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Birinci Lprdu Çörc;il, bu akşam 
radyoda bir nutuk söylemiştir. B. 
Çörçil demiştir ki: 

"Büyük Britanya, harbe mini 
obnak için her şeyi yapmış ve sulh 
lehinde bir çok şeyler kabul etmiş
tir. Fakat şimdi harbde bulunuyo
ruz. Maksadınuz barb yapmak ve 
düşmanın usanıncaya kadar azım
sayamıyacak olan vesaitirnizin im
kanı niabetinde harbe devam et-

'Rus· Fin Miinasebatı 
Yeniden Çok Gerildi 
Sovyet Gazeteleri Finlandiyaya 
Şiddetle Hücum Etmiye Başladılar 

Hel•n• ve Belqlk• bGIUn "'itlafa• tcilılrlertn: 
tamaml•llı. lnglltere )tol••d•d•kl tebe•eım Pltrdı 



s&bıte: ' • l'ENI SABAH - J3 lKINCITEŞRJN l~~ 

til ~:ha ,,~~ --
- -rl 

İktisadi Harbin Devaıt11 

No.: tos Yazan: M. SIFIR 
E, J b · K k T k. 1 n H arb halinde bulunan de,·lctıe-

l
. b ld A _, l c h ae ıyat aça çı a ıp .rark kurşunla.. rin dahili ve harici sh·asetıe-
&tan u an nauo uya ep ane 'T' J. • . rinde müt.cmad.iye.n \1.ıkua ~len dt' 

K l B l 
.ı eurısatı Seferberliği rını aöken hırsız .. ği~ildikıcr, birtakım nıillıim 1ıaoise-

açırı mağa aş anmıf tı -- ler zulıur ederl<cn, ortu.dtı tahn\"\·ült 

----. -- . Tedkik Ediliyor Zabıta 16 uyuşturucu lar mahkum oldu nğramıyan \'e her gün ayni §iddet ,e 
- DüşUnme sen işin o yanını. Ha· Sınob mebuım Hasan Fehmı, Vakıt, Sekiz ed b' t .. w • • hızla de\'8Jll eden bir mücadele sıılıA' 

yat nedir ki, yetişir ki milletimiz ha· Ati ve İatiklfı..l gazeteleri sahibleri kara d ,: ıya. ~~:e~menmm An- madde SatlCISI Zeki David ve Mişon isminde biri sı ,·ardır. O da. denizle:- vasıta.sile, ft 
15.s o!sun Göz göre atılırım ben o Ahmed Em. Cel"I N . H kkı ya a et edıJdıgını ve orada e- yakaladı 14, biri 15 yaşında iki Musevi çocu- ticari faali.retler sayesinde garb de-

. ın, a un, ve a debiyat d · · t di-t t drisat w d'" G" Ih • t:ı· · 
teh

likeye Beyi . d lttih d , "' kk" taraf ersının a a "\'e e ı gu un ü ane parkının asarı a ll\a mokmsilerinin mm·affaki,:rete crdır· 
. en e a '\:e ıera ı - ek'll . . .. k . . E . t d' kt" lüw .. k k 1 k .. . 

Ali Osman çavuş, yurddaşlarınıo darlığını propaganda derecesine isal ş. ı erını rnu?.a ere edeceklenru mnıye •.re ~: ~ ~~a çı ı muz~sın: ~k~ tarafındaki kapırun mek istroiltl ri ilrtısru:li barbdir. 
selameti için ölümU bile göze ala 1 eylemek ile itham etmişler ve bu lis- .}azmı§tık. _ .. b~rosu m~uıları uç dort gundenbe- demırl:rı uzerınde bulunan kurşun • Tabla.tile, böyle bir lıa.rQ sa.fhnsıJl• 
muhatabından utanmıştı. Onun d..ı. telere muhtelif baha el . . dl Ankaradan aldıgımız habere gore rı muhtelıf semtlerde sıkı araştınna- 1 ıan sokerlerken yakalanmışlardır. da. rnuharib taraflar '-ekdi'erinin it· 

n eı, ısna ar, k . 1 b . . . 1 . b skı ı - ba ı D ·aı M' d"' .. b +,.· sulh h '., v; t duyguları uyanmış Türklügu··· şah . iftiralarla birçok islınl d h ·r omısyoıı; sta.n ul kız lısesı edebı- ar ve a nar yapmaga ş amış • ı avı e ışon un no e~ı ma ti haz evJedikleri tedb' 1 ri rnii!.!bC 
' er a a 1 ave t 11' · s··ı ş Gal l k · 1 S it h d ·· ·· ·· "' ır e n lanmıştı. Nihayet, Kurd lzzet ile kay etmişlerdi. ya mua ımı . u ey.~an ev~et, ~- ar, üç günde, !stanbulun muhtelif emesı 0 an u an~ me ~ç~cu bir t>.sf'r vem1cmesi için ~alışm:ı.li 1Jl• 

nasrnış her hususda anlaşmıştı. İntikam hırsla ·ı ·· ı · k _ tasaray edebıyat ogretmenı İsmaıl semtlerinde 16 uyuşturucu madde 1 sulh ceza. mahkemesıne verılmış - • · d . . • c1 •- ts· • n ı c goz erı ara H . 
1 

. . . 1 d" • . . . . . . nıretın e \e a~nı 7..aman a :ıuı.1'51 
Ahırkapıyıı, sonsuz bir sevinçfo ran, dimağları bulanan bu kara yü- ab~~: stan~ul erkek lısesı ede~ı: kaçakçısı yakalamışlardır. Bunlar er. ır. Bakım Milnıb, şahıdlerı dın· rafın miiessir adde ·lf~dj ":-i faali ·ctıctf 

d
.. · bUt'' h ı kl kl'l · · . . .. yat ogretmcnı Hakkı Süha Bogazw ıçı ı ledıkten sonra çocukların .ı:;uçlarını _ ~ g ~ . ~~ 
onen reıs, o gece un azır ı an- re ı er ı31 azıtmışlar, mılletın munev . . .. .. . ' . . ı arasında, sabıkalı ve maruf olanla· ı . .. .. . . . .. . fel<>.e ugratınak mccburiyctindellırlv• 

nı bitirmiş seçtiği arkadaı:;larla bu ver ve fedakar evlfıdlannı birer bi lıscsı mudur ve edebıyat muallırrı ı rı da va d Y· k 1 16 k k sabıt gormuş, Zckı Da vıdı 6 gun, Mı- Il • ~ d' cif 
tehlikeli iş~ girismişti. S;çan Ali rer karalamagwa b tl k - Hıfzı Tevfik, l{abataş lisesi edebiyat iş 1 d r. ır. a a anan aça çı şonu da 14 giin hapse mahklım et - . u _~ebeb~~~·.A~manya d:ı, ha .

1
"u·b 

~ • ve u sure e ara 
11

. . . un ar ır. · ·t· rın gostcrdıgı ı tıkaı•ıctlerden ıs 
Albndiş Ahmed ve kardeşleri ile bir listenin yekünunu kabartma ·a kal mua ımı Faruk Nafız, Haydarpaşa . _ w mış ır. · . t 

)
.k dall tl d · k . . g - lisesi edebiyat muallimi Behçet Ya· Alı oglu Mehmed, Hasan oglu Mu· vvvv raç cdilclıilcn bir tukını iktJsndı ' 
ı te san ara a amış ve enıze a- ışmışlardı. Bılha.ssa Alı Kemal Sa- ff .. . - MA ARiFTE · · • · ı rdt1 çılmışlardı. Hizmet ve fedakarlıkları id Molla, Seyyid Abdülkadir, ~rka- zar ile Vekalet müfettişlerinden Ha· ~ er, _Huseyın_ o~lu Şaban, Osma_n : sıyası komlnnnonlar \C faali~ et c 
uzun müddet meçhul kalan bu fe- nıharb miralayı Refik, hademei has· m .. Vedad_ v~ Necmcddin Halilden o~lu 1ı1k~ct, Alı oglu ~fohme<l, A~ıf Mek epte yatan bulunmaktadır. 
,ıakarlar, geceleri sabahlara kadar sa kumandanı Zeki Beyler pek müf- muteşekkıldır. oglu Emın..: Ym:an oglu Ifostant!n, Bu faaliyet am mda, halihazır Jı:ıt· 
çalışarak, icabında coı:;kun denizlerle rit davranmışlardı. Ara sını, bazı 

1 
Komisyon her gün muntazaman Mehmed oglu Alı Osman, İhsan oglu m Ua il İm 1 er hinin en şayanı dikkat tarafı geınıe1'· 

boğuşarak, bir hafta içinde tam üç isimler üzerinde aralannda münaka- Maarif Vekfileti kütüphane salonun· ~fzı, Mustafa oğlu Cafer, Hüseyin Bazı mektcb idareci veya muallim- tcdir. O da, münıkiin mertebe ıncııı· 
yüz sandık mavzer fişeği kaçırmış- şalar bile çıkannı§laııdı. Hazır bulu da içtima etmekte ve lise edebiyat oglu Reccb, Nesim oğlu Yasef Behar, !erinin mektcb binasında yatıb kal!\· leketin ikbsadi sahal:ınndaki tcŞCb
Jardı. Bunları Ahırkapı ile Çatladı - mantardan bazılannm itidal tav- programları üzerinde müzakerelerde Faik oğlu Hakkı, İbrahim oğlu 'Meh· tıkları Maarif Vekaletinin nazarı hüsleri normal sürdiireceJ{ lıir ttjld• 
kapı nraondaki (Jüstinyanüs} sara- siyclcri, birçoğunu ve bilhassa Said bulunmaktadır. med, Hüseyin oğlu Mustafa Kadri, dikkatini cclbetmiş ve bu bazı sc· liitm me\cudiyctiııi ihzar elle.mcktİt· 
yı harabelerinde bulunan kuru sar - Molla ile Ali Kemal Beyi çılgın bir B .. k el d b'lh n· Aşir oğlu Şaban lbcblerden dolayı mahzurlu görül - Gnrh dcmokrnsilerinde buna şnbitl . . u muza er er e ı assa ıvan · .. .. fil 
nıçlara sakl~ışl~rdı._ h~~e .. g:tJrmı.şti. ~ir aral~k hazin~ edebi atının okutulu okutulmaması Bu on altı uyuşturucu madde ka· muştur. A A • olunduğu gilıi, Alman~ada dıı ayni . 

Artık, İzmıt ~o:rezıne sefere çık- muduru Refik Beyın, Vakıt gazetesı Y . P .. çakçısı asliye beşinci ce7.a mahkeme· Buna kat'ı surette manı olunmnm aliyet göziilmwl<tec:lir. Ynni, scrliJJ 
ma_k'. o~alarda ınlıyen yurd kardeş- başmuharriri Ahmed Emin Beyi e~z:ıfınd~ lı~r~:e.~lı ve ~unakaşalı ı sine verilmişlerdir. l için Vekftlet tarafından Maarif Mü - Alınan toııraldan iizcrincle azaıni il•· 
1ennın ımdadına ko~ub canlarına can mcdhüscııa etmesi, hatta biraz dahi- fıkırlcr ılen surulmektcdır. vvvv dürlüklerinc vcsair alakadarlara teh· hsadi randınıan için ~alı malcta, ,t 

katmak sırası gelmişti. İzzet Reis, mnyckar hareket eylemesi Ali Kemal 1 Bu meselede Tanzimat devri d~ IKTJSA D iŞLER/: ligatta bulunulmuştur. niifusun hir Jusınından, ticaret "e s:ı· 
dört ton büyüklüğündeki balık ka - Beyi köpürtmüş gö7Jerini döndür _ mevzuu babsolmnktadır. _ vvvv vvv nayi sahalarımla istifade etmclrtcdit 
yığını sefere hazırlamış, otuz san - müştü. Bir çılgın gıb ayağa fırlıyan Komisyon bayram ertesi müzakc- 0 anya alacagı POLİSTE: Ilımdan h:ı§kn, J>oJonya.. sıo,·al•)ıı 
d_ık c~bhaneyi bas ve.kıç altlarına is· A!i K~mal Bey, hazır bulunanlara releri sona erdirerek son kararı bir tütünler Tramvayın 

1 
Frenini Bolıeınya gibi Alman isgnli alt.ıııdll 

tıfleyıp saklamışb. 1'.anına da Çolak hıtab ıle: h 1. d t b't ed k v b ı 1 k ı 1 · do· ,c R .
1 

~A • • 1z . rapor a 111 e es ı ece ve e - Rumen tütün inhisarı i<:in mf"mle· u unan mcm c ·c;t crl clu ma ı 
~zat k~"ef~ddnımek_lu Ktanamılı __ almh~dş,l _- lal- Efendıler, aklımızı bn§ımı1.a a- kfıletc bildirecektir. • k . açan mah emeye maue,·ı· ı'.,tilısal uusurı-·-ıua da dny11· mı or ezm ı va muca ı en- un ve çok dikkatli davranalım .. vvvvvvvvvvvv--~ etımizden çok mikdnrda tütiin mü- ,.,. kU-

nc cebhane yetiştirmek üzere, bir diye bağınnıştı. Memleketin selame- MÜTEFERRiK: bayaa edilmek istendıgini vaktile yaz veri d İ mıral<, lıu iktıs:ıdi faaliyet neticeSio • 
gece pupayelkcn Mnrmaranın karan- ti ve milletin yüksek menfaati namı- mıştık. BütUn Rumanyanın tütün ih- Feriköyünde Baruthane caddesin- de cJdc edilen maddeleri hariç Jli)1t. 
lıklarına atılmıştı. na söylüyorum. Ötekinin berikinin Gümrük Kimyagerliği ltiyacını karşılamak üzere yapılacak de 38 numaında oturan Kasım oğlu snlam akıfnıak ,.e milli hududlnr (Ilı• 

• • • himaye edilmesine ve listeden bir tek imtihan bu mübayaatın henüz ne mikdar o- Refik J{urtuluşt::ı. 287 numaralı vat· hiline ecnebi <lölizi solmuı.k t.ıı. rastl:ı' 
1335 yılı martının yedinci cuma ismin bile çıkarılmasına tahammül~- 1 ıacağı tahmin edilememektedir. man lsmailin idaresindeki tramvaya nan bu miicıuMc tesebbiislcrindcnclit• 

günü akşamı idi. Daınad Paşanın fe .. demem. Herhangi bir isim üzerinde Münhal gUmrük kimyakerliklerinc Bu maksadla evvelki gün şehrimi- binmiş, tramvay Harbiyeye gelir - Almanya, istitısaİatında devnnı cf-
sad ocağı yine tUtüyor, yalının etra· ya~ılacak şefaati, iltiması doğrudan ~li~ olanlar arasın~.aki müsaba~a ze Humanya tütün inhisarı mümessil- kcn, clindelrj bir Jngiliz anahtarı ile rnr:~ i aı-zu ederken, hu maddeleri e" 
fındaki yıUanmı_ş a~~~larda yuvala- dogruya lttihadcılığı tervic ve itti- ~°?tıha~ını? ~~n 23 unde yapı!acngı )erinden dört kişilik bir heyet gel _ arka sahanlıktaki hava frenini çevi- ,-em, J.:endi inin muhtaç olduğu nıad· 
nan baykuşlar yıne ~tuyordu. Baş fe- hadcılan himaye addeylerim. Bu ve ıl~ ~ılm~ş ıdı. Haber. aldıgımıza miştir. Heyet tütün piyasasını geze- rerek tramvayda bulunanların ha· deleri \'erebilt..'Cek komsu memleket· 
sadcının baş yamagı Damad Paşa, bunun gibi şahsivctler iizcrinde du- gore şımdıyc kadar bu ışe ancak 4 I k f' ti t b't d kt" B yatını tehlikeye sokmuş ise de vat- lerle mübadele :usuhincfo nlış ,criı; stı . . . - ce ve ıya arı es ı e ece ır. ı.dı -
yıne paşala~n~, beylennı ve bocala· rulduğu ve ne gibi bir hisle olursa talib zuhur etmiştir. Eğer bu mikdar Iarın vereceği karar son kat'i alı. man, tedbirli hareketile tramvayı n·tifo elden ~ık:ırmalr, ve saniyen tıi 
nnı, şey~l~nm toplamıştı başına. O 

1 
olsun seyyiatları şefkat ve merha . artmıyacak olursa gümrükler idareı:;i veriş şeklini tebari.iz' ettirecektir. ~ durdurup büyük bir kazanın önünl! t.arnf memleketler kanam deniıa~ 

gece, tarıhın ak sayfalarını karar - ·met ile örtülmek istenilcliği takdirde imtihanı tehir edecektir. Bu suretle B . .. b . .. . . geçmiştir. di,vnl'lardan hrun n1-~,:..eı .. n· topbıJJlııl' 
t b"'yük' b' ·h tin k" 1··ğün· la h 1 . . . tal'b ded" . - .. . u ış munase etıle tutun pıyasa· ·' u,\1.1 ,_ an u ır ı ane , nan orıu er a ıçtımaı terkedenm. ı a ının artacagı umıd olun - ... ·· . . Rcf ık yakalanarak adliyeye veril - arzusunu ön s:ıfcla tutmaktadır. 
son kararlannı veriyorlardı. Düşma- Tehdidini savurnıuştu. Said Mol- ' maktadır. lmız_da çok _bu)uk .. b __ ır m. emnıınıyet miştir. _.,,.. l kt d T h 1 Bunun neticesinde, her ne paltl:I"; 
n.~ -~esı!.m edi~ ~inn~k, sürdürüp la da hırs ve hışımla kalkmış, nıua- Av up~?i n düne'llOi" sezı me e ır. utun ı racatçı an Yere fiUf.:n ihtiyar ıuı olursa olsun, lmm,.ulanndan dog· 

ısurundu"?ek ıs~e~ıklle:1 .yub:d Yl.astvru- Vnzlanna bir kuduz gibi saldırmıştı. Son Avnıı>a vazi,·eti üzerine muh- ~um~nyu hükumct!ne mallannı be· Fatihdc oturan 71 yaşında Ali J- rudan doğruyu tedarik cyledihri ,.eyıı· 
arını seçıyor, ısını crını ır ı eye e: J gcndıımek \'e daimı müşteriliğini te· k E ..... d .. ·ıc 

d
. · 

1 
d . . t ı·r b' 1 k ti . d . şı ,mınonun en gt>çerken yere du- Jıud ela bitaraf dı•\letlcr ,asıtn51 

ı=ıyor ar ı. - Damız de, elemişti. Ali Kemal e ı ccne ı mem e e erın e tahsıl- min etmek için büvük bir "a ''rctl" 1 · 
H

.. · 1 ·ı·r f k M 
1

. . "' o'., c ~ere< yaralanmış, tedavı altına alın- A.s.:radarı, Afrikadan, Am<'rikadan ı;t" 
urrıyet ve tı a ır ası, u ub~ Beyefendiden daha acı söyliyeceğim. de bulunan yabancı gençlerin öz mem calışmakt::ı.dırlar. . J · ti b ı · d k 11 · · b ~ mışlır. tirttiğ-i ham mı:ultlelcrle yaı•tığı Jl

111
• 

er cemıye şu e erın e ara e erın Bız urada ııe mahkeme ve ne de Jeketlerine avdet etmeleri devam et- .u ........ r .... •PHP• ..... 4......................... ·s • 
hazırladığı dosyalar, kara defterler hakim vaziyetinde bulunmadığımız i· kt a· H .. A . _,. Trt mvs:;a asılrnan1n rniı1 eşyayı, inıldin bulunduğu JLI 

b k 
.. kl"l . .. 

1 
. . mc e ır. er gun vrupa trenlcrın- ..- 22\ .. nrıı.· 

o gece u ara yure 1 erın on enne çın yapılan avukatlıklan füzuli gö- . .. s~a· ~ kaı· F c zası hcttc \ 'C ~nrh clcmokrasilcrinin ~ 
Yıg;ılmı<> ve serilmisti Hademei has ru·· d - B ·· 1 den Şarklı devlctlerın A vrupaya gon ..... ... ıt& r rına ola.r:ıh: h:ıri" J>İ~ .. ·-- 1-r..ı arzc~Jc-. •; "" · - yorum ogrusu. ugun acını a11 • • • --- Topkapıdan Sirkeciye giden 18 nu- ~· -'ao:>i.Ullo 
sa kumandanı kaymakam Zeki, bu ve aeındırılmak istenilen adamların derdıklerı talebelerden bırkaç gru - /stanbul Jl.!ii. .iülüğünden: maralı tramvaya Sarıycrde imam Jı-;. ınck noktası fohelliir etmektedir· iJt 
dosya ve defterlerdeki isimleri birer vaktile bize hiç acımadıklannı, şim- pun çıktığı görülmektedir. mailin oğlu ] 2 yaşında Ekrem asıl- Ru ildısııdi harb esıuısın<la tatb. 
birer okuyor, her isim üzerinde birer di burada yapılmak istenildiği gibi, Dün sabahki Semplon ekspresile En İ} i lyi Son mış, Eminönünde clüşmiiş, başından cdilnwl< istenilen Alman iktısadi P~: 
Josa mü?.akere ve mü~avcre yapıl - hiçbirimiz hakkında talebi şefaatte şehrimize altı kişilik bir Iraklı tale- l'. P. K · P. K. P. yaralanmıs, hastahaneye kaldırılmı~- nı karşısında ngiliz ve Fransız J\J11 
dıktan sonra, tevkifat listesine geçe- butunmadıklannı bılhassa hatı'rlat- be grupu gelmiştir. Bunlar Londr4 - 1 ujd~ydan: 1 . 20 10. 00 tır. nılhk malmmlan denizdeki ıwntr01 1-
ceklerin isimlerini de Said Molla ya- mnk isterim efendilerime. lçimizden da tahsilde olduklarını ve harb har Arp aa : 16. 3J 15. 00 O 00 Si.· tara t 3n b~r t rafa !)İni daha tevsi ile sıldnştımıak \'C ıı)'• 
zıyordu. Listenin başına Said Halim iki ki§inin himayesi herhangi bir şah .. · k d kl k b" ı L l mJ,.n· 83. 2 J 61) 30 50 · · ı 1'tı' P .. lm. w d _ Ş h" ' uzerıne o ·u u arı me ·tc ın kapalı· · · · · aeçerl< en nı znmn.ntla. bıtaraf memleket er ., . 
. aşa geçırı ı§, aşagı ogru ey u!- sın masumiyetini, tc\kiften istisna- !arak avdet zaruretinde kaldıkl 1 urrnadan: 00 GO 3 \. i.O OJ - ııalile Almanyaııın ihraç ct1cbilcCCı;

1 

ıslam Musa Kfı.zım efendi ile eski sını icab ettirecek ise hazırunun mü· .. . . - anm 1 Sultanhamarnında Çeşme yokuşun- · . det" 
mebusun ve ayan reisleri Halil ve d . . el . . t" d d el soylemışlerdır. Buraya kadar top- u r T da 45 numarada oturan 54. y,·ıc:ı11dı;: cş.·ya hakl•ın.cla cla bazı tcdbırler. .... 

saa eı senıy erme ısına e er { . ua:rranı amazı .. - f .. 
Rifat, nazırlardan Ali Münif, Şükrü, şimdiden arz ve ihbar edeyim ki A· rnklarından geçmış bulundukları hiç - Bayram Beyoğlundn MN.;rutiyct cad- ili!) eylenwyı na7.nrda tutacak bıt . 
İbrahim, Ahmed Ncsiıni Beyler sı- Ji Kemal Beyefendi ile dainiz de, tev· bir Avrupa hüki'ımetinde biiyiik bit f ıt Dn:dka <lesinde yolun bir tarafından karşı aHyct ı;iistcrmel< yoluna gitmeJ.trdıt" 
ralanmıştı. Bu zatlar, Cihan Harbi· kif ve tecziyesinde hepınizin mütte- fcvkaliidelik olmadığını ve hayat vn- Ez::.nı 2 28 tarafına geçerken Ercnköyünde Be· lrr. 
ne gitmek, tehcir ve taktile müsa - fik bulunduğu bir şahsiyet ve mese- ziyetinin tamamile normal bir halde V 

5 
ti 7 22 

kür sokağında 11 numarada oturan Uunuu içindir ki ikhsnıli Jııırb zıııı· 
ade, ihtikar ve suiistimallere müsa- la, Maliye Nazırı Ca\•ı'd Bnu hakkın- · •· · F'a:rJl ofrlu Refiğin idaresindeki husu· nınd:ı alın:rnak tedbirler '-twn5 yıı.' 11~ 

'°J cereyan ettıgıııı de ılave etmişlerdir. ~ "' -
maha etmek ile suçlandırılmıştı. da iltimas ile istisna ricasında bu _ si otomobil çarparak sol ayağından daha ciddi hir mnJıiyet almahtadıt• 

Çankırı mebusu Fazıl Berki, Kon· Iunacağız. Kabul buyurulacacak mı _ yarala•lııştır. Bnyram tedavi altına Ur nesa.d SA.Gı\l" 
ya mebusu Hilmi, lstnnbul polis si- efendiler bu ricamız?.. .Bence bun- alınmış, Refik yakalanmıştır. • ..................... ~ ..... : ••••••••• , •• ••' 

yasi kısım müdürü Reşad Beyleri lann az iyisi yoktur. Hepsi de kötü- Tav şanlı Malmüdürü ."' ~c t rr. ı çı ac r d şl n ı y ra(lyafl 
tehcir fecayii ile alakadar bulun - dür, !ttihadcıdır, millet ve memleke- !nlıısnrlar idaresinin 182 numaralı b~ca iZ 
mak, Fetlıi Beyi mütarekenin ilanı- te mazarratlı insanlardır. Bılfü&1:is- Bir Okuyucunıuzun kamyonu ı~asımpaşada Bahriye cac!· • }lıı.1· 
nt müteakib İzzet Paşa kabinesinin na cümlesini ref ve defetmelı vess~ ş·k" • C desinde müskirat bayii Rızanın dük- lfasımpaşada Yahyakfilıya ırııı.a,ril' 
Dahiliye Nazırlığında bulunduğu Si· lfı.m... 1 aj·etıne evap künına bira vermek için geldiği Sl· lesinde Üçler sokağında ~3 nuJJ'l d:J.~ 
ında Talat, Enver ve Cemal Paşalar- Münakaşalara Damad Paşa da ka· Veriyor rada, dükkan önündeki ağaca çar . da oturan 7 y~şında Vahıd, ark~dBıı 
la arkadaşlarının kararlarını teshil rışmıstı. Ali Kemal Bey ile Saıd parak yerinden sökmiiş, kamyon da. 9 yaşmda Galıbe taş atarak ba~ ıu· 

t k D h'l' H k ı ·· · · 0 M 11 f'k" t ı ı·rı · 4 ~rinisnnı H39 tarıhinde iııti· için tahsili emval kanununun ala- yarala cı y ıı ı tedavı tı e mc , a ı ıye u u ~ muşavırı S· o anın ı ır ve et ı erıne can ve hasara uğramıştır. Şoför yakalan _ mı~, ara çocu c ]{.ı· 
maıı, aynn umumi katibi İsmail Müş- ba.sla tarafdar olmuştu. 0 da İtti- şar eden gazetenizin ikınci sayfa - kalı memurlara verdiği salahiyetin mıştır. na alınını§, 7 yşındaki suçlu ya 
tak, İstanbul mebusu Salfıh Cimcoz, hadcıları bir hayli ve acı acı çekiş- sındn "Oku) uculanmız diyor ki; istimalinden memnun kalmıyan lamnıştır. 
- tirmiş, lttihadcılığı fena halde didik- usul:.;iiz hacizden şikftyet,, başlığı haksızlara önayak olan bir adam Çocuğ çarp n otomobil 

lemişti. Son söz olarak da: ile çerçevelenen alt üçiıncü ve dör- tarafmdan yapılmıştır. Aksarayda Samatya caddesinde O· r ba h _ Gerçi, demişti, tertib edileıı düncü sütunlarda, tahsili emval Tahsili emval kanununun tat - turan şoför Halilin oğlu İhsan 1651 
listelerde, son zamanlarda muhale _ kanununun hacze müteallik mad· bikatında en küçük bir yolsuzluk numamlı otomobille Beyoğlundan ge 
fete geçmiş, hatta muhalefetlerini delerinin sui tefsirle bazı vatan - vukua getirilmemesi için çok has- çerken Boğazkesende 3 numarada 0 • 

fiilen göstermekten çekinmemiş si- daşlann haklarının ziyaa uğratıl· sas hareket eden malmemurları ha- turan Abidinin 7 yaşındaki oğlu Mt..
malar da yok değil. Fakat, tedkik ve dığı, Tavşanlıda A. Adıgüzel is - zine kadar mUkellcflcrin hukuku· hiddine çarparak ayağından yarala
tefsire bir hayli muhtac olan bu mu· mmdeki şahsın iş'arına atfen ncş- nu da düşünmeyi borç bilerek 'şu. mı§tır. Çocuk tedavi altına alınmış 
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ıs İl\lNCITF,,şnlN 1939 

Pazartesi ~ 
1358H.Şcvval1 1355 R.1.Teır1"31 

Abone Bedeli 
Türkiye Ecnebi 

halcfct bugün için, bence bir meziyet redilmi§ ve gazeteniz tarafından urla çalıştıklarından zarara ma - şoför yakalanmıştır. GUn:317-Ay: 11 

sayılamaz. Çünkü, birçoğunun muha- da Maliye Vekaletinin bu babdaki ruz bırakılmı§ hiçbir vatandaş mev nz r ne duvar yıklldı 
lef etleri programa, ef'ale degwil, dog· _ müteaddid emirleri hatırlatılmak- ( ::ud değildir. 1 1 b be '"'b"l t k u· ·k~ t · b 1 Yedikulcde mrahor mahallesinde QOneı o~ıe ikindi 

ı rudan dog-ru'-'a ı:ıahıslara mu"'te\•ec· a ern r ~ ı ta ' geyret eş ge Şı aye çıye ceva o mak ve yan- ~ - --"' "' • d ı Kuğıdhane sokağında 9 numaralı ev-
cihdir. Bu ciheti bilhassa efendilerı· _ hükmedilerek alaka ar arm nazarı hş telakkiler tasrih edilmiş bulun-

d·ı k tl · · lb' · h k ·· k r· · de oturan Hasaııın 16 yaşındaki oğlu min nazarı dikkatlerine arzeder, ı· _ ı t a erının cc ı arzusunun ız ar ma uzere ey ıyetın gazetenizin d Ak""· • 1 d - ·· · lm Ahme surda, bir kulenin duvarı Ü· ... __ _ _ _ 
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simler üzerinde fazla durulmaması- ve ilave o un ugu gorü üştür. ayni sütununa derccdilmek sureti- 2. 
Ş•kA t b ··a - . d . zerine çıkmış, duvar yıkılarak du.5. 12 Ol 1 ~4 12 ll .6 5: 8 ı 

Adres tebdlll için ·"-mi be" kuru--luk nı, hareket ve fiillerin tevili ile u~a- ı ayc , rızacn orç o cmege le neşrini rıca c erım . .. h J"· ,, • ö• ··k llcfl . muş, e emmiyetli surette yaralan _ 
pul göndermek lfwmdır. <nlmamasını rlcıı ~vlcrim. yanaşmıyan mu e erın muhte - Tavşanlı Malmüdtirü -.:J 

Postn lttihııdınıı dahil olmıyon ecnebi 
memleketler: Seneli~! seoo, altı aylığı 
_ 1900, üç aylığı 1000 ~stur. = 

i
t.'-" .., Uf senelere aid borçlarının tahsili Ji"azlı Köksal mış ve tt<Uavi edilmek üzerA h-.~. 

k.ı..:::ıı--~ı:ss:::ıı:11-=ıı----·-...J ( Devamı var ) haneye kaldırılmı§tır 
Ramazan Bı.yramı 
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·YBNI •.&BAR 

e :. : 1 İtalyav_e_Ba_lkanlart GüNON MESELELERıl'Edebiyat .Tedrisatın-
~ _ da Yem Esaslar 

Al H 1 d (Başnıakal._ devam) ( Baştarafı 1 iadde ) manya o an aya milletitehdidedentehlikenin~ar~nbi Holanda Ve Belçı·ka ıceter hakkında izahlarda bulunmuş-y zi de er.ebileceğini dUşünmek,şımdıden tur. Bu izahlara göre, Türk dili bir 

eni Garanti Vermiyor :~:u~~:i~=~::ı:a:~ş~~~ :~~~ Sah· ı 1 er ı·n dek ı· ~-~~-~ ~~~~~eb~:~~l ;:~rr::k:arı:ı:~ 
bir olgunluğa, uzak görüşe ve doğru J t~rk5e edebıy~t. ve tedrı~tı~ı!1 ~ 

. . düşünme melekesine ihtiyaç gösterir. bır ahenk dahılınde ''e bın dıgerınm 
11...._ _ ( Baft&ralı 1 incide ) gul olmağa devam et~ek:e_ ve bu s~ı- Balkan blokunun en birinci pren _ F t v s b hl • de\·amı sayılmak suretile öğretilme-
-...ıdada kalacak olan İngilizlerin kasdin manevi mesulıye~nı daha ~ı~ ipi bitaraflık olmak icab eder. Bir ır ına e e e erı isi esası tesbit edilmiştir. Bu pren -
4e daha sonra logil~reye gönde?I - diden t~mam.~le beynelmı~el :,~udilık ~ikan bloku hiçbir büyük devletin ı si~te hareket edilmesi ve bu günkü 
~ mUrnk.ün olabilecekse de şım- hareketine yukletmek ~ümkun oldu- . asetine ilet olamaz, nüfuzu altın- Yazan: R ~ 11 Necdet Melo !müfredat programının daha va.zıh ve 
"""'1.1 gibi hususi bir vapurla seyahat 

1 
ğunu yazmaktadıl'. Polıs ~rafı_nd~n :~kalamaz, sulhü muhafazadan baş- . . , . .. . •. daha insicamlı bir şclcle sokulması i5 

tdeıaaiyccekleri söyleniyor ı vapılan araştırmaların netıcelerı şım . k"b ed Balkan D ünya Hıtlere yapılan suıkasd \§artlarına bıle muessır olmaktan halı tenmektedir 
l\.t,_ • J • - • • '"'-~ ka bır gaye ta ı emez. • . . . l k ş· d"l"k 1 . . 
4'\111. iki mıntakanın su altında bı- diye kadar malum degıldır. ~,,tapo . . .. d k tuta- hidisesının heyecanı arasın- ka mıyaca tır. ım ı ı ya nız nazı Ana dil ögre· timinde şimdiye kadar 

tal..L .. 1 . _ .. . . . . .. .. d b bloku bu prensıpı goz en uza . . .. .. b .. .-·k .. .
1 

h be d ·b· ·· -
,~ kararından sonra bu gun teşkılatı muhım bır ızıııbustu~f e ttu- rak filin \'eya falan tarafa dikildiği da ıkı kuçuk:·· fakat nek:ı~~r ~l)l ut. , 11reJı~1 ı e mub arcd f e eb~.t~ ı gkoru~en edebiyata başlıca esas addolunan na-
~ .. ~ ~a başka mın~al~ s~~a lunduğu~u \~~ ~~~ı~da ~~~ ~ ş~a . ~ ün i tinab etmek istediği yıldırımı ne~adar metm ve me. lt!nı .. ı~.ı mı . e ııı ~gı tere u • e. a . u :un UV\ e • ~ edebiyat, tarihi tedri~t _anan~-

lotnüldü<rü ilan edilmiştir. Şımdılik bulunabılecegını uınıd ettigını bıldu- g . ç.. . k . 1 Balkanlı- sesıne de kulak verdı: But un mıllet- tıle Alman sa\ letme karşı koyacak ... sinden kurtularak talebcyı Türk dıl 
11.1. b kendı uzerıne çe mış o ur. . .1 ·ı B h bed b"J k etli 
-...v, Holandanm belli başlı müstah- mektedir. k ~ b. b"taraflık ve sa- ler muhterem Holaııdn krali~.esı e ası u mu are en sonr:ı. ı e uvv ve kültürünün eser ve mabsullerile lr~- • • • lar ancak atı ır 1 

, • •• •• d 1 · · h"" b" Al . eli f ta · ~ lllevkilerini kaplamış bulunuyor. llatlerın 7.Aya.reb . • b" lh ta ft ııo-ı esasına ya- ı Belçıka huknm arının ses erını ur- ce ır ınanyanın me\cu ye ıne - doğrudan doğruyn. temas ettiımek 
l\.:L . ı a·· mıml ır su ra ar o . . . . h ··ı k ti b ı k b" 1 "lte ~"il, Bitlerin taarruz için cumar - Bcrlin 12 (A.A.) - Hıt er. un ga- .1 .. d masun ka- metle dınlcdıler ve tıtrcdıler ve yenı ammu e a ana ı ece ır ngı relyoluna gidilmesi kararlnştmlmıştır. 

lesi gününü intihab etmek itiyadında bah suikasd mahallini ziyaret etmiş pış~.ak şarti e tecavuz en bir facianın hazırlandığına :hükmet -1 Almanya ya karşı daha amansız dav- Bunu temin için muhtasar bir ede-
:ıUğu hatırlatılıyordu. Bundan baş- ve tahkikatın seyri hakkında hususi labılırler. . mekte geciltme<liler. Polonyayı kasıp ranacaktır. Muharebe bitmeden sulh biyat tarihi vücude getirmek ,.e 

dünkü gün mütarekenin yıldönü-ı tahkik komisyonu şefinden bazı ma- Balkanlılara aıd bu hulya ve~~ re- kavuran harb afeti iki aylık tevak- şartlarını şimdiden tetkik ctmcğe baş bunda asır taksimine dayanarak ta· 
Qı.ij İdi ve Mnünih bombası dolayısile lfımat almıştır. alite arasında İtalyanı~ . ~ev 11 

ve kuftan sonra tevessü istidadını gös- lıyan lııgiliz liberal fırkasının bazı rih sevirlerini takibde elde edilmesi 
t .. _ · 1 r· ed" ? ltalya kendısının muva- . d ·· -~.l~reye karşı mevcud olan kin de Telefon Muhabera.tmıo nkıtaı ro u n ır · ' d hi b" teriyor ... "Ren,, ve "Mozel,. nehirlen aznsı,sütunlarında Alnıanyanın a mu 18.zım melekeyi kazandırmak düşün-
~cyi arttınyordu. Fakat saatler Amsterdnm, 12 (A.A.) - Dün ak-, fakati olmaksızın ~alkan~a~ka 

1 
~r sahillerinden "Meuse,, ve "Escant,, sa savi şartlarla dahil olacağı bir Avru- cesilc büyük şahsiyetleri tebarüz et-

~~. hiçbir tehlike belirmemiş ve şanı bazı mıntakalarda inkıtaa uğrı- şey yapılamıyacagmı, _a an a a hillerine sıçramak ihtimallerı gün geç pa ittihadı fikrmi müdafaa eden tiren bir usulün takibi muvafık gö -
-at tahat bir nefes almıştır. 1 yan telefon mükalemeleri bu gün tek- yalnız ikbsadi menfaatl_erı bulu~ma- tikçe çoğalıyordu. "Times,, gazetesi "3 sonteşrin 1939 riilmüştür. Bu nıuht:asar edebiyat ta-
~nlik azalmış olmakla beraber rar düzelecektir. Amsterdamın deniz 1 dığını, başka menfaatlerı de oldugunu Belçika ve Holanda bu tehlikelere tadhli nüsha,. bu defa Almanyaya rihine mukabil izahlı büyük Türle di-

~landa.nın vaziyetiıün çok nazik ol- limanı olan Dijmuiden akşam bütün 1 iddia etmekte dev~m ederse Balk~~ nasıl göz yumabilirler, hudud boyla- karşı daha çuk azinıkar hareket ede- li ve edebiyat antolojisi yapılacak -
~ taınamen idrak edilmiştir. Şura- gemilere knpanaca.kbr. Gemiler, li - , blokunun faydalı hır surette ~kku-, nnda yükselen silih şakırtılarına na- cektir... ıtır. Ayrıca gerek Türk edebiyatının 
it da. nıuhakkak ki, Holandalılar mem mana girmek için sabahı bekliyecek-11ü. için lizım olan esas .şartı ı~lil e~- sJ.1 bigine kalabilirlerdi? Kalmadı~a~-· ,.. • . gerek dünya edebiyatının birinci sı-
~etlerinin bitaraflığını muhafaza terdir. Başvekil yarın saat 13 de rad- 1 mış olur. İtalyanın elinde 8.let bır ı ve bir felakete mani ohnak ümıdıle Almanya tarafından Bclçıka ve Ho ruf şahıs ve eserlerini tanıtan yar -
~e son derece azimlidirler. yoda bir nutuk söyliyecck ve endişe- Balkan bloku fiile çı~amıyaca_k bir seslerini yükselttiler. Muhariblerin a- landaya va~i olacak _bir ~\·lcti-~ ~aha· dımcı kitablar vücude getirilecektir. 
~kadald İaglli.zlere Tavsiye leri teskine çalışacaktır. Telefon mu- hulyadır. Gayet realıst oldugundal raama girmeğe çalıştılar. Fakat ... birçok nctıceler dogur'.ıbılccegını de. Bütün bunlar için konuşulan müsa.-

~~ksel, 12 (A.A.) - Resmi mfatı haverelerinin <liin akşamki inkıtaı hiç şüphe edilmiyen İtalyan diploma- çok yazık ki. .. bir netice alamazlardı. söylemek lılz.ıındıı·. Avrupada, bilhas 'baka sistemimizin en muvafık yol ol
~an İngiliz kolonisi komitesi, se- Müssertin Holanda nazi partisi tara-! sisinin bu vaziyeti takdir etmiş ola- Belçika ve Holandanın yaptığı ba- sa Amerikada ... A vrupada dedik. Bir duğu mütaleasındadır. Bu ıslahat ve 
6cle t rnaaraflanru kendi ceblerinden fından yapılan gayrimeşru bir hare- cağında şüphemiz yoktur. Binaena- nş teklifine cevablar gecikmedi, geci- Helagü Han gibi ortaya saldıracak .. lyeni kitablar yapılmcıya kadar Ve
ft.l~ilecek olan İngiliz tebaasmın ket şayialarına atfediliyor. Mütead - leyh, Balkanlarda İtalyanın emelleri- kemezdi. bir Almanya İtalyayı bigane bıra~a- killikçe kabul edilen bugünkü beş ki
,;"'illCadan aynhnak üzere hazırlık did .sübayin bu hareketten suçlu ol~- ne ve düşüncelerine dair ltalyan mat- Almanya cevab bile vermiyordu. bilir mi? Balkanlardaki barışı, T~- tab komisyon azası tarafından ,ara-
~nı dün akşam bildirmiştir. rak tevkif edildikleri rivayeti tekzıb buatına aksetmiş bazı yazıların res- Bununla da iktifa etmiyor ... Alman kiycnin nzimkir \'e nekadar dogrul Iarında taksim olunarak mürettib 

Krizi Karşısanda Fraasız olunmakla beraber alınan tedbirlerin _ 1 d" 1o . inin maksadla- ordularını İngiltereye bir adım daha politikası sayesinde şimdiye kadar hatalarına varıncıya kadar sayfa 
"h ed"ld" ~- ·· ··ı k mı talyan ıp ma.fııs k bo 1 lh h "d · · d ·k 1 k ·ceı · 1- Matbuata haklı olarak ıtti az ı ıgı gonı me .k. bi ter.·· eddedilemi- yaklaştırabilecek ~.are1ere baş,·urara zu mıyan tlU avasmm ı amesı ı- sayfa te kı o unaca ve netı en 

ltis, 12 (A.A.} - Havas ajansı tedir. nııa ~akkl ı ~ d ~uman Belçika ve Holanda hududlarındaki çiu yardıma koşan İtalya, Rusyadan bir ay zarfında Vekilliğe bildirilecek-
yecegı anaatin eyız. · ı · k b" Al k • Yor: --·· .. -·_..,._____ b" b" hazırlıJdarma kuvvet ve surat.le ger- ku\•\•et a abılecc ır manyaya artır. 

~ •. ~hahlti gazetelerin tefsirleri: ı·ng·ııı·z Bahrı· ve Nazı- Balkanlara yeri~.~ decn~~ ır mi veriyordu. Fran5a susuyor, fakat şı ellerini bağlar, orta A\•rupada, bir Komisyon Vekil tarafından verile;. 
""ı qjuerin, Rotanda arazisine taar- J_ nüfuzu~ Adriyatik sahılın ~n ya- bütün müttefikler namına lngiltere gün ~ında kopacak bir çığın vüc~- ve bu me\•ztıa ait bulunan diğer hu· 
b ..... huauaundaki tereddüdleri Paris rın ın Muhı·m Nutku Y~. t.ehdıd ~l~ında bırakacagı pek ta- evveli Lord Halifax ve sonra da M. düne kendi ellerile müsaade eder mı? suslan incelemeye 1stanbulda devam 
~lerinin ekserisi tarafından kay- bııdir. Bu ıtıba.rla, ltalyanın Balkan- Chamberlain'in ağızlarilc 8 ve 9 son- Amerika da Holanda ve Belçikanm edecektir. Hef hafta çalışmalar hak-
~ktedir. Bununla beraber, ya- ( Bqtarafı 1 İllcide) tarın emniyetine alakadar olması za. teşrinde şu cevabı veriyordu: " ... Hür çiğnenmesine tamamen bigane kala-, kında komisyon reisi Vekilliğe rapor 
~ lti hakkındaki fikirler ihtirazlı - larak telakki • edebilirsiniz: Ya ruri görülebilir. Fakat bu alaka ~l- riyet için, sulh için, bizim \-e başka maz ... "City of Flint,, vapuru hadise- gönderecektir. Orta okul türkçe ki-
~ Fransa ile Büyük Britanyanın mo • kanlann kendi kendilerine, serbest ve milJetlerin emniyeti ve şerefi için har si ambargonun kalkmasının en aşağı tablan üzerinde de incelemeler yapı-'a.ro gazetesinde Vladmir Dor - dem dünyada hikmeti viicudünü teş- müstakil olmaları çerçevesini geçme-! bcdiyoruz. Yıllardanberi dünyada sar 15 gün e\'ı:el kabul edilmesine sebe· 

1 

la cağı için orta okul türkce öğret-
'"h....~ Yazıyor: kil eden her şey bitip gidecek, yahud mek icab eder. sılan emniyeti iade için mücadele c- biyet vermedi mi? Finlandiyanın is • menleri B. Bedri Kemal, Tahir Ne-

' ~ikanın veya Holandanın işgali nazi rejiıni ve 1-litler ezilecek ve mah- Bu noktada Balkanlılarla ltalyan- diyoruz. Bizim için tek bir gaye var· tikbalile H.usyayı düşündiirecek bir jat ile ~olej türkcc öğret?1c~i B. ~c-
1ııı..:-:tı.)a. _taanıızuna inzi~~ edin.ce vedilecek~ir. . . . ların menfaati müşterektir. İtalyan dır: Evveli lıaı-bi .kazanmak. .. ,, tanda meşgul olan Amerika, Bclçika ha komısyona memur edılmı~lerdır. 
~ dun yada o kadar büyük akis- Müttefikler kendılenne bahşedtlen . . b . . tas .b ve buna • • • ve Hola.ndanın istilisuıa göz yum - •=• - .............. - .... =• ..... -
ı. .. "Ya"""·- kt ki . . d Oh f .. dd tt . t1 - sıyaseti u prensıpı vı .. .. b R F• M•• b t 
.. '"'lltln ~bö Jacab. ırd 1·1' -~azı tızıml amkl ar- til"f da tat ~ul ehen mi emklanunıytame e ıs- müzaheret ettiği müddetçe, Balkan Müttcfi~leıAsk· b~k~ ktw'lu tlCe\:a ~:- maz, yumamaz.. us • f n unase a f 
'- '"-· - ye ır e ı ıge a aca an- a e e mış er, azır ı nnı am- .. . bb.. .. remczlerdı... erı m·-ı:e crı, mu· Asten Fe:Cmenk 1rkına mcnsub i)-

~\.lllıal vermek güçtür. Münih sui- lamışlnrdır. Bu vaziyet, onları büsbü- blokunu vucu~e getırmek t~: ;s~n- cadcle kabiliyeti henüz dimdik duran lan asil ve muhterem Anıcdkan Rei- Yenı· den Çok Gert.ldı· 
~Öringin dahildeki gayrimem- tün başka bir mevkie koymuş bulu- de dostane bır rol oynıyabilır. a at Almanya da ... harbetmeden .kendini sicümhııru Roosevelt, "Rotcrdam,, 1ı 
~ hitab eden garip ~özl~ri, bü- nuyor. ~~· şimdi çok daha kuvve~ bu ~~lün, gerek Balkan~r ~~k lta~- n~~ğlUb added~mez, a~~n. diy~cz, olduğlmu tıatınnda.n çıkaramaz. A . ( Baştarafı J iDcide ) 
tiı.b~r Almanyada vazıyctin ger- ve daha ıyı hazırlıklıdırlar. Hava mu ya ıçın faydalı olması bır olçU ve b?"ıduşmanlarının ıst~cdıgı, .ıstemıyece- merikırnın dehhaş manevi kuvvetleri lin mevcud olınıyan bir şeyi reddec· 
tıı...~ alimettir. Bu ahval Alman dafaalan ıslah edihniştir. Hava kuv- itidal meselesidir. İtalyan diploması- ği bir barışa talib olamazdı.. d dd" k tl · 

1
- mış· olamaz. 

~ be · · ·•· · · · ·· ·· ·· · · · · d k" • _ ıve sonrn n ma ı uvve crı C\'Ve a lkı zannedıldıgınden daha vetı şımdi daha buyuktur. Deniz har- sinin bılhassa şu son harb ıçın e ı Kehanette bulunmak dogru olma- d b""tü k Tas nJ·ansıııın bildirdig-ine göre Fin 

'
ilıti 1 h k h d b" . t .. b" t rzda · yavaş yavoş ve sonra an u n uv- • • · • nt a are ete ya u son ı memnunıye verıcı ır a ın- agıw r başb siyaseti bu ölçünün mevcu- makla beraber mutlak surette kani ti ·ı h k l ""' ekteıı hr"ali ı.~ landi:vnlılar Sovyetler ittihadının en e ...___ w • • • • ve ene arc e e g,~m Aü· • • 

~il vcumırmaga s~vkedecekt_ir.,, kişaf ~y~r. A • diyeti hakkında ümid veriyor. ?l?ugumuz bi~ ~ı~kikat _v?'"?ır:. Harb lamazlnr... 
1 
küçük tekliflerini ı·cddetmekle kalma 

~ f>L~rn. Populaıre guetesınde, B. Çorçıl bundan sonra atiye olan Biieeyia Oahid YALÇIN ı •kı taraftan bırının maglubıyeti, tam A k d dik G.. .. yıp uzl~5maınak hususundaki ta.an-
~ ·ı.-..: ·· ·· a· ki· ·timad "fad + ..... ;.,, AI ·ı·b· . . 1 d b" j Manevı uvveUer c ... orun - ' ~,~ ln:n suruyor ve ıyor · 1 ını ı e e ... ~ ve manyanın ! mag u ıyetıle netıce enme en.. ıte - . . . .

1 
k nüdleriııi nrttlnnaktadırlar. Son za • 

... 'lltler . . . k . . liği-· d d la . a· mıveıı kuvvet.. ıstisgar edı en uv -

.. -._ • vaztyetın ıcabı mantı an msanıyetperver n en o yı şım. ı- d F 
1 

mez... • • .b. Cı"g d manlara kı:tdar Finlandiyalıların Ca-
~ ı!~~ri yapacağını yaprmş ol- ye kadar İngiltereye kıymadığından lnglllere en ransaya Fransa ve bilhassa İııgi.llere Alman v~tller ... b~914 ·rlkedo:dugu gıbı lk!J.-> tıı reliııe berzah ... da ve Leningrad, kar-
.._ ... ~ Bitle bekr bek bahsed Gö · · ··zı ·ı istihza t . . .. . . d Th da, ıar ın mu a l•eratına u uv\•c -
~.de ~...:...~d' .:;:Jründ ıd~or Gevelecek- ...,;.,.+; enÇö. ·1~~~! ertı e l"kl e. y 1 KuvveflAr G"c'·ı ıy.anın dahıh reJımını )ı'l~a an ~ı a - ler her şeyden ziyade amil olacaklar- sındaki cchlıcde. iki üç fırkası mev-
... ~ ~ uu en ır. ""U&9'"'r. rçı, .uusamye perver ı en en ,. .ı laruıı bırakama1.lar ... ngıltere tıcare- . cudılıı. Ş·mdi. Leningrad civarındaki S:: ile gibi hadiseler ~erey~ e- bunu .kuvv:tli.ler hakkında ~ıtbik et- u . . , 1 l tini sek_teye uğrat.an, imparatorluğu- dıı... . _ ... ·· fırkai.anu adediqi yedıye çıkarmışlar, 
~ \"e yann ne olacagını kimse :nelerıne mam oluyor,, demı§ ve İta!- ( Baştarafı 1 ıneıd~) 1 nun sclimetini tehlikeye koyan, sene· .. Her şe}e ••. tar~ ragmen bu,.,~~ bu suretle utla.şma::1ıklarıru aşikar o-
~~·-~.der bir vakfe bir tered - yanın bitaraflığını, Türk - İngiliz • tam bir sükfınet hüküm sürmüştür. 1 ıerdenberi dünyanın her tarafında d.~nya~1a1 d1cgışen bıdr·ı:~l v~rddır: Btkı- Jnrak gö"termişlcrdir. 

'""'-~Yor gibidir. Son hadiselerin Fransız muahedesinin ehemmiyetini Yalnız Sarre'ın birkaç kilometra karşısına dikilen "Nazi,, rejimine ni- tun mı el er zaııne ı e:rm en ~"O j . , 
~~ibı bak bü ·· b l H ·k "kt S h .. k. · büy .. k bağlarla mcrbutturlar E\·"t Berhn. l2 (A.A.) - Ostand d.n ~ ,:.:,. ınca _tun u_n _a~ . ~ Zt. rettı en s_onr~ ovyet u umetı: garbında ve ayni nehrin birkaç kilo- hayet vermeden rahat edemez... Ç ku Ort 

1 
_ bo- k lar · ·- \:: ··· D. N. B. Ajansına bildirildiğine göre 

..,ı..uasına dogru gıdıldığim ııın şarka dogru ılcrleme yolundaki k d .k. Al k "f k 1 Son günlerde şahid olduğumuz ha- o ··· a ıgı gan an a raı;men Bel .k .. d k.. p . 
~~ kt-.-..! metre şar ın a ı ı man eşı o u- b .. b h k"kat d a· bir .1 , çı a anı.rumı e aın ome cıva -"'~ o..çwr. Bizzat Holandanın nazi hülyalanna kat'i surette bir son • dise1er ... gazete süt.unlannda sık sık ugun u a ı var ır: ıç mı •. h d r t 
>~ h._' liitlerin bu istilayı İngiltere- Vt rdiğini söylemiştir. mı~ ~ir çıkı_ş harek~ti ya-~tıgı h~~ı: tesadüf ettiğimiz "Escant,. nehri ve le_t diğer!~~ istikbaline, hayatına bi-,~~n:u~~nsız ı:;: d;r~ ~~~~~~':;~ 
.._ ~ ha.va veya denizalb taarruz- B Çö....tl Belçikanın ve Holandarun venlıyor. Bırkaç mıtralyoz ateşı 0 sah"Jl . 1 ·ıter . .. d 

1 
. gane degıldir ve kalamaz... ç çap ~ ~ • ·y- ı erı ngı enın muca e e azını- ·· ·· B ·ı d b" · b" · ~ ~ bir köprü yahud Belçikaya maruz bulunduğu tehdidi mevzuu mu§Sa da h_ak.iki bir muharebe cere- ni kırmak şöyle dursun ... bir kat değil Bilhassa son senelerin keşifJeri in- ~u~tür. ..u n:ermı er en ın ır evı~ 

ti.~~~ Franaaya doğru bir yol bahsederek nazilerin şimdi Avustur- yan etmemıştır. on kat arttıracak bir kevfiyettir. İn- sanlan biribirlerine çok yaklaştırmış- 1u~u~e dil~u~ d~ p~tla~ıa~~~~ .... ~ ı...u_ .. k - · -· ·· ç k 1 akya p l ·b· ·- F T 1.1:;w.; • tır H" bi "Ueti _ _..__._ d.. · · bi kıncı memıı yme bır e\e duşmuş v .. -\UUUlnıa istiyecegtne gore, ya, e os ov ve o onya gı ı çıg raasu: e.~ gHtere "Escant, nehri agız-lannm . ıç r mı n u.ucauı ıgenna - . 
M... ~ ~"--" '--h·· ed 1 · k ı..:~ ük" 1 k l bul b.l • ' ' • hı k n 1 Fi mahzende bulunmuştur. Mermılerden ~ t..~ ~e u;LA ur er. • nıyece AuÇ mem e et er a ı • Parla 12 (A.A.) - Umumı karar· "Am·ers limanının ve sonra Anıs- gaııe ra amaz... .:ı-o onyaıun, n- . _ . . . . . 
" -~ w • • • • • • • ' • ~· " • • • • • dıger ıkısı komsu e\'lerden bınn, 

'

'""-~.. Ye doğru ise, muhtemeldır mek ıçın garbde hans hır araştırma ı gahın teblıgı: terdam ve Hoterdam ·m bü"iik dev- landıyanın.. ve şımdı de Belçıka ve . .. .. .. 
• ~ ~-'-·-, • ·ı..: h ı 1 l d kl nl t J •• •• • bahc;esme duşmuştur. ı........ ~ ..... va.un:ıcJ~~en ıa.ı cena - e meşgıı o a u annı a a mış ve Gece cebhenin muhtelif noktala - letlerd b" . ı· . .. Holandanın ıztırabı bütun medenıyet 

tb.... '-..atın., !Jeti deki klbik d .. k·· en arının eme geçmesıne mu- ~ . . . .•. . •. . ! .. ı.:~~ tblk lf! n . ~aza- emiştir _ı. . . . . rında bazı baskın hareketleri olmu~- saacle edemez.... Tayyare ile İngiliz alemmın hıssettigı ve hissedecegı bır Belgradda mutareke 
ed.eceklerdır. Yanı Ho- - Nazıler kendılennı bekliyen İn- tur sah"ller"nd 1 ·ı· · t 

1 
- ıztıraptır 

t"t.,:-" '9'e Bel ·ı..-~-- dnln ..... ak .,. d d k 1 · ı ı en, ngı ız ımpara or ugu- ··· •• 
0
-

~ ~b Çl.-uau "-s>.... su gı;.ı~ cı ona1'llllasına 0 ~nmuyor ~ .~e Fraasaya ~ bıgillz Askerleri nun canı olan Londradan bin-r saat Bilhassa 1938 deki "'Münich,, -an- gun .. 
~bh .nca.lt olan manevra, Fran Fr~ı ız ordusunun çelık cebhesı o • . . __ ,._,.. la ..ı - ...,.,k· l ! taşmasından sonra Alman nn1itikası Bclgrad, 12 (A.A.) - Mutareke -eıtı"ı- eli w ti eh d İ Ü d dd .. d d" 1 "-k 1 . Parıs 12 (A A ) - Bu sabah hır mQMUoue o n yerıenn """S' ,ı arının ı·~ 

'b& ~en •o.u' ger m nt asın a s- n n e tere u e ıyo ar. Ab er erı • . . · · . . . eline bahusus Alman ·a tarafmdan dünyaya valnız AJman gözlerlle gör • nin yıldönümü dün memleketin heı: 
L.~ ~aPtJacak bir manevra ile Holanda ve Belçika hududlarında yı- 1 tabur İngılıı; ask~ı Parıse gelmış ve - 1:· 1 .. } ı .

1 
ı' mii12 bütOn dUnv.ıının bir POk fent . tarafımla tes'id edilmiştir. Bclgrad· 

Olacaktır 'C'- Bern h"" - ld·'-- ş· di te -..:ı..:ıüd· tmeden d" Lvon gannda Pans halkı tarafından ışga ıne asa goz yumamaz ... ngı te- "'":il J~ ~ 
L · •• • .m.Da&en u- gı .wu • ım rcuu e 1

• ı J • . • • 1erden mfirekkeb bir aileden ibaret da patrik Pavrilo Ortodoks kiliaesin-~ o+~;:J.ııberi jik" tedbir b·1· · ki H '--da Bel ·k • alkışlanmı§tır re bu sahiller ıçın on altıncı asırda ta ... ~~-:- '"'~ ener • ye 1 ırım ' OUUJ ve çı anın a- · ls . . . . . olduğunu unutmuştur. de kralın mümessili ve hükUınet er-
ı.:''-i~ &ebebi de budur. Bu iki kıbeU P ... ionyanm, Çckoslovakyanın -· - panya kralı ıkıncı Fılıp, daha sonra _ _ .. kinını.n hu.zurwıda yapılan dini iyi-
\ ~~ bir arada tatbik edilmesi. ve Aw~t urvamn akıbeti gibi Büyük iz mirde yerleşen Napoleon ve 1914 de yine Almanya ile . Y~ptıgı psıkoloJık hatalar daha . . . Bir k Fransız 
lt.,~ iatiliswnın umumi bir Britan": ~ ve Fransanın zaferile ta- h . I harbetmemiş miydi? 1914 de muha- §lmdıden Almanyaya çok pahalıya ne n~t etmiştiredf ·b 

1 
çod w Bel ~ ·-- . mu acır er . . . .. af nd k" . askerının m un u un ugu • ~ -v.reti olmuı da mümkün halJruk lJec.-ektir Bütün dünya Hit rebenın ılinından be.§ gun sonra orta- mal olmuş, etr ı a ıınserun kal • 

1 
_ da 

~ - · - l · · · d • h tl abla .,.,ı..· graddaki Fransız mezar ıgın yapt-ı~ lerin ve mtterizmin aleyhindedir. Her zmır, 12 (A.A.) - Bulgarıstan- lıkta hır şey olmuyormuş gibi hare- ma ıgına aşye e ve ız:~ 9"L"ır . b.lba he nlı ol _ 
;:_~ t'abui övr guetesiııde Pa- ırka mt'~·ıb insanlar bu korkunç ha- dan şehrimize gelen 300 nüfusluk 130 ket eden lngiltere Alınan askerinin olmuştur. lan merasını ı ssa yeca 
~ ~ ııoktai :na.zannı aşa- yalin kendilerile onlara mev'ud olan aileden mürekkeb göçmen kafilesi Belçika toprağına girdiğini görür gör Türk m.ilJeti 1920 de .istikW müca- _m_u_ş_tu_r_·--~--------
~: lekiJde ınUkemm~1m. hulisa e- ft bu asra yakışan ileri hareketi a- Bergamaya ve 21 aileden mtirekkeb mez... birden şahlanmamı§ ... bütün delesine girişirken yeni bir devrin duğunda 9üphe yoktur. Herkes için 
~~ . • rasıuda i.;lrildiğini hissediyorlar. diğer bir kafile de Menemen köyleri· kudretile Almanyanın üzerine çullan- b~la~a. kani olarak işe girİ§mi§, doğru bir sulh... . . . ta....,~ ..ıterı projelerini tatbik 1 t· .1 • 1 d" Gö 1 - mamış mıydı? dunya aılesınde bu defa kuvvetle yer Fakat çok yazık ki bu bir temenm-
~ ~ değildir, hele A- Burdurda yangın ne yer eş ırı mış er ır. çme~ erm ••• alırken, bir takım mühim vazifeler den ibarettir ve çok yazıktır ki -dün-

~..... . llıaala"h .. +....:~----·- ve !AL Burdur 12 (A.A.) - Dün ece a- y~ı?da harman ve to~unı makınele- Alman a, 19H de 8 ti- bü .. k yüklendiğini de kabul etmiştir. Ken- yanın en büyük milletleri boğuşm.ak-~:<ltlci f\1n~-!-• ~~MU.il , g y n çıft hayvanlan ve aletler de \"&t"- • •• y y p gt yu di d"" ·ı . k Tü k a· 1 d ha ~ ~ -...uun rilporlan onu te- nsından 90lll'8. Bucak kazasında bir ' psıkolo,Jlk hatayı tekrar eder, Belçi- ne ve unya aı esıne arşı r po- ta devam e ıyor ar ve a da ay · 
h-: ~kecıiyor. Fa.kat Filhrerin çiftçinin evinden çıkan yangın büyü- dır. . . , kaya iliveten bu defa Holandaya da litikasının dünyadaki muvaffakiyet larca. devam cdcceklel'dir. 
"""llit.,, "lPet'ıJıeai de imkansız de- mek tehlikesini göstermig ise de bu- İznnr Kwla~llWI lanhmı hücum ederse İngiltereyi bu defa da- sırn buradadır. Hakikaten bu günler Bolanda ft 

Vb. . 8ld..k radan gönderilen itfaiyenin seri mü- lzmir, 12 C~:A-> - ~wlay kuru- ha büyük bir şiddetle karşısında bu- Ahnanya için de doğru ve makul Belçika medeniyet membalanmn teh-
~~.12 a8CJ Tahkikatl dahalesi ile üç ev yandıktan 80D.r3. mu bayram munasebetile 300 çocuk lacaktır ... Daha ileri~·e giderek diye- ba.nş \'e yaşama şartlan ihtiva ede- likeye düşmesine, tahrib eciilmesjne 

., bi (A..A.) - Jıılatbuat Bur- söndürillmiiftlir. Yaucmda 6 çift ö- giydirmif ve 350 yoksula da elbiaelik eeğiz ki Belçika ve Holandaya yapı- bilecek müstakbel sulh .. bütün mede- bigane kalmak iınki.nı yoktur. 
l'ahaneaı suikasdiyle meg- küz yanmıştır. .......Wll&i daiıtmıştır. ~cak bir hücum... müstakbel sulh niyet aleminin hakiki bir arzusu ol- Raif Heto 
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KARAGÖZ 
Meşhur ''Baskın,, Oyunu 
}{ B" A • k ' Ha b - ıze manı yo ya... rı.un 

ana bir rakı ver. 
Z - Buyurun efendim • 
}{ - Meze ne var? 

ı·· Z - Balık tavası, midye dolmas1, 
üfcr ıskarası, sığır dili, havyar ez

?rıesi, turşu, elma, armut, üzüm, ka
\>\ın, karpuz, incir. 

}{ - Bir şeftali ver, tı.:ysüz olsun. 
C- Buyurun. 
}{ - Sen bana bir tek daha verse-

ne. 

/\ - Canım çok oldu . 
.. }{ - Hacı Kandil misin nesin, ~ 
0.Yle her şeye karışma. 

Z - Bııyurun. 
b' }{ - (İçer) Eksik olma, sen bana 
ır tek daha ver. 

l' - Canım çok oluyor. 
k - Afyoni baba sen sus. 
Z-Buyurun. 

}{ - {İçer) Bir meze. 
Z - Ne mezesi vereyim? 
k - lncir. K - x a Koğulduk öyle mi? Ben 
Z - Buyurun. 
}{ S de birkaç arkadaş alayım da size ha-- en bana bir tek daha ver. 
Ç - Karagöz çok oluyoı·sun. linizi göstereyim. "Seslenir,, Bana 

b 
}{ - Siz de burada çok oldunuz, bakınız arkadaşlar. 

lr ı"k· ·· G .. "km" nl d c ... , ı ... , uç... ozu ıye er e "Beberuhiler şarkı okuyarak ge-
aba ... Haydi gel bir şey oku. lirler.,, 

Ç - Sana bir mani okuyayım mı? 
}{ - Oku bakalım. 
ç_ 

Bc>ıd iken 

Anası gül, kızı gonca 
.A. ra yerde ben diken 
Nasıl sana mcyletmiyeyim. 
Bcı.,.~m sana bend iken .. 

b· I{ - "Karagöz keyif halile,, Yaşa 
~~1 Ya§a. "Eli cama değer, cam kı-

r.,, 

Ç - Baba sulandın. 
}{ - Bir mani de ben söyliyeceğim. 

·~ 

Zannı 

Tavlada oyııa(Zıkça 
llcp diişeş oldu zarım 
Ben <lurmad<m içtikçe 
Rcıhat durmam azarım. 

Makamı: Saba 

Vardım Halebe 
Girdim dolaba 
Parcıları tıerdim 

Rakı, şaraba 

Ya lel ya lel ya lcl lelli 
Ya lel ya lel ya lel /elli 

B - Ne var Karo.göz, ne istiyor
sun, emret ... 

K - Şu karşıki eve bir günahkar 
girdi. Onu çıkarmak ta bize sevab 
oldu. Hepimiz birden gidelim, şunu 
dışarı atalım. 

Hepsi - Atalım .. atalım ... "Kara
göz bir merkebe biner, arkasına be-
beruhiler sıralanır.,, 

K - Haydi bakalım sarhoş musun ,h.. ara atarak,, Of ... Aman .. adam 
.. •an d nesin, kapının önüne gel babayiğit-,., .. Yan ım, aman ... 

"" sen. ,,- Karagöz bağırma • 
S }dutiz gelir,, Z - Baksana kapının önüne ma-

~i - Hey gidi hey, ulan bizim bek- halleli gelmiş. 
"in~erea.c, meydanda yok. Araba e· ı S - Mahallebi mi gelmiş? 

1.1e tni? w • 

l{ · K - Sen aşagı gel de mahallebı 
ot.. - "İçeriden sesi gelir,, Doğru .. t1.. .. k 1 kl .. ·· ·· "-tun 1 1 1 su u mu, ızı cı ı mı gorursun. 

S o an ar oldu. I 
l' - Kediye peynir tulumu emni- S - "Sarhoş gelir,, Ulan benden 
-~t ettik. "Evin önüne gelir,, Ulan ne istiyorsun bakayım. 

; kapıyı bakayım. K - Seni o evden l:apı dışarıya 
S - Buyurun efendim. . etmek istiyoruz. 

da?. - "!çeriye girer,, Kim var ora- S - Ne dedin? ne dedin? ne de-

g din? 
S - kimi isterseniz hepsi burada. S 

-.. Ul K - eni o evden çıkaracağım de-
1!.iı d nn siz sözde erkekler hepi-
~p gidin. dim. 

- S - Öyleyse benim silahıma ce -

BERLITZ 

jk;a~··ıı;~n k~dri;;; 
"ansızca - lngilizce 

Almanca 
Haftada 3 ders, ayda 4 lira 
~ 

vab ver. 

K - "Beberuhiler kaçar,, Ben şim-
di sana gösteririm. "Arkasına ba· 

kar, kimse yok. Merkepten iner.,, Bu
yurun efendim. 

S - Nereye buyurun? 
K - İşkembe çorbasına. 

S - Deminden hava böyle değil
di, değişti. 

K - Poyrazdı, lodosladı .Yaya ge-
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sadık kalacagı- Türk diplomasisinin u- ı ~ A -· ~ A - -~ ·, = 
zun ananesini bilenlerce zaten umulu- ~ ....,. 

6 ~ ==~= 
yordu. Bu diplomasi verdiği sö.ze sa- Ü l f 
dakatle şerefli bir şöhrete sa.hibdir. ~ Türkçeye çeviren: H SEY N CAH D YALÇIN :: 
öyle bir şöhret ki Nazi devlet adam· 1 1 
ları taklide çalıştıklarından daha az s K . . l ı . r k E' J b ·ı · d ·k ? El 

~:~~~n ::~!~:r~;·y!~tı:;e:::: ~ ımın e ıttıTa ae ı ır ı . i 
e;; == 

lem ve acının sebebi budur. Almanlar =: _ 44 _ vetli bir' hale girer. Bunda da kuv-,harb çıkarmağa çalıştılar. §§ 
Rusyanın hakikati gücenmeden ka- ~ B' . . tikal4l• . . b k 1 vet mukavemette değil, hücumda- Ve nihayet, salisen, bu ittifak e · ·ı ·· k ~ ızım ıs a ımızın aş a arı . . . . . := 
bul etmesine ve Türkıye ı e muza e- § . . d . b' f t t k'l dır. b?zzarure Almanya ıçın daımi bır = 

k t·ı edil = ıçın enn ır ne re mevzuu eş ı e 
relerin ancak muvak aten ta ı - ::;;; ed w. . k ti 1 d k O zamanlar bu hakikat bazı ta- tehlike tazammun ediyordu. Çünkü -
miş nazarile bakı ması ı rıne ış ıra e;a Ç" k'" b' b 'ddi tt . raflarca teslım edıldıyse de maat- Bısmarck ın Reıch ına gerçekten 1 f .k . . t" k 55 ccegını a yen an amıyor u . . . . . , · ' • i 
etmiyorlar. Ümid edildiği üzere, Mr. = un u, ız una cı sure e ı - "f " l k. d ·ı h"t d" b' d l t · · b' .. ·· 
eh b 1 

. ,. .. 
1 

h d . . ~ nandığımız halde, dünyanın sair teessu mes e ı,, enı en mu ı - uşman ır eve ıçın .ı.r sefu"rk~ == 
am er aın m uç er mua e esının =: . 1 b" . h tt h k t" .. lerde anlaşılmadı. devJ,-..tJere Almanyanın mutt ı ı ~ 

. d w d . b t A = ınsan an ızım a ı are e ımızı . 
1 

k 
ımzalan ıgına aır eys.na ı vam = . tk· ıı- k . b' 'f d . O zamanlar büyük erkanıharbi- Avusturya zararına zcngın oma "'""9 .. . 1 ah" = rıaye ar gın ço ınce ır ı a esı . =-
kamarasında gonülden ge en tez u-.;;;;;;;; t 1.kk" edi 1 d N'h t .ht· yeye merbut bir miralay olan Lu- vadile anlan Almanya aleyhıne ~ 
ratla karşılanmıştır. O "Bu muahede ,,~ 

1
: 1 ah dı d yorb~r bı. d 

1

1 
al Y...e ' 

1 ı- dendorff, 1912 tarihli bir muhtıra- kışkırtmak daima kolaydı. B' 
k k . = cu u u suz ır u a a ıga vara.- e 

halkının vasıflarına ve ara terme ;;;;;;;; k d . • 1 ik 1 da bütün bu zayıf tarafları göster- Viyana monarşisine karşı bütün ==-= .. . b ı =: ca erecere samımı o an ps o o- . . .. . . .. • . 
karşı en yuksek bır saygı ve ay - = .. . . b"'t"' d . 1. v. • 1 · mıştı. Tabııdır kı devlet adamla- şarkı Avrupayı bılhassa Rusya == . w. . . 1 k 1 § Jımızın u un erın ıgını on arın . . . , == 
ranhk besledigımız bır mem e et e ::;;; • h . t1 . . • d rta k . rı., buna hıçbır ehemmıyet ve kıy- ile ltaluayı, harekete getirmek ka- ~ . • .. beti . . . = azım a~ re erı ıçın e o ya o . . ., 
yakın ve samımı muna.se erımızı l = k d b t 1• kk' d m met atfetmediler. Umumıyetle, a- bildi. Egv er Almanyanın bu mtitte- ==-

. . d ki b .. t" ı = yunca ya a ar u e a ı eva • • . . . = 
temhır etmekted~r.,'. eme .. e u un etti. kıl ve mantık yalnız alelade fanıler fiki, A\'usturya, bukadar cazıb bır § 
parlamentonun fıkrıne tercuman ol - e lttif k .. 11 . • 1 w de daha müessir bir surette kcn· miras t<>Qkil etmemiş olsaydı kral ı=-.:!! a ı muse esın manasız ıgı- """ 
muştur. § nı da ancak dünyanın "iktısadi ve disini gösterir ve "diplo.m~l~ar,, Edouard'ın nüfuz ve idaresi altın-

• • • • ~ sulhperverane,, fethi manasızlığı "?evzuu bahsolunca, prcnsıp ıtıba- da teşckkiil eden dünya ittifakı vü- ı==-
Nafia Vekıhnın telgrafa ==ı derhal bütün vuzuhile bize anlata- rıle, ortadan kalkar. cud bulmazdı. Yalnız bu yüzden, 

Bursa (Hususi) - Mudanya asfalt 1 a bilir. Almanya içi?, 1914 harbini.n A- ay:hi taarruz cebhesine bir takım 3 
lunun açılması münasebetile sayın va- 1 Hangi devletle ittifak edilebilir- vusturya Y?lu ıle patlak vermış 01• arzular besliyen ve biribirine uy- ~ 
!imiz Bay Refik Koraltan tarafından di? Avusturya ile birlikte, hatta ması ~~ b~n~enaleyh Habs_bou_rg- maz gayeler takib eden bir takım ı= 
Nafia Vekaletine çekilen telgrafa rı Avrupada bile, bir fütuhat harbine la_rın ışın ıçınden sı?rılma~a ım- devletleri sürüklemek kabil olmuş
Nafia Vekili General Ali Fuad şu Si girişilemezdi. Bu ittifakın fıtri za. kan .bula~a1?aları _bır bahtıyarhk tur. Almanyaya karşı umumi bir ~ 
telgrafı valimize göndermiştir. E5i fı işte burada idi. Bir Bismarck, t:şkıl etmıştır. Eger harb başka taarruz takdirinde bu devletlerin 91 

"Mudanya - Bursa asfalt yolunun sa çaresizlik içinde, böyle bir şeyi gö- hır suretle çıkmış olsaydı Alman- herbiri Avusturya zararına zengin ~· 
Cümhuriyet bayramında merasimle ~ ze alabilirdi. Fakat onun maharet- ya ya!nı1: k.alırdı. Habsbourg'l~r olmayı ümid edebilirdi. Türkiyenin § 
açıldığını müjdeliyen telgrafınızı al- e: siz haleflerinden hi<;biri bunu ya- d~vletı, hıçbır za~an, Al~a~ya yu- de bu felaket ittifakına zımnen da- ~ 
dım. Bu verimli mesaiden dolayı ge- =: pamazdı. Hele Bismarck tarafın· zunden. çıkmış _bır_ h~rbe ıştıra~ ~- hil bulunmruıı keyfiyeti bu tehlike- ~ 
rek sizi ve gerekse yol inşaatında dan aktedilen ittifakın esaslı te- de~e~1ış, hat~a _hıçbır zaman ıştı- yi f evkaliide bir nisbette arttırı- ii§i 
hizmeti görülen arkadaşları tebrik melleri artık mevcud olmadığı bir r~kı ıstememıştı. İtalyan ~esel~- yordu. il 
ederim. == devirde: Çünkü, Bismarck o za-I sınde sonraları oka_dar taytb edı- Beynelmilel yahudi maliye file- ~ 

Nafia Vekili Ali Fuad Cebesoy = manlar Avusturyayı hala bir Al- len ~ey :"vusturya de vuk.ua gel~- mi, henüz bu devlet üstündeki var- ==: 
• - • • - == man de\'leti addediyordu. Fakat • cektı. Hıç olm~~· ~~vletı harbın lığın mali ve iktısadi umumi kon- ic:::sı 

R "d · B == ·· r· ·· t d · k b 1 .. başlangıcında hır ıhtılalden masun ! adyO 1 a reSI aşve-, reyıam usu unu? c rıcenf.ka u ~ bırakmak için, bitaraf kalacaktı. trolü. altında bul~~mıyan Alman~ == 
k ... , t b '"'la or == parlemanter kaıdclere tcv 1 an ı- ı yayı ımhn etmek uzerc çoktanberı a e e ag nıy ı:S . . Avusturya slavları 191-i de mo· •W• • • • • • • -· 5 dare edılen bu memlekctı Alman- . . . beslcdıgı yıroJcsnu netıcelcndırebıl- == 

Ankara, 1; (Telefonla) - Ankara ı ~ lıkla artık hiçbir miinascbeti olmı- n.arşı_nın .Al~anya:a :yarılım et~~~ mck için böyle bir yeme muhtaçtı. is::::::ıı 
radyo idaresinin Başvekalete r~b~e- = yau karmakarışık bir hale dü~ür- sın~ ımkan 'erme~tense ~?narşı.}ı • lştc ittifakı bu suretle lehimlemek 
dil •ce6ri haber alınmıştır. Temsıl ış- s "şt'· paı çalarlardı. Fakat o devırde Tu- ~ 
ler~nde hatalı hareketlerin bu karar- ı e m~rk~· bir politika bakımından da,_ n~ .:nonar~isile !ttifa~~a.~ çıkacak kabil o!du. A~1cak, bu sayededi: k~ = 
da müessir olduğu anlaşılmaktadır. gg Avusturya ile ittifak açıkça men· butun tehlıkel~rı _ve b_u~un zorlu~- o~un ~ıhay_~~ .. ~O.}.~w~~lu,, ~ ~ l Sıeg ;;; 
Bauema rnuyofonik piyesler Başve- hus bir şeydi . Reich'in yanısıra ye- ln~ın artması ıhtımalı.n~ an~ıy~bıl· I frıed ıle gogus gog~~ bu musa- = 
kalctçe tasdik edildikten f;onra oyna- ı ~ ni bir büyük İslav devletinin te- / cdmış ollanlar pek az kışıye ınhısar kraalya. hkazı~lanan .mıJ)b?nl~ra~ea saos- ~ 

kt T ·1 k lu serı· Ekrem Re == kk .. 1.. .. h 00.1. 1 iyor ardı ·er erı avı ve cesur ır · naca ır. cınsı o ., • . - _.: şe u une musama a ı ıyon u. , · k 
1 

t a 
şidin bu yüzden istifaya davet edile- - - Bu devlet mesela Rusva alev hine 1 EV\'ela, A vusturyanın pek çok u muş ur. == 
ccği söyleniyor. -- değil <le ergeç Almanya alc~hine j düşmanı vardı ki, bu köhne de\•le- Habsbourg'l_ar devle~i ile dah_a :: 

~ dönecekti. Tuna monarşisinde, bil- tin mirasına konmak i.imidi besle- Avu~t~ryada ıken benı me~n~ını- ~ 
zemezsiniz, diye merkep getirdim. j = tün birinci derecede mevkilerden dikleri için, Tuna mon~~şi~inin ~~tsızhklerle dolduran bu ıttif~k ~ 

s _Ulan kerata sana haddini bil-
1 
~ uzaklaştırılan panjcrmanistlcrin her taraftan beklenen ve umıd e- ıçımde uzun uzun azablar tev_~ıd ~ 

dirirdim amma: ı nüfuzu zayıfladıkça, ittifak çürii- dilen parçalanma~ına bir engel gi- etti ve zaten bu babda tekarrur, = 
. . . . 1 yecck ve seneden seneye zayıflıya- bi tcliikki olunacak Almanyaya etmiş olan fikir ve kamı.atimi son- Si 

Edene etmek her kı.Jıtıtil k-0ndır _ caktı. karşı nihayet bir husumet duyma- ra bütün bütün kuvvetlendirdi. § 
Edene etmcmel.: er kişinin kiindtr - Almanyanın A\·usturya ile itti- mnlnrı kabil değildi. Nihayet şq Devam ettiğim mnhdud mehafil- --
Haydi b~radan birlikte çekilelim, fakı, <laha 1900 tarihlerine doğru, neticeye varılmıştı: Viyanaya an- de, inkıraza mahkum bir devlet ile = 

oyunu da bitirelim. Avusturyanın İtalya ile ittifakının cak Berlinden geçilerek muvasa· bu mi.inasebet.siz muahedenamenin ~ 
girdiı!i saba va ı?irmiş bulunuyor- lat edilebilir. eg~ er vaktinde işin içinden sı'-'rıl- a= "Sarhoş çıkar, Hacivad gelir,, ~ " ~ J 

= du. ~ani yen, Almanya bu yüzden en mazsa, Almanyayı da f eliıketli bir 55! 
H - Hoş olsun sağlığa. i 

= Burada da yaln1ız şu şıklar_ '.'a.r· ·_ıyi '.'e en çok ümid .veric.i. it.tifak inhidama sürükli'-'ecegwi hakkında-
K - Hak bereket versin Kağ1dha- k l k b t B l k b ,J = dı: Ya Habsbourg lar monarşısının ~m. an arını _ay et ı. ı a ıs, ~ ki kanaatimi saklamıyordum. Ni-

5 
:::::: müttefiki bulunuyor~:ı: ya~ud ~- ~ttıfakl~r y~rı_ne, Rusya ve_ hatta hayet Cihan Harbinin fırtınası her § 

vusturyada Cermenlıgın ugradıgı .talva ıle gıttikçe artan bır ger- .. 1.. k 1 d.. .. l . rtad ~ 

nedeki sazlığa. "Hacivada vurur,. 
H - Karagöz bana \'urdun, elin 

ayağın kırılsın ... • 1-:k .. ç ·· k '" R d tur u ma u uşunce erı o an 59 zulüm ve tazyika karşı protesto gın ı · goze çarptı. un u, oma a k ldı .b. .. .. d'". .. ku -· . • • . . a rır gı ı gorun ugu ve coş n- s 
yıne vuru- := edilmek lazımdı. Y.~akat böyle bır mm1mı haletı ruhıye Almanyaya _ .. . . §J K - Ekl<!r, kenetler, 

rum. yol tutulunca, çok kere bundan a- müsaid idiyse de Avusturya aley- lugt~n baş ~o.n~esı anca~ en barıcl ~~ 
H - Karagöz bana vurdun, iki == çıktan açığa bir mücadele çıkar. ' hindeki düşmanlık en son İtalyanın realızme ~ab~ 0·:z1~l~rı :~~b eden f,5 

yakan bir yere gelmesin. = İttifakı müsellesin kıymeti daha bile kalbinde uyukluyordu ve ba- merkezlerı bıle ıstıla ettigı zaman El 

K - Söker, diker ,yine vururum. - -· psikolojik bakımdan miitevazi bir zan parlıyordu. Bir kere ticari \'e bu derin kanaatim bir an bile sar· ~ 
H - = şeydi. Çünkii bu ittifakın sağlam- l'mai bir siyaset takibine başlan- sılmadı. ( Devamı ,.ar ) ~ 

= lığı, o ittifak mevcud bir vaziyeti dıktan sonra, Rusya aleyhinde bir ~ 
Yıktm perdeyi eyledin viran 
Haber vereyim sahibine Jıeman 

K - Her ne kadar sürçü lisan ey· 
ledikse affola... İnşallah gelecek o
yunda yakanı kancaklarsam vay ha
line vay ... 

-SON-

idamcye inhisar etmesi nisb~tin- harb için zerre kadar bir sebcb bu- [1] Sie~fried'e "bo~·nuzlu,, d .- § 
de, azalmağa meyleder. Bilakis, lunamazdı. Bundan yalnız iki mil- nilmesiııin sebebi, maliım olan mtn = 

- - bir ittifak, akid tarafların bu sa- lelin clü~manları müstefid olabilir- kıt ... ye göre, ejderhanın kanır. da =::s 

~ yede muayyen ve elde edilmeRi lerdi. Filhakika, iptida yahudiler ban)'O yaptığı zaman boynuz gi- ~ 
mümkün inbigatlara erişmeyi dü- \'e marksçılar bütün vasıtalara bi sert bir dni ilt> örtiinmiiş olr.1a- ıı=:ıı 

~ım1illüıillıiılılılılııı;ttıfıtılılılırnlıiııınıümnııınınııniıı'urolınllıiulıiıiııulüıııııı~lıı;uınıuuuüılııııııôılı;ııüffiliııııullillılüııouuullllUuııııınııııııııııııııınnıııomınıııuııunu1' 
~oa~k~~- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!'!~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~'!!!"!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!~ 

~al( .. 0flar, bu 1270 acısını çıkar- en babayiğit ve cesur delikanlıların· - Te hey! Avratlar haydi evinize Kıza sataşan Bulgar mukabele et-
tQıı ~.çın Türkleri Avrupalılar ve bil- dan biri idi. gidiniz... ti : 

l1e.ı1caUnya nazarında kötülemek için AHağanınçiftliğineyerleşmişolan ;;....~ 26 JENE BAŞPEHLİVANLIKEOEN MEŞHUR Kadınlar, bu ses üzerine derhal iş- - Sen kim oluyorsun? .. Otur ye-
~atıa niııa.rı el altından körükliyerek Aliço; bir gün çiftlik köylerinden bi- r 1 < terini bırakarak koşup evlerine gitti- rine bakalım! .. 

llu.aı Elevketmişlerdi. rinde, harman yerinde oturuy~r~u. 'R 
1 

• K El ALİ Ç O N UN GÜRE J l ERİ ler. Arbede başlamıştı. Bulgarlar tü . 
"aıı1ta ar, Balkanlarda komitacılar Kadınlar ve erkekler harman suru - Bulgarlar, evvela, bu hale bir ma- feklerini kullanmağa vakit bulamadı· 
~Ot-JataUe nıahsusan katiller yaptın- yordu. No: t1 YAZAN: M. Sami f\ARAYEL na verememişlerdi. Fakat; arbede lar ... 
~la~ ellerile ve gizlice kendi vatan Köylüler, hem harman sürüyor ve başlamak üzereydi. Nitekim de böyle Çünk; pehlivanı~. beraber köyüıı 
bq,lletı nı kestiriyorlar, ve, bu kaba- hem de hep bir ağızdan milli şarkı- rek varlık göstermeğc çalışıyorlardı.! de sinirlenmişti. [ 1] oldu. delikanlıları ve ihtiyarları Bulgarla • 
lı~latı. ": Zulümleri Türklerin yap • lannı söylüyorlardı. Harman yerine gelen Bulgarların; 1 Harman yerinde bulunan delikanlı- Kadınlar, ortadan kalktıktan son- rın üzerine atılmışlardı. Hepsinin tü· 
le()ııha:ı ıl~n sürerek ecnebi konso • Uzaktan beş on Bulgar gözüktü. Aliçoyu tanıdıkları yoktu. Biraz ho'i ların ileri gelenleri Aliçonun işaretine ra; meydan erlere kalmıştı. feklerini bir hamlede ellerinden al , 
t~\(ıl elerıne ve Avrupada çıkan Elleri silahlı olan Bulgarlar ava çık- beşten sonra, Bulgarlardan birbi bakıyorlardı. Çünkü; Aliço bunların Köyün beş on delikanlısı ve ihtiya- mı§lardı. 
b etue~; nıUracaatle merhamet ta- mış geziyorlardı. harman süren köyün kızlarından bi· en kabadayısı ve en bileği tutanların- n Aliçonun işaretine bakıyorlardı. Boğuşma ve arbede arasında bi 
~oak Otlardı. Bulgarlar, harman yerine geldi· rine bıyık bükmeğe ve manasız ta • dan biri idi. Pehlivan olduğu yerden kalktı. E- Bulgar bıçakla vurulmuştu. Yarası a 

letı 0 of kurnazlıgı~ , Moskof siya _ ler .. ve, selam verip oturdular. Köy-
1.\tı 'tı,,dereceyi bulmuatu ki, haklı o- lülerJ bu, Bulgarların gelişini hiç te vırlar takınmağa başlamıştı. Çok geçmedi. Aliçonun suratı hırs- lindeki kalın sopasına dayanark: ğırdı. 
,..,,_ ... lltkle · .,, d 1 dı ç·· k'" b .. Sanki·, bu, Bulgar harman yerin - tan gerilmiş, bıyıkları diken diken ol- - Baka!... GodoQlar; tez elden Bu Bulgarı Aliço yaralamıı:ıtı. Nı' :1( "ô rı, Avrupada haksız ola - ya ırgamamış ar . un u; ' eş yu:t .,, .,, 
tı . '=' ııte-... - d b · b 1 b · d de oturan Türk delikanlılarını hiçe muştu. süprülüp gidin buradan... hayet, Bulgarlar kıyameti koparmış-~ 
ı.! ~tte · •uege kü.f i gelmişti. Bu va- sene en erı ço an arı mesa esın e ,, 
~i tlı ~ htz alan Bulgarlar da, dev- olan bu. Bulgarların, Türkler üzeriıı- sayıyordu. Bulgarlar, oralarda değildi. Pehli- Diye bağırdı. Bulgarlar, pehlivanın lar, usul ittihaz ettikleri veçhile, Mos' 
~t! ia.1:;ua1a? olan Türk hUkfımeti- de bir yanaşma tesirinden başka bir Bu Bulgarın harekatı Aliçonun ve van olduğu yerden kadınlara seslen - bu sözlerine gülerek baktılar, hattfı, kot konsoloshanesine, diğer ecnebi· 
~ lflte; b ô.r hır halde bulunuyorlardı. varlıkları yoktu. köy delikanlılarının gözünden kaçma- di : eğlenir tavır takınmışlardı. memleketler konsoloshanelerine mil· 
I'~ "e ~ u kargaşalık içinde büyü- Fakat; son yıllarda yavaş, yavaş mıştı. [1] Aliçonun ha.yatını ,.e güreşle- Aliço; sesini yükseltti: racaatle şu yolda bağırmışlardı: 

ltııı ı.. ~1Yaıı Aliço; Deliormanın şımaran Bulgarlar, ekseriyeti teş- Hatta; harman süren genç kız da- rini bana. nakleden Pomak Deli Mu- - Size diyorum godoşlar ! .. 'Kırın - Türkler, bizi öldürüyor. 
tı &elen bir pehlivanı detil, kil eden Türklere kar~ biraz silkine- hi bu küstah herüin haline fena hal- radla. 01efhur Sarraf Niyazidir. boynunuzu buradan! (Devamı var) 
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Dış Ticaret Tedbirleri Bursa Valisinin 

Tetkikleri 
(&§tarafı 1 iaeide) llidine meydan vermemek ve memle - Burea (Hususi) - Valimiz Bay 

O l 
GIDA MADDELERİ STOKlJ ketin ekonomi siyasetini takviye e- Refik Koraltan beraberlerinde Nafia 

• YAPILACAK dici mesaiden ibaret olacaktır. İhra- Mildilrü Bay İsmail Devletkuşu ol -
Dün kendisini ziyaret eden bir mu- ~tın. toplu bir hald~. ya~ılmasına ve duğu halde Gilndoğdu köyüne gid~· 

barririmize §Unları söylemiştir: ıthalatın da buna muvazı olarak de- rek bu köyün yolları hakkında tetkı 
" n··k· t· . d .ht· _ vamına imkan vermek birliğin esas kat yapmı§tır. 
- u ume ımız yur un ı ıyaç ·r 1 . d b ... t k·ı ed kt· - b 

1 d.kk t 1 k h 1• vazı e enn en ınnı e§ ı ece ır. Sayın valimiz ögleden sonra era· 
arını nazarı ı a e a ara ma su a- H··k· . .. k be · ltın · · 1 · ·· E 
tını 1u ti . . d.. . • u umetin mura a sı a a gırmış berlerine kt.ısad Müdtiru Bay nver 

ızın ymc erının uşmesıne ma- . ~ .. r.. b r d . . .. .. . . 
. 1 cak b .. h. tedb. 1 lmak olacak tica • ._ mubadelutın u sa)e e ıle Zıraat Bankası Mudunı Bay Ha· 

Fener Kasımpaşaya, Vefa T opka
nı o a azı mu ım ır er a b .. yük. • ki af azb 1 - ·· 1• · - ·tmı.,1 
tad B ti l k t . h ta u ın ş a m ar o acagını U· uku da alarak Gemlıge gı :r-er-

ır. u sure e mem e e ın er - . . . . . . . 
af d h ·· .. tahs·lin ta mıd edıyoruz. dir. Gemlıktc zeytincılık ıslahı, mah-r ın a enuz mus ı ve mu - .. . . 

t t .. eı· d b l . gıda AMERİKA ANLAŞMASI VE sulun toplanması ve mıalı hakkında vassı uccarın ın e u unan . . • 
dd 1 · d bi ki ı hükumet TVTt)NLERlMlZ mahallındc tetkıkat yapmış ve ala-

ma e enn en r ço ar d. ktif · .. 1 ro· Ak 

Pıya, Beykoz da Hilale Galip hes b tın al k ve ihracatı- Amerika ile mevcud ticaret anlaş- kadarlara ıre Vermı9-1e ır. -

G lı J • a ına sa ınaca k·t h · · d.. .. .,1 e al na müsaade edilen maddelerin mem- ması üzerine yeniden bazı tetkikler ş~m geç va ı şe rım~ onmuS"er-
leket ihtiyacından fazlasını teşkil e· yapmaktayız. Esasen bu anlaşma ma dır. Esad Alkan 
deceği için gelecek istihsal yılının so- hiyeti itibarile muvakkat olduğu için · - • • 

k [Baş tarafı 4 üncü sayfamızda] nuna kadar halkımızın yüksek fiyat- iki memleket arasında mübadelelerin Yugoslavyada Benzin 

~~: !u"::: :ı~~;. ~ö=: · l. f ~a:~:~i~e~~~;:ı:.e~!~~ı~:~:;u~ :~!:as~:ız~e~~e~:rece~a:~:!~;;~~n~ sarfiyatı tahdid edildi 
ile ' 8 şünülen bu tedbirin tatbikatı için her zannediyorum. Çünkü vaktile Alman Be.1~1id, 12 (A.A.) -:- N~rlar 

llı Ykoz: Safa, Halid, Bahadır, K~- ~ mıntakada mcbzulen bulunmakta O· yanın memleketimizden almaktn bu- Meclısı tarafından neşredilen bır kn-
Ş uran, Kemal, Galib, Turhan, Sadi, - lan mahalli mahsullerinden mesela fa. lunduğu tütünlerin Amerikaya ihracı- r~~.amc il.e. benzin .. sarfi~atı ve. mo-
a~ab, Ali, Kazını. ' 11 

"'• sulye, nohut, pirinç, arpa, çavdar, yu ru temin için bu anlaşmanın bugünkü ~rl~ ~esa:ıtin seyruseferı tahdıd e· 
l"k ilii.I: Murad, Cevdet, Salim, Ha- laf vesair-maddeler bu mıntakalarda §ekli gayrikiıfidir. Esasen İzmir tü- dılmıştir. 
hu •Bekir, Niyazi, İnayet, Yusuf Or- · ı ·1 b ı d - ·· ·· a hükumet hesabına ayrılacak depolar- tun tüccar an e aş a ıgımız goruş-n, Lfıtfi, Nimet. -·-Otomobil Çarptı O da stok edilecektir. Elyevm hükf.ıme- meler daha ziyade bu noktalara te -
~ YUna saat tam l2.SO da hakem te aid silolarla depolar buğdayla dolu mas etmektedir. Ayrıca İngiltere ve Taksimde Gümüşsuyu caddesin • 
Jaı· ik Osman Top idaresinde ve Hi· bulunduğu için ihtiyacı karşılamak Fransaya da fazla miktarda tütün sa- de Mühendis mektebi önünden geç . 

ın hücumile başlandı. r: kt 1 · •t · K" H di B s I< üzere icab ettiği takdirde yeni depo- tabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bu me e o an sınu çı azıma am • 
,.... ey.koz müdafaasına varmadan • • · ·d sı·n..:ı-kı· 2319 numaralı oto-.. , lar açılacakbr. Ege mıntakasında de- memleketlerle de tütün mevzuu etra- nın ı arc Ut: 

bi~vın hattında kesilen bu hücum po ihtiyacı hissedilmiyccck vaziyette- fında görüşmeler başlıyacaktır. Za • mobil çarpmış, Kazım yaralanmış, 
ltaı etıbire Hilal nısıf sahasına inti- a ' ~ Al dir. Diğer mıntaknlarda da tetkikler ten yakında açılacak olan piyasamız- t~avj altına alınını§, şoför yakalan-
!. ettirildig~ ini görüyoruz. Top iki •· - ., I - _ ~ 1 tı ı(aı yapılmaktadır. da bu görüşmelerden alınacak netice- mış r. 
dik~ arasında birkaç kere gidip gel· İHUACAT BlUI..tKLERİ lerin müsbet bir rolü olacağını ümid vvHvvAvLvvKvEvV...-v-LvEvR""J""N""D""'E""': """'"""'"""""" 
laı sonra dördüncü dakikada Hi- ediyorum. ---------
h kalesi önünde Salimin hatalı bir İhracatımızın inkişafını temin et -
d areketinden verilen ceza vuruşun - !mek en birinci emelimizdir. Bunun i- AU\IANYA iLE TiCARt Paraıuz f.er ler 
tıan. Şahab Beykozun ilk sayısını yap ı:Spor Eğitmftl Kursu taıebelerl çin yeniden esaslı tedbirler alacağız. VAZlYET1rtı1Z Beşiktaş llalkcvindcn: 

· bevre, Hilal kalecisinin güzel 0 • Son kararname ile ihracına müsaade Almanya ile aramızdaki ticari an- Evimızdc kız ve erkek orta okul ta-

~u ve kuvvetli müdafaasile fazla Bayram Maçları ettiğimizmaddclcrinarasındayurdu- laşma ~~nilenmem!_ştir .. Y~ni bir~- !ebeleri için İngilizc:e, Fransızca, ma- ~· 0ıı;.eıneden ı . O Beykoz lehine bitti. muzun muhtaç olduğu miktarından I l~a ıçın de hen~ hıcbır teşcbbus temat~ Ye g~metri k~.rsl~rı açılmış· 
d 11lci devrede Beykozlular birinci fazlası mevcud ticaret anlaşınalanna vakı olmamıştır. Fakat Almanlarla tır. İstıyenlenn her gun ıdare mc • 
./'Vreye nazaran daha hakim görülü- göre furaç edilecektir. Ancak ihraca- münasebet!_miz. d.iğer bitnr?f devlet- murluğumuza müraca.a: ederek ka • 
: 1ar. Vakit vakit yapılan Hilal Spor Eğitmen Kursu Hentbol ve Bayrak Lın müteferrik bir halde yapılması lerde oldugu gıbı normaldır. yıdlarını yaptırmaları lazımdır. 
ın ınıaı:ının netice vermediğini buna T k B •• 1 t b 1 M ht ı •t• y memleket menafüne tamamen uygun Geçen sene AJmanyaya saUlmış o- Caz darslerl 
fa~abıl 21 inci dakikada K8.zımın a imi UQUn, S an U U elıl I arın göriilmemektedir. Onun için ihraca- lan tütünleri~ kfıf~esi. ~üccarl~rımız Beşiktaş Jlalke\inden: 
dık~lu bir vun.ışile bir sayı kazan - Ankaraya Gidiyor t1 teşkilatlandırmak zaruretini hisse- tarnfmdan gondcrılmıştır. Yem sa - Evimiz caz heyeti kı~ mevsimi ça-
llerarını görüyoruz .Bu suretle oyun Vuku bulan davet üzerine Gazi Beden Terbiyesi Enstitüsü talebcle· diyoruz. Bu maksadla İzmirde kurul- tışlar için şimdilik bir şey söylene - Iışmalarına ba.c;lamıştır. Cazımıza iş-
ile ~.e değişmeden 2 - O Beykoz lehi- rile hendbol maçı yapmak için Ankaraya gideceğini yazdığımız Beden muş olan ihracat birliğinin faydaları mez. tirak etmek istiyen amatör gençlerin 

llti. Terbiyesi ve Spor Eğitmen Kursu hendbol takımı bu sabahki Toros cks- görülmüş olduğu için !stanbulda da lNGlLTERE 'J'OPJ,l' MURA YAAT her gün idare memurluğumuza müra-
Beyoğ l uspo r : 3 presile kurs yardirektörü Hüsameddin Gürel başkanlığında spor müte- her ihracat maddesini alakadar eden Y Al'ACAK caat ederek kayıdlarını yaptırmaları 
G 1 hassıslanndan Zekinin de dahil olduğu 20 kişilik bir kafile halinde An· geniş salahiyetli bir ihracat bil'liği ku İngiltere ile olan anlnşmamız üzc- ı lazımdır. 

fk· . a ataspor : 1 karaya hareket edecek bayramın üçüncü çarşamba günü İstanbul muh- rulacaktır. Bu birli&rin mcvcucl cemi- rine ihracat mallarımı~n biı· kısmıj - ---
~u~nc~ maçı gayrifederelerin e.ı teliti Ankara muhtelit maçından evvel karşılaşmalarını yapacaklardır. yetler kanunu ile teşkili gayrikabil daha İngiltereye gönderilecektir. İn-1 Da~ot . . W• 

~lhn ethlerinden bulunan ve ikind Kurs 4Xmil bayrak takımı da bu mesafe üzerinde bir rekor tesisine ça - olduğu için yeni bir kanun hazırlan - giliz İaşe Nezareti memleketimizden t tanbul Basın Kurumu Ueıslıgın -
lıa .... e takımları arasında şampiyon- ma.sı icab etmektedir. Bu kanım ıwo- toplu olarak mübayaatta bulunacak- den: ""Zedl lışacakt.ır. 
'l>or1 erinden bulunan Beyoğlu - Yukanki resimler hendbol ve bayrak takımını teşkil eden gençleri jcsini Vekiletimiz hazırlamağa baş - br. lzmirden alınan büyük partiler- İstanbul Basın !{urumu heyeti u-
C"la a kümenin sonlarında bulunan lamıştır. Bu suretle bütiln ihracat ve den maada ~·cniden mühim miktar - mumiyesi üçüncü toplantısını 16 ikin-.. ta göstermektedir. Muvaffakiyet dileriz. " 

lla sı>or yaptılar. 1 hatta ithalat muameleleri kanuni bir da üzüm ve incir de mübayaa edecek- citeşrin 1939 perşembe günü saat 
ilet kern Basri idaresinde yapılan stanbul Muhteliti Varın Gidiyor şekilde teşekkiıl etmiş birliğin büro- terdir. İzmir ihracat birliği bu işle ı l1,3? d~ ~a~caktır: Sayın azamızın 
lı~ıf!ln~niden sonra takımlar karşı · Ankara muhteliti ile karşılaşacak İstanbul muhteliti de yarın akşam ları tarafından idare edilecektir. Bir- meşgul olmaktadır. İngilizlerle müza- tcşnflerını rıca cderız. 
l:ı.r~ dtıildikleri zaman şu oyuncu saat 9 da kalkacak sürat katarile Kemal Halim idaresinde Ankaraya ha- liğin gayesi ferdlcr elinde gelişi gü- kere halindeyiz. 
dtı. n nıüteşekkil olduğu görülüyor- reket edecek, çarşamba günü akşamı Ankaradaıı hareketler ertesi gün zel muamelelere ve fiyat temevvüçle- TOUK. YUNAN ANI.AŞMASI len tedbirleri alacağız. 

RfRLlt.lN ntn MEKTUBU ~y ~ şehrimize avdet edecektir. rine, gayritabii iktısadi vaziyetler tev Yunanistanla aramızdaki ticaret \'I~~ C""'.\rA
1
,
1 Cı\'eJ ogıusvor: Çamatino, Hrist.ı, ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!"""'~~~~~~!!!!!~!!!!!~!!!!'!!!!I'~~ - •:. > 

ti, ~ elk, ~strato, .Mıgır, !stilo, Anes· hususi maçını lig maçlarına iştirak Bundan sonra A takımları kar~ı- Çanka, Selami Akol, E5ref Mutlu: anlaşması~ın müc~cleti birincikanunun Cenub mıntakası, canlı hayvan ih-
C 

0 akı, Vasil, Koço, Todori. ! etmiyen oyunculardan müteşekkil laştı. Çok lıt.yecanlı ve 7.Cvkli bir o· Galib Gülkan, Bahaeddin Uluöz, Ha- sonunda bıtece~tıı:- ~t ve komşu racatçıları birliğinden, 5 ildnciteşrin 
~. a;taspor: Petro, Ali, Hırant, To- ' Pera ile kurtuluş takımları yapWar, yundan sonra 1 - O Barutgücü A ta- lid Özbaykal, Lh•aeddin Özgürel, Ne'! memleketle yenı bır tıcaret anlaşma- tarihli sayımızdaki neşriyata dair bir 
Vllgij ıınyandi, Sava, Yani, Dimitri, 'çok hararetli geçen oyun 2 - 2 bera· t kımı kaz:mclı . det Gezen, Ali Rıdvan Arsever, Sıd- 81 yapacağız. Bunun için yakında gö- mektub aldık. Bunda şöyle deniliyor: 
o~ llerberyan, Petro. bere netirelencli. Nizami h k ı kı Eryar, Refik Osman Top, Sami.11 rüşmelcre başlanacaktlr. "Birliğimiz; hissedarlarile ihtilat 

~darıı~ tam saat 10.30 da Peranrn Galatasaray B : O .. a e~ er Talu, Rıfkı Aksoy, Fahreddin Somer. HAYVAN 1JIRACATINDAKt haline düşmemiştir. Esasen cenuba 
~ lDkişaf eden bir hücumile • • • ~Yuksek Hakem .Komitesı Başkan· Tarık özerengin. BOZUKl .. UKl .. AU yapılan ihracat serbest döviz veya 
.}'aıt l> dı. Daha zi~·ade kombi.ne oy~- Şı Şh A · 2 hgından : . . Ankara Bölgesi Resmi Hakemle;·! _Hayvan ihr:'l.cntı işinde fazla ko _ deblokajn matuf .hi~ayeli ihracat. ve 
~en et'anın dakıkalar geçtikçe du- Bu sahada günün ilk karşılaşması- 1939 • 1940 fudbol n~evsı.?1ınde !'-n· Server Öz, Yusuf Aysel, ömer U- mısyon alınclıgına dair "Yeni Snbah,, takas esaslnrı?n ıstınad e~ektedir. 
rııuıs~Yunu genç Galatasporluları nı Fuad, Lut.fi, Gündüz, Musa, Sali- kara - İstanbul • İzmır bölgelerınde ral, İhsan Türemen, Necdet özgüc, ,gazetesinin neşriyatmı okudum. Bu Serbest dövız de; ancak ıhraç mas 
~tıo Vaziyetlere sokuyordu. Gal..ı· haddin gibi birinci sınıf oyuncularla yapılacak fudbol maçlarım idareye Ziya Ozan, Bedri Erdener, Refik Gö-ımeseleyi ehemmiyetle ele alarak tct- rnflarıha tekabül edecek miktarda 
'-'etli tl~Iarın enerjiye dayanan kuv- takviye edilmiş Galatasaray B takı· ı~'l.lah~yetli _bulunan hakemlerimizt.ı nen, Bedii Nazlı, Nadir Çilesiz, Ce· kikat yaptırmağa başladım. Filistin, !yani ~" 2 komisyon miktarında cüz'i 
l~ıle ~~~afaasında yerinde müdahe- mı tam kadrolu Şişli A takımı ile oy- lıstesı aşagı çı~arılmıştır. Bu lıa - •ıaı Aksoy. Şuayıp Kıraç, Namık Şii- · Suriye hududunda hayvan ihraç et - bir komisyon alınmakta devam edil -
bir llen ırınci devre son dakikalaru~ nadılar. Nisbcten Şişli hakimiyeti al- k.emlerdcıı gayrı. bir. ha~emin idare· kan, Abdülkadir Hela~ü, Ahmed Ce· mek. isti~en bir firmanın 22 bin lira- mektt~~1ir. Diğer .sckıldc yapılan ibra: 
llıe11 2 altı fırsatı kaçırmalarına rag tında geçen oyundan Galatasaray!:· sınde yapılacak ı esını ınu.saba.kala:ıl mal, Kemal _Kuray, Alı Ülgezeıı, Mu· i lık bır prımle hayvan sevkini, mevzuu catta ıse zaten ılıra~~~lar d~blokaJ 

tJr· : O Pera lehine bitti. llar iki sıfır yenik olarak çıkWar. fudbol federasyonunca mzamı telal:- zaffer Ertug, Feyzi Çap, Ferid Esen. bahsolnn ihrarnt birliğine bıraktıfil yapnn firmalardan muhım mıktarda 
telli ıııcı devrede ayni şekilde hara- B t ·· ·· .. l b · ki e<lilmcyip neticesinin keenlemye - Baha Veske. ,.c birliğin de bu firmadan primin prim almaktadırlar. 
"af ~Yan eden oyunda her iki ta-

1 a.~U gucu.~un g~ ~ esı k:ım ~ddedileccği görülen lüzum üze- lznıir Bölgesi Resmi Hakemleri yüzde sekizini komisyon olarak iste- Birliğimizin idare meclisi kararına 
'lıor bırer sayı yapmış, Beyoğlu -1 Dün ~akı~koy .B~rutgucu .-al~- rıne ıran olu~ur. . • . Mustafa Bnlöz, Hasnn Yanık, Ba - diği anlaşılmıştır. Muayyen bir gaye müsteniden kendilerinden almakta 
l'ıitttı:-11adan 3 - 1 kazanarak ay - n~~da kesıf _hır seyı~~ı .. kalabalıgı ~- 18tm~bıtl B.?Zgcsı Rc~mı Hakamle.rı ha Konuralp, Mustafa Şenkal, Esad ile "e muayyen ('saslar dahilinde ça- bulunduğu komisyon hiçbir zaman 
~ r. nun~e e•:vela. Bar~t~~~u B takımı.e ~ı Açıkoney, Şazi Tezcan, Halı1 !Merter, Perid Simsaroğlu, İsmail Jışmak üzere tcşekkiil etmiş bir birli- şikayeti mucib bir dereceye vasıl ol-
era : 2 K rtulu . 2 Yedıkule g~nçlerbırlıgı ~ ~kımı kar- Öz~, Ahmed Adem, ~d?an Akın, H~kkı Gür, Mustafa Necati Bayra, ğin bu suretle }ıarcket etmesine taraf mamış ve zaten alımın prim dolayısile 

"1 t!ahad U .... Ş ." . . şılaştı. N~ticedc. Barutgucu B takıroı Nur:ı Bosut, İzzet Muhıddın Apak, 1 saıd Vural, Osman Özdalan, Alaed- tar olamayız. Vnziy<>ti etraflı suret- herhangi bir müşkillat ta tevlid et -
~ a yapılan gunun ıkıpeı 5 - 2 galıb geldı. Ferıdun Kılıç, Basri Bütün, Şevki din Kazanova. le tetkik ettirdikten sonrn Hi.zımge- memiştir. Herşeyden evvel şunu tav-
~ __ __ zih icab eder ki, müterakim koyun 

benimle alfıkadar oldular .İçlerind" konarken, bir tuzakta yakalaıııp kal- !im lierkes b. 'b· · . t miktarı iddia edilen miktardan pek . ırı ırını anısın veya . . 
gönlümü kaptırabileceğim delikan- dım. tanımasın He k d d k 1 çok noksnndlr. Gerçı bazı mnddelerın ... r es anse ece . .. . . . 

1 
. d 

1 lılar olduğu halde, sırf işimde gayri Hiç unutmam. 1913 senesini 1914: Beş dakika sonra baylar, istedikleri, ılımcı ~cm~uıyetınc c aır sa ır o an 
ciddi görünmemek için, onlara kar- yıhna bağlıyan gece idi. Dört kız, bayanlan dansa kaldıracaklar.. kanuıı uzel'ıne bu ~eyand~ bu~~nan 
şı lakayd durdum. Zevkime düşküıı dört de erkek arkadaş cg~lence ver- BeQ dakika rabu ak t• • 1 canlı hayvanlar dahı kısn bır muddet ., :.. ~ c. geç ı, 'a s, . . .h . kA b 

1 
. 

olduğum halde zavahiri kurtaracak Jerini dolaQarak ·veni senenin parlak Viyana gecelerini hatırla .. · b. _ ıçın ı rncına ım an u unamamış ıse :..- ., ""'ln ır coş . . . 
kadar kendimde kuvvet buluyordum. ümidleri içinde, yarı sarho.5 dola.şı _ kunlukla çalmağa başladığı zaman de, bu mcvzuun hususıyetlcn Ticaret 

Evde annem evlenmem liizımgeldi- yorduk. Saat tam on ikiye çeyrek sağ tarafımdan bir ses duydum. ' yekaleti .~ezdi~~e ~apılan teşebbüsat 
ll~ • . ğini sık sık ihtar ediyordu. Onun kala, şehir gazinosuna girmiştik. - Madmazel, yeni seneye beraber ile ~baruz ettinlmış ve sıkıntı çek -
o CASUS ROMANI Te.frıka No. 4 korkusu bu avareliğimin bir gün kötü Pailak ziya altmda, şehrin bütün ta- girmemizi ve uğurunuzdan istifade mesı muhtemel olan mıntak~ard~~ 
~ .Jo·· .. ~7n1a. r işe b,;,11ladıgı-mınjdüm. Ve anladım ki, bir baba evine üe. müncer olabilmcs .. i ihtimali i.di,. beni n. ı.nmış kadınları, vücudlerini bütün etmemi kabul eder misiniz? melhuz zararları bertaraf etmcge kafı 
.,rı ... 1.t •dun ~ b l b d k kb .. .. w • miktarda ihraç müsaadesi alınmıştır. bı,tı:ı.cla cu senesi idi, ben de 221bakabildiği müddetçe, yuvasında ha· ı ·ır. an e':"'e aşgoz e ere. ı~tı a- ıtınalarile tc.'.jhir ederlerken, valSler, Yuzune bakbgım genci biç tanı • Bunun üzerinedir ki ihracat Mersin 

t' ~?.dıın'tanıanıUe serbest ve paralı kimdir. Ben babamdan fazla para lımı emnıyet albna almak ıstıyordu. potpuriler, polkalar sağnağı için • ~y~rdu~. ~n~m uzun b~~lu •. ~vi ve İskenderun limanlarından Uç haf-
~~~ • 

1 
kazanınağa ba.~ladığım gün, nedense Be~ de w ~yni !iki~~ydi~, yalnız de ve bir neşe. ~lemi içinde çalkala- gozlu, gurbUz bır erkek guzelı ıdı... tad be . muntnzaman yapılmağa 

Ilı~. ~eınıe, babamı pek dinle- onun nüfuzu üzerimde kalmadı, 0 sevebıleccgım,. begendıgı~ ?ır gençle nıyordu~. On ıkıye on kala ortaya Hiç tereddüd etmeden ayağa kalk • b ~n rı t 
il~· ~hanı. ~~m halime aldır- da bu nüfuzu tesis etmeğe çalışmadı, hayatı.mı teşrık et~ek ı.stıy~rdum._.. !ıraklı bır genç çıktı. . _ bm. . . . a~:n~~~ı:~a, daha yukarıya der
~ 'ı!. ~ ~ cnı Uzülur, gece geç gel- ara sıra akşamları şarab içmek için, Hayalımde yaşnttıgım tıplerı, bakı- - Bayanlar, Baylar .. dedı. Yenı Kavalye~ı? .kolun~a ı>ıs~e gıder - cettiğimiz sayın Ticaret Vekilimizin 
~ bı.r <!ev:Ur çıkışır, bend~ ~ert- benden borç para. istcmeğe kalktı~- katte bulmuyor, ~ö~ü~·or ~eğildim. seneye girmemize on dakika kaldı. ken o kendısım takdim etti. sözleri sarih surette cevab vermekte 
~~clı. alınca. susar, sesmı çı- tan sonra, daha zıyade o bana baglı Fakat nedense, kımısını so~,ruk oldu- Beş dakika sonra, bir vals çalacak, - Ben Şultze, Holandalıyım, mü- olduğundan artık biz bir 

5
ey ilavesi-

'!~ ete o 61 bir insan tavn takındı. Annem de ·>· ğu, kimisini de kafi derecede zeki yeni senenin uğurlu olmasını tcmcn- teahhid mühendisim. ne lüzum görmüyoruz. Hakikat, dev· 
lc..,~~e\h. raıa.rda k ·ttib b l d - · · · d -~"'{ ile CVlad para aza~an~, na 1 ~ mec .?r oldu. . 0 m~ ıgı ıçı~ se;.cmıyor um: n~ ~.erk~n ,bayanların bayların yani . - Ben Lote Brauıı ,ihracat şirke- let otoritesi tarafından tesbit edil.mi§ 
~~ arasına getirebı • Çalıştıgım muesscscdekı erkek ar- Nihayet bır gun ben de aşık ol - bırıbırlerınden hoşlananlann yeni se-ltinde memur. ve neşriyatta ne kadar isabet etml§ 

daha yakından ~ör kadaşla.r, evli ve bekar hepsi sıra ila dum. Daldan dala, çiçekten çiçeğe neye beraber girmelerini temin ede- ' Devamı var) olduğumuz anlaı;ılmıg bulunuyor. 
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MAZON MEYVA TUZU 

13/ 11/ 939 PAZARTESİ 
12.30 Program ve memleket saat 

Arnavut~ 1 
Akıntı burunda ~ 

BiLECiK 
Gazinosu sahibi 
UDi MARKO 

YEN 1 SABAH == -
Müferrih ve midevidir. MİDEYi ve BARSAKLARI temizler, MİDE ve BARSAKLARI alıştırmaz 
ve yormaz.iNKIBAZ, l:IAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak teınbelliğinde, 
MiDE EKŞiLiK ve yanmalannda emniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horoz markasına dikkat. 

ikisi de birbirine 
- --------

hayran ],"" __ ÜROLOG - OPERATÖR 

Dr. REŞiD SA Mi BERKER 

- ( İdrar Yolları Mütehassısı ) 
Beyoğlu, İstiklal caddt'Sİ; Mis sokağı, No. 1, Tel : 41443 

ayarı, 12.35 Ajans ve m~teoroloji ha· Sayın müşterilerinin bayramını 
berleri ,12.50Türk müziği "PL .. 13.30 kutlular. 1 Istanbul Belediyesinden: 
14.00 Müzik "Karışık hDfif müzik - .__ _______ , _____ _ 
J?I... Hesab İşleri Müdlil'iyetinde mUnhal bulunaıı 15 lira maaşlı ve 50 !i· 

18.00 ProgTam, 18.05 Memleket sa- k::kt;lnozlu ra ücretli memuriyetler için 21/ 11/ 939 salı günü saat 14 de imtihan y:ı· 
at ayarı, ajans ve meteoroloji haber-

1 
A pılacaktır. Atideki şeraiti haiz olan talihlerin sitida ile müracaat etme· 

trası,, 19.00 Konuşm:ı "Çocuk tarbi- Hesab İşleri Müdüriyetine getirmeleri ilan olunur. 
leri, 18.25 .Miizik "Radyo caz orkes-1 il Ha 1 İ d 1 leri ve 16/ 11/939 perşembe günü saat 12 y<· kadar vesikalarırıı Belediye 

yesi,. 19.15 Türk müzığı. Cemal Ka· Muhterem müşterilerinin bay- Duhul şeıaiti: 
mil Gönenç'in birinci konseri. 20.15 ramlaruu kutlular. A · Orta mckteb me.ıunu olm:ü:, -Kon~ma "Aile ziraati . Tavukçu - B - Askerliğini yapmış olmak veya a~lrerl1k ile alakası bulun:rtıı· 
luk'., 20.30 ~r~t ~~~i~~ "Fasıl he- ~ Şekerci _ mak veya müeccel olmak "Ttıhsil s~hebile l~~il l'dilmi:ı oları-
yetı., 21.15 Muzık !\.Uçuk orkestra · 1 H. Mustafa \'e Hahdunıu 1 lar kabul edilemez .. , 
Şef - Necib Aşkın .. 1 . Bruno Marks- •• • • • C - Yaşı 18 den :;.şağı, 35 den yukan olmamak, 

K~çük asker!er. ''.Fantezi ... 2 . Pa~l 'I Sayın muşterılerının · ı D . Sıhhati yerindı:: olmak, 
Lıncke -Yeşıl vadılerde hır randevu.. bayramını kutlular Aranacak vesikalar: 
3 - Eduard Künneke . Mavi elbiseli ill••••••••••••Iİ A · Nüfus cüzdanı, 
hemşireler operatindcn marş, 4 - -.------------- B · ~fekteb şahadP.tnaniesi, 
Paolo Tosti - Bir bti.SC için, 5. Beriot ır~rn~~~~li\l Güzelliklerinin a~·ııası olan pa.rlak di~t>rinde biribirioe karşı besledik- C · Askerlik Yesikası "~füecc:el olanlar askerlik şubesinden vr.-sil<3 

Balet sahnesi, 6 . Paul Lincke . Mi- ft leri sevgiyi görüyorlar. On.1a.nn ba.hli~·a.rhğmı \'e sıuıdetlerini get ırcceklerdir., 
zahi Marş, 7 - Tschaikowsky. Kan· Ankarada ~ D - Ifü~ııiihal var:ıkıısı, 

~~~eg~t·~kç~~:~ıc~i~ ~~:~~;~~:~,a~s.~! ~ Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra ::::=::===E=·=İ=ki=k=ıt='a===fo=to=ğr==af-=. ==:-::==-==-==============="=!)~==== _:::::;::. 

r~1füJ~~~~;t:~;l:~~~~~ ~ ~vi~a~ılık -~çe 1 günde 3 defa muntazaman kullandıkları . P. T. T. Umuın rt~üdürlüğünden: 

vilat, kambiyo . nukut borsası "fi- ll ve yabancı dil gazete, mecmua, ft RA D YO L • N 
yat,. 22.20 Müzik "Küçük orkestra - ij kii.ap siparişlerini en doğru ya- ~ 1 
Y~~rd~ki programın .. devamı'., 22.35 U pan bir yerdir. Erika ve İdeal ft 
Muzık Konse. to · J,.çman "e Allv ~ yazı makineleri satış yeridir. M 
için . Mozart,. "Pl.,. 23.00 Müzi~ ~ Telefon: 3377 tt 

1 - İdare ihtiyacı için 17 ton Mangan0z açık ckı:ıiltmeye c::ıkarıl· 
mıştır. 

2·- Muh:ımmcn bedel "4930,, . mu\·akkat teminHt "369.75.. Iiı~ 
olup eksiltmesi 12 Birir!cikamın 9~9 salı günü saat "16 Ankaracta P. 'J'. 
T. Umum Müdürliik bin2.sın<laki Satınal~n. komisyonu~da yapılacaktır· 

3 - İstekliler, mu\'akkat teminat makbuz veya banka teminat rncl<
tubile kanuni vesikalarını hamilen mezkfu· gün ve saaLtc o komisyoıı9 

müracaat edeceklerdir. "Cazband - Pl.,. 23.25 23.30 Yannkı ~ ~ 
program ve kapanı11. ~~~~~~~.W _ .. _ .. .. _ .. _ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

fcnbında gllnde 3 ka~e ahnablllr. 
Her yerce pullu kutuları ısrarla lateylnlz. ...... .. .. -
Istanbul Belediyesinden: 
Hc~ab lşlel'i Müdiiriyetinde münhal bulunan 20 lira maa~lı memu

riyetler için 20 11 939 pazartesi günü saat 14 de imtihan yapılacaktır. 
Atideki Q~ra iti haiz olan taliblerin isticta ile müracaat etmeleri v~ 
16/ 11 939 perşembe günü saat 12 ye kadar vesikalarını Hesab İşleri Mü
düriyetine getirmeleri ilan olunur. "Belediye memurlarından arzu eden-
-ır bu imtihana girebilirler.,, 

Duhul şeraiti: 
1 - Lise mezunu olmak, 
2 - Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile alakası bulunma.· 

mak veya müeccel olmak "Tahsil sebebile tecil edilmiş bulu· 
nanlar kabul edilemez.,,. 

3 - Yaşı 18 den aşağı, 35 den yukarı olmamak, 
4 - Sıhhati yerinde olmak, 

Aranıı.cak vesikalar: 

1 - Nüfus cüzdanı, 
2 - Mekteb şahadetnamesi, 
3 - Askerlik ,·c::ıiknsı "Müeccel olanlar askerlik şubesinden vesika 

getireceklerdir.,, 
• - Hüsnühal varakası , 
5 . lki kıt'a fotoğraf. "9326,, 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
. 

Bostancıda Çatalç~me karşısında deniz kenarında önü kumluk 

arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya • 

pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. 

- Çocuk Hekimi --.ı.-1------
ilr. Ahmet Akkoyunlu 1 O H f C 1 1 
~aksim - 'l'alimbane Palas No. ·l 1 r 1 a iZ ema 

Pıızardau maacla her gön 
15 ten sonra Telefon: 40:127 Lokman Hekim 

oöZtmi<IMI - Dahlllya MUtahassısı 
Divanyolu 104 

Dr. Nuri Fehmi Muayene eaatleri pazar hariç 
her gün 2,5 • ~ salı ve cumartesi 

İstanbul Belediyesi karşısında sabahları 9 _ ıı hakiki fıkara. 
Ayberk apart. Tel. 23212 kabul olunur. T. 22398 

4 - Şartnameler'. Ankarada P. T. T. Levazıuı. istanbulda P. T. 'f. 
Levazım Ayniyat şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir· 

"5,152.. "8770 .• 

Yarattı. Çünl•li RADYOLİN sadece di~leri temiz1emekle ka.lmaz, diş 
Ptlt>rini Ye dişleri ktn·, ·etlendirir, ağıza giren mikropları öldiirtir. 

Böylece bi.itün , -ücudün sıhhatini temin eder. 

_. ................................. ,........... =========================-====================~~ 
Istanbul Belediyesinden: 
Hesab İşleri Mi.idürıyetinde münhal bulunan 10 lira maaslı meınuri· 

yetler için 21/11 939 salı günü saat 14 de imtihan yapılacakt.ır. Aşs.ğı· 
daki şeraiti haiz olan talihlerin 16 ı11 (939 perşembe günü saat 12 ye 
kadar vesikalarım Belediye Hesab İşleri ~Iüdüriyetine getirmeleri naıı 
olunur. 

Duhul şeraiti: 
1 - Orta mekteb mezunu olmak. 
2 - Yazı makinesi ile seri ve doğru yazmak, 
3 · Askerliğini yapmış olmak ve askerlik ile alakası bulunmamak 

veya müet<'el olmak "Tah~il sebebile tecil edilenler kabul edi 
lemcz., . 

4 - Sıhhati yerintle rılınak, 

5 - Yaşı 18 den aşagı, 35 den yukarı olmamak, 

Aranacak Yesikal::ır: 
A - Nüfus cüzdanı, 
B • Mektcb şahadetııamesi. 
C - Askerlik vesikası, 

D - Hii:-mühal ''arakaı:;ı, 

E - İki kıt'a foto~raf. "7327,, 

Istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
27/ 11 939 pazartesi günü saat 15 de 1stanbulda Nafia Müdürluğii 

eksiltme komisyonu odasında "2252.31,, lira keşif bedelli İstanbul Gilfl\' 
rüğü Levazım Tcdkik ~femurluğumın işgali altında bulunan binanıtı 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartn~· 
meleri proje, keşif hülfüıasile buna mütcfcrri diğer evrak dairesinde go
rülecektir. 

T 1 S B N K S 
Muvakkat teminat "169,, liradır. 

A A 1 isteklilerin en az bir teaahlıüdde "2000,. liralık bu işe benzer i~ 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden tstanbtl 

• vilayetine müra~aatl_e eksiltme tarih.inden. "8,. gün c""1:'el alınmış ehliYet 

19~:~1:~Y~r~~A~~plar l![39~~:~·~:c~
1

·';~~~~;;:ı::·ı~~ı:~la;:2s1~ 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, l Ağustos. 1 lkinciteşrin ilk llrıthaınmcn 

tarihlerinde yapılacaktır. teminat l><'clcli • 
Kımıbaralı ve kıunbaras-ız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 

kuraya dahil ed-ileceklerdir. 

1940 İKRAMiYELERi ~:--. 
1 Adei: 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 " = 3000. - " 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 100 
75 " 50 

210 ,, 25 

" 
" 

= 40[0. -
= 3750. -
= 5250. -

" 

'l'ürkiye I§ Ban1~asıııa para yatı. ı'rnalı:la yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zam.anda tuliinizi de denemiş olursunuz. 

233.78 3117.00 Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak kuru üzüın, ur· 
yani erik vesaire. 

78.70 1-138.27 Zincirlikuyu mezarlığı cebhe dm·arı tamiratı ve uzerı
ne kafesli tel parmaklık konulması. 

56.67 755.53 Karaağaç müesse~atı yıllık ihtiyacı için alınacllk 55 
kalem levazımı kırtasiye. 

-ıc 
• 202.50 2700.00 Karaağaç müessesatı yıllık ihtiyacı için alınacak 1 

kamyon ve teferruatı. 
299.77 3996.87 Silivri Sıfat istasyonu tamiı atı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlnrı yukarda yazılı işler a.'/. 
rı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 20 11 939 pazartesi günil 5~t 
at 14 de Daim! l~rıeümendc yapılacaktır. Şartnameler 7.abıt ve Muan1e~se 
Müdürfügü kaleminde görülebilir. Silivri sıfat istasyonu tamiratı W

11
• 

talib olanlann b11na benzer en az 3000 liralık iş yaptıklaı·ına drıir ~ııt 
fia Müdi'n'liiğündeıı vesika almaları lazımdır. Talibleriıı ilk terı:ı111:. 
makbuz veya ınektubları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encilı:r:ıe 
de bulunmaları. "9109,, 

~~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!~~~~~~~~~~~-~ 
Sa.hlbi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOQLU 

Neşri~at müd\irü: Macit ÇEl'İN Bastldığı yer: Matbaai EtJtidit• 


