
19 lkinciteşrin 1939 

!PAZAR! 
İkinci Yıl - No. 556 

GONLO K SiYASi HALK GAZETES' 

idare Yeri 
Nuruoemanlye No. 84 latanbul 

Telgraf: YENi SABAH l•tanbul 

Telefon: 207U 

I-Ier Yerde 5 Kuruş 

A:lman-Holanda Tayyare· Çekoslovakyada 
leri Arasında Çarpışma Vahim Hadiseler Oluyor 

~~~~~~~~---- -

' 
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1 Holanda vapuru battı 140 ölü var Her Tarafta Orfi İdare İlan Edildi.12 Çek Kur,una 
---------'- · !Dizildi. Çekler Almanlarla Birlikte Harbetmek Teh/;. 

nda Ü İ • fini Reddettiler 
Amsterdaın 18 (A.A.) - Het Volk 

J__ yı i et 1 e O te S tt 11:1 gl}wtesi 28 teşrinievveldenberi Prag-
da cereyan eden hadiseleri gözden 

1 
geçirerek aşağıdaki tefsirlerde bu
lunmaktadır: -== ---, 

~Ulhün Zorluğu 'Korsan Ceb Kruvazörlerinin 
Faaliyeti Devam Ediyor 

28 teşrinievvel tarihinde bir çok 
kişilerin ölmesi ve yaralanması ve 
Gestapo memurlarından bazılarının 

nehre atılması gibi hadiselere sahne 
olan Prag tezahüratı geniş mikyas
ta siyasi neticeler doğurmuştur. Bu 
h~diseler sonunda yüzlerce kişi tev -
kif edilmiş ve Himmler bizzat Prağa. 
giderek hücum kıtaları Gestapo şef-

M .. 
ll taklM!l sulh, adalete dcAil 

~cak. ''rcıılitf.,,, ye. btlnad edebi
rıa ':.ktır. Bi:r.inı ncsillerlmi:ıin gör-
1. eğe nıalikfuu olduklıırı hakikat 
Y\lcfur. 

s eri vaziyetler-
<l • ·um. Sulh meselesin· 

-

• 
1 lerine kendilerinden memnwı olma -
dığını söylemiştir. Himmler'e göre 
nümayişçiler· üzerine silah atılmama
sı lazım idi. Çünkü Çekya dahilinde 
sulh ve sükunun hüküm sürdüğünü 
göstermek Almanya için faydalıdır. 

Bu gibi karışıklıklar yabancı memle
ketlerde elim bir tesir hasıl etmekte
dir. 

Ana Kanunları· 
mızda T adi/at 

~fil ·ışık, içinden çıkılması zor Ankara 18 (Telefonla) - Adliye 
btııu arı • knsdediyorum. Karşısında ı Vekaletinde ana kanunlar üzerinde 

Türkiye - Sovyet 
Münasebetleri 

\>e f n~ugumuz harbin en mümeyyiz , yapılmakta olan tetkiklere son gün- ı 
'ıı\h arık vasrı budur: Kolay kolay Holanda piyadesiMI mensub askerler· 1lerde hız verilmiştir. Senelerdenberi S 
ti~Ier~·~nıağa ~mkan yo~tur. _?.:ütte- ! Amsterdam, 18 (A.A.) - Holanda çan iki Alman tayyaresine hücum c- tatbikattan d~ğan tecrübeler. ~erin- 1 OVyet 
~a cak llıller ve Hıtlercılık ~r-j tayyar.eteri Vlieland adaları civarın- mişlerdir. Bu çarpışmada mitral! JZ de hasıl olmuş kanaat ve fıkırlerle Jd Rusya Balkanlarda Nüfuzu
bir r;n kalkbktan sonra Almanya ılc da Holanda kara suları üzerinde u - (Sonu S üncü sayfam ) hiidis olmuş şikayet ve sızılt:ılar, bu DU amcyc 
~it uı~ ınuahC'denamesi imza edebi- _ yeni tetkikatın hareket noktalarını Azimli Hulunuyormu 

ş d.iıe 1
erini gayrircsmi surette söyle.· teşkil etmektedir. İcra ve 1flfıs, hu-

ltı11:· Fakat şimdi sulh şartlarım re:>· Ha rı•cAı Tı·ca retı• m ı·z kuk usul muhakemeleri, mahkeme Moskova, 18 (A.A.) -Havas ajansı da tekrar ba~lıyacağı h.ıkkınciaki h.l-
bu bildirmek :p1.Cvzuu bahı;olunca, ve noter harçları kanunlarından son- bildiriyor·: bcı lerc fazln chcmiyct atfclmcmcJ...LC'-

etı'nl'jten ihtiraz ra ticaret mevzuatımız da ele alin - Ahvale vakıf mahiıllcr 8ovy~Lll'rlc dirlcr. Ayni mahfiller, Moskova ile 

.sulh şartları 1 ,. n k ,. ş af Yo 1 u n da mış bulunmaktadır. Türkler arasında nıütf'kubd bir y,u.: Ank·u a uıas:mlaki temasların muhu-
.tr kal- Kara ve deniz ticaret kanunları - dım anlaşması miiznkcrntının yakın -j (Sonu ;{ füıcii sayfada ) 

mız, A vrupanın en mükemmel ka - - --

• .• nunlarındnn alınmış olmakla bera • I D • H b Ok ı 
ihracat Uzerine Me':z~ Tahd!da~n Kaldırılması ~e~, bilhassa yeni hadiselere ve yeni l eOJZ ar U UilUil 

Piyasada Çok Iyı Tesırler Uyandırdı ıhtıyaçlara tevafuk etmemekte ol-

dukları ötedenberi nazarı dikkati cel- 163 .. .. Yıldo·· nu•O mu·· Ankara, 18 (A.A.) - 11.tber aldığımıza ~öre hiikumet~.e ihraç mal- betmekte idi. İktısadi buhran ve bil- uncu 
. en işin içinden larımı:r.a ~ne\~u tah~it1a~ın kaldınlnıa.s~ hususunda alın~ tedbirJcriD._ Dıraç hassa son harb buhranı vaziyetleri, 

llı.aııy • . ~' görü)emiyor. Al- madd .. lcrımlzın gcms hır surette harıce satılması bnksnlanru temin ey- bir çok hallerde ticari kanunlardn 
't~ ışı parnuk ipliğine bağlamağa lemt•..si ~.•eticesi ~hı.~k. ~~ ı>aza~~ canlılık .'·e l~areketin b~~ığı ve fiyat- iyi ve tam bir n~akes bulamamakta 
t'a~nt·· Yani Lchistanı kendisine bı- l~nn yul<selr:,cge v,ıttıı;ı bu ~unlerde ham; pıyasalarm muhım merkezle- ve mahkemeler müşkül vaziyetlere 
~:,,!;;ar ve Çekoslovakyn ile Avus- rmden dt• talcl.ılcr artmağa h:ı§lanıı~hr. (Sona 3 üncü.sayfamızda> (Sonu 3 iincü sayfada.) 
~·- "''+.l'l "~"""""' "'11 nıevzu u bahsetmeseler der-~ VV'VV'vv-vv-.,,...,,...,,...,,.../'-.A./'-.A./'-.AAAA/'\.AA."""-""'-~~",;;.·;;.,;;..;;.,;;..;;.; 

tll()ı:n,llUlhU imzalar. Bu Almanyavı y l d H • • H t:: R SABAH 
~ita~·~? edemez; A~rupa için müs-ı ugos avya a ırıstı- LJQfQnln 1T•batı• ~ltnan lr ~u.lh devresı açamaz. Fakat I ı-ı~ t' --
dın.ıen Ya ıçan b:r sol:.ık almak, biraz Ed • 1 40 T •• k 
tı.ı lenır:ıek ve ke-dine ~.~lmek i~ı.ka- yan 1 en ur 
~Y<Iaa lrı eder. Bu sulhun en bırınci 
~ta l Alınanyayı surtığt çıkmaz SO· 

~l'n~ ku.rt:annak olur. Zavahiri kur
~ tab ~ır kere kendisini bu batak
latifact 1

1R edincP. toplanmak ve yeni 
~'an e fırsııttarını hazırlamak için 
!leı·ait ;~hamağa imkan bulabilir. Bu 
"a~ltat niresinde yapılacak ::;ulh mu-
6lu11ecl· olaa da Alınanyanın herhalde 

!;- it•. 
·a~ 

ll'ııtvaıt: lngiltcre ıle Fransanın işine 
ltıt-ı. at bir ı:>ulh yapmak hiç gel-

ır Oıııar 
ll'lşliıtı ı~rlukla, islemiye istemiye 

l'f:lli tr·· erı bu harbin uzun bir seme
~.... ı::.Orij .~'lij "eırı 1•1nesi emelindedirler. Bu u-
~kı-ıı.r b~ıe nncak Avrupa için bir is-

!! <=<liİ bı·r· sUkun temeli bulmakla el· n (! Ilır lir unu h .. 
l~? angı şartlardan ümid edebi-

U lııımiı 
~ gale ve ~ansız devlet adanılan, 

Yan ıçınde, Bitler ve Nasyo
llüseyin Cahid YALÇIN 

~ ( • onu a iincü sayfada ) 

~~i~=I t,,.11• "• GUmrUklerdekl 
'> .. • Tayın ve Nakiller 
~ cı 8ayfamızdadır 

Yugoslav hUkOmetlnln bu gibi çirkin hlllleelere 
t lr daha meyllan vermlyeceOlnl Umld ediyor-~·-

lluisti~·an edilen bedbaht 'fürklcrden bir grup. Papazlar ve hükilmet 
menıurlarile bir arada. 

Belgradda çıkan 16 teşrinisani ta-,rinin civarında Malça. kasabasında 
fi:~li Vrem~ gazetesinin yazdığına geçen hafta yukarı Vrejine köyünün 
gore cenubı Yugoslavyanın Nit geh- (Sonu S üıicü S&Y.fada ). 

M atah, ı,ürüzlü mekteb kitabla
rı i~i ~nün meselesi oldu. 

Gazetelerimiz bu sakat işde, pek 
haklı olarak, ate~ püskürüyorlar. 

Anr.ak dürüst ,·e müsbet bir tenki
din hududlan i~inde kalmış olmak 
için hemen ila\'e edelim ki kusurlu 

1 

mekteb kita.blarmın maddi, manevi 
\'eba1i herhalde ı)İmdiki l\faarif Ve
ld1inıiz Ha.~an Ali Yücel'e teveccüh et
mez. Zira mevzuu bahs kit.ahlar genç 
vekilin maarifimizin mukadderatım 

eline almış olduğu zamandan <;ok ev
vel yazılmı~ \ 'e basıbmşlardır. 

Titiz Ye hassas bir hoca olarak bil-
diğimiz ,.e se\·diğinıiz sayın Ha.san 
Ali Yücel hatalı bir mekteb kitabına 
göz yumacak bir Vekil olmadığım 
~imdiye kadar yapıcı \'e düzeltici icra
ati1e bilfiil isbat etmiştir. 

Bu böyle olmakla beraber yanhı? 
mekteb kitahlanrun t-lbette ki bir me-
sulü \'artlır. I.Akin bu dakika için ya
pılacak en acil i11 memleket irfanı na
mına bir a)'ll, teşkil eden bu yanlış 
kitablann bir un e\'vel tashihi olma-
lıdır. 

Biz, kendi hesabımu.a,hu güç fakat 
zaruri işi de sayın Hasan Ali Yüce
lin feragatki.r mesaisinden bekliyo-
ruz. 

A. Ccmaleddin. BARACOGLU 
l 

Dün Heybeliadada Büyük 
Merasimle Kutlandı 

(yazısı 4 de) 



8alı.lfe : 1 ,, 't'ENI SABA.il 

VAHiDETTiN • 
"" 

Belçika ve halihazır harbi 
No.: t09 Y•z•n: M. SIFIR 

Şehrin Her Tarafına Dağılan 
Casusların Getirdik leri Havadisler 

P
• Bir müddettenberi cereyan edeli 

ıyasada Can lı Bir Deftcrdarlıg.., ın Ekmek Derdi slya. ... ı hadiseler ve mnharib 
devletlerden Alm:ı.nyamn Dolanda ,·e 

Faaliyet Başladı Tavanı Çöktü 1·ç1•0 Bı·r Toplantı Belçika hudu<lıa.n boyunda askeri tı11 

şidatta bulunması kE>yfiyeti ve b~· 
- -•-- na kar~ı, bitara.flıklarını mütt-adclid 

İngiltere de külliyetli Yeni maya kullanılacak kereler ilan ctmi~ olan bu iki de,·ı: 
Ba§mabeynci Lutfi Simavı Be- yamadınız. Böyle gözü kapalı. yaşa- "k d I l .._ . tin yaı•hldarı te~ehbüslf':r ve aıdd\· 

yin fırkn reisimiz Nuri Paşa mak ve yüri.imek istiyenlerin, elbette mı tar a ma a maga ama fıyat ta tekrar tarı tedbirler, diin;ra efkfırıumumi~·e-
hazretleri ile olan sıkı fıkı müna- ki, ihmal ettikleri sahalarda bitip bü- hazırlanıyor artacakmış f sini iizerlerine ~eldi. Brüksel ile V 
sebetleri bilemem, şimdiye kadar mes yüyen engeller ayaklarına dola§arak, Biq~ok maddelerimizin !hracına t tanb 1 B 

1 
d' . İkt d M"d" Haye bitanıflıldarım YP. milli hudud· 

mfıu devletiniz olmadı mı?.. Ömer ilerilemelerine mani olacaktır. Hem, müsaade eden kararnamenin neşri 
1 
.. -~ d uk eke .1~e~ı t tkı~ka tfı ur- larını muhafaza için her türlii fecJıı· 

şd .. p ş· l'd k" k ~ ö R" d" p k - d t .. . ugun e e me ışını e ı ve ırın- ı.· l 1 . . ki .. d ·ıiJI Rü u aşanın ış ı e ı onagma mer uş u aşanın onagın a op- uzerıne piyasada dünden itibaren 1 d dl . . t b't t k .. ar ı dan ~ekırunıyece erını e ı 
cı arın er erını es ı e mc uzere tt·ı 

müdavim bulunanlar, isimsiz siyasi lananlara kızmağn, aleyhlerinde atıp biiyük bir faaliyet başlamıştır. 1hraç e ı er bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı- • : . • . cl9' 
bir fırka yalinde faaliyette bulunmak- tutınağa hiç de hakkınız yok. Sizler edilecek maddelerimiz arasında mer- Bel d' tktı d M"d" .. . t \azıyetın umlmıı seyrı sırasın 

k f 
b' 1 k d 1 ..:ı b 1 ya e ıye sa u uru rıyasc · . w • tı 

tan ve nıuhitimizi karıştJrma tan, e - ve ız er a ar on arın ıua u mem c- cimek, fasulye, nohut, susam, küçük bn" ti T 1 t d B Jed' lkt d Almanyanın rnrnus olduı.;-u tenunıı 
b. f . w l k tt b' l" kal h t h kl b d ·ı b - e ış r. op an ı a e ıye . ısa - • 1 w 1 ı d 4-~ ed· karı bulandırmaktan ır an arıg o - c e ırer a a arı, aya a ·arı aş en er, almumu, zeytinyagı ve .. . .. 1 B 1 d' .. k'bl . raµ;men m memle <et er e wr 

d tab'" Fı k d k' b k . d 'h . muşavırı ı e e e ıye mura ı erı ve .. . ~ . .. t!l' muyorlar. var ır ıı. r anız a ı u arga- saıre en ı raç edilmek üzere mühım k k .1 . t' . . h b clucl, \'e endışe alamctlcrı lıt•nuz or 
al - b -

1 
e me çı er cemıye ı reısı azır u- . bi· 

Reisimiz Nuri Paşa ile Baliriye Na- ş ıgı, u anlaşamamazlıgı gören er, miktarda mübayaalar ve stoklar ya- lunmuşlardır. elan lrn!kmamı~tır. 1914. harbınde, ., 
zırımız Şakir Paşa da, bu bunaklar hiç şüphe yok ki, vatanın selameti pılmıştır. Bu mallar gümrüklerd~, T pi t d b h 00.1 e taraflıgını sonuna Jcaclar Irnnım:ıgf 

lı ı d' ·ı h · · 1 1 h ttiı · ~ , o an ı a mevzuu a s ı en m - ·d· 
yuvasının bellibaşlı ve devam aza a- en ışesı e epınıze uzar ar, a , ı- lyüklenmege müheyya bir vaziyette selclerden biri, !stanbuJda tesis olu- ı~uvaffnk olan Holancla, bu sefer et 

rından bulunmaktadırlar. Sonra efen cabında hepinizi iskata bıle kalkarlar. beklemektedir. Bu husustaki karar-
1 

, f b 'k . tih 1 tt' clt düsiincekrlc basbuş:ı kaJınakfatiır· 
· d "nh H ki d b . b . . d' .1 ı nan maya a rı asının ıs sa c ı- · . ~ . . ili' 

dilerim, Lutfi Simavı e, mu asıran a arı ır u. namenın ugtin gümrüklere bil ırı - ği mayaların tetkiki olmuştur. Bele- llalbukı Ucl~ika, Uın•mıı lfarlıın r. 
fırknmıza. ve sadrazam paşa hazret- Yalnız, sözümün yanlıs anlaşılma- mesi beklenilmektedir. Bir çok ibra- diye kimyalıanesinden gönderilen kurbanları arasında buhınmıış!11 . 
Jcrine olan kadim adavet ve münafe- ması için, şu noktanın izahına lüzum catçılar muamelelerini yaptırmak ti- rapora na~aran maya bir çok Avru _ Daha doğrusu Almanların 2 A~~~ 
reti saikasile, sarayı hümayunda o- görüyorum. İstihbar teşkilatından zere dünden itibaren Gümrükler Baş padaki emsaline faikiyet göstermek- t.os 1914 ele J~ransaya lıarb il. 
lup bitenleri olduğu gibi bildirmekte, kasdı acizanem, Muhibler cemiyetin- müdürlüğüne müracaatte bulunmuş- tedir. Bu maya ile yapılacak ekmek- etme i~ mUtc::ıJdb fena bir sii~:~: 
bu sabık devletçileri §işirip köpürt - de olduğu gibi, menfur hafiyeliğin ih- !ardır. Malları yükliyecek olan va - lerin çok sıhhi ve lezzetli olacaih an- le kar!j!laşmıştır. O da. Alman ·I' 

mektedir. Efendilerimin begayet hay- yası, ortaya bir sürü hafiyenin saçıl- purların bugünlerde limanımııa gel- !aşılmaktadır. Ancak mayanın b bil _ vctlcriniıı bitaraf Belçika topraldll: 
retlerini mucib olacak bir şey daha maşı, halk ve şehirde zaten mevcud meleri beklenmektedir. tün fırınlarda kullanılmasına karar rmdan geçirilmesine <lair Alman t~ 
arzetınek isterim. Ahmed Rıza Bey- olmıyan huzw- ve emniyetin büsbiitün n e .·I aya balık 1 verilmeden evvel bir kere de umumi bi idi. Bclçilmnın Uerlinc verdiği 
efendi de, Çürüksulu Mahmud Paşa ihlal edilmesi demek değildir. Bu na- gö ..... rl lyor cevabı ve ertesi giinü Uege nıiistnlt' .• u surette tecrübeler yapılması karar - rıı 
ıle birlikte, saikai hasedle yeni dahil muslu teşekkül, bizi tenkid t..>denlerin Balık ·ıhracatı vi'ınden b..n;ne art - Çöken tavanın hali. ı kem mevldlerinin bombardımanı ' . 

b' ;;:cu laştırılmıştır. Bu tecrübeler ktısad 
oldukları bu hizbi aleyhimize tahrik ağızlarını birer tıkaç ile kapatmak maktadır. Çanakkaleden Amerika J. Dün gece yağan yağmurlar netice- Müdürlüğünün intihab edeceği iki biitiin Belçilt:ı. arazisinin çiğnenn1eSJr 
ve efkarıumu~yeyi tnglit için sarfı i~in değil, ~~~kis: haklı tenkid ve .m.ü: çin yeniden palamut taleblcri gelmiş- sinde İstanbul Defterdarlığının ta - fırında yapılacaktır. Tecrübelerin ve- U1ı1~1mi Jfarlıin dı~mnıiyctli sn:fJtw' 
mesaiden gerı kalmamaktadırlar. lahazaları ogrenıp hattı hareketınızı tir. Gecen hafta olduğu gibi bu haf. vanı çökmüştür. Yapılan tahkikata receği neticelerden sonra kat'i bir larındnn birini teşkil etmiştir. 
Hatta, süferayı sabıkadan Hasib e- tanzim ve ıslaha bais olmak itibarile ta da ihracat için 1500 ton palamut 

1 
nazaran esasen tamir edilmekte 0 _ karar verilecektir. Yalnız işin müş- n .. Içilm, o zamanlar, Alınan Jıntb 

fendi ile maziil ve mütcakid birçok şayanı arzudur ve bu sebcblcdir ki, satılmışt1r. İhraç edilmiyen mallar 
1 
lan çatlıun kiremidleri alınmış bu- kül görünen <:iheti yeni mayanın tat- malzeme ve tahyesinin husule getiri· 

ricalı mabude de bize karşı kuru · yapılması lazımdır. da fabrikalarda palamut hulasası lunmakta idi. Akşam şiddetli yağ • bikile ekmeğe ıo para zam yapılması dif>i w )'İne asl\.eri ınanc\Tamn 5 
• 

lan bu cephede me,·ki nhnış bulun - Demiş ortalığı hüsbiilün a.teşlemiş- haline getirilmektedir. Bu nevi is - mur neticesinde sular tavana top- zaruretinin ortaya çıkması olmuştur ratle \ulma gelmesinin meydana ıZ 
maktadırlar. ti. Bu yüzden açılan ve gittikçe uza- tihsaUitımızdan da mühim miktarda l ıanmış ve tazyik ederek tavanı çök _ Belediye zaruri görülen bu zammı duğu siirprizin tesiri atbnda kal 

Hoca efendinin çok uzun süren bu yan münakaşayı, ancak, Damad Pa- · ih'racat yapılmaktadır. 1 türmüştür. Bu esnada bütün defter- yapmadan mayanın tatbiki için im - .. ~~iyct lıugii? bu zaviye altul'lt 
ihbar ve israrlı iddiaları karşısında, şanın şiddetli bir müdahalesi ve fır- lnghlereye tek el_: en darlığın içerisi sularla dolmuştur. kanlar araştırmaktadır. gozulmıemektedır. · 
kısmen tatlı tatlı uyuklıyan ve kıs - ka ikinci reisinin verdiği izahat ve i racat Fırıncılar bu toplantıda un fabri- Briiksel, daha birkaç sene e' el~ 
men de hiddetli hiddetli homurdanan vadler teskin edebilmişti. Müzakere· İngiltere İaşe nezaretinin mcmle - Mı.llıA Ban kala r katörleri tarafından un çuva11arı içirı taraflığını illin e~ leıniş, ~0 komşu bil 
fırka idarecileri, Damad Paşanın an- re de bu suretle neticelenmişti. ketimiz istihsalatından bir çokları istenen paranın çok fazla olduğunu ~:ı ·k d~'·Iet!erin siyasi \'e ~ı:keri nU:, 
sızın yükselen celalli sesi i.le sarsılmış Hünkarın hususi bir divanıharb nı satın almak için teşebbüslere gi- Gıda ~ adaeleri söylemişlerdir. Un fabrikatörleri bu 'c tesırkrı alt.anda ıtalım~a 1111 • 
ve sıçramışlardı. Damad Paşa, ga - örfi te~kili hakkındaki arzusunun hu- riştiği haber alınmıştır. fngiJizler ır. fazlalığı şehrimizdeki çuval buhra - ~yan etmiş ve bunlarla ~ar lık~ aJI 
zabh bir tavırla haykırmıştı: sulünc çalışılması, mevkuf lttihadcı- Ege tütün piyasasından alacakları 10 Stoku yapıyor le r nının bir neticesi olarak göstermek- laşm:ttar yapmışt.ı. Jluliisa hali~ 

- Evet hoca efendi hazretleri. Bü- lar hakkında pek şiddetli davranıl - 1 milyon kilo tütünden başka fındık tedirler. harbinde komı;usu huluntluğu bur;: 
tün .buyı.ırduklarınız, .. be .. iki de .•. bi.rer 1 ması .• _fırkada derhal bir istihbal'at üzüm .üzerim~ <le külliyetli mübayaat- Memleketin bir senelik ihtiyacını Bu mesele etrafında İktısad Mü - de\ lt·ller, harbe tutu~hıldarı hal~ • 

t k 1-t l k 1 ı ı• l ·ı. "tt·· ..... b 0 t fi.ık • ·a...ctiJll halrıkattır. Fakat, butun bu ışıtılen 
1 
eş ı a ı yapı ması arar aştın mıııtı. ta bulunacaklardır. Bu hususta hü - karşılıyabilecek şekilde muhtelif gı- uürlüğü, Ticaret Miidürlüğü ile te- •t' ç:t<a,. gu · ~~l~ 1 ara sı~ t :;d 

hadiseleri işittikten s ·nra bugtine ka- Damad Paşa da. haricdeki hizible-1 kfımetimizle temaslara başlanmıştır. da maddelerinden yapılması karar - maslar yapmıştır. Ticaret Müdürlü- tnJ~et~myecc~mı de . kuvvetle_ .c~. 
dar saklamak da, takdir buyurursu- re yardım ettiği anlaşılan başmabeyn- İngilizlerin Ege mıntakasından yeni- laştırılan stoklar için faaliyete ge - ğünün verdiği malumata nazaran ct:mştır. Fakat harbın, \'(~ a..,kerı t
nuz ki, büyük bir gaflettir. Hele mem ci Lütfi Simavi Beyin, o ay nihayc- l den 15 bin kilodan ziyade üziim mü- çilmişlir. Vekaletin verdiği emir ü- lstanbulun 7 aylık çuval ihtiyacını nırı·t 1••rin birçok sür11riz1er hediye e t 
Jekette, köşe ve bucakta olup biten tinrle hizmetinden u?.aklaştırılmasını bayaa edeceği söylenmektedir. Hü - zerine bazı milli bankalarımız mah - karşıhyacak miktarda stok mcvcud· tiği hir tlevirpf', yalnız lfLfla JıareW' 
bütün hadiselerin, hazırlanan bütiin vfıd ve bu hususda muhatablarını le- kfımetimiz İngılizlere yapılacak sa - sul mmtakalarında mübayaata ba~- dur. Binaenale'-'h un çuvalları için edilmiyel·l'ği de malumdur. Bn seJJelr 

• • J d l' l · B ı 'k ı ı · ı ·uretttı tcşebtiislerin tarafı'11.can t;örülüp iş- mm etmışti. tışlarm tek elden olması ve daha ko- lamışlardır. Halen fasulye, nohut, [ınncılardan fazla para i~tenmesi l·nt.ır u e ~· ::ı. 1 ar esas 1 s si· 
tilmesini beklemek, bende adeta fev-ı Halbuki, zavallı Lf.ıtfi Simavi Be- Jay şartlar altında ihraç edilebilmesi mercimek, ve bu nevi gıda madde - mevzuu bahsolamaz. Belediye çuval lıazırlaıum;;Iardır. Şimtliki Juılde, rl 
kalbeşer bir kuvvet bulunduğwm te- yin, ke?disine. isnad olunduğu gibi, için tedbirler almaktadır. Bu husus- }erimizin mübayaatına başlanmıştır. tacirlerinin ihtikar yaptığını tesbit liilı walhnda huhına~ n.cı.~i~a askC1'· 
\·ehhüm etınek kadar gülünç bir ha- ne Nurı Pnşa ıle v<? ne de Ömer Rüş- taki tetkikler bugünlerde neticele - Hükumetimiz bu mahsulleri hazırJa- ettiği takdirde kendilerini ihtikar ko- a5agı ruka.rı GOO hın lu~ıyı buln11l J 
rekettir. ti.i Paşanın konağında yapılan mü - necektir. yacağı depolarda muhafaza edecek misvonuna te\•di edecektir. tadır. Umumi Jlarb sırasında der~ 

Rica ederim, mehamı umuru devle· znkerelerle bizzat veya bilvasıta hiç l\Aazı l hrac bmız ve geriye kalan kısmını da ihraç ede· .... ..:v..rvvvvvvv.;v~ tahrib edilen Lfoge, Namur , An\I 
ti, vazaifi mühimmei siyasiyeyi terk bir .münasebet ve alakası yoktu. Bu Mazı ihracatı için yapılan satışlar cektir. BELEDiYEDE: miistahl•cm mevkileri ymibaşdan ~,.-
edip de, bu gibi teferrüata müteal-, eskı devletlileri Damad Paşa ile Hür· artmıştlr. Bu haftalar zarfında 40 ı Her sene yeni mahsul alındıktan pılını) ,.e modern t.elmiğe uygun~ 
lik memur ne de meşgul olmaklığım riyet ve İtilaf fırkası aleyhine tahrik bin kilo çividi ve bevaz olmak üzere sonra depolarda bulunan stok mal . Tas :lik olunan sait ifo tcchb edilmiştir. Aynca ..... 
mı isteniyor, aıılıyamadım bir türlü eden göz hekimi Esad Paşa idi. Mem- Mardin havalisi malİarından satıl _ !ar satılacak ve yeni mahsul depolar- istimlakler teadclid miidafaa Jıatla.n, her ne~ 
bunu. lhvanımız, fırkada post kav- leketin münevverleri ve işlere akıl mırtır. Bu satışların fiyatları 26_2:3 da muhafaza edilecektir • gelirse ~elsin rniist.e\'li ihlr Y~ 

d
. 

1 
. 'J Ayazpa.şa - Dolmabahçe, Harbiye ı .. k w • k" e1' 

gası edeceklerine biribirlerile didişe • er ıren erı, memleketin umumi vazi- lturuc:: üzerinden muamele görmüş _ Memleketimizde fazla miktarda de,·Ictc ~arı:;1 oymaga ım an " 
· · k ı ~ · tramvay caddesi, Ahır kapı - Yenika- 1 • 1 . t ek4 _ .. ._~ 

ceklerine biraz gözlerini açsalar, etm yetı.nı ç_o teh.likeli g.örüyor, hiç bir tür. Piyasa gavet sag-Jam bir vazi _ istihsal edılip bozulmıyacak ve da - rec<' • hı r ma ııyet arze m ~t::UP· 
k i b 

J k pı Teneke mahallesi Dohnabahçe 1 1 1 bir 
fa kulak verseler de bu gibi vakayi ve va ıt sıyas ır şahsıyet olarak ta - yettcdir. yanabilece maddelerimizden bu J er ne ı::ı.1 olursa o. un, ,, 

stadı, Kabataş vapur iskelesi istim- n. .. - .;...11111t." 
teşebbiisatı günügününe öğrense • nınmnyıp, vaktile bir müddet sefaret stoklar vücude getirilecektir. f'\'\"el, çok nazil• hir sa .. ~ .. e.• .ı. 

k•t'bl"kl · d lakine aid menafii umumiye kararı 1 d JJe,.ı 
ler, daha iyi olmaz mı ki a efendim?. a ı ı erın e bulunduktan sonra, Zırnık satışlarında Vekalet bu meselenin halli için la- isticladııı<la bulunan Jlo an a ,·c .... 

-...~ a·ıı Dahilive Vekaleti tarafından tasdik ı , ,. 
Bu gibi ahvale karşı durmak an _ me ı a Sultanın gösterdiği arzu ve 1.htı"ka" r zımgelen depoların temini işi etrafın- J çika ınesclf'si şimdi biraz nom1n· ı ·ı ct'ıt· 

l"k ·· ulunarak Belediyeye tebliğ olunmuş-cak, müteyakkız bulunmak, hep bir- a a a uzerine damad olan ve bu sa- . daki tetkikatını bitirmek üzeredir. ziy<'t~ girmek yolunu tutmuş gı 1 ıtl 
likte çalışmakla mümkün olur. yede ayan azalığından sadaret ma - Zırnık fıyatları.~da son- z~manıaı:-, Ege mıntakasınJa bulunan <lepolaı ın tur. Bunda, her şeytleıı cvwı nıc'<ı~ 

Sözleri ne fırka arkadaşlarını çok kamına kurulan bu cahil türedi ile da husule gelen yuks~lme mtltemadı- ihtiyacı karşılıyabileC'cği anlaşılmııı- Prost ursay gidiyor hahs dcvlt•tlt'rin t•nerjil{ hareketle 
1 

b. ı· ·1 · h t · t' 0 malfımat ve tecrübe itibarile pek de yen devam etmektedır. Harbden ev- tır. ~ehircilik miitelı::ıssısı Prost dün istiklfı.I V(' milli topraklarını nıüd!l' 
acı ır ısan ı e mua aze e mış ı. · ~ J<!l' 
esnada, bu içtimada hazır bulunan İh- ondan yiiksek olmıyan arkadaşları· vel 10 kuruşa satılan zırnıkl::ırımızın ....... u ... ••••••••h• ...................... u. Beyoğlunda ve Karaköyde bazı tet - fM zımnında hiçbir feclnkfirhI.tan 
san Bey de, Damad Paşanın arzu ve nın, millet ve memleketi mahv ve in- !fiyatı 30 kuruşa kadar yükseldiği mnk istiyen bazı tiiccarlar tarafın - kikler yapmışbr. Mütehassıs salı gü- çmmıyacaldarını göstcmıeleri~ ,·~ 
teklifi ile söze karışmıştı. Sözlerine kıraza sürüklemekte olduklarını an- halde bulunamamaktadır İhracat dan stok edilerek yiiksek fiyatla sa- 1 nü Ilursaya gidecektir. Bu seyahat- t•iluuı pfl\fmurnumiycsiııin hu bıt.at1' 
ııihayet verirken de: lıyorlardı. yapacak derecede memleketimizde is- tı~ınak istt!nildiği anlaşılmaktad>r. te Bursanın imar planı için .hazırı~ : ı1 mcmlc1mtıerc karı;ı ·göstcrdik~eri se

11~: 
-Bizi ve bizim gibileri fırkaya gir- Bütün ümidlerini etrafında toplan- tihsal edilen ' 'ederi işlerinde kullanı- 1 Alakadar makamlara bu hususta si - aan mukavele Bursa Beledıye Reısı. pat;, rol o~ naınıştır. Falcat hır tııJil. 

ne<liğimiz için ho~ görmüyor, arka- dıkları Karakol ve Trakya Paşaeh lan bu maddemizin spekülfı..,yon yap- kayetlcr yapılmaktadır. ve şehircilik mütehassısı tarafıııdan ifan tl:ı, hu yerlerde yaııılaealt fed, ı· 
ruzdan titizleniyorsunuz. Şimdi, mü- cemiyetlerile yer yer tesis olunan r--.... -.. --·.-'"""""··-·---------...... .-:ıs=-=:==-----.:::ıı---·l:b.. ımzalanacaklır. karlık ile alınacak neticeler nrııı:;llt· 
ıaadenizle yine sizi kızdıracağım. Da· Müdafaai Hukuk teşekküllerine bağ- .., ahç lor mUtch SE ısının claM mukayesenin nisbt>t lmbul : • 

rılmayın amma, fırkayı bendeniz bir lamışlardı. Fakat, hadisat, mukad - Okuyu~uıarımız Otomobil Yüzü h zırEadığı pla;ılar n~iyec.•clt d~rt·cctle ~lmanyanuı ?le~ 
statüye benzetiyorum. Gözleri var, der olan büyük mucizeyi gösterecek lJ . . hınc olacag.ı knnaatı ele hu vnıı~ ·r. 
fakat görmez. Kulakları var, fakat şahsiyeti henüz meydana çıkarma - Go••rm ı·yen . !stanbul Bcled~~esı tara_Cıııdan ve- tesir etlen amillerin başında g~Imi'fl1 

mıştı Bütün bu teşekkillle · h' b' · DIYOf k•I :. rılen esaslar dahılınde yeşıl sahalara Dr. REŞAD SA•G~~,...ı işitmez. Ayakları da var, ne çare ki · rın ıç ırı ~ de esaslı bir teşebbüs ve harekete B l~ aid planlar hazırlıyan Nafia Vekll.le- ~vv- ........ , • .., ... Nvvv-vvvvvv•" 

yürüyemez. Bu kadar zamandır iyi, L. lT fi_ aza ti bahçeler mütehassısı M. Lovo pa- LOHI Akeoy gelc:;_I "f7t' 
kötü bir istihbar teakila"tı bı"le kura- geçemiyorlardı. Vaziyet bit· türlü -.mnmm~.mam•••" Ank 'tm" l B 1 dıye .ı.• ':; "bh · tt k t ı d • zartesi günü Ankaraya avdet edecek- . ar~~a g~ .ış 0 nn e ~ _,.f'i· 
madınız. ışı·n daha acı tarafı, bo"yle mu emıye en ur u amıyor u. Çün "G . . 1 k 'k" t larak 18 saattir. Biraz Erzurum L tf Ak dun şcw· kil .. k"" ği azetenızın meme et şı ·aye tir. Mütehassıs hazırladığı planları ıs muavını u ı soy . ·rNı' 
bı·r teşekku"lu"n lu"zumunıı bı"le hatırlı- ' Tur un çekece . çile henüz bit- clilekl · · t k"b d' B vilayeti yol için fedakarlık etse kı- · d t t · ü sı'Ie ıştt::>-~ cnnı a ı e ıyorum. un- Belediye İmar Müdürlügwüne tevdi mıze av e e mış ve vaz e · 

miş degildi. b" d b l 1 ~:;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;~ 1 dan cesaret alarak pek kısa bir di- sa ır zaman a u yo yapı ır ve etmi~:tir. le ba§lamıştır. 
~ stanbulda, zamane kara yüz ve öyle diyebilirim ki Erzurumun bü- "' 
,...~ • s .., yürek1ilerinı·n, yabancı ı'stı.hbar"i leğim var. Tren Erzuruma vardı .. "h . İstanbul Belediyesi bahçe müte- ,.;;.......;;.;;;.;;.. _ _ _______ , 

e ni ab h .. k h'" tl k 1 d tun meyva ı tıyacı buradan temin t 1 a servislerinin nüfuz edemediklerı· bı"ı·ı· _ ve coş un teza ura a ut an ı. hassısını lüzum gördükçe stanbula TA K V M 
B"'f' ·u t · d. olunabilir .. Az bir zamanda da i- · B led' · b cik yer, Mustafa Kemal Paaanın ha- u un mı e sevın ı. davet edecektır. e ıyenın u hu -

Abone Bedeli 
Türkiye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 
6 AYLIK 750 » 1450 > 
S AYLIK 400 » 800 > 
1 AYLIK 150 > 300 ıt 

Postn itUhndınn dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği SGOO, altı nyhğ'ı = ısoo, üç aylığı ıooo kurustur. = 

"' F k t E un ı::'malı'ne du" pekçilik te terakki etmiş olur. Yol d k' · N r· v k.l t• rimi olmuştu. Etrafında birer per - a a rzurum !>'ı . - sus a ı rıcasını a ıa e a e ı mem-
1 b. k ası tabiatin bu"tlin gu·· olmadığından bütün halkın mey- · tl k b ı t · ı· vane gibi çok uçuşmuşlar, fakat, ne şen s ır az · - nunıye c a u e mış ır. 

zelliklerile bezenmiş olduğu halde vaları, mahsulleri çürüyüp gidiyor. 
harimine girmeğe, ne de içinde olup Bunları Ankaraya gelenler gözleri Florya gazlnoau 
bitenleri görilp sezmeğe muvaffak yolsuzluktan fena vaziyette .. Ben lkm•I edlldl 

ı kendim oralı olmam dolayısile ga- yaşararak anlatıyorlar ve bir çok 
0 muşlardı. Sanki, hariminde vatan Florya plajında yapılan modern 
aşkı ile çarpan ve yanan 

0 
büyu"k kal- zetenize utanarak yazıyorum. 8-10 kimseler de yerlerini bırakıp bu ta-

b. "f sı b" k k · ld fi l · l B l b' gazinonun inşaatı ikmal olwımuştur. bin şiddetli ateşi muhitinde uçuşan ın nu u u ır ·aza mer ezı o u- ra ara yer eşıyor ar. un ar ır 
- h ld halk h"I: oto b'l .. .. memleket davası oldugu- irin g", "'.e- Gazinonun tefrişi de yaza doğru ik· fesad böceklerini birer birer kavur- gu a e a a mo ı yuzu .. ..,, 

· · ak · · · · · · · t · b 'b' h ı · ı d d · mal olunacak ve gazino banyo mev-mu§, kanadlarını yakmıa, cesedle- gormemış, anc ısmını ışıtmıştır. enız u gı ı ayır ı ış er e aıma 
"' t · fd b 1 ı w d t siminde açılacaktır. Yalnız bu tek rini birer tarafa atmıştı. Hepsini de sb:irden Bayburdn atla üç dört on sa a u um ugun an cesare 

.. d 'd' 1 'd k 1 k 1 k · d" gazinonun Floryanın ihtiyacım kar-mutlak bir aciz İ"indc bırakmıQ, yeı's gun e gı ıyor nr ve gı er en de a ara yazı masını ço rıca e ıyo-
v :.. ~ılıyamıyacağı anlaşılmaktadır. Be -

Adres tebdlll için yirmi b"'" kur,,~1u~ atooleri irinde acı acı kıvrandırmıa. bir çokları hayvanlarıle beraber rum.,, 
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pul g6ndermek lhımdır. tı. Çoruh n rıne yuvar nnıyorlarmış. Ankara Posta mtusu: 220 ~ 
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YBNI 8ABAll' 

Sulhün Zorluğu Çekoslovakyada vahim 
(Başmakalt..-den devam) 

nal - Sosyalizm ortadan kalkmadık
ça Almanyanın sözüne inanıla.ınıyaca- Hadiseler Oluyor 

Yugoslavyada 
Hıristiyan Edilen 
40 Türk 

( 
0 -·s ... -r. t incide ) ğuu söylediler. Vukuatın cereyan tar- ,._,_, .. . 

zına bakılırs~ bunda tamıımen haklı- ( Ba.~t:ırafı ı incide) hadiselerin, Führer tarafından, geçen sakiniet·ioden 40 Müsl~an büy?k 
dırlar. Çünkü nui Almanyaınnın te- Himmler'in seyahatinden sonra 

1

16 martta ilan edilen 8tatükoyu cid- meru~imle hıristiyan ~ını~~e .?'cçmı~
meli, prensipi, hikmeti viicudü Avru- Von Neurath, B. Ha.cha'yı görerek di surette ihlil edecek mahiyette tir. Nif} ve ch·nrmuakı Muslumanl&-
paya ve dünyaya hakimiyet hırsıdır. nümayişe iştirak edenlerin takib e- olduğunu söylemiş ve demiştir ki: rın Türk olduklarma gö~ hıri~tiyarı-

( Baştarafı 1 :iockle ) si, Almanyanın Balkanlara. karşı as~ Fakat buna nasıl mani olmalı? Di- dilmiyeceklerini ve tevkif edilenlerin - Çek milleti, şimdiye kadar im- laştınlan ve bu suretle Sırblıl:ı.ştırı-
ateşi teati edilmi§tir. Holanda hüku- keri bir t~arruzlla bulunaca~ı iddia- yelim ki Hitler vatam hesabına bir de serbest bırakılacaklarını söyle- tisal nümunesi teşkil edecek bir vazi- lan. b~ _zavallıla:"1 Türk oldtıkla~ı 
~eti kendi bitaraflığının bu suretle larıııı katıyen reddelmektedir. :fedakarlık olarak iktidar mevkünden nıiştir. Bununla beraber karışıklığın yet muhafaza etmiş ve yaşadığımı?. bcdihıdır. Mezkur gazete bu hava.ch
t~lilinden dolayı Berlin biikfımeti nez Alman Korsan Gemilerinin Faaliyeti çekildi; diyelim ki hür bir intihab husule getirdiği fena tesiri izale mak günlerin, tanlıi ehemmiyeti ha.iz ha- Si .ool!.~dıra ~~a.\~. anlatırken 
dınde şiddetli protestoda bulunmuş- Londra, 18 (A.A.) _ Lourenco _ milletin ekseriyetini Nasyonal _ Sos- adile bir sadakat nümayişi yapıl- diseleri içinnc vaziyetini müdrik ol- "Şmıdıhk 40 kı ı ~ırisliyan olm~ -
tur. Marques'den öğrenildiğine göre Ad- yalizmden ayırarak demokratik pren- ması lüzumlu görülmüştür. Von Neu: duğunu isbat eylemiştir. Maattees- tur,, dem~le bu ~uktarın. daha zıya-

Askeri Vaziyet mieral Sheer vapurunun mürettebab siplere tabi bir partiye bağladı. Al- rath bu hususta aşağıdaki planı ilerı silf, gayri mesullerden mürekkeb kü de artacagını da ıı~a ehnı o~akta-
Berlin, 18 (A.A.) - D. N. B. As- gemilerinin ziyaı hakkında aşağıdaki manya ile sulh yapmnk için bu kafi lsürmüştiir: çük zümrelere kapılarak son derece dır. 600 sen~denbe:ı bu havalıd~ yer-

ken vaziyet hakkında şu maliimatı mnlümatJ vermişlerdir: gelecek midir? İngiltere ile Fransa 1 1 - Hududun Çekler lehine tas - nıüessif hareketlere sürUklermıiştir. leşen ve .sakın sa.k.m yaşıy :1 Tur~l~
\•ermektedir: .... Çarşamba günü saat 11 de büyük şart koşmıyacaklar mıdır? bibi, Unsurlar düşman propagandasının r~n kendı kendıle:ın~ lurı rt.ı~:~ dını-

Resmi tebliğ hnfif tonı'ı,_., faaliyetin- bir süratle cenuba do~ ilerliyen bir Be b k tiyen ihtimnl veremi- 2-Protektora şeklinin Almanyaya nüfuzuna ve Çek işlerine yapbklan nı kabul etme.len b?ylcce mıl~ı~etl~-
d ·· ~ n una a ~:.b· b. ·· h · tah ·ı· ··d t lel · ·dd tl · 1 · · · d kaybetmelen çok ganb bır en bahsetmektedir. B ateş mevzu Alman harb gemisi görülmüştür. Bu Müttefiklerin bugün sulh şaıt ua ı ır cum unyete vı ı, mu a ıa erı şı e e ıza e ebnemız rını e. . . . . . 
kalmıştır. gemi biraz sonra sahile dogruv gı·tmek- ~oru~. çık çık b·rer birer kat'i su· 3 - Bu cümhuriyetin Alnıanyaya lazımgelir. :Muhacirlerin tahrikfi.tına hfıdisedır. Bız, bu hidısenıu .~ı.ahallı 

B. · · nn a a ' 
1 

' d k t· •-··- be b k d Çek ·11 · Alm ı lıilk. et memurlarının ve kılısc a · ır müddettir Weissenburg cıvarı te olan Africo Shell'e yakla~ış ve rette imn edememeleri de şüphesiz sa a a ı mu~mmın yanatta u- kapılma ta ır. mı etı, :ın a. - um . . . . u 
lekrar Fransızlar ta.rafından hom - bir top atarak vapuru durdurmuştur. bundan ileri geliyor. Avam kamara- lundııktan soru·a sembolik. _olara; rın hayat ~nsma.d~hil olmuştur~ :'e dam.larmı~ tazyıkı .. nelıc~~dc h bi. 
bardımnn e~ilmektedir. Dfü.ımanın Bir Alman zabiti ile dokuz nefer ge- smda muhalifler lngilterenin ve müt- Fra~sa ve lngıltereye ı.ıat b ıla~ et - bundan netıceler ıstıhsal etmelidır. s~~ ~.uld~ı~n . kamız. .?'.?.k~ ~··~ _ 
:.alatinat ormanında ve Sarrebruck miye çıkmışlardır. Africo Shell vapu- tefiği Fransanın sulh şartlarının tes- ıı:esı \'C ~lmanya em~ı?c venlccek tzahatt~ \•aresteu~r ki, Alman mille- k?yıu:erın ıes.ı~~d: .e gornlcıugu ~eç
.. ıvarındnki hareketleri artmaktadır. rundaki mürettebat bu suretle neza- bitini istiyorlar. Zann..!tmiyorum ki hır askerı kuvvet tcşkılı. . ti, zafer rçm zarurı olan şartları her hıle kundaktakı ~.a\i:~l~nna varın _ 
Buralarda düşman keşif kolları esir ret albna alındıktan sonra harb gemi- resmi hükumet böyle bir müzakerede 1 Hacha bu anlaşmayı kabulden mı- türlü vasıta ile yaratacaktır. Bu bu- caya kadar :e~~fı bu kana~tlc ~~-
~dilmiştir ·Al b - k ·şt· G mide bi f. d ··ı~h ts• ç·· k .. bel tina etmiştir. Bunun üzerine Alman- susta elzem olan vasıtaya mnliktir. dadlımnın dırunı tcrkederek hırı ı-

. sı man ayragını çe mı ır. e r ay a mu a aza e m. un u - 1 H h . b. d.. .. d. ·n· kabul edeceklerine inan -
Alnı . . F ı· ı· 1 b. d 1 l . ·ı . . .. . . tik ar ac anın ıraz vorgun usmus H"'"'b a· fcti Çek mı·ııetinı·n t"pı·-l~ı--ını yan mı ı ~ an Ta.'-"arelenııın sa ıve ı erza c ır san a :ı yer eştin nuş ve kı de Avrupanın sukun ve ıs rannı _ . . ~ • a. ... ~· . • 

"" • .. . . . . . ·-· oldugu netıcesıne' rarak Luny mın- tehdid etmi tir Eski Avusturvada - ma.k çocukluk ~c saflıktır. 
Paris 18 (A.A.) _ Havas ajansı Kaptan murettebata veda etllkten temın ıçın ne yapılmak lnzımgeldıgı tak d k. . . k"l ... , . . . "'. : . ·. . Dostane mün ~betler idame ettl-

lakeri ~'UZiyet hakkında §U tafsilitı sonra bu sandalla korsan harb gemi- daha Londra ve Paris kabinclerince asd mt· a 
1b~ı~ı~mahe çeclıdmesııtmu \kc ki ıtiya.dı~ ~ıliüı~ Çe~. ~illetti ~-ı-· ·z Yuo-oslav hükumetinin, bir ta-

~ · · ·· ·· ··ı .. t•· · . . · · ora a am ır ıstır at e e e dı harbin ıçınde bılc deb'lldır. şlerme gımı ::. erıyor: sıne goturu muş ur. bıle kestirilememıştir. 1 k d·ı b" .. dd t ·ı.~ . t . . . . kım kü"ük ve lüzwnsuz derecede 
n.. . . . . ·· ak"ben ·· b d • . ma sa ı e ır mu e tlUlmetı a'sı-ırahat rnbat devam cdebihyor. :o 

un hava faalıyetı harbın bıdaye- Mute ı murette at a \apuru Nasyonal - Sosyalizmden eYvel Al- t ; 1 d. A . ~ d k. . . . . gavrctkes ı>apaz çömezlerile memur-
:i d . . · t k t k · · lmıstı M.. tt . .. . ye e m.ş er ır. ynı ... aman a ını - Devlet reını bundan sonra mıllctı J • .., • 

1 n enberı garb cebhesınde kaydedı- er e. me. enmnı a r. ure e- manyada demokratık ve cumhunyet· senin kendisini rahatsız ctmeme.;i. silkün ve nsıı . alevhinde her türlü \arının bu şekilde muk:ı.ddes vıcdnn 
en g\inlerin en :faa.liyetlisi olmu~'tur. b t bır mıl lcadar uzaklaştıktan sonra çi bir rejim vardı. Sonu ne oldu? Na- • . d t n t 1 1 1 .. yış •. . hürrivetine tcca .. ·üz eden hareketler-
Fransız İngiliz ve Alınan keşif tay vapur içinde iki infilak \•ukubulmuş zilik kuvvet buldu Bugu··n bertaraf ıçıHn teVelrkna at m.ış.arbıır.d teza.hurattnn te,·n.kkıye davet etmış de ı...u-lunmama1""1 irin icabeden ted-

, . .. · e o ırazc esının un an son- . h. ye altı daki memlekette bu- u: cu .,. 
tareleri, çok hareketli bir şekilde ça- ve gemı yana yatarak batmıştır. Mu- edileceği farzolunan nazilerin yerine ra rıkardıvı 7ıeticeye rröre vazivetin 'e 1hrr:liıf~ d• ki? 

1 
t•· 

1 
.. lı k ti birleri alacağından eminiz. 

lıı:ıı.... ı tt b t h"l k k · h·ıa . . .. . :. cı "' - lllln ı ın ıı ıer ur u are e n, »<uış ardır. re e a sa ı e çı ara geceyı sa ı e yann yıne emperyalist, mutearnz bır ıslah . . b. h 1 . t . . .. .. •••••••••••••••••• ••••·· •••••••••••••••••• 
'.l' •. .. · irmi tir . . -· . . . ı ıçın ır a çaresı enıım ır.u~- jgerek btt lıareketlere mucascret ede- • ,. • • • 

~. ayyarcler, butun muhanb devlet- geç . ş . reJım gelmıyecegıne, yem bır Hıtler küldür. Almanya buglfokü himaye k f<>rdl k b.T. Cek ili t•IHarıcı Tıcaretımız 
tın arazisi üzerinde uzak mesafele- .Bır Jlo!ıında. Vapuru Battı çıkmıyacaö-ına nnaıl emniyet edilebi- · t · · .ı f h d k B ı.. ce c er. gere u un ~ .m e 1 

l' k L . 1 o sıs emını sauece es e ere oı.cm- hakkında vahim ii.ltlbctier tevhd ede- d 
e adar uçmu,'j}ardır. 1''ransanın he- ondra, 18 (Radyo) - Bır Ho an- lir? Avruııcının ortasında, Teuton ır- -· "J , ·ıh k tm k · ·t~ ·- . -· . .. . . ,. k• f y 1 n a 

b1 . _ • ya Ve " oravya) l l a e e J~ e!lll bıfect>VJOI a•ı}am• "fuı~ gozlennın n ışa o ll en her tarafında Alman tayyarelen da yolcu vapuru bugtın hır mayna kının Allah tarafından bütün ırklara . ç·· k" b ... 1 b. h k t ı. · t ~· ~ Mi 

~iikaekten uçu lar yapmı.')lar diğer çarparak batmıştır. 111) ölü, 50 ağır üı:;tün ve hakim olarak yaratıldığına )for. b~ tcsiu . ~;,be kır akrte c •J~.arı<: .e xamaştınlmasına meydan vermeme - (Bas l.'l,.afı 1 incide) 
ba " . ' . d ena ır ı ıra aca ır . .c..cınne - lidir . demistir. ~ · . 
·· ıı duşınan tayyarelen de lngıltere yaralı var ır. iman etmiş yüz milyonluk bir kütle dildiğine göre Bachıı hill<ürnctinin ' ,. Bu cümleden o!nrak, Tıcarct Ve-
llıerinde .... ,.·um· le Liverpool mıntaka- -·---•4•••••••••••••••••••••••••• .. •• .li k t b .. b . 1 .. . . . . NOT - Londra radyosu bu hava- k' l t. k. 1 mu··r ... caatlere ' """" nasıl btrakılabi r? Fa a ugun u yerıue A man hukumctinın erı.ırıne . . . , u e ıne va ı o n son .. 111tıda doın ....... ışlardır Dıg·-er tarafd0 •1 L d d k• A k • k.. . 1 k . t. 1 'b cJ 1 d .. b . .. dısı verırken Haclıa nm Alınan n1e- .. F h .. k. ntı· mcmleketı· _ ~ ~u • • • • .... on ra a 1 s erı utleyı parça ama nıye ı nası mey- ta 1 a ı:ı.m ar an murckh: bır hu - • .. - goıe, ransa ll um .... 
a~ ve İngıliz tayyarelcrı, Alman- dana vurulabilir? Hem bundan da Jr-'.:ımet b<'tir·ıecektir. murları t~~~~dan zorla radyo stüd mizden mübayaa edilecek kuru seb-r- Uzerinde, csash k~~l~r. yapmış - He et" . e z,· yaf et lmeli ne netice çıkacağı belli değil- l 84-rtind •ki Galt>.vanın 1'd'.'>iri . yosuna goturulcrek Alınanla~ tara - zekr için 40 milyon fra~ıldık id~al 

b~ır. Bu uçuşların hıç?.ı~~':1de b?.m- Y lmlZ dir. Çünkü bugün parçalanan kütle- ) Londra, 18 (A.A.) - Havas bildi- fındıın hru;ı~lana~. ~k?:_<l~~ı ~ut.kulmüsaadesi vermiştir. Bu ıtibarla ıh-
l .kullanılmamıştır: Gor~u~ ~.0::• Londra, 18 (A.A.) - İngiliz hüku- nin yarın tekrar bir araya gelmesini riyor: zo.rı~ keııdısıne soyletıldıgını ıdJıa et- racat firmalarımızın, alakadar Fran-
l ltnan kumandanlıgı, şımdı butun meti dün öğleden sonra Türk askeri ne menedecektir? 1 Press Association'un askeri muha- mıştır. sız itlıalat cvleriıılc derhal temasa 
l'ık~atini, ~,ra~sı.z askeri tertibab he- heyeti reisi ile Bayan Orbay w diğeri İşte işin çıkar yolu olmadığı için- birine nazaran &rlinde şayanı ka - lgeçmcleri lüzumu ha!•kında Ticat·ct 
c~ti um~ınıyesının şark cenahına tev- heyet azası şerefine Cnnton Hotel'de dir ki iki taraf da sulh şartları me- yıd bir galeynn his.c;cdilmektedir ve Ana Kan u n la r 1- Vekiileti tarafından nlakadarlaı-a teb-

etmış bulunmakfadır. bir kabul resmi tertib etmiştir. Hari- selesinde mınn kırın etmekten başka Şansöliye Hitlerlc askeri şefler ara- 1 
• ligatta bulunuhmı. tur. 

la Mulh~u~·d~n A~deniz_e .kadar Fran ciye nezareti ve Bayan ButJer htikü- yapacak bir şey göremiyecek ve ha.rb sında ciddi ihtilaflar mevcud oldu - m r z da Tadilat Yine Fransa taı afmdaıı, yumurta, 
k nı~ ~~.tun. şımalı ş.arkısı ve cenub~ met namına misafirleri karşılamıştır. uzayıp gidecektir. Uzun bir harbin ğuna şüphe yoktur. Alman harb ma- keçi derisi ve yağh tohun~ların .toplu 
)'Ur:kısı ur.ennde, Alman t~_Yyarelen, Davetliler arasında Türkiye büyük getireceği z8.f, yorgunluk, nikbinlik kinesinin en mümeyyiz sıfatı kun'el- ( Raştar3f1 1 iocide ) bir şekilde mübayaası ıçın Tıcaret 
la. ksekten u~muşlardır. Dıger ta~f- elçisi, Lord ve Lady Brwood, Lord ve kat'i bir hezimet ile birlikte yürüdü- li ve çabuk vurmak iken bu sefer Al- düşmekte idiler. Yeni iktıs!tdi hadise- Vekfilctine rotiracaatler yapılmıstır. 
t -~· merkezı Fransada, Garonne ı'le Lady Chatfield, hava mareşali lron- ğü" •. A lh k F manya bilakis Fransanın bütUn kuv- terin, ekseriyetle teferrüatta ve Bu maddeler üzerinde. de Fııınsay:ı& 
d"'illre üzerinde, keza düşman tarafın- side ,.e bayanı kara, deniz ve hava' k tgun vrubpa suıh··e ,. advul ştur. ~- vetlermi seferber etmesine Ye İngiliz 1 bazan prensiplerde, kanuıı hü - derhal satış imkanları tahakkuk ede-
a.rı u 1 1 tı 1 a o zaman usu un a a e e,, mus . • . • 

1 _çuş ar yapı mı. r. ordularına mensub yüksek zevat gö- . . . ~- . kıtantının Fransaya ge<=erek ceı>he- hüklerıne uymıyan ve hazan bu cegrndcn, alakadar ıhracatçı armu1.ın 
lılPerıgueux'de, Dordognc'de, hatta ze çarpıyordu. tenıd bır . sulh ola?ılecegıne 1.?anmak de mevzi almasına ıncydan vermiş- hükümlerle tezad haline dU\>'en teza- acilen Fransız. ithalat e\'lerilc temasa 
b llanya hududunun pek yakininde - ·-- çok safdılllk teşkıl eder. Mustakbel tir. Askeri kumanda hcyetile nazi hüratı, hükumetimizi yeui tedbirlere geçmeleri liizumu Tıcaret Vekaletince 
~ Ul~nan Bayonne'de tehlike işaretleri laUn•f makkemelarlnln sulh, adalete değil ancak "realite., ye Şeflerinin mütaleaları arasmdaki ve yeni tadillere scvkctmiş bulunmak tavsiye olunmuştur. 
~t'ilıniştir. Bu istikamette uçan Al- te~kltl istinad edebileeektir. Bizim nesilleri- fark askeri faaliyet tizcrindc bir fren tadır. Bundan maada ticaret mc\·zu- ==============:::::::::= 
dt an tay~areler:inin, Belçika üzerin - Ankara, l8 (Telefonla) - İstinaf mizin görmeğe mahkum oldukları ha- tesiri yapmaktadır. Bu fikir ihtilaf- atımızla bor·çlar kanunumuzun ah - Tu·· rkı·ye - Sovyet 
du~ geçtiktcn sonra Fransız h~~u - mahkemelerinin yeniden teşkiline kikat budur. l~rı propaganda. \'8.sıtasile durmadan kamı kısmen biribi~i~~ ~e?nhül et -
~ dan dolaştıkları, Rhone vadısın - dair Adliye Vekaleti tarafından bir Hüseyin Cabld YALÇIN dınlenmeden her tarafa yayılan ya- mekte, kısmen de bırıbırını nakzeder Mu·· nas?.b. etlerı" 
~~geçenlerin de İsviçre üzerinden uç proje hazırlanmaktadır. Bu faaliye- ...... - ..... _ ...... u ...................... lancı haberlerde de kendini göster - vaziyetler ihdas eylemekte idi. _ 
bir !arı anlaşılıyor. Bu ~ayyarelerden tin, Reisicümhurun nutuklarında jşa- H • M ı k ti mek:edir. B. Hitler Polonya sergü - Yeni tadilat ile biitüıı bu ihtiyaçlar ( Ba§\ara.f1 1 iacide) 
d kısrnı, Belçika avcı fıloJarı tarafın ret edilen "kanunların daha isabetli arıç em e e ere zeştıne atılmadan C\"Vel erkanıhar - tatmin edilecek ve ticaret kanunu· faza edildiğini fakat SaraooğlUDUh, 
!tarı Alnıanyaya süı-ülmli§tür. Alman- tatbik edilmesi,, hususundan mülhem biy~ini Almanyanın garb hududun- muzıa borçlar kanunumuz arasında Mo kovada bulunduğu zaman bir uz-
bUrı~, beyanname atmaktan mi.da, olduğu kaydedılmektedir. Tetkikat Gidecek Talebeler da. harbe mecbur ka.lmıyacağını ve bir vahdet temin olunacaktır. ıa~ma yapmağa IDU\0af!ak olamadığı 
ıtı ~Uk mesafelere kadar uçuş yap • sırasında bundan bir kaç sene ewel Fransa ile İngiltcrenin daha Yaziyet Yeni kanunların tanzim ve tedvini tarihdenberi va7.iyetin d ğışmi!diğini 
~arının, genç mür~ttebatı alıştır - hazırlanan raporlardan da istifade Ankara, 18 (Telefonla) - Tekrar almalarına meydan bile kalmadan hususunda ilim ve adli'-·e mahfelle- söylem ktedirler. Türkiyeyi, Büyük 
h_ ~hususundaki acil zaruretlerinden edı.lmektedı·r. hariç memleketlere gidecek talebeler her şeyin bitmic:ı olacagı~ nı sövlemek J 

~r "!>I" J rinde iki noktai nazar tesadüm ha - Eritanya ile Frruısaya karşı mevcud ı Reldiği anlaşılmaktadır. hakkında bazı İstanbul gazetelerinde suretile hakikati kendılerinden ket -
~ linde bulunmaktarhr: Bu noktai na- tanlıhüdlerine rağmen, Çanakkale bo-k 

0aeUe'den Rhin'e kadar, cephenin Ekrem Ko·· nı·g ve ezcümle "Tan,, da endişe verici mctmişlir. Filhakika müttefikler bu b 
ara k A • t t d""f a·ı ktedi ög~ zarlardan biri kaııunlaı-ımm bir tek ğazını kapamaktan inıtma.a mec ur ~t . ı~ında, daha derin bir süku- nc,şr~~~ a ~~a u e ı me · .r. . - meydan okuma karşısında silaha • k 

hilkürn sürmekte devam ediyor. M h k • rendıgımc gore bu karar, alakadar davrandıkları vakit Alman erkanı ve en mükemmel Avrupa kanunu e· eden ve Sovyct ~ıüküme.tini, Bal an-
, .. Ul'oPçu ateşi, mutaddan daha az ol- u a emesı memleketlerle. cer.eyan edc_n u. Z\.ın mu harbiyesi intizar edilmi.ven bir vazi- sas tutulmak ve memleket ihtivaç - larcla vukubulabılccck hır Alman ta-
"<{ 1 · na karş.ı Türki··cye müzaheret-u,.ettt.iUr. Yalnız keşif _kollarının faa- Ankara 18 (Telefonla) _ Temviz habereler netıcesınde verıl.mı~tır. B~ yet ka.rşısmda. kalıve_nn_iş.tir. Er.k. a- ları naza.rı dikkate alınarak ona göre arruzu " - -· . 

., d J lek ti d al dd- t b. .. d ti k ta ·~ d. ten alıkoyan sebcbler degı.şınemış -
2 .. evam etmektedır. tarafından nakzedilen Ekrem König mem e er en ın~~ cı . ı enu- nıharbıye nazı aske:ı ı~m M~Jıno _ır .eser vucu ~ ge rme · !'ı n;. ı- tir. Türk mahfilleri, ancak Rusyaıun, 

t>.00() Pilot Yeti tinne Ptftn.ı. hadisesinde su,.lu Hariciye memuru nattan sonra oraya gondenlecek ta- hattını geçmek gayrıkabıl oldugunu gcrı de muhtelıf memleketler meuu- . . . ~· . d ~. ı: b'l <r· • 
Otta ~ · · · h h · ·· k··ı b. 1 t tk·k d k bunl da t lf'ki kcndı vazı}e.ını e !1Ş"'ıe ı ece0ını, laat•~ wa, 18 {A.A.) - Azami iki Ruhi Bozcalı hakkındaki davaya bu lebelke:dımılzml elr an~ı mkAuş u kt ır ve buna teşebbüs etmekle mühim mik lab.ınkı te ı e ere k t .ark·a· n Be ~k-. fakat hunun da F;nıandiya nıeselesi-
'4Yl\ kadar İngiltere Kanada A- sabah saat 10 da Ankara A!hrceza mev ı e ca ma arına ım an yo ur. tarda insan r.ayiauna tahammül et - ır anun yaratma an ·ı ır. u ı ı . . .. k.. 

1 '""l ' ' ' 0 k 1• , v. • • • • 11 b. · · · tc ·h· hakk d h nın halimden sonra mum ·un oınca-lt · ~ Ya ve yeni Zelanda arasında, mahkemesinde bakılmıştır. Ruhi malı - • - me azım ge1ecegmı bıldırmektedır. yo • an ırısının rcı 1 ın a e- _ .. 
1
•. . 
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llıadad B · · d · k · ·T H.tl üz verilmiş bir karar olmadıgı- gib · gmı ı-;o\ U) or aı. u ) anın. • '"n.n ~u a. bir imparatorluk tayyare kemeye geimemişti. Vekili avukat Halayda petrol arama u~un ıçın ır ı, ~ ıye . ı ~r ~ • . . . . ı mcselcl~ri bah::>indc nasıl hareket et-
la .... llıları ınerkezi açılması için bir an- Hamid Şevketle müddeiumumi ara _ t r ti halı hazırda bu muglak vnzıyetın ılmı §ekılde ımar ~e tervıç olurunuş k . t" d ld _ 

1 
ak an-

~ Yapılacaktır. Pek yakında bu sında cürmün nazariyatı hakkında 88 ıye içinden ne surelle çıkabileceğini ta - bir fikir de yoktur. Marunafih AY - make nıyc m ck~b.ul·~~lcuo.l~~rgm 
~Usta Lo Ankara 18 (Telefonla) - Maden •· ed kt a· beli" b l . c o zaman "" ı ~ · ~ ndrada ve Ottawada ayni bir münakaşa cereyan etmiştir. Ne- . .,. . .. .. . ~ın ememe e ır. rupanın ı &§ ı tıcaret mevzuatı y b cı mili ahidlcr Bul(J"arista-

Ca~anda bir beyanname neşroluna- ticede suçluya tekrar celbname çıka- Tetkık v~. Ar~ma Ens~ıtusu .. petıol Üç Yeni İdam ,. . sa~ahiyetli ~ller tar:arıı:dan te~cüme nın n:s;~~a, Türkiye ~leylılı;de bir 
.... tır. nlması için muhakeme 9/ 12 939 ta- arama mutehassısı Cevad Eyup Taş- Bcrn, 13 ı A.A.) - D. N. B. aJan- edılerek A<llıye Vekaletıne tevdı olun . d :-a· d b 

1 
d < , b d C\.an d b. Al .. 1.. 1 . , b. . . \:ar un va ın e u un uı:.runn., ~a u 

ltı a ada tesis edilecek olan bu rihine bırakılmıştır. manm Hataydn yaptığı petrol arama sı, ır mana, o um e netı~eıcnen ır mu§ bulunmaktadır. Kara ticareti n" d b .. •le b·r vad aldıfrıua dair erice d te U d b 1 1 .. . .. usya an o; ı 0 , bttl ta z e müttefik kuvvetler için 25 -~- tetkikleri çok ümid verici neticeler cav z. e u unu ması uzerı~1e: _.u~ knnunlarını Ankara Hukuk Fakülte- teyid edilrniyen haberlere inanmamak 
c: yYareci yeti§ecektir. Menemencı·og""' lu vermiştir. Bunun üzerine Hatayda Çekoslovakyalının k~rşuna dızıldıgını si profesörlerinden ve lş Bankası tad l F k t b .. f. ahfll s , -

t<>- anadian Press'in bildirdig-ine gö- t•t·· ·· bunlardan ikisinin polis memuru ol - hukuk müşavidi Sev ket Mchmed Ali ır Bar.l a a .. u uıbı mt • 1. ekr. :ıf0' "• hu . . daimi bir jeolojik tetkik ens ı usu d ~ . . . ~ • yet - u gar munase a mm ın ·1§ mı 
l~tıe . lf;J ıçin, Amerika Birleşik Dev- Londraya Gı.dı·yor tesisine karar veıilmiştir. ugunu bıldırıyor. deniz ticareti kanunlarını da ayni fa- dikl:atle takib ediyorlar. Bulgarista-
\\al\ "inden, lngntereden ve Kanada- Çf'! ·o lo\'al•ya.cla Örfi İdare külte profesörlerinden ve Ziraat Ban nı Türk _ Soyyet müzakerelerinin a-
tıa.ca_~ltı bin talim tayyaresi satın alı- Ankara, 18 (A.A.) - İngiltere ve Roma Komu·· nı·zm Bern, 18 (A.A.) - D. N. B. ajan- kası hukuk müşa\•iri Mazhar Nedim ki~ kalmasından dolayı müteessif ol· 
~ tır. Fransa hükümetlerile bazı iktısadi sının Pragdan bildirdiğine göre. Bo- tercüme etmişlerdir. Bu iki zat Ve - duğu tebarüz ettiriliyor. Türkiyenin, 

~ontre:ı-1 Star'ın dediğine göre, a- meseleleri müzakere etmek iizere Ha AJ hd h_emya ve vl~ravya hi?1aye hükümc~ kalette müteşekkil tadilat komisyo- Alman _ Sovyet menafii ile İtalyan 
ler<l ~tlzU bulacak olan bu merkez- riciye Vekaleti umumi katibi büyük ey afJ ti, Prag şchrınde ve cıvnrında, Prag nunda da a.zadırlar. menfaatinin tesadüm ettiği Balkan· 
li~ ::lk nyI~r içinde, 10 bin ki§i ta- elç~ Num~n Menemencioğl~nun riya- Roma, 18 (A.A.) _ Roma radyo- köyle:i~de, .~~~ıo, B~r;nas \'e. H.o- Bu komisyona Vekalet erkanından larda, istikrar amili ola~ nüfuzunu 
darı ~ccktır. Tnlim görenlerin mik- eetınde bır heyet pazartesı akşamı d.. k. . tı d .. 1 d rohwıts de orfı ıdarc ılan etmıştır. ve ilim adamlanndan birçok .,.evat idamcye azimli bulundugu kanaatı , ıanı 1 . su un gece ı neşrıya n a şoy e e- B t db. Al t b h kk d ~ ~l.ı. an a daha zıyade artacaktır. Ankarn.dan Londraya hareket ede - .' . . u c ır man e nası a 111 a daha dahil bulunmaktadır. Tetkikle- herkesdc mevcuddur. 
tQU~ lnerkezlerin ilk seneler için 25 cektir. mışlır · tatbik edilmiyecektir. rin pek fazla uzamıyacağı ve yakın-
ltı 0ı:ı dola b 1 k l f . ~ . . ltalya komünizmin Balkanlara ı:;o- H ... 1 , N tk v B 1 I ._ k 1 &'llf:eı, • n u aca o an masra ı, Heyet, Malıye Vekaleti Nakıd İ§- . .. . ac ıa. uın u u da bir neticeye varacagı anlaşılmak- U gar Sıanın 88 er 
ta~int e ıle dominyonlar arasında Ieri Müdürü Celal Sait, Ticaret Ve _ kulması hakkmdakı her turlU teşeb- Prag 18 (A.A.} - D. N. B. ajan.)ı tadır. tahsis b 

~dilecektir. kaleti Dış Ticaret Umum 'Müdürü büse, İspanyada yaptığı gibi muka - bildiriyor: Sofya, 18 (A.A.) - D. N. B. ajan:.>. 
~nynnın Balknnlnrda Bürhan Zihni, Merkez Bankası Mü - vemete hazırdır. Eğer böyle bir ihti- Devlet reisi B. Hacha. bugün öğ - Lor Loylt Sofyay• geHyor bildiriyor: 

~rı· GözU Yok fettişlerinden Cabir, Hariciye Ve - mal vücud bulursa, bu, derhal, ltal- leden sonra radyoda Çek milletine Sof.ya, 18 (A.A.) - D. N. B. ajan- "az.ırlar meclisi, on sınıfın askeri 
t)iı>ıolbın, _ıs (A.A.) - Yarı resmi kulet.i kıitiblerindeıı Şadi ve 11han yanın İspanya harbindeki kadar azinı hitaben beyanatta bulunmuştur. B .,ı Lord Loy<l'un p zar sabahı bura- talimi için 700 nıilyon levı:ı tahsisat 

•hrh .. l{arr<$POnderu: gazete- Saut'taıı milrekkebtir. kur mukabelesi ile kar§ılaşacaktır. Hacha, son günlerde cereyan edenJYa ~cleceğini haber vermektedir. !vermiştir. 
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Denizaltı Gemisi Tarafından Batırılmak Faciası 

Umumi Harbde ''Gülcemal,, 
Nasıl T orpillenmişti? 
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. ''GülcemaJ,, yollu bir gemi olduğu _..l'/ı>(" _/_,q.J(' ~~~ ~ Alman Fırkalarının Gayeleri i= 1.~. in "Batmos,, vapurunu geçmiştik. ~ . .ı..~ L ~~~\!"f~'W e= := 
11., • • ·.·~ 1•t1f' t;..:-.,,,r.o ~ :~·~ = 
•'IÜmunei Hamiyyet,, muhribi bor- 91.r,t:.,, '1/,bn~ // ~v--. ~ ... ~~ ı E _ 48 _ halk kütleleri nazarında ultimato- ya sürüklenip te Avusturynnın bu- :: daınızda seyrediyor ve Marmaraya "' ~ ~~ ...z/ ,;,.ı,,;~./.l'V~_.,,, ./~ 
gi~i§ olan düşman tahtelbahirleri- ~it;t'f~-. . :;,ı; ~- ....;.>_,;,, -: • • = Hatta ihtiyar Avusturyayı ibti- mun edası çok fazla mutedildi ve na doğrudan doğruya sebebiyet = 
lie karşı iki nakliyeyi setir ve himaye &'u1~ · ~-">7 ij ~. ( § yar lmperator olmadan düşünebil- hiçbir veçhile müteharrikane ve vermemiş olması ve bu suretle A-
lçin zikzaklar yapıyordu. "Gillcemal,, rf;.,"';;n A" ;-1 <f~n:' ·"'. . . . ~ mek kabil miydi?. anif değildi. Bu hakikatler! inkara vusturya devletinin dahili politika __ 

.... :..(,,_' ·-~'IC'/F v•w. ~, "'0".r'.tı.-" lk k b' d b · · ··ı·h l d d 1 müttefi lli\'ırya on beş, on altı mil yaptığın- -- ~- ,,_ ~ .., = Vaktile Marie _ Therese'in kur- ka ışaca ır a am eyınsız ve mu a aza arın an o ayı. -
dan "Batmos,, vapuru bize yetişemi- .tlıi~ ~f.:.:Z:, .~ a::· .;;/!';, § ban olduğu facia derhal tekerrür hafızas~ bir kafadan yahu~ fer- kinin yanında yer almak için icab 5 
l'or, çok geride kalıyordu. 4t6J~~-:ta4y.d-«s•c.,;.t'), = etmiyecek miyai? manh bır yalancıdan başka bır şey eden karar kuvvetine malik bulun-

'!'> • t'..ı ,,,. - ;r; /_, i ı:=E! olamaz maması idi. İmparatorluğun blav = oir aralık "Nümunei Hamiyyet,, ~--4!:b~n.,.-.4'f..r_.,.,_;: ·~ E3 Hayır Viyananın hükümet me- · ;:,; 
~ol vererek bize yetişti ve süvarisi ,1~,~.//.,,;~ ,ı~t~~-~4.l',. · ·; ) J '4 ·· g§ hafiline 'harbe sebeb oldukları baş- 1914 harbi. Allah ş:ıhiddlr, halk ekseriyeti derhal bu karara sabo- = 
ltıegafonla süvarimiz Ifara Ziya. kap- ~ aMl:ar.. ;j,/;~~~, M./~... ~ ~ ;;;;;; ka türlü dikkat etselerdi harbden kütlelerine zorla kabul ettiril<'n taj yapmağa knlkacak ve müttefik § 
lana seslendi: .~L:.2,,u::,,Jklf,,,.u~ ı%&~ -· il belki de ictinab cdileceı'H yolunda hir harb olmanu~tır; bilakis biitiin tarafından istenen yardımı ifadan 9 

L 
g muahazelerde bulunın:k hakika-ıhallun arzu ettiği bir ha.rb idi. ise imparatorluğu parça parça et- § t - Ziya kaptan, yol kes! "Batmos,, _.t-· 1 h l' k . B t hl'k -

b~~~a yolsuz. Siz ona tabi olun. Biri- ,, !'/- · .ı.. ğj ·J".; •.ıXL~ı.-:;:ı·ı:~ · ... ··.··_ \\, !§§ ten haksızdır. Art.ık harbden icti- . Umumi emniy~tsizl~ğe nihayet meyi terci ey ıye~e ~1 ·• u e. ı e ~ 
h~rınden fazla uzak düşen iki tekneyi ,,._.§' J--A~ ~y, · .. ,;-.,, ,,1, •.;.,;:, . r.ı-............ -~---· .,...-::-_ ... -..r.. ... ._,.....,c..-_~ .. -."'..r-• ·~----~ § nab edilemezdi. Olsa olsa onu bir ı bır had çekmek ı~tenıyordu. İşte artık bertaraf edılmışti. İhtıy:r ~ 
ıınayei mesuliyetini üzerime ala _ = iki sene geciktirmek mümkündü. \iki milyondan fa~la. i~anm ve imparatorlu~ islese de istemese e a 

lrıaın... 1 Et~m ~isin resmi \'e denizcilik hüviy~t c!i!dam g Fakat Avusturya diplomasisine ol- genç alınanların ıhtiyan surette kav~~ etmege mecburdu.. ~ 
.. l<nra Ziya kaptan "Giilcemal,, e = duğu kadar Alman diplomasisine askere koşmaları ve kanları.?ın son }.~un~?.aaya karşı benıın şahsi ~ 

guvcniyordu. o da megafonla: r,ir kere şahlanmış, geminin baş üs- - Kunda! .. Emrini \'erdi. ggı de bir felaket gelecekse 0 ictinabı damlasına kadar vatanı mudafaa- v~zı~etım gayet sade ve aç1k~ı. ;;;;;; 
.ı_- Efendi kaptan! Miisaade edin tünden sular akmaya başlamıştı. Ken "Gülcemal,, torpidolanınca "Nü - === imkansız hesab gününü tecile mut- ya hazır bulunmaları ancak bu su- Fıkrımce, Avusturya Ye Macans: 
~ben yol vererek gideyim. Batmos dimi derhal güverteye attım. Kapor- munei Hamiyet,, kumandanı süvarı- == tasıl çalışmış olmasından gelecek.lret.le anlaşılabilir.· ~n. Sır~istan tarafında~ ~erh~ngı ~ 
~t.ı Yedi milden fazla yapamıyor. tadan çıkarken içeriye hücum 1 mize: ti. Çünkü bu gün en gayrimüsaid ••• bır tarzı~e elde etmek ıçı~ muca- 8 
~!l ba§llllın çaresini görürüm, dedi ~den sular kar§ısında geminin bat - - Ziya kaptan! diye seslenmiş, ~ bir zamanda gelip çatacaktı. Emin Benim için de bu saatler genç- ?~le etmıyordu. Bu kendı bekası ;;; 
':ıc lle muhrib süvarisinin mesuliyet makta olduğunu zannettim. Prova siz torpidolandınız ben "Batmos,, u -- olunuz ki sulbü kurtarmak ic;in liğimin elim intibalarından ıçın Alman~a~ın, ~ar.ol~ak Y_ah.ud ~ 
~b~l edemiyeccğini tekrar etmesi llireğinin dibinden ba~ füıtiine fırla - himayeye çalışacağım. Siz başınızın 5 bir gayret d:ıha harbi daha g&.y- sanki bir kurtuluş saatleri olmuş- yo~ ?l:nak ıçın, hur~ıye:ı. ve ı~~k- ~ 
~tıne istaper ederek "Batmos,, u dım ve arkadaşım serdümen Tirebo- çaresine bakın. Düşman "Batmos,, u = rimüsaid bir zamana tehir etmek- tur. Bugün velveleli bir §eVk ve balı ı_çı!1. Al?1an mı~etının muca- ;;;;;:;; 
"ıekJ - b l dk N'h t "B t 1 1 S ·d · · b ·· t·· d .. d"' = b k b" · · kt' h .. ··ki k a· ··kt" delesı ıdı Bısmarck ın Almanyası = crnege aşa ı . ı aye a - u u aı reısı aş us un e gor um. da torpidolamış.. ;._ ten aş a ır netıee vermıyece - ı. eyecana suru enere ız ço U· • . • • . =: 
~as,, bize yetişti, önümüze geçti, biz Süvarimiz Kara Ziya kaptanın me- "Gülcemal,, in telsizi de geminin = Hayır, bu harbi istememiş olan ğiimü ve böyle bir devirde yaşıya- ~ı~dı harbetm~k mecburıyetınSde ~ 
"\! ''a 11 b b t• AI t k ::::; b" d h' l b t' b 'l k d . . d·~· d d l ıdı Ecdadın Wıssembourg'dan e~ 1 oın'! rım yo a u a ı man e ne- tin ve vakur sesi aksetti: torpidolandığını bildirmiş ve imdad ::= ır a am ıç o mazsa unun ne ı-

1 
ı me saa etını ver ıgın en o a- · , , . k h be 

"' ı tak"be b l dk = .. d" .. k t" . .. Ali h .. k tti ~· . .. 1 k dana 'e Parıse adar mu nre -ı aş a ı . - Etem, ofrlum, feneri alıp baş istemiş. Bu haber İstanbula varınca == celerım uşunmc ccsare mı gos- yı a a şu re gımı soy eme - h dök 
I! ~ == . . . lerde kanlarını ka ramanca e- ~ li C§ki böyle yapacağımıza yol ve- taraftaki yaraya bakm ! Ambarlarda araba vapuru da dahil olduğu halde == termclıdır. Avusturya Vl feda el· ten hıç utanmıyorum. es 

"P UZaklaşa imişiz... Her ne ise su var mı?. Şirketihayriye ve Seyrisefainin seva- mck lazımgelecekti. · Maamafih, Hürriyet uğrunda, bir mücadele- rek fethettikleri şeyler Alman E3 

l!atınos o'"nd" biz arkada fıstıki h'J' ·· · l h k t t F-i--- harb yine çıkacaktı. Fakat sair bü- ~·c girişilmiRti. Hem öyle bir müca- gençliği .tarafınd. an yeniden kaza- ~ ~ '' "• • • Merhum Ziya kaptanın sanki hiç ı ı mucavıre vapur arı are e e - _. 8 ~ kam yol alarak rotamızı "Çanak- b' 1 .b. t r t l" mişler bize imdad için tmralıya yol tün kavimlerin bize karşı bir kav- dele ki dünya hiçbir zaman bundan nılmak ıcab ediyordu. Fakat bu 9 
ale,, ye tanzim ettik. ır şe~ 0 mamış. gkı ı e adşsız, d c haş-l ___ gası ::-eklinde dei!il Habsbourg'lar daha şiddetlisini ~örmemi§ti. Çün-1 mücadele e.ğcr niha:y. ·.ete kadar mu- § ~ . . . d 

1 
sız croır verınesı arşısın a er a vermişler . ,, ~ _ ~ = 

~ .... dınıd~kı askerın kuman
1 

an arı kendimi topladım. Koca Türk deniz- "Muaveneti Milliye,, muhribi de = nıonarııisinin parçalanması şekli I kü mukadderatın çar hı döner dön- zafferane ıdare edıhrse, o zaman a 
ti'« ı kupcştelere sıralamış ar ve · . . . . 1 k"' "'k b' ç kk led d" k t 1 · · · · 1 = altında vukua gelecekti. O zaman mt•z, büvük halk kütlelerinde bu bizim kavmimiz gelip büyük mil- §§ 
~ııizdc tahtelbahir pcriskopu görür cısını gemının yara anması uçu . ır 1 ana a İ en on er eln e sı1:ımızı a - =~ <fa ya A vusluryaya yardım etmek 1 cl~fa Sırbistanın yahud A'.vusturya- !etler m. ahfcli.nd. e, harici şevket ve § 
~~-- . telaRa bile düşürmemişti Vapurdaki mış, o da mralıya Y0 vermış. 1 ı t t ı l ktı -
ı ·uıez ateş açmalarını emretmış - ı s · =~ iı;in harbe iştirak kararı verilecek- nın mukadderatı değil Alman mil- sa ve ı e, yer.mı a aca _ve 0 za.- a 
etdı' u h '" h d 'kler mav binlerce canın kendisine bir vedia ol- Bu müddet zarfında biz demirle - Al t 1 t krar ==ı 

>.. • n.a raman .me mc cı , · ı _ . . ti. yahud kollan saiı"erip kade -
1 
letinin hayatının yahud sonunun man.. man ım.paı:a .or ı~gu e . == 

"'1t "'ide "arde"elelere sıralanmışlar dugunu bır an bıle unutmamış olan miş, can kurtaranları mayna etmiş = s lhu kudreth ılticagahı halıne = " • • --= riıı yerine gelmesini beklemek icab rncvzuu bah~olduğu kanaati belir- u n . ~ 
~ellizin ~üzünde görecekleri perisko~ ı Kara Ziya kaptan, tü~lerimi ürper- ve gemideki askeri lmralıya çıkar - r:= edecekti. di. 1 gelecek, çocuklarını sulh aşkıle E3 
Pıı atesc ha~ırlaumışlardı. '

1 
ten bir metanet ve 80~.k. kanlılıkla ı maya başlamı~tık. Fakat bugiin harb ba~langıcmı 1 Hıı.sıh, uııın seneler devam et- hergünl{Ü ekmekle. rind. c.n mahrum ~ 

b _n d lt d ki k 1 A manevra yapıvor, gemısını kurtar - Bütün bu ameliye bü'-'ilk bir sü - ıb k k b t d 3 ~ ~ e ,a ı an se ze at ar Y - 1 v • d J • <'n çok tel'in edenler \'e akilane mü· miş bir körlüktm sonra, halk ken- ıra nıa nıec urıye mı uymıya- ~ 
~ vardiyeeini deği~tirmd< ve al'!<U- maya ugraşıyor u. kfınet ve sekinetle yapılıyor, küçüle := talcalar dermeyan eyl:yenler ha-ıdi istikbalini vazıh bir surette gö- caktı. ~ 

:";tın serdümen l{artallı Mustafadan Said reisle birlikte feneri kaparak bir telaş eseri görülmüyordu. Ben s reketleri bu harbe en çok sebebi- rliyordu. I3u suretledir ki o muaz-1 Vaktile, pek genç ve delikanlı i- ~ 
\> diya almak için kamarama inmiş, baş tarafın torpillenen yerine indik. Mehmedciğin öli.im karşısında gös - ~ yet vermesi zaruri olacal< kimse- ?.am mücadelenin b:ı.şlangıcından ken, benim için milli şe\·k ,.e heye- §l 
Yeltıek yiyordum. Suların bölmelere dayandığını ve terdiği böyle harikulade metanet ve ~ k• .. dir. itibaren coşkun bir şevk ve heye.lcanın boş bir hulyadan ibaret ol- ~ 
la llu esnada güneş batmış, etraf a· iki k~çük deli~t.e~ ba~ a~bara sula-' cesareti seyrede ede onun ezeli 3.şıkı ~ Yirmi otuz senedenbcri. Alman cana icab eden ciddiyet karıştı. Bu 1 madığı~ı isbat . imkanını bulmayı ; 

ca karanhğ bürünmüştü. "Gülce· rın hucum ettıgını gordilk. Hemen oldum. Ah efendi, Mehmedciği can· ~usval . Demokrasisi Ruslar aley-1 his halktaki coşkunluğun basit bir temennı ederdım. Çok kere bana 23 

tQaı, lmral yıa bôrdal· mıf: adanın iki kavale yaparak delikleri tıkadık d k · · b · 'b" t hl'ke F __ h.:nde harh için en hilekfıran_c talı- ta.ıaş_ alevi olmamasını .. temin etti. es.as itib_arile haklı_ olm .. adan hurr. a. ~== lıı.1ttl'-- 1 
• w a -:;• · ve derhal sü,·ariye vaziyeti rapor an sevme ıçın enım gı 1 e 1 

eli.it U\:n on mıl açıgında seyredıyor- . 

1 

dakikalarında onu yakından tanıma- = rndC'J e koyulmuştu. Halbukı mer- Cıddıyete pek çok luzum vardı. dıye bagırmak bır gunahtır gıbı ::::J 

· ettım: ı 1 B'l · h b" ·ı b'r § kt:z fırkası. elini mahiyette müla- Umumiyetle başlıyan mücadelenin gelirdi. ==""'" 
Önii .... ·· d k' t· k kt - Efendi kaptan bölmeler suyu hı... ı senız fo dn~k~al ak hıçı .mez·d· ı - h kk h = b ""ııuz e ı çay zry ın ve e me en ' amaset ve e a ar ı azınesı ır. · -- luı1alar dolayısile, Avusturya dev- uzunluğu ve devamı n ında iç Çünkü hiçbir şakaya tahammülü § 
tı~:~t yemeğimi masanın i.izerine ha- tutuyor, iki küçük delik vardı: Tı • ı Henüz .. 500,, kadar asker çıkar _ - - ıetini Alman politika.<ıının köşe taşı bir fikir beslenmiyordu. Kışın ev· olmıyan bir yerde bu kelimeyi te· = 

'<\lllakla meşguldüm. Kese kağıdı- kadık. . k ki 1 ·· .. .1 -==~ ve merkezi haline sokınnğa en çok lere dönüleceği ve yeni temeller ü- la.ffuz etmiş olmadan kim onu kul- ~ 
~Ilı i • · · · · · • Bu müddet zarfında sü,·arimiz icap mıştı as an kopru vapuı anınızın = 

Çındekı zeytınler elımde ıdı. b" d _ ld'kl . . .. d"'k B' yarc~ım etmi§ti. Şimdi. bu hatala- zerinde ~?.kin sakin çah~makta de- !anmak cesaretini kendinde bula- ~ 
llirct b' 'd b" ·ı· ı eden tertibatı almış, gemideki filika- ıze ogru ge 1 erını gor u · ıraz rın neticelerine katlanmak lazım· \'am c<lileccfö zannolunuvordu. bilirdi? Mukadderat mabud""'ı·nı·n 23_ ~t en ıre gemı en ır sı a 1 ça - . _ ~ .J ~ 
lısıdır başladı ve bir saniye geç - !arla can. .ırnrtar~n sandalları:°1ız~ sonra "Muaveneti Milliye,, de yetiş- = di Vuku gelen ~ey behemehal \"U- İnsan ar7.u ettiği şeyi ümid eder biaman eli kavimler ve insanlar = 

~en rnüthiş bir sadme gemiyi te- neta etmıştık. Yanı herkes vazıfesı ti. Süvarimize: ~ kua gelecekti. Alf!an hükumetinin ve ona inanır. Milletin büyük ekse- hakkında hissiyatlarının ~amimiye- Ô 
~en tırnağa kadar sarstı. Daha tü- başına geçmiş, gemi battığı ~~kika- - Ziya kaptan! Ben de burada - kabahati, sulhü idame etmek endi- riyeti çoktan beri daimi cmniyetsiz-ı tine göre hüküm vermeğe başlad!- ~~ 
ı ~Yayımlarını işitince bir düşman da bunların hemen mayna edılıp as- yım. Merak etme!.. diye seslendi. 53 ~esile, hiicuz:ı için müs~id olan za-

1 
li~ü:n ~·orgundu. Binaennle~h ~l~Ç ğı yerde bunu söylemiş olmak la- ! 

:b~lbahri ile karşılaştığımızı anla- ker yüklemeleri temin olunmuştu. Köprü vapurları artık "Gülcemal,, in § man1arın daıma geçmesıne meydanı kımscnın Avusturya - Sırb ıhtıla- zımdı. t~te onun için, kalbim, daha -
%ın. Şimdi "Gülcemal,, yavaş yavaş bordasına yanaşarak asker alıyor ~ ver1?esini_n ve dün_y~ sulhünün ida-ı fının sulhpen·ernn~ hal:!ne. in.an- milyonlarca insanın kalbi gibi, bu :-.a 

~'l'ı.ıorpi~onun infilakı~ı müte~kı~ t~r~lı a.dasına. doğru ilerliyordu. Ge-' ve Çanakkaleye hareket ediyorlardı. ::::q mcsı baglarının ıçıne tutulmasın- maması ve hcrkesın katı bır ıza- felc verici ihtisastan nihayet halas ~ 
~ lldııgum kamara zından kesıldi. mının bır tehlıkeye maruz bulunma- Gemide kalan hayvanları da araba s da ve bu suretl.e bir. dün~~a. ittifa-ı hata !ntizar . etmesi pek akı~ ere- olduı';rumdan dolayı gururlu bir sa- ;~ 
~trıaram da geminin bı:ış tarafında dığına kanaat getirdikten sonra dok-' vapuruna yükledik. ~ k~~a k:ır~an g~tmes~.nde ıdı. .. B~ I cek bı.r .şeydır. ~e? de b~ mılyon- adetle kabarıyordu. Deutschland !ij 
ı. lt?ı.uyordu. Tahtelbahirin attığı tora çıkıp başımı sardırdım. j "G t .. k" .. d 1 t b 1 a dunya ıttıfakı ıse dunya ımlhunuJ larca ınsanların ıçınde ıdım. tiber Aıt.es'i 0 kadar çok terennüm ~ ."?'Pil Y" .. .. .. . . d .. ayre ., romor oru e s an u - -=-= = 
~ . d: geminin baş tarafına isa - uzum go~ ~~ ıçın e guver- dan gelmiş bordamıza rampa ederek :: idame gayretlerine karşı bir diin- Hücum haberi Münihtc duyulur etmiş ve avazım çıktığı kadar ~ 
\ı. etınışti. Yani torpil hemen hemen teye çıkınca suvarımın: =-:-:--.· Y.n . . h. arbi tutuşturmak azmini ileri 

1 

duyulmaz, zihnimden iki düşünce Hcil ! diye haykırmı§tım ki, bir ::..._:a_ 
ıa~ 1 baş ambara hortumunu uzatıp am - ı 
~. ~rırnm altında infilak eylemiş- - Etem, iskandili eline al, iskandil -=-:=--__ .: suruyordu. geçti: tptida, hn rbin artık içtinabı ll:tfu rabbani olmak iizere, ar- = __ ::::: llo- bara sızıntı yapan suyu baRmaya 
d,;, g"Uk infilak sesinin kulaklarım- et. Demirliyeceğim!. Emrini işittim. Viyana hükfımeti o zaman iılti- imkansız hale girmesi, sonra da tık e7.ell \'C ebedi Hakimin ""-"'-Ei 
"ltı ·h başlamıştı. O gün İmralı öniinde kal- - =-ıı 
~ı11 1 tizazile beraber kendimi tava- llk iskandilde 15 kulaç su buldum. E: matoma daha uzlaşıcı bir eda ver-' Habsbourg'lar imparatorluğunun mahkemesi huzuruna çıka _ E:5 

ı.~ llotrcllerine ~çarpmış gördüm ve İkinci iskandilde 8 kulaç buldum. dık ve karanlık basar basmaz demir ~ mi_ş,ols. a id. i bu va. ziyettc hiçbir şey işimdi ittifakı muhafazaya mecbur rak bu hisis.vatın dogruw Ju!funu :~ 
"fıı .... dan alıp yanm yolla İstanbula geldik, 1 = __ .: ~ - -tııu ""<ll sızan hanlar yilzümü ört- Biraz daha ilerledikten sonra attı - . :-:c-:...,...-_ degıştınnıyecektı. Olsa olsa hal- bııiunması. Çiinkü benim her ? .. a- isbat edebilmek hakkını istihsal et- ~ 

: bir halde tekrar yere düştüm. ğım üçüncü iskandilde 4 kulaç su Köprülerden geçerek Halice girdik; _ kın nefret ve itirazı karşısında sü- man en çok korktuğum şey günün tiğime emin bulunuyordum. E~ 

~~~;:.~~~.il~~·~~ül~;:!;:. :~:ı:.:.:;~or ettim Bunun üze- kıçtan kara Unk;~~·:· bağladık. ~ıııı~lıılılı:lllillmfıillıiılı~llnllli~fuQ~UullnnlıUnınınımDı\TilılınıttmiılıDnıınmınu~ınıııını1ımiiiMı11MıiuıınınııımmumııumnüınmlilııllıiôiiınliffiilıBınl 
t~ez ağası Mustafa ağa, diğer a- - Buyurunuz. 
>~1 "dan dahn atik davranark kah · Diyerek, yer gösterdi. Biraz hoş -
':ı heınen Aliçonun çadırına yolla beşten sonra, kahya: 
~ - Pehlivan, Mustafa ağa seni ye-

ttıı~t~~a ağanın kahyası şeytan, meğe davet eder, dedi. 
'ıu11ıı gormüş bir adamdı, Aliçonun Aliço; Rumeli beylerinin ve ağala-

>ı.u duğu yere girdi. nnın ne hovarda adam olduklarını 
:ıtri ÇQ; hemşerilerinin kurduğu a - bildiği için derhal cevab verdi: 
~li: bir çadıra inmişti. Bu çadır ne - Müsaade buyursunlar ... Burada 
~ an çadırı ve ne de ağalardan hemşerilerimin yanında kalacağım. 
~il. kazan kaynattığı yerdi. - Ayıb olmaz mı pehlivan? .. 

't:ı-ı ;ezu Mustafa ağanın kahyası i- - Hemşerilcrimi bırakıp gitmek 
~~~ldı. Selam verdi ve Aliçoya hi- daha ayıb değil mi ? 

- İyi amma, ne de olsa hemşeri
lerin yabancı değillerdir. lı.' l> . 

"il. ehhvan, hoş geldin, safa gel -

~ Diy 
hı~ı~() \tatlı dille konuemağa başladı. 
~~ U adamı tanıyordu. Sereze, 

~~ar 0~ güreşlerine gittiği zaman 
\~ a aganın çiftliğinde misafir 
~elltı. E:f\hyn ona yabancı değildi. 
'1.1 "•~ kfüıyaya nezaketle mukabele 

- ....... . 
- Ağa, sofrada seni bekliyor. 
Aliço, duraladı. Ne cevab vereceği

ni şaşırdı. Et•afmda bulunanlar: 
- Pehlivan, kalk git, ayıbdır. 
Dediler. O da kahyanın ardına dü

Ş<'rek Mustafa ağanın C'adırına gitti. 
Ağanın çadırında sofralar kurul -

- İyi amma; bir pehlivan nihayet 
bir ağaya tabi olmalıdır. 

- Olmasa ne çıkar?. 
- Şimdiye kadar adet olagelmiş-

r 26 JENE BAŞ PEHLİYAt4llKEDEN MEŞHUR 
.· . KEL ALiÇONUN GüREJLERi 

No: ts 

muştu. Geniş bakır :;iniler üzerine 
boylu boyunca kızartılmış kuzular u
zatılmıştı. 

Aliço; içeri girer girmez herkes bu
yur etti. Hatta, Mustafa ağa bile ol
duğu yerden ayağa kalkarak pehli -

tir. 
- Ben, bu adeti bozmak istiyorum. 

YAZAN: M. Sami KARAYEL - Bozamazsın pehlivan?.. Sürü-
den ayrılanı kurd kapar. 

Ağa, bir aralık pehlivana sordu: - Ağam, ben kuzu değilim ki kap-
- Pehlivan, ne o, Ali ağa ile ara- sın!. 

nız mı açıldı? - Yanılıyorsun pehlivan. 
- Hayır; hiçbir vakit.... - Zannetmiyorum. 
·- Niçin ağa ile beraber gelmedin? ı - Pehlivanların meydan yerlerin
- İşlerim vardı.. deki zaferini ağalar ve beyler temin 
Ağa, Aliçonun bu. son sözüne güle- eder. Eğer, ağalar ve beyler olmazsa 

vanı elinden tutup yanına alıp oturt- rek: pehlivan yalnız başına kalır.. oldu, 

tu. - Peki, öyle ise buraya geldiğin olmadı diye hakkını yerler ve kendi 
Yemek başlamıştı. Bir yandan da halde neden ağanın çadırına gitme - pehlivanlarını kazandırırlar. 

şundan bundan konuşuluyordu. Ali - din?. _ İşte; ben de bunu bildiğim için, 
ço; hiç lata karı!Jmıyordu. Ağanın bu sözleri Aliçonun kel ka· ağaların ve beylerin vereceği zafer-

Yemekler yendikten sonra, konuş· fasını kızdırmıştı. den uzaklaşmak istedim .. 
malar daha ziyade genişlemişti. Mus- Derhal cevab verdi: - Yapamazsın? 
tafn ~a .. Aliçoyu a\'lamağa çalısıyor- - Ağam, ben kiın$eye köle olmak - Ben yapayun da si.z rle görü-
cla. ~'5tem~ ilz!. 

- İmkanı yok, çıvgar getirirkr. 
- Ben, bir pehlivanı çivi yukarı 

yendikten sonra, kim ne diyebilir?. 
Diyerek münakaşa uzamıştı. Aliço, 

çok sert ce\'ablar veriyordu. Çünkü, 
~fustafa ağanın kendisini avlamak 
istediğinin farkında idi. 
Milnakaşamn bir yerinde Mustafa 

ağa sordu: 
- Pehlivan, arzu edersen benim 

yanıma gel! 
- TeşekkUr ederim ağam, karar 

verdim, kimsenin yanına gitmiyece· 
ğim. Başlı, ba§Ina güreşeceğim .. 

- ..... . 
- Eğer, bir ağanın yanında kal . 

mış olsaydım, Ali ağanın yanında 
kalırdım ... ÇilnkU, bu adam bana çolı 
baktı. Hele hapishanede olduğum 
mUddetçe daima harçlığımı yolla· 
dı. Bu sebeble beni mazur görünüz. 
Misafirperverliğinize teşekkür ede . 
rim •. 

[Devamı \'ar] 
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1 b·ı· ·· ·· ı . getirdıg Artı~ hakikati seziyordu: Para.sız, den otomo ı ı sunıp ya ıya e· 
Bekliyorum 

Yaz an : Okt•J Akbal 

·Erzincan eğitmen kursu Onu No. 45 Nakleden : BL YİYE SAKAR 

Akşamlar!, güneş_ ufukda_ ya,·aş,dü.~t~nü söy~~~kleri zan~an, o göz 
yavaş silinirken, daglara dogru uza- lcıı.nı a~"ITltŞ, butun sesiyle. . 
yan yola çıkar, uzun, upur.un yolu 

1 

- Hayır .. hayır .. Bu olamaz, dıye 
dakikalarca, hazan saatlerce süzer, bağırmıştı. 
sonra san saçluını e..::;en rüzgarın a- Sonra çılgın gibi yola koşmuş, Ha
hengine bırakarak tcktC:tr köye dö - sanım geliyor, diye saatlerce bekle -
nerdi. mişti. O gilııden sonra bir takını tu-

Bütün köyün kadmbrı, erkeklen haf haller takıumıya başladı. 
'ona acırdı. Bazao ona soıarhr: Artık köylüler ona: 

- Nereye gidiyorsun Zeyneb hcı , - I> .li, diyorlardı. 
akşam? ... derlcrui. Bazı geceler herkes uykuda iken 

Daima iki kelımcylc cev:ıb verir<lı: dışarıya çıkıyor. ağlıya ağlıya yo~ 
- Onu bekliyorum. girHn l'abaha kadar Hnsanını bekli
Zeyneb, köy e..,rnfından Hi.i. cyın a- yorılıı. 

ğanm kızıydı, onu ~nelcrcc e\·vcl kö- 1 Babası l.ıu hali giirünce onu. eve 
yün en yakışıklı el hk.ınlı,,ı ola..'l Hcl- h~ıpsetmek istedi, fakat bu tedbır de 
sanla evlendırdikler! ı.aman bu~ün ko ı: c yaramayınca onu kendi hali!lde 
ylin kızlal'l onu kuı.-anmı tı. bırakmak me··buriyctinde kaldı. 

Zeyn b \'C Hasan mesud bır lı ... ) at Artık Zeyneb gece, gündüz her 1.a-

Olan 
pulsuz, ailesiz görünen bir soför ün. i<.;in şoförünü hafifçe tekdir mı ettt:

1
. 

patronunun nazarında hiç kıymet liydi, yoksa. adamakıllı h~lamah rıı Muhitlerine Çok Faydalı 
Geneler Mllsamereler Veriyorlar 

ve ehemmiyeti olur muyJu ?. dı? Bnnu pek kcslircmiyo_rtlu. ..,.. 
Böyle bir düşiince altında, her şe-I Fakat, enerjik t>im_ası, bırt~ıı~~ gıet 

yi, terbiyesi ve tahsili, moral inceliği li düşüncelerin tesinle adeta eli'~,. 
hepsi dağılıp gitti ve bunların yerine emareleri gösteren g~ç adaın kil et 
kaba, kuvvetten başka bir şeye da- şısında daha ziyade bır ~cr~a~iJ· 
yanmak istemiyen bir ruh kaim oldu. hıssinin \tyan~ığıuı_ .:a~kc~ti. \: blf 

• 

Yumruklarım o derece kuvvet ve tün ruhunun ıncclıgıru gostcre 
asabiyetle sıktı ki eldivenleri çatır- ta\•ırla; . , . ., 'Jitte 
dıyarak dıkişlerinden ayııldı. Çok - Allahım. ymc ııe olu.} oı · . 1:'.v· 

1 •• •• .1·· ·· ? dedı P 
kuvvetli olduğ:u~u, ve ~ır_ıl:ı-1'. ~zzeti ne ~ib~. bir -ı_eY d.uşunu~ı:w. · ~ gı· 
nefsini tamir ıçın her ıkısını bıroen velıı soyleym bana, bo.} le ııereY 
yakalıyarnk birer paçavra gibi sıl - diyorsunuz': 

1 
kerek bir yana fırlatacak ikth.1 ırda Mehıncd, Haleye ccvab veı ınc < ııiı 
bulunduğunu bilmiyor d,.;ğildi. ı;in ağzından signrasmı yeı·e atn! 

Bir kere daha, önünde gidip gelen :.oğı.ıl~ bir sesle: ·.:ı 
çifte baktı. Feridun, hnkikaten bir 1 _ Evıme gidıyordum, cevabını \ 
aşık, belki de samimi bir aşık rolü c!i. . ol· 
oyıuyacak şekilde idi; fakat, öteki, - Demek iki d kika geç gelnıiŞ t· 
şımarık ve yalancı kız. sanki gözlerilc saydım, burada. sizi görme len gı 
ta uzaktan kendisine tebessüm edi- mis olacaktınız? ç 
yor gihi idi. . ~!ehmed cevab vermedi. Ve g~· 

.,, Mchnıed artık dayanamadı.· G lib kızın yanında bulunmasının kerıd, • 

11. 1 . b' .:ıı- Beyin kızım o derece sert bakışlarla ıı!in yah<lan ve işinden m ni oıaını~:l 

sürmeğc başladıl"ı'. Zeyneb Ha:-:m - man volun başını bekliyor, geceleri 
sız duramıyor. Hnsaa iş.inı bilırir bi- ı::o:mk. sokak lııckırarak dolaşıyordu. 
tirmez ~oluğu sevgili karısmm yanın- Aradan seneler geçmiş, lakin 7~y
da alıyordu. Llikin bu mesud hay t nebin hali değişmemişti. Bir zaman 
çok sürmedi. Üç ay s0ınra \'alanın tch 'sonra Zeyneb oı·talıktan kayboldu. 0-
iikeye düştüğü, dü~mamn yurda gir- nun ucreye gittiğini kimse bilmiyor
diği haberi köye geldi. du. Bab3.sı onu her yerde arattı, kü-

Bu haber büti.in yürekleri dağl:ımıs çük bir i:re bile tesadüf etmediler. 
herkesi derin bir kedere g:ırketmışti. Lakin çok geçmeden dağdan gelen 
Çok geçmeden köy delikanlıla::-ı gönül çoban şu haberi getirdi: 
ıu olarak cepheye gittiler, tabii Ha • _Dağda hortlak var .. 
san da beraber... Bu haber saf köyliiler arasında 

Kur..;, mua ım en ır araua .. . . · ı d k" ... · suzdu kı, Halenın dudak ann a ı ıx· c·ağıua kani irli. 
Eı-zincan (Hususi) _ Yurdun her kurslarımızı gelecek yıi içincic artır- bessümüıı, mes__afenin -~za.~hğma rağ-1 Btınn Hale de anlamı~ı. Fı:ı.ka.t. :; 

köşesinde olduğu gibi En:incanda mak lütfun~a bulu?acak olan ~ayın 'men k~yboldugunu go.rclu: 'dif!ini hıma.mile kaybetmemiş old ıı· 
da yıldan yıla sayısı artan köy okul- büyüklcrimıze Erzıncanlıların ıçlcn Ve bır~en gayet sak~n ~ır trıvır ~n-LGin aklıselimi, Hizumsuz bir ınertı t 
!arının yetiştirdiği talebe miktan kopan sevgi ve saygılarile minnet ve kınd!, ~nı surc~te .. al~ıgı hır karar ıle met hissine kapılarak bir dnhıı tarı'~· 
yüzler glildürücü ve göğüsler kabar- şükranlarını sunarız. d:~ı~kı hı_ddetı s.ılmn -~ulınustu. M?- ~tnıcsine imkan veı:niyece~ bazt :111 
tı cı bir yeküna baliğ olmaktadır. Es- Erzincan eğitmen kursu muallim toru ıŞlettı ve ou.mıobılı normal bır ı.:üncesiz sözler soylemesıne ın 

Zeyneb ço~ ~.ev?.iği Hasanı~ ayrılı- bomba gibi patladı, çoban onunla pı
şmdan çok uzuldu; fakat aglaınadı, nar başında karşılaşmıştı. Hortlak 
Türk kızı~a. ~ğ.la~ak yakı,.u· mı}·dı? beyaz bir entari giymiş ve sarı saç-

Aylıır bırıbırmı kovaladı, artık Ha- hır omuzlarına dökülmüstü. Bir kız-
sandan hiçbir hnbcr gelmiyordu .. Zey dı, 'durmadan: ~ 
neb her gün yola çıkar Hasanını ve- _ Onu bekliyorum .. onu bekliyo -
yahud ondan gelecek olan haberi bek-
ler di. 

rum! .. 
Diye söyleniyordu. 

Nihayet harb, yurdun kurtulmasile 
Çoban böyle anlatıyordu. 

nihayet buldu, köyden ayrılan erkek-
ler geri döndüler. Bunun üzerine artık köylUler bir 

Fakat Hasan gelenler içinde yoktu. d~ ~ağa 61çıkmac1ılar, pınar başına 
Zeyneb deli gibi öteye beriye koşu- gıtmedıler. 
yor, harbden dönen erkeklerin yaka- Köylüler korkuyorlardı. 
sına yapışarak: Lakin köylülerden hiçbiri bu hort-

- Benim Hasnnım nerede ... Söyle- lak kızın, Hasanını bulmak için dağ-
yin! .. diyordu. hıra çıkan ve çıldıran zavallı Zeyneb 

Ona Hasanın bir kurşunla şehid olduğunu anhyamamıştı. 

Sarıkamışta Atatürk 
Günü Anıldı 

Sarıkamış, (Hususi) - Yurdumu-ırak ebediyetlere doğru yükselen A
zun her köşesinde olduğu gibi Sarı- tam! Engin dehnna dar gelen f8.ni a
kanu,gt.a da Ebedi Şef "Atatürk,, ün lemi; fanilere terkederek lahuti iı.le
ölümüniln yıldönümü münasebetile me göçtün. Alimleri kucak1ıyan sema
h azin bir surette Halkevinde ihtifal lar Ustünde yer tuttun. ?\.taddeten biz
yapıldı. den ayrıldın, manen bizlere daha çok 

''3 Teşrinievvel 1939 cuma günü., yaklMm1ş oldun. 
Halkevinin geniş salonu saat dokuz- Atam! Şu andH ruhumuı seninle 
dan önce General Rıza Orhun başta dolu, varlığımız senden bir parça ola· 
olarak bütün erkan ve üınerayı as-ırak yaşıyor. Sen yaşıyorsun ka.lbimiz
keriye, kaza kaymakamı ve belediye de, gözlerimizde, dudaklarımızda ve 
reisi Ziya Oğuz, memurini adliye ve nihayet bütün benliğimizde sen var· 
mlilkiye, CUmhuriyet Halk Partisi ve sın. Gören sen, soluk alan sensin! .. 
Halkevi mensublan. orta okul talim Her kıpırdayışımız, eşsiz kudretinin 
heyeti ve talebe ile halk tar.a.fımlan bir kıvılcımını taşıyor; her dÜ§Ünce
dolmuş bulunuyordu. Salonun ''Ata- miz uçsuz, ve sonsuz dehanın bir cüzü 
t ürk,, köşesinde büyük ölünUn bilstü olarak parlıyor. 17 milyon göğsiin i
önüne gelen orta okulumuz direktö- çinde çarpan tek bir yürcksin. 
rU Cevad Gobi hazin bir eda ile: Atam! 17 milyon gönllin tek heye-

"- Ey fam dünyalara sığamıya- canı olarak ebediyetlere kadar yaşı-

ki zamanlarda ve daha doğrusu Cüm- ve talebeleri şehrimizde üç mü~ame- süratle yüı i.itti.i. .. ~ldu. 
Bir iki dakika SOlll'3 Vllitnın Önun- S .. d -· t" ek \C genç ndaıtl• huriyetin ilanından evvel bir okumuş re verdikten sonra Erzurum, Gümü;-;- • esını ccrış ırcr ' •• 

kimse bulmak için zavallı köylüleri- hane ve Sivaı; vilayetlerine <le git • de <lurdu, a~~~~ı bırak~·~ı bunda~ dii~fuımek ftn;atım vermiyerck oıı~ 
miz köyden köye giderek mektubla- mişlerdir. sonr~. b;şka ırısı otomo 1 e me~gu hastalandığını zannettiğini ihSS15 e 

k k b gti h . b" k""t.·~ • • olabılır .. ı artık. ı l . f k g""rdu·· nnı o utur en u n angı ır o,,.. Partı· mu··tettı·ş ın ın . . . .. e.meyı muva J o . Şimdi, genç kızın kcndısını gormek _ hud cı:ı 
gitseniz büyüğü küçüğü, kad~ru er- • • 1 Hastalannuş olduuwıu yıı. 
keği gazete okumakta ve mektubları- t~tkıklerı ihtimali olmadığını göri\n a.c;ahiye-, - - · 

0 

1• oldll. 
tini daha fazla 7.a.ptedebilmck yor- ~u sıcagın sı~e .feııa~k .v~rn iu.zerıı· 

nı yazmaktadırlar. Erzincan bölgesi C. H . P. müfctt.i- gunluğunn katlan:unadı. Sinirli ha- gt~Ptı buna bıldu·mclı~dın~: ·z yere 
t~te bu suretle tenevvür etmekte şi Balıkesir mebusu .Muzaffer Akpı- reketlcrle. şoför odasındaki elbiseleri- mı l~şılam~k ve _g~dec?gımı i ıı.ı· 

ol~ kö~lUmüz: .bu ~e~z~ nşılıyan nar buradaki kazaları tcft_i_ş etmiş ve ni alare claıhktp lllllH lazvb kicufhi \'aktinde. ~etışı~~k ıçın _bır ~·li1'tB 
CUmhurıy~t .hu~-ı~me:~mız:ı: fayda~ Erzuruma. gitmişti. Bugun tekrar ni alarak ufacık bit valize yerleştirdi tar v: sııı bugun bcnı~lc b 
olarak yetıştırdıgı koy eg1tmenlcrı- Erzincana dönen müfetfo.: bir kar sa- b h . •ana gı"d -k. ı çık::naga mecbur etmezdım. •a . . • . _ 1 d b" • " :< ve a ı:ı\ •"" . r ~ 
dır. Bn eğıtmenlerımız koy er e ır at istirahatten sonra Kemaliye ka • ı lb h" ;;. b la . k Mehmed, halii. dimdik duruyo ,.. ..v -· . d b 1 - ra ım a:>n, u çan )1 a şam . . çı1' 
ogretmen degıl aynı zaman a u un· zası parti te"l·ilatım tefti!}e gitmis - .. .. . -· b" - l ~ı· Halenin daha ne gtbı yalanlar ·· · · h "'' ., ustu ••onderPc1.:gım ır rocur:n c., ım 
dukları koylerm zıraat, ayvan ye • t" G ld' el r h"ç d rmada höl<"e ~ k i d k 1 racağını clüşünüyordu. 
ti•tirme ha"'-·an bakımı ve sıhhi ba- ır. e ı g e ı ı u n o • , edersın. O zamana al ar sen e a - • d"OlSğtı1· 
~ , .1. • 'd ··1A , tl 'd h t d"n .. d a· Bununla beraber, yorgun ı 
kımlar hususunda da faydalı birer sıne aı 'ı R:} e cı e seya a c c .,ın, c ı. . . . . • • . 

• '"f · · b 25 · · ""'. u ~- 1 1 b" ı d • " · h da bu f1kır yeı ah~ordu. ,. elemanıdırl:ır. E~ğitmen kurslarJmızın partı mu ettışı u ayın ıncı 6,nı :;-; ı 1:ıye ., ır :.ıç ay ano rı, er sa- . b" tn fıı bır 
· · k · · Hale esmcı· gencı ır ra 

yurda ten1in ettikleri verim ve fayda- Hasankalede bulunacak ve Oltu, ls- b3h, mc.'iud dakıkalar g·cçırme ıçın ' d 1 . ti" 
. . ·-· 1 b h · t k b". ~ karak, arknsın an gc mış . ;;.ıılC 

lar saymakla bitmiveceğinclen bu pir kazalarına da gıdecektır. geldıgı ya ıya, a <;esme, c 11 na- k f"' ·· ün soz;-
• zar atfetmeden kanıdan çı!ctı. Fakat genç ız, şol orun de\'ıJll 

. • . . . . naı.aı·lal'l altında nn atmnsuın 
yacaksın. Ey büyiik Atamın değişmez I önem ve tarihçesini canlandırdı. Unu- ~imdı, hayatta yem bır ıstıkamc- d" d 

., ·· .. T"" l t 1 B'· ··k öı·· ·· 1 - 1· te ·.,t1"1ı"o1· ·~u. .eo·t·ıphe ,"ı", b'ıı· 111ı""ıddet e ıyoıB· u. .. k . ·ıe b"ırle·"n1eıı1 izi üstünde omın nurııe yuruyen ur t u ınıyan, uyu unun ueger ı yar- .. -' .u . ·) ~- '' . ~ . _ ugun uzenım ı :or-biı' 
kütlesi!. Sen varol!. Zira senin var· dımcısı Milli Şefimizin bey nn:unele- sonra vazıyetı dcgışccektı. Fakat bır b k·kat ı:zımdı zira ona kaı:Şl .. . .. t k" . a ı en <l , 
lıı'Tında Atum varlık kazanacaktır .. rini okudu. Bundan sonra orta okul kaç ay dah:ı boyle serscrı, <> e ının · ·ı·ı ,. k 

o . . . 1 . . . t" ıyı ı { ) .ıpma ... • ıcır· 
Onu sen yarattın. Bugün de sen yaşa- 1 tarafından hazırlanıp "Atamın ölmi- hcrı~ı~ın al:ıyın:ı, he\:cs erının .~z:e 1 I Hale. Mehmedin gözlerinde, Ja • 
tıyorsun .. sana değ·cri ölçiilmez nur- yen ''arlığına,, cümlesi yaz.ılı çelenk nefsım kırdıracak şekılde tcıahurwıe d . de·,. m için bir f...,.vik ve ccs9. 

1 l · 1 • h· ı· b k'd" 1 L:ima ..,.\a ~ bUıcı Iu bir Cümhuriyet, sana asırlarca ye- iki kız ve bir erkek talebe elile büstlmaruz k:ı mat ımKam a a a ı ı. l 1• ef arn·arak durdu. Hal .• r . -. d b. . k t re a am ı . e!C• 
tişemetliğin feyizli bir medcnjyet ar- öni.ine konultlu. 1 '-<.tpının cşıgııı <! .~· S?~ara ya ı, :\tehmed, gene' kıza bakmaktan (] J 
mağan eden Ulu Atanın yüksek ma- Ayni s<.ı.nt ve dakikada ilk okullar ve kapının yan tarafımla durmuş o- nivor ve zahirde tama.mile Hik•Y 
neviyatı önünde hürmetle ~ş dakika da ayni ihtifal yapılmış, bütün bay- lan bir taksiye dikkat bile etmeden .:,.... .. , . 1 . - .. .. - b l d F g".Unll)Ol( u. ~ııt 
sus!,. ra!dar yarıya indirilmiş, biitün ka - ıskel ye dogru yurumcge :ış a ı. 'a- Fal:at Galib Beyin kızı, MchtJlı.: • 

Hitabesile saat tam "9.5,. dokuzu s:ıba biiyiik Atusının acısının matemi- kat hi.rkuç adım at'11ıştı hi arkasın - lJir tlaha yalıya dönmemek a1.nıile ı.ı_ 
beş geçerken Ebedi Şefin hayata göz- ni tutmuştur. Ragıh Şf-fik ci:ın bır ses: . 1.aklaşınak kurannı verdiğini anl:ı.ı· 
lerini yumduğu bu anın acı yıldönü- ~ 81 111 - Mchmed, nereye gıdıyorsunuz? mıstı. Bundan b3.şka, sokakdn. I· 
münde hıçkırıklarla be~ dakika ayak B t k diye bağırdı. lunmaları genç adamın bu fikriııı ~ı· 

• d l k b"' .. k ··ı·· aşına aş vurara G '"hl" • b. k . k d' ti ü,.le:;o üstii huşu ile uru ara _ uyu o u- •• •• •. ,.ayrıı Jyarı n· uç sanıye en ı- ;nek için yapılacak gayre g " · 1<· 
nün ruhları taziz edildi. Müteakiben o1durmuşler sini toprağa ınıhhyan tereddüdü, riyordu. Bü~le herkesin içinde, ~le· 
orta okul tarih ve coğrafya muallimi Tirebolu, (Hususi) _ Bugalıbaln genç kızı yanıbaşına gelinli. Mehmed taı1. resmi ve ~csl1>rini alçnltJ~ ~ti· 
Veli Artan bUyük ve Ebedi Şefin ha- 1 küyiin<le Pa!oglu 1bralıim ve oğlu Yu-1 sapsarı kesilmişti. \' e ll1 iit~cssir gö-J seltrned"n konu~ıııalan icab cdıY0 ıı· 
yatı, ve kurtardığı Türk d vletini is-'nus, Ede köyünden Hüseyin oğlu Ha- rünmcmek için sarfettiği gayrete rağ Mehru.edin herhangi bir scbcb 
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tiklalc kavuşturmakla beraber kur- cı Halili bir arazi meselesinden dola- men Halenin yanında lıuluuması ira- tında biruenbiı·e şapkasını çıkıırtP -,. 
duğu henüz pek genç olan Cüınhuri- yı başına lü§ vurmak sııretile öldür- desini ve kararını sarsıyordu. lamladılmı.n soıırn, derhal uzcıklaŞı:ıt 
yet idarede vücud bulmuş olan inkı- mü~ler, failler yakalanarak adliyeye Jhle, nasıl hareket edeceğini bil- m halinde ne yapabilirdi? ) 
lab ve ilerlemenin milli bir savaşın teslim cdilmistir. meden, 'Mehmedi süzüyordu. İskele- (D nunı , tır 

Daha acık görüşmek lüzumunu - ltimad mesele.si değil... Valderck'in getit'diği sübay belki de kurşuna dizilip dizilme<liği Anıstet' ~ 
hissettim. - Öyle ise?.. benim işimle alakadardı. Bundan do- damd .. m sonıldu. Oradan bu ıı~stıetl 

- Azizim Valderek, dedim. Sizin- - Yarın senin için lazımgelen yer- layı da memnun oldum. Derhal sof- mitsbt't cevab gelirse derhal hıznı 
le beraber yaşa.yışımm sebebi, bir lerle temas ederim. Bir kadın tanı - rayı lwzırlndım. Yemeğe olurduğu - alınacaksın... !" 
gün istihbarat işlerine sokulacak bir dım, buna bu teklifi yaptı, size getiri· muz zaman birer bardak Bordo şara- Sevinç ve heyecandan yüzürtı l<;ıt• 
delik ve imkan aramak içindi. Ne yorum, derim. Muvaf1k görUrlersc bı içtik. Valderek sabahkı sıkıntısını kınnızı olmuştu, hemen ycrinıdeJl 

1 olur bana yardım ediniz ..• Verecekleri ça.lış_tırırlar, senden şüphelenirlerse, ii?<'rinrlen atmıştı. Yemek esnasında: ıncım, Vnlrlerck'in boynuna s:trb\ıg· 
en müşkül vazifeleri hayatımı istih- hayatın tehlikeye girebilir. Orasına _ Lotc, dedi. Senin işini göri.icotüm. 1 \' k ıh· . ti · (le 

~ <.•ın e onu aı ımın zcrın cıı 
kar edercesine çalı§arak başa.raca - karışmam. .Arkadaşımla bu hususda daha iyi an- tırarak uzun uzun öptüm. Baıııı 
ğım. Hiçbir fedakarlıktan çckinmiye- - Karışmayın ... Göreceksiniz ben BtlYOK CAS 'S ROMANI Tefrika No. a laşabilirsiniz. Fakat beni hayli müş-
ceğim. Ve göreceksiniz memleketinize den memnun olacaklar... Ve siz de kül bir mevkie soktuğ·unu da itiraf et- t.,uyuk iyılıği y:ıpmıştı. ıı· 
ne kadar bliyük hlzmetıerde buluna- benim Fransaya yaptığım iyiliklerle Binbaşı Valdcrek boynuntlaki si -1 Hurbin mukadderatı beni yeni bir ha- meliyim. Bizim Fransız zabitlerinin lsmini h:ila öğı·enmediğim \' r.ıı.ıı 
cağım. Siz vatanperver bir Fransu: iftihar edeceksiniz. yah bağı bağlarken: yata sürükliyebileccğinden bahset - gayrimeşru surette yabancı kadınlar- nr:df'rsem kasclen bana söylen°11~1.1· 
ıı:abitisiniz, elbet, memleketinizin nef· Valderek'in keyfi kaçmıştı. Kuru - Lote, dedi.. dii~ünülecek bir şey tim ... Ve ergeç yanlarına gelerek has- la düşüp kalkmaları yasaktır, hele miı.afiı imizle yemek csnasındn Jl1 ıJtl 
ine çalışacak bir kimseyi, mahzun bir: değil, hele önümüzdeki kısa günlerden retimi söyliyeeeğimi anlattım. bu kadın bir ecnebi olursa bu k:.ı.bahnt tı 1jf me\•zıılar iizcrindc konuştuk· ·ill 
etmezsiniz. Size söylüyorum .. Alman- - Geceler hayrolsun, dedi, üst ta- sonra ayrılacak olduktan sonra, be- Saatin yelkovanları bir tiirlü ilerle- daha büyür. Ben senin israrın üzeri- mulıaverelerimiz esnasında ınisııi1'ıe
lı1rdan intikam almak istiyorum. rafını da yarın konuşuruz. ni hazin hazin ve derin derin düşün- miyordu. Akşam üstü odama dön- ne bu kabahatimi itirafa mecbur ol- l'eni imtihan ettiğini seziyordu?ll·;oıı· 

Vnlderek ne söyliyeceğtni oa§lr- Ben de "geceler hayrolsun!,, diye düren hadise şudur: Senden şüphe düm. Ve Valderek'i beklemeğe baş- dum. ee~a, memleket uğruna hiznıct ıe 
mLjtı. Ağzından acayip, mantıksız mukabele ettim. Fakat sabaha kadar, ediyorum. ladım. Senin hakkında §Üphcler besledi • eliği zaman, aşk, sevgi vesaireye s::tti. 
sözler savruluyordu. biribtrimize bir tek kelime söyleme - Hırçın bir kahkaha atbm. Asabım fevkalade gergindi, Valde- ğimi de ilave ettim. Bu vazifeyi yapa- be almak . bahı;t; 

- Niçin kendini tehlikelere atacak- den yatakta döndük durduk, ne onun - Hakkın var, dedim. Fakat seni rek'in bir cevab getireceği hakkında bileceğinden şüphem olmadığını da Btı ~ 1:k~. .~ıu~ 
sın yavrum, diyordu. Gençsin, güzel- ne de benim göZÜıİıüze bir damla uy- bütün mukaddesatım namına. temin içimde kuvvetli bir innn vardı. Niha- söyledim. Ancak hakkında geniş bir .n onun sozunu es · çc 
• ed k - Beni hiçbir .uıy gayeınde.ıt ı..ıt sın, mesud bir aile kurar, rahat er· n girmedi. ederim ki, bu işe bundan sonra baş- yet, akşam saat yedi buçuğa doğru tahkikat açılmasını, ondan sonra va- U"' 1.1 

sin... . Sabahleyin ikimiz de yataktan fır- lıyacağım. Bana inan. kapı ~alındı. Deli gibi aşağıya koş- zifeye alınmaklığını teklif ettim. virmiyecekti:, dedim. ~e t_o~ritJ19 
-Çalıştığım zaman arkama adam- lam.akta acele ettik. Vnlderek'e git- Valderek düşündü: rum. Valderek yanında yine kendi- Hemen şunu söyliyeyim ki, müsec- cevnb vereyım. Bu vazıfeyı J11Je" 

lar ko~sunlar, Fransaya hiyanet et- mesinde yardım ed.?r~en o düşünceli - Pek~ !•?te, dedi, akşama. sana si. gi.bi bir erkiinıharb zabiti ile içeri cel kadın casuslarının arasında ne is- almayı düşündüğüm zamıın, nı~e;ışt 
ınek eö!.le ~un, vUifemde alflka- duruyordu. Derin ısükiitu ben bozmak cevab getırırmı. gırdı. 1 mine, ne resmine tesadüf edilmedi, ket davasından başka muks.d_ tJtı' 
ıızlık gosU:rdiğim zaman öldUrsünler istedim. O gün vakit ge~ek için yalnız Ben bir kişi beklerken karşıma bir evvela bu beni sevindirdi, verdiğin tanımamağa esasen karnr verD11ş 
ıazıyım. Nıçln bana itlmad etmek Is- - Valderek, dedim, teklifim seni başıma sinemaya gittim. Oturdum, de misafirin çıkmış olması evvela ltey,teminatı onlara hatırlattım. Şult.ze is- lunuyorum. .,,,.,.\ 
lemlyorsımu.ı.,. diaibıdtlrdü. nneme uzun bir mektub yazdım. fimi kaçırdı; sonra dü!;)ündüm ki, mindeki zatın Almanlar tarafından <OevUJll 
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HASAN MEYVA ozu 

lnkıbazı def eder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 
karşı faydası vard1r. Her yemekten sonra bir tafll kaşığı yanın bardak su içinde köpürterek ahnabilir. 
şişe 30 iki misu 50 dörtmisu 80 kr. HASAN ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEPOSU YENi ADRESİ: BAHÇEKAPI Beyoğlu tramvay 

durağı karşısında 
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RADYO 
1'~~ 

[ B~~:-şk:.--:~~~-k ş~-::.~n-:~n : __ l _V_A_K_IT-, N-A-K-IT_T_I_R_ ..... •• -
'l'abib yüzbaşılığından emekli İs -

tanbu\lu ve 305 doğumlu Hüsnü oğlu 
Hasan Basrinin hemen Beşiktaş As· 

ı kerlik şubesine müracaati ilan olu-

- .. .. -
19 J 1 1939 PAZAU 

12.30 Program ve memleket saat nur. 
a.yarı, 12,35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12.50 Türk müziği: Yeni 
bestekarların miintehab şarkıları. 

Ankarn radyosu küme ses ve saz 
heyeti. 

İdare eden: • !csud Cemil. 
13.30/ 14.30 Mtizik "Küçiik orkes- • 

tra _ Şef: Necib Aşkın,,. Her akşam Bayan Mualla , Sala -
- l haddin Pınar ve arkadaJ}ları. 
ı _ Gangelbergcr: Aşk Çanları, 'f .h. k t•· ı·· tabi . v· arı 1 os um u o 

2--: Adolf Grunow: Bcrlm . ıya~n SAZ, CAZ, KABARE, VARYETE 
valsı, 3 - Bcccc: Serenad, 4 - Frıtz 8 .. .. I h · k. · . . . , " utun program a er pazar ıç ısız 
Recktenwald: Grın?.ıng de Potpu- Ç 1 ti T l 43776 . f, p 1 .. d 6 ay ı ma ne. e . 
ri,, 5 - Rnchmanıno t : re u , -
Ganglberger: Küçük Flüt için kon -
ser parçası, 7 - :-)orgc Bortkıewicz: 
Gavot, 8 - Brahrrıs : Macar dansı, 

No. 17. 
18.00 Program, 18.05 Memleket 

saat ayan, ajans \ e meteoroloji ha
berleri, 18.25 Miizik "Radyo caz or
kestrası,, , 19.00 Çocuk saati, 19.30 
Türk müziği "Fasıl heyeti,, , 20.30 
Konuşma, 20.45 Türk müziği. 

Çalanlar: Cevdet Kozan, Reşat E· 
rer, Fahire Fcrsan, Refik Fersan. 

1 - Okuyan : Semahat Özdenses. 
1 - Udi Fahrı - Hicaz şarkı: "Ba

har olsa çemenzar olsa,, , 2 - Şevki 
Bey - Hicaz şarkı: "Demem cana be
ni yadet,, , 3 - Refik Fersan - Hi
caz şarkı : "Göğsiimden kaçıp gitti,,. 

2 - 0kuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 

1 - Şakir ağa - Ferahnak yörük 
semai: "Bir dilbere dil düşdü ki,, , 
2 - Cemil Bey - Evıç şarkı : "Bir ni
~ahın kalbimi etti esir,, 3 - Arta.ki -
Eviç şarkı - "Aşkınla harab olduğu
mu,. 4 - Halk türküsü. "Bülbül,, . 

3 - Okuyan : Melek Tokgöz. 

ı -- Reşat Erer : Gösteri, 2 - Ka
zım Us - Kürdilihicazkar şarkı : "Ka
ni değil,, . 3 - Artaki - Kürdilihicaz-

kar şarkı: "Yetmez mi tükenmez 
mi,, , 4 - Himen şen - Kürdilihicaz
kar şarkı: "Gün kavuştu,.. 

21.30 Müzik "Cazband - Pi.,, 
22.00 Memleket saat ayarı ve a

jans haberleri, 22.15 Ajans spor ser
visi, 22.25 Müzik "Cazband - Pi..,. 

23.25/ 23.30 Yarınki program Ve 
kapanış. 

Her gün yalnız kısa dalga 31.7m. 
9465 kc /s postamızla neşredilmekte 

olan yabancı dillerde haberler saat
leri aşağıda gösterilmiştir: 

1ranca saat 13.00 ve 18.45 de 

Arabca ,, 13.15 ve 19.45 de 
Fransızca ,, 13.45 ve 20.15 de 

. . " 
i~tiklal Caddesinde Komedi 

Kı mında 

Bugün saat 15.30 da 
ve gece saat 20.30 da 

BiR lUlJHASİU ARANIYOR 
••• 

HALK O PER1':I'i 

Bugün matine 16 da ~ 
Gece <le eski Çağlıyanda ~A~ 

Saat 21 de ~) 
(Eski hamam esl\İ tas) 'Vj: 
Y.ıznn : .M. lbr:ıhim 

••• 

Bu akşam 

20 - 30 da 

Ş l'~ R M LN 

~~~~~~~~ 

~ AnkaTada ~ 
İ AK BA~ 
~ Kitapcvi - KB.atçılık - Türkçe ~ 
tl ve yabancı dil gazete, mecmua, tt 
ij kiı.aıı siparişlerini en doğru ya- il 
j pan bir yerdir. Erika ve ldeal ft 
a yazı makineleri satış yeridir. ~ 
~ Telefon: 3377 a 
~~~~~~~r11 

Devrek Sulh Hukuk Hakimliğin -
den : 

Kanunu medeninin 550 inci mad
desi mucibince mirası reddetmek 
hakkından mahrum olmıyan Devrek 
kaza.sının Şükrükaya mahallesinde 
mukim iken bu kere ölen Bursalı yağ

--liii!!!!!ı!!!!!!!m-~~------• cı Hacı Mehmed Birol'un mirascılan Ankara Bo rsas 1n1 n defter tutma talebinde bulunması ü-
- zerine mezkur kanunun 560 ıncı 

18 İkinciteşr~939 Açııı, 19 maddesine tevfikan defter tutma mu-
Fiyatları KaplllUf 

Londr• 1 Sterlln 5.24 
New -York 100 Dola r 130.025 
P•rle 100 Fra nk 
Mllano 100 Liret 

Cenevre 100 levlçre Fr. 
Arn.terda m 100 Florin 

erlin 100 Raytrnark 

BrUkH I 100 Belg• 

Atine 100 Drahmi 

lofy• 100 Lev• 

Pr• g 100 Çek Kor. 

Medrhıl 100 Peıeu 

Verıov• 100 Zlotl 

Budepıfte 100 PengU 

BUkret 100 Ley 

Belgr•d 100 Diner 

Yokoh• m• 100 Yen 
ltokholm 100 lıveç Kr. 
Moekove 100 Ruble 

EIHAM V I TAHVIJ.AT 
Merkez Bankası peşin 
Bomonti - Nektar 
Ergani 
Sivas - Erzurum m 
.Sivas - iV 

2.9780 
6.8275 

29.315 
69.405 

21.41 
0.97 
1.6375 

18.6825 

24.0925 
0.92 
2.495 

81.855 
31.19 

ameresine başlanmış olduğundan ka-
nunu medeninin 561 inci maddesi mu 
cibince ölenin kefalet sebcbile alacak 
lıları da dahil olmak üzere alakadar 
olanların alacaklarile borçlarım ilan 
tarihinden itibaren en g~ bir ay 
zarfında varsa evrakı müsbitelerini 
hamilen müracaatla beyan ve kay -
dettirmeleri ve 569 uncu maddeye 
tevfikan alacaklarını vakti zamanile 
yazdırmıyan alacaklıların mirasçıla

rı ne şahsen ve ne de terekeye izafet
le takib edemiyecekleri ve rehin ve 

1 teminat hakkında da malfırnat ver -
meleri lüzumu ilan olunur. 

Çocuk Hekimi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

faksinı - Talimhane Palas No. 4 
Pazarda.o maada her gün 

15 ten sonra Telefon : 40127 

5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve at.e~ten gayri haricden 
hiçbir madde iut,·e etmeyi düşlinmeksizin) 15 kurul) mukabilinde 
15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ,.e i~tilıab bir sofra hazır
hyabilirsiniz. 

Maruf \'e meşhur loka.ııtalannıızda dahi bu derece nefis bir çor
bayı her zaman bulamaz:;mız. 

Büyük yardım ve fay dası aşikar olan çorbalık 
sebze komprimelerimizin senelerce nefaset ve 
tazeliğini muhafaza ettiğine şahid olacaksınız. 

ÇAPA M AR K A 
Mercimek, beZt>lyu., nohud , ·esair hububat sebze ve çorbalık kom

ı>rimelerini kilerinizde hulundurma.yı ihmal etm eyiniz. 
Yedek er·zak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. Bilhassa dar ve 

sıkışık bir zamanda kıymeti daha çok takdir cdiliı-, 

Aileler i~1n olduğu kadar yolcular Hı sporcular için de her za
man ve her ~-erde sıcak bir yemek temini kabildir. Ba.kkallarınız

dan 50 gramlık bir komı>rimc 9, 100 gramlık bir komprimeyi ı:> ku
nı,tan alabilirsiniz. 

lleşiktaş: ÇAPA~IARKA Ta rihi tesisi : 1915 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden ı 
1 - Değiştirilen §artnamesi mu.!ibince 1 adet Linotyp veya İntertypc 

yazı dizme makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli sif 8000 lira, muvakknt teminatı 600 liradır. 
III - Eksiltme 27/ XI/ 939 pazartes i itınu saat ı s de Kabatnşta Levazun \"e Mu- 1 

bayan şubesindeki alım komisyonunda yııpılacaktır. 

IV - Şartnameler her gi.ın sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
v - Fiyatsız teklif ve kataloğlar ıhale gtlniınden en az b ir hafta evvel tetkik 

edılmek uzere TutUn fabrikalar şııbcsiııe verilecektir. 
VI - l\'h.inakasaya ı;irccekl<.•ı· mühurlU t.eklif mektublarını kanuni vcsuJkle % 7.5 

güvenme parnsı makbuzu veya banka teminat mektubunu ıhtıva edecek kapalı zarf
larını ıhale saatinden bir saat evvel mez.kQr komısyon başkanlığına makbuz muk:ı-
bıliııde vennelcri iUln olunur. c8330, 

••• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz ma 
Nevralji, kırıklık ve b~tdı ağrıların : zı derhal keser 

kabında giinde S kaşe alınabilir. 

~ .. .. - 11111!! -
lstanbul inhisarlar Baş Müdü rlüğünden 1 
Hükmü ikinciteşrin sonunda bi 0 celc oUı:n müskırat tezke.reler1'# 

yenilenme muamelesine 22/ 1 l 939 giınümic başianılaruk 5 12 939 5 

günü akşamına kadar devam edilecektir. 
Tezkerelerini tecdid ettirmek istiyen satıcıların tayin olunan giınlcrd~ 

ellerindeki tczkcrclerile Kabataşta kain başmüdürlüğümüzt! müra< ~ 
etmeleri ve 5 12 039 tarihinden sonl"a teT.kerelerini yenilemiyerek ıçl<l 
satanlar hakkıncln kanuni takibat yapılacat:1 ilan olunur. "9305 .. 

====::~==================================--===:;:::::::----

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazanıall 

. "' . "~ 

dişlerinizi fırçalayınız. 

1 

Kapalı 

1 
zarfla . eksiltme 
L A N 1 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
15 12/ 1939 t arihine müsadif salı günü saat 15 de İstanbukla -yu:· 

sek Mektebler Muhasebeciliğinde eksıltme komisyonu odasında "1034 '' 
lira "82,, kuruş keşif bedelli Maarif Matbau~ı makine dairesi kat döşel11~ 
sinin betonarmeye tahvili ve çatı tecdidi işi kapalı znrf usulile l'ksiltn1eY 
konulmuf;tur. 

Mukav~le, eksiltme, bayındırlık i;ileri genel, hususi ve fenni şarttı• 
meleri, proje, keşif hulasasile buna müteferrı diğer evrak parasız oıarıı~ 
Maarif Matbaası Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat "777,, ılradır. bl 
i steklilerin teklif mcklubları ve en az bir tcahhütte 10.000 liralık 

işe benzer i~ yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalaru iı;tiıı•. 
.den İstanbul vilayetine mliracaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel ~· 
mış ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret "Odası vesikalarını havi kapalı t" 

larını eksiltme saatinden b:r saat evvele kadar o glin komisyona verııı 
!eri lüzumu ilan olunur. "9486., ---

% 7,5 temina tt Ekslltnıe I Sııltanalımed S itııci< Sulh Hukıt1c' 
Lira K. Lira K.r. Şekli Saati ı Hcikimlifiiııdcıı : ı 

Muhammen 
bedeli 

Zührevi ve cilt hastalıkları Cln!ii Miktarı 

- -------·-:----- lst. Telefon direktörlüğü vekili a-
Zımpara taşı 50 takım sif 2900 00 217 50 Pazarlık 14 vukat Emin Raif tarafından Ankara 1 Dr. Hayri Ömer 
Arap sabunu 3000 Kgr. 630 00 4.7 25 Açık ek. 16.30 Ziraat Vekaletinde doktcıı Nurullah 

I - Şartname ve krokisi mucibince yukarıda miktarı yazılı iki kalem İhsan Tolon aleyhine 39/ 1822 No. hı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaınli 
karşısında No. 33 Telefon 41359 malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. dosya ile aGılan "37,. lira 90 kuruş 

II - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hiza- alacak davasının yapılmakta olan 
larında yazılıdır. muhakemesinde müddeialeyhin ika- __/ 

.. III - Eksil.tme ~7/Xl/939 ~azartesi günü Kabataştaki levazım ve metgahının meçhul olmasına binaen . . . 
mubayaat şubesındekı alım. komısyonu~da .~~.pılacaktır. , 15 gün müddetle ilin en tebligat icra- Kadastro mahkenıosımlen · , il . 

IV - Şartname ve resımler her gun sozu geçen şubeden parasız alı- h k . d 81121939 Yenimalıallede sakin dava "cJ< 
. . sına ve mu a enıenın e . . . . . fııı9 

nabılır. tarihine müsadif cuma günü saat 141 lerın<len Trıfon Basmacıdıs taı :ı 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü- . . . . aaıı ıı 

venme mralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. "9385,, de. talıkı~a mahkemece karar ~erıl - ı K~s~ı k~zı Vıktoı_-ya tarafı~ ref 
l mış oldugunclan yevm ve \'aktı ınez. leyhınıze ıkame cdılen hacz.ın ·jı 

• • • n gt ~ . kurda bizzat veya bilvekfılc ınahke· 1 ?~vasınt~an ~olayı. ta.~~ oluna clıtle 
Mikdarı Muhammen B. % 7 .• 3 Teminatı F~ksı~tm~ . metle hazır bulunulmadığı takdirde ıçın ~eblıgat .ıfa .e?ıldıgı ha.ide g :ıpıl· 

Ura Kr. Lira Kr. Günü Şcklı Saatı gıyaben muhakemeye devam ve ka· menız hasebıle ılanen teblıgat Y dl · 
-----~----- - - - ------ • rur verileceği ilanen tebliğ olunur. j mış ve o günü de hazır bulunnın e'/~ 

Reçina 4000 kgr. 2200 00 165 00 20 XI/939 Paz. 16 ğınızdnn gıyabınızda muhn.Jcctll 20 
Kalın çivili ka- •••••••••••••karar verilmiştir. Muayyen oıan 'fil' 
yış rapit 1500 met. sif ı ı ll/939 tarihinde Sultanahınedd~ 
İnce" ,, " 1500 met. 4075 50 305 66 27 ,, " " 16 Or 1 Haf iZ Cemal pu ve kadastro binasında J{nd bil' 

I - Şartname ve mevcud nümuneleri mucibince yukarda yazıiı iki mahkemesinde saat ıo da h~~ır3 1<ıll 
kalem malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla satın Lokmau Hekim lunmanız aksi takdirde n1lıte . 
alınacaktır. Dat lliya MUtehaasıaı Y1111 

t-ıı - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları yukarda yazılıdır. muamelelerin gıyabınızda c~re ı111ıı1' 
Divanyolu 104 deceği tebliğ makamına kaınt 0 

111 - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubedC'n para sız .Muayene Eaatleri pazar hariç üzere ilan olunur. ~ 
alınabilir. her gün 2,5 - E salı ve C!umartesi ----ıı.a 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 sabahları 9 _ 1l hakiki fıkara Sahibi : A. Cemaleddin Sar~~ 
gu"venma paralarile birlikte mP-zkflr komisyona gelmeleri .ilan olunur. N .... -'yat müdürü. : Macid Çf'l~-

,.9151... kabul olunur. T. 22398 "9&• ~• zırttllll1' ·-----------.mi· ......... 'rer: ·- ---

Cin.."i 


