret uyandır- müddetin vcrilmem~sini protesto 

mı~tır... mıştır. Alman bahriyesinin höyle eden bir notayı hükumeU namma 
Bat \n Leipz g mi ? ~crcfsiz bir akıbeti kabul edece- t;rugvay hariciye nazırına tevdi 

.. =-•-u l.ondra, 19 - "Ursule ıouuı ğini kimse tahmin etmiyordu. eylemi tir. 

tngiliz tahtelb~biri bir nafta için- Mürettebat emir 1 H---A-d--.---/-----.---
do i\çl Alman kruvaıörU batırmm, c i :ılememiş. mi ? Q l S e e T l n 
iki Alman kruvn:ı:örUnü de hasara 

Londranın ı:;nlanu·ettar mahfil • 

R · uğnıtmıştır. f j • • Omatlzma Tı;ıhtclbahir evvela filo haliAde leriodc söylendiğine göre, bazı e S lrl 
kirnsoler kumandanın önce harbe g1den Alman kruvazörlerine tesa. 

Grip, 

• 

Düğünlerde ~ .. 
Umumi yerlerde 

ve nişan toplı.~ 
yapılabi_Iece ~ 

Düğünlerdeki ısra.fi~, J 
hakkındaki talimatnarn 0~ 
bulun \'aziyetine uygıırı >'' 
şehir meclisi tarafı~d~~l'I ~ 
tadilatın katileşmeşı ıÇ.'11 
kanuni itiraz müddetini . 

n b~ '.ıd 
bekleniyordu. Bu o clr:. 
itiraz muddeti taına01 hl 
vali hiçbir itirazda . bılı.ıı 
tır. Bugünlerde yenı a1' 
nin tatbikine başlannı ... iıı1 

. taıı" 
kaymakamlıklara bır 

derilecektir. gi~ . 
Artık otel salonları arta~ 

mi yerlerde bazı kayıtl ,., 

vafeti şeklinde du~ii~ti< 
toplantıları yapıla,)il ~ 

Bir Çek mültec~~-
daha gel 1

. ,.
çcı: · ı• \ lın~nyııunn kaçan ı;l1'~ 

rındcn murckkCJl 2l 
müll~ci karılesi JnısııııkU_ştıf·...ı . . ..cınıı ,. 
siyonellc şclırınuzc .~ 110ı.ıt·~ 

Nevralji, kırıklık ve bütün ai.{rılarınızı deri dilf ederek altı tQrpll atmış, knı- karar verdiğini, fş.kat tayfanm bu 
karara itaat etmediğini znnnet
mektedirler. 

( Baıt.rafı 1 incide) 
dımın bir daha geriye almmA" 
maınd ır. 

Dıkkııtc cnrpan bır dl'· $ 
faki nıüllcl"ilcr arasın 4•1ıtı'' 
Çek kııdıııı da ııuıuıırn 
Iar gönüllü olarıı'k Alıl1 =ü:-;.: •- l b d ·· d 3 k 1 b"l. ::::=i vuzörlcrden birini baltrmı~. i~isini ::.: .. :: Ke se r . ca ın a ~un e ase a 1na ı ır. :::::::, -

11 
-

hasara ugratmı3tır. asara ugrı-
yan kruvazörler ~lcrinc donmeğe 
mecbur olunca bütün fUo qönmeği 
tercih Qtmi§tir. 

a D TO oKçE Tahtelhahir bunda!\ ı;oııra bir 

i fLJI n n ~ n n ~ SO[\ZLO J\lman tahtelbahirini batırmıR ve lnJ ~ ~ ~ U U U Elbe nehri ağı:ma giderek "Köln" 
sınıfından bir Al.xnan kruvazörünü 

Bugu .. n 1• p E K Sı-nemasında tek bit" torpille batırm ıştır. 
Altı mu.hribin refakatinde bulu-

• r1jjl, rım~;MU[ffiii~• ile) oean • lleh~t • ve a<'r~ün·~t filmi. ~ • • I nan kruvazör 6000 ~onluk olup 
.!! mım•ıı~'. 5il kiı>ilik miirC'ttebatı vard ı. 

' 

Eski Alman bahriye.sı 

böyle yapmazdı 
1:ıgUiı gazeteleri bu akıbeti u. 

mumiyct itibarile "hicabaver" ad
detmekte ve bu mllnaıebotle, he. 
zimete uğrıyan 74 Alman hal'b ge
misinin kumandanları tarafından 

lngiltereyc teslim edilmiycrck ba
tırıl<bcı Scapşflov h&discs.ini ha-
tırlatmaktndırlnr . 

1fatbu:.t.. Grnf von Spce kuman. 

Onun için garp cepheıinde 

i ngiliz askerlerinin ateı hattına 

yctİ§rnesi bu cephemin sarsılmaz 

şekilde k un:lmu§ olmaıı demek
tir. Çemberlayn ve Lord H ali· 
faks lngiliz milletine hi tap ede
rek: 

- Harpte mutlaka muzaffer 
olacağız .. , 

Diyorlarsa buna inanınak la· 
nmdır. H a$an Kumçayı 

S . ·c ~· pısnıak üzere . ıırı~ 
' • • ;ı;ÖY saya gicleccklerını 

erk lir. 



atlab, ö§IMe41Santnrrer:1 mekten 
mıra llftlda dişhn'inizi 

-58-

L Fnnsa wra Meilmlı o1an 1.~ 
Yollardaki ahali m:lisine ikraıq 
ediyadar. kim olduilJDll; ne Y•P-i 
bimı.; mndım nereye littilini 
toran bil9 olmU10Jdtı.: Bek m.tıte
ceasislerine iae Ha,m 8*rHk! et· 
lllek illere 'Fraıwa~ geçm:lG. itı~ 
dilihi IB&'ltiyor. bu Jr.abat Jcaff 
telb'ordu. 

Yazan: Hüsn·ye Ba1kanh 
(Dblcti l8J1t'.an devam ) 

'215..-. Alman 1-Jl llltiOdeki 
ll'aıkle~1mllllem'n hantn ilet 
lilenlıt 1'lr Na birkaç ~u 
tiaJllWJt--~ ,,_ir. 
Jnlt» onll.t da. dlpaaadca.'qt kı\fP 
ltlllekJilitf P'.r.ensay boı4°ıtL 

Bu at:am Sedat bey i Bir a 
evvel. taraıta gördüğüm b 
kostUnıJfl ıenç adam.. fimdı ar 

Fırçaiamaltsınrz klandı pi bir koatllm vardı Fa 
kat ıene ıUzetlı. Koyu k ı•a c 

Diş :Macunlle 

•• rcnci ıöalerinın okpy şiyle be. 

a e dikkatte ıilıliyordu. Uz3.1 lattım 

~119f1U 1'lfdtm etm:!t. 
00\I ~~. yiyeoı 
eek ~ ~sıretile bisıat 
bodi ~ )'aıdıın etıni• 
d>i oJmrJar, llBtü buou-bir ca· 
JU8I. P*Jsk ettlld.eti Jttllıamie 

'*8'mtmak t'eblU.sini. gfJR •· 
rak WtiJıcle Jl!IPIYOdardı. 

ID•••• .,...) 

Vapur: hareket edeceği esna a 
nbımıda onullla ıeat lcartıl tım 
Bu tef.el' yalnu deijldl, yanında 
.. ıupAeab metresi olac k • çok 
tık ve: çok boya.h bır kadın yardı 

:<> J.ır çok mubab'b,tli f4iler, 
iki;;) bitde ıe ç adam eğılıyor 

kadıııın &özlerine bakıyQrdu. 
t•iraf ederim ki • bakmak iıste

mediı,.rım halde. ıözlmmi oclar· 
JarJin ayaramıyordum.. Aynhk 
AQW'lı cd.diii vakit kedmm tı
tanbulda blacatı. yolcunun Se. 
dat. bey 'OJ,:iuğunu an1adım. 

v.~ tiratı .weın 
lm~ak 
~zi 

Öyle ıUriiltillU bir ~e 
~~Jar. ~alu-, lpOt• 
meler. k&4ın •lhyOt', o telkine 

aODD sahllf""dU. 

.j . . .. - , f 

• 

rı 

Kayılı bineceğim aman Ne. 
abat klllalJJDli fıtıl4adı ... 

- NenPlıı 6Jı:at et. •• 
Bu Uıtann ıılç$n ~u btn 

çe>k Rilfıel anladım .• MUte•dly.en 
on1aR lılkma«n, Nealaatın lfde• 
riaden Nçm•n1tı .• va,.Rlay· 
dık. ~~nu. 

Meadll ..U.maJ.er • tel&mlar -• 
Şiıodi lstaııllpl ar-... ~ 

ıaııım.-ı,ı .. ,. .. , ,,.wf si· 
UalfQf4u .. 

Ol..nedeJd yolcular yerlerine 

daiılddar· 
Şelalr Ç9ktllı 1ar0ama .-Ut· 

:y,; ımk; da~ '98ırellenıae ceQll; .... , ~ l'UJt ben hulvadufum ,..er. 
(Cldl•lilli ık:a-eo Bir ., bdar--enel o:.Cr 9':NAlaMPIÜ~ri -*"'• 4en lumd~ .. 

•«nROlllO"üi Cn•••n v.alaf1ar ,a köJBn ~ amtüasıntt.n aeltn &1erne-. "*• ~ ~ e 1Hi lir ~r"ımh Wr &61cenin 
a.ııı1a· Harsv.illlllildllc ••rf#.'.t .. ~ - ,ffmJp ile ııu.. .c>lla K...a ile 46rt..-"-datı+ IWrd'a.. YQIJtÇJQeJ-srl .ftlMD.daı •ıt lrımddJdllmı fark• IJH ol· 

lp11: =:leG . ~~ nanl(irl) ,~ k,an• JUB şiüyeUerınl )'QOlı, \'e btı bU• mllddel istekleri J&pıJ,miPtŞk ffr d.ı&m... ~iift ~~e koyu• 

~ 1 - ~ ............ n..~~~·tı\ i!~~=· 1.adllfW..wtit~.acü 
•1atc1ı. -MI 1• lt'WJU1114aY1 .... ~~ lbatet din ~ nıbett• ve 1t bayet ba iş ve ıaumele .,. ve kaınqtmcı ıtıkJariyle b111• 

tdrt1. Yilt""* ilim*· ~ Servet Wkbttda nhı mumclı'lerin tlltAyetlerlne- ce- lanca~a kadar. ••çea saııı.Dda aa· lqtmı. Bu Sedat BeydL. 
dm' it~ Gloelerl ~ daND 111111: bnanDın L nbını aldtk. Bu cevapta evveli bırsızlık 16~lemutler ve ıaiba,ret k o fiiplıem çoktaııberi oradı 
plakla beraber ,orgun l1nen teblili karargir olmuş ~ muhacirlerin muharrirlmiıe anlat· ıurelle serbest bırııkılmışlardır. Jdi 

• ve manastırlara. ba· durupna 25-ı-940 gün(l saat lO 8 bklvt dolr'ö ~lmadılt •UcUrilmek• Dolcl~r lslecliklerf halde &inde- Y&klaıtı ve bir yol arkadap 

"

•n:il . -1-ı. -""'""· .._1:1. 1-1- -LıL--.ı-- 1.--1:. le beraber biru sonra da başlıca rllmed·~lne dair slblerine gelince: . ki d" L!•-ü 
tica: ~ .--w M1UA um:tl\Uf ~ """'3 &ı> tllılı:rat menn olan bel' g&çmen Vllbet ıdıhat mtldtlrOmhı aıer- nezaketiyle eJiııde uruwı 

.,_. 2 ' la tıtctıffDrda; Jet ı.bUI matwma tahtı e1mak alledu Mr .., 'l9flltaaemesl ve bir ı. &Qlt\met "' lltQlı mlcadele ta· kar§ılannı daha iyl eeyredebil • 
ID1lrmaa. llll'e Dan. dlmar .. 804-73) bllftl mahefrlerin damlarda yat• bl~lerjlJia ve .alJPa mtlcadtle dal- mem için bana uzaıu.. 

ıqazıva 

mk mecbartreatnde. blmalan slbl ~riDi11 da1ml leJ)'U' mt~lan tık dUıüncem tlmdlye kadar 
.ob1ıQ aoktuı IQll e.4lli1or. ~ S.ll tı•a delil dçlqea tamdllı Jmlardaıa olmadığımı bu 

1 Bull eılıemnü"tle .,_et eder ve Jterleıstfrllen diler bilUln. lllJlerl D J """- k ı..: .. Ur• 

1
,.,. mik'IJIQ W 111Ctn diler me- her hafı. 1PU11tuamen d-.n ıre tef· ~ uaaa fi""'l!'tenne YAn "-
11Jeler bakanda uncl tanrın ld• tlı, ederek h111taknnı tedttV ojtl• bO:nG re04etmek idt. Fakat baha· 
dtalan do!trlı oldultueu tayin etmek melde. ...__l.. d~trı.t nket. yol arkadıpmm nU-.k'~ 
blse alt -iı' it ollllld&laııı blldıflrlz. Şe ad•U. .l>Q ~ta JilA.let "" kal1C kaba ve terbiyeşw bh ha. 
VUb.U..:_..taıbuft •~11 qa1t7a ~· bklq • ~at ltk~ ~ -ceket olacaktı • 
...._. .SW:adbtıo,ıu&: d ler .nrlere.-r.best *° "1IPI• 
~ ...... ..ı.•lrlne. tlll· rJ.llcleıa J>ıqlt., .ae flWd, ~•• de 

WOtlte- bala.twn *"*' Hwıa atla '9hrli1- b"P ~alta ~*la' 
llu•t .._ ffri •l'bdatla,.nuı lfade4 nna dıfr lntt"ven '""11'"'"' vo"ı1ar. 

f Jert baklkat-. Qla aı:ıtwa ddllcllr, Vefflt eHlkJ<orinf bMseUilrltrl ldaı
QtüA .._.., ~ :Ud ~.,. ev~ seler hnkkınc'a da bir ka da tela· 

~-~1H 'fd Bula4rbla.-c1J• Dlnrbakn. .ıe• dOf edilmlt delildlr. 
~~tll ~ P1d 1.,-i, •Dtk bGUht e9" d SaU. k3y\lne hand tarlblerde ban• 

i*teil~!I! ..,.ılitrile '-8ber 1>'7Uba~r ..,_. IS ctoı.tor •• sıbh::ıt nı•&Mrlanaın 
lla bllwD l>dlr. Satt ... de dltfklerhıl •e m•ta tıaJmllf)aru 

<Ba~nt .aal.ali" ....ıt1er4M S.. llıbll• ba leni ettikleri 11\dınn nevi ve 
t nsı •• llllllL-OPk b'l elaaa'1t,1Mıra· ml'cl11rın1 tev i1 etmek her an 

1 ber- mltii.: tla.i cUlee Wll'l~e mDmkrın ve kolaydır. 
tlMU'aQ 1'8ıb& llbhl n ~d,fr. 

N~.atm ihtaruıa nhıen 
4UldııODO a1ınakta ee •unla ko· 
nupnıkta bir zarar t6mıed' m •• 

1 
UJ"~htt'ilr:Dlimlff Yol!! ~r.ln· Minaenalerh beranıt 
.ae tVt i>',arha,ıra 99 tilalPflıe sne llfbt.tır. 

•MM•~•--llill• =ıolaP rnuqkkat JMadarm ·------------
•••lllDl·1111Ml!lll IC da wııchrı h Jıa141• b•r 

,,ttr>ttıtlYB'I' .,..rce aıoUkil uWtp :vaaı· 
~-----------.- 11 

• ed talan ıellp geçmekte olup bu suret· 

Arkadafl!~ Çt'k çabuk iler· 
lcaıiıti. Senelerce bera~r b tlu. 
INlan konUfUlan abaplarla insan 
zor samimi cluyordu. Uç dSrt sa· 
tt ılbl ehı=ni etsls bir zaman• 
da onunla nurl o,lmu tu da bu ka· 
dar ~k anla tık thtimru 
cltıtunceleriaıiı, fikirlerimi · n bir 
plan••uJa bunwt bllyük bir te. 
airi vardı 

Ayni umanda bu idam ha· 
kikatea çok na.."ik ve terbiyeli idi. 
tnsanı incitecek en ufak bir ıey· 
ıdea çeki,ııiy.ordu. ~ - •ııR 1* ~ ............. eı. B$ '01\ı :.~:;,~~-Diyarbakır ,,ıu temu 

1 Db••rbalıır 'rillyeUne bn )'Jl 
tlftcl"°'n ıliemen ~"yı•u 15'l0 al• 
Jede. ,.ıı btnı ~kındır. Banlann 
ftl••• tDO hafteslne yeni ev yaptı 
rıı.wı.ı..-aen •alan 1"°9 ıUe nter 

lli•llllİİfl .. filt/N·htliiilılllliM••••lllit.ialf -. aı..ıı. Çuıar, .Eraani "' Çer 
~t.. ........ ,uM"'-1erlle kaylerla 
4e • ..,., eftlmt,Ter.dir. 

Jlet..domed ıilealoı ı.tr kay evi 
~ı '"'"a" henelnd& ol 
~i1tatlcUre .. fleler -lr- dor.amdor 
. ~~ .. .ıdlLJcrl aquuaa 16 .,..Wtri .Bati löJi de bul 

•......................... .ı ...... ~ 4ile'ı' nmenler m nltea- lü l.IQretlt turm ırla 
Yn 1M•M"'5nft• Mllln ,...n •n~ı 
Jlrlll ol411h llbl ba ~ ti' 
de 'tlamda ntmıı ıo1mal•n •la ı 
1~aı edllemn ve bu ht • b 
..... MÜ181 ....... btr*"ı ba .... ""· ~il~···- Pıt • .... , ..... -'*l ........ ltlltli~ 

~~-!la:•• ...... ~ •i'Dı 'ehe 

BEYOOLU 
Diyebiliriın ki bütün geceyi 

onunla beraber gUvert de geçir· 
di:k. Yalnu yemek yemek i i sa. 

KABIK.OY 

lor.a ın k. . 
Güzel bir ak~am değildi... 

....... tapsız, yılc. &ıı karanlık bir 
ece .... 
R\lZ Sr olduk~a tiddetle ai· 

yor, eniz in beyaz kopüklü dıal· 

g ları vapurun kaburg•5111a çar
p rak engın ıular üzerinde oııu 

bi-r bç k gibi ıallıyordu. ~uaıL 
rın gilvcrtedeki qyalua çarpa
rak çıkardı vahfi ıüniltüleri 
mal':' e fı ıltılann1, dalp aea -
~rine kar rak ıariP ve hGp 
gitmez bir aheıık yaratıyordu. 

Glızel r akpın olmadıpıı 

.tiyle ıfm.. Maamafih ~n o 
ıece gıbi Umitli ve mesııt lali' ıe
ce da a hatırlamıyorum. 

MUtııkiin mertebe kuytu J>ir 
k<S§e bulmutıuk., Nöbetçi bir ka~ 
cemi tayfeımdan bqb kiımtler 
yoktu .. 

O b4na ~ eokulmut. riiqL 
ra kartı IM'raU ünU aiper .et
mi§ti. 

AAtan:4elil, fW'Bdan ..-
Maıup)'Ofd k.. l?akat uaktan 
~örcnW bbJm lıiribi{ini al\VeA 
~r-·. *•ı-usu terecldUtttu 
canP-.\eJdi • 

OfMııf ~ 1plr ımftanl"tle 
..ı.ttatı ~ beft'öyle ~ .,. ... 
~tle dinli)'Ol'clum ki. .. 

Gece ~ ilerlemi§ti.. Yapı, 

yavq ortaıık befazıaıa..p "". 
la11U1tı.. 8Ue1Ar ke.ıJmiJ, pdi 
tps c1J>t brr yacmur "1ıaf._.,.. 

O clerln ~ir ..,ıs Uadeuyle 1it. 
reyen ıasımnt yll:ıüme .-uır-
dı: 

- Sabü Wuyor Numln ha
ann, ha~ uvlr ka.'Daratınmıza 
indim .. dedi 

Bmkaya 
#.ynhrken Y«vaşça k 
sılcj ~l: 

- B MEıam hep cl i dÜfÜne. 
ceğim .. 

Bil IÖ.ı kalbimi b yiıi1c bir se
vinçle ti :etti, Oh.. o kadar •es
uttum ki... Fakat bu çok c!evaın 
etmedi. Ben bedbin yaradılıtlr 

d:ğilim.. Ackadaşlarım l>ana; 
''Nermin aen bayatı daima pka 
ve ıüzel taraf m an &örüyor· 
aun . ., derler .. 

Pakat bu ıece kaınar.ma on. 
~ ayn ve nJlus ~~ 
bu ~etten e.adl§e ~it bafla· 
dun. .Her ..adet Uaerinde aotuk 
bir rllz&Ar albl OBell ıüplıe yavq 
yavaı dimaiımı kap~u. 

Onuıı caııerindokl o. p de
rin ve aomus aevci panltııanna 
timdi inanamıyord~ Neıaba. 
tm a8zleri zehir gibl kalbimi ya· 
layordu. "'Tehlikeli bir Don Ju· 
an, o kadar §'ytan ve kumu ld 
ne yapıp yapıp ~ 

kal:»ni çal r ••• Ba.ıan COfkuA. çap
kın hazan da •iu batlı ll'"imt 
görünür. Artık bu itlerin ıpıllt:e. 

hassm olmuş.. Nermin dikkat 
et .... , 

Bu düşGncelerl ftkdmden U• 

zaklaştırına:C iatedim. ~ .. Bir 
çok şevl r Nenkatın 18zlerinin 
doU.rulugcnu isbat ediyordu. 

Daha üç aaat evvel o kadından 
aynltr1ten vaziyetini 1C5m:Ufdlm. 
Ne kad1r 11efalı, atd\k bir lpk 
NlÜ oyııamıftı.. Şimdi de be. 
ni ı~ al dar oluyordu. 

Ben de budala gibi, bu vef.ud, 
yal:ıncı gC5zl ın samimiyetine 
·nanmntım .. S0 nirlener 1r yatakta 



Graf Von s 'nin ölüm 
' 

• • 

kru\"az5rlcrl arasında muharebe ... 

....- ... 

I 

... 

Gral von Sııcc zırlılı mı bir daha harbe ~lrcmll·ecck derecede yıldıran fnglliı: kru\'a1.örleri Ajax 
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i\lmanlarm :kcndlstnacn kun·et~c sok zal.r gcmller liarfısında Jlontcvtdco limanm:ı. ım~an Grar Yon Sı>CC 7.trhlısı no MontcYldeo limanından bir ma.nr.ııra.. ... 


