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~ra bozmağa çalışan kimdir Almany~ ta~ a uka 
AsılAlmanGazeteleriTürk-Sovyet altına aıı·ndı 
Münasebetlerini Bozmak Arzusile 
iki Yüzlü Bir Siyaset Takib Ederler 

Al manyaya 
Bilatefrik 

Giren Veya Cıkan Bütün Malların 
' 

Müaaderesi 
Bir Darbe 

Kararının Almanya için 

Yazan : Hii!Jey in Cahid YALÇIN Büyük Olacağı Söyleniyor 

Fransa da karara resmen iştirak et 
Dün de Bir Çok 
Vapurlar ayinlere 

Fransızlar iki Alman Denizaltısi

nı Batırdıla .r Hava Faaliyeti Arttı 
Çarparak Battı 
Patis, 22 (A.A.) - Fransız hü

kfııneti, Alman deniz ticareti hakkın 
ua, dün A vnm Kamarasında B. Cham 
berlain tarafından tebliğ edilen ted
birleri ayııen ta tbika karar vermiş-Hore hanın nutku 

·--'=>~ tir. Bu hale göre. Fransız ve İngiliz 

Londra, 22 (A..A .) - Harbiye Na- B. Belisha sözüne şöyle devam et- bahriyesi _müvaz~ surette harekete ge 
zırı Hore Belisha, Avam l\:amaraı:ıın- ıniştir : çeceklerd_ır·.~ _Ala~~dar ma~fellerde 
da. askeri vaziyete dair beyanatta 

1 
" - Son defa burada söz aldığım beyan ~dı~dı~ı~e gor~ bu tedbırler mu 

bulunarak, üç haftalık mukavemeti 
1 
zaman, Fransadn 158 bin askerimiz kabeleı bılmısıl?cn ıbaret olub, ~l • 

sayesinde, Fransız kıtalarının tahas- 1 vardı. O zamandan beri her hafta bin- manyanın gaynmeşru hareketlenn • 
şüdüne imkan bahşeden ve lııgili?. o;- , leı ce asker onlara iltihak etti. Önü- den dol~yı ittihaz edilmiş bulu~mak -
dusunun Fransada toplanarak me\·- · müzdeki ilkbaharda ordumuz mühim ~adır .. Zı_ra, Al~ı~nya, ~eyn~l°!'ılel k~
zilerini işgal etmesini mümkün kılan nisbetlerde aıtacaklır. Zafere kadar ıdelerı sıstemlı hır şekılde ıhlal etmıs 
Polonya ordusunu sitayişle anmıştır. ( Sonu 3 üncü sayfada ) ( 'onu 3 üncü sayfada ) 
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Kabul El iler 

• 
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İstanbul piyasasında ihracat için tedir. Geçen aya nazaran vasati ola
chemmiyctli satışlar olmaktadır. Diın rak yüzde 15 bir yükseklik kaydedil-ı 
Yugoslavyaya halı, Yunanistan ve mektedir. 
Bulgaristana b:ılık, Fransaya tütün, Macaristana 80 bin kilo küçük baş 

• Rumanyaya badem, fıstık, fındık, tü j hayvan derisi gönderilecektir. 

Ankara, 22 ( A. A.) - Al
maııya Buyuk Elçisi B. Voıı 

Pa7Jeıı bugiiıı saat 1i de Rei
siciimhur ismet lnönii tarafuı
daıı kabul bıtyırrulmu ştıır. Bıı 

m W<ik(lt esıwsmda biiyiik elçi 
Voıı Paırnıı bilha.~sa Führere 
karşı yapılmı§ olem sııikasd 
miinııscbetilc Reisiciimhıır ta
raf mdan Bcrliıı Büyii k Elçimi z 
vusıt<Isilc izhar edilen aldka -

"Bulgaı İ~ tan T aleblerini Silahla 
Değil> Komşularile Su/hen Anlrı .. 

tün, Daninıarkaya iç fındık gönde- Yapa~ı \'e Tiftikçilcrin Dilekleri 
rilmek için muamelc:leri yapılmıştır. ı Şehrimizdeki yapağı ve tiftik ta -
İhracat günden giine inkişaf etmek- (Sonu 7 inei ı,ayfada) 

şarak Elde etmek 
Karrırındad 

Londra, 22 (Radyo) l:ı 

ui sdi in 
Yakalandı 

çıkan Nea Ellas gazetesi , Bulgar baş

vekili Köseivanof ile bir mü!.... ı unı 
dım dokıyı Führerin t c§ckldir- neşretmcktedir. 
1eriııi ve dostlu!.· 1ıiss-iyatmı Bulgaı· Başvekili demiştir ki: 
if ııdcyc memur edildiğini söy- "- Bizim arazi hakkında bir kaç 
lemi§tfr. isteğimiz olmakla beraber bu istck-

Ediyor 

1 
Mülakatta Hariciye Vekili ler kan dökmeğe değmez. Hakkımızı 

B. Suracofjlu lw;;ır bulıowıuş- kU\'\'etlc değil, komşularımızla sul
tul'. han anlaşarak elde etmek istiyoruz. 

____________ _. Ankarada iken Bulgaristanın bu ar-

Operatör 
Ahdinin 

0 r han zusunu açıkça bıldirdim. Türkiye de 
Yunanistan gibi Bulgar tRlcblerini 
anlamıştır. Esasen üç hükümct ara
sındaki münasebetler dostane ve nor-

l ı
•lu hak• m esi maldir. Her üç hükumetin de hudud-

l 'YJ i ~ .. . lurınrlaki ihtiyat efradını terhis e<li-
Cağaloğlunda Sıhhat Muessesesı şi mütekabilen emniyeti artırmıştır-.,, 

1 

sahih ve sertabibi Orhan evvelki Bulgar Kralı l..ord Loyd'u 
j gün Fatihte, hüviyeti meçhul, 45 yaş Kabul Jt:tt i 
11 (Sonu 7 inci sayfa.da) Sofya, 22 (A.A.l - Kral Boris, 

I Dr. Refik Münir ~d~ün~~~~~L~~~>~~~·u~k~ab~u~1~e~~~n~~~h~·r~· ~~~B~u~ı~~~~r~B~n,~~~~~w~ıi~K~ö~~i'~~~0~r~ 

israr Ediyor 
Şehir ~Ieclisi azasından doktor ge

neral Refik ~lünirin, İstanbul Bele -

diyesi hastahanelerinin İstanbul üni
ı versitesi tedrisatı yüzünden halka i-

cab ettiği kadar fny<lalı olamadığı 

mütaleası üzerine dün bazı gazeteler
de birtakım iddialar ileri sürülmüş -• 
tür. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Yeni Gümrük 
Kanıınu 

Erzincan Civarında 
Şiddetli Bir Zelzele 
Tercan Ve Havo.lisinde Mühim 

•• 
Haaarat Yaptı. Olü, Yaralı/ar var --------

Erzincan, 22 (Hususi muhabirimiz- ! çadır ile ilk iaşe yardımı olmak iize
Jen telgrafla) - Bugünkü zelzeıe l re 1500 lira göndermiştir. 
Tercan kazasında Karakulak ve Cemiyet, yardım işlerinin süratle 
Mans nahiyelerinde hasarata .sebebi- tanzim edilebilmesi için Tercana bir 
yet vermiştir. Ölü ve yar.alı vardır. müfettiş göndermcği kararl~tırınış-

Y ani lhtlyaçl•r• tekabül Vilayet tetkikata başlamıştır. tır. 
tmlyen •hkAm lh\tunoğlu Ankara, 22 (A.A.) - Bayburt, Ri-
dağlftlrllecek Kızılayan l'urdınu zc, Sivas ve Giresundan aldığımız ha-

Ankat·a, 22 (Telefonla) - Uzun Ankara, 22 (A.A.) - Kızılay ce- herler dUn buralarda saat 10 ile 11 
Btııiu::MıııM~~ . ..1.~......:...=::ı...~!tıııL~..'.J zamandnnbel'i Gümrük ve İnhisarlar miyeti umumi merkezi Tcrcanda vu- arasında hiçbir zarar kaydedilnıiycır 

• ualetinde ihzar edilmekte olan ye- kubulan hareketiarz haberini alır al- yer saraınWarı olduğunu bildirme},. 
l ( Sonu 3 üllt'.ii aoayfada ) mıız fellketıı:edelerlu 1skılnı için 300 tedi.r. 



Saldfe : • YENi 8ABAB 

VAHiDETTiN 
lngilterenin mukabelei 

No.: us Y•z•n: M. SIFIR bilmisili 
. Nevyork Sergisi !Radyo Ve Gr.:ımofon Gürültüsü Deniz harbinin ııamıa.zırda tc.'f· 

Ah d R B Ç k M .. l lT lid e)lediği me Plelc.rden l.Jirl me ıza ey o u eess R . . G ıd· s· G .. .. it .. d D .. ş de, mayn haı·bi \'C bunun ortaya koY 

Do"k~yordu eısı e ı . ır uru u e un e- duğu aksüli'imellcrdir. Görünüyor Ve Derdini u oarb demokrasileri grupu ne ı\l .. 

Gieşltie.rcaekkimseizneidsteens•:eıirygoiyre hı·r Mecıı·sı·nde Kopardı.' manya arasında.ki bu lınrhde, AJnıııP Damad Paşa, cidden afallamış, kol- bulmuyor, sırasız olduğunu söylüyor· yayı tazyik için kullanılan en ınüet-
tuğunda sallanmağa, sararıp so aga du. Ve: lm ~ sir silfth, denizlerde abluka olclug!tt ci· 

betle, Paris ile Londra buruı. a?.nıni fa başlamıştı. Kapiten "H,, yi cevabsız - Hele böyle vatanın hizmete 

bırakmamak için söz söylemeğe uğ- muhtac olduğu şu günlerde .. diyor- B ı d. Bag"" lı Müesseselerin :ıliyet sarfetmektcdlrler.Alınan denlS 
aff k . d e e ıyeye fnali"·etj ve ticaret. sahası daha zjyıı· raşıyor, fakat, bir türlü muv a du. lstanbuldan ayrılmanızı hıç e d " j 

olamıyordu. Yutkuna yutkuna ve kc- münasib görmüyorum. Vaziyetin.... Hesabı Kat"ı Raporları Kabul Olun u tle Baltık denizinde küçük !mbot_:ı~ 
il tjeklinde t.e1Jthiir etmcl..1:.c \'C §iD111P keler gibi, nihayet dudaklarından şu Ahmed Rıza Be'-', muhatabının sö- :..Mtl*'1~ 

1 "' Amerika, İspanya, cenubi Ameri ili 
sözler fırlıyabilmişti: zünü kesmiş ve: !stanbul Şehir Meclisi dün saatj Sırrı Enver Batur - Hazırlanan memleketleri ve hatta Uzak.c:ark Jıa.Pl 

- Pek yanlış bir haber ve çok isa- _ Hangi sahada hizmet a beyef en- 15 de ikinci reis vekili Faruki Dere- I ?~zam~ame~e gramofon kelimesinin mn.d<lelct· memleJrnti ve müstehlil• p!· 
betsiz bir kanaat. di .. demişti. Mansab ve mevki hırs- linin riyaseti altında toplanmıştır. ılavesı de lazımdır. Gramofon da en vasalarln. olan ticnı-eti bitaraf genli· 

Kapiten bu sözü hiç işitmemiş gibi lılarından bizlere meydan kalıyor Ruznameye geçilmeden evvel mcc- a~rığı ~ad!o .. ~adar ~üz'içtir. Be- j,.r rnsıtasilc yapıhyo;du. Bcrlin, ti · 
davranmıştı. Suratını büsbütün as • mu ki, görüyorsun hali işte. Kaç de- lisin teşrinisani devresi toplantıla- nım evımın onun~e bır adanı sabJ.· cari faaliyetine bu ~kilde bir wçhe 
mış, karartn'll§ ve: fadır, benim Hariciye Nezaretine ve nnın 8 gün daha temdid olunması lhın .alac~ karanlıgından akşamın. geç verirkt>n, serbest surette yapanuıdığl 

_ Bu muliımatın alelade bir mcm- zatıalinizin de müsteşarlığa tayinimi- hakkındaki teklif kabul olunmuş- vakıtlcrıne kadar kahvehancsınde bu ticareti, denizlere Jıfıldm bulunsJI 
badaıı alımnış ehemmiyetsiz bir ha-j zi hem hünkara hem de bu kendini tur. yüksek sesle ve mU:cmadiyen gmmo- gar}> demolirasilcrinin de ıwıı:ırııı• 
bcr gibi tclfıkkiye uğramaması için, beğenmiş Paşaya teklif ve rica et • Ruznamenin beşinci maddesini fon çalıy~r. Umum~yctle b?tün k~hv~ sallıyaral< istedilderi gibi yapınnsınll 
şu ciheti de ilaveye lüzum görüyo - tim. Bidayette kabule pek mütemayil teşkil eden Bostancıda Bağdad cad- hant:!ler effarındakı evlerın vazıyetı mani olmayı düşünmiiştür. Yalnız bil 
rum, demişti. Hfıdise, Adana valii as- gibi göründüler, bir hayli ümidli vad- desinde Melek Celfıle aid arsanın budur. nu tahaklmk ettirebilmek için ki•O 
kerimiz kolancı Biremon tarafından lcrde de bulundular. Fakat, ne oldu ifrazı hakkındaki mülkiye cncüme- Sırrı Enver Batu~ bu~unla b.,~·a- dt•niz kuvvetine malik olmadığı ir~ı 
bildirilmekte ve bazı resmi vesaika ya? .. lşte, zntıalinizi de, bendenizi de ni mazbatasının müzakeresi sırasın- ber Fuad Fazlının Şırketi Hayrıye başka silfıbJara, yani denizalh genli" 
da istinad ettirilmektedir. İstanbul- ihmal ve emin olunuz, hem de mak- da meclis azasından Fuad Fazlı b?ş vapurlarmda çalı~a~1 . gr~mof~nl~rın lcrine, deniz tayyarelcl"ine ve niluı)~t 
daki kanallarımızdan alınan mütefer- sadı mahsus ile ihmal ettiler. Bundan 

1 

arazide köy tesisi e~a:'1nda 10 bın I mcnı. hak~~n~ak~ fıltı~lerıne ıştırak mayn harbine mürnca.'l.t cyıenıcğe 
rik haberler de, bu malumatı, maattc- sonra, bu mevkilere bi?Jeri getirseler n.J"'5ından fazla arazının mekteb ve edernıyecegını coylcdı. Imrar vermis ve bunu tatbik de et • 
essüf, teyid etmektedir. Binaenaleyh. de fayda yok. Çünkü, iş çığırından ;karakol yeri olarak ayrılmasına dair Fuad Fazlı söz alarak noktai na- miştir. ~ 

Kapiten, bu acı sözlerine devam e- çıkmış, müzaharetleri, memlekete mu !.eyet reisi Sirlteci gn.rmda olan maddeye itiraz etti. zarında ısrar etti. DnnizalU gemilerinin ne sekilde Jı•• 
dememişti. o esnada, Hariciye mils- avenet. v~ menfaatle?. kavi_y~n ~emul Beynelmilel Ncvyork sergisi lio· Fuad Fazlı kanunuıı eskiliğini mev - Ben, dedi, m~s.iki ~ev kini tam- rel<et ettiği ve a§ah'l yulm;. bazı p:ıt· 
teşarı Keçecizade İzzet Fuad Paşa i-loıan büyuk dostlar ~cendırılmış hat- mite reisi Mr. Valen ile sergi komi- zuu bahsederek dedi ki: rım. Fakat farzedınız kı hastayım, lak neticelerine rağmen heyeti unıtı· 
le, Hürriyet ve İtilaf fırkası erkanın- ta, kız~ınlmıştır azızım. Hele şu son seri M. Albin dün sabahki Sernplon - Esasen artık Türkiycde arşın evimde ağır bir. hast~ var. Yorgu: miyesi itibarile rnurnffakiyetsizliğe 
dan hoca Rüşdü ve ayan reis vekili mesele ıle.. eksprcsile şehrimize gelmişJcrdir. tabiri mülgadır. Her ycrd~ mutla- nuı:ı ve ~aşımı -~ı?lend~rm_ek mecburı uı!·raifığı, ve clt>niz tayynrelcrinden.de 
Azaryan efendiler habersizce salona - Kapitenin söyledikleri hakikat Türkiyenin Nevyork sergisine bu ka karakol ve mekteb tesıs oluna-lyetındeyım. Sukuna ıhtıyacım var. sulh dc\Tİndc ileri sürülen nazıı.ril,. 
giriverrnişlerdi. Damad Paşa, bu dost mi acaba?.. sene de iştirakini temin etmek için maz . . . Bu vaz~yett? ne ol~caktır? Ben şah- hilafına ist~fnde cdilemedi~ri ~örii!t· 
ların böyle ansızın gelişlerinden ger- - Elbette monşcr .Bu da, hünkfır Ankarada temaslarda bulunacak olan Belediye Reis Muavını Rıfat ma- san Şırketı Hayrıye vapurlarından rek, hu s<'fer Almanlar mayıı Jıarbııı1 
çekten çok memnun olmuş, rahatça. hazretlerinin büyük ve şahane bir M. Albin dün şunları söylemiştir: kanı namına l!'\ıad Fazlıya _cev_ab gramofonların kaldırılması tarafla- tccriibe cylcmPğe ha§lrunışlarclır . 
bir nefes almıştı. Fakat, kapiten hiç marifeti. Sözde bu hareketi ile, müt- 1 

"- Türkiye Başvekili Refik Say- verdi. Ve kanunun mevcud bır ıh- rıyım. Bu ~·eni müc.adcle silahının muaY· 
oralarda olmamıştı. Tekrar söze baş- tefikler arasında bir şark ihtilafı u • dam'a Tilrkiyenin bu seneki sergiye tiyaca tekabül ettiğini_ yanlı.ş değil v Şirk~ti !f:ıyriye i:~ alakad~r o~u- yen s~hil barajlarımla Jmllan;Jmals: 
lamak üzere, hazır bulunanlara mağ. yandıracakmış. Yalan vallahi, Mesele iştirakinden dolayı t<>cekkür edecek bilakis çok yerinde ve ısabetlı oldu- gunu soylıycn mcc ıs azasın an ay haricinde açık df'nizJerde, normal • 

d d kı ~ guv nu söyledi. Haydar bu gramofonlardan sonra caret tarikleri Üz"'rİn<:ııc sa•··ııı bir )lıaf 
rur nazarlar fırlatıyor, u _n arını başka monşer. Valıidettin, bazı ecne- ve önümüzdeki sene içinde açılacak Netice itibarile Fuad Fazlının bu Şirketi Hayriyenin Boğaz halkından de bırakılmnları ~·e b··u,'·ük~ uticaret ti· kım. ıld. atıyorken, 1sta .. nbu.ldakı ya·b·an· - bilerle müştereken, Abdülhamidin ba sergiye de iştirak edilmesi husu- k bl ld v 

hb ) k ll d b mcv?.u üzerinde' ve temenni mahi- bir çok teşekki.ir me tu . an a . ıgını lll!lnlarının Ye denı"z l'ı.slen·- =n 111e.t • cı ıstı arat teşe c u erın en ırının zı metrfıkatı meyanında hnzinei ma-ı sunda görüşeceğiz. yetinde bir takrir vermesi kararlaş- buna mukabele olarak bır baylı ma- hallerinde hıralnlması derh;J t,esiriJll 
şefleri~d:n ol~n. "Pantikyan,, da sa- Uyeye intikal etmiş olan Musul pet- Türk pavyonu bu sene sergide bü tırıldı ve Fuad Fazlının Yeraiği ta~~- sar!!~i . ola.~ bu . işi yapmakta devam göstermiş \'e bir im~· giiıı icerisiııde 
lon~ gırı~ermışti. Ha~ır bul?nanlaı: rollerine, konmak sevdasına düştüler. , yük muvaffakiyet kazanmış ve Arne- rir ekseriyetle kabul olunarak encu-ı cttıgın~ soyledı. . . . en aşağı on, on ild fi<'aret ve yolc11 başıle seJamlıyarak ıler1emış, belki Çok iyi biliyorum bunu, kapitenin ba- rikada çok sevilen dost Türldyenin menlere havale olundu . Cem~) Cem - Zorla musıkı dın- gemilerinin batmasını \'e feci sahne-
de bir kas~ı mahsus ile, Damad Pa • his ve şikayet ettiği, imtiyaz şeklin- mallannı tanımağa vesile olmuştur. Jlt>sabı Ka1'iln 'let~enın manasını ben anlıyamam, terin vukua. ~etmesini mucib otınııŞ . 
sa ve ~apıten :H .. nın aı:~nda bu- deki salahiyetin iç yüzü işte bu. Hal- Ankarada birkaç gün kaldıktan Ruznamenin müteakıb maddele- dedı. İnsan bazı anlarında en çok tur. 
lunan bır kolluga yerleşmıştı. b k" tk d w • 1 k 1 k be h sonra Parise ve oradan da :Nevyorka rinde Şehir ti'\!atrosunun 935 yılı hoşuna giden bir musiki parçasını İnrriltere 

1
• ·t d . h ..... ıı·ınin bO 

B" b" . d el b . f' 1 u ı, yu un ugu l e naca J y U• d"" ~ · .J • • k f cd K" eo · ' !j c, eıuz .... -" .~rı ırı ar ına g en u mısa ır er, de iştahını kabartacak padişah haz- onccegım. idare hesabı. Şehir tiyatrosunun 937 lbıle ~ınle_me ten . ne rc_t er. .. a- yeni \'f'~heslne tlerhaJ kaı·şı JcoyJJlllP 
tabu o anda, salonun havasını da, ka- tJ . B"l k bel k 1 d k. Buraya gelmeden evvel fngilte- yılı kat'i hesabı konservatuvarın zım Şması de aynı mahıyette sozler kar . 

1 
T bas,•eJdll 

pıtenin mevzuunu da değiştirmişti. !re. erı. . ı muk ~ t de.'kl 8:"şfı annld kal ı- re, Fransa, İtalya, Holanda, İsviçre, 937 yılı kat'i he~bı Dari.ilacezenin söyledi. Nihayet Sırn Enver, şirketi R Nare~ilıl\'ecrmh ·~ •. ~·el ."gııız ·ı·ız~ ııu"O 
d P f hı f k t K erın çevırme ıs e ı erı ın a ar- • . . . . \ e nmut."r aın, ngı . 

Dama aşa era anmış, a a • a- . . Rumanya, Belçika ve Macaristanı zi- 937 yılı kat'i hesabı Karaağaç mües- Hayrıye nıeselesıle mazbatanın bır ti . Al , 
1 

k"Jdcld lı1Y 
piten halinden besbelli ki, çok daral- dan ha~rlerı bıle yok zava!lılan~. yaret ettik. Bu memleketlerden yaı-1 sesatının 931 yılı k;t'i hesabı, Şehir alakası olmadığını ve Şirketi Hay- ~ ;ın mı~nb~aın~n >.u.lsc ~ak üıt'" 

. tı 0 d - Yazık mıllet ve memleket lrlmlenn . . 
1 

. . b" t tk"k e me mu •R e cı mısı o mış, bıraz da morarmış . tur ugu ellerl~e kaldı bak azizim. nız Holanda karb vaziyetini ileri tiyatrosunun 937 yılı ııla:e hesabı, rıye mese esın~n a)~:ıca . ır e ı re a~'lli suretle faaliyette hulunnci': 
kanapede Damad Paşaya bakarak sürerek sergiye iştirak edemiyece- konservatuvarın 937 yılı ıdare he- ,mev~uu olacagını so~ledı . ~ . ğını söylemis ve Almnnynnın, kendi· 
kıvranıyor, dudaklarını ısırıyordu. • •• ğini bildirdi. Diğerleri teklifimizi sabı Darülacezenin 937 yılı idare Rıyaset yapılan munakaşayı kafı .· . d . 

1 
. Jd • w JAl Jlıı)" 

d P d. D d p l l d b ' .. d"" B .. . . h. l ta sının e ımza :ımıs o ugu •-Sert bakışları ile, Dama aşayı ı- ama aşanın sa on arın a u memnuniyetle kabul ettiler. hes:ıbı, Karaağaç müessesatının 937 gor u. unun uzenne ın ısar ar · anfasma"lını esaslı· surette ihlal c) ... 
ğer salona ge<(irmek için israrlı kaş entrikalı işler, gizli görüşmeler de - Al .1 . . . t" k l 'yılı idare hesabı hakkında tetkiki rafından yapılan bir teklifle mazbata r-· · . . 

1 1 
.. .. t·· 

.. . . • . . . manya sergı crırnıze J§ ıra e • . .. . . .k 
1 

k 
1
. ta c •g"ını ı er surmuş ur. • 

\e goz ışaretlerı yapı~ordu. vam ederken, Gedıkpaşada, Hılmı cdi-· . . b ,1 f h" b" t . bb"· hesab encümenı mazbataları muza- tekını tetk1 o unma ve mec ıs - ı ,,
1
. n , . ı .

1
. . .. 

1 
. IPP ,O 

· m gı ıçm u ue a ıç ır eşe us- f d k b 1 1 b tadTt ıı.,ı ız asvc u ının soz erın< d 
Nihayet, Damad Paşa, hazır bulu- bey sokağında, binbaşı çolak İbra- te bulunmadık. Bulgaristana da git- kere olunarak kabul olunmuştur. ra ın an -~ u 0 u~~n azı ı a ı~ıldığına ğ°üre Alınan deniz tic:ırt 

nantara nazig~n? bir .surette öz.~~er him Beyin evinde de hararetli bir mü lmedik. Bu .. akşam Ankarayn gide- 1 Sucu dükkanlan~da ve radyo.: gra- yapılmak uzere encu_mene havale o- t.amaınile elden ge~irilecek , ·c gatb 
nanlardan nazıkane bır surette ozur- zakere cereyan ediyordu. Memleketi ccğiz.,, mofon satan magazalarda yuksek luı~du.. . . demoknı!jilerinin tatbik ct:tiklcri ıab' 
ter diledikten, müsaadelerini niyaz ey muhakkak bir felakete doğru sürük-~ sesle zil. radyo vesaire çalınmama- Şchır Me~~ısı yar:_n saat 14.30 da lukn çok daha şicldetleneccktir. 
!edikten sonra, kapiten ve hariciye liyen Damad Feridin izalci vücud ve BELEDiYEDE : sı hakkındaki ~~ikiye encümeni topl~mak uzere dagıldı · ~cticede, muayyen J>rcnsiplt>.f si· 
miisteşarı İzzet Fuad Paşa ile birlik- habaset i çareleri görüşüJüyor, düşü- mazbatası uzun munakaşalara sebcb H ı ·d [d• tında ba§lıyan , ·c yalnız harb sah~ 
te yan salona geçmişlerdi. Kalanlar- nülüyordu. Belediyede memur oldu. . . 1 a 1 e ıp nnı, vasıtalarını ve unsurlarını 111"' 
dan hoca Rüşdü, Azaryan efendilerle Memleketin münevverleri, milletin i:nt ihanları Fuad Fazlı dcdı kı:. . . p f •• Q }d zu ittihnz eden t.ahrib faallyetJcriııf~ 

b. k"" d Ah ed R ta 1 . k b"tk· b "-Vapurlarda ve bılhassa Şırketı f 0 eSOf U dig-er fa.alivct sahalarına. ela el şt Panti~yan ır oşc e, .:11 .. ıza 1 v? ns~ver erı ço _ı .ın ve e~~~ İstanbul belediyesinin alaenğı 60 "' çiti 
ve Alı İhsan Beyler de dıger koşede bır vazıyete, acıklı bır akıbete dU§u- memurun imtihanlarına dünden iti- Hayriye vapurlarındaki. radyo, gra- F..debiyat Fakültesi profesörler masa, yalnız mulıa.rib c1evlctıer 1 bit 
birer grup teşkil etmişler, günün iş- rülmüşlerdi. Başda hünkfır olmak Ü· baren başlanmıştır. Dün orta mek • mof?nların bu maddeye ı~lıal olunma- mer!isi, kıymetli edibimiz Halide clc~il, hilfımum dc,·letler için feci üt 
leri üzerine müsahabeye girişmişlerdi. zere Damad Paşa ve kabinesi ve hele teb mezunlarının imtihanları yapıl • 61 ~azımdı~: ~staı~bul .bo.ga~ man?:· }:;dibi Edebiyat Fakültesi İngiliz E- noktadır. Vaziyet hu ~kilde tcıııb 

k .k H ı f rcsı.le \'e. suk. unetıle_ bır. ıstirah_a_ t_ ko· debi'l.·atı profesörlüg'füne tayin et- eyledikten sonra dn AJnıan).~1 •• Ahmed Rıza Bey, ha ı aten çok ürriyet ve tila fırkası, memleket mış ve 300 kişi i~tirak etmiştir. Bun- f b f d B 
1 

- ., b 
. . . "" şe_ sı, .ne ıs , ır say ıye ır. u su mne_- mıştir. Bu karar 'Cniveı·site Rektör- yasal.: me\'Zulardan her hangt • müteessir göriinüyor, dertlerını Ali muhiblerine ve millet hadimlerine a- lardan ancak 10 tanesi alınacaktır. 1 f h .ıı 

tın şı~ket 'apur arı tara .ından n:a !" lümine bildirilmiştir. Rektörlük te risini hedef ittihaz e) lemesi tnk"' ~ İhsan Beye acı acı dökülüyordu. Ve: mansız birer düşman kesilmişlerdi. !Bu gu··n de li. e mezunlarının ı"mtihanı ti 1 "ılamaya plak] la hl 1 c· ıı-
ye. erı ~n " _ ' ~.n . ·ar ı a bu hu.msta icabeden formaliteleri rinde, garb demokrasilerinin (le ~»-

- Azizim, diyordu. Kapitenin bu Hele o hain Damad Ferid ... Saltanat- yapılacaktır. Lise mezunlarından a- edılmesı ~o~ d~g.ıldır. Halk bun- ikmal ettikten sonra kararı tasdik ımlnnn, ayni §ekilcle mulmhele t:"-
lş için bugün geleceğini haber ver - ları uğruna memleketi kasıp kavur- lmacak memurun adedi 50 dir. dan çok şıkayetçıdır. edilmek ÜZ<'rc Maarjf Vekaletine ar- ceği uııl:ışılmalrt.adır. - · 
mck için koşmuştum buraya. İşi an- mak, milleti, Türkleri ve Türkçüleri Ü B 

1 
d ı 11101'1 ~ r , zctmiştir. niversitcmiz, Halide E- u se >eb endir ki, g· .b < e .. -~ Jntmağn meyda~ ~almadı ki. Söz ara- birer tarafa atıp savurmak istiyor- ' dib gibi garbda da tanınmış ve tak- ilerile Almanya arasındaki mucı;;;. 

mızda kalsın azızım, bu adam da, ka- du. Bu haiııane tasavvur ve emeli Okuy cuı~rımız Rad)'O 1 dir edilmiş bir kıymeti, tedris kadro- le yamş yavaş korkulan vasf•ll! _ , 
binesi de emin olunuz hiç bir iş gör- kısmen olsun tahakkuk etmişti artık. I U su içine almakla çok kuvvetlenmiş- cağa benzemektedir. Dr n.e.,ad~ 
miyccelder ve cihana karşı milletimi- Bu sebeble milletin büyük bir ekseri- Df rı,• Pro ~ ramı tir. Hem fakültemizi, hem de bü- vvvvv ~, . B G ~,. or 
2i çok küçiik düşürecekler. Pek yazık yeti, bu hainden nefret ve istikrah y O r r\ 1 : yük ~uharri_rimizi ~cbrik ederiz. a 1 u g Ün e f y 
oluyor millet ve memlekete. Felaket ile bahsediyor, millet ve memleketin J / h Ed .1 1

. Halıde Edıb, edebıyat hayatımızda • .. yadıl 
re fccaatlerl görüp işitmemek için İs- se18.tneti, menfaati uğruna izalei vü- S Q l m ~ l olduğu gibi, ilk kadın profesör olu- Haber aldıgımıza gorc Ruın~ 011r 
tanbuldan uzaklaşmayı, biraz Parise cudunu lüzumlu ve mübah görüyor- Okuyu~ulnrınıza verdiğiniz şu 1 programı okurken sıralıyor: Türk şile Türk üniversitesinde de yeni bir bulunan Valimiz Dr. Lfıtfi J{ıfrilıl 
,foğru uzanmayı düşünüyorum. lardı. şikayet sütununuza güvenerek musikisi, neşeli plaklar vesaire.... devrin sembolü ve mübe~şiri olmak- dün akşam saat 7 de Ardnl va~ll put 

ıhsan Bey' bu Seyahati muvafık be d d h kk d "kA t· · Tü" k "k" · b"ti tadır. Köstenceden hareket etmıştir. \ ~.,.0ş Fakat, bu ekseriyet ile diişüncede n e ra yo a • ın a şı aye mu r musı ısı ı yor, neşeli pJfık. 
1111 

... 
l · b" Halide Edib Amerikan kolejinde bu gün 1 ile 2 arasında Jiınan ve sözde kalıyordu. Arzu ve temen- yazıyorum: arda yınc ecne ı dillerde okun - tahsilini yaptıktan sonra kuvvetli bulunacaktır. ~ 

' '"; niden ileri geçirilemiyor, hele teşeb- ı - Her sahada terakki etti- muş şarkılar, havnlnr çalınıyor. =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;~;..ııı-ı Yeni Sa b a h · ıbüs ~~et ve.cesaretini hiç kimsecik- ğimiz halde niçin musikide terakki Türkçemizde neşeli plaklar yok :~!11::i~e~ ::~m~~k%~!~1: ~~~ ler gostcremıyordu. etmiyoruz? Niçin radyomuzun neş mudur? Yoksa niçin yapılmıyor? 

.~bone Bedeli 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 A Y LIK 
1 A Y LIK 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kuruı 2700 Kuruı 

760 > 1460 • 
400 > 800 • 
160 100 

Po ta ittihadına dnhU olmıynn ecnebi 
memleketler: Seneliği 8600, altı aylığı 

~ 1900, üç aylıfı 1000 kuru.,tur. = 

ı biyat hayatımıza girmiş ve birden-Binbaşı çolak İbralıim Bey, o sıra- riyat.ı hep ayni oluyor? Yeni yeni şte ben bu suallerin cevabları-
bire cevval bir faaliyet devresi aça

larda pek sık temas ettiği Mustafa ı eserler vücude getirecek bestekar nı \·eremiyorum. Siz cevab verin. rak biribiri arkasına pek çok kıy-
Kemal Paşadan aldığı büyük ümid ve 1 larımız yok mu? Musikimiz hep Derin hürmetler metli romanlar vermiştir. Bunlar a-
ilhamlarla, millet ve memleketin pek 1 eski bestekarların eserlerine mi Kırıkkale: Behçet Kemal rasmda Handan, Mcvud· i Hüküm, 

1

1 yakin bir at ide halas ve saadete ve münhasır kalacak? • • • Kalb Ağnsı, Zinonun Oğlu, Ateşten 
hatta istiklaline kavuQo:ıcagı· kanaati- I. 2 - Niçin biz garb musikisine t Gömlek, Sineklibakkal, Harab Ma-

~ Bir misal olarak koyduğumuz 
ni hasıl edinmişti.Bunu 0 ela artık im 1 çok saat ayırıyoruz? Herşeyimizi bu mc1ttubdaki fikirlere iştirak e- bedler vesaire çok okunmuş ve se-
kan dahilinde görrneğe alışmış, mül- 1 türkçeleştirdiğimiz bir devirde ha dcnlerimiz çoktur. Filhakika rad- vilmiş eserlerdir. 

1 ' ı~ · Almanca 'r:'.....nsızca ln · d · · • Milli meselelerde de "alı.,an mu-kü nurlandıracak güneşin doğmasını a yıne • .I:' n 1 • gı- yo i aremızın programında imkan :ı ~ 
ı ı beklemeğe başlamıştı. Bütlin Uınid • lizce plaklar çalıyoruz? nisbetinde yeniliğe fazla yer ver - harrir bilahare Amerika, İngiltere 

TAKViM 

b db. ı ki Haydi degı· "şiklik olsun diye çal- mcsi, hatta müsabakalar a".:ırak ve Hindistanı dolaşarak yeni Tür-bd"ll 1 sizliklerini, e ın i eıini dimağın - :ı- k" · ta tm k · · · 12 oo 
Adres tc 

1 

çln Yirmi be:; kuru:;luk 1 mak mecburiyetinde isek bunlar musiki hareketlerini te.,vik etmesı· 1 ıyeyı m a ıçın serı konferans- · ==d:=:=!::=::d!::::=====-~ pul g!Sndcrmek l!ızımdır. d:ııı ,yüreğinden silip atmıştı. -:t lar verm· 1 T üt dd"d F 

1 
Tu··rk"electirilcmezler ·? S "k beklenen bir hizmettir. J ış, ngı ızee m ea ı ma-._ _ _ ___ ____ ___ _. (De\'amı \ ar) '.ıı "' mı· pı er kaleler, kitablar yazmıştır. Güııeı in kavı 



f'•BI 8ABA• ..... 
• ~ : Ara Bozmağa lzmir Tütün Piyasası Yeni Gümrük-" 

Bir lngiliz torpitosu Çallşan Kimdir? Neden Hala Açılmadı? .. K~=ı ...... , 
h 

v [Bqmakaledea devam] ~ gflmruk kanunu projesine son ,ek 

a Sa ra U • ra d 1 bahsine gelince, Anadolu Ajansının y• • • li vermek üzere ~lı tetkik ve ha-
Molotofun nutkunu Türk halkından ıcaret Vekılı Cevab Veriyor zır~ıklara ~ri§ilmiştir. Buhran dola-
sakladığı sözü tamamen yalandır. yısıle ve bılhassa sun harb vaziyet-
Nutku çok uzun bir hulba ile Türk İzmlr, 22 (A.A.) - Guetıeler tötüa plyasaemıa bili açıılmunş olma- ~~ sebebile harici ticaretimizin yeni 

( Baştarafı 1 hldde) mania temas etmemişlerdir. Hava matbuatına tebliğ eden ajans bunun llDWl müstahsilleri sdwıtıya diifiirdiiğtlnü ve ıikiyetlerial muclb olduğunu ıhtiyaçlarına tekabül edemiyen eski 
llQ ~yıe aevam edecektir. Elyevm müdafaa mıntakasının garbinde ha- altına arkasını yann tebliğ edeceği- yazmakta ve muhtelif Dlllltakı•ar müstahsllleri tüccana Tiearet Vekile- ahki.m battan ha§& tadil edilmekte 
t.laiben bir milyon asker, toprakla- zırlanan hava dafü toplannı faaliye- ni, geç vakte kadar ancak bu kısmın tUe diğer alikadar makamlara milracaatta bulunarak Wtün piyasaswn v~ memleketin harici ticaretine in _ 
flnı_ıa üzerinde sıkı bir talim görmek- te g~irecek bir lıidise zuhur etme_ almabildiğini iprette geri kalınaml§- bir an evvel aç•bnw için tedbir ahnmuuu istediklerini blldlrmektedlrler. kişaf bahşetmek maksadile hükumet 
tıedir.,, rniştir. tı. Ertesi günü de nutuk tamam ve Gazeteler, piyasanın açılması için len t.edbirlerin bugün mühim bir kıs- tar~md~ alınan ve alınmakta olan 
.,~iye Nazın, bunu möteakib, Ele Geçea Bir Alman Vapuru da~a muf~al sur~tte Türk gazete- muhik bir sebeb olmadığı mütaleasın- mı abnım§ ve geriye kalan cüz'! bir ~enı tt:<1bır~~le mU~azi bir gümrük 
-cınot hattından balıHederek Fran Londra, 22 (A.A.) _ 

5055 
tonili- lerme geçti ve mütalealara zemin dadır. kısmı da alınmak Uzere bulunm\l§tur. yaseti tesisı gayesme matuf yeni 

11z1ann bu hattı inşa için çok büyük toluk Alman Rhingold vapuru İngiliz teşkil etti. F.cnebi memleketlerle va- Ticaret Veldllaia Cevabi Bütün bu hazırlıkl istin d maddeler ve usuller vazolunmakta • 
fectakarlıklara katlandıklannı söyle- harb gemileri tarafından yakalana _ tan toprakları arasında bir kale vü- Ankara, 22 (A.A.) - Ege mınta- piyasanın birincikl ara b" . ~ en: dır... .. . 
~.v~ İngiliz - Fransız kıtaatının, rak bugün İskoçyada bir liman e- cııde getirerek milleti cihan efkin kasında, tütün piyasasının açılma • ma günü açılması .n.un~ b ::;ncı ~~ Gumr~~ le İnhısarlar Vekili Raif 
t;"""'e ~aU~ş olarak, orada, mil tirilmiştir. Bu vapur Alman yay: b~. ~mumiyesinden habersiz b.ir halde ~.ıu.i ~!kmenin müstahsilleri dil- birler almınJDtır. ·~:::ı,c::.ı...:n ift ; Karaden~n son tetkik se~abati_ bu 
Ilı aa vazıfesını, kardeşçe yaptıkları- day götürüyordu g ~aşatmak nasyonal - sosyahzm reji- şundurdugu ve bazı şikayetlere ma- k"" r· nf . . . ~ .~. kanunun ıhzarı faahyetlenle alika-

ilbe etmiştir. y ol~ minin tatbik ettiği bir vahşi usuldür.! hal verdiği hakkında lzınir gazetele- ~e oy u me a~tının ıcab ettirdıgı dardır. Vekil bilhassa cenub hudud-
tlt B. Belisha sözlerini şöyle bitirmiş- .. . e r Top . • Alman muharrirleri kendi memleket- rindeki neşriyat münasebetile, Tica- 1 u teahhur~~ manasını anlamak ko- ları mın~k~.ında seyahat edecek ve 

,.= Brüksel, .22 (A.A.) - Pilsendekı, lerinde mevcud bu kanunun Türkiye-! ret Vekili Namıi Topçuoğlu, Anadolu aydır. Bu ıtibarla, .alınan ~~ .. alın • ~udud gumruk merkezlerinde tefki-
llı - Ordumuz büyüyor ve her tür- Skoda fabrıkalannın 470 milimetre de cari olduğunu zannetmekle alda-ıAjansı muharririne aşağıdaki beya • makta bul~~an t~~bırler!e, tutun sa- lit, muamelat ve kaçakçılık işleri ü-

ihtimallere karşı hazırlanarak, çapında. ~~ok_ ~n menzilli altı top i- nıyorlar. 'l'ürk matbuatını takib eden natta bulunmuştur: ~ış~ndan must~sılm emın olm~ ve ~rinde etüdlerde bulunacaktır. Ve-
ılOnyanın diğer taraflanndan silah mal ettigı bıldinlmektedir. herhangi bir ecnebi Türk ef1.c.anumu-ı "- Ege mıntakasında tütün pi - ıstıkbale emnıyetle bakması lazım • kıle bu seyahatinde muhafaza umum 
: llla_lzeme gönderiyoruz. Düşmanın Müsadere Edilen Alman Mallan ~~y.esinden hiçbir şey gizlenmediğini yasasının açılması mutadın hili.fına dır. .. A • • k.uman~anı General Lutfi ve milfet-

\'letinı emniyet ve itimadla bekle- Londra, 22 (A.A.) - lktısadi harb gorür. Mahud Alman telgrafı bile, olarak bu sene biraz geç kalmıştır. ~- Hukumct, yalnız b.~ _sene ıçın de- tış ~kı refakat etmektedirler. 
~Yiz.,, nezareti, harbin ilk on bir haftası hiç bir değeri yokken, Türk gazetele- Mahsulün, müstahsile kazanç bıraka- gıl, gelecek seneler tutün mahsulü - .. Dı.ger taraftan hazırlanan liyiha 

Fransız Tebliği zarfında, kaçak kontrolü servisinin, rinde intişar etti. Molotof un nutku, j cak şekilde satılmasının icab ettirdi- nün satılması için de icab eden ted- ~rı~~e son tetkikleri yapmak üzere 
ııı.. ~ 22 (A.A.) - Havas ajansı- Alııuuıyaya aid 440 bin ton e§YRY' bilhassa bize taallGku dolayı.sile, bir ğj tedbirleri almadan, piyasanın açıl- birleri almış olduğundan önilmilzde- Gumrukl": ,V.,ıciletinde Günırilkler 
a. '8keri vaziyet hakkındaki tebli - müsadere ettiğini bildirmektedir. çok ecnebi memleketlere nisbetle bi- masına milRaade etmeyi, bizzat müs- ki sene tütün ekimine aid hazırlıkla- ~um muduru Mahmud Nedim Gün 
lil. · • dilzalp'ı · li ~. d 

· Fransızlar İki Tahtelbahir Batırdılar zım gazetelerimizde çok daha mufas- tahsilin de menfaatine aykırı gör -ı rın şimdiden yapılınasını tütün müs- n reıs gıu e hukuk müşaviri 
~ede aükfuıet berdevamdır. Parla, 22 (A.A.l _ 22 Teşrinisani aal olarak intişar etmiştir. dük • .istihsal ileminin bu menfaatle- tahsillerine ehemmiyetle tavsiye e _ ~~a Arkaç, ekon~ i§leri müdürii 

- '1nız tayyareler dün gfuıdüz açık Fransız akşam tebliği: Moskovadaki Türk - Sovyet müza- rini korumak için, ittihazı lazım ge- Jerim.,, ~a~e~. ~barosoglu, gümrük işleri 
~adan istifade ederek büyük bir Her iki taraf ta areleri bu .. kerelerinin ne gibi ruht halet içinde - - mUdu~u .. s~~~~ Anbulak, ve tetkik 

Yet göstermişlerdir. aliyette bulunm i~ B" -~ ~a neticesiz kaldığını Alman gazeteleri M •• • h s • k d • • şubcsı m~duru Recai Erdmçten mü-
q ':. 8abah gelen haberlere göre diln tayyareleri taraf~dan ı~eşf~oıişen: 1 merak ediyorlars.~ _M~skovada neşro- u n 1 u 1 as 1 n 1 n ~r~keb bır komisyon teşkil edilmiş -
......_ va muharebelerinin bilinçosu lan iki dilşman taht lbalı" . U .. lunan resmi teblıgı bır kere daha o- . . . ~: "Oç Alman tayvaresi alevler fasıla ile a · . e ırt ç gun kumalannı kendilerine tavsiye ede- F • ı • y k Komısyon mesaısıne başlamış olup ~ dfleUrillmüştür. Buruardan biri tırılmıştır. ym torpıto tarafından ba- riz. Bu tebliğ iki komşu memleket a- a 1 1 a alan d 1 Vek!lin avdetinden ve tetkikatın ik-
!.'ıııııı ~. Buna Fnnaaııın İıosutere tl raaındaki milıııısebetlerin ıuuııl bir ~'!'den. sonra h~lanacak liyilııı 
llılııd lıöıpoi ilatilnde dönmekte olan Lo dr 

2 
- 11- TaJJlll"' rub dahilinde inkioaf etmekte oldu - - ~---·- Buyilk Kıllet Keclısine sevkolıınacak 

~ bir keşif tayyareaini ilive et- ta ;.esia, b: (A.A.) - _Bir d~an,ğıınu göstermeğe klfidir. (Bat tarafı 1 inekte) 'kindar duygulan yeniden hareket~ tır. . .. 
..., ı.aı.. eder. Bu tayyare bir lııgiliz nu~ . . sabah İn~'.' ce- Sovyetlerle uzun senelerdenlıeri maauıı mllteakibsıkı bir kontrol al- getinnek ve memleket dahilindeki ~ Karad~ ~,ı'8iıatioin oa 
-.ı at'eainin taarnmına uğnyarak Iİ kasa garbismd~ bır fehir ile bırkaç mevcud sıkı dostluk münasebetleri . ,tına alınarak orada çaJışmağa devam hasımlara, ezcümle karacebhe men- beş gun kadar silrecegı anlaplmak-
C\,,ı.~ üzerinde düşürülmüştür. lik ~. üze~den .u~U§tur. Teh- mizi Karadenizin ve Balkanlann ma- etmi§tir. Enkaz siırtematik surette sublanna karşı harekete geçmek için tadır. 

t. -:'"'illede Alman topçusu bilhassa d ; ıp.reti venlmemış~r. Hava mü- suniyetine aid tedafüi bir ittifak mu.'tasnif ve tetkik olunmuştur. bahane teşkil etmek üzere bir sui· İnhisarlar TejJdlit Kanama 
~ ~-nııntakasında büyük bir fa- : a:r:a~aryaları faalıyete g~~k ı ah~enam~i. ile bir kat daha kuvvet- Bir çok gün, gece gündüz devam kasde ihtiyacı olduğunu Hesse söyle- zı Hazırl~ak~ olduğu evv~ ya
~_.. .. löetenniştir. Alman topçuları ~ ~ pek yWcsekten uçmaga ıc- lendırmek ıçın müzakereler cereyan eden çalışmalardan sonra polis di - miştir. Hesse, kurban verilmemesi .~ış 018? .ınhisarlar umum müdür
~ nıevzilerinin derinliğine ate§ etmi§lerdir. Tal?'areye bunda_nletti. namit parçası, vida vesaire gibi ei- prtile mutabık olduğunu beyan et· ~il~ teşkilit kan.un~ projesi son tek 
~- Fransızlar buna derhal ~nra avcı tayyarelen taarruz etml§ Bu müzakereler izah edilen sebeb- nayetin nasıl yapıldığını göstermeğe miştir. Fakat Himmler ısrar etmiş u_nı al~ ve ~alı cıhetlerin tetkiki -
~ etmiı ve Alman top mev- tir. Bu ~arekAt eanııauıda dilfınanJ ler yllzüııden bir neticeye bağlanama-' yarıyacak ufak bazı eşya bulmuş - kurbanlara da ihtiyacı olduğunu, ak- çın ~"?Je Malıye .Vokiletlne gönde -
~ Pl)'ade mevzilerini hedef ola- tayyareaı damlara yaklqıncaya ka - dı. Fakat biz bundan dolayı Sovyet- tur. Bunun üzerine bombanın saat si takdirde. suıkasdin hakiki olduğu- nlmıştir ... Orada süratle tetkik oluna-

•Iauetır. dar alçalml§tır. Jere karşı hiçbir infial duymadığımızı sıstemli bir bomba olduğu anlaşıı- 1 na hiç kimsenin inanmıyacağını söy- rak. bu gtlnlerdc v Gümrükler Vekileti-

'-..~Yuwı Jla.rb Tebliği Shatlaad Adalanna Taarruz ?!b~ kom~ul~rımızda da bi7.e karşı bir dığı _gibi bombanın muhtemel cesa- 1 lemiştir. :..::.d~~~~::!~~-~aber alınmıştır. 
~ 22 (A.A.) - Umumi ka... Londra, 22 (A.A.) - ShaÜ*nd a- ıgbırar -hl88ınin vOcud bulacağına ih- met ıle konulduğu yer de teabit olun Nihayet eefler, kurban verilmesi- E k. e· .... _ .. __ 

°""bildiriyor: dalanmn muhtelif mıntakalarmda thnal vernıiyorw: ve böyle bir şey muştur. Huaual saat sist.emlnln bnlu- ne, fakat bunlann ehemmiyetsiz kim- s 1 ır Sporcumuz 
' cebhesinin muhtelif noktala- hava tehlikesi işareti verilmiştir. Düşıhıss~tm~yo"":. nan ~alan çok kıY?'e~ emareler seter olmasında mutabık kalmışlar- v f t Eıı· 
~ hatır topçu faaliyeti olmuştur. man tayyareleri, gemilere karşı taar Çünkü vazıyette. menfaatlerde, si- verm~~ır. Bu esaslar ti7.ennden, dev- dır. e a 1 Si-loııtev~de Alman hava ordusu ruza geçmişlerse de, hava dafü top- yasette değişmi~ bir şey yoktur. Eski let g~ı poli~i azası~~aı:1 _mürekkeb Her ~y, önceden lcararlaştınldığl Bedc•n Terbi esi h _ 
~ &l'a_zisi üzerinde Scapa Flow'a çusu tarafından pUskUrtillmüştür. dos~u~n Uzenne k:ırulmak istenen hususı k?mısy~n. muenmı araşt~r- ve b\nzım ed~e~ program mucibince ~nhğınctru?: tanbul Bölgesi 
'-'· ..!_enıden keşif uçuşları yapml§- Düşman, nhtımda bulunan bir deniz ye,?ı bınadan vazg~ılmesi eski dost- mak bah~ınd~ ışıne dev~m etmı~, cereyan etmıştir. Bucrgcr Brankel- Fencrl:>ahçe kl""b.. .. .. .. . 
it~: •t111aız topraklarında yapılan ke tayyaresine bomba atmış ve tayyare- lugun bozulması için bir sebeb teşkil Alman milletınden gelen bınlerce mil- ler birahanesi bir İsviçre kumpanya- , k li u umuzun muessıs 
L • ed Zat b · · · · · -h'dl t tk"k l ·· · · · · · öw \e ıymet uzuvlarından Galip'i ~ ~ Fransanın cenubuna ka- yı tutuşturmuştur. İnsanca zayiat emez. en u yeru hına, yanı ıttı-.~ ı er e ı o unmuş ve mucrım sına sıgorta edılnııştır. glcdcn son- ramızd k . a-
~ tıhnıştır, Ayni gün, bundan yoktur. fak, son Sovyet - Alman anlaşmasm-1 gittikçe daha ziyade çember altına ra saat bcşde Münib hastahanelerine Ce an . :y~ttik. 

de Yapıldığı gibi bir çok avcı Bir tagtuz Torplt.olu llaaara UL-~ dan sonra esasen lUzumsuz hale gel· alınmıştır. Çember gittikçe darlaşll11f emir verilerek, hazırlıklı bulunmaları köy ntaazesdı ıdaugun saat 11 de Kadı -
lı.:".'~ &•- · ti Aln il · · h tı · tef rrü b"ld" ·ı · · 

8 
n n kaldınlacaktır ... ~ Almanyanın garb budu • Londra 

22 
(Rad ) _ Gibs" m11 . ıanyanın Balkanlara ve Ka· vem cnmın aya en ınce e a- ı ırı mıştır. Bombanın, Hitler çık- Te kil Atım . • .. 

Sı lrıUbafazası için hazır bulun -f pitoeu bi; ma yo k ı tor: radenize inmesine Türk • Sovyet itti- tına kadar tesbit olunmuştur. Bütün tıktan sonra konulduğu anlaşılıyor. daşlaş a ıza mensup. klüp arka -
~· Bu tayyareler;. dilf _ l'IUDl§lır. 

21 
ı:.ı,-;;:. hasara ug fakı mini olauktı. Türk_ Sovyet it- bunlann neticesinde milcrime \'8rtl- Suikıuıdin akabinde, bunun, Entelll- bulu nıu;: ~naze meraaımiııde hazır 

.;;:::===============y=~~v;a;;ı~.~=== Ufak mü7.a~ereleri bu maksadla baş-lm13 .olduğu k~~~ g~l?1iştir. ce~ Servis tarafından yapıldığı ha- ve a:e:te =r yukarıda Yazıh saat 

1 m T 
lamıştı. lkı arada. Sovyetlerle Al • Nıhayet mücrımın ıtıraflan, tah- ben etrafa yayılmış, ve suikasdin . ti . bulunmaJan eJ."tll; 

a nya a m A b manl~r anlaşınca, Alınanlar için Ka- k~kat neti~inde va~!an neti~yi ~ sö?.de fail.?ti~ ad~ daha belli olmadan, mıye e rıca olunur. 
• radenız ve Balkanlar yolu zaten ka- yıd eylemıştır. Tahkıkatın bır nok- Alman hükumetı, 10 teşrinisaniie, • •1. . •• k Alt A pandı. tası, Elzer'in ne d~rece .ince bir su- Beme müracaat ederek suikaadin Jngı iZ - ıtalyan " a 1 na l ı n d 1 Binaenaleyh, Türk - Sovyet ittifakı ret~ ~şmış oldugunu ısbat etmek- müşevviki sıfatile benim iademi is- 1 . • yapıl~asa da vaziyet değişmezdi. tedır. İtiraftan sonra E~~r bazı ~e- nemişti. . ıcaret Anlaşması 

'- Bizim bu noktayı böyle uzun uza- se.l~le~e ceva~ ve~e~ ıc;m MUnıhe Bombanın, Hıtler çıkıp gittikten 
...... ~ ( B&ltarafı 1 incide) ı~l t.edbirleri kareısında alınacak dıya izaha girişmemiz, daha ziyade götUrulmek ıste~l§tır. Eber o ~- sonra konuldu~'ll kanaatini bana ve- -~"dra, 2~ (A. A.) - Hariciye 
~ h ••. .L .devletler, hukuk kaide- vazıyet hakkında henüz malftmat v Alman gazetelerinin Türk • Sovyet man bu seyahatin lüzumsuz oldugu- ren şey, Hitlcrir. kendi gittikten son- musteşarı BuiJer, İngiliz - ltaıyan 
~ ~ çıkmamak h~us~n- nmıiyeceklerini fakat bitarafların :a mUnaae':>8tlerini bozmak, Türk etki- nu bildi~iş ve. ~ayet ~u.dil olan _pli- ra paUıya\'.ak ~>ir bomba bulwıauğu- anlaşm:ıs1JUD her ~ memleket ara • 
~~den dolayı flllldiye pacakJan mukabeleyi merakla bek- numumıyesine Sovyetlere karşı şüp- nın bütün tafsilatını ıhtiva eylıyen nu bildiği yeI"de durmaktan hoşlan- sında daha sıkı bır iktisadi elbirliği, 
~~ tevakki et~eri lediklerini aöylemektedirler. he ve husumet telkin etmek, Sovyet- be~~~ta bulunmuşt~r. Can~, evvel& mamıştır. ~~pılmasını temin etmek üzere daha 
~ ~ -1< meebunye - - ~- !ere de Türkiyeyi garb demokrasile- polıa ıçın ııatılaeak bır keyfıyet tet-1 George Elııet adını kat'iyyen ta- .yı ı;arck>r •ramak mokaadile daim\ 
~ • • . Loııdra, 22 (A.A.) _Bitaraf ınem rile mualıedeııini bir dllıımanlık ileti kil eden bir meaeleye de tenuuı etmiş nınııyonım. Bu iainıde bir kimse hiç ~'.' ko':":" teşkilini derpiş ettiğini 
~ ~ denizaltı harbine mUte- leketler matbuatının deniz yolu ile 1 makamında kullanmak ister gibi gös- tir. Bıdayette yabancı memleketlere bir zaman kara cebheyc mensub bu- -oylem ştır. 
~ Dh.-~ _ ~~ 1930 tarihli ~yanın bu memleketlere yapa- termek arzusile neşriyatta bulunduk- do~ ~tm~k .isterken Elzer bilah~re lunmuş değildir. lapanya ile Ucarl 
~---ueaesını ım:ral•mıg bir cağı ihracatın tevkifinden doğacak lannı göze çarptırmak içindir. Asıl gerı dönmüştür. Buna sebeb, BUr- Halka Sorulan Dokuz Sual mUnaaab~bmız 
~ 1!:ı lll~ahed~ bilih~, Al- f~etli neticeler hakkındaki endişe- kendileri ~yJe iki yUzlU, yalancı birlgerbrau Keller'deki to.plantı~ gerı Kope~~ag, 22_ (A.A.) - Politikcn Ankara, 22 (Hususi) _ Hüküme-S "a taduebi .ıw:nne, 28 agustos lenne, Londra resmi mehafill töyle siyaset takıb ederler, sonra da bir ~ı_ra.kılması hal~ln~dakı resm.ı teb· gazetesının Berlın muhabiri yazıyor: timizle ispanya cümhuriyeti 
tı.:: S.., edilmiştir: Bu m~ eevalı vermektedir: Türk ~lesinin lıiçbir kaadi tazam- 1':11~· Bunun _Dzenne ~!zer ~ye - Elser'in tevkifine ve itirafına rağ- Jaki ticaret m ı"1ıedeııi fesh= S""1 batınım. muclbmce, tüccar Şurasını hatırlamak lllzumlu ola. mun etmiyen ufak bir yazısım .AJ- tını hazırladıgı y~re .d?nm~e mec- 1 men, Alman polisi kendisinin bilhas- tir. Bundan biiyle İspanya ile aramız 
~ '- taadan evvel, yolcula- caktır ld İngiliz hUkOmetinin arzusu manya aleyhinde bir tahrik eseri ad- bur kalmıgtır. Führen suikastten 1 sa hangi mahfellerle temasta bulun- daki ticari mUn:ısebnt 2 7005 _ 
s_~.:::•m hayatlan em.- bu Yeni uoullln de tatlıikiııde, bitaraf dederek llkiyete ve tecavilze kalkar- ~':""' m~d'.":"~ ~iye, ~ile· duğunu arqtırmaktadır. Bunun de- rah genel ithalit rejimi karar:.":: 
" 1'la ak earttır. Halbuki! tti~lann minnetlerini mümkün ol- lar: . nm ıçm aksi . ~~ırını ~~termıt~· elili Gestaponun halka sorduğu do - sinin 4 üncü maddesi hilkilmleri da-
~~ kazazedeleri d~ kadar fazla aempati ne nazarı ~~ Alm~ - Sovyet münasebet- Muka~deratı ıla~ıyeye .ikı kere ~u- kuz sualdir. Keza Elser'in Stutgrad- iresinde cereyan edecektir. 

""-. .__ - bırakmaktadırlar. dikkate almaktır. lenıu bozmaga çalışmamıza hiç ıu- teşekkır olmaklıgımız lazımdır. Çün- dan İsviçreye kaçacağı yerde niçin Al 
~"' _........ KanuU Tekrar edelim ld, alman t.edbirl zum yoktur. kU bu adamın tevkifi ölçillmez dere· geri geldiği merak ediliyor. Else.. man CaSUSU 
~ bl. <A-A-ı - İtalyan Biyaol rin Yeııine hedefi, mf Alıııaıı_::; Sovyetler elbette Mein Kaınpf'ı o- eede bil~ bl~ kıyııleti haizdir. Her itiraf ettiğini iddia eden polis, ,.;.:: mahkilm Oldu 
~ '-t taraf gemilerin fima1 yabancı dövizle elde etmesini güçle,- ku~~ ve n~_I~ samimi ve kal- halde swkasdın yabancı memleket- zamanda suç orta.klan aramaktadır. Belgrad, 22 (A. A.) _ Müdafaa 
~'-~faalıj Uste uğradığı fellket- tirmektlr. bi hiasıy~tlarını ogrenmişlerdir. Türk lerde hazırlandığı ~but bulmU§tur. Elser, Vandelubc'nin akibetine uğ- mahkemesi, Luiblianalı doktor Jemec 
~ ~ tere tarafuıdan Alman Papum Takblld gazetelen bütün netriyatlanıu Sov- ?tto Struaer in Beyanatı nyacaktır. Fakat İngiliz Best ile isminde birini Almanya lehind 
\ ....... ~ - hakkın- Vatilwı, 22 (A.A.J _ Papalığııı yet - A1ınaıı mlinaııebetleriı ilıWe • ~ 22 (A.A.) - Havaa ajanaı Steveıuı de idam edilecek mi? Bun - susluk auçu ile 15 ııeneye .,.:;,:,.; 
~, ..... .,..-uen kararın derin in -~ organı olan Oaaervatore gaze. ~ia etseler ~ein Kampf'ın bir cUm- bildirıyor: . . . lann Holanda arazisinde tevkif edtl- etmiştir. 
~~lar. tesı, ~anya tarafından tatbik edi- lesı kadar tesı_r yapamazlar. Biz Al- ~~P? tarafın~, 8 ~dikleri bahane edilerek tahliye edi- p d . . ~"'Sı ~tı, Fransanm c1a 1en demza1tı harbi U8Ullerini liddetli manıar aıeyhme bir propagandaya ~asdinin müretteb~ olmakla ıtham ıecekıen şüphelidir. rav anın Fınlandı-
~e--abluk•-- ~d etmekte VfJ - ma;ynleriıı I~ gört1raek bunu onlann hece- edilen ~oebhe ~ı Otta~· Brükaelden bildirildiğine gör., Ber yaya yeni bir hücumu 
~~~kaydettikten sonra hıJhassa bitaraf memleket gemileri. nksizliklerıne ve hatalanna terkede- Havas aJansmın bır muhabırıne §U lin gazeteleri Gestaoo!lun tebleig·le- Kopeııhng 22 (A A ) s 
..._."il ...:_- &YJıi da · nin yolu üze · dökWd"M4 . riz beyanatta bulunmuştur: . . . ' · · - ovyet .,11..~ zaman verdik- nne --& .. nü söyle- · nnı tefsıratta bulunmaksızın dercPt- Baltut f1.oaunun kumandanı K 
~ hlı-.:. Alnıanya menfaatle- mektedir. Bu gazete, bqeriyet ta • HUseyla Oahld YALÇIN MUnih suikasdi Himmler tarafın- mektedir. . u p d ' omo-
b~ bir darbe tefki1 • • nunlarma muhalif olan bu hareketi dan tertip edilmietir. Partinin bana so~ ~ya rav a gazetesinde Fin 
~· takbih etmektedir. ~ h~Ometinin aerııeri maynler teh- çok aadakaUe merbut bulunan bir R.bbantrop nltanı alı!I ~~· .~ tehdidKıııiz bir ıııakale 

aa ( lfe Yapacak f Bohnda bglt.en ile Vapar likesındeıı dolayı ıararla vukubulan mensubu, bana bunun kat'i delilini Stokholm 22 (AA ) - S k eşre mıştir. 
4..\.) - HUkimıet me- 8eferlerllll ._ ... wıw tavsiyeleri üzerine HoJanda limanla- gösterdi. 1 Dagbladet , ıes· : .Be l' vcns a . Makalede, halen Libau ve Windau 

.in .a- .a:n.w nndan lngiltere . . gaze ının r ın muha - lım nlaı a.cık1armda 
"'liJi• mukabelebil- AJmtcdam. 22 CA.A.) _ Holaıı- ..n. tatil edilml~gemı seferleri bu _Suika~ projeal, filhakika bizzat biri, Von Ribbentropa, Leri.n nişanı d ~ ~ Du6 ve Osel 

•- ,.. • ~enn eaeridir. İngiltere)'• brp --ıM,.ıw .. ı 1.11..ııı--1-6.-...111- a a arı arşısmda deniz manevralan 
•-..........- uaw-.uııgg; laplmeJst.a olduiu blJdirWJOI". 
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A lman Denizaltı Gemi/erile Mücadele 1 ~ .. .-· • · ~~ı~!,Y 1 
~ 

Büyük Harbde lngilizler De-1 Türkçeye çeviren: ttOsEYIN cAttt~ YALÇIN ili 

nizaltlları Nasıl Avlamışlardı? ! HARB PROPAGANDASI 1 
'' • • • - ea - cude getirdiği bir cüzamı men'a edebileceğini takdir ettim. Maama-

- Denizaltı harbinin §iddetlendi
rileceği yolundaki Alman teMid
leri karf""nda lngiliz ve .ll'ranaıa 
deniz makamlaruıın ne gibi ted
birlere baş wrduklannı tabii bile· 
meyiz. Bildiğimiz bir §ey varM o 
da 1914 - 1918 Cihan Harbinde 
de Almanlann tahtelbahir harbine 
büyitk bir ehemmiyet vermiş oZ
iuklan 16.kin umdukları neticeyi 
ılde edemiyerek harbden nuığlub 
11ktıkU:ındır. 

Geçen harbde denizaltı gemiai 
.ıüsbütün yeni bir silahtı. A8ırUır .. 
ca denizlerin sathında çarpışarah 
Okyanusların hakimiyetini eld6 
etmiş olan lngilizler ilk defa ol· 
mak iizerc karşıla§tıklan btt göze 
görünmez düşman kar§ısında du
roklamışU:ır, lcikin kendilerini top· 
kıyıp şiddetle mukabelede gecik· 

. mernifiudi. 
Aln14n denizaltılarile muvaf f a-1 

kiyetle mücadele için lngiliz 'bah
riyeainin baş vurduğu tedbirler 
lngiliz inad ve 8abnnın birer hari· 
kaaı idiler. Bu tedbirler karşısında 
denizaltı harbi tamamile i[lôs et
"'İf ve düşman denizaltı gemileri 
birer birer avkıtıarak limanların· 
-n çıkamaz bir hale gelmişlerdi. 

Cihan Harbinin çetin tecrUbe 
devrelerini muvaffakiyetle başar-

1 ~ 
Markscılığın müşahhas misali wan dılmış sahayı artık tekrar elde et- yi muhalif parti nezdinde tedkik 

- Sosyal - Demokrasiye karşı vazi- mekten aciz bulunacağı keyfiyeti- ve tetebbu etmek lazımdı. Çünkü 
yetini değiştirmek düşünceleri içi- nin anlaşılması ile sabittir. bizim tarafımızdaki faaliyet bu ba

Y•z•n: A. Cem•l•ll .. ln B•r•collu ~ ne daldıkça bu felsefi mektebin ye- Kendi kendilerine verdikleri ad kımdan çok geride kalıyordu. Al
j rine konulabilecek bir mezheb bu- ile, "burjuva,, partiler hiçbir za- manlar tarafında mühim nisbette 

l
-:::!111 lunmadığını daha kuvvetle teslim man "p__rolete~ya,, kiltlelerini kıskıv bir propagandanın kat'i yokluğu

ediyordum. Marksçılığın mahvedil- rak baglamaga muvaffak olamıya- dur ki her askerin gözüne açıkça 
E diğini farzedersek, halk kütlelerine c~k1ard1r. Çünkü ~urada biribirle- bahyordu. Bu mesele He daha esas- , 

1 gıda olarak ne verilecekti? Taraf- r•n~~n kısmen tab~ı olarak, kısm~~ ~ı surette meşgul olmamın sebebi 
darları arasına mildir sınıflarını sun ı surette ayrı bulunan ve mu- ışte budur. 
az çok kaybetmiş ameleler sürüsü- tekabil vaziyetleri ancak bir mü- Zaten benim teemmül ve milli-

1 
nü alabilecek hiçbir fikir hareketi cadelc vaziyeti olabilen iki dünya haza için bol bol vaktim vardı: 
mevcud değildi. Beynelmilelci bir kal'şıkarşıyadır. Fakat burada en Fiili icraata gelince, düşman bize 1 
müteassıbın, sınıf mücadelesini genci galib gelecekti, ve bu da pek parlak bir misal gösteriyordu.

1 terkettikten sonra, burjuva bir Markscılık olacaktı. Çünkü bizde eksik olan şey ha-

li partiye yani yeni bir sınıf teşkıla- Hakikaten, 1914 de, Markscılık sım tarafından işitilmemiş bir ma- I 
== tına derhal girebileceğini oüşün- aleyhinde bir mücadele düşünüle- baretle ve hakikaten dahiyane bir 

l
e; mek manasız ve budalalıktan da bilirdi. Fakat bu tavr ve hareketin isabetle tam zamanında tatbik olu- iii 

fazla bir şeydir. Çünkü, muhte- yerine koyacak ameli hiçbir şe- nuyordu. Bu düşman harb propa-1 
= li( teşkilatlar için ne kadar nahoş yin bulunmaması yüzünden, de\•am gandasından, ben gayet istifade 
il olursa olsun, inkar edilemez ki edebilmesi §Üpheli idi. ettim. Fakat zaman geçiyor, bu 1 
1
- burjuva polıtikacılarından birçok- Burada mühim bir eksiklik var- j derslerden bir an e\•vel istifade et- ı 

lan nazarında, sınıflar arasındaki lı. meleri asıl lizım olanların kafa.la-
• 1 1 mesafe, siyaset bakımından onlar İşte daha harbden çok evvel be- rında zerre kadar bir iz kalmıyor-

1 Bir ı.u gemisinde aydurma daJa gizle ı- için gayrimüsaid bir şekilde tesir nim fikrim bu idi. Bundan dolayı- du. Bir takımı başkalarının verdi-
• 11811 Rm)! top . • yapmağa başlamadığı müddetçe, dır ki mevcud partilerden birine ği dersleri kabul cdemiyecek ka-

mrde g~~en lııı . heyeca'!'ı macera 1 yeti denizaltı gemilerinin ne mil!eitı- , gayet tabii görünceektır. girmeğe karar veremiyordum. Sos- dar kendilerini kurnaz zannediyor-
-ve .serguze§tlerin, o kdbualu aene- mel bir taarruz sili.hı olduğunu A.1- Ei! Bu hakikatin inkin sadece ya- yal - Demokrasiye karşı "parla- lar, birtakımlan da icab eden na-
Zeri Ytı§amtf olanlann büyük bir manlara öğretmiş oldu. Beş gün aon- il !ancının yüzsüzlüğünü ve ayni za- manter,, bir partiden gayri her- muskar hüsnüniyetten mahrum 
kısmı tarafından da unutulmU§ ra diğer bir Alman denizaltısı, "U. 1 manda aptallığını isbat eder. h~ngi bir har~keti~ fıkdanı hase- bulunuyorlardı. 
olma8' pek muhtemeldir. Ve bu 18,, Padökaleye giriyor ve "Atten- !!I Bilhassa, büyük halk kütlesini bıle amansız bır mucadele açılma- Hasılı, bizde bir propaganda var 
itibarladır ki burulan bir çeyrek tive,, isimli hafif kruvazörümüze ta- lli!il hakikatte olduğundan daha ahmak sı imkansızlığının bedahati de bu mıydı? 
asır evvel denizlerin sahne teşkil arruz ediyordu. Fakat ilk tüccar ge- ı = zannetmekten ictinab etmelidir. mütaleada beni teyid ediyordu. 1 Maatteessüf buna ancak menfi 
ettiği o çetin ve korkunç mücade- mimizin bir düşman tahtelbahri ta- 5 Siyasi işlere, hissiyatın akıldan da- Bu mesele hakkında en samimi 1 bir surt.t~~ cevab verebilirim. Bu 
lelere kı8a bir göz atmanın hem rafından batırılması daha sonra ol- 1 = ha doğru bir hal çaresi gösterme- arkadaşlarıma çok kere açılmış- ~ahada fııhyata çıkarılmış olan §eY 

geçmişi cankın<lmnak hem de 
0 

muştur. Filvaki "Glitra,, vapuru bi- ~ si nadir bir şey değildir. Fakat tım. . ı lerm kiıffesi başlangıcından itiba
günlerin vak'alarmda~ bugünün rinci~~şrinin yirmisinde batırıldı. Al- 1 halk kütleleri tarafından alınmış o- . lşt~ b.ana ıl~ defa ~l~rak ile~id~ ı·~n o derecede yanlış ve :ksik idi 

tı gun sonra Belçika mültecilerile !!!!! lan beynelmilel vaziyetin manasız- sıyası bır fa~lıyete gırışmek fıkn , kı Çrlk kere açıktan açıga muzır 
W1111.-1Nr...._-~.-:---:-..-oı-~.._~""'~~- dolu olan "Amiral Gmıtom,, Fransız El lığı OJiların bissiyatlanmn man- o zaman geldı. j olmasalar da tamamen beyhude 

vapurunu bir Alman denizaltısı tor- ~ tıksızlığını kafi derecede irac ede- Asıl bu sebebden dolayıdır ki, o bulunuyorlardı. 

' . 
' 

1 ,, 
/. 

pilliyor ve bu suretle tüccar ve yük § ceği mütaleası sadece ceulhcü de- tarihdenberi, dostlanmdan mürek- Ahtı.aL propagandası derin bir 1 
g~ilerine kaT§ı da denizaltı harbi 1 mokrasinin, liderleri hemen mün- keb küçük .m~hfelde, har~en so?- tedkikden geçirilince, şekil itibari-
başlamı§ oluyordu. ;;; hasıran burjuva karargahından ra, ~eslekı~ın yanısıra, bır h~tib l le gayrik3fı, psikoloji bakımından 1 

Bu vaziyet karşısında ne yapacak- l!!I çıktıkları halde, daha az gayri ma- ~fatile fa~lıyette bulunmak nıye- esasda hatalı görünmek icab eder- , 
tık? Sonraları sayım gittikçe artacak 1 kfıl olmadığı düşünülmekle esaslı ti~~e ol.dugumu ~ok kere temin et- di. 
olan "yardımcı karakol gemileri., ı surette derhal reddedilmiş olur. mışımdır. 1 Öyle geliyor ki bu ilk sualden 
teşkilatının kurulması, torpidopot _ E!I Milyonlarca burjuva her sabah Ya- Hakikatte, bu bende pek karar- ' sonra, mevzuu bahsolan şeyin ne 
larla kendi denizaltı gemilerimizin =- hudileşmiş demokratik gazetele- laşmış bir fikirdi. 1 olduğu anlaşılmamıştı. Yani: pro- ı 
mücadeleye iştirak ettirilmesi gibi == rine dindarane bir hürmet arzet- ALTINCI BAB paganda bir vasıta mıdır yoksa bir 
tedbirler arasında "tuzak gemileri,, ' 6 tikleri müddetçe bu efendilerin, gaye mi? , 
nin kullanılması da düşünüldü. Res- ii bira~ baş~a türlü ~azırlanm.ış ol- Harh Propagandası Propaganda bir vasıtadır ve, bi· 1 
men bu tuzak gemileri "hu~usi hiz- § sa bıle, nıhayet ~ynı necaseti yut- Bütün siyasi vukuatlan dikkatle naenaleyh, gaye bakımından hak- El 

me~. memur sefain,, ismi altında zik- §! maktan başka bır şey yapmıyan takib ederken, daima, propaganda kında bir hüküm verilmelidir. Bu 1 
redılıyordu ve ~y~seferleri etrafın- § "arkada~lann,, aptallıkları .ile eğ- faaliyetine fevkalade alakadar ol- sebeble, şekli hizmet ettiği gayeye 1 

--~~---~~ -:.__ _ da o kadar derın bır ketumiyet mu- ;;;; l~nmelerı çok yakışıksız bır şey- muştum. Ben propagandayı Sos- 1 müzaheret için münasib bir suret-
• • . . hafa.za _olun~yordu ki bu esrarengiz ~ dır. . _ . yalist - Markscı teşkilatların esas- , te intibak ettirilmiş olmak lizım- ı 

Meşhur tuzak gemT!hWea. "Mltchell,, )ClkenliKi gemıler~n milre.ttebatı bile hangi nok I! . Onun ıçın her şe~~ ragmen bı~er h sure~te vakıf oldukları ve bir üs- ı gelir. Yine ayni derecede aşiki.r-

ttllf olan /ngiliz bahriyesinin bu d-Oğurabilec~ği Mdi8eler hakki! da taya milt~veccıhen yola çıkıldığını ı vak~a. olan şe_yıerı: ıti:azd~n çekin: t~d ~l!le k~lla~ılmasını bildikleri dır ki, umumi menfaat bakımın- ı 
~ harbde de aii§man denizaltı bir fikir peyda P.hı~, .k brıkımın.taa ancak denıze aç~ldıkta.n so.nra öğreni-

1 
Ei melidır. Şu v~kıa ın~ar edıle~~ kı bır sılah telakkı ediyordum. İşte bu ~dan, ehemmiyetleri muhtelif bir • 

r'1Qrı-uzmıu mııooffakiyetle berla- i8tifadeli olacu.?ı:ıı ·..i<.i~ıi11aük. y~rla:W· Bu yüzdendır kı tu~k. ge- 1 sınıf mesP.les~n.de, bılh~ ıntih~- s~retle pro_ı>a~an~anın . münasib ' takım gayeler mevcud olabilir. 
l Gf edweOilecck bir kabiliyette bu· • • • mıl~rı~e sonraları "Sırlı gemı,, ısmi & ba~tan ~~el ılan~na. musa~aat ~- bır surctt~ Jstı~~lı hakıkaten bir Binaenaleyh, bir propagandanın 
"t&dugunu iddia etmek kehanet- 1914 Cihan Harblnde dU~man d verıldı. 1 Jcbılecegı uzere hıçbır veçhıle mun- sanat teşkıl ettıgıni ve bunun bur- haddizatındaki ehemmiyetini muh-
1"~luk 8ayılmamalıdır. ' nizaltı gemileril'!e kaışı alınmış oı::ı ilk tuz•k aemlal hasıran gay~~m~ddi ınes~lel.e~ me~- juva partileriwnce hemen hemen telif surette takdir etmek kabildir. 
lcı Ge~en harbdc lngiliz ve Fransız- tedbirler sayısızdır. Likin bunların Denizaltı gemisi a\•ına k ·ık 1 z~uba~s degıldır. Kavmımızın bu- meçhul kaldıgını erkenden öğren- Fakat harb esnasında uğrunda 
ıe; ~izaltı .silahını nasıl yenmiş- aramnda en tesirlılerinden biri "tu-j "Tuzak gemisi,, yahud "Sı;tı a:~i yuk bır kısmı tarafından hisse.di- dim. ~al.nız Hıristiyan - Sosyal ha- harbedilen gaye insanın tahayyül 
bi dı1 Harbin 8onuna kadar sıkı zak gemileri,, olmuştur. 1914 yılı sonteşrinin 29 g .. :: : I! len sınıf gururu,. kol amele~ınc reketı, bılhassa Lueger zamanında, edebileceği gayelerin en necibi ve 
.: .aurette gizli tutulub Alman İngiliz korvet kaptanlarından Şat· teslih edilmiş olan "Vitto:cu !1:~ !5! karşı. pck~z ~a~dır ve ehemmıy~t bu aleti istimalde oldukça bir üs- en muazzamı idi. Bu, kavmimizin 

?it.? • kuvvetlerinin imhasından terton "Alman denizaltı gemilerine rudur. " P ~ ~tfedılmesı gıbı a~cak serse~ıe:ın tadlık ~erte~ine ~ükseldi ve mu- hürriyeti ve istiklali idi, emniyet 1 
~ra ıf§a olunan merak gıcıklayı- kaT§ı tuzak gemileri,, isimli eserinde Zahiren zararsız bir şilebe benzi- e 'c hayalpere~tler~n. m~hayyılesın- vaffakıyetlerının çogunu ona borç- idi, istikbal için ekmek idi ve mil-

Ve ı. ..... ccan verici r.areler, ara- der ki: "V"tt · h 1 de mevcud bır hadısedır. lu oldu. Jetin §eref ve namusu ı"dı· k" eI-fiQ ·~a :r I yen ı orıa,, akikatte mükemme- ı 8iı" ~5 yıl geçtikten sonra, yeniden "1914 yılı eylfılünde Almanların len teslih edilmiş bir denizaltı gemisi g .Diğer ~araf~an, "~üne\"Verleri- Fakat ilk defa olarak ancak yevın cari olan muhalif mütaİeata- ı 
ttu """ meaelesi halitıi almtf bulu- "U. 9,, markalı denizaltı gemisi ta- avcısı idi ve düşman denizaltı gemi- = nıız,, denı!en kı.ms.ele.rın muhakeme harb esnasındadır ki muvafık su- ra rağmen, böyle birşey vardır ya-

~orl?r. rafından "Abukir,, sınıfı üç zırhlı terinin faaliyette bulunduğu mınta- ..-= kudretlcrın~ekı zaf ışte bu _muh~~- retle idare edilmiş bir propagan-ı hud daha doğrusu olmak lizımdı. 

~·~-~~·-~---~~~ ~- 7~~~aj ,;~~~~ 
fl)o lU.hya; görüyor musun ne ya- miyordu. Hatta, galib gelecek oyun-

........ r hiziınki?.. lan bile almıyordu. Ali ağa, üç saati bulan güre§ten - Gözlerini silerlerken bir aralık 

......_ i:vet ağam .. öldürüyor herifi.. Yavaş yavaş herkes anlamıştı. De· • sonra, sabırsızlanmağa başlamıştı. 1- kulağına fısıldıyamaz mısın? 
'dett/lerkes, farkında değil, mağlub mek Aliço, kırıcı, ezici ve hasımlarını I!' 26 JENE BAŞ PEHLIYA"LIK EDEN MEŞHUR kide birde kahyasına şunları söylü- - Ne gibi ağam? .. 

........ ~rzannediyorlar. bir daha karşısına ve meydan yerine ı ·_. KEL Alı·rONUN Gu."RECLER·ı yordu: - Ne gibi olacak? .. Hasmını ça-
' 

8 
et!.. çıkamıyacak hale getirmek istiyen ,,.. f - KAhya, Aliço ne yapıyor?. buk yen diye! .. 

' u herif bir daha Aliço ile bir bir pehlivandı. - Çok uzattı bu güreşi!.. - Ya beni terslerse .. 
, ~ltın verseler güreş tutmaz.. Aliço için bir an evvel güreşi bi- Noı 19 YAZAN: M. Sami KARAYEL - Üç dört saatlik bir güreşten - Ne yaparsa yapsın .. 
~' İ§~akkak ağam... tirmek ve hasmı Makarnacı gibi sonra, ne yapabilir? - Peki ağam ... 
~le. , Aliçonun güreşleri hep yorgun olmadan tekrar güreşe tutu§- - A be; bu herif güreşçi değil. Ötede, Aliçoya karşı iki hasım kalı- - Makarnacı, bağdaş kurmuş bek- Kihya, elinde tülbend, beklemiye 
lı)~· lUrkpınar, bilmediği için an- mak kendi menfaati iken bu suretle Hepten hamal be!.. yordu. liyor. başlamıştı. Bir aralık pehlivanlar göi 'i:r· . .. har~et etmesi oldukça garibdi. - Tehe! .. Susak ağızlı Uç saattir, Bunlardan biri, yüz kır kokka çe- - Kara lbo, Yörük Aliyi meydan- lerine kaçan yağlan silmek için biri-
btr 'en Meml§ bu gureşten sonra, Nıhayet; ezici ve kırıcı güreşler Ahmedin kara mandası gibi deprenir Bunlardan biri, yüz kırk okka ge- tlan çıkarırsa, h~ ikileşecek... birlerinden ayrılını§lardı. 
~ U e aklı başına gelmediği gibi, tek hasma karşı olurdu. Meydanda durur be.. • len dev cüsse kendisi, diğeri yüz yir- - Bu, kel herü, çok anud bir a- Kahya bu fırsattan istifade ederek 
b ... lteı ~ede bi~. daha görüşme.z. . . bi~~aç .. hasım. varken böyle kıncı ve _Baka! .. Bundan sonra, güreş tu- mi okkalık kara lbo gibi bir pchli _ dam! .. Safi inad doğrusu.. derhal elindeki tülbendle meydan ye-
;:,~~ l' .mı§, oyle hale gelmıştı kı; ezıcı gureşe gırerek yorgunluğa mey- tabilir m· be? vandı. - Ne yapalım dersin kahya?.. rine koştu. Bezi Aliçoya uzattı. 
~l.tt: kalmamı§tı. Biçarenin bo- dan vermek budalalıktı. -A ~ a~;~tlik, akşama senecaz Aliç~, Kel Memişi yense veyahud Kahya da şaşırmıştı. Şaka değil, Aliço, beze tükürdükten sonra göz 
QI.. e~::ın, . tırpaı.Jan, el enseler- Hatta, ~akarnacı Hüseyin pehlivan var be!.. pes ettirse de nihayet ,ikisinden biri- ortada iki dev vardı. Makarnacı ve lerini silmeğe başladı. Tam bu s~ada 
'(Q"'•lll. • baıdırl. rı, suratı mosmor yorgunlugunu almış; esasen bir oy- .. .. . sile güreşerek ancak meydan yerine Kara İbo. Daha bilemedin Yörük A- kihya, Aliçoya §unları fısıldadı: 

ı.~lleıe, Ali - n~ştan ve danışıklı dövüşüklU olan - Oncaza su~du.~e~.m ha.rmancazı hB.kim olabilirdi. Bu, o kadar kolay li gibi şimşekasa bir pehlivan ... Üç - Pehlivan, Makarnacı Hüseyin 
t'::: ~ı ~ çon~ tak~~ kurtkapan- gur~ten sakın ve terütaze çıkllllj bu m~ydanda, gorsun uvendire ne de- bir mesele değildi. dört saat güreşten sonra, bu herif- çoktan güre§ini bitirdi. Yorgunsu~ 
.. ~ et ..... :~~ışın belim, budunu bur oldugu cihetle Aliçonun aptalca güre- mektır be?.. Güre§ uzadık Ali _ d .. ü1m lerden meydan alınmazdı. seni bekliyor .•• 
~.~.Hal l>?yle olmakla be- şine bıyık altından gülüyor ve etra _ Makarnacı, memnundu. Aliçonun ğe ba lamı tı ;a eler~ a uz . e· Kihya; efendisine şu yolda muka- ...•••• 

Ço •ır tUrlU hasmını yene- fındakilere şu yolda söyleniyordu: aptallığına, hamallığına veriyordu. ten ,:mak~kiı. u ecesı de hakika- bele etti: Aliço, cevab vermeıni§ti. Klhya 
- Ağam, ne yapabil.iris? tekrarladı: ( Deftllll VU' ) 
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Operatör Orhan J ihracat Bir 
Ahdinin Haftada Geniş 
Muhakemesi inkişaf Gösterdı 

İzmir, 22 (A.A.) - Mareşal Voro- .. .. 
·ı f İz · h d. tt· -· otobu··s (Bastarafı 4. uncu sayfada) ( Baştarnfı ı incide) ( Baştara.fJ ı incide) 

şı o un mıre e ıye e ıgı .. •.. . . . 
d .. Beled. t b . 1 . t aı·nde raşmış husnunıyet sahıbı adamlar larında bir kadına çarpmı§, hastaba- clrlerile mUstahsil vekilleri diln ara· Vilayetler Ekip· Adanada Civar un ıyc o o us erı san r ı • . . . 

rasimle tesellüm edilmiş ve pla _ lazımdır. neye kaldınlan kadın, hüviyeti tes- lnnnda bır toplantı yaparak dört kı-

lerile Yapılan Futbol 
kaaıÇok fleyecanh 

MO.aaba
OlJu 

:.~ takılmıştır. Tesellüm muamele- İstanbul Atletizm ajanlığından da bit edilemeden ve ifade veremer!en !!ilik bir heyet seçmişlerdir. Heyet 
sinden sonra davetliler otobüse bine- her sene tertib ettiği bir çok müsa- ölmüştü. Operatör Orhanın muhııke- Mmtaka Ti?nı:et mUdürUnc . ~derck 

k v ş·l f bulvarından başlıya- bakalarla, beklenenden fazlasını lut- mesine Asliye Dördüncü Ceza rnah - yapağı ve tiftik mahsullerimizin va -
~:ıc ~~ ~~bilinde bir gezinti yap- f~der~en milli ta~ımızda spesia- kemesinde dün akşam başlanmış, ziyc~ hakkında izahat vermi§ ve ba-l 1 rdı lıstlenni bulamadıgımız branşlarla doktor, hadiseyi §U şekilde anlatmış- zı dılelderde bulunmuştur. 
mış :lcdir. . . D Beh,.et Uz dün bilhassa alakadar olmasını rica ede· tır : Mcmleketimi7.de şimdi bütlin dnlıili 

... _ ye reısı r. 10 ' • B··t·· b ks kl · · ta mı ·ht· ta b k 'h d·ım - k·r· 
k t b.. ·· te r e memur Sov- rız. u un u e i enmız ma an- - Ben, otomobilimle, Fatihten E- ı ıyaç n aş a ı raç e ı ege a ı 

a şam 0 0 usu s ım d - ·· be ·· bak 1 d · t 9000 t - 3 ·ı 
tl · t ta b ı bnak solosu Geor- ıgı gun ynelmilel musa a ar a dirnekapıya doğru gidiyordum. Hava vazıye te on yapagı ve mı . 

ye erm 6 n u "+<;{ on · · b. b b - kil ·f ·k d ld ~ l guievski ı;ıerefine şehir gazinosunda az puvan almamız içın hıç ır se e yagmurlu, yerler yaş ve kaygandı. yon o tı ti mevcu o ugu an a · 
vali ve parti müfettişliği ile 1zmirde kalmıyacaktır. Malta çarşısına yaklaştığım sırada, ~ıJmıştır. 
bulunan mebuslarımızın, parti vilfı.- Fiiruza.n Tekil önüme, birdenbi~e, .. başı sarılı bir ~a- ~ccarlar bu ~~a ~iktarı !:1'~ 
yet idare heyeti başkanının, belediye • • • d_ın çıktı. Onu goru~ce, yapmaklıgım fa~rık~~n ışlıyc~~ye~ek_Ierım. ı) 
encümeni azasının ve reis muavininin Böl kup 5 1 l~m ~~len he~ ~yı. yaptım; otomo- ~en s~re~ ihracına ızın ~enlmesını 
hazır bulunduğu bir ziyafet vermiş- T k·ı~ . . . . hald bılın <lort frcnını bırden kullandım. ıstcmışlerdır. 
tir. w eş ı ata y~n.ıden ~rdıklerı . ~ Fakat, benim fren yapmam, kadına Mıntaka Ticaret müdürlUğü veri 

agustos. ayı .. ıçınde ıdmancı. lıstesı carpmamak ı·çı·n dı'reksı·yonu sag-a re len bu izahattan sonra vrurjypti tet · 
··················~·· ... ····•···· .. ········ ~ ~ 

Al • it vermemış klupler arasında bır dev- virınem, durmam ve kadına çarp - kik edeceğini söylemiştir ve tüccar· man enıza 1 reli lig usulü ~açlar tertib .edilmi~tir. marn, hepsi bir anda oldu. Yaralanan ları bugün saat 3 de Ticaret Odasın; 

G · ı · ı .. d 1 Bu ma~lar kanunuevvel bıdayetinde kadını otomobilime alarak Haseki da bir toplantıya davet etmiştir. c Adanı1111n ~al.ı~ka.n Mıntalm. reisi lbrahim Burduroğlu, 
arkad~la.rilc bir arada 

emı erı e uca e e Bakırkoy sahasında başlıyacakbr. hastahanesine götürdüm. Ameliyatı Bugünkü toplnntıda tüccar ve mlls ................................... ___ . . . ... . . . . 
[Baş tarafı 5 inci sayfamızda] y • J • } "" ki yapılırken de başında bulundum. BU- tahsillerın bUtun dıleklen tesbıt edi-

Adana (Hususi) - Diyarbakır, k15landılar. Ne galiblerde ne de mağ- kada karakol yapmak için yola çık- CDI Stlm a er tün gayretlere rağmen kurtarılamadı lecektir. 
kayseri, Malatya ve Antalyadan fut- lfıblarda en küçük lüzumsuz bir hn- mıştı. Bu yepyeni bir fikir idi ve ve öldü. 1,000,000 Kilo Pamuk Satıldı 
bol müsabakaları yapmak üzere Çu- reket kat'iyyen göze çarpmadı. Bü- kimse de fazla bir §ey bilmiyordu. Doktorun bu izahından sonra §a - Ziraat Bankasının pamuk müba -
kurovaya gelen sporcu kafileleri se- tün müsabakalar en yüksek sami- "Vittoria,, Alman tahtelbahirleri- Mısırçarşısında takdiri hidler dinlenmeğe başlamı&, kaznnın yaatına devam etmesi fiyatları eski 
~arnızdan eksik olmıyan güneşimi- miyet ve sporculuk çerçevesi dahiJin-jnin faaliyette bulunduğu sahalarda kıymet yapılıyor vukuu anında orada bulunan Halid, vaziyetine ~ükseltmiştir. Son 10 ~n 
ıın ve kalbimizin bütün hararetile de cereyan etti. Arkadaşlarımız ge- mekik dokudu. Lakin talihi yaver git 1 t b ld uht ı·r tak 1 d şunları söylemiştir: zarfında mım bankalarımız ve dıger 
k l. 1 . d ld - .b. 'd. 1 . d d s an u a m e ı mm a ar a ı .. b t 1 t f d 1 ·ı arşılandılar. Epey zaman var ki ı~ erın e o ugu gı ı gı ış enn c e miyen bu ilk tuzak gemisi hiçbir düş- 1 . ti ı:n.1 d 1 k - Vakanın olduğu yerde tramvay mu ayaa çı ar ara m an mı yon 

. . k 1 , . • f • . yapı an ıs m CU\ ere eva.m o unma d. w. .. .. .. _ itil k tı 1 tı 
hııntaka temaslarına ınütehassır ıstenere yapı nn se\ gı_ 'e ve a coş- mnn denızaltısı ıle karşılaşmak fır- tadır. Belediye İstimlak Müdürlüğü ıregı ve yaprakları dokulmuş agaç- o pamu sa n n ınmış r. 
kalan Ad ..... . T abalı· kunlukları arasında ugurlandılar. ·satına nail olamadı ye 1915 yılında I'.. •st· JAki • . 1.. lar vardı. Bunlar ilerisini görıneğe Clevlant ve Akala pamukları 4(j ana, .ı.u.ersın, arsus • ••:Lısır çar§lsının ı ım <ı ıçın u- • . 
si içlerini yakan bu özleyişin tecellisi Bu ziyaretleri bizimkiler de onla- da hizmetten alınarak feshedildi. zumlu olan takdiri kıymetlere manı idi. Kadın birdenbire otomobi- k~nı§tan ~3 kurusa kadar muamele 
karşısında sevgi dolu hfskrile misa- ra giderek iade edeceklerdir. llk ia- Maamafih bu muvaffakiyetsizlik baQlamıştır. Bu hıA memur olunan lin önüne çıktı ve ~ıkmasile de oto· gormektedır. 

d . . Ad T kı·· k d 1 ·ı· B h . N ti "' -:t"' b.l tı •••••••••••• •••••••••.,•••••••••• .. •-•••• .. fitler· .. t•kb 1 tt•ı D·unrb~'·ır eı zıyaret ana oros spor u- arşısın a ngı ız a .rıye ezarc kornis"·onlar l'!>'M:!lnın dahilindeki mo ı çarp . 
ını ısı a c ı er. ı,, un. b. l k .. . d. Tu k J ~·~ H l'dd d. l . D R fik M .. . futbol .. 1 • Ad d tıklan üç 1 U tarafından Malatyaya yapı aca , yılmadı, futur getırme ı. za ge- dükkanlardan başka civarında '\"lkı- a ı en sonra ın enen mşant us- r e UDJr 
cu en ana a yap T ·ı b · · · · ıı ı ·11 tl ,,, +~~ M taf d h·a· · ·· 1 1 • tnUsabak d 3 _ 5 1 _ 2 0 _ 6 lle ayrıca oros spor temsı şu esı genç- mılerının ku anı mnsı mı e crarası lacak olan emlake de kıymet takdir t.<.U>• us a a a ıseyı şoy e an at-

}'t:niJd·ı a Ka .' f tbo'l ··ı . gTo • leri Malatyada iki de temsil vere- hukuka dn muhalif değildi. Elve- etnıektedirler. Belediyenin Çarı::ıda mıştır: ıJsrar Edı·yor-
susaa tıkl ·ık .. b _ ce er, azıg sporcu arı rıa ana- nr kı ateş açılma an evve ı ra yapılacak istimlak için tahsis edece- - a c ame e a aga gı ıyor -ı er. ayserı u cu en ar ı kl El- w l ~ Ad . . d 1 b•ta f ;.-· F tih 1 lm w .d. 

kad yap . arı 1 
• m~sa. ~ ya Toros spora misafir gelecekler, bandıra arya edilerek yerine İngiliz gwi meblagw 400 bin liradan ibarettir. dum. Otomobil, Saraçhane tarafın • ~ ( Ba tarnfı ı incide ) 

a 2 • 4 galıb Mersındekı ıkın- T l 1 El. -ı k d l h b b d k.I . M d k. d l' d .. te d. d 
<!i nıüsabakalarında da 1 - 3 mağ- orefo~ u gdenbç. er U azıg ı atr i.a.baş darı d~r ant. ırastı çe ·ıı ~ı? .. b tın em ı İleri sürülen tahminlere göre bu p:ı- kan ge ıylor ud ve B~ud mb~ ıy~n .. e . ~vvelcc yazdığımız gibi Şehir Mec 
lüb ol , .. . şer ın: e ır m samere eı ı e c- uşman ıcare ge~ıı. erı~ı n rıyo:- ra gayrikafi göriilmektedir. Tahmin- ?rııa ça ıyor u. ır en .. ıre .. o:ıune Jısı azasından olan ve tlb alemimizde 
Sinde dulnr. Antal}a futbolculerı Mer ccklerdır. . . . w d~, onu alda~ak ıçın ticaret: gemı- ler tahakkuk ettiği takdirde bu işe bırw kadın çı~tı.' . Otomobili gorunce, tanınmış bir mütelıassıs olan doktor 

. O • 10, Tarsusta da 1- 3 kay- T. S. K. reısı l.brahım Burduroglu. sıne benzer sılahlı tekneler lazımdı. yeniden munzam tahsisat ayrılacak- saga sola, bır ıkı defa şaşkın şaşkın Refik Münir, Belediye hastahnncle • 
bet~ıI~r. Misafir sporcular arasında ne kadar kıymetli bir sporperver ol-1 Denizaltı gemisi uzaktan ticaret ge- tır. kaçtı ve nihayet otomobilin altında rinden bazılarında hasta kabulü tar
et} ıyı dereceyi Malatya almıştır. duğunu bi~. k.ere daha gfü .. 1ermiş bu- ~isini andır~~ tuzak gemisine hiç Diğer taraftan Belediye sarayının kaldı. zının tıb fakültesi tedrisi ihtiyacınıı 

~:Tersinde yapılan müsabakanın lunuyor. Butiın Adana sporcularının bır §eyden şu.phelenmeden Y~~aşa- inşa olunacağı Yerebatanda da tak- M'ust:U~da~ sonra Şerife dilenmiş göre tanzim edildiğini ve bazı vnkn-
tı tıcesi 2- 2 beraber, Tarsusta 2-3 hissiyatı İbrahim Burduroğluna kar- cak, o?u torpıdola.maya teşebous .e: diri kıymet faaliyeti başlamıştır. Ye- ve dem.ıştır k~: ların enteresan olmaması yüzünden 
kaybettiler. Maçlarını ikmal ederek şı silinmez sevgiler ve bağhlıklarla ldecekti. Son dakikada tuzak gcmısı rcbatan sarayının tam karşısında bu- - Ben, evımde, pencerede oturu- hastahanelere kabul olunmadığını 
Balından çıkan gençler pek çok al- doludur. direğine t~giliz harb bandırasını çe- lunan ahşab ada tramvay yolunun ~ordu',?. Öğleden evvel saat on buçu- söylemiş, Haseki hastahnncsindeki 
~~~===========~==============k~ek~~-~~~mmeyd~~~~geni~llim~~nenencli~m~kpd~,S~a~~etar~dan~~~m~~y~~da~~nWv~~ 
~A~RlFTE: IKTISAD iŞLERi: racak ve duşman tahtelbalırını batı- olunacaktır. otornobıl geldı. Agaçlann arasından tin çok iyi oldu~nu ilave etmişti. 

'( • racaktı.,, Eminönü • Unkapanı sahasında da, bir kadın, ağır ağır yürüyordu. General Refik Münir, bu beyanatı 
anhş kıtabların tat- TeşklUHlandırma mUdU- lkln<:I tu zek ge '!'lsl istimlak edilecek binnlnnn miktarı 1{adm yola çıktı~ Otomobil ka?ına dolayısile lstnnbul Sıhhat Müdürü -
kiki devam ediyor rUnUn tetklklerl ed!

1
1k tecru~eden _muva~kf~kı~~;teldke 720dir.Şimdiyekadarbunlardanl50 dç~rpd~ vKe çdarptıbgı zamdan. daha y~rınde nün v~ profesör Behçet Sabitin ver-

y 1kt d V k·ı ti T k·ıatland ı ememesıne ragmen ı ıncı uza tanesinin muameleleri ikmal olun- on u. a ının aşın a my bır baş dı1den beyanatı mevzuu bahsederek 
~ anlış edebiyat kitablarını tetkik .. d .. 

1s.~ Se ~ : ~·· ~ş kı d ır~~ gemisi,, 1915 yılı sonkanunun 27 nci muştur. Yalnız Belediye takdiri kıy- örtüsü vardı. Otomobil, giderken, bir muharririmize demiştir ki: 
1_ ek ınaksadile kız lisesinde top - ~u. uru 1 r: e : Tiu.n nt a~~d.~n1 .. şğ~. günü teslih edildi. Bu sefer "Vienne,, metleri kabul etmiyen bazı emlak korna çalıyordu. 1 - Ben hiç kimseye tariz etmtyo • 
ı.cı.tıt.ı.ıar k . . . rımıze ge mış 'e care mu uru un . . d kü .. k b' st D·- :ı..: .k. . . . Ü . .. .. 
d yapan omısyon mesaısıne d b. Udd t 1 1nı ..+ S ısının e çu ır po a vapuru se- sahiblerile anlaşamamış ve mesele ıger uır ı ı şahıd de dınlcndik • nım. nıversitede kürsum de yoktur. 
evarn t ekt di B k . d e ır m e meşgu o u!l~ur. er1 ·ıd· "A t . . .1 te .. . • . . . . . .. 

her aıaeb~ edeb.r. t k~tabomıst~?dn a vet bugün Ticaret Odasındaıçı kıkve onda l ~ verdp,, tısm_ıı·vebahrı e- mahkemeye intikal etmiştir. Fnthi~onTü~~· mudd.eıu~umı rnuavıni Şehır Meclisınde halkın rnUmcssıli . 
d ır e ıyn ·1 ını e u e- 1 k t·rı·k , k 1 t re uman an ıgına a ngı ız • İstimlak Müdürlügu-··nun yeni is- c rkmen ıddıasım serdetmi8 yim. Bu itibarla halkın dcrdlerlni 

eCek v b .d kt . bil yapı aca ı ı 'e yapa çı arın op- . . . k tı· taht lb h. ·ı - . . . . d . . . . 1 - .. . . . d· e una 81 no aı nazarını 1 tıs d h bul k b. k • nyesının en ıyn:ıe ı e a ırcı e tımlak kanununun tatbıkındenberi ve emıştir ki· gormek ve soylemek vazıfemdır. Bız 
ıtccckti an m a azır unaca ve ır aç . d k t k t ''G lf H Ra . 

r. ·· A ka d.. el tir rın en orve ap am 0< rey er· yaptıg-ı takdiri kıymetlerin miktarı - por Yeren Belediye Mühen - fakir bir milletiz, üniversite için ayrı, 
~ ti gun sonra n raya onev ! • bert ta . 1 d T ~,_. b · a· . n",.· 1 . . . 

}t: e cede hazırlanacak rapor Ve - ,, yın o un u. ~ın u gemı 200 bin lirayı bulmuştur. ısı ~ır ve smaıliıı kendılerinden Belediye için ayrı hastahaneler tesis 
IUete takdim olunacaktır. Denlzyotları kooperatifi- de hiç bir denizaltı gemisi ile karşı- •• _ izahat alınmak üzere mahkemeye etmemiz imkfuısızdır. Fakat hasta . 
biğer taraftan Üniversite kitabla- nln bllAnçosu laşamadı. Düşman tahtelbahirleri • celblerini, şahidler de beraber oldu • haneleri büsbütün üniversite otorite-

~dahi noksanlık ve yanlışlıklar hak Devlet Denizyollan memurin koo- gemi batırmakta devam ediyorlardı. Fırtına devam edıyor ğu halde, kaza mahallinde ehlivukuf sine vermek zararlıdır. Hastahane • 
~llda Yaptığımız neşriyat ta üniver- peratifinin senelik bilançosunun ha • Görünüşte hiç te ~~na. bir fikir olm~- Karadenizde birkaç gün evvel ba§- marifctilc !keşif yapılmasını, ehem - lerde üniversiteye muayyen yataklar 
~le :tektörlüğü tarafından nazarı iti- zırlanmasma başlanmıştır. yan "Tuzak gemısı,, ıle .. ta~~lbah~llı~nn fırtına devam etmektedir. Bu m~y?tin~ bin~en, ~adını~. cesedinin, tahsis olunmaıı_.ve ~hre aid yatakln-
'ttli'ta alınmıştır. Bu hususta bir ko- Geçen sene hesabatını zararla ka- avlamak her nedense mumkun ol~ yuzden vapur sefcrlerınde bazı ak- htiv~yctı tcsb.ıt. ~ılmck uzere morga rı tamamen mustakıl tutmalıdır. 

llYon tetkikat yapacaktır. payan kooperatifin bu sene bu zara- mıyordu. Acaba n~~ dolayı duş· ,snkhklar olmuştur. Trabzon hattın- ~ı~ ve :eşhırını, suçlunun da tevki- ==s 
ı: k k arak h. d 1 man bu tuzak gemılerıne sokulmu - da bulunan Antalya ve Güneysu va- finı ısterım. maruf ve her arandığı zaman bulu 

a .. d centealle g UmrU ~ nb .. ı~ketan tapayt.ı·· , 
1b~sel U:. arl~a yordu.? Acaba onları uzaktan tanı- purları birer gün rötarla gelmi§lcr- 1 Mahkc..mc, müddeiumuminin bUtün na bilecek bir kimse olması itibaril~ 

..... ıı mı r eme u 'ere ı ecegı a a - ta h .. · tl · · ·r tt• b. h · · · 
•• ıemurlarının muha kadarlar tarafından söylenmektedir. tan, uvıyedı erınkı ı şab esırfırenk .. ırt a- dir. İzmir vapur.u da ~reğli açıkların ısteklenn.m yerine getirilmesine ka • tevkifine lüzum görmemiş ve serbest 

k m 1 ~ .. /vvvvvvvvv'~"' •. ~ı ~ar , ~o ~a .. u or esa- da fırtınadan bır mUddet bocalamış rar vermış; yalnız operatör Orhanın bırakmıştır. 
>Jtı . . . . düfun bır esen nıı ıdı? ve 6 saat rötarla limammıza gelmiş· 

~-~enhkcde~d ~dl~ ed~pm cı devirip tendol de ilk muv fiaklyel ti~s~~e b~unan v~u~rın~========================~ 
t"-- 41.Ja emesın e evam en o- • N.h 915 l h · 23 - · · 
~ınobn ve malzemeyi az gümrük res p rç 1 nan otobUs .. .~ a:.e: ~al kyı 1 ~z~r~~~ı~ın ti çogu Amasra, Sınob ve Polathane lı-
"- le ithalden mütevellid davaya dün Dün sabah saat dokuzda, şoför !s- ub~c~ ~~u b. ı''Tuçı gcmk ısı u:rı.ye (nUe manında bulunmaktadırlar. 
~dev mailin idare . dek· t b.. T k . urunmuş ır za gemısı,, . • -
l~<ıu anı edilmişti~. Bu dav.anın ~uç- . sın ı 0 

.
0 us a ~ı~ • 40) markalı Alman deni?.altısını ba- el dly lldl c tv il 

~ li'ord acentesi ve vazıfelerınde 1 den Ycmmahalleye gıderken Şışlıde tırmak suretile ilk muvaffakiyctiııi . . . . 
l'ı~ı aı Ve terahileri görülen dört güm Suterazisi civarında yolun sağ tara • . . İstanbul bclediyesı barem ihtısas 
-'Qt tnern . .. .. . _ . kaydettı. Aradan bır ay geçmeden, cedvclini tetkik eden Heyeti Vekile 

h. unıdur. fındakı buyuk bır çınar agacına şıd- temmuzun 20 sinde de (U. 23) deni- ·hti cd li d k. h ı· f · 
uUıık.. el d ·· ··k k.l. d tl - d . . ı sas c ve n e ı eye ı ennıye 
~ u c se e, gumru ve ı ı, e e çarpmış, agaç evrılmış, oto • zin dibine gönderiliyordu. k b. k d N f v k·ı ti 
~un 1 .11 • · 'b ttikl · ısmını ır ere e a ıa e a e ne Par .. ve tı erının ı raz e en ra büsün ön tarafı parçalanmıştır. Nü- Artık talihsizlik nihayete ermiş ve ·· d · ı·. H ti f · d 1 a ıtıra 1• yih h 1 ak -

1 

, gon ermış n. eye ennıye e ca ı-"' z a ası azır am uze- f · t l t "Tu k ·ı · ·1 · ·· .. ı b·ı ~ ·ı: nı··h . . usca zayıa o mamış ır. za gemı en,, ı e ış gonı e ı ece- şan memurların sicilleri Nafıa Ve • 
itin. bu let ıstemış, muhakeme, bunun -·- ğinc tamamile kanaat getirilmişti. k·ı t· de ld - d Vek.l t b · 

aşka ·· tal·k d.lmi t• I t a e ın o ugun an a e u sı-
liı gune ı · e 1 § ır. ki k myon ara ında ezl- Bu devreden sonra ngiliz Bahriye ciller üzerinde de tetkikat yapacak -
l' r•ız mzhkQm oldu len z v lh çuvalcı ~ezaretinin s.ıkı ve hummaı~ bi: faa- tır. 

ı . ıılıtnkalede Mazhar isminde biri- lıycte geçerek "Tuzak gcmılerı,, sa-
l~ Cebinden yankesicilik suretile Mumhane ca~desinde oturan s~y- yıları çoğaldı ve bu esrarengiz tek- Yeni bank 1 rı heyeU 

Baş, Diş, Nezl , Grip, R omatizma 
Nevralji, kınklık va bütiln ağrılarınızı derhal keser 

lcabmd gü.Dde 8 ka§e almabllir. 

~lit\Jl'asını çalan Yaşar oğlu Mehmed ynr ~uvalcıwHabıb ~~ş~ılar ca.ddesın - nelerden mini mini. bir filo teşkil olu- umumıy 1 rl 
aı~, Sultanahmed bilinci sulh ceza de bır magazanın onunde hır kam- narnk başına amıral Ser Stanley A k 22 <H i) _ s · Beledı• yesı· 
'"«ltlteın d ilk bo ltı k ST . bel K 1 ·ı t• ·ıd· n ara., usus ermayesı 

ttı h}tr. __ ~ine verilıni§, 2 ay hapse Yd?n ~n y ·a şa f~' eıFı tıh~v~ı .de- ~. vı gke ırı ~·l . f·ı ·11. h k' devlete aid müessese ve bankalann 
'· ~nft&~~retltiedi~~ili. zyesıneaı ~~M e ınını~ Tu~ pnn~ •• ı~ aın n~ .. kb. d. k t f"k ··~~-•••••••••••••••••••••••mi 

İstanbul ilini arı 
v'r k t ö .. 1 k b. a· B. . c::ı· mura a esınc aır anuna ev ı an QI kı::ça"çılığı yap n resindeki kamyonla boşalttığı kam- a en g ru ece ır şey ı. ızım ':.'ır- SUm ·b k Etib k z· t B k h.ll K k t• H . 1 b .. yilkl .. -·· d cı an , an , ıraa an ası, 
·• ı e 8 d h klk t yon arasında kalarak ezilmiş, kabur- e ı ayrıye vapur an u ugun e Devlet Ziraat İ letmeleri Kurumunun 
~ ~' aa e k .kl . k 1 t d . dil k teknelerden tutwıuz da rornorkörle- . . ş . . . 

d.._-..,, ı..ıç gUn evvel Süleymani •ede ga emı erı ırı mış, e avı e me . . . heyetı umumıyelerı burada ıçtıma e-
-~r \ı' • ' • • ->. üzere hastahaneve kaldınlnuı::ıbr re, yelkenlı geınılere, battal ve eskı d k k. 1 t tk.k b it e sarracıye fabrıkası limıted w ~ • il 1 . k d . .li ere ar ve zarar arını e ı e aş-
rl. C!th:ı· _. _ gaz ş ep erme varıncaya a ar m 1 kl d 
...,_., ın vergı· ka,.ak ..... 1ı~ '-·aptıgwın O uf ki tek 1 d ıyaca ar ır . 
. ... det "' ~ c ,, • rke b 1 t k 1 1 a ı ne er var ı. S .,, b 

tıi (':tr terlerinin müsadere edildiği- n eyg r e me e Mesela "Prens Şarl,, vapuru (373) urly u n lr h eyet 
~bıafiıe.Yazmıştık. Bir maliye mu- Kanlıcada Muhacir mahallesinde tonilfı.to hacmi istiabisinde minnacık geHyor 
:~ ba ·~Iıstc.n ~ir zat ve mahalli tah otura:ı Meh~edin ar~~asının beygir- bir vapurdu. Harbdcn evvel kaptan Ankara, 22 (Hususi) - Bu ayın 
~ b ~urlugu memurlarından mü leri suratle gıderken urkmilşler, bey- Maksvel isminde bir deniz kurdunun sonlarına doğru Suriycden bir beyc
i l' ~~ır heyet defterler ve bordro- girlerden biri çifte ile Mehmedin kar- kumandası altında beş tayfa, iki ma- tin geleceği bildirilmektedir. Heyetin 
,~. ~u t nd~ tetkikler yapmaktadır- nına vurmus, Mchmed karnından e- kinist ve iki ateşçiden mürekkcb mil- bir çok meseleler arasında ticaret ve 
~l'~i lni~tkıkat n~tic~nde kaÇJnlan hemmiyetli .. surctte yarnlanar~k Hay rettebatile İngiliz sahilleri boyunca gür:1rük işlerini ve ~ğ~.c~ ihti~nl si-

aı- "•lı· tarı tesbıt edilecek ve suç-ı darpaşa Numune hastnhanesmc kal kabotaj hfaz.netinde çalışıyordu. yası bazı meseleler ıgoruşmesı muh-
ı~eve verilecekleı dir. dınlmıştır. "4rkası var) temeldir 

Bedeli keşfi 5000 lira olan Bakırköy Taş iskelesi tamJratı açık eksilt
meye konulmuştur. tık teminat bedeli 375 liradır. İhale 8/12/939 cuma 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat mak
buz veya mektublarile ihale günü muayyen saatte Da.imi Encümende 
bulunmaları. "9666,, 

Sayın İstanbul Telef on abonelerine 
Şişli santralı 25, 11 939 da sa.at 15 de faaliyete geçecektir. Abone. 

lerimiz.in evvelce tevzi edilen 939 • 940 telefon rehberini o saatten itib .. 
ren kullanmıya başlamalarını ve rehbere müracaat etmeden nbcne ara-
mamalarını bilhassa rica ederim, "9667,, 

'dürlyet 



8ablte : 8 

RADYO 
p~~ 

23/ 11/J 939 PERŞEAIBE Her akşam Ba}'a.n Mualla. Sala -

12.30 Program ve memleket sa.at haddin Pınar ve arkadaşları. 

Tarihi kostümlü töblo 
aynrı, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 12.50 Türk müziği: Yeni bes
tekarların eserlerinden ve halk tür·' SAZ, CAZ, KABARE, VARYETE 
külerinden mtirekkeb program. Bütün programla her pazar içkisiz 

Çaylı matine. Tel. 43776 Çalanlar: Cevdet Çağla, Şerif lçli, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay. ı 

Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Safi
ye Tokay. 13.30/ 14.00 Müzik "Karı
şık hafif milzik - PJ.,, 

18.00 Program, 18.05 Memleket sa
at nyarı. ajans , .. ,. meteoroloji ha
berleri .l 8.25 MUzik "Radyo Caz or
kestrası,, , 19.00 Konuşma "Ziraat 
saati,. , 19.15 Türk mtiziğı. 

Çalanlar: Cevdet Çt..ğla, Şerif tç
Ji, Hasan Gür, Kemal ı'Tiyazi Seyhun. 
1- Okuyan: Radife Erten. 

1 - Segah peşrevi, 2 - Bimen 
Şen - Segah şarkı: "Sundn. içsin yar 
elinden,, , 3 - Şevki Bey - Hüzzam 
§arkı: "Gam dideleriz,. , 4 - !sak 
Varan - Hüzzam şarkı: "Silemem bir 

• • • 

Tep ebaşı Dram 

kısmında 
·Bu akşam 

:!O - 30 <lıı 

ŞERMl:S 

• • • 
İsti.idil Cadde!'tinde Komedi 

Kısmında 

gece saat 20.30 da. 

BlR I'ılUHASİB AKASl'\'OR 

••• 
gün,. , 5 - Rakım - Hüzzam şarkı: HALK OPJ<;RETt 
"Aşkın bana bir gizli elem oldu. 

2 - Okuyan: ~ndi Hoşses. 
1 

eski Çağhyanda ~~~. 
1 - Dede - Tahir Puselik: "O gül Saat 21 de ~-

endam,, , 2 - Kazım Us - Tahir Pu- (E k. h ski tas) ·(6 ~~ 
l 'k k "G'' .. 1 .. .. s ı amanı e. , se ı şar ı: ormczsem gu yuzu- ' -

nü,,, 3- Rahmi Bey - Tahir Puselik Yazan: M. İbrahim 
§arkı: • Geçti o gamlı eyyamı ser- Gelecek program GÖNÜL BALOSU 
ma .. , 4 - ..... - 'l'ahir şarkı: ''Ben 
sana mecbur olmuşum,, , 5 - Refik 

YENi 8ABAd 

Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakınısızlıkt.m çürilyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, c:ııflo -
enza, ve hat ta zaliürreeye yol açtık-

! lnn, iltihap yapan dL5 etlerile kökle· 

1

1 
rinde mirle humması, apandisit, nev
rasteni, sıtma ve romatizma yaptığ: 

lofonnen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve 
1 sağlam dişler umumi vücud sağlığı-
! b' . . 1 l B' nın (':1 ırırcı şartı o muş ur. ırıacn-

aleyh diQlerinizi her gün -lftakal 3 
defa- (Radyolin) diş maeunile fır~a-

lıyarak sıhhatinizi garanti edebilirsi
niz ve C'lmelisiniz. Bu suretle mikrop

ları imha ~dı>rek dişlerinizi korumu:
olursunuz. · 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

sünne ~k .. · Fen fakü!teı::inden aldığını 4010 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

t .--· ~ ıo;.• :"t ... ·J ~ ~· !- ... •.:; ~~· .• 1 ...... ~ '~ 1 L~~ ıl. ~\• ,.., .-.,.."$! ,..,_ .. ._, .1ıt1,.Jt._.,,), • 
.,,. • "'" .,.. ..... • ,.. • .~ ,. / • . L">- "'c; • 

Ferı;an - Mahur şarkı: "i<irpiğin~ ZA ı·t ı 

3-0kcyM:~~nnhüÖ~oo~n.numn~h~~eti~k~~tt~.Y~i- I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
1 - Lemi - Karcığar şarkı: 'Bir sini alacaıö·ımdan eskisinin hükmü 1 1 

gölge 01 ben! peşınden kofjtur,, • 2 - ı kt t:> 1 tnh· ı l J Mu·· d ·· 1• •· w • • nden 
Raif Bey - Karcığar şarkı: "Gülüver yo ur. ısar ar . Ul ugu 1 
sevdiğim,, , 3 - ..... - Kaı·c·ığar tür· F.yüp Yılmaz 
kil: "Benliyi aldım kaçaktan,, , <!: -

Mahmud Celaleddin Paşa - l\arcığaı· ı ••'•••••••••••lll:lillll 
şarkı: "Vah mcyusi visalindir gö-

nül,,, 5- Karcığar saz semaisi. Or. Haf iZ Cemal 
· 20.15 Konuşma "Doktorun saat1,. , 
20.30 Türk müziği "Fasıl !ıeyeti,, , 
21.15 Müzik "Küçük orkestra - Şef· 

Necib Aşkın., . 

1-Kutsch: ".Marş, 2- J. Strauss: 
Yarasa operetinden potpuri, 3 -
Bela Volgraf: Kalbim aşkla dolu "A
ğır Vals,, , ~ - Sylvester Sclıncıder: 

Lokman Hekim 

Dahlllya MUtahaaaıaı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - E salı ve cumartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 
Dinle.... Keman ne söylüyor, 5 - .. •••••••••••• .. 
Michcli: Şen sel'enad. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans •••••••••••••• 
haberleri, ziraat, esham - tahvilii.t, 
kambiyo - Nukut Borsası "Fiyat,,. 

22.20 Müzik "Küçük orkestra _ I 
Yukardaki programın devamı, 22.35 
Müzik "Senfonik parçalar - Pl.,, , 
23.00 Müzik "Cazband - Pi.,, 

23.25 23.30 Yarınki program ve ı 
} kapanış. 

Zührevi ve cılt hastalık lan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağactımii 

karşısında No. 33 Telefon 41353 

Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı T ahvl ileri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28 5 \'e 15 1 t2 ıJ934 tarih \6 24()3-2614 numnrah :~anunlar mu

cibince ihracına salahiyet \'erilen \ c ~cliri trunamen Sivas - Erzurum 

denıiryolunun in~a-.ınu tahsi ... olunan 3 7 gelirli Sivas - F.rzunım is

tikrazının 20 senede itfası meşrut l,5 milyon llrabk alhncı tertibinin 

aşıt muamcıe~i 5 12 1939 ak}alllt nihayet bulmak üıere 2.') / Jl 9!i9 

... abahından itibaren ba.ı hyacaktır. 

'.l'ah\'illcr hamilint! muharrer otuı> beheri 20 ,.e .JOO iirıt 

kıymette birlik \'e 25 lik olarak iki kupüre aynlmı11tır. 

Bu tah\'illcr umumi ve mülhak büt~elerle it.iare olunan daire 

müesseselerce, \iliyet hu u i 1'4ırc•leri \'e belediyel.-rct• 

müzayede \C münakasa \'e mukavelelerde tt-minat olarak \'e Hazine

. ce satılmış \'e satıla<>.ak olan Milli Emlak bedellerin.in tediye.sinde ba-

şub~ kabul olunM.'aklan gibi gerek tah\il ve gerek kupon bedelleri 
e tahvillerin tamamen itfasına knd.ar her türlü \'ergi \'6 

muaf bulunacaklardır. 

'.l'alnil.lerio itıraç fiyatı 3 95 olarak te .. bit edllnıi~tir, yani 20 

iralik birlik ta.h\il bedeli 19 "fe 500 liralık 25 Uk tahvil bedPli de 475 

Kayıt muamelesi Türkiye Cüınhuriyet Merkez, Türkiye Ciimhu· 

ri~eti Ziraat, Türkiye İ,Ş, Emlak \'e Eytum, Halk, Türk Tfoaref, Bele

•liyelor Bankalan ile Sümer, :Ett Banklar tarafmdan lora edilmekt~dir. 

:Uuhanınu>n Re. % l:i 
beher kilo~ Tutarı teminat Eksiltme 

Cinsi ~liktarı 1.ira Kr. Lira Kr. Lira Kr. ~kli, sııa.ti 

- - - ----
Yamalık kanaviçe 6000 kg. 00 15 900 00 135 00 Pazarlık) 

Çul 2500 " 00 20 500 00 75 00 ,, ) 

Çuval 3000 
" 

00 08 240 00 36 00 " 
) 

Iskarta çuval 3000 " 
00 08 210 00 36 00 " 

) 

" 
Kanaviçe 5898 

" 
00 22 1297 50 195 00 Açık ek.) 

" 
çul 3291 " 00 10 329 10 50 00 Pazarlık) 11 

Yamalık kanaviçe 5000 .. 00 15 750 00 112 00 " 
) 16 

Iskarta kana \•içe 3000 ,, 00 22 660 GO 99 00 .. ) 

Y'amalık çul 2000 " 00 20 400 00 60 00 
" 

) 

Iskarta çul 2009 .. 00 10 200 00 30 00 .. ) 

Yamalık çuval 2000 00 20 400 00 60 00 H 
) 

Iskıı.rln ~u ·al 150(1 .. 00 os 120 00 ıs 00 " 
) 

I - Nüınuneleri nıucibıııce yukarıda cins ve miktarı yazılı ıskarta 

sargılar hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 
II - - Muhammen oodelleri, % 15 mu\'akkat teminatları hizalarında 

yazılıdlr. 

III - Arttırma 8 XII 939 cuma. günü saat 14 de başlıyacak ve ayni 
gümle bitmek iizere Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
satıın komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuueler her gün sözü geçen şuhcde, ve mallar da Ahırkapı 
deposunda görülebilır. 

V - isteklilerin arttırma için tayin olunan g'in ve saatlerde "& 15 
miktarındaki güvenme paralarile birlikte yukarcla adı geçen komiı.;yona 
gelmeleri. "9646,. 

lstanbul Er:.1niyet Sandığı 
dürlüğünden : 

Mü-

Em111yet Sandığı borçlularından ölen I<'atma mirasçılarile cvvcke 
Kasımpnşada Zincirlikuyu mahalle~inde Nalıncı yokuşu sokağında 16 No. 
da oturmakta iken halen ikametgahı meçhul olan Nuriye ilan yolıle son 
tebliğ : 

Ölü Fatma ile iknmetgiıhı meçhul Nuri ikametgahı malfım ve hcl' · 
hayat olan Münev'\'er ile biribirlerinc mütcselsile kefil ve mü~terek borçlu 
sıfatilc ve 9900 hesab No. sile aldıkları 550 liraya karşı Gedıkpaşada eski 
Divanali yeni Mimar Hayreddin mahallesinin Gcdikpaşa hamamı cadde
sinde eski 17 yeni 57 kapı. 213 ada, 29 parsel No. lu kii.rgir evi Sanılığı
nııza birinci derecede ipotek g(>stermişlerdi. 

Vadesinde ödı•nmc<l!~ind. n l 'i :; 93S tarihinde borç miktn.rı faiz ve 
komisyon ve diğer masrnflorla beraber 1057 lira 95 kuruşa varmıştır. 

Bu sebeble 3202 No. lu kanun mucibince yapılan takib ve açık art
tırma neticesinde mezkur gayrimenkul 1405 lira bedelle talibine muvak
katen ihale edilmiştir. İşbu ıhln tarihinden itibaren bir ay icıinde 
9381 1182 No. nı ile Sandığımıza müracaatla borç ödenmediği takdirde 
kat'i ihale kaı·arı verilmek üzere dosyanın icra hakimliğine tevdi oluna
cağı son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Hayvan sağlık memurları ve nalbant mektebi 
Müdürlüğünden : 

Miktarı tahmin Tutarı ilk temiaat ekailtme-
au çoğu fıatı lira lira kr. ı:in günü aaati 

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

Ekmek "1. inci,, 10000 12000 9.5 Narh 114.0 85 50 4/12/ 939 
Pazartesi 14,5 

Türk Yüksek Mühendisleri 
Birliğinden : 

Blrllğln aenallk kongresi 3-12-939 tarlhll 
Pazar gUnU aaat 10 da Anker•ria blrllk blna
aında toplanac•kllr. 

Sayın azaların bu kongreye f&ref verme
larl ve ruznameden almamı' olan arkadaş
ların keyfiyeti blldlrmelarl rica olunur. 

Rela: Refik Fenmen -

Nafıa Vekaletinden : 
27/ 11 939 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti binam 

içinde malzeme miirliirh.iğti odasında toplanan malzcm..: eksiltme komisyo
nunda tstanbulı)ıı gümri.l!rfü ve montajlı olarak tamamen buharlı yahud 
tamamen mazotlu veyahud kısmen buharlı, kısmen mazotlu olarak teslim 
şartile aliit ve yedeklerile beraber buharlı silindirin beheri 8500 ve yine iı
ıat ve yedeklerile beraber mazotlu ı:Jilindirin beheri 8250 lira muhammen 
bedelli 10 aıiet yol silindırinin pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 425 kuruş bedelle malzeme müdür· 
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat: 

İsteklinin buharlı veya mazotlu olarak teklif edeceği silindirlerin tu· 
tar bedelir!c nazarıın 2490 No. lu kanunun 16 ncı maddesine göre olacak· 
tır. 

ı~teklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde ya1.ılı vesaik ile bir
likte ayni giiıı saat 16 ela mezkür komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

"5801,. "93f>-1,, 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
Denız lisesinin ka<frosunu tamamlamak üzere yeniden lise I inci sı· 

ıııfa 3-1 ve IJ inci sınıfa 15 okur alınacaktır. 
ıı - Yeniden nıiiu.cunt ~deceklerden kabul şartlarını huiz olup g 

~nu·u sınıfı bitirmi:-; olan 9. sınıfa \'(" onuncu ::mııft bitirmiş olanlar da 
onuncu m:ııfa imtihaıısız olar:ık alınacaklaT"dır. 

b -· Bu yıl okula girmek için miiracaal edip te şeraiti haiz olclıığU 
halde o z:ıman kabul edilmiyenlcr de kabul olunacaklardır. 

c - lsteklilcrin en ge~ 2~ 11; 93!) t.ıırihinc katlar okula müracaat· 
la!·ı. "9519,, 

T. 1 . 

1940 küçük cari hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

Kcşidc!cr: 1 Şubat. l :Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbu.rnlt ve lcıwıba,-ası.z hesaplarında en az elli lirası bulımaııla" 
kuraya dahil edileceklerdir. 

,~• 1940 iKRAMiYELERi ~---.... 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 ,, 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 " = 3000. - " 

12 
40 
75 

210 

" 
" 
" 
" 

250 " = 3000. - " 
100 ,, = 40GO. - ,, 
50 " = 3750. - " 
25 

" = 5250. - " \., __________________________ _, 

--

Diğer Bankalar rnsıtaslle de bıı husus temin olunahUir. Sermaye 

\'e ttı.sarnıflıırını en emin rn en çol' gelir getiren sahalarda i~lt•tnıf'k 

i!:.tiyenlere ke)·fiyet an \'O bu kısa su kripsiyon müddeti zarfıııdıt 

llaolmlara mUracanUannuı kendi nıeııfaatleri lkhza ındruı buluudıı~u 

Mektebin 939 mali yılı ekmek ihtiyacına açık eksiltme günü verici 1 

çıkmamış bulunmasına binaen U90 sayılı kanunun ·13 üncü maddesi veç
hile eksiltme 4/ 12/ 939 pazartesi günü saat 14,5 de icrn edilmek üzere on 
gün sonraya uzatılmıştır. Şartname Selimiyede rnektebde görülür. Verici 
lerin yukarda yazılı gün ve saatte Cağaloğlunda Yüksek Mcktebler Mu- Ttfrki!tC iş Bankasma para yatırmakla yalııtz para biriktirmiş 
hasebeciliğindeki sutmalma komisyonuna lazım olan ves ikaladle birlikte olmaz, ayni zamanda talii>ıizi de dcnemi§ olursunuz. 
gelmeleri. "9638,, ~m:•••ım•m••a2•mız•••D•••••••••••S1--~:; 

i.,u.ret olunur. Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden : 
Yatılı talebenin 2 nci taksiti 1 birincikimundndır. "9639,. 

Sahil>i : Ahmet (',cmaletlılin SARAÇOGLU 
İN El)u .. zıiY' Ne;?riyat müdürl\: Mcı.cit ÇE..'1.' Basıldığı y~r: Matba.ai 


