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VAHiDETTiN 
No.ı 112 Y•z•n ı M. ISIFIR 

Ahmed Rıza Bey Damad Pafanın 
İkiyiJ.zlüliJ.ği1ne Dayanamamı~tı 

YENi 8AllAB -- 22 ,,, ···-il' -., 
.. , 

Yeni Ortamekteb 
Muallimleri 

lkbsadi sarsınblar 

Fırtınanın j N . . H aıv~~e, ::.~ı m:::= 

Ke 1 yı sahası ve askeri meseleler h~ Heybeliadada aptanmış 1 iktısadi sahada da derin akisler y9P" 
mağa başladı. 

Şehrimizde münhal bulunan muh- y 1 w T h ·ıbat Geçen harbin tesirlerinden )aellll 
teHf orta mektebıere yeniden tıazı ap 101 a r Makinisti dövdükten 1rurtu1amıyan ,.e harb sonu de~ 

Zatıfilinize karşı çok mahcup İhsan Beyin bile bile yalan söyleme- tayinler yapılmıştır. Bunları aşağı- • - • sonra denize aflp ele sun•i bir refah ve i~tihsal .. de~ 
bir vaziyette bulunuyorum beyefen- sine meydan bırakmamıştı. Asabi bir da tam olarak veriyoruz: Neveser vapuru da hayli ı·· 1 t den 80lll'a Avrupa \"C bütün düıl) ......... 
di. Siyasi hasımlarınızın kin ve ga - tavırla: Eyüp orta mektebi riyaziye mual- mo Or 8 SaVUŞ U 1ktl8adi sistemleri binası büyük~ 
razlan kulunuza da tevecctih etti. - Beyefendiyi işhada ne !Uzum limliğine Adnan Tuna, Bakırköy bi- hasara uğradı Ereğli limanına kayıdlı ve Ahme~e ddarla yıkıldı ve son senelere pl6I 
Çok kısa bir zamana münhasır ka - vara efendim?.. . rinci orta mektebi resim mua~li~ı Evvelki gece çıkan şiddetli fırtına Tev~!kin idaresi.ndeki 22 tonluk Elçın ı kırık dökük birtakım yeni org~ 
ıacağını bilmekle beraber, siyasi re- Diyerek, Damad Paşayı bıraz kol- ne Efraz, Beyoğlu orta mektebi nyazı ! limanda bazı kazalara sebeb olmuş ve moto~, evvelkı akşam Sanyerd.en yonlarla bu buhranın önüne geÇlbll'" 
fakatinizden, kıymetli tecrübeleri - tuklamış, pohpohlamıştı. Fakat, ne- ye muallimliğine Rıdvan Üçkül, . Ba- 1 bu arada limanın bazı kısımlarında ba~aliye eşy~ı alarak K~raden~ ğe ~lışıldı. 
nizden mahrum kalmaklığıma sebeb zaketle, başı örtülü bir tarzda da ya- kırköy ikinci orta r iyaziye mu - tahribat yapmıştır. Fırtına gece yan- dogru açılacagı sırada motor makı - Halbuki, ~imdi, heme kadar ~ 
olmak suretile olsun kulunuz üzerin- lanCJlığını, iki yüzlülüğünü yUzüne allimliğine Fatma Gürsu, Zey - sına doğru şiddetli bir şekil almış ve nisti 26 yaşında Ziya ile kaptan Ah- dud bir \'aziyett.e olsa bile, ııarb ~ 
de de makus tesirini gösterdi. Bunun- vurmaktan, maruf tabiri ile taşı ge- rek orta okulu almanca mua - Heybeliadanın yeni yapılmakta olan med ar~da bir kavga çıkmış, .Ah- nilen afet, yenidP.n Avnıpayı ve_. 
la beraber.. eliğine koymaktan sakınmamıştı. Da- limliğine Halide Zahid, İstanbul iskelesinin çatısını kamilen sökmüş- ~ed, motorde bulunan Patron ~aka- yayı farmağa ba.~ladı. • 

Ahmed Rıza Bey, Damad Paşan~~ mad Paşa, kendini müdafaaya koyul- muallimliğine Halide Zahid, İstanbul tür. Çati heyeti umumiyesile iskelede ~ı~e m~f .. Mehmedle bera~r Zıyayı Bugünl•ü muharib devletlerin • .;,. 
iki yüzlülüğilne daha :~a ta~amm~l muştu. ~u. sı~ada da, yıne kuyruklu Kız muaUim mektebi çocuk bakımı bağlı bulunan ve ertesi gün ilk pos- ıyıce dovdı~~~:n s~nra. dc?ıze ~tmış- handaki ticari münasebat, end. 
edememişti. Hem.en ~~tızl<'_;mış, so: ve dev gıbı bır. yalan .?a~a uyduru~ muallimliğine doktor Nasır, Nişan- tayı yapacak olan Neveser vapuru- ı lar :·e m~toru çekıp gıtmışlerdır. . istihsalatı, ve ham maddeler 111iib*" 
zünü kesivcrmişti. G~rd.~';' "' v~. calı s~vurmuştu. Guya, Hurrıyet v~ İtı- taşı erkek orta mektebi resim mual- nun üzerine uçmuş ve büyük bir gü- Zıya, bır~~ ~onra oradan geçen, bır <lelesi noktasından tin safda b~ 
olduğunu pek güzel bıldıgı bu duzme laf fırkasında Ahmed Rıza Beyın le- limliğine Şükran Eğilmez Bakırköy 1 •• •• • k balıkçı motora tarafından kurtaııl - c.levletler olması da ,·aziyetin çok 6r 
ve teessürlü iltifatları, gönül alma- hine b!r cereyan uyandırmağa çalış- ikinci orta mektebi türkç~ muallim- ,rultu ~.le ~a~~ılda.naraklk .v~pukrun abp- mış ve tedavi altına alınmışbr. ' g-ic::ik bir za\i:n~en mütalt>.asını .. • 

. v v k tan koşku ıle ıre erını ırmış r. z b h. d" h kk d t hk"k t ;1 • ıarı so~k bir tavır ve kısa bır teşck- tıgını, buna muvaffak oldugu ta - Jigıv·ne Turan İlhan Eyu··p orta mek- • . .. f h' bi 1 a ıta, a ıse a ın a a ı a a ruri kılmaktadır. 
< " k • Hadıse esnasında nu usça ıç r za- lb 1 t Fi · ·· 1 1 ı · bf" kürle karşıladıktan sonra: dirde, kabinede beraberce çalı§ma tebi türkqe muallimliğine Nusret, , . aş amış ır. ran motor e suçu ar Başlıca endüstri memleketlerı ..a. 

d · ti Z t d l t" · k. ·1 l - ·· r • k ve yıat olmamıştır. ara maktadır ·· ··k · tidai r - Ekselans, emı§ . a ı eve ı- ım anına naı o acagını soy ı)ece lsta bul erkek lisesi riyaziye mual- . , .. H . n · calanıağa !'3.1ışırken huyu ıp .. _....-
nizi aciz şahsımla alakalı bir iş için hatta, Hariciye Nezaretini bu fikir ve r t-· Tal•t E .. p orta mektebi Vapur ta.mır ed.ılmek ~~ere alıçe vvvvvvvvvl~.Arvvvvvvvvvvvvvv yasalar da askeri harekat yUzilJJu-" 
taciz ve tasdi etmediğimi bilhassa noktai nazarla kendi uhdesine almış t:~:~ı:uall~liği~~ Kadri Ziya, E- alınmış ve ıskelenın tamınne başlan- BELED YEDE : 1 kapanmak tehlikesine manız k~ 
arzetmek isterim. Birkaç gün evvel olduğunu delil gösterecek kadar ya- . ta ekt b" ta "h coğrafya mıştır. Elektrik kablolan du. Bundan maMla, 1taly~ ~ 
almış olduğum çok fena bir haber, lancılığını ileri vardırmıştı. yilp 1~.r rv·m ~ ı rı Kadıköy KARADENİZDE FIRTINA .., • • Rusya, muayyen bir nisbet ~ 
yüzüme karşı çarpılarak kapatılan Kimbilir, buhatabına hoş görün - ~~a ~m :ne k~~=· terbiyesi lki gündenberi Karadenizde büyük degışıyor birçok de\letler tle )eni bir takıJJI f1/I 
•altanatlı kapı~ızı tekrar çaldı:t. - mek için daha ne yalanlar atacak, unc~ 0

. _. me ~ en. ikin- bir fırtına hüküm siirmektedir. . İstanbul tarafınd~. bugün saat 12 tısadi sistemlere tebaan itlıalii~__....11 
mak mecburiyetınde bıraktı abdı a- ne saçmalar savuracaktı. Fakat, va- muallımlıgıne İ~ail, Üsküdar . ı B bebl ta rlarının ba- ı ıle 15 arasında mevzu bazı sahalarda kisi ve ihtiyaç hi."8etük1eri ~ 
cizinizi. Mülk ve milletin menfaati, kit ve imkan kalmamıştı buna. Tam ci ticaret mektebı Almanca mu~llım-

1 
u ~e 

1 
the pos A vapu rmanları- elektrik kablolarının değiştirilmesi i- maddeleri memleketlerinde b~ 

maruz olduğum acı ve ağır hakareti o sırada salona telişla giren bir ağa, liğine Fehmi, Eyüp orta mektebı fran zı arı - 0 a 
1 
a~ V masrt ı rmana çin cereyan kesilecektir. için çırpınıyorlardı Bunların artJll'. 

unutturdu bendenize. Gururumu ~iğ- kapiten 
1

"H,. in vürudu haberini ge- ci ticaret mektebi fransızca muallim- n.~~ıfnmı~ a ki ·. ~~~:::~/tara- ıstlmU~k borçl~rı kısmen da ~initliki muha.rlhler de es~.~ 
nedim, sizi huzunımla sıkacağımı tirmişti de paşasını daha fazla yalan sızca muaJlimliğine Selma, Eyüp orta ;od r a .~e ec~ ~rı. a a ödeniyor v~iy<·Uerini \e nüfuzla.ruu ın~. 
bildiğim halde koşa koşa geldim. Me- söylemekten, düştüğü müşkül vaziyet mektebi İngilizce muallimliğine Ner- 1 ın an ogrenı mıştır. İstanbul Belediyesinin 937 senesi- mntebe lrnnırnak için 0~ı.t sele şudur, bir kaç gün e\•vel, hani ten kurtarmıştı. min, Eyüp orta mektebi musiki mual- • G 

1 
• • he kadar yapılmış olan istimlak mu- clı. 

ŞU bildiğimiz kapitcni Beyoğlunda... Damad pa§a, yapnıa bir telş ile he- limliğinc Enver Gürel, Beykoz orta Resım a erısı amclelcrinden dolayı halka 400 bin 1şte bugünkü harh, bu son p. 
Ya hicabından ya da hiddetinden men yerinden fırlamıştı. Misafirini mektebi riyaziye muallimliğine Ayşe __ lira kadar bir borcu \·ardır. Bu borç leri ortadan kaldırmakta ve · 

kızaran ve bozulan Damad Paşa, Ah- kan;ılamak için antreye kadar koş - Muazzez. Üskildar üçüncü orta mek- h · bunda n bir müddet evvele karlar 1 ha'.\ atın tamamile ba.~ bir seyir ~ 
med Rıza beye, sözünü bitil'ln~ için muştu. Aziz misafirini koltuklamış- tehi tabiiye muallimliğıne Dr. Suphi, 1 Belediye bu mü tın te- milyon liraya .baliğ olrnakta i~i. . l\iı; etmesine sebeb olacak bir~ 
meydan bırakmamıştı. Oturdugu kol- tı. Güler yüz göstererek, tatlı sözler Eyüp orta mektebi tabiiye yardım- şebbiis için hazırlık Kısmen tedıye olunarak nıhayet kcsbebnektedir. 
tuktan çevik bir hareketle kalkmış, sö"·liyerek, kırıtıp dökülerek salona 11. li V• Ayşe İstanbul kız k 400 bin liraya indirilmiştir. Zira, askerl faaliyetin aksbae 

· · b 1 ko J cı mua ım gıne ' yapaca Şeh" M r · · d.. k b ı tr~· · cllerını, muhata mm omuz arına - getirmiş, baş köşeye geçirmişti. Ka- rta kt bi müdür muavinliğine 11- ır ec ısının un a u e ıgı rak, halilıazn· harbi, iktisadi 
yarak eğilmişti. Aldatıcı bakışlarını piten "H,, 0 gün gerçekten pek ciddi 

0 
me e rta ekt b" d"k" b" ._ İstanbulda 25 müstakil ressamın bir karara nazaran bunun yeniden umumi bir vasıf aJmışbr ...... -"',,,.; _....-_. 

yUzünclc biraz gezdirdikten sonra: ve vakarlı görünüyor, az söylüyor, hk~· Ça1ta1. Ica1.~? Semh e Çaı ı ış rtıç teşkil ettiği Müstakil Ressamlar Ce- 100 bin lirası tediye olunacaktır. Be- naseuctler, deniz nakliyatı, 111uaJ'r 
h t ·· d · · rica 1 mua mı ıgıne er, pa 0 a · · · b" bbü b l k l d" b d' ed l k -~ı.:ı oıt? - Mer ame ve musaa enızı. fakat hiç gülmiyordu. . . . •. . mıyetı yenı ır teşe se aş ama e ıye u te ıy e esas o ara en ev- hedeflere hizmet edecek vrça..-e " 

edeceğim Ahmed Rıza Beyefendı , ~C: oa:rıad Paşa kapitenin bu vaziyet mektebı fra~sı~c~ m.uallımhg~ne R~ş~ üzeredir. vel nisbeten küçük alacak sahibleri - nize edilmiş, Avnıpanın en f~ it 
mişti. Şu anda, huzurunuzda kendımı h 1. d . .'bel ·ş fena halde tan, Bakırkoy ıkıncı mektebı musıkı Bu teşebbüs bidayettenberi inkı- nin paralarını tediye edecektir. Bele- karan memleketlerinde iktısadi ~ 

.. . . . . b"lh ve a ın en şup enmı ' 11· ı· V• C h"d G . O ~ .. .. , .. . . , . .,-
mudafaa ıle hakıkatı halı ve ı assa d"şel . ti B" lk" şe liği mua ım ıgıne a ı , azı sınan labımızın geçirdigi butun safahatı dıyc yuz. bın lıranın tedıyesındcn son- sal amillerinden "f'mek,, un~ . .t.ııd-
masumiyetl acizanemi arz ve lsbat en ını· ~~k §l · ıraz ~vv:. ~ n da ~ Paşa orta mektebi musiki muall!m- gösterecek büyük bir resim ga1eris-i ra geriye kalan 300 bin liralık borcu- mış ,·e servet denilen şeyin is~ 

ti h • eli ld çeçe ıgı a mamış, yuregı em li v. N . 
1 

k ar--
etmek lüzum ve zarure a s o _u. lm h d kararmI§tı. ~ un. nin vücude getirilmesidir. Ressam- nu tamamen ödemek için ge ece sene ni mucib olan faaliyetler de 

Sıhriyeti gerefile her an if - ra ış, em e 1 b' . l"k k _ D ENi L ERDE lar hep birlikte çalışarak bu tab- büdcesine tahsisat koyacnktır. tır. ·-~ "h tti ~· h edanı celilüşşanın Salonu da esrarı ır sessız ı ap Z : ~ , i I f t I esJP-'_ 
ti .. ar c gım ~ · · d lamıştı Kapiten "H düşünceli bir loları yeniden hazırlıyacaklardır. e • ara,.. n 1 amnat- Diğer taraftan, harb saJuı ,~tlf/I 
~ubakı_-ekt ba.~l·a~. u.zergu~:üy::ı:~aed:- tavırla. pencereden denize bakıyor, Etrüskün tecrübe seferi Müstakil ressamlar birliği bu husus- 1 M r:,t;t"1f t t koll • llltybo r 936 uzakta bulunan bazı büyü~k~~, 
rım ı, eşrı ı a ınız J - dl k k ta p t• B led" c . müracaat et en ı ısra a anununa e aan ,·e· t'Z<'iimle Birlt>sik Amerı ..., • gı-·ldim. Zatı devletlerini tanımıyan çehresinden sanki nemru u a ı - Uzun bir müddet tamir gördükten . arı ve e . ıy. ye . . . . senesinde ~ehir Meclisi tarafından . l 1 d ~ ". . . tten is~ 

d Ah ed R Beyin de kızaran "d ü t t ··beı · ınıcıler Ye kendılerıne !;ımdılık ca - • panın ıu un uı,ru \&ZJ) e • __._
111 

fil' ağa beııdelerinizden birinin, o gün yor u.. m 
1~ sonra yem en 8 ra ecru erı yapı- ":J • • •• • "' • • k~hul olunan men'i isrnfat nizamna- lin azlığından, ihraç maddeleri-

sizi kapıdan çevirmek terbiyesizli - çehresınden sankı azab ~·e .ıztırab sa- lan Etrüsk vapuru dün Mersin seferi- lışm~~ . uzere musaıd hır ~~0?~n mesindc yapılacak tadilat hakkında an·en usuJJere te,·fikan, fazla ııaıt' 
ğinde bulunduğunu o akşam haber çılıyordu. ~san Be~, ~ttık.çe kara- ne çıkarılmıştır. Vapurun bu seferi tahs~sını "~ tabloların t~şlıırı. ıçın Belediye riyareti tarafından hazırla- edilmemesini intaç eden tab~ 
aldım ve derhal hizmetinden attım ı ran çehresınden kapıtemn hır fırtına ayni zamanda bir tecrübe mahiyetin- de bır galerı bulunmasını ıstcmışler- nan veni proJ·e bugünlerde Şehir Mec- I · , d n~ Lı ·a.rı"'•n-. " 

k - h" t · "b" d . J \azın an, Suwuauına) -r- - ~f· 0 rezili. Ertesi sabah, ziyaretimize oparacagını ısse mış gı 1 avra?ı: de olacaktır. dir. Parti Ye Beledıyc bu hususta en lisine sevkolunacaktır. k"I . ta1aruu azli~ dan ve? 
gelen Ali İhsan Beyefendiden de, o yor, Damad Paşaya acıyormuş gı~ı Serseri bir mayn görUldU geniş mikyasta yardım etmeğe hazır Yeni proJ·c kamınıın meclisi umu- ı ıd.~~stı lılik ı nd i~~ade ile, el_ .... 

· · · · h tr larla bakıyordu Bır - b"ld" · t" e ıgı e e er en ~ 
gün zatıalinızı bılhassa zıyaretle, bu mer ame ı naz~ . v. : Mıntaka Liman Merkezine lğneada oldugunu ı ırmış ır. milere verdiği salahiyet hududlarını den biltük A \'rupa de,·letlerfDlll_..ıdl 
münasebetsiz muameleden mütevel- tarafdan da, hıç sevmedıgı kapıtene civarında serseri bir mayn görüldüg~ü Öğrendiğimize göre bir çok tab - tecavüz etmemek şartile nizamname- rinde h°wundurdukları istifa.de P- • 
l.d t . ·· ı · · · rzın deıa·ıet ka .... , mukabeleye hazırlanıvordu. O- .. ~ . .. h . -~.;.,,,,. _-_.,.. ı eessur enmızın 8 

a, - • !i'" _ • • • • bildirilmiştir. Maynin imha edilmesi lolardan teşekkul edecek olan bu re- yı bugun mevcud ayat şcraıtine uy- mevkileri, piyas:ılan aluuaeı- ~ 
1 .. r·ca etmi<>tim İ<>te kendileri turdugu yerde sınırlı hareketlerle kı- . . . . . . . bel ı· ., "b 1 k b" . l t kt 1· • 'k-. - - di erını ı "" · "" • d p d k için dün mahalline bır miıfreze gön- ,sim sergısı ıçın e< ıye munası gun o ara ıraz gcnış e me ec ır. nııştır. Bu sebebdendir ki ı ~ . ....., d b d Beyanı hakikat buyurma- pırdanıyordu. Dama aşa a, opa- 1 H 1 • • "k t : •. :ı.ıi "'e 191P""'" 

e ura a. k f · 1 ·.,..; ki · d derilmiş ve alakadar vapur acentele- bir yer anyacak ve teşekküle tahsis azır anan proJe genış mı yas a tükoda hiiyiik bir değ~g l . ed"yorum huzurunuzda ca ırtınayı sezın emı9... ı yerın e d·· - ·· 1 . dtiw.. -ı ı .. annı rıca 
1 

' • · • •• k rine de vaziyet bildirilmiştir. edecektir. 1 ugun erı ve gun e.g ence erım mc- edilmek lizımgelir. _. • 
kendilerinden. bır turlu ~~hat o~ramı.~~r, mera ve netmekle beraber, diiğünlerin oteller- Diğer taraftan, 1ngllizled9 ~·:. 

Ali İhsan Bey, bu h.~kk.~ba~lık k~r- heyecan ıçınde ezıle buzille kıvranı- de yapılmasına ''e iki tarafın yakın 1 sızların da kendi yajlarile Jll~ 
§ısında cidden çok müşkul bır vazı - yordu. . r ' akrabalarından ibaret olmak şartile mertebe ka\Tulmalarını teoıia ~--
yette kalmış, ne söyliyeceğini bile .. o ~~alık •• kapıten Damad Paşaya Okuyucula rımız lsianan Nohuttan 50 kişilik ziyafctlcı· verilmesine mü- da faa1h·et sarfetmeleri, AllllaP"",r 
şaşırmıştı . Çünkü, Damad Paşa göz donmu~, m~na~ı b~kışlarl~ ?nu uzu.n saadc edecektir. buhındukları gayet miişkül tediY., ti' 
göre yalan söylüyor 1hsan Beyi de uzun süzmuştU. Nıhayet ıstıhzalı bır Hamallar Mas'ul vvvv ,.. """'~ • . d'v kı~;...-

, · · rnıtl, A' nı panın ,,e ıgcr Yalan söylemeğe sevk ve teş\'ık edı- ,eda ile: Dl k• MÜTEFERRiK: . . la da tesire ~..t> 
• · P h tl . d . t· B yor ı • Q1madsk arını carı orgnnızasyon rın ..,... '-'ordu. Kendi yalancılığını setr içın - aşa azre en, emış ı. u - ı . t di , J • t . lı·•ır ki bll -

J •• h t · d 1 ti · · T" t e r \C uç unu mama u r.b ~ alet etmek istiyordu. Ali İhsan Be- gun, a ır ve mızacı eve nızı ren- So""y,r i~·yoraar ıcare sarayı . . ınai;lu __J 

·a ed •· · k" b"ld·-· b' u ı h J ki hın sonuncla, galıb \e'.\a _..ı;..,.. pek iyi biliyordu ki, Ahmed Rıza Be- cı ~ ~.egı~ı .ya ıne~ ı ıgım ır - aıır 1 arı raflar kim olursa olsu~, iktısa--" 
yi yalı kapısından ters yüz~e ç.evi- vazıfeyı ıfa ıçın geldı.m ~ ~~rayınız~. Muhterem gazetenizin 17 İkin- · vererek üç gün ır.alı iskele üze- Evkafın Eminönünde yaptıracağı ;.Smtıların hiiyiik bir ehemnıİYe~ 
ren gerçi bir uşakb a~~a çevırt~tiren Generalim namına z~tı~ınızden bır citcşrin 939 ve 554 sayılı sayı- rinde alıkoymuş \'e hadise gü- muazzam ticaret sarayına aid temas- lıcdeceV;i muhakkal<tır. nunu ..,; 
bizzat Damad Paşa ıdı. Hatta, bu husus hakkında bazı ıstızahatta bu- sının ikinci sayfasında "Oku- nU cl<'niz kabarması dolayısile lara devam olunmaktadır. 

1
. t t 

1 
.
1
. .kt dcılarl11~~ 

1 ak "b' k - b" "'k ·· 1 c ,\ u an ngı ız ı ıs:ı meseleyi ona bizzat Daınad Paşa, unm gı ı ço agır ır yu var u- yucularımız diyor ki: Hamal- malluı ının ıs anacağını nazarı 1 Evkafın yaptıracağı sarayın alt 
1 1 

b 
1 

uhur~ed 
h d b .. yük. b' h ve memnun'y t zerimde lardnn şikA yet,. bac.lığile çıkan teemmüle alarak saat 18 den zı an, ıar sonunca z ~m e u ır az ift"h 1 h~k~ . . ef . . b k kısmında Belediyeye rud olmak üzere süphcsiz olan ild:ısadi 111ü._~cı ; hıssederek, gurur ve ı ar a ı a- Mısır kuvayı s enyesı aş uman- yazıda: Bigalı tüccar Eminin is- sonra hemen kaldırılmasını ta- modern bir hal yapılacaktır. k. k ak .. · . c.liden --~· 

. . d ti r·-· . al ·ı k 1 k d - 96 l h 1 b t ·.,tir '"'- kJt . t ·1 arşı oym il m şım ye etmışti. anı m tte 1gımız gener ı e aranız - e eye çı ar ıgı çuva no u- e e mı.~ . -..n:ç va ı ıs em en vvvv b" 
1 

. 
1
.
1 11 

. ··rrnekt ~ 
ı B t rd - d k d b"l b · l' ::.~1- ı · d h 11 ta f d b - k d b" · t•· ViL ı vrrı·r ır er ıt ı ıazını erı su Ali hsan ey o u ugu yer e ıv- a ı vasıta azı gız ı m'"4Aere enn un ama ar ra ın an sev- u ış arşısın a ız yıne ucca- R ı c. c. : B k anl k d .· 

1 
rde insana :;-..., 

ranıyor, Ahmed Rıza Beyin, şöyle bir cereyan ettiği haberi alınmıştır. Müt- kedilmediği ve bu yüzden mu- rın nef'ini düşünerek malların V ı· ı· .. .; ar 1 , e~~ elk '\e ~~ 
istizah yollu yüzüne bakıvermesin - tetikler tarafından müştereken akd maileyhin malını dun bir fiyatla bir kısmı mühimınini istediği a 1 ge ıyor um~ '~ıren ~k)• 1 num·· reJeriJI ~ 
den adeta çekiniyor korkuyordu. Be- ve imza edilen Mondros mütarekena- satmak mecburiyetinde kaldığı yere gönderdik ve saat 19 da ar- 1 Vali ve Belediye reisi doktor Lütfi ' se_vıyesı.e yh se ~ıı z . d 3~yfe0"'" · · , D d P d · · h h • b" k"l ve malları ıslanarak büyük za- d" - 1 k K da b hah t 11 d Ark · mı harbm son denrlerın e rcket versın kı, o, . am.a aşa an mesının ma. br~ .. ~~il ususı ıtr şetadı _-

1 
ıye ve magaza arın apanması , . ır1. Rr u sa s~a1 h .e . a ı1 - mü~kiilleri görmüş ohna.sıd~ ... o~1 

daha insaflı ve insanıyetli davranmış, de herhangı ır gçn ve suret e ı rarlara girdiği hakkında hakika- üzerine bakiyesini de ertesi sa-
1 
sım ı umen vapun e şe rımıze ge e- , EŞ!° Sı\~ 

ve tefsirine mUteallik olduğu öğre - te uymıyan bir şikayet vardır. bah sevkettik. cektir. Vali rıhtımda Parti, Vilayet Dr. R ~ 
"""' 

YenlSabah 
Abone Bedeli -

TOrklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 
il AVLI K 7110 • 1460 • 
3 AVLIK 400 • 800 • 
1 AVLIK 160 • soo • 

ı. 

Posta ittihadına dahil oluuyan ecnebi 
memlekeUcr: Seneliii 3600, altı aylıtı 
ı== 1900, üç aylıiı 1000. kuruştur. =: 
Adres tebdili için 7lrml beş kuruşluk 

pul göndermek lazımdır. 

r 
nilen bu müzakereler, hiç şüphesiz ki, Bu işle alakadar olmam sebebi- Bu gibi hadiseler öteden beri , ve Belediye erkanı tarafından karşı-
hükfunetimizin nazan dikkatini cel· el vaziyeti bertafsil arz ve izah yukarda da arzettiğim gibi de- ]anacaktır. 

lı 

betmiş ve bilhassa ayni zamanda İs- ederek hakikatin ilk çıkacak ga- niz yollan nakil vasıtalan ücret-
tanbul işgal kuvvetleri başkumandan zetenizin ayni sayfa ve ayni sil- ]erinden, ardiye kirasından ve 
lığı vazifesini de ifa etmekte olan Ge- tununda tavzihini rica ediyorum. piyasa tebeddülibndan ve iki işi 
neralimde fevkalade bir a laka uyan- Mumaileyh tüccar Emin 96 çu- bir ücretle yükçülere gördürmek 
dırml§tı. Devam ettiği bizce muhak- val nohudunu, motörü ikinci bir gibi basit menfaatler teminile 
kak olan bu gizli müzakere ve mü - yevmiyeden kurtarmak ve ardi- müstefid olmak gayesile mallan 
nasebetler, o Generalin mensub oldu- ye kirası vermemek ve piyasa iskele üzerine yığdırmaktan te-
ğu hükumete, işgali altında bulun - tebeddüllerinden istifade etmek vellüd ettiğinden bu işde yükçü-
durduğu mıntakada, rnütarekenaıne - rnaksadile iskele üzerine koydur- lerin hiçbir kusur ve kabahati 
nin diğer müttefiklere bahşettiği hak muş ve kendisine bu malın is.ke- olmadığını ve keyfiyetin ona gö-
ve salahiyetlerden daha fazla ve hat- leden kaldırılması hakkındaki re tavzihini derin saygılarımla ta hususi bir imtiyaz .şeklinde, mev-
zü bazı müsaadelerde bulunulma!'ıının müracaatımıza, piyasanın düşük rica ederim. 

ı 
istihdaf edilmekte olduğu fikrini ver- olduğu ve heniiz malını satma- Ynğiskclesi, Yiikçüler İdare 
mektedir. ( Dc\·anıı \'ar ) dığı ve kaldıramıyacağı cevabını Memuru: Fethl Kayar 

-·-El dokuma tezgAhlarının 
atanll•rdlzaayonu 

El dokuma tezgilılannın standar
dizasyonuna aid talimatnamenin 1s -
tanbuldan başka yurdun her tarafına 
teşmil edilmesi etrafında Vekaletten 
bazı dileklerde bulunmak üzere Do -
kumacılar Cemiyeti Reisi Yahya Yıl
maztürk bugün Ankaraya gidecektir. 
Yahya Yılmaztürk bundan başka Ma 
liye Vekfiletinde yazma ve dokuma 
kooperatifi için tahakkuk ettirilen faz 
la verginin kaldırılması jGin de teşeb
büslerde bulunacaktır. 

Akp. 
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1 Alman Gazetelerinin HALK OPERETİ 
Türklere Hücumu ,.AZAN = • * * 

___ g(" l!eJllfe : d 

Macar Hariciye 
Nazırının Nutku 

(Başmakal~deo .ıevarn) - - . ·· 
1 

- 1 p t · Ru.,,,.anya 
. . h.. . t da"resinde i- • stanbulda noksanını en çok his- fena olmadıgı ve bütun yoksuz uga 1 eş enın . il samımıyet ve urrıye ı ı · - h" b" aman varım yamalak • ti 

fade etmeyi vatanlarına ve medeniyet, scttiğimiz şeylerden biri ve b~l~ı ragme~ ı_ç. ırz_ • ""d f tın k ıle anleşma şar arı 
• · ed · · · · h Ik · · ·ı yerl"rınm olmadıgı ıçın bıraz mu a aa e e dünyasına karşı bir borç telakkı er. bırıncısı a ıçın eg ence t.:: • • • Buda~tc 21 (A.A.) - Mebusan 1 B k S 1 k h"k" ki - d · Tam mana.c;ile halk ta- ıstıyoruz. ' .. . .. k B • ene Bir gece içinde Çekos ova ya u u- yo ugu uı. •.. w H Ik wl c e kendi zevkini ok- Meclisinde, Hariciye Budcesı muza e-nşaata ır Ucu metinin vUcudü ortadan kaldırıldığı birinin muhatablan bugun nru:ıl eg- a ı_ cg en ey k, tu "HaUclrc edildiği sırada Csaki, harbdcnbcri 

. . b""t·· . 1 ., H b ld 1 tıyatro şıyan eglenceye avuş ran ln .. t zaman Türk hükumetı, saır u un leruyor ar. er a e ça gısız . b .. ki ç -
1 

anda tem-ı ilk defa söz almış ve Alman - gıliz k ' ı b·ı· · d ı ı t" tr ol - Opereti,, ugun es ag ıy . . S B l devletler gibi, bitaraf kalmış o a 
1 ır. olarak Naşıd e ve ça gı ı ıya 0 a . . tl d etmektedir harbini mevzuu bahsederek, her ıkı aş anaca · · bö l · · d ·· t'" d la "Halk o sıllerıne harare e evam · • 

1 
On ra Fakat Tilrk efkiırıumumıyesı Ye rak, ısmı e us un e o n _ . -

1
? it ki 11. galerisini '-'İrmi beş :araftn da Macarların şahsı dost arı 

· f b' 1 kar · "tt"kl ·· aman eglcnıyor- \.O u arını e ı, J - • • ti d · 
bir tecavilzU çok ena .ır ~a:ar • kt.,; pere~,. :~;' .. • .. e; 

1 
z 1 rta vernıiyo- kuru§a sabnası da bir hnJk tiyatrosu bulundugunu:. ?anci sıyase • ~ıma 

b 1 d - ve sahaya şılamaktan ve nefrctını go; .. ~e . ·ı lar, u u .. :u._oyş::. u~ t sunun olduğunu ve böyle kalmak istediğini itidal ve dürustı olan .. Macar~s n~~'. 
(llaJ;t afı ı inci sa.yfanıızda) edilmekte u un ugunu ~ geri kalamaz. Almanya u e e~ı ı_- ruz. Bu hu mu, ır ya ro . .. t . ç·· k"' leh- ara sinema- icabında tarihin kendısıne ba şettıgı 

:t> ar , 1 . ebusu Re- dahil olup ta nerede oldukları malum hak ettiği ve Avusturyayı birleştırdı- bütün ucuzluğuna rağmen, komedi gl os erılrd. _ udn uda gıclıp !hisseyi müdafaa edeceğini söylemiş-c.uznamede .u anısa rn . h"bl . d evzuat • . . b d" . .. arın a ıgın an n az r. ilk hı d lS/ll/939 ta- olmıyan arazı sa ı erme e m ği zaman, Türk efkanumumıyesı u- kısmında bile dolmıyan para ıyı gor- . . tir. <İlı!ııd ce ta~~ t':,~rlrin ihtiva et- dairesinde icabedcn tebligabn ~· pıl : nu milliyet prensip inin tabii bir teza- d ük.:e içimiz sızlı yarak veriyoruz. Yi- . "H~l ~ ~pereb,. nden çalf. i~ı :~ı~ Csaki, bitaraf bir bloktan bahis O· !iği U eve d ş d ·di· mış olduğunu umumi heyete bıldırdı. hürü zannederek Almanyaya taraf- ne bu hükmü mesel& Naşıdin oynadı- ıstersmız. Maes~o .. Kaııoçel 1 e g k !arak ga
7
.ctelerin verdikleri haberlere ı ~ ~~~ •. ~~vm,ık ~uİet Mec- Bu meselelerin ikmalinden sonı;a dar olmuştu. Türk matbuatı Alman; ğı bir gece, bütiin localar, bütün kol- h~zır. Mevcud_ ku?uk orkestrayı pe sözü getirmiş ve bu blokun UçUncil 

liSi ırıncı yu ete muhtaç Atatürk için yapılacak anıt kabrın yanın hendesi değildir. Hür ve mıllı tuklaı· gibi ağzına kadar dolan para- guzel ıd~r~ edıy.oı lar. Al' bir devlet aleyhine müteveccih olma-azruıından muavcn . . . . 'd h susları \T 1 .1 b ak Ses mı ıstersınız ... Toto, ı vesa- d Olanı 1 k yardım mese • şeklıne ve mımarısıne aı u birer organdırlar. atan arı e era- divi görerek ve içimiz fcrahlıyar _ 
1 

-
1 

ması ve elbirliği yapmak arzusun a 
ara yapı aca ·ı 1 b" u b k "lanı ile hal . 1 k fh J irenin sesi sagır arın en sagırı o an . 

lesi beynelmı e ır m sa a a ı ber bir ue insanıyct ve ıa me umu- veriyoruz. . . . ' . 
1 

d . ·ı·ı kte bulunan devletlerle Macarıstan ara-
' k k Jd mınu ve bu mü- · d" B""t"" kay·i bu . ışıtmek ıstemıyen erce e ışı ı me , • .. llıl 2 Atat·· k için yaptırılacak !etme mu arrer o Uo· kabul etnıışler ır. u un va 1 Halk Operetine gelince: Bızde te- .~ .. k" d 

1 
k t afındaıı sındaki ihtilafların, once aza ması 

- ur k ·m tkar ve mimarla- . ·· ·· 1 h keme e . . dıgerlerının ·ı e ıer es ar - h k 
1 

t lb.tı _ k b . amelesinin ne saf- saba anın mı sana _ .• 1 zavıyeden gorur er ve mu a - maşanın muhtelif bakımdan en talısız d şartile, sulh ugurunda er ese eş -
hada ~ ~ mu rımıza da açık bulundurulacagını ıla- derler. Türk matbuatı Almo.nyanın 1 olan nev'i şüphesiz operettir. Opere- duyulmak.ta ır .. t . . B ta Meh riki mesaiye hazır olduğunu söylemiş-

o ugtı, tti 'Le . ·b· k h an bir millete! Sanatkar mı ıs ersınız... aş Üçüncü bir mesele de Büyük ve e . . • hıstan gı ı a ram tin bugüne kadar geçirdiği istihalcle- tb h. CeHi.I Süruri olmak ü- tir. ~1iliet ,.,. li . d h"li nizamnamesi- Yaptırılacak anıt-kahrın ı;;ırf Ebedı tecavüz <·tınesine sükut edemez. Bun- rı· burada tekrarlamaktan bir fayda med b ra ımh, . . . .. Slrala - Nazır, Yugoslnvyadan bahsederek, 
'"cc sı a ı .. k' h b"r ibide ve· - .. .. f et" ale ?.ere uraya epsının ısınım d' 

ilin 
35 

. . dd · mucibince ka- Şef Atatur e ma sus 
1 

• dan duydugu teessuru ve ne r 1
• :ı lhuz olmadığı için bahsi, bütün k 

1
• r z km"·etli bir Yugoslavyanın mevcu ı-

llUn, la ı~~~ ~: t.e~~flerinin aid ol- yahud Türk milleti ul~lar:ına ?ahı. e: nen bildirmeyi bir insanlık vazıfesı j ı:~sulluklara. bütün engellere. biitün ma azı~ ~e ır.. . , D 1 mu yeti elbette Macaristanın menfaati 
clttklany encümenlerce müzakere bedi istirahatgah ola~ılecek bır ~ı~h bilir. ~ima esizliklere rağmen yıllardanbe· ı · Baı~t. mı ıstersınız.:. 'ar.ı er:~at 'a ikti?.asından olduğunu \'e her iki mem 
laı:.ıa d . • ktile verilmiş panteon olması mı lazımgelecegmın Biz Türkler oulh tarafdanyız; dev- .· b .. Y .. k b·r sebatla çalnoan "Halk O- ıstersınız ... var. o,unlnr h <. leketln arasındaki münasebatın şa -
bir t ~~a aı: t \i~d çılan mü- ayrıca partiye müracaatle karar al- !etler arasındaki ınüna.scbetlcrde hak ıı u~u ı . tik 1 ttirelim Yalnızlscyrcdecek ~o!tuk ... vaı~ Her angı yanı memnuniyet bir şekilde diizeldi-

a ':'re m s e".ı en a · · • tına aldınlacağmı da beyan ettiler. ve adalet tarafdanyız. Büyüklerin peretı,. .".e ın .a e. · · · . _ bir sebeble ırkılmeden gulecek oyu".: ınni iuıh etmislir. ~~nın bugün ıntaç edılmesın Bu iki mevzu tizerine söz alan bir küçükleri yutmaları hakkını kabule- derhal ılave c~elım klı ~~ır T~;"tro_ !ar da var. Hatti o~·un~ı~a t~nevv~t Macar - Ru.;.anya münasebatından ı aretlL çok hatibler fikir ve miltalealarını bil demeyiz. sun~~- ope".'t \eya ça gı.~ ome se~ bile var. M~h~ud ~e:"~~nınhunmetı bahsederken, Nazır, Rumanya ile o-ıı· Raşwkmn izahatı dirdikten sonra Birinci Büyük Millet Knvvetin hak teşkil ettiğine hiç rettigımız za~nl~rın Halk Ope onlara bu vadıde de buyuk hır yokluk lan anlasmanın ııartlarını i?.ah etmek-ıı, lliııci ve ikinci mesel~ler hakk~- Meclisi azasından muavenete muhtaç inanamayn. Dünyada hak ve adalete ti,, ne~e bugunkü de odu.r. _,hissettirmiyor. tedir: ' 

llt "'1.at vermek üzere ılk defa soz olanlara mUnasib oekilde yardım edil- miis""1id bir düzen teessüs ebncsine Şehır Tiyatrosu operetı kaldırma ' Evet bütün bunlar var. Fakat bun- .. Rumanya ile memleketimiz ara • 'lloşvekil Dr. Refi~ Saydam ~~ meoi hakkındaki teklif esas itibarile çalışanlarlıı beraberiz. Alman milleti- ğa _mecbur olmuştur· ~al bu kı ".~:~ 1 !arla beraber ~lması liumgelen, ~f'.~ sındak• ha,.ayı tasfiye maksadile bazı ıı· lele~ hakkında ş~ ızahatı _verdı. umumi heyetçe tasvlb olu?~ .. "''.'b ne karşı hiçbir dü§manlığımn: yoktu:. hlla devam ebnektedırler. ~iz - bir _yemekteki hafıf hır tuz eksıklıgı teoebbüslerde bulunduk. Bundan son...,'._".n•ı Büyük Mıllet. Mec~ısı • : eden hazırlığın yapılması ıçın huku - Alman milletinin m"."iyetlerım, faz~- maksadlannı ~avramııı_ ve ona ri 
1 

gibı, o_ da konursa kıvamını bulacak rasını Rnmanyaya bırakıyoruz. Ma_ -~;;"'°'" olup ta bugwıku vazıyetie_n mete tevdi olundu. . . !etlerini, kahraınanlıgını yakın~an bı- mete, ~nu yükseltmege nefısle ~ olan hır şey yok. car _ Rumen mOnasebabnın sali.h ~•nete muhtaç olan zevat ıçın Anıt-kabir hakkında Başvekılın •liri•. Fakat kusurlarına da vakıfız. vakfet mışle:.d~r · işte bu sebebdendır, Küçük bir himn ye yok.. Evet bu- bu iması bugün yine Ruma uya ya va
~- itala istinaden bir şey yapılmak vermiş olduğu izahat ve bll~assa ~u Bu kusurlardan biri de nasyonal-sos- ki onları duşun"'.ek ve ?nlardan li-' gün "Halk Opereti •• bu himayeye lii- bestedir. Rumanya bunu arzu eder mi Jı.. •ıu olmadığına, fakat bunlara her lbidenin bütün mua'."_ellbnı ıkmal ıle yalizm gibi yalnız maddi ku_vve_te ta- yık oldukları hımayeyı esırgeme- yık olduğunu her şeye ı·~~en beka ve buna muktedir mi? Bu sualin ce
~ bir ııekilde yardım edilmesı Par- inşaata geçebilmek ıçın hır buçuk_ RC- 1 pan. insaniyet mefhum unu ınkar_ e - mek !~dır. .. .. bu labilmesile de isba t etmıştır. Bu vahı müsbet olduğu takdirde, Ruman lııı lıarar altına alınırsa bu k~n nelik bir müddete ~Uzum olacagına den bir ~eşekk?le bu kadar ımıbane Her _ıkı teoekkulu mukay ... et • h'.mayeyyi bekle~ke~, .. Halk Ope~e~,. ya, realitel...-e istinad ed•.rek ve bu ı, ~~•içe tatbik edilmesı tablı bu- dair beyanab umumı heyetc:e men;nu- boyun egmelerıdır. Fakat muvakkat mek hır an bıle akhmızda~ geçmez. nın her suretle ınkıııafını temın ıçın, de\'rİn fikirlerinden ilham alarak, mo ı. "4ucunu beyan ettikten sonra A_ - niyetle t.svlb olundu. olduğuna emin bulunduğumuz bu da- Yüz şu kadar_ bın hra ~sısab olan "Halk Operetine Müzaheret Ccmiye- dem bir Tuna havzası teşkil ebnek ~ tıı,~ için yaptırılacak anıt - kabr~n Hartciı-. V eklllnln _izahatı. . . bilet bizi Alman milletine acımaktan bir müııssese ıl~ serma Y""'. a?cak az- ti., ismi le bir cemiyet k uı·ulanıaz nu ? üzere hangi şartlar dahilinde elbirliği ~esini mümkün olan süratle ık Bundan sonra Harıcıye Vekılımız ve onu sevmekten menetmez. Alman mi olan hır muessese tabıatıle mu - Bu semiyete girmek Jiıtfunda buluna- yapmnğa hn .. rdır? Yoksa tarihin tnz 
1lıı •Çalıştığını, ewelce umumi heye- ŞUkril Saraçoğl~ geçen haflııdanberi 1milletine muhabbetim.iz. de başında~i- kayese edileme~. _Bu sabrl.ann -~~ı. cak zevat her sene ü? beşli~~ gibi u- >ikini nıl bekliyor?,. 
~a \>etcUği karar veçhile anıt-kabrin cereyan eden sıyast ahval hakkında lerin fena hareketlennı maz~~ gor- onların azımlennı, kuru hır mukafatf fak bir para taahhud ede~ılirlcr ve ..................... ., .................... .. Pılacağı mahaldeki bir çok eııhasa izahat verdi. memiz i~in, hele vatanımızı mudafaa kabilinden alkuılamak, onları tuttuk- buna karşılık ta her teınsılde mu -ı - .

11 
F 

:::. 287212 metrelik arazinin istimli- Umumi heyetçe memnuniyete şa- vazifesinde tereddüd ve ihmal göster- Iıırı yolda yUrümeğe teşvik etmektir. kanncn yerlere duhul hakkına sahih ıngı ere ve ransa 
"ti da;r ınuameliltın ekserisi intaç yan görülen bu beyanattan sonra da- memiz için hiçte bir te•eh tegkıl ey- Onları ya.,.tnn -darlıkla bile olsa- hal loıurlar ve bn suretle paralannı kıs- • • T 

1 
~i9 Olduğunu, hen Uz istim ilk mu- bili ni~nmnamenin ~5 .. inci maddesine li yem••: __ İ§te bu makaleden so_nı;a kın rağbeti yanında biraz da maddi men olsun geri almış ol urlar. Bu ze- ı I e Malı em as ar 
li ~i bıtmiyen bazı arazi sahible- aid mu?..akcre usulun un gelecek cel- bahsettıgımız Alman makalelerının yardım olursa iş daha csaslaşır ve) vatın "Halk onl\reti, ne her mevsim . . d. !\irı \. __ , • · • · · ı k t 1715 · · ·· zc1 d . r~ • 1ngıltere \'C l<.,mnsada ıktısa ı ve ta,ı_ "'-'Ueli istimllı.k hakkındakı ıtı· seye tehm kabul o unara saa • ltahlıJlerıne gelecek nushamı a e- inkişaf daha tabiileşır. Maksadımız başında faaliyetini teksife yanyacak I .. d b 

1 

k 

1 _"'""l • • • "h b Jd -· mali muzakcrclcr c u unaca o an ~ aid oldn~u mahkemece tetkık de ıobma nı ayet u u. vam edecegız. da bu. sermayeyi temin ebniş olacağından . . .. 

~ Hüseyin Cahid YAl,ÇIN Yoksa bu vaziyeti kabul cbnek "bu bu sayede mUcsscscnin inkiııafı da heyetımız dun sabah Ank~radan ıı<h· ,are 1 Voroş·ııof Talebeye Kolayı ık ··p·····,·-········d······r···· .. d··h··:•HHH kadarı da iyi, hiç yoktan iyi,, gibi bir 1 kolaylıkla temin edilmiş olur. Garb- rimizc gelerek dün gc~ckı ekspresle şa 0 onya a e iŞ zihniyetle işi müdafaa etmek değil.)de birçok tiyatrolar Ye müesseseler Parise _hare~e~ etmıştl~ .. Hariciye 
l - ---- Fenanın yoktan iyi olduğuna kani de-

1 
bu tarzda yardımlar görmektedirler. V~kalctı J{litıbı :ıımumısı ~uma~ ~ ..... i . . b" e· ç k Trenlerin . Ve Kolera ğiliz. Yarım yamalak bn§lıynn igler. ..Halk Opereti,. idare heyetinden Rıfat Menemencıoğlunun rıy"-""tı 

r beledıyesıne ır ır O sonuna kadar yarım yamalak kalır. bu fikir üzerine yürümelerini ve onu altındaki heyetimiz Malıye Vekaleti ,~Obüs hediye etti Tarifeleri Değiştirildi Hüküm Sürüyor Bunu takdir ediyoruz. tşt_e "Hal~ 0-,kuv~·edcn fiile çıkarmalannı temenni Na.ki~ lşl~ri Um~m. M~dürü _Cclii.l lıı...~ir, 21 (A !\.) _ lzmir fahri Ankara, 21 (A. A.) - Aldığımız . _ pereti,, ni de herşt'.'ye rngnıen hıç te edelim. Saıd ıle Tıcaret \ ekaletı Dış Tıcaret ı"'leliai s . ", 
1

&, yalist Cümhuri_I ma!Umata göre, MUnakal&t Vekilliği ( Baııtara!ı 1 111<ıde) Umum Mildilrü Bürhan Zihni, Mer-t~li nırliğ~~üdaf:a Komiseri Ma- ile Maarif Vekilliği arasında yapılan nı tahdid etmekle meşguldür. Bu Çorlunun Gu··zel Ve şı·rı·n eı·r Ko··yu kez Bankası müfettişlerinden Cabir 
' Voroşııofun lzınir belediyesine işbirliği neticesinde ı.ıUnakal.it Vekil- maksadla şimdiden binlerce h?dud ve Hariciye Vekü!eti katiblerinden 
~· <ılilınek üzere sureti mahsu - !iği xnekteblerimizde tatbikine başla· direği dikilmiştir. Almanyaya ılhak Şadi ve ilhandan müteşekkildir. 
lı;, ıınaı ettirdiği büyük ve güzel nılan vakit cedveline göre uzak ye~- edilen mmtakalarda Al".'anl~'."'a Anknradan ayrılırken Hariciye, 
~ ,,U tealim etmek ve buna da- !erden mekteblere ge!en . talebelenn 1 ışterlndc bUyük bir faalıyet gos'.e- Ticaret, Nafıa ve Maliye Vekilleri· 
4k. lan bir kt b vermek üzeı-e derslere vaktinde yetlışcbilmelerını te 1 rilmektedir. Bizzat Polonyalılar bıle mizle sefirler ve saylavlar tarafın-ı...'<IJta me u u h ·c 1 rind k" .. b .. 
..,,1 "1 bUYük elçisi Terentief, lstan- min için yurdun mu teh _yere e ı amele noksanını karşılamak uzere u dan uğurlanan heyetimiz Haydarpa-lbı.. loııııoıosu Konstanlin Gueor _ I trenlerin hareket saatlennde denı se- mıntakalarda bulundurıılmakta<lır- ı;ada \ili.yet erkim ile şehrimizdeki 
l,~Yi lı:mıre göndermiştir. Kons ~~si ~şınd~~. i~lıarı>n talebe lehine !ar. Evvelce burada bul_unan elli bin allkadarlar tarafından kaı~lanmış-lit..~ <iiln ak Kad vapurile şeh luzumlu degışıklıklerı yapmıştır. Bu yahudi Lubline sürülmuş ve Polon- ur. Dün sabah istasuonda kendisile ~~ şanı .eş .. led l ak d - "b. b J ~ .. C.lerek karşılanmıştır. Bu mü- cum en ° ar : . • yalılar hakkında ~~pıl ıg'. gı 1 

•• un- görüşen bir muharrlrlmize heyet re· ı..iiy ije Sovyet bilyük elçisinin, be- TavganCJldan ~ıte kadar olan ıs- !arın malları da bıla tazmınat musa- isi Numan Meneınencloğlu şu beya-~ ~' 'elııi Dr. Behçet Uza gönderdi-! tasyonlardan lzxnıt~, Mersınden A - dere edilmiştir. Almanya ya ilhak e- natta bulunmuştur: 
1oıı.•\tu1ıııa Mareşalin lzınir şehrine danaya kad~r °.lan ıstasyonlardıın A dilen Polonya topraklarında hiç bir "İngiltere ve Fransa hükiımetle-
ı,;_tı daiıu; tt uhafaza ettiği danaya: Yeıı>lkoy~en ~anbula gıden mektebin açılmasına, hiç bir gı<- rile bildigı-·niz sıkı dostluk müna-~~n ı,.,_ sure e m . trenlerın tanfelennde ıcab eden de- .. ed"lm 
~~'lıı ' •uı;siyat ve bu güzel şchrm -· .krkl apılınış Manisa _ Salihli zetenin çıkmasına m~saade 1 _e- sebetlerimizin icabettirdiği bir çok ~,'ti hve belediye reisinin muvnffa- gışıH 

1 

~:rpy aaa _ Erenköy arasında mektedir. Polonya lısanı menet.hl- temaslar vardır. !şt.e heyetimiz iktı-akk d ·1 k de- ve ay " · ı· 
•k•-~·· ın nki temennı er ay talebe için yeni birer tren ihdas edil- mış ır. • . • sadi ve mali sahada temaslar yaı> ~1 -~ır . . Slovakl·a~·a Arazı Verıliyor ·a· B f tt · t" ,~ · . . .•. miş, Yozgat - Ankara arasındakı ıs- . • _ . . . . mak üzere gı ıyor. u ırsa an ıs ı-lı, Ye r<ısi bunn verdıg< cevab- tasyonlardan ve duraklardan Anka- Berlın, 21 IA.A.) - D. N. B. a Çorlu (H·ısumJ -· 400""' ıle Çor- lı&yramlarda topluca gülüp eğ•~. fade ederek lugillz ve Fransız devlet ~ .. ~liıı ~u kıymetli hissiyatın- raya gelen talebeyi mekteblerine ye- jansı bildiriyo_r: . !unun en büyük köylerinden biri olan dikleri resi~de_ gör_üJdüğü gibi ?.11:"· erkinile giniişebiloc-cğimitden aynca bı.~ıyes,nden do~l'.' Wn~ _hal l liştinnek üzere münhasıran bn i~ i- Fülırer. eskı Polonya devleti tara- "Değinnenkby., • kahvehanesi ve sı?da A~t.ıırkun gıv.eI bır bOstu ıle bOyük bir memnuniyet duymakta:,~ "'l . leşekkürlcrının ıblagını çin yeni bir tren sefere konulmuştur. fından 1920, 1929 ve 1938 de ışga1 . t ·ı tl . . t . ettirdikleri süslenmış genış ve muntazam Cüm- yım Seyahatimizin iiç memleket 

" Çtde · · ti · · Sl k • ' · desi zıraa a e erını amır h t d da l"k lan ·· ·· ~' ı, n. nea etmiş r. Bu suretle, bu mıntakalardaki ta le - edilen arazının ~va ) ·~ ". 1~ • • • _ • • • • • edil- un ye ~ey anına ma •.. o . gu. menfaatleri bakımından faydalı ola· ~ . ...;ledıycsi Sovyetler Konso- belerin de derslerine vaktinde yetiş- hakkında Slovak hUkümetinın ızhar demırcılerı, koy ışlcrı~ın '..U:re .. zel ve nufusu kalabalık koylennden cağına kani bulunmaktayım.,. 
'<lo. bi.. '•e bu akııaxn şehir gazino- meleri inıkiinı temin edilmiş bulun _ ettiği arzunu tatmin edeceğini vAdey- diği muhtarlık daıresı mılli gun ve biridir.. 1 G I K ... 

2lYafet verecektir. maktadır. }emiştir. Bu ilhaka aid muahede bu VV'VV'VVVv • • • 9n&ra azım 
'" -·- gün Von Ribhentrop ile sı~vakyanın f>olonyanın Parıs sefırı Ealıl Tahran Elçlal Sad- Orbay donüyor 

011t olan Franaız Gümrükler Vekili ~r1'." orta elçisı arasında ımza edıl- değişti reddin Sayımın _H_ldU İıir müddet""1beri Londrada bu· ~'l'iıı ll•~etecllarl Mal ty d mıştir. . .. Paris, 21 (A.A.) _Başka bir va- Eskı Tahran Buyuk Elçısı Sad - lunmakta olan Orgeneral Kizım Or-'ııS 2ı (A.A_) -Framanın men a a a . Rıtt<larta Utvnnyalılar Mubad•le ifeye tayin edilmesi tnkarrür eden reddin Sayman evvelki gece saat 22 . . 1 dak. h ti izin ı..:'11 • ınugayir bir makale De!I - M81;"tya, 2l (A.A.) :-- Ccnub v~- Ediliyor ~olonyanın Paris sefiri Lukacieviçin ye 10 kala Ka<lıköyünde Moda cadde- bayın rıy""':ti adtın ,,:. ;;:;; ~-~ ~ "La Solidarite internas- yellerıım.tde.. hır tetkı~ seyaha~e Bern, 21 (A.A.) - Telgraph ajan- erine mu, .. kkaten Polonya sefareti· ıı sinde Yenifikir sokağında 15 numa- mcmleketı~ıze onın tiği e haber lı.. lloti tifa.cıata. gazetesinin me- çıkan Gumrük ve İnhısarlar Vekılı sına Kaunastan bildiriliyor: . ~i idare edecek olan orta elçi ve fev- ralı apartmanda hayata veda ebniş- dradan Panse hareket ~aıiste Nu~ "'ıııdlırıı.16 ilene atır hapse mah- ~if Karadenız, refalratlermde Gum- Sovyetler Birliği tarafından Lıt - kallide murahhas Felix Frnnkowyki ltir. 71 yaşında olan merhum Babıali alınmıştır. orı::~eralile örr tükten 
S lltıı,ltttıır. Makalenin muharriri ruk Muhafaza Umum Kumandanı ve vanyaya terkedilen Vilno mınt.aka - getirilecektir hariciyesinin kıymeıli bir rüknü, za. man llcnemencıoglu ed g ın:: ~. dôrt a' alıntnı§ olmasına raf- maiyetl~ri. olduğ~ ~alde dün. şehri~- sındaki Beyaz Ruslarla yahudilerin ·-·-- · rif bir insan ve müşfik bir aile reisi sonra buraya avdet ece · 

' Y hapse mahküın olmll§- ze gelınıştır. Valiıni.zle askerı vem~~: tahliyesi i§i ile meşğul olmak üze~e Pariste kahveye idi. Bu acıyı haber verirken yetim ka- Macar - Yugoalav n U-"~'" ki er~in,. parti, beledıye ve halk mu Kaunasa bır Sovyet heyeti gelmiştir. • b .. lan çocuklarına ve yakınlarına tazi- zakerelerl b•fhyor ~ '~..._ •t• bir mUeatleme messıllerı tarafından ka?'§ılanmış o - Sovyetler Birliğine nakledilecek olan- gıren Oto US el . . . b·ıa· . •
1 

k d ız B danac:>t 

21 

(A.A..} "'I.• ı.. · ""tı 21 İn ı v kili hükA t k . . . n·- p · 21 (AA) Asnieresde bir y enmızı ı ırır, og u ar a aşım u ~ .. e, - ruagyar l\ı.."" ı..: • (A.&_) - Bir kamyon- lan hisar ar e • ume ona- !arın miktan l00.000 kışıdir. ıger arıs, · • - . . . Mecdi Sadreddin Saymanın kederini Sag gazetesinin verdiği maliımata ~ ~b'lkı "''-Y arasında vuku bulan ğında memleket işleri hakkında ko - cihetten Litvanyaya terkedilmemiş motosıklet çarpmamak ıçın bırden • ı 
1 

.. " b 

27 

. . gU .. Bel d 
-' &.. lr d b b" 1 d -iştiren bir otobüs bir pay aşırız. gore, u ayın ıncı nu gra -)~llt ~neticesinde bir nllfDlalar yapWrtaıı sonra askeri a - olan Vilnonun diğer kısımların a u- ıre yo unu. eg . . . 1 C • ık. " be günü da Macar - Yugoslav ticari mllzaka. ' bet kiti de ağır surette ıay parti ve belediyeyi ziyaret etml§ Iunan 100.000 I..itvanyalı memlelcctle- kahveye gırmıştir. 32 kışı yaralan -

1 
• enaze ~ arıı 1 pcı..em 1 le . b 

1 

kt 
' bir · ti ..._ · kedil ki dir mıştır "•:uıdcıı kalrl.11h1r ı ki ır • re .rı aş ıyaca ır. • ve tehirde gezın yapmışW4. rm.e sev ece er . · 
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Kitab Katalokları 
ldmancılar Trabzon "ag\J 1 Mı ? Bir kariim, çıkan kitabtarı ~ib 
İştirak ettikleri müsabakalardaki ı ~ • arzusunda olduğunu fakat çok mıı: 

suihareketlerinden dolayı Eyüp klü· külat çektiğini söylüyor ve bu b8 
bünden İsmail 4 ay, Ortaköyden Muh· E y """' A 1. ? da malfunat istiyor. 
Us, Sadettin, Basri,· Galatasaraydan rzurum agı ır.1ı e Bizde bugün neşriyatı takib eae: 
Kadri birer geçici boykot cezasile, bilmek için iki vasıta mevcuddUf· ~, 

KJüp değiştirmeği itiyad haline ri kitabçı katalogları, diğeri B.~· 
getirmiş olduklarından Topkapıdan Piyasadaki bozuk yağlar - Bir yağ yapıcısı di- Yazı ve Resimleri Derleme MudU 

1 
BillifOliRllij 

Haydar ve Şerafeddin 6 şar ay, İs • lüğünün neşrettiği bibliyoğrafyalsl'' 
- Ne olacak metro olid efendi. , 10 Eyiul 1335 tarihinde, Amerika tanbulspordan Seyfeddi~ 3 ay ?eçici yor ki - Yağ diye yediğimiz Mısır ve kabak - İptida kataloğlardan bahsedeli.IIl- . 

. P . .. . . . . 1 . · müsabaka boykot cezasile teczıye ~ H • • t ... l Bugün basılmakta olan kitab kil~· 
Nazilli telgrafçıları ısyan ettıler, b~- amır~llerınden Br~.stol ıle tılaf de~- . . . er ISml aşıyan yag ar loğlarımızın ilk vasfı her halde g (' 
Lün telgraf hatlarını kestiler ve ıç letlerıne mensub uç generalden mu- dılmışler~ır. şi güzel hazırlanmış olmalarıdır.}.'. 
Anadoluya doğru çekildiler. tcşekkil bir tahkik komisyonu Çineye Taksım •tadının aıhhl Piyasada satılmakta olan ve miktarı çoktur. Ve ya! sarfiyatı da ni zamanda onları karıştırmağaı 0 • 

_ Bunun tamiri ve muhaberenin gelmiş ve ertesi gun" ü Nazilliye gide- tertibatı nokaan görUldU os ·~abzonyağı,, ismini taşıyan yağ· çoktur. İçerisine hiç bir şey katıl· kumağa teşvik edecek, sevimli g .. ( 
tem·ını· mu"mkün olamaz mı acaba? .. rek, istenilen tahkikatı yapmağa baş· Bir kaç defa tebliğ edildiği halde 1 d .. .. d h }<tll' arın çeşni ve tamı bakımın an goru- maz. Ne kabak, ne mısır, ne e ay- terecek hiç bir hususiyetleri yo •• ıı-

- Elbette olur. Fakat., Nazilliye lamıştı. noksan sıhhat tertibatı tamamlan· len bozukluk bunların cinslerinin de van ve içyağı ilave edilmez. Zaten Onları bastıranlar hiç esaslı bir ır 
kadar gitmek, bütün hattı gözden Bu sırada, Menderes köprüsünün mayan Taksim Stadyomunda nok· bozulduğu hakkında bir kanaat u- Erzurumlular elindeki hayvanı kes· nif yapmadan, yalnız bir kaç me~ 
geçirmek 18.zını. Bu da bugün için bir başında işgalciler, diğer başında sanlar tamamlanıncaya kadar husu- yandırıyordu. Ben de yağ tüccarla- mekten daima uzak kalır. dair birçok kitab ismi sıralaınalt18 ~ 
imkansız. da İtalyanlar bulunuyordu. Siyasi bir si ve resmi hiç bir maç yaptırılma- rının teminatına rağmen bu husus- - İstanbulda Erzurum yağları tifa ederler. tımi bir kıymeti h~ı ~· 

- Neden imkansız oluyormuş?· hadiseye meydan verilmemek için de, ması bölgece kararlaştırılmış ve s~a~ taki kanaatimi bir türlü değiştire- satılıyor mu?.. malanna, şekillerine, hatta aynı.~ t 
- Çünkü oraya kadar gidecek va· bu noktada tekrar taarruzi he.reket- 1 müd.~~~ü~~~ ~ildi~~lmiştir. Kendısı- miyerek yağ yapıcılar namına söz - İstanbula Trabzondan gelen yüklükte basılmalarına ehetnJJ11)e 

sıta yok elde. lere geçilmesi muvafık görülmüyor • ı le goruştugumuz bölge asbaşkan ve- söylemeye salfilıiyettar bir zat ile gö- yağların % 40 ı Erzurum ve Arda . vermezler. t 
- Haklısın müdür bey. Fakat... du. Yalnız, topçu elli yedinci alay ku- kili Kemal Halim noksanlar tam~m- rüştüm. Görülen yağların hemen hiç han yağile karışık olan erimemiş Kitabçılar kitabı en fazla se\1111. 

Biz sana Aydın istasyonu müdürlin- mandam binbaşı İsmail Hakkı Beyin lJanmıyacak olursa bu hafta ~~ksım- birisinin halis Trabzon yağı olmadı· yağlardır. Bunlar az tuzludur. Ve lidirler. Kitablar, insanların ~"~r 
den bir lokomotif ve bir de vagon kumandası altında bulunan bir kısım 1 de oynanacak Fener bahçe • Hılal ma- ğı meydana çıktı. Ben bu görüşme- henüz taze oldukları bir sırada Tra~ leri, ıztırabları, heyecanları, bılgl,f 
temin eder foek ?.. milli kuvvetlerimiz Umurlu, Aydın çını yaptırmıyacağını söylemiştir. yi aynen okuyucularımıza da bildire- zon yağcıları tarafından alınıp piya· ri, düşüncelerile yuğurulduğundsll ~ 

Müdür Sırrı Beyin yüreği sevinçle arasında, müdafaa vaziyetinde duru· Lig haricinde kalan klüp- rek piyasada görülen her yağ karşı- saya Trabzon yağile karıştırılarak ve bir kataloğun bu vasıflarda mUJıl)( il" 
dolmuştu. Fakat, sevincini muhatab- yor ve mütearrızlara karşı bir perde lerl topl•nlıye davet sında (Acaba Trabzon yağı mı?) di- ya karıştırılmadan (Trabzon yağı) olduğu kadar çok kitabı sahifelef iit1 
larına hissettirmemişti. Onun da za- hattı tesis etmiş bulunuyordu. Bu se· Beden Terbiyesi lstanbıd Bölgesi ye geçirdikleri tereddüde ciddi bir diye verilir. de bulundurması ve bunları millJl~ p 
ten istediği ve metropoleide teklif ve beble, fırka kumandanı bundan son· Futbol Ajanltğından: · cevab vermiş olacağım. lşte o zat ile ı - Erzurum ve civarından böyle olduğu kadar cazib göstermesi 1~ 
temin ettirmeğe uğraştığı bir loko • raki mücadelelerin Aydının ~arkından Bir husus hakkında görüşmek ü- konuştuklarımızı aynen yazıyorum. yağ alarak başka isimle satan tüc- eder. ~ 
motifli vagon idi. Bu vadin tatlılığı yapılmasını muvafık görmüş, Çine ve zere Arnavutköy Rumelihisar, Alon, Okuyub hükmünüzü veriniz. carlar var mıdır?.. Fazla olarak bir katalog istetJ)e 1 
karşısında büsbütün kurnazlaşan civarında bulunan atlı ve yaya kuv- ' Yenişehir Doğu, lstiklal, Halıcıoğlu - Trabzondan gelen yağlar son - Vardır. Diyarbakırdan Erzuru- için kitabçı dükkanına gitmeğe, 0~. 
müdür Sırrı bey, muhatablarını ni - vetlerini Çine • Dalaman arasındaki ve Feriköy - Şişli klüplerine mensub zamanlarda neden bozuldular aca- ma gelip, bütün köylülere ve Bitlis, istemeğe hacet kalmamalı; katıl1 ~ 
hayet kandırmağa muvaffak olmıış kestirme dağ yolundan Umurluya gön salahiyetli birer murahhasın 22/ 11/ ba? I Kmtı, Kiği. Henter köylerine boş te· ı la alakadar herkes onu çıkar ç11'~ift1 
ve biraz sonra da, lokomotife bağlı dermişti. Bu yol ile sevkleri imkanı 939 tarihine müsadif çarşamba gü- - Bunu anlamak için meseleyi neke dağıdıp yeni çıkmış taze yağ- ı eli altında bulmalıdır. Ümit ed~~şt 
bir vagonun istasyonda hazır bulun· bulunamıyan topçu obüs taburu ile nü saat 17.30 da Cağaloğlunda C. H. baştan tetkik ve mütalea etmek la- ı ları az tuzhyarak bunlara bastırır, ki bu temenni yarın için bir haki 
durulduğu haberini almıştı. sahra takımı da, bir gece, mukabil P. binasındaki bölge merkezine gel- zım gelir, diye cevab verdi. Orada en tenekesini 11 liraya maleder ve or:ı.· olur. ., il 

Müdür Sırrı, fen müfettişi Ali Rıza kuvvetlere mensub nöbetçilerin iki, meleri rica olunur. zengin köylünün 10 dan fazla ineği 1 da bırakırlar. Erzuruma gelip pirinç, Kariimin ne kadar haklı oldU~tl 
Beylerle fedakar arkadaşları. hemen üçyüz metre kadar açığından sessiz yoktur. Zaten yaylfiları da müsaid 'ı üzüm vesairesini sattıktan sonra dö- göstermek emelile kaydettiğim ·siJI' 
hazırlığa başlamışlardı. Lüzumu ka- ce geçirilmek muvaffakiyeti de göste- Çocu~unu kuyuya d U9U- olmadığından pek fazla inek besli· nerlerken bu köylerden bıraktıkları kısa mülahazalardan sonra kend1 çı· 
dar tel fincan vesaire gibi telgraf rilmişti. • r en kadrn ın muhakemsal yemezler. Bunları sağıp ta alınan 1 tenekeleri dolu olarak alıp götürür- tatmin için, hece sırasile, 1939 dB ır 
malze~esini vagona atmışlardı. Bu 1335 yılı temmuzunun on birinci B (H · ) _ ç - u ku· sütler yayıkla yağ haline getirtili- ler. Sonra bu yağları Diyarbakırda. kan kitab kataloglarını buraya sırll 

ursa ususı ocugun 

1 

. . . 'hl. k d'l .. • t'b ti · · 
arada, kasada saklı bulunan üç yüz günü idi. Umurluda bulunan binbaşı yuya atmaktan maznun Esmanın mu y~r. Ve hıç hır sur:tıc ıstı a c ı - gun~te ve hususı ter ı a ~ e.rıtır ve yalım. • . _ cıZ3 • 
bin lirayı da unutmamışlardı. Bu pa- İsmail Hakkı Bey tarafından fırka hakemesinc devam edildi. Müddeiu _ mıyere~ ~adcce yag y~pılı~. satıl~- 1 t.stanbula satarlar. Tenekesını 18, 20 Askerı ne?rıyat katalogu 1~·fe. 
raları yerleştirdikleri ve üzerini ba- kumandanlığına gönderilen bir rapor mumi muavini Reşad Türel, hadisede yor. Bı~. ınc:k 20, 23 kılo sut ~erdı- lıraya kadar çıkar~klar: olur. Bun- 1939: Asken Matbaası - 102 sa}ıl 
zı alılt ve edevat ve bir eski yorgan da, Umurluda toplanan gönüllüler katil kasdi değil, dikkatsizlik mevcud gın_e gore Tr~bzondan çok mı~~r ların arasında kendı yagları d~ ol- 16 kuruş. , J~itıılr 
ı·ıe o"rtt'u'kleri büyu"k bir hararı da mikdarının bini buldu<Tu ve bu me - ld y 1 Jd - 'h ti 1 b yag c::ıkmaz. Mıktan arttırmak ıçın makla beraber sattıkları yagların 1939 kitab adları: İnkılab • o o ugu an aşı ıgı cı e e suç unun u . .. . . .. . . 
kimsenin şüphe. ve naz~rı dikkatini y~nda Demire~ M~hme~. efe~in de iki cürümden beraetini, lakin yanlış ha- bunlara hır kısmı kaba~ ve m~sır ka~ muhım _h,ır kı~1!1~ boy le Erzu~umd.a~ cvı - 48 sahıfe - 2. k~~~ş. er jçill 
celbctmiyecek hır şckılde vagona yuz kadar maıyetile mucahıdler ara-1 . k t .... d - "]'' ·· rıştırıyorlar. Kıymet \ e çeşnı bozu I topladıl.ları yaglardır. Bunların yal Çocuk yayını \ e ogretmcnl ~ ıı'ı 
koymuşlar ve üzerine oturmm•lardı sında bulundugu- bildirilmişti Bu va- ıebeb yulclzu~ edn çocugunukn ° umune 1 luyor. Nefaseti de azalıyor tabii. nız erimesindeki hmnısiyet Diyarba- meslek kitabları kataloğu: ~:ırı 

., . . se e o ugun an ceza amınunun 1 _ . - ' · · · · · 
lstasyona toplanan metropolid ile ziyette fırka kumandanı şefik Bey,· 4 ı::5 . . . dd · el 1 .. 1 d Buna ragmcn Trabzondakı yagların 1 kıra aıddır. Kıtabevı - 20 sahıfe - 5 kuruş . .. .,,e-

, 1 " ıncı ma esıne, yaşı o ayısı e e .. b h ö . b .. 1 -1 a· D" . . d t rcıw· 
mahalli Rum e<>raf ve ayanının mu • Umurluda toplanan bu milli kuvvet- 56 dd . .. 1 d 1 derhal yapılmasını muteakı emen - ylc ıse u guzc yag arı ne ı- 1 unya muharrırlerın en e ~ . 

., < ıııcı ma esme gore ceza an ırı - . b 1 , 1 1 b k 1 1 1 . . - · K'tabe~ 
vaffakiyet dua ve temennilerine kar· lcrin idaresini, milli kuvvetler ku - . . t ~d· M h k k k 1_ hafıfçe tuzlayıp fıçılara ası ması ve ye Erzurum u ar aş a arımı ma e- er serıı>ı katalogu: Remzı ı 

ı masını ıs c ı. u a eme arara a . 1 . d t 1 d' 1 1 k d'l · d t 13A · 
şı için için gülerek Aydından ayrıl . mandam unvanile binbaşı Hacı Şük- ı aı. bır h~ft~ ~cçmec en .~ı!.~~a a sa ı - ıyo r ar c a . en ı erı acıtm_a. an s - "i sahıfc - 1 kuruş. p• bC'~ • 
mışlardı. rü Beye tevdi etmişti. Nizamiye kıta- ması ıle ıyı ve taze goruluyor. Buka- tanbula. vesaır yerlere gctırıp sat· En son eserler: I<anaal Kıta 

Nihayet milletin üç yüz bin lirası Jarı kumandanlııhna binbaşı İsmail : - - • - dar yağ satışı olan Trabzon yağ tüc- nuyorlar? 63 sahife - 1 kuruş. fef' 
ile müdür Sırrı Bey selameti bulmuş- 11 kk B . ı:ı h . t kumanı GU!hane rnUramerelerl carları yağ verimi az olan mcmle- - Buraya gelen Erzurum yağları Harb tarihine ait mevcut eSe}lrift' 

1 

a ı eyı ve cep enın opçu < d . . . . d b . - E 'd' 12 · b ld - G 1 K 31 sfl lar ve Nazilliye kavuşmuşlardı. Pa- d 
1 

- d b 1 d _ • Hser tc ns senesı ıçın e on eş kctlerınde yag kalmayınca rzurum- da var·dır. I•'akat ası ı yı u ugu ene urmay Matbaası -
an ıgına a, savaşın aş angıcın an . . . ,. a·· 1 · - · · ı E · - · 

raları alakadar zevatın nuzuruııda b • b,.. "k b' f t f 1 k" 1 k gönde hır olarak ın ıkad eden ulha- dan, Ardahandan gelıp yag alıyor.· ıçm, slanbulda tutulmaz. Ancak r- ı Fıyatı yazılı degıl. ...:~· ( rı uyu ır eraga ve e< a ar ı - .. . _ . . _ .. .. ı 
1 

. 11c: .. 

Ve tabı··ı bı'r makbuz mukabilinde Na- 1 1 h t t b b .. 1 .. k ne musamerelerme 24/ 11/ 939 cuma lar ve Trabzon yagı dıye pıyasaya zurumlular da yagı boyle yerler. Boy zmır Enternasyonal Fuarı ıtil· 

1 

a ça ışan sa ra opçu a uru o u .. .. . . - . . - 'f ve.r 
zilli posta ve telgraf merkezi mi.idil- k d 1 d nı· A · G l'b gunu saat 17.30 da başlanacaktır. sevkıyat yapıyorlar. Bunların da bır le alışmı~lardır. Bogazı yakmıyan yal sergısı katalogu • Maarı "'i~ uman an arın an m azım ~e ı o· . _ - ,. . . - · . . 1 aeg 
ru .. Hüsamettin Beye tamamen teslim 

1 1 K 
1 

B . ... . 1 · t' T kısmı kendı yaglarına karıştırarak yaglar Erzurumlularda ve o cıvar- lıgı - 63 sahıfe - Fıyatı yazı ı ·tııt u u ema eyı .. ayın ey emıı:; ı. a· . . . . . _ . . . . J<ı 
eden Sırrı Bey Aydına avdetinde b'" t k'l d.l b · h · r · l satışa çıkarıyorlar kı bu suretle ne- dakı halkta (su gıbı hır yagdır) dı· On yıllık neşrıyat serg1sı Jlİ • 
şehri işgal edilmek üzere ve evini 

11
' ~~dı e ı enk u yednı cepd enb~n ut- A skerlik işleri fis Trabzon yağı kalitesi de bozu- yerek yenilmez, Sonra yağın bekle- fihristi - Maarif Vekilliği - 74 53 

mumı ı are ve uman asım a ızza ı • p · d k' -1 b ki . . b' . . ·ı · el b b b f F' t l d -·1 yağma edilmiş bulmuştu. Ailesinin ele alını ·tı. ' _ . . . . l_uyor. ıyasa a ı . y~g a.rı~. ozu u· , tılıp ır:ktırı nıesı e_ . u~a se e o- c - ı_Ya ı yazı ı e~ı. . i ııı· 
Çineye gittiğini öğrenmiş ve arka _ ş . . . Beyoglu Yeılı Askerltk Şubesın- gu şundan da bellıdır kı tuccarların lur. Yag Jurdukça, bırıktıkçe acıla- Yerh Mallar Neşrıyat Sergıs ııif~ 
daşları ile birlikte 0 da Menderes ! .. 0 e~nalarda . . Ödemıs, ~ıre, Aydın iden: kendileri bile bu sattıkları yağları ı:ır tabii. Bu hal bugüne kadar devam taloğu - Maarif Vekilliği - 63 58 

köprüsü başında kurulan milliyetçi- koylennde, Galıb ho~a ad~l~ d~!aşa - 1 - Askerliğini henüz (Muvaz- yemezler de hususi yağlar yaptırır- edip geldi. I•'akat bundan sonra tren Fiyatı yazılı değil. 
ler karargahına koşmuş, mücahidler~ ra~ ~alkı uyandırma~a, mılh mucade- , zaflık hizmetini) yapmamış erattan lar ve yayıktan çıkar çıkmaz tuzlat- , gelince iş tamam ile değişecektir. Es- vvvvv 

kavuşmuştu. le ıçın ayakl.andırma~a. çalış~n ~·e bu 
1 
doğum ve sınıfları aşağıda yazılı tırıp kendileri için ayırırlar. Hatta kiden yağ satışı hasaddan evvel o- HA LKEVLERiNDE : 

İşte, bozgunculann tezvirlerine ze- gayret v~. hımmetlerının ne~ıc~~ ol~· ı olanlar, hemen askere sevkedilecek- ı bunu Erzurumdan alırlar . , laınazdı. Şehremini Halkevinden: tUr)' 
min ittihaz ettikleri üç yüz bin lira rak da Gokçen efe ve emsalı gıbı m~l- lerdir: - Erzurumda ve Ardahancla yağ Köylü ışını gucunu bitirdikten Evimizde 18 yaşından yukarı r 
meselesinin iç yüzü bu idi. Bunun böy li kahramanları ce~hede .~opl~maga 1 A - 316 : 334 <.?~bil) ?oğumlu cinsi ve kalitesi daha mı_ iyidir? ' :kinini amb~r~ yığd.ıktan sonra y~- çe okuyup yazma bilmiyen kadıtl c11• 

le olduğunu 0 kara yürekliler de bi- muvaffak olan Celal Bey Eskı Baş· cezalı ve cezasız ıslam pıyadeler, - Bunlar Trabzon yagları kadar gını satmak ıçın yerınden ayrılabı· ı kek yurddaşlar için halk :ıcurstaJ'J ti 
liyorlar, fakat, Şefik Beyi 0 havaliden ve.~il,, ile lsviçr~~ bul~n~uğu halde harb sanayi ve mızıka ~rleri. _ ~zel kokulu değil~ ~e .~ad .ve. sa: lirdi. Bun~n i?in yağlar birikir ve a- çılmıştır. Fanfar için de t:Jı1;11• 
uzaklaştırmak, vazife ve makamın _ munhasıran millı cıdale ıştırak etmek B - 316: ~3~ (D~hıl) dogumlu fı.~et ba.kımından ustundur. Kalıte~ı cıtılı:dı.' Şım~ı tren ~aşl~yınca oray~ ı yazılmasına başlanmıştır. KaY:d~9 
dan ayırtmak için bile bile bunu ba- üzere o sıralarda vatana avdet eden cezasız gayrı ıslam pıy~deler. _ yuksektır. Ancak ~a~zo~d~ yagı l fennı.· bır şek.ıld.e ~ag erıtn:ıek .makı- amelesi için ev ida l'" .ıı 
hane ittihaz etmişlerdi. Neticede de Saracoğlu Şükrü "Şimdiki Hariciye C - 316 : 334 (Dahıl) dogumlu derhal taze taze ve gunu gunune az nelerı de getırtıldı. Artık hıç bır acı- müracaat edilmesi. 

. k d'l · h b b'r \•azı·yete Vekilimiz., Bey de, Aydın mücadele cezalı gayrı islam piyadeler. miktarla satarlar. Erzurumda, Ar- lığı olmadan saf bir suretle eritil- • • • 
yıne en ı erı ma cu 1 D 332 334 (Dah'l el - 1 1 i d J d' B" l b' - · d · 
d.. .. 1 d. ç·· k.. l"k d cephesi karargahına iltihak etmiş ve - : ı) ogum u dahan< a mayıs ayın an baş ayıp meklc ır. oy e ır yag pıyasa a .. . .. v• actı· 
uşmuş er ı. un u, a a a ar ma • . • 1 1 332 - . .. - k bul Bakırkoy Halkevı Reıslıgııı • t 

k 1 b . - d yine yurd hizmetine atılmak üzere ıslam sakatlar a ya nız dogumlu Eylule kadar yapılan dort aylık yag· muhakkak ço revaç ur. .,, . . _ 
1 

jlıll1 ., 
am ar, u paranın zıyaa ugrama ı· .. ı· k t l b. 'k . . . k l d A k ld - . . -1 er" Evımızdc açılacagı evve ce rtlr 

- b'lA k. f d kA b. ..d. . . tsvicreden gelen Mahmud Esad Bey gayrı ıs am sa a er er. ları ırı lırıı, te ne er e tuzlarlar. rtı tren o ugu ıçın yag arı bu- . . . .. okt1Y,J, 
gını ve ı a ıs e a ar ır mu ırın ~ E 1 b d 1 . . 1• ld .. .. .. .. d b'l k dılen bılmıyenlere turkçe uı.ı 
h' t . t' k" h t' ce Kuşadasmdaki milli heyet ve ha- E - vve ce e e verıp te sevkle- Sonra ey u e satışa çıkarırlar. Bu- nu gunune satışa gon ere ı me te .. - yıd ıt1 • 
. 1ımAmed vde ga~ıe 1

' izde _a ve mNa a~1~.
1 

k' l. b . b 
1 1 1

ri 940 nisan celbine bırakılmış olan nun için yağ acılaşır. Zaten yağları mümkün olacaktır. Yağlar bekletil· yazmayı ogretecek kursa ka. rrıiiJıı_ .. 
ı e y ın an açırı ıgmı ve azı ı- re e ın aşına geçmış u unuyor ar· . • .. 1• b" .. k • Ç" .. E . , k . B 1 E . v deti uzatılmış, ders ::ıaatıcrı , . "' 

t 1. d'ld' v • • •• v • 1 d' ,J C ,_ .. . k k . b' ıslam ve gayrı ıs am utun na dı da çoktur. unku Ardahan ve r- mıyece tır. u surete :.orzurum ) ag- .... arı• bı 
ye es ım e ı ıgını ogrenmış er ı. ııı. .o ... yukı;e ve ço temız ırer se- . 1 . . . _ vimlerinin iş ve crüçlerine ... dil" 

. . . . . . . - . . .. .. .. bedel eclerı (bunların namına davet zurumda hemen ekser . evin 50 kadar lan pıyasanın en ılerı, en çok bege· . b . • iği b- 1 fşgalcılerın ılerı hareketlerı tevkıf cıyP.ye ır.:Jık clduklarını, butun mu- 1 k 1 t ) . -· d B 1 1 .. t 1 k .. .1. b' - 1 k k ll k mıyacak şckılde tesbıt edıld _..ıll' . . . . . . . .. . .. pus ası çı arı mış ır. ınegı var ır. un arın ( or ay ı su- nı ır ır yagı o ara ıyme enece · . . y~pı·-

ve vazıyetlerı tesbıt etlı~ıldıkten ~on· ~rlelr_nın devamı muddet:nce gost~r· 2 - Bu erat nerede bulunursa bu· dü ve yağı toplanırsa 300, 400 ok- tir. Bu civarın yağ verimi de çak mik ~~rsun .nıhayetınde ok.uyup \·etilıJl# 
ra, fırka ku~an.danı, Çın?ye çekılen ~ıklnı fe~agat ve fedakarlıkla~ı ıle lunsunlar, askerlik kanununun 43 kalık yağın her evde tuzlu olarak tarda olduğundan hiç bir zaman pi- ogrenmış olanlara vesıka •. 
Aydınlıları~ ıle~ı ~~le?lerınde~ ba~ı- •;bat etmış bul~nan bu k~y~et~ı ve ve 45 nci maddelerine göre bu ve bun. yığılmış bulunacağı meydana çıkar. yasada iyi yağın kıtlığı ve pahalılığı de kar~rla?tı~ıl~ıştır. ··ka fotogt't 
!arına teşkil ettirdıgı bır heyetı, 0 gun nurlu gençler, cıdal cephesının bılhas-1 dan evvelki ilanlarla çağrılmış sayı- Bu erimemiş olan tuzlu ya<Tların da görülmiyecek. Tabiatile yağ fiyat 1 İsteklılerın ıkışer vesı 1 :JS 
. . k h . tli kl' b' b n b' l'kt h .. t 9 anı ~ııı0 ıçın. ço. ~ emmıye ve ge~e 1 . ır sa o güne kadar mahrum bulunduğu lırlar. Bu maksadla namlarına çıka· lorları (mevaddı ecnebiyesi) küfle- ları da bir miktar daha düşecektir. ı e ır ı e e~ .gun saa uıW~v , 
v.azıfeyı üay~ sev~ v~ teşvık ?tmış· siyasi kısmım deruhde etmişler ve l rılan celb puslaları, adres değiştir· nip acır ve yağları da acıtmış ve le- Yağ işlerile yakinen alakadar oldu- k~~ar halkevı ıdare me~ iJ~Jl il 

tı. Bu hey.et, ışgalcılerın ve yerlı Ru~ hem bilgileri ve hem de silahları ile I mesi vesair sebeblerle ellerine ulaş- tafetini bozmuş olur. Ancak köylü ğunu gösteren bu zatı daha fazla muracaatla kaydolu~malar 
~arın •0 güne kadar yap~ıkları .gayrı hizmete koyulmuşlardı. mıyanlar da şubeye müracaata mec- ekinini, otunu biçtikten sonra eyllıl yormamak için müsaadesini isterken lunur. 
ınsanı muam~lelere vesaıreye aıd ma. Kıta mevcudlarının doldurulması- burdurlar. ayında bu toplu yağları eritir. 150 kafamın içindeki sual bire bir nisbe· _ Konf~ran• . 0 
lı1mat ve vesıkalar toplamakla meo· na, etraf ve civardan cephane ve tec· 3 - Bu celbde sevke tabi erattan okkalık yağı bir kazana doldurur ve tinde artmıştı ve yine kendi kendi- Beyoglu Halkevındcn: e gılJI. 
gul oluyor, hal ve vaziyetten bahisle hiz t t' t'lm · b'lh ·ın nakdi bedel vermek istiyenlerin be- büyük bir ate" üzerinde veya tandır- me sordum· 1 - 23/ 11/ 939 pcrşenıb •. ıı.;ııı t . 1 1 . . . . a ge ır ı esme ve ı assa mı ~ · . . . TepeJr" ~ıı· 
:ılaf dev et en milmeasıllerıne, hat- kuvvetlerin tanzim ve tensik edilme- delleri kabul edilmiyecektir. da erilmeğe başlar. Bu yağ erir eri- - Acaba Trabzon yağı mı, Erzu- saa~ 18.30 da . Evımızın , kiıll !"et 

ta, sulh konferansına acıklı feryad- 1 lb' r-· .1 1 lı b 4 - Bu defa çağrılanlardan hariç mez tuz ve tortu kazan dibine iner rum yağı mı" Nerenin yağı" dakı merkez bınasında Ba ,.,reJll1 
nameler göndererek, cihanın nazarı 8 ne e ır ıgı ! e ça ışı yor ve. u 8~ şubeler bölgelerinde bulunanlar bu- Bunlar yağ erfrken yanar. Bu sureti~ 1 .. Daniş Remzi K~~ok rem Korkot tarafından · · ı;oJl' 
d 'kk t' · h r U · lb · · beble, taarruzı hareketlere geçılmesın ' H kk d "him b11 

ı a ını 0 ava 1 zerıne ce ıçın .. .. _ lundukları yerin askerlik şubesine ikinci bir acılığı da alan yağ bütün ı -··-·-••••••··-·-·-•••••••••••••••• a ı,, mevzuun a nıu 
mütemadiyen çalışıyordu. Bu arada, den mumkun o~dugu ~adar. sa~ın~lı: derhal müracaat edeceklerdir. bütün bozulur. Asidi fazlalaşır. Pek D•vet ferans verilecektir. 
Aydın belediye reisi Şeyh efendi za- ~~rdu. Buna .ragmen, ışgalcılenn anı 5 - Şubede toplanma günü 24/ çok teessüf olunur ki köylünün erit- İstanbul Basın Kurumu Reisliğin· lngl llzce der•1 
de ~cşad Bey ile hoca Esad efe~~i ır taar~uzu ~le 13• ?~ ve 17 temm.uz İkinciteşrin/939 cuma sabahıdır. me usulünü bilmemesinden dolayı den: Enıinö>ıii Halkevindeıı: , 8 çıl~ ; 
~~ bırkaç zat da, mağdur Ay~.ın mus l33~ tarıhlerınde butun cephed~ şıd- Nakdi bedel erleri 25/İkinciteşrin/ ! bu güzel Erzurum ve Ardahan yağla- İstanbul Basın Kurumu umumi he- Evimizde ingilizce kursınıı iJl ~~. 
lu~anları n~mına ~tanbula go~deri~· detlı ı_nu~arebeler.olmuş, mukabıl ta- 939cumartesi öğle üzeri şubeye mü- rının kıymeti ve nefaseti bozulur. yeti, Türk Basın Birliğine iltihak caktır. Yazılmak arzu ed~?ıet~ı 
mış, .Bab.ıalı ile İ~ıl~ devletı?rı mü· rafı~ ılerı hareke~ı Umurlunun şarkın racaat edeceklerdir. Van, Bitlis, erimiş yağları da tabii hususunda karar vermek üzere, 23 vesika fotoğrafı ile her ~~ cıı.ııtl~ıı 
~~sıllerı n?~dlerınae,. gereklı teşeb· dakı Koçak d~r~sınde durdurulmuştu. 6 - Çağrılan bedelli ve bedelsiz böyledir. İkinci teşrin 1939 perşembe günü saat !oğlundaki büromuza m01•

8 jtef1 e 
b~lere geçırılmişle~?ı. Yapılan. bu o. sırada, ıki tarafın vaziyeti şu erlerin tayin edilen günlerde nüfus - Erzurumda böyle güzel yağ çok 13.30 da kurumun Beyoğlundaki mer- ve kursun açılacağı 30 fkı~;7,, ~, 
mu:acaat ve teşebbusler beklenılen şeklı almıştı: hüviyet cüzdanlarile şubeye gelmele- mu yapılır?. kezinde toplanacaktır. Sayın üyele - 939 perşembe günü saa~, ıvJlıV 
neticelerden bir kısmını vermisti. l'Oevamı var) ri ilan olunur. - Elbette. Erzurumda çıkan yağ rimizin gelmelerini rica ederiz. dershanede bulunmaları iliW 
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DEN İZ HARBiNİN KURBANLARI 

1914 
1939 

Harblerind·e ingiliz Donan
masının Kayıbları Arasında 
Bir Mukayesenin Neticeleri 

Tedbirler, Denizaltıların T ahri
batını Çabuk T ahdid Etmiştir' 

H atırlarda olacağı üzere harbin 
başlangıcında Almanlar İn

giliz Anavatan filosunun Couraegous 
tayYare gemisini, bir müddet sonra 
da Royal-Oak dretnotunu batırdılar. 
°Yüzlerce milrettebatile beraber şimal 
denizine gömülüp giden bu muazzam 
Saffı harb cüztitamlarının ziyaı dUn
Ya efkhmmumiyesinde derin akisler 
bıraktı. Filhakika bunların İngiliz do 

' llaııması için ehemmiyetli birer kayıb 
olduğu muhakkaktı. Lakin dünya fi
lolarının en geniş kadrolusu olan o 
büyük donanmada telafisi imkansız 
boşluklar da hasıl edemezdi. Tahsi • 
sen yeni harbin başlangıcında maruz 
kalınan kayıbların 1914 büyük harbi 
iptidalarında uğramlan ziyalara nis
betıe hafif oluşu nazarı dikkate alın
ltlaktadır. 

N"awy League Britanique mecmua
sının son sayılarından birinde tanın
ltlış deniz mütehassıs ve tenkidcilerin 
den Francis Me Murtrie bu hususta 
Şayani dikkat tafsilat vermektedir. 
M:tıharrir diyor ki: 

"Bu büyük harb sefinesi, 518 sü -
bay ve mürettebatile birlikte batmış
lıt. Geminin kumandanı, İngiliz bah
tiyesinde tanınmış bir şahsiyet olan 
\V. T. Makeig Jones idi, müretteba
tından birçoğu, lngiliz amiralliğinin 
$enelerdenberi, büyük bir teşkilat ve 
faaliyetle yetiştirmiş olduğu ihtiyat 
kı:snuna mensuptu.,, 

li'akat İngiliz bahriyelileri bundan · 
fütur göstermiyorlar. Me Murtrie: 
"d eniz harbinde, gemi kayıbının, hat-
ta <;ok mühim harb vasıtalarının kay
bedHınesinin gayrikabili içtinab,, ol-

U.ı.ıhnu yazmakta ve bu münasebet
le 22 eylfil 1914 de, küçücük U. 9 de-

M~.· . .~~ ·:~f ~;:lti:~~ .. ;:; ·::f ~ ~°7·~·- , 
• ·<" 

. ~.(. ::;~ 

;!ı:· .. • ~~-

Alman tahtelbahirleri tarafından batırılan Royal - Oa.k zırhbsı ile 
süvarisi kaptan Benn 

llizaıtısile, sırasile, Abouk.ir, Hogue, maye sistemi, kuleler hariç, ehemmi- dan. bir sene ~~e~ denize indir~işti. 
~:tes · · d k" ·· !n ·ı· k 0.. yetsizdi. Halıhazırdakı gıbı hareket etmıyen sy ısmm e ı uç gı ız ruvaz • . A • t . . . ... 
tün;; t illi w aa· ,. hatıra Tadilattan sonra bu gemı 22800 ngılız amıralligı, muhasamatın so-" orp yen e ıngen ın - . . A • A 

ııırn ''Ad t kt di B 1 beraber ton hacmınde oldu. Fakat sılfilı kuv- nuna kadar, bu acı kayıbı resmen ılan l .ıa eme e r. ununa ' 3 . h" t• 
1 

· t' F k h ih 
tl.giJiz ··t h ·· Alm n de veti 12 mm. lik 16 topa ın ısar et ı. ey ememış ı. a at, er şey n aye-

mu e assısı, o gun, a - (;!" h . t T b h . . d" t'"l . d h b 1 .. .. t f" llizaıtılarının ikişer olarak hareket r:.>UP esız, . .ngı ız . a rıyes~, . ye ı u emır ~ a er ~ mır sozun~ ev ı -
E!tt}kı . kta il · ·· u·· tayyare gemısınden bır tanesını kay- kan, efkarıumumıye Audacıous, un erı no sını erı sur yor. b "Gl . F b t ·· - . · t' z· Wh"te St Co b bediyor ve u suretle orıous. u- a ışını ogrenmış 1. ıra ı ar ~ t:r:.geous'un ortad~n. kalkması _a rious, Argus, Eagle, Hermes, Ark kumpanyasının Olympia yolcu vapu-
ltten ~ ıtler~ ye~ vermı.şt;r. :8una rag- Royal,, tayyare gemileri kalıyor. 23 rundaki Amerikalı yolcular, batmak
geı:n· _u sefıne~m ~ak.ı~ _hır tayyare bin tonluk 5 yeni vahid olan, İmpla- ta olan sefinenin fotoğrafını almış -
k ısı olmadıgı, yırmı ıkı sene evvel eable, Formidable, lndompsable, İl - lardı. 
d tı.ıvazör olarak inşa edildiği ve 1924 lustrious zırhlıları, her türlü teknik Umumi Harbin ilk aylarında lngil
.. :n 1928 e kadar tamamile tadilata tekemmüllerle mücehhez olarak orta- tere Coronel muharebesinde, Kontr -1.1grı,, k . . h ı· if 
t' ~ .rara tayyare gemısı a ıne - ya çıkmaktadırlar. amiral Sir Christopher Cradoek'in 
~g edildiği hatırdan çıkarılmamalı- İngiliz donanması, 1914 harbi baş- kumanda ettiği Good-Hope ve Mon-

r. langıcında, çok daha fazla kayıba uğ- mouth harb sefinelerini, 1600 müret-
t .. Courageos, ilk şeklile hem kruva- ramıştı. 27000 tonluk saffıharb ge - tebatile kaybetti, dahili bir infilak, 
(tor'. Ve hem de harb kruvazörü tipin- misi, Audacious, 27 teşrinievvel 1914 26 teşrinievvel 1914 de, Scheerness
d e idi. Racmi 18600 ton. Tecrübeler- de, lrlandanın şimal sahilleri açıkla-. de, eski saf gemisi Bulwark'ı parçalı
la~ ı>iirati 31 buçuk mildi. Başlıca si- rında bir mayne çarparak batmıştı. yarak 800 bahriyelinin ölümüne sebeb 
\>e ku"Vveti 380 mm. lik dört toptan, Bu gemi, donanmanın en yeni vahid- oldu. Ayni tipde olan Formidable, 1 

ıoı rnrn. tik 18 toptan ibaretti. Hi- !erinden biri idi; harbin başlamasın- (Sonu 7 inci sayfada) 

,,..... · 8&hlfe : et 
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En İyi Mücadele Usulü: Sebat : 
=== _ st _ zaman daha evvelinden, akamete hebinin tahribi. yolunda.ki --~enfi ~ 
~ .. .. . mahkfundur. gayenin ne vakıt elde edildi~.ve ~ 

Bugun eumhunyet nasıl y· b .. dir ki bu'"tu"n D"ı;ı. artık temin olunmuş addedılebile- a = . . - - 1 ıne unun ıçın ' . ~ a = partilerı dagıtmaga muvaffak o u- vünema hadiselerinde olduğu gibi, ceğini kestirmek zordur. İşte ya.1- § 

~ yorsa o za~~ da ~k ha_klı _oı~.ak çocukluğun ilk zamanlan seri bir nız bu sebebden dola~ı, felsefi b~r a 
::: b~ v~s~~a ıs.tımal e~ilınelıydi. Çun- imhaya maruzdur. Halbuki seneler telakkiye müstenid hucum ted~fill e; 

~ ku bu:~ hır kavının hayatı mev- geçtikçe mukavemet kuvveti artar. aarekete nisbetle daha man~ı ~~ ~ 
= zubahisti. _ ve ihtiyarlık zafı yaklaşınca, başka iaha kudretli olacaktır. Ç~u, ~ 
;;;;;; Fakat, dogrusu aran:r:'a, .~ za- bir şekil altında ve başka sebeble- nihayet burada-~a ~_arar ~e netıce § = man şu mesele ortada ıdi: Müfek- ·re tabi olmakla beraber yeni bir müdafaa ile değil hucum ıle taay- Si 
= h k = ~ kirenin bir ~~la~isini ~~~ile ma . - gençliğe yerini terkeder. yün eder. Manevi ~ir k~drete ar- = 
== vetmek rnumkwı mudur? Anıf Fiiliyatta, manevi bir temel ol- şı kuvvet vasıtalarıle mu~dele: ~- ~ 

kuvvetin istimali suretile "Felsefi madan bir mezhebi ve husule getir- lıç yeni bir manevi mezhebın hamı- El 
53 fikirler,, aleyhinde mücadele kabil diği teşkilat eserlerini mahvet- li, mübeşşiri ve naşiri -~bi. ortaya S!i! 

~ midir? mek yolundaki teşebbüslerin he-1 çıkmadıkça, hep tedafuı bır ve.sh ij 
:;: Ben de o zamanlar kendime de- men kaffesi bir akamete müncer haiz olacaktır. ~ 
~ falarca bu suali irad etmiştim. olmuştur ve şu aşağıki sebebden lşte hulasa olarak şu müşahede i ~ 
e: Tarihde tesadüf edilen müşabih dolayı, çok defalar, arzu edilen şe- tesbit edilebilir: 
~ vakalar ve bilhassa din meseleleri yin tamamen zıddını husule ge- Ahla.ki bir sistemi ~addi ~V· = mevzuu bahsoldugu zamanlar dü- tirmişlerdir: vet ile ezmek yolundakı _:te~bbus- ~ 1 şünülerek ~u esaslı fikre muvasa- Yalnız kuvvet silah.mı kullanan lerin kaffesi, kavga yem bır ~a- sa 
e lat edilir: bir mücadele usulü için bütün şart- nevt mevzı' lehinde bir hücum ~ek- ~ 
~ Felsefi telakkiler ve fikirler, mu- ların en birincisi daima sebattır. lini almadıkça, nihayet akim kalır- § 
= ayyen manevi temayüllerden ne- Yani maksadın muvaffakiyeti lar. Ancak iki felsefi telakki ara- := 
~ şet eden hareketler, ister doğru ol- münhasıran bir mezhebi, ilh. boğ- sında mütekabil mücadelededir k i = 1 sunlar i.stP-r yanlış, bir za._man son: mak için usullerin uzun ve mutta- muan~idane ve i~_afsız~~ kullanı- ~ 
:= ra artık yalnız bir şart ile maddı rid tarzda tatbikına bağlıdit'. lan anif kuvvet;... silii.hı mudafaa et- §; 
= kuvvet tarafından ezilebilirler: Bu Fakat burada kuvveti müsamaha ~i~ taraf le~~de kat'i bir netice 1 
~ maddi kuvvet yeni bir meşale ya- velyederse boğulmak istenen mez- ıstihsal e?~bı~r. . _ 
~ kan yeni bir felsefi telakki veya heb yalnız tekrar kuvvet iktisab et- Bu.~un ıçın~r ~ Marksçılıga ~ar ~ 
;;;;;;; fikrin hizmetinde bulunmalıdır. mekle kalmaz; bir zulüm ve taad- şı mucadele şımdıye kadar daıma 3 
= . ki t = ~ Manevi bir telakkiye müstenid di vakıası gelip geçtikten sonra çe- akım a mış ır. s 
= ahlaki bir kuvvet olmadan yalnız kilen ızlırabların tevlid ettikleri Bismarck'ın sosyalistler aleyhin. §j 
~ başına fizik kuvvetin istimali hiç- nefret ve isyan hissi eski mezhebe deki kanunlarının her şeye rağmen ~ 
= bir zaman bir fikrin tahribi yahud yeni tarafdarlar getirdiği ve eski- semeresiz kalması da bu suretle ~ 
e: intişarının tevkifi neticesine bizi Jeri de daha büyük bir inad ve da- izah olunabilir. O kanunların böy- § 

isal edemez. Yalnız, bu fikrin son ha derin bir kin ile iltihaka sevkey- le semere vermemeleri zaruri idi. ::: 
~ taraf darlarının insafsızca kökleri lediği, hatta. eski dö~ekle~i teh- Çünkü mücadeleye bir felsefi te- ~ = kazanır ve son ananeler de tama- Jikenin uzaklıgı dolayısıle yıne es- 18.kkinin zaferi için girişmek la- ;;;;;;;;; 
= men mahvedilirse o başka. Halbu- ki mevkilerine iade ettiği_ zaman'. zımdı. Bismarck'ın mücadelesi böy- ~ 
513 ki, ekser ahvalde, bu türlü hareket her yeni zulüm ve taaddıden yem le bir platformdan mahrum bulu- a 
' bir devleti gayri muayyen bir za- yeni faydalar da elde eder. Muvaf- nuyordu. "Devlet otoritesi,, yahud 

. man için siyasi bakımdan kuvvetli 

1 

fakiyet şartlarının birincisi mün- "sükun,, , "asayiş,, denilen şey ~ 
s devletler arasından çıkarmağa hasıran daimi surette muttarid bir h~kkındaki gevezeliklerin -~ihinler~ § 
- müncer olur. Çünkü böyle bir kan cebrü şiddetin tatbikinden ibaret- bır hayat ve memat mucadelesı § 

alma ameliyesi, t:c.rübe Y: sabit tir. Fakat ?u sebat ;e inad ~ncak için elzem haml~yi vermek .husu- i 
s olduğu üzere, ahalının en ıyı kısmı- muayyen hır manevı kanaatın ne- sunda muvafık bır temel teşkıl ede- :=; 

= nı müteessir edeı. Filhakika, mane ticesi olabilir. Sağlam bir manevi bilece~u .?üşünmek ancak ne~a- ; 
::::; vi bir temeli olmıyan zulüm ve temelden doğmıyan her cebrü şid- retlerın yüksek memurlarındakı o ==ı 
~ taaddılerin kaffesi ahlaken haksız det mütereddid ve pek az kat'idir darbımesel h~üne girmi~. akıl ı· 
s görünür ve bir kavmin en iyi un- Onda ancak taassub nişanesini ta- ve hikmete malık olmaya hızum 
=: surları üzerinde bir kırbaç darbesi şıyan felsefi telakkilere istinad e- göskrirdi. ~ 
~ gibi tesir yapar, onu protestolara debilecek istikrar yoktur. O, tek Fakat bu kavgada müessir bir § 
= sevkeder. Bu da halkın zulüm ve bir ferdin anif azim ve kararının !nanevi temel eksik olduğu cihetle, ı 
§ taaddiye uğrıyan manevi temayüle ve devamlı enerjisinin bir boşanma Bismarck, sosyalistler aleyhindeki ::::::? 

=: merbutiyeti şeklinde kendisini ifa· : yoludur; fakat ayni zamanda şah- kanunlarını fiile çıkarmak için, ~ 
§§ de e<ler. Birçok ferdlere, bu vakıa siyetlerin ve onların tabiat ve kud- haddizatında sosyalist tefekkürü- ~ 

sadece, bir fikri anif kuvveti vası- n•tlerinin değişikliklerine tabi bir nün· icadı eseri olan bir müessese- ::::ı 
tasile mahvetmek teşebbüsüne halde kalır. nin muhakemesine ve hüsnüniyeti- ~ 

= == :.:: karşı duyulan muhalefet hissinden Şu yukarıki sözlere ilave edile- ne müracaat mecburiyetinde kaldı. § 
= Heri gelir. cek bir şey daha vardır: Demir şanseliye markscılık aley- ~ 
- İşte bu suretle kanaat sahibi Her felsefi telakki, ister dini is- hindeki bu harbin mukadderatını !j 
_ tarafdarların sayısı zulüm ve ter siyasi mahiyette olsun, - çok burjuva demokrasinin hüsnüniye- ~ 
= taaddi ile mebsut bir surette ço- kere burada bir hudud çizmek zor- tine tevdi etmekle lahnayı keçiye 
- ğalır. Bundan dolayıdır ki bir fel- dur - muhalif fikirleri menfi ma- emanet etmiş oluyordu. ıc::: 
= sefi telakkinin imhası ancak ha- hiyette bir tahrib için mücadele Fakat bütün bunlar ateşin bir = 

kiki bir kıymeti haiz bütün ferdle- etmekten ziyade, müsbet bir ma- fütuhat iradesile canlı, Marks:-ılı-
= rin tedrici ve cezri bir surette im- nada kendi kanaatlerini kabul et- ğa muhalif yeni bir felsefi telakki ~ 

hası ile vukua gelebilir. Fakat bu tirrnek için kavga eder. Onun için, ekı::ikliğinin zaruri neticesi idiler. a 
kadar tam bir "dahili,, tathir ha- nücadelesi bir müdafaa olmak- İşte bu suretle Bismarck'ın mü- = 
!inde milletin uğrıyacağı umumi tan ziyade bir hücumdur. cadelesinin neticesi elim bir hayal ~ 

~ aciz ve zaf o mahvedilenlerin inti- Gayesinin muayyen olması key-1 ::ukutu olmuştur. ~ 
kamını alır. Halbuki aleyhine kı- fiyeti onun için bir muhassenat Fakat Cihan Harbi esnasında e 

:?.: yam edilen mezheb muayyen bir teşkil eder. Çünkü gaye onunken- / ahud bunun başlangıcında, ahval a 
§ küçük mahfel dairesini tecavüz et- di fikirlerinin zaferini temsil eder ve şerait başka türlü mü idi? Ma- : 

~-=-
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rük Ali, zamanın en namdar ve ve! ne yapıp yapıp güreşi tez elden liçonun gUreoine şaşmıştı. Hasmım• Kara Ibo, Yörük Ali ile cenkleoi • ;d Pehlivanlarından biri idi. bitirmek gerekti. fena halde hırpaladığı halde neden yordu. Makarnacı, Aliço ile Kel Me-
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lilk Ali, Arna vutoğlu aya.l'lnda Eğer, güreş uzarsa, üste de Aliço 2 6 j ENE BA ( PEHLİVAN ll K. EDEN HE J ff UR. bastırıp yenmiyordu? !Dişin güreşini seyrediyordu. Hayret 
\>a El.sız, fakat şimşek gibi bir pehli- kendini ezebilirdi. Bu sebeble; güreş, r. K f . Eğer, Aliço isteseydi, daha ilk elde etmişti. Yanında bulunanlara soru. \>all.dı. Kara İbonun bundan çekeceği ezici ve süratli oluyordu. r~~ı...· · ~,. El ALiÇO NUN GüREJLERi hasmını bastırıp mağlUb edebilirdi. yordu: 1ıo;~- Kel Hasan da, Kel Memiş de Aliço, daha ilk elde hasmının kuv- Fakat; Aliçoda bir kaide vardı. Ha _Usta bu ne hal? .. 

e idiler... vet ve kudretini anlamıştı. No: 18 YAZAN: M. Sami KARAYEL sımlarım çabuk mağlfıb etmezdi. Eze ıı.~kiu, Yörük Ali, daha tehlikeli bir Hakikaten, Kel Melllİjj kuvvetli ve eze ve posasını bırakarak yenerdi. 

t~\rlt "~dı. Mahir, güreş tekniğini darplı bir adamdı. Lakin, öyle kolay. şin hayatında yemediği bir boyundu- de olmak üzere şöyle bir nara attı: Karşısındaki hasmı bir daha kendisi-
bi, •iade iyi bilen ve hatta, icad eden kolay Aliçoyu yenemezdi. ruktu. - Haydi, Memişim!. nin karşısına çıkamıyacak hale geti -~~:livandı. . . Kel Memiş, hasmına üstüste üç ke· Memiş, boyunduruğu yeryemez, Memişde hal kalmamıştı. Bir tek rirdi. 
~ll.tı . 'ıneydan yerınde, yalnız Alıço re daldı. Çünkü; bu pehlivan dalıcı gözleri dışarı fırladı. Yüzü mosmor sıkı boyundurukla bütün vücudü ve Aliço ile güreşen pehlivanların ek-
"'•y.f..ii>•oini seyrediyo;.~u: Kırkpınar lilkabile meşhurdu. o_ldu, nefesi tıkandı. Az kalsın ölecek- il.sabı çözülmüştü. serisi bir daha, bu pehlivanla tutuş-
\>a.ll.1 d nında yenı gordugu bu pehli - Aliço, Memişin dalışlarına ilk an- tı. Gureş tekrar ense enseye başlamış- mağa cesaret edemezlerdi. 

!'{ 1 oya doya seyre dalmıştı. larda müsamaha etti ve paçalarını Fakat; ayarını tam manasile takdir tı. Görülüyordu ki, Memiş, artık has- Bu sebeble; Aliço ilk olarak tuttu-
'• ~ !.fermo, hasmının çok gaddar kolaylıkla kurtardı. eden Aliço, hasmım silkerek boyundu mına dalmıyordu. ğu Kel Memifll istediği !ovama getir-lı~t ırıcı olduğunu biliyordu. Güreşi Fakat; Kel, adet edinmiş olduğu i- ruğu boşalttı. İnatçı Memiş, durmuştu. Korku - medikçe, yenmiyecekti. 

},f_:.k hiç işine gelmezdi. çin yine durmadan dalıyordu. Zavalh Kel, boyunduruktan boşa- yordu. Hücum üzerine hücum yapan Aliço; elense, tırpan, boyunduruk 
hııınt '§, .Aliço hakkında tahkikat Aliço; Kelin mütemadi ve neticesiz lır boşalmaz, ayakta gözleri kararak Kel, şimdi yüzülmüş tilkiye dönmüş- durmadan atıyordu. 
t~i a §tı. Güreş uzadıkça Aliço, ne- dalışlarından bıktı. Son bir dalışına birkaç defa sallandı. tü. Bir türlü hasmının üzerine gide - Güreş, bir saat olduğu halde devam ~'"1ıd Sllaıı Ve güreşi bindiren bir peh- mukabele olmak Ü7'lre gaddarcasına Aliço; hasmının bu halinden istifa- miyord•. ediyordu. Makarnacı, hasmı olan Kel 

ıı· ı. boyunduruğu attı. de ederek üzerine çullanmadı. Gtireş müdafaaya girmişti. Fakat, Hasanı mağlUb etmişti. Meydandan 1'ıa.ııaıeyh, Memiş için bir an ev- Aliçonun bu boyunduruğu, Memi - Çırpınarak ve bir ihtar mahiyetin- Allço; hasmına salıyordu. Herkes. A- çekilmiş, galibleri bekliyordu, 

- Evet; neden yenmiyor~ 
- Şaşılacak şey .. 
- Kel Memişde hal kalmadı~ 
- Öyle!.. İsterse bir elde .renerr 
- Neden yenmiyor öyle fse? .• 
- Aklım ermedi.. 
- Fakat, dehşetli ew~.:or .. 
- Öyle .. 
- Aliço, hasımlar,ı.;u yenmeden zi-

yade ezer ve kendi,,,ae bir daha güre
şe tövbe edecek ba- hale getirirmiş .. 

- Olabili:c .• 

- LAkiv. Kel Memişde hal kalmadı. 
Ali ağa, pehlivanının tabiatini bi1 

diği için, Kelin başına gelenlere gUIU. 
yordu. Aradasırada ağasına dönerek 

(Devamı var} 
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NIN 
Mart K dileri No. 4a Nakleden: flLVIYE SAKAR 

Ben Alman sefarethanesi memur- beraber gönlilm ancak bu vahşi ihti- min ne suretle karşılanacağım tahay- ayni trende gitmemizi emretti, bunUO 
lanndan birinin zevcesinin arkadaşı rasın söndürülmesile tatmin edile- yill etmeğe bailadım. ıçin de hemen trende bir vazife al • 
olduğumu, onun bana bir it temin cekti. Kompartimanm önünden birer mam llzımgeldi. Ne ise bunlan sood 
ettiğini ve ancak onunla görüttilk - Ayın 21 i oldu. Bütün gün otelden ikişer, herkes yemek vagonuna git- görü§Urnz. 
ten sonra karar vereceğimi bildir- çıkmıyarak muallim (Erich) imıile ti. Koridorda ayak sesleri kesildi. Ben teıitla sordum: 
dhn ve tefirin talebini reddettim. kendisini bana tanıtacak agenti bek- Birdenbire kompartimanın kapısı - Kurye trende mi? O hiçbir tJllf 

lrma ismile aldıjım aahte pasa - ledim. Yine kimse gelmedi. Nihayet açıldı. İçeriye giren yataklı vagon- söylemeden tasdik makamında~ 
port mükemmel BUrette tasni edildiği ayın 22 si oldu. Saat 17 ye kadar yine !arın kondüktörü idi. rini kırptı. 
için vizeler de kolayca yapıldı. otelde bekledim. Yine kimse gelmedi. - Madam yemeğe gitmiyecekler - Hem, dedi .. bir kiti değil, iki # 

Eyl(Wlıı 20 ili olmuttu. iki gün Artık tamamile nevmid olmll§tum. BCYCK CASUS ROMANI Tefrika No. tt mi! gidiyorlar. Çantayı nöbetle., muı-r 
80Dl'&k1 trenle hareket edecektim. latuyona gittim. Kompartımana - Hayır! .. Canım istemiyor. faza ediyorlar. 
Fakat beni Viyanada Valderekin llÖY lirdim. :F4yalanmı yerleştirdim. A- ve .kumazhğını kullan ... Gördün mU iyiden iyiye kar&rmlib. Bir aralık Adamın mtlstehzi bir konupnam _Vazifemiz çok ağır olacak-
lecliii kimse arayıp bnlm•mıftL Bun Y1l8turyadan Bulgariatana gidecek yapayalnız kaldın... Eğer muvaffak ilerdeki istasyonlardan birinde in- vardı. _ Zor halledilen davalann -
dan dolayı da aynca UzUltlyordum. kuryeye bemiyen birisini bu1ıiıak olUl'llall Elli iki misli takdir edecek- mek Viyanaya geri dönmeği düşün- - Yolculuğunuz ne tarafa. vaffakiyeti de büyük olur. 
ilk vazifede mutlak muvaffak olmak için treni bqtanbqa dolqtım. Bir ler. Diğer taraftan da: dUın. Bu mUtaleayı da aaçma buldum. - lstaııbula... -Bana bunlan tanıtacak__.., 
illtlyordum. Bu ilk muvaUakiyetim çok in•nlarla tarplqtım ve tren - - Ya kurtiye trene binmemiş, seya - Elbet ortada fevkalade bir feY - lsminiz? - Elbet .. 
beni mevkiimde ylikaeltecek, bana den indim. batini tehir etmişse, o zaman feli. - var ki muallim Erich beni arayıp - lrma. - Hadi gidelim •• 
bl'll merkezin itimadını arttıracak- 18 e beş vardı. Yine kimse gelme- ket olacak.. bulmadı. Muvaffak olmazsak... Ne - Mürebbiye olarak gidiyonnınuz, _ Birisi yemekte diğeri onu .,..-
b. Valderekin yUzünil kara çıkarmak m~. Nihayet dakikalar geçti. Bir Bir sigara yaktım. Onu söndürme- yapayım kabahat bende olmaz. ve değil mi? liyor. Hem de biraz ilim var. -
biç iflme gelmezdi. Albay Liotaruı dakıka kala trene tekrar bindim ve den ikincisini, üçUncilsUnü tüttür- vaziyeti Valderek elbet takdir eder - Eve~ 1ann çant .. mm bir benzerini de~ 
beni beğenmesini fevkalade istiyor- maceraya . ~ ba11ma ve Wimataız dUm. Böylece ne ~adar geçti bilmi- 1 diyordum. Daha zıya~ m~un '01?1Uflu. rik ettim. Kuryelerin kim old~ 
dwn. Ve hele Almanlardan in - abldığım ıçm fevkalAde lmarak ka- yorum. Tekrar kondora çıktım. Kom- k" ld V rest - Ben, dedı, muallim Erich. teebit etmek, çantalarının ...-:.· 

. . k dun . . 1 1 .. Akşam se ız o u... agon o - Gözlerim bini . -;"_~_. 
~-almaktan pri kalmak istemi- marama

8
. . . tgınk Pb. ak':m :.ı: 

1 
ğh ~rdi~anlaFrakadaktı h~obc"uria?. galözde.n ran garsonu, bize yemek haberini . . d dahaenbıre büyüdü .• Se - öğrenmek, ve onun aynini ya~ . 

yornuaa. Sutlanca bir intikam hisli ırısı c ır e .uy ese a - gec;ı m. ıç ı sının nın - . . vmcım en, az adamın boynuna da bana hayli vakit kaybettiıw-
boğazund& clUğtlmleniyordu. Evinin yacaktım. 18 de ufak bir 81.1'81Jltı ile da: (Ben kuryeyim) diye bir yazı verdi. Canı~ 0 kadar sıkılın~ kı... aıçnyacakbm. - Fakat işimiz böylelikle çok ,r 
ocağında göQqlan dökerek nipnlı- (Balkanzug) kalkb. Pek kalabalık görmedifim ve meslekteki tecrübele- Sabahtanben yeme~ yememış _oldıı- - Fakat, niçin beni bu kadar inti- laylqnıış oldu. 
lanD1 beldiyaı Alman lazlaruıı U. olmıyan tejyicilerin mendD.leri de rim de bir inl8nın san'atini yii.zilnden ğuma halde akşam yıne canım bır 18Y zarda bıraktınız? O sırada koridordan birisi ~ 
mek, genç Alman delDwılılannm ö- gözden kayboldu. bana tanıtacak kadar ilerlemediği istemedi. - Bilmiyorsunuz, buraya kondUk "Muallim Erich,, karpnda h~ 
ltlmtlne eebeb olmak latlyordum. Dil- Kendi kendime: için kuriyeyi yine bulamadım. Tekrar Bir sigara daha yaktım ve duman- tör oluncıya kadar neler çektim. Val- kir bir tavır takındı. 
189cemin hainane oldulwıu hllmekle - Lote diyordum. Blltüa maharet komp&rtı•ua döncWm. Artık hava larm iciııda ilk muvaffakiyetsizllği- derek size yolda refakat etmemi ve (De~ _..ı 
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Kadın Yüzünden lngiltere Deniz Harbinde 
Bir ustabaşı arkadaşını 

Dolmabahçe Hadisesi 
Dün ikinci Ağırcezada 

Şahitler Dinlendi 
:!·:.::~:1=.a1~~\ır Almanyaya Ayni Şiddetle 

vaka olmuş, Karamürsel fabrikasın-

da çalı§8.!1 Saraçhane kısmında usta M k b l K ~ d • 
Hüseyin, .arkadaşı.ayni fabrikada ça u a e eye arar er ı 
hşan Remzi oğlu Hilmiyi muhtelif yer 

1 b t T db • 1 • !erinden ağır surette yaralamıştır. 
Polis Komiserleri " o gün nzi a e ır erı Mustafa ile Hilmi ayni kadını sev- -----------

Kafi Derecede Kuvvetliydi ,, Diyorlar mektedirlcr. Dün de Mus_:ara Çarşam ( Ba§tarafı ı incide) rinde bir Alman bombardıman tayya· ı fında Alman zırhlıları ~erce tica-
. . .. • . bada Murad Melek sokagınaa 38 nu- de, Alman maynlerine çarparak ba- resini düşllrmüşlerdiı·. 1 ret vapurunu kontrol ctmış ve bun-
.. :ı..cUmu sebeb olmuştur. Hadıse es- maralı evinden ... ıkmı§ fabrikaya gi- · · · d b ı Alman Ordusu Nl-'n T .. ,. ..... ız lardan bir kısmını derhnl serbest bı-d .. d.. · · K. 'll ' tan gemılerın adedı on ur ve una.- .,. -~· 
nasın ~ m~ .ur muavı~ı rka7n s:· derken yolda Hilmiye rastlamış ve a- rın tonilatoları mecmuu 38 bindir. Edemiyor ? 1 rakmışlardır. 
rayın ıçerısınde muavm 

1 0 asın a ralarında bu kadın bahsi açılmıştır. · · af ı Paris, 21 (A.A.) ~ _ Yüksek askeri Ceman 245.455 ton hacminde 127 idi Kalabalık o kadar fazla idi ki, . .. .. .. Bu on gemıden 4 ü bit.ar mem e- . . . . 
· . • k Bıraz sonra kavga buyumuş, Mustafa kellere aid bulunmaktadır. metıafilde 12 ve 14 teşrinisani arasın- vapuı· Alınan lımanlarına getınlmış, 

onun dışarıya çıkmasına ımkhanlk yo - bıçağını çekerek Hilmiyi bir kaç ye· Bir İngiliz Ma""D Gemisi Batt.a da Almanların vasi mikyasta bir ta- 1 bunlardan kaçak e§)·ayı hamil olmı-
tu. Ben kapının kapatılıp a ın C· • d ı t .J • .. • • • • 

. • •• ? .. • nn en yara amış ır. Londra 21 (A A ) _ "Amirallık arruz hazırlamış olduk lan soylenmek yanlar ıac1e edılmıştir. zıldıgını gormedım. . . . · ' · · ı ı·t · 
. :· Vakayı müteakib kaçmak ıstıycn makamı bildiriyor:,, tedir. Slo\'ak Alayları synn "mcmış 

Fevzıden so~ra dınlenen saray k~- Mustafa yakalanmış, adliyeye teslim "Mastif,, isminde 520 tonluk bir Almanları bu planlarını tadil etme- Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. a jan-
pı~ılarından 7.? Ya§lll~. Ömer Gu- olunmuştur. mayn tarayıcı gemi, !ngilterenin ğe sevkeden esbabın ne olduğu ta .. aı. Aix - la - Olıapelle önündeki Slo-
muş şunları soylemi~tır · Hilmi hastahaneye kaldınlmıştır. şark .sahili açığında bir Alman may- m.anıile mallım değildir. Fakat bu es- vak alaylarının isyan ettiği hakkı~da 

"- Kapatıla~ ~azme k~pısının a -~~ nine çarparak batmıştır. babın diplomatik ve maddi bir takım !ngiliz radyosu tarafından ~erılen 
nahtarı ~nde ıdı ve daım~. ~~de POLiSTE: Bir gemici ölmU~, beş tanesi kay- müşkülattan ve bilhassa Büyük Bri- hnbcri ya lanlamaktadır. 
kaldı. Naşın Ankaraya nakl~ı~ı m~te- bolmuştur. Geminin diğer mürette- tanya ve Fransa tarafından mUzaho- l,olon)alılar Alman Ordusuna 
akib bu kapıyı kapıyarak kılıdledım. Operatör Orhan batından 9 kişi kurtarılmıştır. ret gören Belçikanın azimkarane hat- Ahmyormuş 
Ziyaret ve vak'a sırıı.sında kalabalık l\feçhuJ Bir Gemi Daha Battı tı hareketinden, fena hava şartlann- Paris, 21 (A.A.) - Polonya hükCı· 
o kadar fazla idi ki, polisin bir yere Bir Kadını Çig\J nedi Londra 21 (A.A.) - İsmi halen dan ve askeri teknik mekni kuvvetin meti istihbarat merkezi tebliğ ediyor: 
geçmesi mUmkün değildi.,, gizli tutuİan bir lngiliz gemisi bat- kifayetsizliğinden ibaret olduğu tah- Alman makamları, tamamile Po • 
. Ömerdc~ son~ Kadı~öy ~erke- Cağ~oğiunda Sağlık :urdu sal~ibi nuşbr. Geminin 33 kif}ilik mürette- min edilmektedir. lonya~ı olmalarına rağmen, bir çok 

zınden polıs Macıd Erdogan dınlen- opcrator Orhan kullandıgı otomobılle batından 17 si kurtarılmıs ve bir Da· Alman Ordusunun Noksanları askerı, Alman ırkına mensup olduk-

i miş, demi,ştlr .. ki.: . .. Fatihten geçerken bir ~adına çarpa- ı nimarkalı balık gemisi ta;afından §i- Paris, 21 (A.A.) _ Askeri müşa- ları iddiasile salıvermiş ve bunları ev-
.. -: 'Y.ak.~ gun.u ben. E~nı.yet Mu.· ı rak ya~~lan_ı:ış, ~~ncagız bu yarala- 1 mal denizi limanlarından birisine çı- hidler, Alman ordusunda ehliyetli lerine yollamıştır. F~kat bilaha.re ~~r 

durunu gonne~ım. Bız, ınzıbat. ~ı- rın tesınle olmuştur. 1 karılmıştır. zabit f1kdanının Bitlerin hali hazırda bi Polonyada umumı seferberlık ılan 
ni ile meşguldu.k v~ ~olkola . gırıp. el Dün cesedi muayene eden adliye Büyiil< J;ir Japon Gt•misi ne Battı askeri sahada meşhud olan karar- ederek, hepsini silah altına alarak Al 

•• • • • !: '' • • c~~ tutuş~rak bır z.ı~cır ,teş~ı~ ~~~ış: tabibi Enver Karan defnine ruhsat Londra, 21 (A.A.) - Japonyadan l sızlığının başlıca sebebi olduğunu be· man ordusuna katmıştır. Bu tarzı ha~ 
llun dınlenen, ~ki-Polıs .. uclu. ık. Ahalı akın <'dl) or .' e bı~ı ~ti; ~r vermiştir. tngiltereye gelmesi beklenen 11930 yan etmcktediJ"ler. reket, enternasyonal hukukun yenı 

l\lua,·iıu Kfünran ' 
1

•• I~oUarımızm takatı kesıld~: ~~- Ba~andan yaralandı tonluk Japonların Terukuni Maru yoı- 1 Filvaki Almanyadan alınan haber- bir ihlalini teşkil eylcmelct.edir. 
'Ebedi Şef Atatürkün üfulUııU t a ırımız açıldı. Ben ?.e yere duştum Beykoz belediyesi kaldırım amele- ! cu vapuru ağlebi ihtimal bir maync ler, Almanyanın askeri makinesinde- Ho.rc Belisha I...ondra~a Döndü 

ltib eden gun·· Ierde ve mukaddes ka- ve yarala~arak . 6 ~n .. h_~s~ha~cde sinden Mchmed dün sabah 7 45 pos- çarparak, İngilterenin şark sahili a- ı ki bu boşluğu doldurmak için birçok Paris, 21 (A.A.) - 1ııgilteıe Har· 
•-r . · yalbm. Zıyaretin ılk gunu, Emnıyet ' ' t db. ı · 'h t · ld - b"l B ı· b B k·ı 
'ti alkı ziyaretin ikincı gecesınde, .. .. .. . . • tasını yapan Şirketin 51 ııumaralı va çıklannda batmıştır. e ır er ıtti az e mış o ugunu ı - biye Nazın Horc e ıs a aev.e ı 
b lın d Muduru, muavını Kamrana, alınan . 1 G .d 180 t f b' . . 1 d ' kted" Z b"t l ak . . at Dal d' •~ f d fin ·ıe o ababçede saray kapıların an . . . _ purunda büfeci Salihle kavga etmış cını e ay a ve ırısı n - ırme ır. a ı o m ıçın m - a ıer w.ra ın an şere e verı n 
b· . . • . . tedbırlerm ycrınde oldugunu \le bu . : . . ·· b 

1 
ı b l tl d h · d k • af · · - b. 1tinın kapanması il.zenne ızdıham· . d d·ı . . .. 1 . t· Salibi keserle başından ehcmmıyetlı gılız olmak uzere 26 yolcu u unu - u o an şar ar, a a zıya e o bir ziy etı müteakıb askerı ır tay-

rı~- _ . . şekılde evam e ı mesını soy emış ı. ' G . . b - ahild ·· ı ı t ı t.ı B d n başka mu- ·ı dil .. wl d L d -n halk biribirini çignemış, bırçok 1 1 k .. d" surette yaralamıştır. yordu. .em:rıın attıgı, s en go- ay aş ın mış r. un a yare ı e n og e en sonra on raya 
1tışiJer yaralanmış, 11 kışi de ölmilş- Ben, kapı~ı kap~~ 0 ar~ ~~r um, 1 Salih tedavi altına alınmış Meh • 1 rülmiiştür. Denizden bir su sütunu vazzaf zabitlerle ihtiyat zabitleri a- hareket etmiştir. 
tij 'b • iti ı k sonradan apaııc ıgını gorme ım.,, ..., ' f k ı:· t hl' · mis. ve da rasmdaki bütün farklar ortadan kal Polonya Ba=·ekili General Sikorski it" • .ou hadisenin rncs u o ara es- Polis Macidden sonra dinlenen med yakalanmıştır. ış ırmış. ır a ısıye ge ı . . - d 1 Ehi' tı· h f d 'h- - 'i· 1 ~niyet Müdürü ve halen Çorum . . . . . . r. ha bit· <;ok tekne vaka malıalhne gıt- ırı mıştır. ıye ı er ne er e ı - tayyare ile lngiltereden Parise avdet 
\'alisi Salih Kılıcın tedbirsizlik ve Tal<sımde bır tıcareth~~ed sahıbı Trı- SarhoflU:11Un ao~u nıiştfr. m rtarılanlar karaya çıkarıl • tiyat zabiti olabilecektir. etmiştir. 
dikkatsizlikle ölümlere sebebiyet su- f? Vasso da şu yolda 

1 
a e vermiş- Pendikte İstasyon caddesı~de 47 mıştır. , ı Şimdiki Alman o~dusunun 1914 de- =============== 

C:Ue Türk ceza kanununun 255 inci, tır: . . numaralı evde. 0.tur~n ~e Pendık mez .J::ıpon sefaretı, kaza mahalline der kine benzer bir kadrosu olabilmek Sovyef OrdUSU 
"ki Emniyet Müdür Muavini Kfım- ."-:- ~~ sa.a~. 2l de zıyarele .gıt.: bahasında .~~ıcı Nı.~~ı ~arhoş oln - hal mümessillerini göndermiştir. için 3 5 ilfı 40 bin fani zabite malik 
!'anın da ayni kanunun 230 uncu mad mıştı.m. ~ı~mı uçe çey~ek kala ıçeıı- rak. Kadıkoyunde So~udliiçeş~~ cad- Deniz Harbinin Şidd~tlenmesind~n olması icap eder. Buna binaen daha Fı·nıandı·yaya 
~i ın .b. 1z •t Ağır.ceza mah- ye gırebıldım. Tehacüm sırasında desınden geçerken mlivnzenesını kay- Korkulıwor 10 ila 15 bjn zabite ihtiyacı vardır. it ucı ınce, .mı . d G'" . d .. kk" ·' 
eınesinde muhakemelerine başlan- düştüm. Nefes. a~amıyor um. u.~- bcderek hır helvacı u anının came- Kopenhag, 21 (A.A.) _ "HaYas,, Nefer kadrnsu da kjfayetsizdir. K ı· Gı· k • 
~%. Muhakeme sırasında, bu hH.- Jü~lc .. k.~rtulab~l?ım: ~ialkı~ t~hacu- kfı.~ına çar~mı~. camlar ~ırıl~ış. rnuh Almanya deniz harbini şiddetlen- Almanların 1919 dan 1935 e kadar a ıyen rece mış 
d~Senin lstanbulda bulunan şalıidle- mu. onunc gcçılır g;bı d~gıldı.,, . tehf yerlerınden ehemmıyetlı surette dirmeğe çalışmaktadır. Denizlerin talim •görmem~ olmaları bu vazi- ( Ra~tanfı 1 incide ) 
~in istinabe suretile İstanbul ikin- ~unda? so~rn m~teferrıka. k~mı- yaralanmıştır. lngiltereye doğru geçidlerini bita· yeti ihdas etmiştir. müşkülıltt.an. Sovyct aleyhdarı ida . 
eı ağırceza mahkemesinde dinlenil- sen S:ıl~h dınlenmış, demişbr kı: l Yaralı Niyaı.i ted:wi edilmek üze- raf vapurlar için mühim felaketleri ı Almanya, mubnr.cbe arabaları sa- reciler tarafından Finlandiya :i§Çile
ll:ıeleri kararl~brılmıştl. - Salıh Kı.lıç kaz~ giinil saat 20 re Haydarpaşa Nümune hastahanesi- mucib olacak derecede tehlikeli hale ycsinde müttefiklere nazaran geri rine, kadınlarına ve çocuklarına ya-

Dün, ikinci ~rırceza mahkemesin- de oraya . geldı. ~f~avıni KAmran da, ne kaldırılmı§tır. koymak istiyor. ı vaziyetini telafi edemem~r.. T~c- pılan zulümlerden ısrarla bahsetmck-
Je bu şabidler dinlenmişlerdir. Dün, saraydakı muavm~ık odasındaydı. Ka Bir motör yanıyordu Tirtzau ajansının H.eykjavikden rübe, Jlk hafif araba modelının lU - te ve Finlandiya sosyal demokrasi. 
~kemcde, Salih Kılıcın vekili Se- pının _nası] :e kı.m tarafından ka- Ahmede aid ve Koçonun idaresinde- bildirdiğine göre, Höfn açıklarında zm_nu veçhile techiz :ailmemiş. v_e sinin ihanetini ileri sürmektedir. 
~Ve eski Emniyet Müdür Muavini pandıgmı gormedım. :aınız, 16 ıncı ki 521 numaralı motör Heybeliada ö- bir harb gemisi takib ve .. ih:arda? miı~nfaası fena ~ldugunu ':e zın.~ır Sovyet Rusyanın maksadı hakkın. 
~b ra.n1a avukatı Suad Ziya hazırı alay komutanı ola~. bır general veya nünden hareket ederken makine bo- sonra bir ticaret vapuru uzerme 12 tertıbatmın mukavım olmadıgını gos- da kat'i bir W>Y söylenmemektedir 
Ulu.n albay: "Bu kapı boyle kapalı dur - · tm t· t . t nn"<>+ir :.'~ rnu&lardır. , . rusu patlıyarak iştial olmu~a da der rncrmı a L~ ve ıcare \apuru yan- e lıı .. • ••• Çünkü matbuat, Finlandiyanın aldı· Şabicllerdcn Taksim komiser mua- nıaz. Kaza çıkacak. Açınız.,, dedı. h 1 .. du··nı··1m·u·.,...u··r mıştır Alınan Tcbh!,'1 - k • •~-ıb· 1 . ı.. z1 ğun 

\ti .. • J F k t b d k ı a son !?" • • • - gı as erı ~ ır erın ıuzumsu u u "<lı Fevzi şunları söylemiştir: a a • ~n an ~on:a apının a~ı ıp V'VVVVVVVV'VVVVV'V'VVVVVV'VVVVVV 16 Biu Tonluk Bir Alman Yapunı Berlin, 21 (A.A.) - Teblıg: söylemekle berabe Finlandiya me-
··- Badı·se gecesi ben Dolmabah- açılınadıgını bılmıyorum. Emnıyet IKTISAD J.rLERI: Korsanlı~ Çıktı Cebhede hafif istikşaf ve topçu h f'l. · s t Rr. k h 

Çe ' ' • U ·· S ı·b ı· l b .. "k b ..,. f!tA a ı ının ovye usyaya arşı ar-<:anıii o"nu"nde durmuş balkın dör- Müd ru :ı ı \.ı ıcın en uyu za ı- Svakompund, "Garbi Afrika,, 21 f.aaliyetleri !kaydedilmiştir . betmek •st d'kl . . ·aa· ed ek ~ · a · · 1 · ·ba ·1 d b H r· l d ·· ··k ı e ı ennı ı ıa er ., dörder içeriye girmelerine ncza- ta mırı ? ması 1~1 
• n e ora a u · ayvan ıyat arı UŞU (A.A.) - Buradaki Almanların söy- Almanya hava ıkuvvetleı~ düs~an Rus efkarını tahrik etmektedir. 

ı et ~Yordum. Saat 20 de, saat ku- lunması lazım gelıyo:du.,, . Dahilde satılmakta olan canlı hay-' lediklerine göre cuma günü Lobito li- devletler ilzerind: keşif faalıyeUe_rı~e 
eaı Obünde intizam bozuldu \'e yarım .~undan so~1ra, şahıdler hır arada vanların fiyat düşkünlüğü devam et· manından gizlice ayrılan 16.622 to- dev~m etmektedırler. Tayyarelenmız 
~sonra da süvari polis eelbedile· muvaceı:ıe edılerek suaıı:r s?rulm~§ mektedir. Sıra malı koyunların fi- nilatoluk Windhuk Alman vapuru İngıltercde. Scapa ~k~, 1skoçya ve Zelzele Ve Kar 
~ ~Ule önünde yer nldı. Bu aralı~ ~·e. h~ps~'. ~azanın ~ı~tı~ :ı~~retı~ 1 yatları kilosu 15 _ l 7 kuruştan mua- korsanlığa başlamıştır. Esasen bu va- cenubi lngılter.e ~ınde, ~nsa.da 
~lYet Müdürü Salih Kılıç benı ıkıncı gununde de bırmcı gunundekı l .. k•~,ı·r Ögeç . s· malla- pur 1936 da bilhassa icabında kor - da Paris ~ve şımal bölgeleri uzerın· t()tıd . . ~ me e gorme ~ı . cm ı 
t'i 1 ererek süvari polis baş komise- k~dnr ~bı~ ve tertıbat alındıgını rın fiyatları ise 17 _ 18 kuruş arasın- sanlık yapabilecek ımrctte inşa o -

1 
de uçı;ıuşlardır ... 

''lial!lnail ~Vedadı ça!;~tı ve . on~: soyl~.ışle:dır .. _ . . dadır. MUstahsil ve tüccarlar satmak lunmu§tu. Muhasamat baı:ıladığı z~ - ı Eylul ~..c teşrmıevvel aylan zar -
4i lkı dagıtınız!,, enırını verdı. Ha- Hadıscnın dıger on şahıdı de baş- ta oldukları bu koyunlarda bu sene mandanberi Windhuk vapuru Lobıto =============~== 

( Baştaraf ı 1 ineide ) 
Bitliste Ve lzoıitt.e Kar 

~enim kanaatimce halkın te· ka bir gün dinlenecektir. yüzde 15 nisbetinde zarar etmekte ol- limanında bulunu:rordu. Son zaman - A D y o 
~ duklarını söylemektedirler. larda teçhizatı tamamlanmış ve kor-
/y. ~el Den az Satılan canlı hayvanların büyük bir ı:;anlık yapacak surette. teslih olun - lat kısmen durmuştur. 
ıg eye ili kısmı şark vilayetlerinden gelen mal- muştur. Ph11'-t!-J~ İzmit, 21 (A.A.) - Birkaç gün -

Bitlis, 21 (A.A.) - Son günlerde 
devnınh surette yağmakta olan yağ
mur dündenbcri kara çelTİlmi§tir. 

Her taraf karla örti.ilüdür. Münaka-

~ ., Harbı· n •. n !ardır. Bu vapur açıklarda bir İngiliz ge- ~~ denbcri devam eden yağmurlardan 
«\.Qr Yagı)10T Müvaridat devam ettiği takdirde misine benzer şekildP. tadil olunmuı:ı - sonra senenin ilk karı dün civarın en 
.~iğde 19 (H susi) - Çoktaııberi Kurban la rı et fiyatlarının düşmesi muhtemeldir. tur. 22 11 1939 ÇAR .AMBA yüksek mevkii olan Keltepeye düş -~l li k u ·a h ·· Windhuk ile birlikte Lobitodan ay- 12.30 Prngram ve memleket saat müştür. et~ ve urak gı en ava şu gun- Gıda maddelerf . ı2 "5 A · t ı ·· h 
\le .... fct ... · • ld k d" • _ [Bas ta.rafı 5 inci ısa ... ·famızda] :rılan 8577 tonılitoluk Wee~mand va- ayan, ·" Jans ve me eoro OJı a-~•~ :.ı ~ıyı 0 u en en ışe)e sev J .J kıymetlenlyor b 1 · 21':0 Tü. k Uz·~· "Pi "llleğ b kanunusani 1015 te, 547 sübay \'C mü puı u ise korsan gemisini iaşe edecek- er erı, 1 .iJ r m ıgı .,, -· ... 

lzmfr plyaaaaında ~l>Un ebı"~lamb' ı§tıd. -· h b. rettebalile birlikte Maıış denizinde Hükumetimizin gıda maddeleri tir 13.30 14.00 Müzik ''Küçük orkestra -uuen ıre egışcn ava ır · . H h · 
~ i!aa.Uik §iddetli lodos fırtınası kayboldu. stokları vücude getirmeğe karar 1•er- Daninıarlm iki Boğazı Kapattı ! Ş~: Necıb Aşkın , , 1 - um.p rıes - lzmir, 

21 
{A.A.) -Bazı ihraç mad 

"~İ)llıış v k • taha Scapa-Fiau limanında 810 bahriyeli miş olduğunu ve bu yüzden milli ban l{openhag 21 (A.A..) - Danimar- Pıyero'nun vedaı , 2 - Amadeı - lnva- delerinin ihracına mezuniyet verilme-•ııı e a şanı yagmmura. v- ' Se d 3 M k k' l 

faaUyet 

~trniştir. ile birlikte batan Royal-Oak'ın kayıbı kalarımızın muhtelif mıntakalarda ka Bahriye Ncza~eti, geçen sene tas- ,no rena • - osz ?ws 1 - span- si üzerine piyasada hararetli faaliyet 

~~ıtfunur f 1• b-tün· - da nazarda tutulsa bile, 1914 başlan- mübayaala başladıklarını yazmıştık. vib edilmiş olan ve Dnnimarknııın bi- yol dansı, 4 - Schmalstich - Ormanda başlamıştır. Muhtelif mallar üzerin • nsı amz u gece yag- t · · b ·-· · B' t afta d h'ld ··ba tı d ta afl - ·a b l k · ~ .. ,, 
\oe . r. Gündüz saat 10 da devamlı gıcın~a ngil~lerı? k~~ ettigı gcmı ır ar·- n a ı e ı_uu yaı: .n e- . r ı~n~ aı ~ ~~n anu~ mucı- a.g.n. ' de satışlar yapılmaktadır. Dün büyük 
~ tıddet.r k d" ~ başl d ş· adedı ve tonaJı, şımdikınden çok da- vamı, diger taraftan ıhracat ıç.ın ta- bınce kuçuk ve buyuk Belt bognzlan- ı 18.00 Program, 18.05 Memleket bir Fransız firması için 2 milyon kilo 
~-~ ll.ıek~ bar uşmdı:ge da ı. W: ha fazladır. Bundan başka, halihazır leblerin artmış olması fiyatları yük- mn kapatılmış olduğunu bildirmekte- saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha- UzUm satılmıştır. Fiy.at cif Marsilya 
~t u u yaz gım nn a yanı · · ·· · · · · ·-· lt · t• 17 f 1 f. tl h" a· l . 18 25 Tü' k ...•. "F ıl h tıı.: l4 d hila 1- la k . • _ hnrbının, müttefık ıkı amırallıgın teş- se mış ır. lo.uru asu ye ıya arı a- ır. her er1, . r muzıgı as e- olmak üzere 10 kilosu 34: Fransız fran 
~-i"la<iır. e DU ar pa yti~ ~~~- kilfıtt sayesinde Alman denizaltıları- len 15 kuruş üzerindedir. Şimdilik Yalnız gemilerin geçmesi için dar yeti,, 19.25 Konuşma "Dış politika gıdır. 
\. tl:ı(ij<ien 10 ~ .a~~ ştuse ~~ nın geniş mikyasta batırılmaları key- Fransa, Rumanya ve ltalyadan taleb- bir yol bırakılmıştır. hadiseleri,, 19.40 Türk mtiziği - Karı- _ • __ 
~~~ <iuruın:t:a:U

1 

de~·:; edr~eğ~- fiyeti de o zamn.nlar yoktu. ler gelmektedir. İn~iıtere {}7,erinde Ha\'a §lk pro~ram, 20.20 Temsil, 20.50 Ko- Esnaf cemlyeUerinln yeni 
\t~ C)0aterınektedi Memlekette odun ''Le Temps,, Mercimek te bu vaziyette ise de bu Moharebe-leri nuşma 'Haftalık posta kutusu,, 21.10 bU,ceal 
..._,, ~öınur buh r. d d'ı:u> h's - ................ ·--u ... • .. ••-···-·- sene mahsulün geçen seneye nisbetle Londra, 21 (A. A.) - Bu sabah Müzik "RiyaseticUmhur bandosu -
~ilıneğe b r~nın : en 

1

:ıf" 
1 

- Dolar bUtUn Amerikan az olmasından ihracatl kar§llıyamıya- İngilterenin :Şark sahilinde bir hava Şef: 1hsan Künçer,, 1 - Carı Teike - Esnaf Cemiyetleri reisleri önümüz. 
aş amıfj • mllCetlerlnln parası cağı tahmin edilmektedir. muharebesi olmuııtur. Marş, 2 - B. Godard - İkinci vals, 3 - deki pazartesi günü saat 14 de blr 

ltue • Fin lhHllfl Olacak _. _ Muharebenin :tafsilatı henUz ma - Weston - Nicholl - Eglogue "Aşk şar- toplantı yaparak 94-0 senesi büdcesini 
~ lıeıs· . . Vaşington, 21 (A.A.) - Amerika B J il lfım değildir. kısı,, 4 - cesar Franck - Senfonik par- görUşecelderdir. 
t it tıı.~' 21 (A..A.~ - ~yı -~ber ~- ittihadı mali konferansındaki Peru uraanın mar p nı Londra, 21 (A.A.) -Amirallik da- ça, 5. Louis Grossman: Çardaş, 22.00 Bu toplantıda görüşülecek diğer 
~e, hu h fellerde temın edildigıne go- mur.ahhası, doların bütün Amerika Bursanın imar planını hazırlıyacak iresinin bildirdiğine göre, bir Alman Memleket saat ayan, ajans !haberleri, mevzuların en mühimmini belli es-
~ S~ftanın sonunda parlamento- milletleıi için esas para olarak kabul olan Şehircilik miltehassısı Prost mu- tayyaresi, 6imal denizinde bir İngiliz zira.at, esham - Tahvilat, kambiyo - na.f ın bannması isin açılması düşünü
~ di etler Birliğinin teklifleri ve edilmesi teklifinde bulunmuştur. Bu kaveleyi imzalamak Uzere Bursaya torp1to muhribine hücum ederek bom nukut borsası "Fiyat,, 22.20 Serbest len yurd meselesi teşkil etmektedir. 
~\!dile Ya.n11ı mukabil teklifleri tev- teklif ıuzun müddetten beri cenubi A- gitmekten \'azgeçnıİ!ltir. .Mukavele ba.rdıman etmiş, fakat hiçbir şey yap .saat, 22.30 Müzik "Opera aryaları .. Bu yurdun önümüzdeki sene içinde 
l4 ~ ~~r. Mllzakere1erin gizli ola- merikanın muhtelif meml0 ketlerinde !stanbulda imzalanacaktır. Prost Bur mağa muvaffak olamamıştır. Pl.,, 22.55 Müzik "Cazband - Pi.,, muhakkak surette açılabilmesi için 

t', eJ 
8 

n e.c~ği zannedilmekte - münakatıa edilmekte idi. Fakat §id - sanın imar pWruna aid ~ları ha - Londra, 21 (A.A.) - İngiliz avcı 23.25/~ı.so y annki program ve ka- 1 18.zımgelen yardım tahsisatının temin 
.detli bir muhalefete maruz kalıyol'.du. zırlamıştır. t.ayyarelc.ri !ngilterenin şark sahille· panış edilmesi imkflnlan araştırılacakbr. 



Her akşam Bayan Mualla, Sall -
haddin Pınar ve arkadqlan. 

Tarihi kostümlü tablo 
SAZ, CAZ, KABARE, VARYETE 

Bütün programla her pazar içkisiz 

Çaylı matine. Tel. 43776 

• • • 
Tepehaşı Dram 

kısmında 
Bu aı am 

-O - 30 da 
şı;HMl. 

••• 
lstik1il Caddesindf' Komeıdi 

Kısmında 

Gündüz saat 14 de 
J{EL O(;LAN Çocuk oyunu 

gece saat 20.30 d l 

SlR MUHASİR AltANIYOR 

••• 
H \I.lfi OPERlt~Tt 

e kı Çağlıyanda 

Y n: M. İbı hım 

ltaua1ım d 
Htlkin lığıııdcn: 

li Şükrünün Sultanahmed Ü~ler 
mahalleHinde 2 .sayılı hanede ikamet 
etmekte iken Tıreboluya gidip halel' 
~inde oldugu meçhul kalan Ah· 

cliilhamiddc 98 lıra vesaır takdir edı 
lecek ecrimislin tahsiline dair Hü~ 

~e aleyhine actığı davada muma 
~in de borçlu sıfatile dahil edil 
~i ve istida suretmin tebliğin 

~eylemiş ve nerede olduğu me<.' 
lıt*l kalan Atldülhamide on be 
lh möddetle ilinen key!iyetu 
tebliğine karar verilmiş olduğunda.r 
iıiiullakemenin muaUak bulunduğl 
12'/12 939 saat 15 de Sultanahmeı 

tlirinci sulh hukuk mahkemesınri 
lııUır bulunmaları ve aksi halde gıy. 
111ada muamele ifa kılınacağı tebliı 
.-amma kaiın elmak üzere keyfi· ...... ~ 

SHltatıahm~d 3 üncii Sulh Hukuı 
IUkimliğinden: 

'Davacı tat. P. T. T. Müdürlüğü a 
ftbtlanndan Bürbaneddin Tahaiı 
tarafından lst. Ankara caddeai Kı 
Liaesi karpamda 24 No. lu haı:ıed 
mUJdm eeki Paket Poetahaneei me 
aurtarmdaa Necmi Tunçer aleyh 

9 89/1111 No. lu do•ya ile a~ıla 
(il) lira 16 kurut alacak davasını 
7apıhnakta olan muhakemesind 

atüddeialeyhin ikametgihının met' 
hul olmasına binaen ili.nen arzuha 

y~ davetiye tebliğ edildiği halde ma 
ke!llleye gelmemiş olduğundan müd 

deıaleyhe 15 gUn müddetle ilan 
l'J•b kararmın tebliğine ve muhak 
menın de 11 12 939 tarıhine müsı 

clıf pazartesi günü saat 14 de talik1 
aa mahk mece karar verilmiş oldu 
ğundan tarihi ilandan itibaren 5 gür 

sarf mda itiraz edilmediği ve yevrr 

n "ak ti mezkfırda mahkemede hazıı 
bulunulmadığı takdırde gıyaben hiı 

kt1m ve karar verileceği tebliğ olu 
aur. 

Ankara Borsasının l 
tı bdaeitefl'la iis9 

Fiyatları 

1 a t erllft 
100 Dele r 
100 F'raftk 
100 Liret 
100 lavı'" flr. 
111 f'lerlft 
111 RQllR• rk 
111 ••il• 
100 DrtıtıMI 

111 Leva 
100 Çek K•r. 

Acıht"• 
ltaPAftll 

5.21 
129.28 

2.9603 
6.7875 

29.147:S 
69.007:S 

21.2875 
0.963 
1.8026 

, • .,..... 13.802t5 
100 Ztetl , . ., ..... 

.... M9Uy 
•• .....- 1•Dw 

........... ,00 v ... 
llellll 100 lev~ t<r. 

Meak.va 100 Ruble 

23.6825 
0.91:S 
2.48 

31.468f 
31.012t5 

•8HAM VI TAHViLAT 

Merkez Bankası peşin 112.-
1 ve il peşin 

Anadolu M" ;Wil 
peşin 
-EmmımlV 

YENi SA BAB _ .. _ ,I 
_ Devlet Dem~yollan llinlan 1 

_ .. _ .... 
Dr. Hafız Cemal 

Lokman ReldlD 

Baı, /Jış, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

l c •tnnda g Und• s ••t• •lınablllr. 
Her ye r cse pullu kutul•n ıer•rl• lateylnlz. - .... ........ -

Karaköyde 
rcE"NYOlflöiiiiiiVBBiiihaiiiSH 
. ........... 4 • •••••••••••••• : : ................... ....................... : 

BVLBÜLÜ ALl ve KEMENÇF.Ct ANASTAS lda.reslıade 
Bayan ve B·•ylardan mürekkeb SAZ HEYETİ 

Bu akşamdan itibaren seanslara başladığını sayın müşterilerine 
arzeder. Fiyatlarda fevkalade ucuzluk. 

Galatasaray Lisesi Alım 
başkanlığından: 

Sabm Komisyonu 

:Miktan Muhammen F. bk ~ tıo 

Kilo Kunı~ Ura Nev'i ,.1nlcrı 

;,ooo 70 ) Kayısı "Malatya çekirdeklı,, 
500 17 ) Kuru üzüm rezzaki 

1200 20 ) Kunı üzüm çekirdeketz 
2000 2{; ) Üryani eriği 5 İlkkinun 
600 35 ) :?11 Ceviz içi 1939 saat 
250 20 ) Kuş üzümü H.36 da 
2-f\ 00 ) Çam f1&t&ğı 
500 M ) Fındık içi 
500 20 ) Kuru üacir 

2500 30 ) Taban helvuı 
7500 32 ) Taban 5 llkki.nuı 

750 a5 ) 118 Pekmes 1939 saat 
1300 25 ) Tel kadayıfı 15 de 
300 20 ) Y a88l kadayıfl 

---
Galatasaray lisesiniu mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyacı olan nevi 

mıktarı ve muhammen fiyatıarile ilk teminatlan ve ihale gün ve saati yu· 
karıda yazılı erzakıa Beyoğlu İstiklll u.ddesi 349 No. da Liseler Muha~ 
seleciljjinde topl•.-ak okul ~~ Ma1t eksiltmellıi y~IJttar 
lstektner p.rtnameyı S(Snnei u.ere ilrul idaresine ff Ticaret Oduı yen 
yıl \'esika ve temin•t makbuzla ıle belli gün ve saatte komisyona gel 
meleri. "9496., 

Öksürenle~e : Katran Hakkı Ekrem ı 

- Hakkı Katran Pastilleri de vardır -""' 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - Müteahhid nam ve heiiabma eksiltmeye konup talibi çıkmıyaı 

78.000 adet 2 No. lu fincan pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel "19500,, muvakkat teminat "144i2.5,, lira olu 

pazarlık 5 Birincikinun 939 salı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. U 
mum Müdürlük binasındaki satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talihlerin şartları öğrenmek üzere her gün Ankarada P. T. 'J 
Levazım, İlltanbulda P. T. T. Levazım ayniyat şube müdürlilklerine v 
pazarlığa iştirak için de mezkur gün ve saatte o komisyona müracaatları 

"5783,. "9356 .. 

Is tan bul Belediyesi ilanları 

Azle Karar 
htanbul V akıllar Barfmüdürlöğöndea : 
"Tevfik Bey kerımeaı Refia hamın,, para vakfının miltevelliyesi Fat

ma lf akatın senelerdenberi mütevellilik vazüesiııi yapmaması ve adresi
nin idarece mec:hul bulunması hasebile usulen iki defa yapılan mehilli 
tebliğata rağmen vazif esı başına gelmediği cihetle mütevellilikten azle-
dtldiğt tebliğ makamında ilin olunur. 0 9698, 

Muhammen bedeli 5800 lira olan 8 adet Benzin ve Dizel motörlil sey
yar santrifuj tulumba 12 12 1939 salı günü saat "15,, on beşte Haydar
paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat "14,, 
on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır . 
••0005,, 

D•hlllr• MUteh• •··· 
Divanyolu 1<>' 

Muayene &aat1eri pazar hariç 
her gün 2,5 - e salı ve r.unıarteti 
sabahlan 9 - 11 hakiki ·fıkata 
kabul olunur. T. 22398 

Açık arttırma ile paraya '<evnl 
gayrımenkulün ne olduğu: 80 doD 
lük tarla. 

Halen ikametgahı mec-hul tb 
O. Behaeddine aittir. 
Gayrımenkulün bulunduğu ın 

mahallesi. sokağı, numarası: Ka 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
!anlı koyünde. 

Takdir olunan kıymet: Beher d 

H k •• d 3 d f mü ıki liradır. er yeme ten sonra gun e e a muntazaman Arttırmanın yapılacağı yer. 

dişlerinizi fırçalayınız. saat: ~o 12 939 ~arşamba, saat 1 
birincı arttırma, 4 1 fl4-0 saat 1 
perşembe ikinci arttırma. 

-·-- 1 İfibu g yrimenkıılun art 

KAŞELERi 
BAŞ, DIŞ ağnlanm, ROMATiZMA 
••ılarilll. IN1R rahatan'ıklan111 

DERHAL gef;lrir. 
~GaU>, NJt:ZLt; ' "" soGUK ALGINU GINA 

kar.oı müessir iliçdır. 

İcabuıd~ gimde 1- 3 kaae abnır. 
J#r ~.zanede .)>uluııur. 

~ 'V~kilei'tnia ~ lll~iili babdir. 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

"9601,, 

s 
Sahibi : A. CemaJecldia 8araooila 
Neşriyat müdtirii: Macid ÇE'l'IN 
BwkbP yer : llathaal EbUaiya 

şartnamesi 11 11 93!l tarihınden 
haren 21 ve 69 numara ile Adan 
ı ıııcı icra clairt: inın mu yycn n 
ıa~nnda hcrkc"·n görebılmesi i n 

AK 
Kitapevi - Kiatçılık - TUr~ 

ve yabancı dil gazete, nıecJll.-, 
kitap sipari9lerini en doğı'U 
pan bir yerdir. Erika ve 1d,.ı 
yazı makineleri satış yerıdil' 
Telef on: 3377 


