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---
idare Yeri 

Nuruoamanlye No. 14 l.tanbu1 

Telgraf: YENi IABAH lmnbıll 

Telefon : 207H 

Her Yerde 5 Kuruş 

Garb cebheslnde Fransızlann kullandıkları tayyare seslıİi haber veren a let 

Holanda Tayyaresi Bir 
tayyaresini Düşürdü 

Ankara, 20 (A.A.) - Hariciye 
Vek&.leti Umumi K!tibi BUyUk Elçi 
Numan Menemencioğlu bu akşam 
Londraya müteveccihen Ankaradan 
aynlmıştır. 

Menemencioğlu istasyonda Hari • 
clye Vekili ŞUkril Saracoğlu, Nafia 

( Sonu S üncü sayfada ) 

Hayvan ihracatı 
Nizama Giriyor _ ..... ...__ 

Kewhn llOlll'a hb ete yibea fllJ& Yunanistan mümessille-! «lk. Ulteler Ders Dün ~ ~b~ ~ında ~içinde batmıştır. Motörün kaptanı Ah- rile müzakereler oluyor, 
" ,_ Uı nluk buyUk bır motörun batmasde med reisle iki tayfa gilçlnkle kurt&- . e· ı·kt .k. ı 
~ 1'4ıbları Da neticelenen bir kaza olmuetur. nlmıştır. . ır ı e ı ıye ayn ıyor 
enhşlarla dolu imiş :Kadıköyünden 17,50 seferini. yapa- Motör Kuruçeşıneden Yağ iskele- Cen~b h~dudumuzdaki ha~~.~-

rak dönen Ülev vapuru Sirkecı önle- . 
3 5 

t k.. Url 44 bal ı.,,. .. te- racatı ışlerınde husule gelen müşkü • 
"- -•- rinde Alaplı limanına kayıdh Kılçak sıne ' .. _on om . ~ ya uvıg • lat hakkında yaptığımız ne§riyat bU-

dlkkat.e taran tetkik 1.... motörUne çarpDlljtu. Bu müsademe neke götürmekte ıdi. Boe tenekelerın yük bir alika uyandırmış ve hükft-
1 •--· ııiddetli olmue ve motör omurgaaı bir kısmı denizden toplanm11 ve tah- metimiZ tarafındaıı bu mUlkWi.tuı ... •yf unmtadıır. ,,. 
-----------.: parçalanmak suretlle az bir zaman l- ldkata b&§lanm .. tır. ( 8olHı S tinci 11a)'fada ). 
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.. 21 lktNOITqRIN ı• YENi 8.&BAB llÜlfe: s 

• ~ : ; L Üz um 1 u Dün Şehir Meclisinde 50>000 Liralık 
81. r 1 k ., So" Z l'J Bir Vergi 

Çek 0 s 1 ova k y a da [Rasm•k•l•d•n d .. ·amı Acı Bir Ses Yükse ai ~y~~~!r~!!'ka~kr.ılık 
idamlar 120 Yı• Bulmuş ti yalnız bu havadis üzerinde buka- ...... eı·r Dok'.or Aza Oı'yor kı'. 1 ...tlll. bürosu, fevkalade mühim bir mali 

dar gayrimutad bir nümayiş yapma- r ...... ' ~ ~'rezaleti meydana çıkarmış, 50000 li-
ğa kalktı? rayı aşan bir vergi kaçakçılığını tes-

. Almanya hüktımeti Rumanya ile Belediye hast ıhnnalere çok para veriyor faka bite muvaffak olmu~ur. Bu mühim 
( Buştnrafı ı incide) J şeyler cereyan etmiş olmalıdır. Sinır - dostane münasebetlerde bul~n~yor; halk istif ada edemiyor. ÇUnkU Onlverslta Profesörü !hadisenin tafsilatı şudur: ~ Yeniden tesis olunamamıştır. Ber- ler gittikçe gerilmektedir. İşte nas - iktısadi ve ticari rnünasebetlerını ta~- Bir müddet evvel, Süleymaniyede 

İinde, resmi makamlar, yaralılar hak- yanal sosyalist kampındaki vaziyetin viyeye çalışıyor. Rumanyadan a1dıgı ancak tsdrlszııt için lüzumlu hı:?tatayı r hyor. Ismctiye caddesinde 26 numaralı de-
\ında hiçbir rnalfımat vermemekte ve mümeyyiz vasfı budur. Bununla be- maddelere mukabil verdiği mamulat - ~ mir işleri ve saraciye fabrikası limi-
ltıakineli tüfeklerin yalnız tehdid teş- raber, aldığımız haberler bizi daima içinde top da vardır, tüfek de. Bun- İstanbul Şehir Meclisi dün saat rafeddinin itirazını doğru bulmadıgı- ted şirketinin iki defter tutarak ve 
\it ettiğini, fakat haddi zatinde polis lüzumundan fazla nikbinlikten menet lar ister muayyen bir Siegfried hattı 15 de, ikinci reis vekili Faruki Dere- nı söyledi \'e: 200 den fazla müstahdeminin ücret-
8opalarının kifayet eylediğini söyle - mektedir. Demir gibi bir inzibat, kuv- yapılmak için veril:i~, i:ter ~angi linin riyaseti altında toplanmıştır. . - l~sa~ Şerif Abdülh~mid devrin- lerini maliyeye üçte bir nisbetindE 
!ti.ektedir. Alman resmi mahfclleri, vetli bir teşkilat ve taassub, nazi ha- noktada kullanılacagı tasrıh edılme- I Ruznameye geçilmeden evvel Daı- de yetişmış çok kıymetlı vatanper - olarak gösterdiği ve bu suretle az 
~gda mevkufların miktarı hakkın- reketini sevk ''e idare eden kuvvetin den yerilsin, işin mahiyeti değişir m~? mi Encümen azasından Fuad Fazlı- ver bir muallimdi. _ . vergi verdiği ha~r alınınışbr. 
da Yabancı memleketlerde söylenen amilleri ve muharrikleridir., Rumanya devleti Rus hududunda bır nın meni israf nizamnamesinin bu Haya.tını bu meslege vakfetmış ve Derhal teyakkuzla faaliyete geçen 
~lli bin raklı:amının mübalağalı oldu- Hore Belisha ı.ondrava Döndü Siegfried hattı yapmak niyetinde i:e günkü hayat şeraitine intibak ede- o~ binler~.e .. ta!ebe ~·cti~~i:.m.~şti:.. Ve emniyet kaçakçılık bürosu memur . 
8'unu bildirmektedir. · B H Almarıyanın bugün vermekte oldugu mediği ve binaenaleyh tadili lazım. ıııhayet olumıle hır suru oksuz ve 

1 
!arı hadisenin tahkikine başlamışla11 İsvlçreden Gelen Miitall'alar ~e Bo.~:get, 20 

( A.A.) ---: · ore silahları o tahkimatta kullanır. Gö- geldiö-i hakkında bir takriri okun-' kimsesiz çocuk bırakmıştır. Arkada-, ve tesbit etmişlerdir ki bu müessese ... 
~ Belı!'lha oO"leden sonra askerı tayyare · · d" •· t> 11" 11 ı ı ld tan ı ' ~ rn 20 (A.A.) - Berner Tagbl:ıtt ile Londr;va avdet etmiştir. Hareke-! riilüy~r ki "Tan,, gnze:ehs~nın velr lı~ muştur. - . . . şımız, mua ı?'1 t~s~tbı~l 1~~ ıa B; ~: de iki defter tutulmakta, amele ve 
g hAaiselerinden sonra Almanya . • t . ha vadıste şeklen belkı ır yan ış ı Fuad Fazlı takrırı hakkında genı:;ı mı yor ve vazıyc mı ı mı) or. ı sey ı müstahdemlerin hakiki ücretleri ya-\>aı· . tınden evvel, ngilız ve Fransız mat- . h •t·b ·ı t k . . b · · d 

U 
1

Yetı hakkında tefsiratta bulunan .. .11 . "k' ·•ttef"k bulunsa bılc esas \'e ru ı ı arı c e - izahat vererek dedı kı: u ıtirazı yapmaz ı .. , zıh olan ve tediyeye esas tutulan asıl ( ls . buat mumessı erme ı ı mu ı or- . , . . f kt . b · R fk Ah d d 11' H rd· . .. . \•ıçre gazetesidir. du arasında .t ide daha sıkı bir iti- zıb edılecek hıçb.ır tara ı Y~. ~ı. . "-11 sene .. ev~~l. y.apı~an u nı- .. e ı ~e. e m~a Tını. a ı mı defter cumartesı gunl:r~ saat 12 d~ Caıete, Alman ta'-ryareleri tarafın- gı g • .. 1 . İşte bu havadıs Alman hukumetı- zamnnme bugun1rn ıçtımaı_ hayatı- mutaleasına ıştırak ettı. Netıcede en- sonra müesseseye getınlmekte, kap. daıı .. " mad mevcud oldugunu soy emış ve • 1 ·ı s tle • b'I' t l"f d ~·1a· ,.,... ·· · t ı b' k b l olunarak maz - · ·· gosterilen istikşaf faaliyetinin . . . nin nazannda • A manya ı e ovye r mızla asla ka ı ı e ı egı ır . .ı.,ızam cumenın a e ı a u ' · ya \'e sokaga gözeliler konarak, mueg ~nYanın dahili vaziyetile alaka -ı demıştir k~:. . Birliği arasmda mevc.ud ~yi anlaş~a- namenin bir heyet tarafınd~~ e~aslı bata riyas~te iade olundu. . sese içerisinde bu defterle tediye ya-
olup olmadığını araştırıyor ve di- . --:- Her ı.~1 memleke~ ay~ı ruha ~.a yı tahribe matuf çirkın bır teşebbus,. şekilde tetkik olunarak tadılı lazım Belcdıye Hastalıanelerıncle pılmakta, tediye işi bittikten sonra 

)o~ ki : lıktir. B~gun B. Dal~dıer ıle':.Harb~.ye mahiyelini almıştır. Eğer Almanya gelmektedir.,, \'azi)~t . da, bu defter, yine götürülüp saklan-. 
~Unih, sonra Constance ve şimdi v~ Bahnye Nazırla:ı~e yaptıgı~ go • ile Sovyetler Birliği arasında mevcud Riyaset namına Belediye Reis mu- Zeyneb Kamil Dogumevı y~ta~ ~- makta, daima müessesede bulunan ~ l>rag hadiseleri harice doğru bir ruşmeler, bu tam ıtımadı teyıd et - dostluk İstanbulda çıkan "Tan,, ga- avini Rıfat Yenal meclisi me:;ele hak sadedinin 50 ye iblağı uygun gorluclu- ıikinci bir defter de, maliye memur -

~ın lazım old~ğunu göstermek- mektedir. . . zetesinin iki satırlık bir havadisi ile kında tenvir etti ve: ğüne dair bütçe encümeni mazbatası }arına gösterilmektedir. 
:it. Prag işi ciddidir. Nazi rejimin- Diğer taraftan, Polonya Başvekıh tahrlb edilebilecekse Almanyaya ger- "- Bu hususda biz de Fuad Fazh d': bir ha;:li g.U~~ltüye . selıcb oldu.! Evvelki )tafta cumartesi günü, me
)Uz dahi ehemmiyetsiz bir tezahürat General Sikaorski de öğleden sonra çekten acırız. Mosko\·~mn. Almanya- arkadaşımıza hak verı~oruz .. Ma~a- 1 B~tçe encuıncnı ıl~ve ~dıle.?ek 1 O ya- murlar, gizlendikleri yerlerden hl 
~ llnden dokuz talebe idam etmez- tayyare ile Londradan Le Bourgete ya buka6.arcık da eınnıyetı olmaması mı riyaset nizamnamenm genış mık- tagın bu derece agır hır yuk olmıya- defterin getirildiğini gözlerile de gör· 

· Örfi idare ilam için vahim bazı gelmiştir. kabil midir? İki büyUk komşu .ara~ı!1- yasta tadili içi~ çok :saslı tetkikler cağını söyliyerek ta1ebıı.ı kc.1.~ulünü müşler, fakat, bu hususta icab ed:n 
~ da bütün dünyaya sarsılmaz dıye ılan mahsulii olan bır proJe hazırlamış - muvafık buluyordu. Beledıye ı·eıs mu- tedbirler tamamen alınmış olmadıgı 

M • w 1 1 . edilen büyük dostluğu böyle pamuk tır. T takrir encümenlere Yerildiği avini Rıfat Yenal bunun 10 yatak ol- için cürmü meşhudu temin edeme . 
enemencıog u Balkanlarda ipliğine bağlı aenileb~ıecek şekilde takdır<le biz d~ projemizi ~ncumenıc- sa b!lc bütçeyi müteessir edeceği~i, mişler ve bir hafta sonraya bırak . 

a ttL göstermekle Alman aJansının mem- re takdim ctmış bulunacagız.,. hatta gelecek sene daha fazla agır mışlardır. "•11\aradan Londraya Sovyet Nü:f u- leketine hizmet etmiş olmadığı kana- Bunun üzerine Fuad Fazlının ver-ıgcleceğini söyledi. . .. Nihayet, iki gün evvel cumartes 
atindcyiz. diği takrir kabul olunarak kavanin,, Azadan General doktor Refık Mu- günü, memurlar, icabeden bütün ted Hareket Etti zıına K ar-•ı SP.d Alman ajansı "Tan,, refikimizin e- mülkiye ve iktısad encümenlerine nir, bu hus~sta tcreddil~ olu:ınıası- birleri almışlar 're civar~a mu~~liı 

Y' • sas itibarile pek doğru olan bu ha be- havale olundu. 1 nın asla dogru olnııyacagını bılhassa yerlere gizlenerek defterın getırıl · 
\'~1 . ( Ba..,tarafı 1 incide ) ( B~tarafı l melde.). 1 r.ini bütün Türk matbuatına hücum Encümenlere Ha' ale ı:uilcn Teklifler kayıdla: mesini beklemişlerdir. On iki buçuğı 
~ı ~ad Cebesoy, Maliye Vekili veya Sovyetlerin Balkanlara hululil için bir ,·c:;ile telakki etmekten de gc- Müteakiben ruznameye geçildi. _ ~ehrimizde belediyenin besledi - do<'Tru defter nıile!'lseseyc getirilmiş 
'l'~ c\ğralı, Ticaret Vekili Nazmi Balkan ~metlerinin istikla.ııe.rinin so- ri kalmıyor. Çünkü "Tnn,, ın bu ya- Sandal ve kayık iskelelerindeki. san-, ği bi/ çok hastahaneler var. Yalnız me~urlar, biraz sonra, tesbit edileı 
~ Oflu ile Reisicümhur İsmet nudur. Türkiye ve İtalya bırlıkte ~~1- zısı ajansın dilinde "Türk matbuatı- dal ve kayık satışlarındaki gedık u- şayanı dikkat nokta hastahanelerde esas dahilinde, gizlendikleri yerler 
~illi rıarnına Başyaver Celal ,.e Baş- kanları kat'i olarak müdafaa edebılır- nın yanlış siyasi haberler neşri husu- suli.inün kaldııılması \"C bunların kad I bugün tatbik olunan şekil dolayısile den çıkmışlar ve kapıya konan göz 
11ıf l{ ııa~ına Matbuat Bürosu Umu- ler . ., sunda misli görülmemiş bir hareketi roları noksan iskelelere nakilleri, a- halkın bunlardan i,;;tifade edememesi- cüleri, içeriye ve yukarıya haber ver ~ ltlbı Selim Saeper ile bütün Ha- Rusya Ye Balkanlar karşısındayız,, Şt--klinıle umumi bir şi- raba vapunı iskelelerinde kamyon iş- dir. Çünkü hastahanelerden bir kısmı melerinc meydan vermeden yakala-'bıt )e Vekaleti büyük memurları ve Budapeşte, 20 (A.A.) - Magyar kayete meydan açmıştır. Geçenlerde, letilmesi. bankalar istikraz tahsisa- yalnız ünh·crsite tedrisatına tah:sis o- mışlar, bir yere kımıldamamalarını 
~ı::.k dolltlan tarafından teşyi edil- l".em~et gazetesinin Roma muhabiri bir Alman .gaze.tcsi, Tü~kler hm.iri tmdan y~.• bin liranın istimllik 00~- ıuıımuştur. Hastahaneye hasta alın - ihtar ederek, .göz açıp ka~o;oncaya 

fıı : bıldınyor: _ .. istirdad cttiklcrı zaman lıman denıze Iarına munakalesı, Beşıktaşta ınşa madan evvel bir defa da profesörün kadar geçen hır zaman zarımda der-'~ltere ~Uyük elçisi, Yunani~tan Burada. beyan .oıundu~n~ ?ore. attık lan kimselerin cesedleri~~ dol- olunacak ilk .mckteb bir.ası iç.in ya~ı- noktai nazarını soruyorlar. Profesör hal tediye yapılan bUr_o):U basıver -
tı ~l>l elçısı, Fransız maslahatguza- Rusya, Finlan~~ya ıle olan ıhtılafına mustu diye yazmıştı. Acaba Tan,. Iacak istimlakler hakkındakı teklıf- de tedrisat noktasından kendısine la- mişlcrdir. Burada, hakıki defter ma
~ b C>rnatımızı teşyi edenler arasın- ve Wİtalyanın mukerrer protestolarına gazetesinin havadisi bu Alınan gaze- ler büdce enciimenine havale olun - zım olan hastayı tercih ediyor. Pro- sa Uzerinde açılmış olarak para d~-~ Uhınrnuşlardır. ragınen, Balkanlarda propagandalara tesinin iftirasına u:r.aktan uznğa yak- muştur. f .. burada haklıdır. Halbuki do _ ğıtılırken cünnü meşhud temin edıl-
hej':ıan Menemencioğlu ile birlikte devam etmektedir. llaşabilir mi? Alman hükfımeti kendi l\lerlıum Ihsan Şerifin Ailesine 

1 
,~;r meselesi çok mühimdir. Artık ıniş ve her iki defter de alınarak fab-

leli ~ınleşkn ~de~ ~fali~e N~kid ~ş - Almanlar ~nlga~istana Tayyare gazetelerine emrederek yazdırdığı 1 V..rflf'<'f'k E\' . . ~adınlarımız çarşaf altında doğurrnı- rika direktörü Remzi polise ce.Ibe?il-
tet V ~ Müdürü Celal Saıd, Tıca- Gonderıyorlar fıkralan ve makaleleri pek çabuk u- Ruznameniıı 16 ıncı muddesını teş- v lar Haseki hastahanesindeki pa _ miş, bu bedahet karşısında ınkara 
dlitiı ~~leti Dış Ticaret Umum Mü- Belgrad, 20 ( A.A.) - Rurr:~ny~ - nutmuşa benziyor. kil eden ve merhum mu~llıme İhsan ~~randa elim doğum şeraitini görse _ mecal bulamıyan direkt?r ~e. hadi· 
~~rhan Zihni, Merkez Bankası Yugoslavya hududunda Tuna tızerıne Ajansın her türlü ciddiyet ve hay- Şerifin ailesine ikametgah olarak ev .Y b uh kkak hak verirsiniz. :;:eyi itiraf etmek mecburıyetınde kal· 
~~•: k·letinden Cabir, Hariciye Ve- alevler içinde meçhul bir tayyare düş sivet hududları haricine cıkan ve bizi verilmeden evvel mali vaziyeti ve ço- nız an~ mı a h 

1 
.· . 

1 
h Ik mıstır. 

~- ~.,. atibl · ş · llh d .. .. · l · t · · - k"k d'I Beledıye ıasta ane eıımız e a a 
1 

• "lll'ei( erınden adı ve an a muştur. Tayyare. ışaret erı emyız e- şiddet ye nefretle mukabeleye sevke- cuklarının kimler oldugu tct ı e ı -
1 

• a· H tah 
1 

Bu şekildeki kaçakçı ıgın uzun za 
~;t etrnişlerdir. dilemiyen ve doğu - cenuba doğru i- den sözleri en sonra geliyor. "Tan,, 1 mek üzere c\'rııkın makama iadesi yharkdım ~dıy1orulzd, ıyor.k as ... ane .etr mandanberi yapıldığı tesbit edilmiş bı.._~_.>'et y k Sem l k 1 li b" f"lod a·· ·· t·· o·· - ... d . bü"d · al ·a aıt o mn ı ır, yo sa unı\·ersı e h . h kk ~"'lle l ann a şanı p on e s- er yen ır ı an uşmuş ur. ıger 1 gazetesinin bu havadisi neşretmesı uygun görüldilgune aır ce en - d 

1 
.
1 

1\1 'f V k"l f d ~.1 bu suretle kaçırılan nzıne a ının 
'' 

11~buldan hareket edecek ı tayyareler durmadan yollarına de -, "bazı Tiirk matbuntı ile İngiliz - Ya- cümeni mazbatası münakaşalara se- 0 ayısı e aan . e a .~ 1~~ e~ı · ı da 50.000 lirayı tecavüz ettiği anlaşıl 
~ gUnu Parise muvasalat ede- lvam etmişlerdir. hudi mümessillerinin mUştercken yap- beb oldu. ~~tahane me~~l~sı b.u~nku ~erde- ımıştır. 
~ ~ Oracıa. iki gUn ikametten son- Düşen tayyarenin pilotu ölmüştür. tıklan faaliyetin bir niimunesi,, imiş. I Kartal azası Şerafeddin dedi ki: rımızden ~ m.~hımmıdır .ve ~ıç ol - , Dün akşama kadar, polis, defterle 
-....... t ~U Londraya geçmesi ih- Zannedildiğine göre, bunlar, bir kaç Almanların başına taş düşse bunu - Halkın mecbur old'uğu bir çok ma.zsa ~uguııku me\•cud ) atak aded- üzerinde tetkikler yaparak miktarın 

.&.~ilındedir. h~f~d~~~rj ~üteaddid . vesileler.le gökten yahudi Allahın attığını iddi.a vergileri vermek~e müşkül~t çektiği ı:r~ ço~altıl~~ak bu derd kısmen te- tesbiti işilc meşgul olmuştur. Tabak-
~ lleyetfml.z Loodradan goruldügu veçhıle, Bulgarıstana aıd edecek kadar bir "delire de Perse- bu ....... manda her olen muallıme bele - lafı edılmelıdir. 1 kuk edecek olan kaçak vergi miktarı 

ı....._' Aynlıyor olarak Almanyadan gelen tayyareler- cution,, içinde bulunduklarını biliyo- diye hesabına bir ev vermeğe ka!.ka~~ 1 Bütçe :ncümeni mazb~~sı tetkik müessese sahiblerinden bir misli ce-
.,... blldİ ~ (A.A.) - Reuter a- ,dir. ruz. Fakat Alman ajansı ağzınd:ın sak nasıl olur? Her halde bugunku olunma.k uzc:r~ ~akama ılave olun~~ zasile tahsil edileceği gibi, ayrıca, 
~~'l'tt ~ıyor: Roma Radyosunun N~yata Türk matbuatına karşı böyle iğrenç belediye büdcesi bu işe kifayet ~tmez. ve Şehı: Meclısı yann toplanmak u- müddeiumumiliğe de verilerek mües-~'~ıe~eldenberi, Türk askeriı Roma, 20 (A.A.) --:- .Ro~~ radyo- bir iftira için hi~bir muhaffif se~b Azada.n kitabcı muallim Halıd, Şe-lzere dagıldı. sese sahibleri hakkında kanuni ta -
~~ °l'd ırlıkte Lond.rada bulunan lar~ tarafından neşredılıp mulhem ol- tasavvur ve kabul edemeyiz. Turk kibat yapılacaktır. 

>' "'11t Uau mUfettişı General Or- dugu anla~ılan .~yan~tt:ı·. Balkanla- matbuatı dünyanın en temiz, müsta- H Jh t D •• k •• M ı· Hadise, bugün yann adliyeye inti-tııl ~=-Ya avdet etme~ üzere ya- nn b~~~vıklejtirıl~esı . ıçın yapıla - kil, vatanperver matbuatıdır. Şe:ef 1 ayvan raca 1 un u ec IS kal edecektir. 
~.hareket edecektır. cak bu tun teşebbuslerın İtalyanın ve namustan hissedar olan bir agız N• G• • M •• k J • ----------
~, ~ TUrk - İngiliz . .- ~ansı~ d~~a.ı muhal~fetine maruz kala~ğı ancak delillerini neşir ve ilan etmek ızama ırıyor uza ere erı Bir Hol anda Tayyaresı· 
""~de musarrah muhım m~~l bıldirılmektedır .. ~u. beyan~~ .. go~e suretil~ ~ylc bir. s_ö~ s?,y~.iyebilir. ( Baı;tarafı ı incide) Hata r'1ebusları 
,~ t1ıe lllllavmalar hakkında go- İtaly~, :Avrup~ ıhtilafının buyumesı- Yoksa ıftırası kendısının yuzune çar- bertaraf edilmesi için tedbirler alın- Ayna' 1 .. tı"le.. Bı'r Alman Tayyaresı' -ııı... \ııı..Lı te Londraya gelmekte o- ne manı olmagı ve Balkan memleket- pılmak suretile reel ,.e iade olunur. ,1.1• ti . . d h d da dog· " • 
""'lllf'a:'llYe u · · v k"J t• U 1 · · d b d d b 1 d mıştır. ı aye erımız en u u 1 .. ~ :'tibt .Qarıcıye e a e ı mu- erını e unun ışın a u un urına- Alman telgrafı Türkiyenin efkarı- 1 kt 

1 
h ların biıik- Ankara, 20 (A.A.} - B. M. Meclısı • 8 f d S . 1'lurnan Menemencioğlu ile ğı arzu etmektedir. İtalya, muhtelif umumiyevi Almanya ''e Ankaradaki ru ~e mb~ e o an l ~)hıvan temin i buglin Şemseddin Günaltaym ba§kan- n 1 a 1 r 1 

O........, tô..ı1--- k · ı k ti ·1 Balk 1 " meyıp ır an evvc ı racını - . ~~)l -~e tir. Tuna meme e ene an ar ara- Alman mümessili aleyhinde tahrik si- . • . ta . daha bazı lığında toplaııını§ ,.e celsenın açılına- ( Ba..~tarafı ı incide) 
-...._, ~ \'azifesi askeri mahiyette sındaki münasebetlerin iyileşmiş ol- yasetini tervic eder gibi göründüğü çhı'~ ~Iısıtrl, ıl unanUıs kn '1e başlan sını müteakib intihab mazbataları ka- Torch Bearer'le birlikte lngıT ı..:ıh .~ ~ta.be l" l 1 te d d ı d ukume er e m za ere ere • ~ ' . t, ma ı mese e ere - masın an o ayı memnun ur. yolunda bir şikayet ve yarı tehclidle bul olunan Hatay mebusları Abdullah riyesinin sahillerdeki ziyaı ~. 7 ~ ~eaıne imkan yoktu. Gene-1 • • bitiyor. 1 mıştır. . . • larak 4.0 ~rursaloğlu, Abdülgani Ti.lrkmcn, Be-

t6l'lı~. eıtcioğlu ile bu meselele- Sovyetler Fınlandıyayı Memleketimizdeki btitün sefirler . Menıleketımızden asgkarıb~ •·ıc b kir Sıtkı Kunt, Hamdi Selçuk ve Meh vapur torpile çarparak batmış, 2 va-
it "'IQlek arzusundadır • I t . ki .. .1. d b. . . . bın koyun ve buna ya ın U) u aş d T . 

1
. d . . 

1 
d. pur hasara uğTamıştır. '\Ilı • IŞQ8 e mıyece er gibi Alman munıcssı ı c ızım ıçın h t l k la Yunanis- me ecır ı un ıçmış er ır. . O ) . 

\. ~l'tbQ . her zaman hatırına ve şahsına riayet ayvan sa ın a aca ~ n . . . Meclis bundan sonra iskan kanunu L~~dra, 2 (A.A. - Bır Alman ''~ k Fabrıkaları Kopenhag, 70 <A: A.) - Sovyet edilecek bir misafirdir. Ona karşı bir tand~ki alıcıların mUmessıllen dün ınuvakkat encUmcnine "Bütçe, Dahi- torpılıne çarparak batan İtalyan Gra-
1=' 

1 rıda Bütün Hızile matb~atının F~n~andıya ~akkında ~~l tahrik ne vardır, ne olabilir. Almanya §~h~ı.??ize gelerek Hayvan ihracat liye, Hariciye, tktısad, Maliye, Milli zia vapurundan kurtulan diğer 11 ki-'ar landıgı şiddeth lısana ragmen, Polıti- aleyhinde bir tahrike gelince, Türkiye Bırlıgıle temaslara bavla~ışlardı~:1 Müdafaa, Sıhhat ve İçtimai Muave - şi Britanya adalarının şark sahiline 
\~ 1Yete Geçiyor k~~ gazetesinin M~skov~daki n:ıuha~ böyle bir şeyden fayda görse bile hiç Diğer taraftan deblokaJ maksa ı e net,. encümenlerinden Uçer, memurin çıkarılmışlardır. Kurtulanlann adedi 
\' 20 (Telefonla) - Kara- bınne naza_r~n ~~n~ıya~ ışgali bir zaman bu uğurda bir zahmete gir- ecnebi §i~ketlerle. ~a.pılması mcv~uu kanunu muvakkat enc~menine Ve~~- bu suretle 26 ya baliğ olmaktadır. 
~'ti\'e Çelik fabrikalarının bil- So~yet dahıli ve harıcı sıyasetine mu- meğe lüzum hissetmez. Çünkil Alman- bahsolan ıhracat ışının deva~ına ıın- }etlerle mütenazır encUmenlerden ıkı- Dalgalar ölenlerden birinin cesedini 
~sıe bir an evvel faaliyete halif olacaktır. ıarın kendi kendileri aleyhinde yap-J kan kalmamış ve bu suretle hissedar- şer, orman kanunu muvakkat encü - dün sahile atmıştır. 
~ bta-lta için son günlerde çall§Dla S•bık K•yaerln •tlatblı tıklan fenalığı ve propaganday~ baş- 1 Jarla birlik arasındaki anlaşmamazlık menine d• "Adliye, Bütçe, Dahiliye, 1 Londra, 20 (A.A.) _ Wigmore is-
~~ daha teksif edilmistir. Ay- tehllke ka hiç kimse okadar muvaffakıye~~ ortadan kalkmıştır. tktısad, .Maliye,. Milli ~üdafaa, Zi:a- mindeki balıkçı gemisi şimal denizin-
~ ~ fabrikanın demir cevhe- Doorn, 20 (A.A.) - Sabık Kayser, ~aşa çıkaramaz. Bunun en son delılı . - Blrllk İklye Aynlıy~r .. at,, .~cüm~nlennden üçer 0.:.a .~eçıl -ı de batmıştır. İçinde 16 kişi vardı. 
\ ,. ~k olan Divriki ma _ malikanesinde bir kaza geçirmi§tir. ışte bu telgraftır. Dıger taraftan haber aldıgımıza go mesını tasvıb ederek cuma gunu top- Lo dr 

20 
(AA) _ 

6370 
tonila-

\t~ "ttı.a.~ lStihsaı miktarını artır- Kendisi dün mildhiş fırtınaya rağ- Blileytn Cahid YALÇIN re hayvanlarımızın daha müsaid iart- !anmak üzere içtimaa nihayet veril • ı t l k n K a,.k Milik~ isminde bir Yu-ıı:, ~~ ' ....... _................................ • edil bil · d ha i i bir mi tir 0 u an a \; .... te.i~t le Yeni tertibat alına- men, gatonun parkında mutad sabah iki tayin larla ıhraç . e. me~ı .. a Y ş · -·- goslav vapuru, şimal denizinde bat _ 
~~liıiı tnakineieetirilecek ve gezintisini yaparken, fırtına üç bü • Ankara, 20 (A.A.) _ Hariciye Ve- ~urette .te~~ edılmesı ıçın hayv~nat D•hlllye Veklll H•l•ya nuştır. Geminin mürettebatı hakkın -

~ b~ce~tir. Cevherin Ka - yük ağacı kökünden sökmUa ve bu klleti kltlbi umumiliği ikinci muavin- ihrac bırlı~n. ~nub ve şark hısse- b gUn gldlvor da henüz hiçbir haber yoktur. 
tıı. :" "- lt fıyatıa naklini temin ağaçlar, büyük bir gürültü ile sabık llgıv·ne ikinci daire mUdUrU umumisi darlan namıle ıkiye ayrılmasına ~a- U '1 ) Kı Londra 20 (AA ) - 4258 tonluk ~ ~ a ·lm· f ö ·· ü d k" y içın- Ankara 20 (Telefona - sa ' · · L.~' \'r\ıpa tren tarifele • Kayserin 2,5 metre yanına düşmUı- Numan Tahir Seymen ve ikinci daire rar ven ış ır .... ~um. z e 1

• a . . ' .. .. d H ta i- İngiliz Pensilna vapuru düşman ta 
' ~~t YapıinıaJctadır . s bık Ka sere bir olmamı§ mtidtlrtl umumlliğine de muavinliğni- de Ankarada butun hissedaı ların ış- bır rahatsızlık yuzun en .a ya g l .. ~1.. -oı lJın .. : tur. a. . Y. §eY ' F-"· un~-yin H ta . ıtirakile fevkalade bir toplantı yapı- demiyen Duiliye Vekili Va;k Öztrak rafından batırılmıştır. M.urettebat 

' ~ .. ll" _ uın MudUrü Nurul- fakat bıttabı bi1yilk bir heyecan -1!: de bulunan -. - oroz yın h k t d ktit kurta.rJlınıstır 
~abilke ~tmi&tir. cirmistir. - ~lerdJJI.. . 1-caktır. vuın are e e ece - - . 
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Nazilli Telgrafçı/arı Hatları Ke
aerek iç Anarl1~'u_ya Kaçtılar 

Dünkü Muhakemede, Raporu im- Eur f vpoKrcusun~n 
zalıyanlar Şahid Olarak Dinlendi VSa e arakterı 

- Y•zan: Kerim KANOK 
Salıpazanndaki Satie binasının seye bahsetmememi rica etti. Bu söz 

mülga Denizbank tarafından satın a- ler geçtiği zaman, Neşet Kasımgil, bi- Spor, tarih sahasına çıkan her mil- kırmızı, kah yeşil, klih mor kih bil· 
lınmasındaki yolsuzluk davasına dün zım servisimize şef tayin edilmişti. letin tfı ilk devirlerinde bile o milletin mem ne rengine boyıyan b;şına biİ • • tiyan, müslüman ahaliyi bir tutacak

larından, memlekette adaletli, şefkat
li bir idare kuracaklarından bahisle 
dört ba§ı mamur bir propağanda yap 
tıktan sonra, u~ttığı elini muhata
bının omuzuna koymuş, tıpkı bir şey
tan gibi Sırrı Beyi aldatmağa koyul
muştu. Söylemiş, söylemiş ve niha -
yet: 

İstanbul Birinci Ağır Ceza mahkeme Yine şahid olarak dinlenen ve tnk- siyasi faaliyeti ile daima omuz omu- tün tarihi devirlerin bin bir şekUde 
sinde devam edilmiştir. diıi kıymet raporunu hazırlıyanlar - za yürümüştür. Bu her iki hadise de acayib külahlarını geçirerek ]<aldı • 

Eski Umum Müdür Yusuz Ziya ö- dan Viliiyet Ntlfıa müdürü Bedri de ayni ehemmiyetle kah çivi yazı, kah nmlar üzerinde seke seke yürUY~ 
niş, muavinleri Tahir Kevkeb ve (kmiştir ki: hiyeroğlif ve kah muhtelif harflct·le bir genç kız da onu 0 kadar ıcırısil· 
Hamdi Emin, Umumi katib Sadun - Belediye Fen İşleri Müdürü, Mil ! tuğla, taş, papirlls, ceylan derisi ve den uzaktır. 
Galib, mühendis Neşet Kasımgil, hu- Ji J<;mıak Müdürü, Mühendis Mustafa nihayet kağıd maddeler üzel'inde za. Yolda, stadda, tiyatroda, bahçedB 
kuk müşaviri İsmail İsa, Malik Kev- Vehbi ve ben bina kıymeti hakkında manımıza kadar intikal etmiş çok ve mesaide insanların hissiyatı gıcı1'· 
keb, avukat Atıf Ödül, Refi Celfıl Ba- tetkik yaptık ve bir rapor hazırladık. 1 b?yük tarihi ve içtimai bir hadisesi- hyan ve onları gittikleri yoldan yaP-

- . Zabalini.zi~, d:mişti'. ~e temiz ynr, Meteos, Ziya Taner, Cemal ve Bu raporda dolma kısım dahil değil- dır. tıkları işten velev bir an için olsa ıı· 
kalblı, .ve ~e ıyı .ahlaklı bır ms~n ve Sedaddan mürekkeb olan maznunla- di. Denizden dolma mahal için yapılan insanla beraber doğan spor, eski Iıkoyan bir genç kız hiç mi biç fa~· 
ne vazıfe. :ı-:ıkı ~ır memur olc~~~~u- rın hepsile dokuz avtikat dünkü cel- masraflar hesablanc1ı ve ayrıca kıy- Roma ve Yunanistan yıkıldıktan son- dalı bir mahlfık değildir. o, ne bit 
zu ~ep bıh:ız. Sızden, muk~~ılını ~ş. - sede hazır bulunmuşlardır. met takdir edildi. Sonradan öğrendik ra Avrupanın siyasi karışıklıkları a- arkadaş, ne de hakiki bir dostttıt· 
~nim nkab~nd_e_ maaşı~ızı yuz İngılız Celse dört saatten fazla devam et- ki, bu denizden dolma mahal için, Be- rasında asırlarca için için yanan bir O sadece sinirlerine mağlub olflllll 
l~rasın~. ıblag .. ettırmek sure.· miştir. lediye de aynca 9000 lira istiyormuş, kıvılcım halinde devam ederek niha- zavallı bir hastadır. 1 
tı.le ~emek_ uzere. uf~~ bır 1 Şahidlerden serbest mühendis Mus bu dolma mahal, tapuda da müseccel yet 1891 tarihinde meşhur bir Fran- Esasen bu makyajlı kızlar rnıJCll. 
hızme~ ıstemege g~ldık'. Bılıyorsu-

1 
tafa Vehbi, sorulan suallere cevaben değildi. s.ız r~ssa?1ının oğlu olan ve son Ber- ve doğru bir şey yapmış olsalardı bil 

nuz kı, Aydının da ışgalı muhakkak ' ezcümle şunları söylemıştir: Nafıa müdürü Bedri, maznunlar. lın olımpıyadını da açmak şerefi yine gün onların bu tarzı hareketi biı? 
Aydın ı•osta ,.e '.I clı:.rraf Müdürü k ''d' t d k d" 1 • f: Sırn Uey v~ atı ı~ .. şgal es~asın a an. o - - Maznunlardan bir kısmını tanı- ı dan bazılarının yaptıdıkları istizahla- kendisine verilen Pierre Coubertin resmi dairelerimizde şiddetle rneJl 

kul'?e.mesı~ı v.e _şeh~ı~ harab edılme- rım. Bir gün, umum müdür muavin-ıra da cevablar verdikten sonra. yine tarafından Atina şehrindeki me~hur dilmezdi. . 
Fakat, birkaç gün sonra da, Aydı- mesını teının ıçın, sızın eşraftan ba- }erinden Tahir Kevkeb mektubla beni raporu imzalıyanlardnn Belediye eski mermer stadyomunda ihya edilmiş - Maamafih şurasını da itiraf cdeljıO 

.om da ayni akıbete uğramak üzere zı.larile g~r?ştü~ ve ~~gal kuvvet~e~i- çağırdı. Satie binasının istimlak edi· Fen Heyeti, yeni İmar Müdürü Hüs- tir. . . .. ki bütün bu işe yaramaz tipleri )._: 
bulunduğunu, lzınir telgrafçılarının nı dav~t ıçın sozleştık. Bunu~ ıçın, leceğini, kıymet takdiri için teşekkül nü dinlenmiş, bildiklerini §Öyle an • -· l~te bu 1894 t~r~hı ~.unya. ~~nçl.i - ratanlar, insanların, zayıf noktalat' 
gizlice verdikleri bir haberden anla- mukabıl taraf kumandanına bır tel- edecek heyette benim de bu - tatmıştır: gının sosyal ve fızık bunyesı uzerın- nı bularak onların ceblerindeki ~ 
mı~ ve teliişlanmıştı. Tabii, bu para- graf çekdirtmek ve dostluk hislerimi- lunmamı istediklerini söyledi. - Denizden dolma mp hal hakkın- de en büyük inkılabın başladığı tarih mangırlarını almak usulünü :ketft' 
lann yabancı ellere g~emesini te- zi, işgale muvafakatimizi bildirtmek Ben : "Gerçi idarenizle bazı iş· daki kıymeti yapılan rıhtım, duvar olmuştur. Bu tarihten sonradır ki den sinemacılardır. o halde gcıı~ 
min için de hemen, o sırada Aydın istiyoruz. ler yapıyorum. Fakat, bu ne- ve imla masrafını hesab ederek asri bir çehreye bürünen spor muh- bunları model ittihaz ederek keOdi • 
mutasarrıflığı vekaletinde bulunan Müdür Sın·ı Beyı o günkü vaziyet- viden işlerde tarafgirlik yapamam. E koyduk. Yani, bu yer, nekadar mas- telif şubelere ayrılmak suretile sü • lerini bir nevi duvar afiı;ıi haline gjı· 
tahrirat müdürü Fuad Beye müraca- te, yapılan bu aykırı ve alçakça tek- ğer böyle bir teklif karşısında kala - rafla vücude gelmişse onu kıymet o- ratle dünya yüzünde taammüm etmiş malarını nasıl tecviz edilebilir? .. 
atle, bu mühim meblağın hükümet ta- lifi rcddetmeği, bol ve şanlarına la- caksam beni affedin!,, dedim. Böyle larak gösterdik. Buna belediyenin ve bu?ü~k~ cihanşümul kıymeti ka- Yanılmıyorsak sporcu gençliğbl ~ 
rafından alınması veya diğer bir vi- yık bir hakaretle muhatablarını ters bir şeyin mevzuu bahsolmadığını söy hakkı da ilave edilirse, bu yerin kıy- zanabılmıştır. de ve mensub olduğu milletin ~ 
!ayete yollanılması teklifinde bulun- yüzüne çevirmeği uygun bulmamış, ledi. Bunun üzerine kabul ettim. Ta - meti meydana ~ıkar. Biz bunu ilave Yalnıı. genç neslin değil hatta mil- rına yakışır tarzda giyinmesini tr 
muştu. hile yolunu tutmuştu. Karşısında, yin edilen zevatla beraber bir heyet etme<likti. Bize verilen senedde 9000 !etlerin hayatı üzerinde kamçılayıcı min edebilmek işi onlan sineısı' 

.Mutasnrrıf vekili bey, elinde bir ic- tehdidkar vaziyetleri ile caka satan. halinde Satie binasında tetkikat ya- lira kadar belediye hakkı tenzil edil- b~r ~esi~ y~pan bu hadise, denilebilir filmlerinin tesirinden kurtarın~; 
ra ve inzibat kuvveti bulunmadığını bu nankörleri avlamak ve bu suretle parak bir rapor hazırladık ve imza- miş olduğu için bunu rapora ilaveye kı yırmıncı as:ı~ akıl~~ra ~~y~et ve- mümkün olabilecektir. Sporcu 'flit 
ileri sürmüş ve mcsul olmak korku- ne de olsa tehlikeli bir vaziyette gör- ladık. Binaya, muayyen ve mütcamil lüzum görülmedi. Belediye, dolma recck kadar vası ve şumullu hır ma- gençliğinin tipini tayin ve ona el 
;;ile bu paralan teslim almaktan çe - düğiln üç yüz bin lirayı kurtarmak esaslar dahilinde kıymet biçildikten mahalle, metre murabbaına 6 lira kıy l hiyet arzeden ~ir d~k~rirtidir. çok yakışan şekli tesbit etıil'teO 
kinmiş ve diğer bir vilayete gönder- arzusuna düşmüştü. Hemen onlara sonra, denizden dolma yer ve rıhtım met koymuştur. Bu hesab üzerinden! Bu beynelmılel ıntıbah hareketin- sonra yine bir hayal dünyasında.~ 
mck cesaretini de gösterememişti. taraftar bir tavır takınmıştı. Tek - için aynca bir kıymet tesbit ettik. belediye hakkı da dokuz küsur bin li- den, 5.~or sahası?da . her milletten yalı bir manken gibi yaşamakta iııJ. 

Sırrı Bey de, bu vaziyet karşısında li~lerini yapamamaktan mütevellid Bunda, dolma, rıhtım ve inşa mas - ra tutmaktadır. , far.la. un ~ım.~ş b~ ~ıllet olan Tü.rk- edenlere gelince: Taşıdıkları bOyıJ; 
bu mühim paranın muhafaza ve me-ı bır ıztırabla kıvranıyor gibi görün- raflarını hesabladık ve mecmuunu Bir de ayrıca, Belediye, Satie şir- l~r bıttabı musta~nı kalamazdı. Nıte- rın tenevvü ve adedine göre oııl • 
suliyetini üzerine almak mecburiye - müş ve: . kıymet gösterdik ki, usul böyledir. kelinden ecri misil almak hakkını ha- kını son 30 ~enelık h~~·~tımızda mo- birer seyyar reklam addederek l<e:. 
tinde kalmıştı. Fırka kumandanlığın· ı - Ne kadar müteessirim bilseniz Satie şirketi müdürü Friç Wnller izdir. Bunun kaç sene için ve neka- ~ern spor :urk genç.lıgı tarafından d~lerinc her taleb vukuunda ~b~rgi 
dan aldığı silahlarla refakatinde bu- demişti. Hepimizin selametine ma - de demiştir ki: dnr para olduğunu bilmiyorum. lazım oldug_u ehemmıyetle kn.rşı~ann- <lılmek §artile birer "makyaJ "~ıe . 
lunan on dokuz memuru silahlandır-\ ~~f bulunduğunu çok iyi takdir etti- _- Bu işle ben meşgul olmadım. Bu sırada Yusuf Ziya öniş: rak mu?tclıf sa~nl~~ geçırdı~ten si·"· makbuzu kesmekle iktifa cdı 
mış ve icabında postahnneyi paralar- ı gım bu arzunuzu yapamamaktan. Lazynn meşgul oldu. Ben yalnız satış - 2644 numaralı kanunun doku _ sonra_ ~ı~ayct b~gunku devlet ~~~n- bılır. -"' 
la beraber havaya uçurmak için ay- Teller arızaya ve muhabere inkıtaa. muakevclesini imzaladım, ve işin te- zııncu maddesi sarahatine göre met- halesını ı~bettırccek ~a~ar vus at .............................. u ... .. 

rıca bazı tedbirler de almıştı. I<'edn- uğfamaclan evvel gelseydiniz bunu fcrruatile hiç alakadar olmadım. re murabbaına altı lira değil yüzde ve 1 chem!11ıyet k~sbetmıştır.. . Evkaf Ceyhan da 
kar posta ve telgrafçılar, bu parala- minnet ve memnuniyetle yapardım. Friçten sonra, sabık Denizbank mi on belediye hakkı alınması Jiızımdır.,, şte hır .dcvl.etı~ umu~i .sıyasetın-
nn muhafazasını kendilerine bir vu- Bu cevab karşısında metrepoleid de marlarından Fatih Köprülü dinlen - demiştir. Bu cihet sorulunca HUsnü de ~11~?1m~yctlı bır mcvkı ışgal eden Akar Yaptırıyor 
zife saymışlar ve bunun için icab c- Aydının azılı ve sayılı nankörleri de miştir. Farih hadiseden tamamen a- su CC\'abı vermiştir: bu 

1~ uzerınde ne kadar ç?k d~rulsa 
derse ölmek ve fakat yabancı ellere sararıp sarsılmışlardı. Yeis ve ümid- demi malumat beyan etmiştir. 1 - Ben bu kanunu ve b dd · ve bılhassa bu meslek sahklerıne ne ---
g~irmemek için and içerek mutabık sizlik içinde biribirleri ile bakışmış- Sabık Denizbank yapı ve binalar bilmiyorum. Beninı bildiğir:: ı:~di;~~ ~~.dar faıda t!?~a b?.~~terçıse ~e::ir. U. Müdürün tetkik(erİO' 
kalmışlardı. Böyle olmakla beraber, lardı . Onlar, telgraf tellerinin sağlam servisinde muamelat servisi şefi Veli nin voli mahalli hakkı olarak alması unya genç ıgını u un ena a 

1 
et- d h l k rat"' 

bir taraftan da bu paraların civar ka 
1 
olduğunu biliyor, ve mlidür Sırrı Be- de : lii.zımgelen miktar budur. lerclcn koruyan ve on lan bihakkı~ en sonra ayır 1 a 

sahalardan birine gizlice gölürülmesi- 'Yin bu müracaati kabul ederek mu- - Geçen sene teşrinisani içerisin- Bu aralık Neşet Kasımgil de. bu ye- meşgul eden bt~ tılsı~lı ha:e.ket ay~ı lar verildi . ge' 
çarelerini nraştırmaktan da hali kal- habcrelcrinc delalet edeceğini ümid de, Neşet Ka.sımgil tarafından hazır- rin bir şerefiyesi olup olmıyacağı ve ~a;anda gençlık kutlelerının ta?ıi Ceyhan, (Hususi) _ şehıiınııe til'. 
mamışlardı. Münasib bir fırsat göz- ediyorlardı. Umdukları çıkmamıştı lanan rapor dairemize verildi. Muame Taksimde yapılan binaların asgari ı~ ı~a~a~ına da yardım eden hakıki len evkaf umum müdürü ve nıaiYeUJ11ı 
lüyor, emin bir yol araştırıyorlardı. j<>+e. Bu nankörlerin maksadları ne lesi tekemmül etti ve bundan sonra metre murabbaı 45 liraya mal oldu - buB· ~mıldır. . . . dekı zevat ve Adana evkaf rniid _ıJ ıı" s ti' b' tı 

1 
d B . • • h ld b 25 . ınaenaleyh memleketımızdekı ay- k . . teıııaY .. 

O esnalarda, işgnl kuvvetleri ya. memleketi harab olmaktan kurtar _ a e ınası sa n n ın ı. enım malu- gu a e uraya lıra kıymet kon- . 1 k .. . . . aymakamlık ve beledıye ıle ~ ~ 
t b d 'b t:t' d · . d - h kk d d. -· . nı mes c muntesıblermın karakter , 'd binı..,. vaş yavaş Aydına doğru ilerliyorlar- mak ve ne de yok yere kan dökülme- mas ımb k unD a~ ıb arke ır.:· eml ıştır. ~~~ .. a .. ıln da ne. ~yecegını sormuş, ve harici evsafını tayin etmek çok e- y~~lara~ C~yhanda evkafa rdaı ·r 8' . 

dı. Evvelce de yazdığımız veçhile, sine mani olmaktı. Onların gaye ve a ı enız an mımar arınrlan usnu. şoy e emıştır: h . ti' b' mu klen gozden geçirmişle ı · . ;Jı• 
N 

· 
1 

.. 
1 

• · 1 y · b' f' cmmıye ı ır mesele teşkil etmek- b • '-"ti 
fırka kumandanı miralay Şefik Bey, hedefleri, işgal kumandanına yerinde acı şun arı soy emıştir: - enn ır şere ıyc meselesi ola- t r er nldıgıma göre senelerden..,., uJJ". 
elindeki cüz'i kuv:vctle işgalcilerle bir hulfıs çakmak ve hiç şüphesiz ki, "- Neşet Kasımgil, Satie binası- bilir. Fakat, biz, oradaki emsalini e~fı'rl.l t• .. .. .. t k'l d b f mal edilerek harab bir halde bul ..,,)' 

t 1 
• .. 

1
. • .. .. .. ld k V . . n ı e ın ozunu eş ı e en u sınıı n b .. . d bir v 

harbe girişmek, Aydını muhafaza et- bu suretle birer külah kapmak, nü _ nın sa ın a ınacagını soy ıyerek, plan gozonune a ı . e yıne Satıe binası t , , h k- t . . . u mulklerın kabili istifa e ~· 
l 

.. b' · 
1
. . 

1 
e \ar \ e are a mı yanı gıyınme 'f _ ıdeJl 

mck imkansızlıkları karşısında, Men- fuz ve ehemmiyet kazanmaktı. Aldı- ara gore ına ve arsanın mesahasını 
1 

emsa mı nazara a arak metre murab- .. .. k b" .. ' ı ragı veyahud da tamamen e ·dı· 
d k" ·· ·· b k'l • b k yapmamı benden istedi. lstedigı·· ""'yle bama 25 lira kıymet ko'-'cluk. Tak - ylurume, onluşlm~ ~eta u.yuklere karşı karılması mutasavverdir. ~·ksf ~.fi· 

eres oprusu aşma çe ı mek kara- gı u ara haberin tesiri ile yüzü . h 
1 

k . . . ~ . d k' b' 
1 1 

. J o an muame c erını yın ederek on- . . tidaoY 
rını vermiş, bir taraftan hazırlıg-a kapkara kesilen metrepolid, nihayet n azır ayıp endısıne verdım. Ara- sım e ı ına ara bu cıvarda yapılan 1 d' t' . b'· "k b. k resı şehrimizin göstermek ıs 17tı• 

d ıtı . . .. b' 
1 

h' .b. . arın mevcu ıye mı uyu ır ala - • .. :ı .. de . 
başlamış diğer taraftan da bazı ge- dayanamamış ve kıvrana kıvrana an a ay geçtı. Bır gun Neşet Ka- ına ar ırı ırıne benzemez ve muka- b 1 k . . d b'l k 1 1 k . da bulundugu inkişafı gözonw· jjll •

1 
be · - S . a·ı 1 a ı ıçın e ı e o ay ı la scçılecck "*ıer 

rekli tedbirler ve teşebbüslere gı'ria- somurmuştu: sımgı nı çagırarak atie binası i- yese e ı emez. nşa şekline göre mas k .1 • 1 k kt· lundurarak Ceyhandaki rnw .,,,-
:1 • d b h . f d -· b'l' ' auar ış eme gere ır. b·U jSP' miş bulunuyordu. Bu arada, posta ve _Hattaki bozukluk tamir edilmi- şın en a settı. Evvelce kendisinin rn egışe ı ır. B' b' T .. k .• yenibaştan inşa ettirerek J<a ı . tif· t 

t ı af ··d·· .. s hazırlayıp verdiği raporun tekemmül Tahir Kevkeb de şu suali sordur • b. ızce Tı1.'. kutir. . ~porchuskul hlakıki de bir hale koymag· a karar verııı~7.,,1 
e gr mu uru ım Bey ile anlaşa- yecek gibi mi acaba?.. . . . . .. ır genç ur pını en a ı o arak e•" · 

rak, Aydın ile Menderes köprüsü ara- ettınlerek yenılenmesı ]uzumu hasıl I muştur: t .1 d . 1 k . Umum müdür ile birlikte gelen _:tıl - Teessüf ile söyliyeyim ki öyle. d - . G 1 emsı e en ınsan < eme tir. Şu halde J·eıer,,. sında gizli bir hat tesisi ile de ugr-a- ol ugunu, bunu tashıh ettiğini söyle- - a nta, Paşabahçe ve Kavakta b ki ta 1 d fk- b' d' k .. mimarı yapılacak inşaatm pro _,.IJ• 
- Dün akşama kadar telgraf ka- d' k' 1 1 · kta . ' I n a r asın a u ı ır ıre uzc- ]<rat tr ı;ııyordu. Müdür Sırrı bey de, birkaç ı ve es ı raporun ası veya sureti- aynı um , aynı tulde ve ayni harç- . . ·ı . b' k k 1 k . birkaç gün içinde çizerek te ~ 

arkadaşı ile birlikte bu mühim işle bul ediyordunuz, ne oldu bu hatta nin nereden bulunabileceğini sordu. la rıhtımlar yaptırsak ve bunların ~~ned~:çırı m;ş ır bor u u gıbi rimize dönecektir. İnşaatın pek eıdif· 
meşgul oluyordu. Bu telin bir ucu, böyle birdenbire?.. "Servis kaleminde bulabilirsiniz.,, de- içeriye doğru arkalarını dn ayni mik- 1~:ıa~la 

0;~i~·~ ş.urası k u~ası p~uk- ela başlaması kuvvetle ınuhteJ11 et• 
hiç kimseye sezdirilmiyerek Muhacir [De\'a.mı var] dim. Bu alış veriş ve rapordan kim- tarda imla etsek ayni masrafla ayni bohça k d. ı mı~ kce e tclr gıyken; il Evkafın Ceyhanda yeniden jpŞ~ id' b' d . a ar genış rava ar ta an .111sfl t 
mahallesinde bir eve konulan maki- 1 .. e a ve şeraıtte yer doldurmuş olu- enselerini kaplıyan ond"lel' 1 ~ tireceği mülklerin tarzı ıru ~ 
neye bağlanmış, diğer ucu da Mende- LJı • • J L 1 ruz. F~~at, bunların h~p~i ayni icarı nın her telinden ~ıc:k saç :ı~ık ?~e zarif şeyler olacağı ve ı;e; 
res köprüsü başına ulaştırılmak üze- • nıversıteae isan Kuraları ~:rg_,etırır? Yahut, aynı fıyata mı sa- briyantin sızan bir genç er- ıçın ~e 30_- 35 bi~ lira sarfed 
re bulunumuştu (1). I · . kek bu sporcu tipini ne k _ tabının edilmektedır. ıcııf"' 

Müdür Sırrı Bey, bu iş için çalıştı- Beledıye İmar Müdürü Hüsnü, bu- dar temsil edemezse içtimai hayat~- Evkaf umum müdüriinlin b~ıJ!l • 
ğı bir günde, Aydının metropolid ve- 1 na da §~ cevabı vermiştir: mızın her cebhesinde erkekle ta b' Ceyhanda memnuniyetle ]<a 
kT lı lst mal 'f .. k m ır tı ı ı olan papas efendi yanında birkaç ::- . ı • ş~raı ıne gore ıymet hukuka malik bir vatandaş olmasına mış r. ,.dl 
rum zengini olduğu halde telgrafha- degışır. Kat'~ bır ~ey söylene~ez. rağmen saçları permenantlı, rimelli Çan•kkale Ortaoklllll 
neye gelmL~, aklınca, Sım Beyi elde Ara~a. ~ki Denızb~nk da~tilolann veya takma kirpikli dudaklarını ar- ölretmen k•dro•ll 
etmeğe yeltenmişti. Birçok acı söz • dan bır ıki k~ da ~ınlen_mış, fakat, kasına giydiği bir yılan derisi kadar noka•n ıııti' 
lerle ogünkü hükQmete, idareye dil b~n~a;ın ;epsı ademı malumat beyan dar bir elbisenin rengine göre kah Çanakkale,,, (Hususi) - :ı.S92 or' 
uzattıktan ve işgale gelenlerin hıris- e ~ış er"":·d .... H"' .. hinde kurulan Çanakkale 0~......e ti" 

(1 ) Aydının işgali sırasında bu 
gizli t.e:lgrafın ba..5mda f edayi olarak 
A\ni bey kalmıştı. İşgalin devamı 
müddetince kimseye sezdirmeden ~
hşınak, Aydının ve işgalcilerin vazı -
yeti .~da fırka kumandanlığına 
hergun gızlice malfımat uçurmak su
retile, cidden eşsiz bir. ferngat ve fe
dakfırlık g~teren Avni Bey, biliilıa.
re Gcmıencıkte şehi<l edilmistir .,.... 

~ ........ a-
mını ve hizmetini rahmet ve lıihnıet
le yad ve takdis e.ıeriz. 

mar ..ı.nu uru usnu de dinlendik - baı :;ere 6 liradan kıymet takdir edi- 1 d b d binleı .. -. .tt• 
t d . - h'dl · · 

1 
. un an u zamana ka ar ı~ı;· 

en sonra, ıger şa ı enn dınlenmesi erek 9366 lıra Denizbanktan taleb e- 1 be o· ıtlUt>ıl ·~ııı• 
vak't ok g ld - · · d'l . . B .. . e mezun olmuştur . .ıı.ıÇ . ef!Y".ı 

ı ç eç o ugu ıçın sonraya bı- ı mıştir. u yer uzerınde vaki i~ga- d' b'l' · k'. B t ıebe ıÇ ..,ı.o 
kılını Beled' B - 1. d d S . . sız ıye ı ınm ı. u a . ~e ,,. ra ş, ıye ve eyoglu tapu ın en e atıe şırketi aleyhine ecri d 1 üh. d' azeteC1 

· ·ı h f 1 - d . . .1 • e genera , m en ıs, g 
sıcı mu a ız ıgın an sorulan cıhet. mısı davası ıkamesi kararlaştırılmış- d" eti' 
lere cevab olmak üzere g" d ril t tır ur olanlar vardır. 40 tıı.l • on e en ez .,, 938 939 d 1 da :ı 1'11 

kc>rl;!ler okunmu§, ekli dosya dava ev- Tezkerelerin okunmasını müteakib - 1 ers .f, ın ne e\"'eliıle~ 
jrakı arasına konmuştur'. Belediyeden 

1 

Ankarada bulunan şahidlerden lzzed- ~a~~~l~b~u:d:~/ ı3~~ 11<en bU·ı:ı~ 
ge~e_n ~~-kerede, ~ukuk ışleri m_üdür- dinin Anknra Ağır Ceza mahkeme • 600 e ıkmı br Bu okulun Jıııl' 1g.f" 
lUğU hulasatan şoyle demektedir: since istinabe suretile di 1 · .. - ç ş · kSaJldlt· ~ 

"Salıpazarmda Belediyeye aid dal- ve dig· er şahidlerin dm' lenn enm~!~e dogret~?~ kadrosu da ~doare e<Jilıtl~.ı-
. rl . mesı ıçın ımcı ogrebnenlerle ı JJeı" 1 

1!niversitede ecnebi Osanlan kursu ba§lamıştır. Resimde dtu.kü de.rse ~~ ve. ~r~ i:: ~de; hır kısmının muhakemenin 9 kanunuevvel cumar- ve çok zorluk çekilmektedir. ritl ti• 
'ttirak eden talebeleri 1törilyorsunuz. ~o,~ .~- şır·ı!ı· b ralı56n lan dtrolduruldu- tesi günü saat dokuz buçu~a talikine den evvel noksan öğretnıeııle 

'9- ograw ış, u me e murab- karar verilmiştir · . 1tı. • 11UDI a.zımdır. 
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to obille Düe lo Niğdede eyvacılı No. 47 Na leden : 0LVİYE SAKAR 

1 k • E d • ı.~eriduna, hiç izahat ver • - Demek, bu resimler. hoşuınıı 
Bayra - Mar, Dayn - Sofarın rakib· ona bio lira verip bir daha gelmemek n ş a 1 yor meden, hemen arkanızdan bir taksiye gitmiyt>.celr 5c.kilde? Bunu itiraf edı· 

siz ve en güzel bir bandır. Dayn • üzere bu memleketi terkedecek. Nasıl atladım. Zavallının anlatmak istediği yorsunuz ya? 

Nakleden : Okt•r AK BAL 

Sofra da I...übnamn birçok hastnha • kabul mU? " şeyler yanda kaldı. Muhakkak, hala, - Evet, zira herhangi bir hareltc· 

neler bulunan küçük bir memleketi- - Kabul. OnümUHZ Jekı• Sene Halka J 50 Bin aklıma ne estiğini, kendi kendine sor timin Bizde nasıl bir aksülfımel uyan· 
iir. il'eret tam bir sporı::uya yrıJcışacak U~ malda meşguldür. dıracağını bilemiyorum ki, bakın. Da 

Biraz Herdeki masada iki genç a - mertlikle elini DürzUye uzattı: Fidanı Tevzi Edilecek .. H~.r ikisi de: kalbleri f~raı: olaraklha !'l!m.liden hiddetten her tarafı nız 
dam görünüyordu, bunların ikisi de - Size §imdiden bu memleketi ter· güldüler: Hakikaten, demuıkı mesele titri}•.>r. 
namlı otomobil yarışçılan idi. Biri ketmenizi tavsiye e<icrim Fathal, de· nekadar da değişikti. Otomobile binip _ Olabilir. Çunkü, birtakım mü • 
Jak Feret isminde bir Fransız, diğe- di. Niğde (Hususi) - Vilayetimiz ik· Atatürkün aziz hatırasına hürmeten yola çıktıkları vakit halfı gülmekte nascbetsi7. şeylcrıfon şüphe ediyorum 
ri de Fathal Cimmi adında bir Dür- Diirzii bu alaya cevab vermedi, fa. liın .ve tabii ?artları i~i~arile ~e~"".a- beş_ dakika ayakta. ~tikut cdi~di. S:- devam ediyorlar, yalnız, düşüncele - da ondan. 
zti.. kat o da mecburiyetle elini Feret'e u- cılıga fevkalade elverişlı oldugu ıçm, nelık raporlar ve bılanço tasvıb edıl- rinde bir müvazene tesisi maksadile, _ ,.ıesela~ Sa"det hanımın resmi? 

Her iki genç de yeni buluşlarını zattı. halkın ekseri~i b~. işle iştigal et~ck- dikt~ ... tsonrn idare heyetine: ~aı~~ / biraz çekingen duruyorlardı. - ~elki d~ b7r baa~a kndını ! 
ortaya atmışlardı. Fransız yepyeni • • • te, memleketın dort tarafı bag ve Sabrı unsal avukat, Hasan Tezo ı - xx~r ,. ·h d. 1. .. d h: 1 ~ bırnk· 

balı ·ı · ı · b l kt dı l" B k h ·b· ş k t Az · S · ~•.. l,fo me ın e ı , cuz anı .-ı. a bir yanş otomobili modeli yapmış ve Bu ıssız yerlerde geçecek olan bu çe ı e çevrı mış u unma a r. ı an a mu ası ı, ev e mı o. . . . . e nl· 
bunu tanınmıs Fransız fabrikala11n- yarışa sekiz gün sonra başlıyacak - Baslıca ihraç malından olan elmacılık 1 yusu askeri mütekaid Baha Tecimer - Mehmcd, Yeşilköyde ~imış ol- mıyan genç: kızın elını nvucu ıc;ın 

" 1 k · h f d b.. ·· k b. t" M taf Bal k, t·· M duğunuz fotoğraflan size gösterdim dı ve heyecanla sordu: dan birinde inşa ettiıınisti. Diğeri de tardı ve her iki rakib de bu zaman mem e etın er tara m a uyu ır I uccar, us a ı çı uccar, us· . .. sini 
. ·· l · ı J k ec1· t f a·· ·· t" tb h' y 1 mi ? - Başka bır kadının poı-ı..rc bir Alman fabrikasında yaptırdığı zarfında işlerini tanıaı.1lıvabilecek • surat e ı er eme t ır. a a uncu uccar ve ra mı a - .. ..da. 

• 1 · · d ··h· kl' ·ıa·1 Hayır küçük hanım cuzda.nımda taşımam, nazarını,. oto u ile beynelmilel birçok zaferler !erdi. Fathal Cimmi hic vakit ka.)' • ı Sunye, Mısır ve Berlın e mu ım çın eme· ı memur seçı ı er. - · .. . . . ., 
• • • 1 l k k , ff k. t• · aa aa ıut - Bakın işte. Fakat anlamadığım munasebetsııı; ve fen~ bı:- ~y nıı · kazanmıştı. 1 betmedı yarışın bır kısmı pek em -1 pazar ar azanma IDU\ a a ıye mı ""' cm cm •• • • • • yii· 

. . ' · · •• · - k N d d bı·r ""'Y var Sı'z do··rt poz almır:tınız Gozleıını yaı1a c"vıren Hnlenın Fransızın arabası saatte yüz alt- nıyetlı olmıyan arnzıde geçıyordu. elde eden Nıgde elması,, nın pe 1•g'"' e C ~ . :i ,, ·ı k rd tr:.' k t ·'":. d l kmadı. 
ba · · · cu· h · t h" halbuki tamam çıkan iki tane resim zı ıza ı r a a cuz ::mı nra mış yapıyordu. Bunu Cimmiye söy • Burada Cebelliler otururdu. Bunların rız eheınmıyetı, m urıye u · _ ·. 

1 led' - · d'~ . ..ldü. idaresi de babasının elinde idi Onla- kumetinin de gözünden kaçmamış Atatu•· rk ı·htı·falı· var. Diğerlerine acaba ne olmuş? Boguk bır sese: 
ıgı ~~an ıgcn ~ · ~ ra Fransızın aı-abasını tarif ~ecek olmalı ki; bugün memlekete 340 bin Cevab vermemeyi tercih eden Meh· - Bu fotoğTa.fı gösterin, diye ıs· 

:---: Sızın _ara~anız hır k~plu.m~a~a 1 ve vahşi adamlar otomobili durdur • 'ı fidanlı bir örnek fidanlığı ile hali Niğde (Hususi) - Ebedi Şef "Ata medin dudaklarında hafif bir tebes- rar etti. 
azızım, benım Mersedes,, ım ıkı yuz . r:: • t .. .. · .. .. .. .. d.. .. ·· ·· dolaQtı p k" I", ~ı el k. ,.C' ern· _ nıp yakalıye.caklar ,.e ancak üç saat ınşaJa bulunan ve 3.<> mılyon me re turk,, un olumunun yıl onumu muna- sum :1 • - e a a .• n em ı arzu . .• 
on ~apıyor. • sonra salıve:-cceklerdi ve böyl~e 

1 
mikabı t;U alabilecek ve ayni zaman· sebetile yapılan ihtifal çok hazin ol- Halenin, kendisine verdiği iki adet rccliyorsunuz, fakat hoşunuza gıt~ıı 

- Olmaz .. : !m~~ı .~ok.. Fathal yan!]ı knzanacaktı. da yurdumuza hayat verecek olan muştur. resme dikkatle baktı ve hararetle: yen bir şeye rastlarsanız bundr..n bıd· 
. -:--: Bu~u sı~n onunuzde. ısbat ede· Feret rakibinden şilphe etmiyor ,.e bir baraj elde etmek mazhariyetine 10/11/939 cuma günü her tarafta - Her ikisinde de fevimladesiniz, dctlenmiyeceksiniz. 

bilmm, sıze ~ı~ ~·arış teklıf edersem yalnız makinesile çalışıyordu. ka-. uştumlUştur. yarı çekilen bayraklar, biitiin kalbler dedi. Bunları büyültmek lazım. Film- Mchmcd, ı.:lizdaııı bıraktı. Genç Jcıı. 
kabul eder mısınız? Nihayet müsabaka günü geldi. o. Elde edilen fidanlık: şimdilik 130 deki yaraları tazeliyor, hüzünlü çeh- !eri verin bana, göreceksiniz nekadar kar~ı::;mdakine uiklrnllc bakarak: . 

F?.re~. omuzlan?ı silkti. tomobillerin çıkışında bir kaza olm::ı.- j dönüm vü~'a~nde bir arazi ~urul· relere .?iı· kal .daha keder veriyord~. güzel ağraııdisınanlar olacak. -- Bunun içinde ne bulacağını.ı b~: 
Durzu alay cttı: 1 ınası için altı saat ara ile yanşa baş- muş, 48 bın lıralık memur, mustah- Bugun. aynı zamanda memleketm - Fakat, resimler büytiyUnce bu- miyorum, dedi, fakat budalaca bır tıı 
- Tabü yarışa girmezsiniz, kay -j lıyacaklarclı. tik çıkış Ferete rlüştü, 1 dem ve işletme tahsisatile binalarile pazarı olduğu için şehirli ve köylü bir lanık olmaz mı? •.ife yapmışsanız, buna dn aldıracak 

bedeceğinizi daha şimdicle.n biliyor-
1 
otosuna girdi. ba.,Iığını geçirdi, göz •

1 
arazi istimlaki, ~!r~~me ve~ir mas· çok. halk erkenden halkevinde yer al- _ Hayır, bakınız nekadar net. Za· değilim. Zira. üı;tünüzde taşıdığınız 

sunuz, t'll doğrusu korkuyorsunuı. lüğü taktı ve motöri.i ısıttıktan son- raflarla devlete buyuk fedakarlıklara maga çalışıyorlardı. ten üzerimde başka resimler var, on- kadın portresi ne olursa olsun. bunll 
Kaplumbağnnızın yarı yolda kalaca· ra yola koyuldu. Feret rnhat rahat 

1 malolmuştur. Halkevinin bir köşesine yerleştirilen lar da fevkalade güzel çekilmiş. İyi hakiki fikriniz olarak nazarımda tu· 
ğmı şimdiden anladınız. ilerliyordu. Saat, termometre, mano· Dört seneden beri sarfedilen pek Atatürk büstü, ihtisas sahibi gençle- bir makine ile çekilmiş net bir resim, tacağıın, anladınız mı? 

Feret dişlerini sıktı, Dürzünün söy- metre hepsi iyi işliyordu. eğer başı- çok enıek ve masraflada. meydan.a rin günlerdenberi sarfettikleri emek istenilen büyüklükte detaylarını kay- Eski güı!lcrin mağnn· ve karşısı~-
lediği bu kelimeler onun fazlaca ca· na mühim bir vak'a çıkma7.stı I<"eı·et I g.elen bu ~id_a~lı~ta 340 hın muhtelıf n?tice~in~e ~ok güzel bir şekilde tez- betmez. da kine h::ıkaret etm0 k isliycn Hıılesı, 
mnı sıkmıştı, yüksek iskemlesinden yarışı kazanacağına emindi. 1 fıdan yetıştırılmış, bunlardan lSO yın edılmıştı. Cebinden cüzdanını çıkararak açtı. yeniden ortaya çıkmış gibiydi. gcrt 
[ndi. Dürzünün yakasından yakala·! Bir kaç santtcnberi sıcağın aıı ın- bin adedi aşılanmıştır. Gelece~ yıl, Sa~t 9 da vali ve d~vai_r müdirnnı'. i lçindeki gözlerden birinde birkaç fo- ve keskin nazarları, yerinden kuıııl -
dı. Sert bir sesle: da dağa çıkmağn uğraşıyornu. par~sız olar~k halkımı~ 150 bın aşı· askerı komutan ve maıyctı de Halkevı 

1 

toğraf görülüyordu. damada n duran Mehme<li süzdü: 
_ Hala b~ı kelimeleri söyliyecek 1 Her şey Dey ·Zora kadar iyi git- lı fıdan tevzı edilecP.~ı~. . 

1 

ne gelerek yerlerini al~ışl~r~ı. . Mehmed, bunları çıkarmak istedi. _ Size söyledim ya küçük hnnıfll· 
misin? ı ti, tam oradan geçerken yolun üze - Bundan ~aşka, ekılmış ve ılk~a- Tam 9.05 de Hnlkevı reı.~ı Ebedı 1 Fakat, Haleye bakarak tcreddüd t!lti. Annemle, kız kardeşimin resiınleri 

Dürzü güldü, cevab ''ermedi. Fran· jrinde bir k~labalıi-c gözüne çarptı. harda te:bıy~ ma~talarına şaşırtı a- ı şef'i~ gec;en.~.e~e tam bugun bu sa:I Zoraki bir telıessüm dudaklarında \'ar. 
b'lZ devam etti' Klaksonu bır kaç defa çaldı. Kalaba.- cak 30 bın fıdan 'ardır. . atte uful ettigını hatırlattı ve herkesı dol~tı. nihayet, birdenbire, bu re _ Fakat H::ı.le kahkaha ile güldü. 

F th 1 .'. d" 11 d t d' ılık aldırmadı, I.<""eret bunların ara • Mevcud fidanları şu şekılde tasnıf jayakta be;:; dakika sükuta davet etti. , simleri genç kııa göstermecre eesa _ 
1
_ ' k d 

1 
. .., B•ı da veni 

- a a sızı ue oya a\'e e ı • . .. .. P • • • • • • ı:> - "ız ar eş nız mı. • 
r sında bır Frans~z yuzbaşısını gor • ccLbılırız · w • 1 Herkes ayaga lcalkb. j l'Ct edemiyerek cüzdanını kapadı. kt c· d ' k d h · c balısetıne • 

l orum. \dü Esas elma fidanhgı olan bu fıdan- ı A ·ni dakikada elektrik borusunun , . .. .. çı ı. ....,ım ıye a ar ı • 
Mühim bir kalabalık ctraflarıua E. T d d .. b ki t lıkt:a fimdilik ~ 40 elma % 30 ka- . ~t. .. . k kt e pa - 1 ekrar cdeyıın, bu kuçuk anıa· miştiniz. Her halde kim olduğunu arı 

toplanmış, herkes bunları alkold<'t: 1 cmAefnf dur .u •. yuz .. aş~ Y~. atşl' ıb: . yısı ~ 10 an:ud % 5 hiraz CQ 5 ışarde ıbuzlenneı soda. al,dçakıl"Sı v d. tör resimlerini fevkalılde güzel bü • latamıvacağınız bir kısım resinılcrio 
b .. .. .1 • 1 - ,. en:ınız mosyo sura ı u· , c ' ' • 1zar a u unan ar :ı o u arı yer e nı· k . k" d . d d. · k 1r.. asları donmuş ııu sar ıoş sanıyor- t b'l ld'. . .. .. . . şeftali Ye erik vardır. Müteba.kisi d d y tme ım ·anı var ıı, e ı. sahibini kız kardeşiniz yap::ı.cn sırı . . 
d o omo ı ın ge ıgını gorunce sızı l ur u. F'akat Halenin eli .Mehmedin he • D w •• l b' fl. 

u. durdurmak istedik. Mösyö bu mem- mcyvasız türlü ağaçlardır. Beş dakika sonra orta okul direk- .. 
1
. a t tl • '.. d .. . ogrusu guze ır ~ur. 

D .. ·· ·· l · d • h t k · l 1 . • 0) d" ·· "bl" • nuz e ın c u u0 ·u cuz an uzerıne a· l\I hmed sndcce· urzu goz erm en '\a şe nı cım· lckette San humma s-:gın bir halde, Fıdanlıgın lO l onuıne 1 agı mu- , törü, Atamızın ta çocukluğundan baş- · ı::- e ' · . tif• 
l:ırı saçarak: bir çok insan ölüyor şimdi de şefin 1mrıer iken fevkalade vaziyet dola- lıyarak biitün askeri ve siyasi hava- tıldı ve tlıtt~: _ .. - Haydi, bakını?., demekle ık 

P . Fr ded' • ' . ·1 · d·l'k dl 'kt"f t k · . - Jcerdekı foto!?Tnflan gostcrsc - lt' - ıs ansız, ı. oglu hastalandı. Bu aCAamlar da bu· yısı e şım ı ı mevcu a 1 1 a e me tını ve yorulmadan memleket ve mıl- · . e e 1• 

Faııat sert bir vumrukla yere yı- · ·· .. 1. 1 mecburiyeti hasıl olnnıştur Bu hal 11 t' tt·-· h' ti . . 1 fi nize. ;~"'len ·aklıyorsunuz? Bunlar Gene kız cüzdanı açar-ık gözlcrdct. "' mı Ç<'K uzu uyor ar. · , e ıne e ıgı ızme erını vu m a~ . . •. . ,. - ' · · 
mldı. Birdenbire kalktı, bir kaph:n 1 - Çok acı amma ne yap:ıbiliı im? halkımızın meyvacılıktaki şevk ve htfüi.sa eden bir konferans verdi. Bun kadm resmı oc:gıl n~ı : . . biriı>indc bulunan fotoğrafları atdı. 
g~bi hasmına ~ldırdı, fakat araya Doktor: gayreti üzere kısmen tesir yapmış dıın sonra genç bir auliyecimiz tara· - gvet, n.ıHı\!m ıl~ kızkardeşımııı. Eı·vel,i. takriben kırk ya13ıncla .k:a 
gırerek kavg'.lclıan ayırdılar. - m.ırtannak dedi. Bann Şamda eibi hissedilmektedir. fından Milli Şef "lnönii., nün millete -- Palın b!'l<;l<a resımler de var. Ve dar tahmin edilen bir kndm resını D 

Feret: bı.ılunan bir st:rcm :&zım. Bize onu Mr'lllekctin zirai bünyesinde aza- olan bevannamcsi okundu. 1 rin bana onları!. ı·ündü. 
c- -:- İs~e~diğiniz yerde d?üello ederim. çabuca.K gctirebiiırsiniz. Lıninim ki mi rol oynaması bir lı~ikat ~lara~ Müte~kiben topluca askeri mahfe! IJal~, s~sinrteki d~ğiş:: l:ğir: f~.rkın- Melımed, ağır bir sesle: 
u<::çın sılahır .. ı, kılıcımı · şer size sarfettiğiniz pr.:-a.nın iki mis· gÖ'. önünde bulunan bu fıdanlıgın bt· önüne gidilerek oradaki Atatiirk biis- dıı ,h:::ldı. Mc!ımcduı tercJdüdu, ru· - Annem, d€ 'i. 
, . Dü_rz_' ~yağ~ kat:\mış, ~zl~an c:l· lini ,·erecektir. ze •. rmağ~n cdilı:'esi ~~lay~sil~ C~~· tüne, ,•ilayet. askeri komutanlık, par· hu~da. birtakı~. karı~ıklıklar husule _ Güzel ve kibar tm·ırlı imiş. fa.· 
t.nsesını sılkehyordu. Her ıkı genem Feret bir an düşündü, part'nın e - hurı)ct hukfımetıne Nıgdehlerın şuk- ti, belediye, Halkevi, .spcır bölgesi ve getırmış, kalbını sıkmıştı. kat ona benıcmi\'ors·ıau.t. 
dostla? havadan bir !3.f içi~ ~~ello hemmiyeti yoktJ, amma yarış.. O ran borçiarın~ bildi:irke? ~~?i~letil • memlekette mcvcud bUtün teşekkül- - Neden tereddüd ctt;ni::? İzmir - Hayır, bab~ tarafına çekrrıisio•· 
eL'tlenın manasız oldugur.u soyluyor- yalnız yan~ı düşünüy<rrou. Eğt-r se· mesire d;:! ilıtıyaç hıssedıldtgını teba- ter adına çok gUzel çelenkler konul- kıyafetinde bir genç kız:n fobğruf, So:ıra Hnlc. on sekiz \'nşınJa ~ı. • 
tardı. •rom almak için tekrar Şa:na dÖ!ıccc.: rü.. ettirmeği bir memleket borcu du. gözünıc ilişti. Muhakhk Saadetin dar, cı.m saçlan yan ta;.nf:ı ayrıJılll!l 

Fathal döndü: l(l1ursa çok vakıt kaybeder ve Di.rzü sayanz. Ayni merasim şehrimizdeki ilk ve resmid'r. Buna cminlın! Haydi, ya· geıç bir kız resmini cl-:ıde tuttu. 
- Siz ne isterseni7. u.mnla düello yarışı kazanıp bin lirayı isterd:. ~o - Niğde Parti Kongre ! orta okullarda da icra edildi. O giiıı nıldığım isbat edin. Biı den bire bu çe- Mchmed, ı:ıyni ta,·ırla · . 

ederim <lemiş~iniz. İşte R-"Çtim. Si· rom, hikayes.ni <liıılemezdi. F'a.lca~ NiJce (Hususi) - Şehrimiz Cüm· büyük Atanın hayatı hakkında yav- kin!;enlif:n f<'bcbi nedir?.. _ Kız knrdc8 im, diye tasrih ctt~· i 
zinle uir spc.r dücllcso yapalım. birden düşür.dü, bir çok fosan. ı ha- huriyet halk Partisi kaza kongresi, rularımıza güzel ve canlı dersler \'e· Hale ım ta, Mehmedin elinden cüz- Genç kı7Jn simasi. Mehmedirık~ 

-- Nasıl? yatın: kurtarmak da.! n iyi bir şey b:ışda vali himail safa Apaydın ol- rildi. danı çekip almak istiyordu. andırıyordu. Hale tereddiid "tn11' 
1~ 

- Sizinle bir ot.:ımobil yarışı ya · değil mi? 1 duğu halde bir <:ok dinleyici huzurile Bunları söyleyip geçerken ağlama- - Kendime tualli'ık eden herhangi Bu resimdeki genç kız ~tehmeclin ){O 

palım. Şamdan BP{dad~ gidilecek Doktora cöndü: Halkevi salonunda toplandı. dık hiçbir kimsenin olmadığını hatu·- bir hususu gizlemek. bir esrar perde· deşi olmalıydı. 
6 

ve oradan tekrar ~ama dönül~cektir. - Seromlan ~ıru-ede bulacağım 1 İçtima \'ilayet idare heyeti reisi latmayı ve :ıyni gözyaşları içinde bu si altına sokmak aklımda bile değil. Galib beyin kızı. diğer fotoğl'nfl~ . 
.Sırayla gideceğiz. Klın Jaha çabuk yüzbaşım. doklor Hüseyin Ülkü tarafından kı- çok hazın merasime nihayet verildi- Tereddüdümün seb\>bi, sizi hiddetlen- bakmadan genç aclnmı teJ.:r::ır sUz u 
zamanda gelirse, kazanacak ve diğeri ("onu i' inci sııyfad"') sa bir nutukla açıldı ve Ebedi Şef ğini bildirmeyi vazife bilirim. dirmektcn korkmamdır. (J>cvnmı ,·:tr> --E ~ 

- !nşallah Lote, dedi.. hnrbdcn devletleri cephesine döneceğini öğ- disini tanıtacaktır. Asıl isminin ne c.'1- ı tim. Tuttuğum oda otelin ucuz ?d:t 
muzaffer çıkalım Ça ... • rendim. duğunıı, ve kim olduğunu öğrenme· lnrından biri idi. Balkan eksprcsııı iıJ 

.. • ~ Bir haftrı. sonra, Valderek'in yanı- ğe çalışma.. I ikınc:i me\•ki ya takh, apdesthonCJl fll· 
o taribde Çar Ferdinand Bulgaria· na uğradım. Bana vizeJerı yapılmııi Valdcrek'c bir emir neferi gibi: , ya!tında bir kompartıman buldtdı ıı 

l · muntazam bir pasaport verdi. llk B u u k ..ı a· • k kil 1 
tanının vazıyetinden tiliıf devletlcrı - aş st ne omutanım, ı;e 1m. hompartımammda da b::ıc;. ~ J31.1 

vazifemi de tebliğ etti. E · ı · · · h f' · · ı k d kt 01 ştıphe e+mekt~ idiler. Bulgaristanın mır ~rınızı ar ıycn yerme getıre· yo cu yo tu, yalnız gi ece · ı · ıoı.ı· 
içind· muhtelif fikirler, muhtelif is· Eylülün 22 nci günü Viyanadnn, ceğim.. kompartımanı kapının yanııı~~ (l tef' 
tikametıerde inkişaf ediyordu. Çarın akşam 18 de har~~tet t:decek olan Ba!· Valderek yumuşadı: l ğu ve çabuk atlıyabilercğ·im ıçın 
Almar.!ara mütemayil olduğu söylen· ikan ekspresınin ıçınde, Sofyaya bır - Hadi. dedi, yolun açık olsun. cih etmiştim. 
diö-i halde bazı hususi ve kendi ken- Avusturya kuryesi gidc.cckti. Bu a- BCYtlIC CASGS ROMANI T•·frika No. tO Yalnız gel, seni bir kere son defa ku· Bir iıd giin şehri dolaştım. :Bi~.Ş: 
di~e kurulan teşekkUll!>r, Fransa ve 1 d_a~ıın çan~sında, İttifa!c devle~ıe: tevdi edilen evrak meyanında ·d· h .. r d -·ı b. ... · k caklıyayım. hancı.1e bir Avusturvalı zabitle ıı . 
tn 'ltere cephesine iltiha: .• mU.nasib rının, Bulgarıstana yaptıkları )C"nı Ft·an " r . ed. b k". ı ~· enuz\,1:1a umd ~ı:>I.,.ıt, ızl ogtrl~nırsle ' Bu sefer hen bir tereddüd devre~i ı hur dfüıme dolabın. kinde arkııo,,rı 

. gı_ •• • • • teklif ve tadhhüdlerle A vustl'rya saua ta .. .m ılen u agıdlaz, sana ıyann a n e ropo o e ıne ıa- eçir<l' So . . 1 •• :.< 
1 

bu dv 
g<rruyorlsr ve huKumete çeşıdl! yol- · · . Bulgar hükumetinin hiç de hoşuna ber ,·eı'iriz. Telgraf muhaberelerinde g ım. nı a · okluk ve GO metre yuksc en ,. ·ıııııı· 

'k · d k ·:· · l · · ımparatorunuı. Ferdınanda. hıtabt!n Ol k ta d a· s· · d l bd h' 1. d n '1) hırdan, tazyı ıcra e ere r.ıı:ır erını . gidecek şeyler değildi Bu münase. kelime şifresini kullanacağız sen de - maz ·omu mm, c ım. ı?.ın me o a an ıç ~ır:m:ı :ı 1c.ı.c:ıııı1 
k ı... ı tt• .:; "alıı:nyo.iartlı yazılmış hır meh-tubu vardı, btA çan- ! . · · · . . ' . . 1 le ancak mafevk ve madun 5ek1inde yı biı'kaç kere se'-·rettik... O a "'ı.I 

a .. ·u e ırme.,e.. ~· . ta lt'l"f d 1 ti . . . f l 1·d betle hem ttıfak devletlermın Bul - b cagın ra1>0rları kımyevı J -'~ t .., 
. • . . , ı a ev e erı ıçın, ev >a a e . ı~e yaza . ' münasebette bulunacağız, geçirdiği - operaya b~raber gittik... F~~ .

111
U İtıl.!f bl0ka Bulgnrısta.nın vazıye- h . . h . tt' v b' t 1 bT garıstanla olan münasebetlerini öğ- murekkeble yazan;ın. Bız onu burada . .. . . . _ . tesı gı 

tin~ dikkat ve ehemmiyetle tnkib e- ~ızı e emmıyc ı. .. e 1.r a mn ı ın- renmiş olacak hem de Bulgarlar Ü· .. . . .. . k k mız tatlı gunlerı vaztfemız unutmak· dostlugumu ıh:rletmeden er 
mıycn esrarlı ve şuphelı nuktaların . . , . uzcrme ecza surcı e o uruz. lıgı· mızı emrediyor gözUne "Özükmedim t-

Ci)~, .. rıu_. d 1 zerınde menfı tcsırler yapacak evra· ld kta d · o · .. catc 
• ay m anmasına hizmet edecekti. .. . Çantayı ça ı ıı sonra, sen en Valderek dudaklarının ucunda Macar Sırb Bulanr Türle se 

Rccunc 'f ye kPbul !:>a.sladık kı onlara gonderecektık. .. . a·W• . ı. d J , o ' 
n v~ı ı; • • BP.n bir Alman mürebbiyesi kılığı-

7 
şuphelenıl ıgını ıısse ersen, tren • tüttürdüğü sigarayı parlak çizme • luı.nelerine gittim. . noıi 

roo sa.ıra bır hafta kadar ParısJc ı rıa girecektim. Ve sözde lsta.nbula \ ald~rek bun.ları bana anlattıktan den derhal atlarsın. Avusturya koro· sinin altında ezdi. Bilahare isminin Hüseyın. g ~-
kaldım Evv-"lu" mu"kemmel bir gard- TUrk d"'\•letı' er"· d b' · · sonra, ılave ettı: B l l \'ası dolaı· v f k 1 N k~~ 'f · · n ld ~ -w a·w•..., rT'ilfl< · - • • ., ;:anın c.n ırının ço - . • . nu, u gar e , e ran o - - e a.uar vazı e§ınasmış.sııı, de- raşa o ugunu ogren ıgı. .. ~ " ide-
ı ot> tanzim ettim. Valdcrek bana yar· cukları için ,.::ı.(ırılmıı:; olacaktım. Ba- - Lote bundan .. sonıa, v~recegın mak üzcı·e sana para vereceğim. Vi- di. Bravo sana ... Ümid ettiğim gibi firi, lstanbulda kime mürebb1Y~15et dım etmesi için, refakati~e bir crka- na kuryenin çantasının içine, çaldı • raporların altına H. 42,, ımzasım yaııadaki arkada.~lannuzdan bir ta - yaman çıkıyorsun... ceğimi sordu. Katiblcr benden ıı: 
nıhıı.rb yü.zbasısı terfik etti, bu genç ğım C\Taka bakn.bil ko:ıulacak mek· atacaksın ... Yakaianmamağa gayret nesine senin oraya gelerek vazifeye • • • mişler. Beni görmek istcn1i§;··. S3!ıc· 
dünyanın siyasi vaz;ycti hakkında t.ublar ve teklifler vc::-ildi. Muvaffak edeceksin, eğe~ A.llah . gö~.te~esin, ba§lıyacağm bildirilmiştir. Gelip seni Eylülün on altıncı günü Viyana.da _Eğer munyyen bir yeril11~1~1ş· 
on.na uzun uzun malumat veriyor, olabilirsem, 1,:11111.ayı bo~altacnk ve yakalanırsan Uzermdekı muhım ev • Metropol otelinde bulacaktır. Müs • Metropol otelinin defterini İrma is- sa, bir arkadaşımdan ınek~UP ıyor· 
~aritnlar üzerinde COb"I'afi ve siyn i yerine bu mektubl-:rı i!mme edecek- rakı her l t: pahasına olursa olsun takbel vakay.i~e ~endisi~den direktif ~ile ~mzaladım .. B~r Alman müreb • ~· Çocukla1: için mU~c~bıyee: 
bılgilcrimi arttırmak için, çalışıyor - tim. A\·usturya kralının imzası teslim ctmiy€"t.·cksin. Viyanadan Sof· ve para alabılırsın ... Senı otelde ara- bıyesı kılığına gırdım, uzun kollu, ya- Sızi ona tavsıye edohllirtlll d rl 
du. Evveıa ondan ltaly~nın ltililf tnklid edilerek ya7.ılan mektub bana yaya ~idect•k kuryenin kim olduğu dığı zrunan muallim Erich ismile kcıı- k~ kapalı bir siyah elbise ~il'm4t. •. [Do..-tınll ,ın 
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''U., K k HiKAYE 

gur!!..~' uau Otomobille Düello 
İzmitliler bu hatta sağ- [Ba.s tara.tı 6 ncı sayfamızda] 

ı"ENI SABAH 

1 R~DVO 
p~~ 

lam bir vapur tahsisini - Hastahanede mösyö. 
Feret makineyi işletti ve "Bugat- 21/11/1939 SALI Her akşam Bayan Mualll, Salft • 

istiyorlar ti,, gök gürültüsünü andıran bir ses- 12.30 Program ve memleket" saat ı haddin Pınar ve arkadaşları. 
hmit (Hususi) - Çok eskidenberi le geri döndü ve hızla ilerlemeye baş- ayarı, 12.35 Ajans ve Meteoroloji Tarihi kostUmUi tablo 

İzmit körfezine Uğur isminde eski ve ladı. haberleri, 12.50 Türk müziği. SAZ, CAZ, KABARE, VAR~ 
köhne bir §ilcp işlemektedir. İçinde Feret epeyce sonra ilerden Cim • Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Bütün programla her pazar içkıSI% 
istirahat edebilecek hemen hemen minin "Mersedes,, inin gelmekte ol· Refik Fersa.n. Çaylı matine. Tel. 43776 
hiçbir yeri ve vasıtası olmıy~ bu yük j duğunu gördü. . . . ~. . .. 1 - Okuyan: Mefharet Sağnak. ••• 
gemisinin İzmit hattında ışlemekte Cimmi Feretın gcrı geldıgını go - 1 _ Peşrev, 2 _ Nikogos _ şarkı: 
devam etmesi halkı üzmektedir. rünce düşündü. Bu nasıl oluyordu ? "Var mı hacet,,, 3 _ Ud' Ahmed -

Bilhassa geminin sağlam olmayışı Babasının adamları Fereti yan yolda Şarkı: "Edeli atfı nazar,, , 4 _Re
dolayısile herhangi bir facianın kop· yakalamamışlar mıydı? Birden dü- §ad Erer _ Acemaşiran şarkı: "Ey 
ması korkusu olduğu halde seferleri- şündü? benim güzel kuşum,, , 5 - Sadullah 
ne müsaade ediliyor. - Feret hile yaptı, yarı yoldan Ef . • Şevkefza şarkı: ••Açıldı nevba-

Bir taraf tan bu eski gemi, deniz Ü· döndü. har,, , 6 - Said Dede • Şevkefu saz 

Tepeb aşı Dram 
kısmında 

Bu ak§am 

20-30 dı 

ŞERM1N 

• •• zerinde sık sık 8.rızalanarak makine- Ve o da geri döndü. semaısı. 

leri de bozulmaktadır. Feret Dürzünün sportmence bir 2 - Okuyan: Muzaffer tıkar "Y(...'- BALK OPERETİ 
Parti kongrelerinde halkın en mü- şey yaptığını ve yarışa yeniden baş- ni §arkı ve türküler,, • 

hiın dilekleri arasında, ön safda bu- Jamak istiyeceğini sanmıştı. . . ı - Sadettin Kaynak • Hicaz şar-
lunan vapur derdi, son ola:n~ mebus- Bu sırada. ~~es Bugattını~ kı: "Meğer ben aldanmışım,, , 2 _ 
1atıınıza da şikayet edilmıştir. yanına gelmıştı. Bı~den hızlandı 'e Sadettin Kaynak - Hicaz türkilsil: 
Artık ümid ve temenni ediliyor ki Feretin yolunu kesti. . "Tunn 3 _ Sadettin Kaynak • Hi-

n H-- • • F t d"" .. dil B b bır oyun ..,, ' a .. uuııza bınlerce ıns:ınm can~ı e- ere u~n · u ~ caz şarkı: "Benim yarim gelişinden 
~~net edebileceği bir vapur tahsıs e- oynıyacnk dıkk.~t ~tmelı? , bellidir,, , 4 _ Sadettin Kaynak - =================== 
:iılir Bu sırada Durzu tekrar ya\aşla - Uzzal tü" k.. "Del. .. ··ı ZAYİ · r u: ı gonu gezer gezer 
l:ımıtte lnş "ı.t f allyeU mıştı. Feret ~ırkı~dl~tndık: k . ti- gelir,,. Tıb Fakültesinden almıı;ı olduğum 
't-~ • • İ . Bel d" - Bana muş u a çı arma ıs 13 30/1,. 00 M"" "k "K k haf"f .lQilıt {Hususı) - znut e ıye bak 1 . -.ı. uzı • arışı ı talebe hil\iyet \rarakaını zayi ettim. 

}.Jeclisi daimi encümen aznlıklarına yor, al a ım. h d" v·t · müzik - Pi.,, Yenisini alacagı-mdan eskisinin hük-M h' . , . Ferct otoya son ızı ver ı. ı esı 
u ıddın I!.ren, Esad Demırsoy ve .. .. .. taktı Şimdi Buaatti uçu- 18.00 Program, 18.05 Memleket mü yoktur. 

Ei'uad Çel b" "lnıi l rdi uçuncuyc · 0 • te ı ·· h e 1 seçı ş e r. . rd o-· ünün Mersedesi de hız - saat ayan, &Jans ve me oro OJı a- Tıb Fakültesi 5 inci sümestreden 
İzmit belediyesi iı:r.aları ile daımi i° u. tı ~1;kat daha fazla gidemiyor berleri, 18.25 Müzik "Cazband - Pl.,, , 916 Orhan Kc kin 

encUınen azaları, bütçeye mevzu hak- anDm_ı_ş .'. . 
1
• d 18.55 Konuşma "lktısat saati,, 

kıh 1 akt dı 1 \'e urzu ıçcr ıyor u. .. . ·-· ~ . _. _ 

eski Çağlıyanda 

&ahlfe: 1 

RADYOLIN ile· 
Niçin Dişleri Fırçalamak Lazımdır l 

Çünkü geceleri ağız- guddelerinin yemeklerden sonra ve her halde bo'l 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş· bol "RADYOLlN,, ile brçalamak ve 
tur; çünkü yemekler, sigara ve kah- temizlemek şartbr. Bu sayede dişlc
ve gene ayni tesiri yapmıştır. Binaen- rin de, ağzın da sağlığı ve sağlamlığti 
aleyh dişleri hergün 3 kere bilhassa güzelliği garanti edilmiş olur. 

Sabah, öğ~e ve Akşam her yemekten 
aonra günde s defa 

RADYOLiN. 
ile tı l~lerlnlzl flrçal yınız 

U%ur arı almam a r ar. B rada bir düuü"e geldiler bu- 19.10 Türk müzıgı: Kla.sık program. 
b.mitin şe~i~ planı mimar Ya~s~ rad: ::ersedes hızlan:rak Bugattiyi An~ara radyosu küme ses ve saz ZA\1 r 

;arafından çızılerek Nafıa Vekaleti "d b aktı heyetı. İstanbul ithalat gümrüğünden aldı· 
a:afından tasdik edilmiştir. İzmit b~ ge~:et ~~in i~inde bir kancıklık ol - İdare eden: Mesud Cemil. ğım 457105 numara ve 7 /3 938 ta • 

e 

E •lana ·· h al b" · saat faalı '::/ ~ ~ . gore umm ı ır ın:.: • duğunu anlamışb. Dediği de oldu bu 19.50 Konuşma "Ormanlanmızı rihli depo malıbuzunu zayi ettim. Yc-
et:e ~ahne olmaktadır. . 

1 

f)lrada Merscdes zınk diyerek önünde tanıyalım ve koruyalım,,, 20.05 Türk nisini çıkaracağımdan eskisinin hük· Sizi; SQGUKT AN, NEZLEDEN, GRİPTEN, 
Çık ' u~ sen~. zarf~da, şeh_ırde p~k durdu. Feret volanı döndürdii, az kal- müziği: Karışık progrnm. mü yoktur. • ·ş b } d 
ti Yem ve guzcl bınalar yukselmış- sın bir hendeğe yuvarlanıyordu. Bu 21.00 Konser takdimi: Hali' Bedii ı·eni Kontı'pla.k Limited ~·rketi BAŞ, Dl ve ütün ağn ar an ve 

1

~ J>Irada müthis bir gürültü işiterek Yönetken, 21.15 Müı.ik "Radyo or- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~"""""~ KIRII(LIKLARDAN koruyacak Haçbr. 
~~~m~.~~~~~~~~~d~~u.~~~~-~~-~:~sanh~~na~,.b~~,tl~,es~-b~W,•aau•~n•~••••••••••••••••••~ 
ııı anmıştı. Şımdi ılk fırsatta ta • tığı zaman Mersedesi göremedi. Yan- 1 - L. Cherubini: Medea uvertii • kambi •

0 
_ nukut boı·sası ''Fiyat,,. 

~~~~d~ l~~mM~ra~~OO~W~k~ 2 -~~~wrt:&~~~ 2220>Seb t 2230M-"k''·ı~•~•m••••m•m•••••••••••••••• Z h d 3 R . . S .1 b beı . . r es saat, . uzı o 
t\'Vallı bir çocug"" u va _ bir hendeğe yuvarlanmıştı. Otomobil rcna ı, - ossını: evı ya er ·1 ••. ~- •. • .. 

• •• •• •• ateş almışb. operasından uvertür, 4 _ Joh. da muzıgı • Pl,, , 23.00 Muzık Caz· 
Şıyane oldurduler Feret hemen durdu, inerek Merse- Strauss: Wein, Weib, und Gesang band • Pl.,, 

~~~ra~~-~~~-~~~k~.fü~~~~·~~.. ~~23~Y~~~~mw•••••••••••••••••••••••••••d 
~a:~an H~_seyin oğlu . 10 .y~şlarınd~ çekti. Otomobiline getirdi. Aklını 22.00 Memleket saat ayan, ajans kapanış. 

lnhisarlar U. Müdürlüğünden s 

3~d~~~~~~~~k~başıu~irm~~n~~~~~================================= 
~Uatınağa gitmiştir. Mustafanın ar· atb. 
dadaşları akşam köye döndükleri hal Feret Şama gelerek Dürzüyü has· 
e ~çük Mustafa dönmemi~1:ir. tahancyc bıraktı ve seromu alarak 

b Oglunun gelmediğinden merak eden Dey - Zora gitti. 
d ab~ araınağa çıkmış ve mezarlık Tekrar Şama döndüğü zaman Dü-r 
;.nılen mevkide Mustafa karnı delin- zünün kendine bir zarf bırakarak 

ış, bağırsakları dışarıya sıkmış bir gittiğini öğrendi. Zarfı açtığı zaman 
naıae ölü olarak bulunmuştur. içinden bin liralık bir çekle bir kU -

Çanakkalede feci bir çük kartvizit çıkb. 
k k İçinde §U satırlar vardı: 

Uşak Ülkü Lisesi 
DİREKTÖRLÜGÜNDEN : 

9, 10 ve 11 inci sınıflarımıza naklen namzed kaydedilmiş olanların 

25/11 939 tarihine kadar muamelelerini tekemmül ettirmeleri icab eder. 
Bu tarihe kadar muamelelerini bitirmiyenlerin kayıdları silinecek ve yer
lerine başkaları alınacakbr. Kayıd için 1stnnbulda "YUCA ULKü,, lise 

~ amyon azası "Ben oyunu kaybettim. Binlerca 

r ~~b~W~ij-~~~~~~.A~be~en~~=========================== 
ı;~h illin idaresinde bulunan ve içeri- diğini hiç bir yerde duymıyacaksı • 

sine dahi müracaat olunabilir. 

~~ue pek çok yolcu bulunan kamyon 1 nız.,, 
li;g~ Yolunda bir ağaca çarparak dev- Ferct dEşündü: 
li illi~, bir kişi ölmüş, dört kişi ağır _ Bu Dürzü 0 kadar fena bir genç Gazojen \"e mazot makine]crile diğer makine ve motördcn ve elektrik 

1~ett ~Yaralanmıştır. Yaralılar mem- değildi. Bu küc.;ük vak'a ona iyi bir işlerinden anlar 150 lira ücretle bir makinist alınacaktır. 
l' l\et t.astahanesine kaldırılmış ve ya ders oldu. Eğer onunla bir daha kar- Talib olanların bu işlere aid Yesaikle birlikte ikincitşin 9.19 sonu-

~~~ hl~~~~~~fil-~l~~~u~m~~~m~~&=n=a=k=a=d=a=r=b=e=~=d=i=~=m=~=e=m=ti=~=ac=a=a=tl=a=rı=il=i=n=o=lı=ın=t=rr=.======··=~=~=7=,,= 

Çanakkale Belediyesinden : 

l - Şartnamelerine ekli listede eb'at ve mikdan yazılı numunesi mu
cibince 7 .111.000 aded kalay şişe kapsülü pazarlıkla satın alınacakbr. 

II - Pazarlık 22/XI/939 çarşamba günü saat 16 da !{abat.aşta Leva
zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılr.caktır. 

nı - Şartnameler her gün sözü geçen §Ubeden parasız alınabilece
ği gibi nümunelcr de görül bilir. 

IV - İsteklilerin ~zarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü
venme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. 

V - Bundan evvelki 10.111.000 aded kapsül hakkındaki ilanlar hüküm· 
süzdür. "9453,, 

• •• 
Muh. bedeli 3 7,.5 temiıı:ıb 

Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

Paket kolası 20.000 kg. sif 3244- 243. 30 
l{ercste muhtelif 

cb'atta 38 M3 1508- 113. 10 
Büyiik boy 

Eksiltme 
Şekli &atı 

Açık Ek. 14 

Açık Ek. 15 

süpürge 3.000 adet 397 50 29. 81 Açık Ek. 15.30 
Kamyon 1 adet 3150- 236. 25 Açık Ek. 16 

~ ll~tür. Müddeiumumilik işe el koy- rim. 
~ .......................................... ... 
~ Dikilide kasaba ve 

I - Muhtelif tarihlerde eksiltmeleri yapılamıyan yukarıda cine\ " 
miktarları yazılı ! kalem eşyanın eksiltmesi yeniden on gün temdid edi1' 

Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu miştir. 

Ankara Borsasının köyler yeniden 
Başkanhg""' ından: ır - I<:ksiltme 1/Xll/939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Müb .. 

yaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacakbr. 

2Q lki ·t · 19.ıu Arıl••u yapıhyor 
Yıldızda bulunan okulumuz kalorifer dairesi için lü:rumu olan 260 ton nı - Şartnameler hergün SÖ!Ü geçen §Ubeden para.sız alınabileccJğ 

Sömikok şartnamesi mucibince 7 /12/939 tarihine rastlıynn perşembe gü- gibi nümunclcr de görUlebilir. "9586,, 
ncı e rın .,., " .. tzm· (H ·) G zelzel Fiyatlan Kapanıı ır ususı - eçen e 

lorı .. 5_2375 dola'\Tlı:::ile arıkta kalan Dikili felaket-
nii saat 15 de Gümüşsuyunda toplanacak olan komisyonumuz huzurun - =============================
da ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konmuştlır. 

"'• 1 lterlln .J - -:s 
~ • ..., .. York 100 Dolu 130.36 zedeleri için yardımda bulunan Kı-
.. ' ' 1• 100 Frank 2.9780 zılayın yardım şekli etrafında Sıh • 
"" 11•rıo 100 Liret 6.825 biye Vekaleti tarafından vilayete 
:e"'• 100 lıvlçr• Fr. 29.425 bir talimatname gönderilmiştir. gelmeleri. 
•tırdı"' 100 Fi in 69 64-5 k d · · · 

Kömürün tahmin bedeli 7280 ve ilk teminatı 546 liradır. Şartnameyi 
görmek ve ilk teminatı yabrmak istiyenlerin eksiltmeden bir gün evve
line kadar okulumuza ,.e eksiltme günü de Yüksek Mühendis mektebine 

•rıın o• · ' Bu talimatnameye göre zelzelede 2490 sayılı artbrma, eksiltme ammunun tarüatı aıresındc tanzim 
''Ok. 1 

100 
Ranmuk evleri yıkılan veya kısmen harab o- edilecek teklif mektuplan eksiltmeden bir saat evveline kadar komisyon 

~ti .. 100 Belga 21.51 ' d ·ı ki } ak t h 
'at~: 100 Drahmi 0.97 lan mal sahiblcrine paraca yardım başkanlığına makbuz mukabilin e verı ecektir. Postada va o ac ea • 
P,..

11 
100 L•v• l.615 edilmesi takarrür etmiştir. hur mazeret kabul edilmez. "9587,, 

:•drt• 1ooç~Ko~ ~~~rak a~ ~ry~ann~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
, ,,,0"' ~: ~;;:ıta 13.675 yapılması ve burada felaketze.delerin 1. t b l V kıfl Dı·rekto .. rlu··gu"' ·· ı·ıA 1 
~P~ ıooPenau ~.ww ~~~~&~~~m~~ll~••s•~--u•••a••mM•••••••~---~-•a•n••• ' r.. o 9 lunuyor. ••cır,cı 100 ley . 1875 
'v0k. 100 Diner 2.495 1 Dikilinin ve köylerinin yeniden in-
tt Ohırrıa 100 Ye" 31.625 1 ı:ın ve iman irin J0 COloiik tetkikata Olttıot ~ :ıı: .ı 
"'°'k. "' 100 lıveç Kr. 3L3625 ı:riri~ilerek yapılacak plfina göre yeni Semti ı;e mahn.llesi 0

"• 100 Ruble o--.. 
Cadde veya sokağı No. su Cinsi 

Muhammen 
a~bğı 

l.Jra Kr. 
taHAM VIE TAHViLAT kasaba ve köylerin yerleri belli ola- --------------------------

.& - ktı Muhtar köylülere · bcd Aksaray, Küçük Langa Abdüllatif paşa 7 Kirgir ev 30 00 ~adolu Demiryolu ca r. :ıı: ıca en _ _...._.... 
l ve Il peşin 40.80 para yardımı da yapılarak köyler es- Şehremini, Aydın 

'uıadolu Mümessil ki yerlerine değil; bu plana göre işa- Kethüda Yayla 35-49 Ahşap ev 
~h· Peşin 38.- ret edilecek olan muayyen yerlerde Mollagürani, Seyyid Ömer Koruk Mahmud 1 Ahşap ev 

5 00 
3 00 
3 ()() 
6 00 

~zzurum IV yeniden inşa olunacakbr. Şehremini, Uzun Yusuf Yayla 6 Ahşap ev 
S?:j:- - İbrahim Paşa Cami 11-15 Baraka 
~ .. .. - - Çar§ı, Şerif ağa İkinci adada 43 Dolap 

Çarşı, Şerif ağa İkinci adada 4 7 Dolap 
60 
50 
00 
00 

&Qf, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevraı». kırıklık Ye bütün --..,.. ağrılarınızı derh3l ke ;ar 

İcabında günde 8 lm..,e alınnbUir. 

IBI IB -

Çarşı, Şerif ağa İkinci adada 38 ve 39 Dolap "2,, 1 
Çarşıda Parçacılarda 56 Dükkanın nısfı 2 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Şehremini İbrahim Çavuş Cami 14-16 Arsa 80 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 941 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Seneliği 

Edirnekapı haricinde Otakçılarda 4 Tarla 10 00 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 942 senesi Kasımına kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 
24 T. Sani 939 cuma günü saat on beşe kadar Çcmberlitaşta İstanbul Va-
kıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. "9571,, 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara - Kırşehir yolunun 32 + ~ + 800 üncü kilometrelennd" 

yapılacak "19354,, lira "61,, kuruş keşif bedelli şose tamiri ve noksan 
imaliitı sınaiyenin yapılması işleri 7 /12/939 perşembe günü saat 15 d~ 
Vilayet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf uswile, 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teıninatl "1451,, lira "60,, kuruştur. 

İsteklilerin, teklif mektublannı, muvakkat teminat makbuzları, Tica:· 
ret Odası vesikaları ve bu işe aid Vilayet makamına ihale tarihinden 3 
gün evvel istida ile müracaat ederek alacakları fenni ehliyet vesiknlarilc 
birlikte yukarııla adı geçen günde saat 14 de kadnr Daimi Encümen reis
liğine vermeleri. 

Bu işe aid keşif ve şartnameyi hergün Nafı mildürlilğünde görebile 
cekleri. "5887,, "9549,, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
eksiltme Komisyonundan : 

arhrma ve 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin 1 inci paviyonunda yapıla· 
cak kalorifer tesisab montajı iŞleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29/ll/939 çar§amba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıh· 

hat ve lstimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı
lacaktır. Keşif bedeli 3347 lira 50 kuruştur. M. teminat 252 liradır. 

İstekliler şartname, mukavelename, proje, keşif vesair evrakı he~ 
komisyonda görebilirler. 

İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya. 
zıh vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mek .. 
tubile birlikte bu ~e benzer 3000 liralık i§ yaptıklarına dair eksiltme tac 
rihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden almış oldukları ehliyet vesika· 
iarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. "9435,, 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
ı. 

Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN Uasıldığı yer: Matbaai EbUzziya 
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İkİiicİ Yıl- No. 558 
·aONLOK SiYASİ HALK GAZETESi 

idare Veri 
Nuruosmaniye No. 84 İstanbul 

Telgraf: YENİ SABAH İstanbul 

Telefon: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 
'---~~~~~~~~~--

Garb cebhesine gönderilen İngiliz kuvvetlerinin silah a ı 
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KASATURA.Si 

' 
EL. 

BOMBA.fi 

• ·- ~ • 1 .. •• ~ • •. • ... +' : ~. ı-,6 -.. 
MOTORiZE 

BOMBA 
HAfİf • 

MAl<lNALI 
TÜFEK 

-.... ... 

_ lngi iz, Frans•z - Alman Harbine Aid En Son e .. 
ım 

Su alt.anda bıra.kılmı~ bir köyde Holandah 
(U)kerler nöbet bekliyorlar 

Alman "Deutschlaıtd,. lauvaıöriinde, gemisi batınlan bir lngili:ı kapta111 deniw\ere has 
net:aketl.e karşılanırken 

• ı:ıu:-itit 
Denizli havada tam yolla 11Jeyreden bil" 

1eoizalta r;ew.lsi 


