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Her Yerde S Kuruş 

Türkiyeyi Tehdid Edenlere İngiltere Etrafına 
Cok Lüzumlu Bir ihtar 
' 

Aİman Tayyareleri Paraşütle Torpil 
Ve Bomba İndiriyorlar · '' Almanlara Balkan, istanbu~ ve Anadolu 

Yolu Ebediyen Kapalıdır, Çünkü Yeniden, Bir Alman Tahtelbahirile Garb Cebhesinde. 
Bu Yol üzerinde Türk Vardır!,, 8 Alman Tayyaresi Tahrib Edildi 
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Almaaıar hu Türk \'arlığını orta

.. kalıılınnak İ~İD her !Jt'Yİ yap
'-; ktti lfhıumi Rarbde bi

iken , ·c biz uğur- 1 

feda f!Clerken, 
Ru~ Çarlığına 

ete bile te-

Güzel Edirnemiz 
17 _c ene Evvel Bugün 

lstirdad Olunmuştu 

"Temps,, a göre 

' 

Garb cebhetırinde ı . düşürülen bir Alnıan bombardıman tayyaresi 

I..ondra 24 ( A.A. ) - Emin bir Bu halin. bu ır.ıntakalarda tehlike
membadan öğrenildiğine göre, son iki nin mevcudiyetini izah ettiği hatta 
gün zarfında İngilterenin cenubu şar- bir Alman deniz tayyaresinin bir 
kf mıntakası üzerinden uçan Alman müddet deni?. üstünde durduğu mti
deniz tayyareleri paraşütleri vasıta- şahede edildiği iyi haber alan mahfel-
sile mayn dökmüşlerdir. lerde. söylenmektedir. 

Manyetik tipte bir kaç bomba Ti- Bir şa.hid Essex sahilinde pek al
mes körfezine ve sahılin cenubu ş.-ır- çaktan tıcan iki büyük tayyarenin in-
k. · dn-·· aH\ ( Sona S üncü &aJ fada ) ısme '"'1"'u ........ r. . 
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Holandadan Kaçırılan 
lngiliz Zabitleri 

Yaksek Alman Ricalinden Sıılh 
Teklifleri Almağa Gidiyorlardı 

Munihde tutulan suçlu, Bir Mahpusmuş ! 
Londra, 24 (A.A.) - Reuter ajan yüksek Almaıı ricali ile temut.1 idi· 

8IDlD. öğrendiğine göre, 9 teşriniaa - ter. 
Dide Venlodan Almaıılar tarafıudan Bu iki zat kaçınldıklan 9 tAşrini • 
kaçırılarak Almanyaya götürülen lıı- sani tnrihinde, İngiliz bükOmetirtt. 
giliz yüzbaşuu Stevens ve Best Al - ll!vdı edilmek Ur.ere bir Alman me • 
man - Holanda hududunda İngiliz murunun vereceği ıullı tekliflerini 
hükftmetinin maliımab albnda bulu - almak ıı;lı\ vikı du·<'t üzerine Venlo-
nuyorlardı ve bir müddettir de bazı ( Souu 3 iinı•U MayfaJa ) 
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Propagandadan 
Artık lllillah ! 

Almanya TUrkiyeye Propaganda Broş~r
leri Göndermekten Ne Vakit Vazg ~çer,sk? 
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Bülte: 1 VENi SABAB 
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Fransa ile Yeni 
Bir Ticaret 
Sistemi 

Faili Henüz Türk- Rumen 
Yeni harbde müessir 

bir silah 

Trabzon Ve Samsun Rumları da 
Karadeniz Gibi Coşmuştu 

Mechul Cinayet Ticaret itilafının G arh cehhcr.inue, harb a.~ağı yu· 
karı bir ı-iper lıarblııc ta.Jıa\""' 

viil et.tikten sonra, ~ri bir nıuvaffa
kiyet is tihsali ~a.ye..'fini ta~ıyan .Al • 
manyay garb df'mokra.'filerine k~ Amele B~-;. Celalin Tatbikatı 

Ya, Asyayı Suğra Cemi - ı büsüne cesaretle atılmış ne yazık ki vurdug"' undan şüphe telmik bakımdan mücadele etmek i<a-
yeti? .. Bunlar da Anadoludaki Rum- attığı kurşun hedefini bulamamıştı'. Temaslar yapmak Üzere İhracat arasında pamuk ı-arııu ''etlli '\C d indt•l•i miiteaddid 
luğu uyandırmak, hiç olmazsa sahil Hasmını öldürıneğe muvaffak olama- • • • ediliyor . . !ıa~b vasıtalarını t.-criihe makanundJI 
kısımlarının olsun Yunan idaresine mıştı. Köyünde duramamış, dağlara parısten hır heyet gelıyor İki üç akşam evvel, Lalelide Tay- ve tıftik de bulunacak ıstımal eyJeıli~tcn , .e aldığı netict>Jeri 
geçmesini sağlamak i~ ile meşgul o- ı uğramışb. Gizli gizli geziyor, intika- Fransa ile aramızdaki ticari mua- yare apartımanlan yanındaki sokak- lstanbulda parafe edilen Türkiye - mukaye_se ettikten son~ _nihai ola-
luyorlardı. mını almak için münasib bir fırsat 

1 1 
. ted" . . . . ta giderken arkasından atılan birkaç Rumanya ticaret anlaşması Ankara- rak halılıazır deniz Jıarlııru mayıı el· 

Bu sıralarda, Trabzon ve Samsun gözlüyordu. Geçen her gün, ona, ken- me e erı~ . ıyesı sıstemını kola)?aş- kurşunla dört yerinden aral nan da tasdik edilerek gümrüklere bildi - lain mari!f'tile ida~e yoluna girdi. . 
metrepolithaneleri buşta olmak üzere di gibi mağdur birkaç yoldaş kat - tırmak ıçın Anknrada yapılan muza- Topha d D'k" ,· d f ~ h- rilmiştir. Evvelce de yazdığımız gibi Jlnlhukı, J3 eylulclc, Alman deniS 
Karadeniz sahillerindeki Rumlar da mışb. Bir gün tam yirmi er olmuşlar kereler piyasada büyük bir memnuni ramı k~e .e · ı ıdmc_:ınhe çnlizışkant. etl bu anlasma kliring esası üzerine ku- kuvvetleri şefi Amiral Reader, JIO"' ' ımın vur ugu en a ıye e a la d 1 l . • w bi"t 
tıpkı Karadeniz gibi coşmuş, kabar- artık milli şeref ve namus konıyucu- yet uyandırmıştır. tesb't d"l "şti M f'h rulmuştur. Anlaşma hükümlerine gö 

0 
a 

1 
nr muharrırler )'aptıgı 

lard lan h 
. w • ı e ı ememı r . aama ı Top- ıniW kattan · ı lı · · t · dcP mış ı. eler topluyor, alkı sı· luguna koyulmuşlardı. Kozan - Ha· Şehrimizde bulunan Fransız ataşe h 1 k" D'k" . d ' .. re Rumanyaya yapılacak ihracatımı- " ' ıa~ n ıar ını aznım t" 

rhl d 1 d D d d' 1 . I t . . . anc< c ı ı ımevın e çalışan Duz - I..a Jla,·e muka.vcl . . Al aıı· 
a an ırıyor ar ı. unna an, ın en· çın yo unu utmuşlar, ılk ıntikam a- komersiyali ihracat ıl 1 t . • . . . . ~ . . zın bazıları lisansa tflbi tutulacaktır. ı · . en.mıesınc m 

medcn f esad ve ihtilfıli körüklüyor, teşini tutuşturmuşlardı. Pozat gcdi- ç .. ar~mız a em as 1 c~lı Celalle Ha hl ıı:;mınde dıger bırı- Buna mukabil Rumanyadan yapıla •. ranın fo\'fıki hıırel<et eyli)·ec.e~ni i· 
bir çiban başı koparmak için geceli, ğinde, Misak adında bir ermeni za- ~e~ek ~ra~a ve T~rkıye arası~d~- , sı, Behramı yaralamaktan zan allına cak ithalat maddeleri için hükumeti- leri siirmii~!ü . . llalhuki bugUn , uıi· 
gündlizlü didiniyorlardı. biti ile yanında bulunan dört Erme- kı tıcarı mubadelelerın daha serı bır alınmışlardır. miz muayyen tahsisatlar ayıracak- · yt•t çok <lf'gışmı~ Alm:ırılar, garb de· 

Bir Türk öldüren, bir Türk köyü ni fedaisini pusuya düşürüp vurmuş- surette inkişafına mani olan sebeblc- , Celal, Behramla beraber ayni Di- tır. mokrasilniııin ıııfü•ssir abluka ted· 
yakan milli bir kahraman addcdili - Jardı. Bu hadise, o havaliyi işgali ri tcsbit etmektedir. kimevinde çalışmakta ve Şehzadeba- Haber aldığımıza göre Rumanya . h~l'lerim• kar~1 umansız bir mayn hal 
yor ve bunlar metropolid ve papaz- altında bulunduran düşmanları ve Bundan başka, haber aldığımıza ı şında oturmaktadır. Hadise gecesi, ya yapılacak ihracat maddeleri ara - bı nçıııışlardı~. '~e hunu? ilk ecerleri 
Jar tarafından birer aziz gibi takdis hele Ermeni intikamcılarını evvela göre Fransa _ t gilt .. t 1 ik- silah seslerinden sonra, o civarda bu- sında pamuk ve tiftik lisansa tabi tu d~ ~lduk~.a muh ım gı•milerin kurb9'l 
ediliyorlardı. Bir Türk öldürmenin korkutmuş, sonra da kudurtmuştu. lu d. k . n ere m~.~ er~ t lunan bazı kimseler bevaz paltolu bir tulacaktır. gıdıp b:ı.tmalarile göziikmii~tiir. 
cennete kavuşmak için en kolay bir Kuduruklar, etrafa saldırmışlardı. sa 1 ~~syonunun s_eçtigı bır he- ı adamın hızlı hızlı yürUdüğünU gör . Bundan başka serbest olarak ta Almanlar, ma~ n harbini, mıuıye -
çare olduğu söyleniyor ve böylece Yerebakanlı Hasan ile arkadaşlarını yet. şehrımıze gelecektır. Bu heyet düklerini sö le ktcd" 1 . '"'~ı·ı· 1 yağlı tohumlar, meyva ve kuru mey- tik maynlcr vasıtasile yapmaliin , e 
knl "h"l~ll k ] - - bl P t k"" ·· ··b ı Pante lkt" · ·· · ı y me ırcı. \A:am k"d ıt· 1 ıu·· a ı ı tı a er çı an maga ugra.,culı- u amayı!1ca, _ _ oza oyunu .. ~~~- s n meme e ımıze muteveccı - de beyaz paltosu vardır. Evi de 0 ci- v?'1ar, portakal, zeytin, zeytinyağı , za ~ ı. f'n :ız s ınıa eclilc!ı bir ~ı:.u ' 
yordu. lar, oldugu gıbı yakmışlar, koylunun hen hareket etmiştir. lçinde büyük d d Beh . hıre, tuzlu balık ve taze balıklar ilh. lanı dcııızlere, daha clol,•rusu tıc.artt 

Punt h ı h k
.k k _ _ 

1 1 
d var a ır . ramın avnı zamanda "h . . . ,. ıı . l'"k k 1 :.ı_ t a· 

os u yasını a ı at yapma varıııı ve yogunu yagma amı§ ar ı.

1
fabrikatörler de bulunan heyet aza- k b d · . ı raç edılecek ve mukabılınde pefrol ,,,o aıma <o me · ıu• usunWJ. ay~· 

. . b""t·· R l ·1 k h B h t• d k~ f" .. . k k- .. 1 a ra ası ır ve aralarında bır kadın .. . . • ı r"l"rd . t"f d 1 J t 1· 1 ıçın, u un um ara, ven ece er- u va şe ı e a ı gormıyerc oyun ları m 1 k t· . d t 
1 

. ve mmıtakkatı ıle kereste, kımvevı •· • en •~ ı a c er Nnc • cc ır f'r. 
eme e ımız en op u ve yem yüz·· d · ·· r t • • · 

hangi bir vazifeyi sadakat, itaat, muhtarı Hamza ile kardeşi Musayı ı b· . .. .un en geçmış muna: ere te mev- ecza vesaire iUıal edileceiktir. Gcc;cn lıarhde, lngiliz sahiller ine 
mahremiyet ve ketumiyetle, itiraz et- da Kozan hükumet konağı önünde ır sıstem~e mubayaatta bulunacak- , cuddur. B~tün bu delillerle, Celalin Yeni anlaşma sayesinde Humrınya taJ<rihen 25 hin kn<lar~ d6knJiİf 
rncden yapacaklarına dair yeminler parçalamışlar ve düşmanlar bu hare- tır ve yem bazı esaslar kararlaştıra- suçlu oldugu kuvvetle tahmin edil - ile ticari mübadclfi.tımızın iki mislin oldukları ımzar.ı nWHna, Londra ile 
ettiriyorlardı. Anadolunun cenubu, kete göz yummak suretile gerçek· ı caklardır. mekte ise ~e. hc:_~U~ hadise iyice ta-

1 
den fazla artacağı ve geçen seneler Parisi taz~ilc t•ylfınek mmmmln., c • 

şimalinden daha berbad bir halde idi. ten hakka ve medeniyete "!,, olan ta- vvvv vazzuh etmış degıldır. 

1

2 milyon lira olan mUbadclfıtın 8 mil sash surette map kUU...lacağı şüp· 
Düşmanlara katışan Ermeni süngüle rafdarhklannı acıkça cihana anlat - BELEDiYEDE : yona kadar ·çıkanlabileccği nnlal?ıl - hesizdir. 
rinin sivri uçlan bağırlara saplanı - mışlardı. Elektr"k T T.. Ahnıed Han1di Tanpınar mışbr. Buna kar:trı~ Fransızlal 
yordu. Artık, başlan kara kalpaklı, Zavallı millet, bahtsız yurdun için- J ' ram vay' u- V°'V" clcrhal ) ine teıuuı ~ ncla nıukıl· 
belleri çüte tabanca ve kamalı, elleri de böyle t.ara.f taraf kesilip doğram- nel kadrosu Doçent oldu MÜTEFERRiK: beleye, tabiri diğerle ha ınaynlcri za-
kıpkızıl kanlı Ermeni komitecileri SÜ- yor, mutlak bir acız içinde kıvranıp İstanbul Belediyesi Elektrik Tram Güzel Sanatlcr Akademisi Sanat ihtikar ve Takas ko- rarsız bir hale getirip infilftk ettir -
rUler halinde Kilikyayı istila etmiş- çırpınıyorken Vahidettin, hiç oralı Tün" 

1 
"d 

1 
• k ,. ' Tarihi Profesörü Şair Ahmed Ham- mel< <;n.relerini ...... _ .. z... ba.:.ı .. •nışlat· 

. . . . b"l 
1 

vay, e ı are en atı kadrosu ve . • I -'"'llA5• ~ ... 
· fk ı 1 k ta 1 nı kurtarmak k l l - k d - budcesının şehır meclısı encumenle- Ed . . . ·-· . 
lerdı. Adanada teşkıl edılcn Ermem ı e o muyordu. Şahsını, tac ve tahtı- ı .. . . . . . .. dı Tanpınar Edebiyat Fakültesi Türk mıSyOn arının dır. 
ın ı am a ay arı, apaçı or ya atı - .. , u u o rnagı ur ~~u rindeki tetkiki ikmal olun ebıyat Tarıhı doçentlıgıne tayın c- ted kik 10 r i 7Atten, harh <levirleriııde dainuı bÖ.f 
mış, etrafa satır atıyorlardı. duşmanlara ~?m~lm~~ ı:~~-~ak- ıçın . .. .. . . ~uştur:. Pa dilmiştir. Kıymetli bir edebiyatçı ve . A .._ . •• leclir. Yeni bir silahııı , iiculle gPtiril· 

Her taraf zulüm, tecavüz iti~af o da zavallı Türku, Türklugu bogma- zartesı gunu şehır mcclısınde muza- ı muktcdı"r b' 1 1 Al d H !htıkar ve takas komısyonlan dun n . k ta ft d 1 1 k bil ' • w w k 
1 

k ır ıoca o an ıme nm- . r: • • ıeM, arşı · ra a er ıa m u ıı 
kabarıyor taşıyor Türk kanı her ga ugraşıyordu. ere o unaca tır. I a· . t b . ed . .. . . lopl o.n:ırak yapılan şık,Lyetlerlc bırı· ı ıı·ır t 11 . 'tt·ı . k' 1 t ·Jid ' ' • • ıyı c rık er vem ve muhım vazı- k 1 1 . l lk.k t . 1 c< ur ı ı ınzı mı an armı {!\ 

d 1 "b" k d T '" k h B 1 dl 1 llh " en muamc e erı e ·ı c mış er ve yan an se gı ı a ıyor u. ur , er ~ e e ye ır anına 420 fesinde de muvaffaki etler dileriz . . . . . . cdrr. l\Iuhnrih tal'aflar, halihazırda, 
gün bir felaket, her saat bir tehlike Çntladıkapının fedakur sandalcı- k lc.I girdi vvvv Y · ıhtıkar komısyonu yapılan şıkayetler c"ı · · 1,., ld w •••• .. • 1 1 ]·ar-

ı T af d k . . f "' •H dl o Ub'lı gıuı ı.urı•rız t>r e • 
ile karşılaşıyordu. Gözler oyuluyor, lan, zmit körfezi köylerinde, nan - IKTISAD iŞLERi ctr ın a ı tahkıkatın tevsiine karar s .. .. . . ··;;;··r· 
kulaklar burunlar kcsili'-·or kelleler kör çeteleri tarafından doğranmak İstanbul belediyesine alınacak me-- : vermiştir. ..ı tarafı muskul bır vazıyete du~u 

' " ' · · 1 • · ı · t "h ı · · rnck kudretine malik dt•g.ilclir UJJlU· 
uçuruluyor, yavrucuklar süngüler ü- tehlıkcsıne maruz bulunan yurddaş- mur ar ıçın yapı an ım 1 an ar ışıle Tiftik ve ycpakçıfar bir- Son y~ğmurlard:ın · . · ·· -· ı k Tü' k1·· w ı· "k 

1 
ı k · · t"h mı Harbde, Almanlar Belçıka müS zerınde fınldaklar gibi çevriliyordu. arına anca r uge ayı o an meşgu omısyon ım 1 an evrakını ll§lnln tallmatn~meal yıkıla 1 duvarı ır · . . . ' ı-

Çarşaflar şöyle dursun, ırzlar yırtılı- müs tesna ~ir .fera~at ve cesaretle, tetkike başlamıştır. Orta mekteb me- hazırlar. ıyor Geçen yagmurlardan, Büyükadada ::ı~•·m. mc,~ıl~nnı 0 
ana kadar~--

'-·or parçalanıyordu cephane yetıştınnege çalışıyorlardı. 1 d 10 1. • . m mı) an bu)iik r.apda toplarla do' 
" '.. .. . • G .. d.. d . zun aıın an , ıse mezunlarından Tiftik ve yapağı ihracat birliği ni- Şehbal sokagında Holants Bank dı - ınü)erdi. Bu tabiye Belçil"alıla.rı şs· 

Butun bu alçakcasına, knhbeccsıne k~edcc ve gud n_ ~z kemkıyor, d alrasıl ra, 50 memur alınacaktır. Her iki imti- ?.amname projesini hazırlamak üze- rektörü Perükt'e aid e\•in bir duvarı- sırtmıştı Jlalb1 k:b .. h' b silah• 
yapılan zulümler şenaatler şöhre u uran enızın or unç a gn arı l 420 . . 1 h 1 . d b' . . ı ·ı ugun, ar ' . '.. . · .

1 
b ~ ··te d" , ıana talıb Jştirak etmiştir. re seçilen komisyon dün lktısad Ve- nın arç arı gevsemış, ve uvar ır- sahasın 1 bir .. . . kil , kfUt · 

tl' vesıle oluyor, gun geçtıkçe takdis 1 e oguşuyor, mu ma ı) en taşıyor, kaleti Teşkilfı.tlandırm M .. d"· .. S den bire vnnındaki evin mutfağı üze- c a surımz ım m ~ 0 

ve taziz olunan kahramanlar çoö-alı- taşıyorlardı. Değirmcndere, Örcün, Çe n herlltaş meydanının 1 B . . . . a u uru er- ?'İne yı~ıİ . . 1 - t ştı Mnharih <le, Jetlerin lıepsi de tt-Jnıik 
0 s 

1 
ı::ı "d" ·r 'h . t i I vet erkının rıyasetı altında toplan- mış \ e ıasara ugra mı r . 1 k k'" 0 

yor, çoğalıyordu. Türke hiçbir yerde • nı ayı, .r amı ıye, atarı sanıye, anz m t T 1 Her iki e,·de d "f . t 1 >a ımmdan mlicehhf'z, hiiyiik im ·a A k"' 
1 

· d k" 'll" .. h'dl mış ır. op antı geç vakte kadar de- e nu usça zayıa oma- ı l"k . · bd 11 
rahat ve huzur kalmamıştı artık. E- .sar ~y er~n e ı mı ı muca 1 ere, Bundan bir müddet evvel Evkaf vam etmiş ve nizam · · · mış, dm·arı yıkılruı ev tahliye ettiril- arn ma 

1 
ztimrt•Jerdir. Bu S<'he e • 

vet, varlığı kemirilmiş, vücudü di - cıvar ko!ı~:m halkı d~ k~tı~mışlar- Çembcrlitnşın etrafını tanzim etmiş- en esaslı maddeleri ;::;:i~ ~~~~~~iı; miştir. dir ki, Almanlar, dalı:ı :ıJyade ta,bi)·e 
diklenmiş doğranmıştı. Fakat onun dı . Bu bırlıgın yarattıgı mıllı varlık- 1 . . "' · . - bakımından sürpriz ihda e •JemrJC 

11 
vi 

1
'- d k 

1 
• l:ı ela canlarını mallarını ırzlarını ti, Fakat bu kafi görülmemektedir. 1 Servet Berkın bır kaç güne kadar Yme son yagmurlardnn, Hasköyde . 1 .. 1•• 1r s ) 

z var ıgına o unu amamış, asıl • ' ' . • A k ·aya gid c •k . B" 1. -· J\ d · , . k - d D ·a· 4 ~ o una gıuı) or ar. 
, ··k k h b 1 salgıncılardan soygunculardan kur- Bcledıye Prost planına göre taşın ci- n aı e c 'e ır ıgın esas a rı) e so agın a avı ın numa- t . . ' h ' ? yu se ru u ozu amamıştı. Pa - t • 'ff k 

1 1 
d projesi hakkında Vekalete izahat ve- ralı kfırgir evinin arka duvarı yıkıl- şte yem lıa.llMW; müessir bir sılii 

dışahından, hUkümetinden ümidini armaga
1
muva ? . o muş ar ı. varını yeniden tevsi edecektir. recektir. mışsa ela, nüfus~a zayiat olmamış _ ol:ın nıayıı <l~, ba tekiWe, tavyart:ıer· 

kesen Türkliil< nihayet bu mıntak Kurrl zzet Reıs ıle arkadaşlarının, T k I x. • I . 1 .. • • . e 
1 

d • 
1 

• ' d a- hiçbir menfaat beklemiyerek can ve avu Çil U11a a a r Yen! sab~lar tır. Bu ev de beledıycce tahliye etti- <en para.şutlerle atııaıak tngıliZ ' 
ar a 'ar ıgına ayanmıştı. tallm•lname rilmiştir Pransız tfoaretlnl w h ada bita· 

••• başla giriştikleri bu faaliyet , nihayet lthalftt ve ihracatımızdaki inkişaf · · ar k 
Feke kazasının Yerebakan köyün- bir gün karakulakların kem gözle- lstaııbulda Şehir Meclisi bundan devam etmektedir. Dün l imanımıza Kız T l cid~e Yurdunun raf devletler tlea .faaliyetini sc • 

den Hasan adında bir bahtsızın,güzel rine çarpmıştı. Ahırkapı, Çatladıka- bir müddet evvel tavukların muhafa gelen İtalyan bandıralı Kapoarma ft.Uş ııdı t~ye uğratmald:adlr. l'aka.t İn~~ 
ı·~· · pı hafı'yelen'n salgı ı ~ t d · k" - 1 ta b ı p rt ' k · h " · rm de huna k~ı~ "akın hır 8 

~g1 cıvarcla meşhur olan eşi zorla e-- .. n na ugrar_nı~ ı. zası ve tavukçu diikkanlannda yapıl- vapuru cmır ve cam eşya, ımyevı s .n u a ı mer ezı ımayesın- .. . . _., r.-
lınden alınmıştı. Ayni köyde yatak- ı Her_tarnf_go~ltına. alın.mışb. Bır ge- ması lazım gelen tesisat hakkında bir eczalar, elektrik malzemesi, teneke de tesıs olunan kız talebe yurdu ayın de muessır ~hı~ mukabil hareket ' 
lanan Ermeni fedailerinin kumandaw ce, ışgalcılcrın polıslerı ve onlann 

1
. tn · . . mamulatı kireç kaymağı ve fotog-- 16 sından itibaren faaliyete geçmiş- r>acaldıırı hadıselerclen a.nlaşılma.JrlJ"' 

" r . k"' d· k 1 ta ıma ame hazırlanuşb. Şımdıye ' . . . dır 
m O:eb,, çavuşa karı yapılmıştı. İş- yer ı \e nan or yar_ a ç~ arı, tam . . , . raf mal?..cmcsi getirmiştir. Holaııda t:r. Yurdun talebe kadrosu 100 kışı- • 
te bu hftdisenin zavallı mağduru Ha- yaU:ı .ezanlar~ okundugu bır sırada, kad~r yapıl~n :U.tbıl.at ~u tal~~tna- bandıralı Bebe vapurile de kimye\'i lıkt.ir. l"akat şimdilik a?cak 48 tale- nu arada, ne olursa olsun, <lcvJef'.-
6, r.ın sapını sapanını satıp satın al bu ık1 semtı ansızın sarmışlar, sa- menın gayrı kafı oldugunu goster- 1 k h . . j besı vardır. Yurd faahyete geçmiş !erin si~ a.. .. i mzivetlerini hiribirlcrile 

w • A v ' • ' • h " k" 1 . . . . . ecza, çay Ye a ve gelmıştir. .. I · · · , dıgı sılahln dagn uğraması 
0 

havali- ıle ya ın o an mahallelere dalmış- mıştır. Tavukçuluk ışının organizas-
1 

. olmakla beraber ku[?<'ldı yapılmamış- olnn tl'maslarını , iiksek 11~k preJI• 

d 
· ' la ve sok ki r d w ı .. 1 dı ş·· . . . hracat muarnclelcrınd~ de canlı- t . '-'ak d b , . • " n 

1 
a e müdafaa ve mukavemet hareketi- r a a a agı mı;raar · . up- yonu ıçın halde bu işe bir köşe tah- 11 

• .ı. ın n u mcrasım yn pılacak- · 1. • · u · . t . . . <ra • 
nin baslangıcı olmuı:ıtu Bu teşebbu··s helcndikleri evlere girmeğe, yalnız a- . 

1 
ktı B d b k ta k hk artmıstır. Dü1

1 Ji'ransaya tüti.in, tır. l sıp (ruıı nnzım ' e csbıt ıçın ug .1• 
·.1 • • • sıs o unaca r. un an aş a vu R ..._.,. ta 1 1 ı san hukul·a. en , .·u·kcnJ· l be ·udir• ~ 

muhiti derhal harekete t• . t· ramak degıl hatta buldukları sandık- . . . . . umnnyaya, .~ unanıs na, t a yaya. p rll n-hJy kongreleri · ' " .,,.,. '<ar ı 
K h 

. tl" g~ ırmış ı. ve sepetleri bile didikleme w e başla- yetiştırmeyı tcşvık ve tavuk ıhracını külliyetli miktarda torik lsveçe kuş lor. 
01.anın amıye ı gençlerınden Ali " . . . . . ' O . erdi . . · 

Şadi Hüseyin Yarımza.d Ah d mışlardı. tcmın ıçın beledıye yemden bazı te- yeını, Rumanyaya bol kestane gön- . . . Zırn., bıtaraf de' letleri, kadın, ço 
• • e me , bb"isl kt d -1 · t" Paı tı nahıye kongrelerı t amamen 

B. ytar müfettisi Muzaffer · d Ansızın yapılan bu araştırma ci- şe 1 er yapaca ır. crı mış ır. 1. . . ı ruk, hil 'olcuları ıuızara nlmıyaıt a-' Jan ar - A • ıkmal olunmuştur. Kanunuevvelın be- • 
ma yüzbaşısı Ali Saib Beyler, gizlice varda oturan yurcl kulu ve hadım- . . . . mansız rnayn harblle birlikte, )lef 
b. şbaşa vermişler, "İntibah Cemiye- lerini bittabi fena ha1de telaşlan - r - ...... =-=- ' :ın~en ıtı:~rcn Kkaza kkongr~le:ı~e tiirlii ticareti knyıdsız \'C töartsız tal'• 
ti .. ni meydana getirmişlerdi. El bir- d_ınnıştı. Çünkü, birçoklarının evle- 'T' J 1 aş. an~ca _r. aza_ ongre erının \id eden teclzirl~r ele . hukuk kaideJe· 
liği ile çalışmağa 'başlamışlar, civar rınde sandıklar clolusu cephane bulu- Okuyucularım ı z Taşralı 1. a e- , neticesı 1 kanunusanıde alınmış ola- . . . , pıC-
k öyleri mücadele ve mücahede birli- nuyordu. Bu vaziyet karşısında mu- caktır. Parti vilayet kongreleri gele- r~nı 'e hunları devletler a.rasınd~. _ 
ğine çağırmışlardı. bitin .fedakarları hep birden ayak - be le r i cin cek sene yapılacaktır. rıyete koyan mukaveJenamelerı ılı 

Zavallı Yerebakanlı Hasan, ırzını Ianmı§lard~. Canlarını verece~ fak~t, Diyor k İ : ! 1 Alakill ile d i nlenen bir ıaı eden bir mahiyet arzetnıektedit· 
Jmralıyan "Oseb,, i tepelemek teşeb- ccphanelen bu namerd hafıyelerın y Ur d j hf ~yacı konferans Dr. REŞAD SAGı\l' 
_ ellerine teslim ctıniyeccklerdi. Fatih Sulh bakimi Ekrem Korkut - - -- -;;: 
r_ İ§e dört elle sarılmışlar, canla ve "23 tarihli gazetenizde üniver- leyh bu işin bir an evvel nazarı i- dün Beyoğlu Halkevinde "Velayet i r ~ 
"'enı• Sabah jba§la başlamı§lardı. Karanlık sokak- site talebesine yurd başlıklı yazı- tibara alınarak memleket evladla- hakkı,, mevzulu bir konferans ver. 1 
1. • larda, omuzlannda, kucaklarında nızda İstanbul Valisi ve Belediye rının arzu edilen şekilde istirahat-

cephane sandıklan bulunan karaltı- . . • f d d miştir. Kalabalık bir dinleyici kütle-

TAKV M 
25 1K1NCİT.t~RIN 1939 

Rcısı sayın Lut i Kır arın uyup leriniıı temini hususunda hazırla - · · l' l ·1 tak"b tt• ~- b k f 
lar belirmiı:ıti. Sandıklar evden eve, - sının a a rn ı e ı c ıgı u on e-

li gösterdigi alaka yavrularımız için nacak bir yurdun pek çok cbevey- st b b ·r l · d 1: bah"cden bahçeye ve hatta pencere- ran a ana ve a anın vazı e crın en 
1' ve memleket çocukları için çok e- ni· ı bu muş" külattan kurtanlacagı~ h~ k" 1 • b h kk ··d h 1 

11 den pencereye +noınıyor, hayır taşı- ve a ım erın u a a mu a a e ..as hemmiyetli bir mesele olduğundan gibi Belediye için de istifadeli ola- l'l · tı · d b h d h t 'b 

Abone Bedeli 
Ecnebi 

SENELi K 

6 AYLIK 
8 AY LIK 
1 AYL IK 

T ürkiye 

1400 Kuruı 

750 • 

nıyor değil" de uçuruluyordu. Araı:ıtı- sa a uye erm en a se en a ı , 
2700 

Kuruı 

1 

"' bu husustaki alfikalnnndan mem- cağı kanaatindeyim. dinleyicilere tatbikattan da misaller 

1450 
• ncılar, girdikleri evlerden elleri bom nuniyet ve şükranlarımı arzede - Zonguldak tüccarından vererek konferansını bitirmiştir. 

800 
» bo3 çıkı~or1ardı. Hırslarından mora- rim. Çünkü Üniversiteye bu sene Rı7.a 

ıoo • rıyor, eli~ gıcı~~atıy?rl:r~ı. . kaydettil'diğim çocuğum için bır Y(•ni Sabah - Tahsisen taşralı TUrk ulul rı l h t lfa llerl 400 • 
150 • 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler : Seneliği 3600, ;ıltı aylığı 

fcte butUn auphelı gorulen sah b lstanbul yüksek tahsil gençligın-· in 
.li. ' b" _ • ı - haftadır yatacak bir yer aramak- talebemiz için böyle bir himaye ve 

lennın cephane kaçakçılıgı ve yatak büyük Türk ölülerinin hatıralarını 
1 

- tt·-· .. 
1 

.
1 1 

• tayım.Yabancı olmaklığım cihetilc tedbire olan ihtiyaç meydanda ve "ı ıgı e ıgı soy em en ev erde "Or tebcil için yaptığı ihtifallerin ikinci-
1' •• • ' ./ - , arzu edilen evsafı haiz ve çocuğu- Valimizin alakası cidden teşekkü-
gunluktan yuzlen kızarmı" hele sini Namık Kemal ilıtif ali teşkil ede-

:.o• can- mun her türlü inzibat ve istiraha- re şayandır. Biz bu alaka ile bera-
Adr t bd'll i'"'- · · da yu""rekleri kabannıQ insani d cektir. Bu ihtifali sırasilc Mehmed 

es 0 1 " ... yırmı be~ kuru~luk l n li ar an tini temin edecek bir yer bulmakta bcr tedbirlerin daha genişlemesini 
pul gondermck llızınıdır. başka hiçbir şey bulamamışlardı. müşkülat çekmekteyim. Binaena- temenni ederiz. . Akif ve Abdülhak Hamid ihtifalleri 

':: 1900, Uç aylı"1 1000 kuruştur. = 

------------- (Devamı var) 1takib edecektir~ 
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..... -... ~ : ....................... Türkiyeyi Tehdid Holandadan Kaçırılan Polonyada Sert 
<••ı·alr·Wen .ıevun> I .1. Z b. l . idamlar Hata 

=~ :.ı~ m:\= ngı ız a ıt erı Devam Ediyor 
diye tuvir ettikleri gibi Sovyetlerl --·--
de bize düşman bir vaziyet almış di· (Başta.rafı l incide) ,miştir. Almanlann, kendieini adliye- Çek mÜn9VV8rleri de 
ye irae etmekle komşularımızla bizi ya gitmişlerdi. Stevens ve Beat hiçbir ye tevdi edip etmedikleri malQm de • A 1 d h · ı · 

Almanlar Denizlere 
Mayn Doldurmuşlar 

biribirimiR dütUrmeğe çalışmıyor • vakit A imanlara İngilizler ta.rafından il ğildir. Yüzbaşı Stevena İngiliz konso- manya a I I ne 
( Ba..'}tarafı 1 incide) Garb Cebhesiadeı Sekiz Alma.n. l~r da -~e~e çalışıyorlar? Bu~lar tah- sulh teklifleri tevdi etmemişlerdir. losluğunda, pasaport kontrolti şefi i- nefyedİIİJOr 

fDlk etmeden denize dillen siyah et-) Tan·aresi D~ü rı.k de~ıldır .de.Rumanyaya aıd hava- İngiliz makamatı bunlann Berlin- 1di .Ve bu sıfatla bir kaç ay evvel, Al· Londra, 2• (A.A.) - Reuter ajan-
abnler attıklarını görmüştür. Paris, 24 (A.A.) - Havas ajanaı, dıs mı tahrıktir? de ve hayatta bulunduklarından ha • man mültecilerinin muhacereti esna- 81 bildiriyor:. 

Londra 24 (A.A.) _ Alman tay- askeri vaziyet hakkında şu malumatı Rumanyanın Rusya hududunda berdar edilmiştir. sında, Venloyu ziyaret etmişti. Paris radyosu, Almanların işgali 
hreleri, bu gece, Times nehrinin veriyor: tahkimat yapması bahsi ~.lmanya ile 1 . St~\·ens ve Best vazifelerinin ma - Holaadaaıa Prote&tosa altında bulunan Polonya toprakların 
Jbanaabı \17.erinde alçaktan uçarak Hava harbinin kara harbine faiki- Rusyanın arasını bozabtlir de Sov-

1 
hıyetı hakkında Holanda makamatı- Amsterdam, 24 (A.A.) - Venlo da ~r tedhiş rejimi tetbik ettiklerini 

Paraetıtıe maynler atmıştır. Bu ha· yeti, dün artmıştır. Buna mukabil ka- yetlerin Boğazlarda kalm:ığa lii.~,k na haber Yermişlerdi Ye bunların Ho- bidisesinin, gayrimesul veya m~hul de haber vermektedir. 100 kişi kawu· 
beri veren Reuter, bu maynlerin radaki faaliyet son derece az olmu§- olmadığımızı düşündüğiinii bize ha- l ıandanın bitaraflığına muhalif birşey şahıalar tarafından değil, Gestapo a- kurşuna dizilmiştir. 
llla.nyetik olduğunu da bildirmekte •

1 

tur. ber vermek ye dünyaya ilan etnw.k 1 yapıp ~apmadıkları tesbit edilmek ü- janlan tarafından yapıldığı Alınan l Touleuse radyosuna göre, oradaki 
dir. Gerek hatlar üzerinde gerek daha Tilrk • Sovyet münasebetlerini ihlal c.cre hır Holandalı si\bay tefrik edil- hükümetince kabul edilmesi üzerine yan resmi Polonya ajansı bu rejimin 

Ma.ynler Toplanıyor uzaklarda keşif yapmak i.17.ere her i- etmez mi? ! mişti. Holanda hükümetinin, Alınan bükü- günden güne şiddetlendiği haberin 
Londra 24 (A. A.) _ Manyetik iki taraftan, fazla miktarda tayyare Eğer bütün bunlar sahi olsaydı, Öyle :ınlaşıhyor ki, Alman siyasi ,meti nezdinde protestoda bulunduğu- almıştır. Her gün Polonyada en kü • 

bıaYnlerin müessir olabilmesi için 1 havalanmıştır. Müttefiklere mensub o taman gazeteciler vazifelerini yap- polisi bazı yüksek Alman mehafilinin ' nu, HaQdelsblad gazetesinin Berliıı çük kabahatlerden dolayı idam hü • 
bunıann pek derin olmıyan sulara d~ hava kuvvetlerinden yalnız bir tay • mış sayılırlardı .Bizim de bir şey !li)y mus1ıhane harek?llerin: mlni olmak muhabiri bildiriyor. lk.ümleı~ v~rilm~ktedir. Sınai tesisat, 
kWınesi lazım geldiğinden tahtadan, yare noksandır. Ve hafif surette ha- Jemeğe hakkımız olmazdı. içi~ bun~rı te\'kıf etmış ve sonra da Münlh Saikudl MKnuu Meğ.-r sıstemh bir şekılde Polonyadıtn Al • 
lba)'n tarayıcı gemilerin kullanılması sara uğnyan diğer iki tayyare de Fakat iddialann hepsi yalw ve ~Unih. suı~~.ile alakadar gösterme- Almanların Bir Mahpusu İmiş many~ya nakledilmektedir. 
kolaylaşacaktır. Mayn tarayıcı ge • hatlann dahiline girebilmiftir. Al - Alman propaganda dairesinde uydu- yı dllşünmuştür. Londra, 24 (A.A.) - Reuter ajan- Parıs~ 24 . (A.A.) - Varşov~ halkı-
IGiler tahmin edildiğine göre ikişer 1- man tayyareleri, ağır zayiat vermif· rulm'UI birer hezeyan olduğu göze Kaçırma Hadi9eSi Nud Olmuş! sı bildiriyor: nın vazıyeti hakkında Pat &J8mnna 
kiter çabşacaktır. Aralannda bulu • Jerdir. Sekiz düşman tayyaresi Fran çarptığı için bunda hiç muhaffif bir i Amaterdam. 2-i (A.A.) - Bu gece, Macar. Alman hududundan alınan gelen malumata göre şehirde hala 
~ olan elektrikli bir kablo mayn saz topraklanna dUfilr1llmUttUr. aebeb tasavvur olunamaz Bir azete- Venlo hadisesi hakkında, La Haye. bir habere göre, Münib suikasdinin ; büyük bir sefalet hüküm sUrmekte • 
leri cezb ve infili.k ettirecektir. İqiltere tl..m.de A1111aa cl yanlıı bir havadis aıaİ.ilir !e neş- 1 de neşredilen resmi tebliğ qağıda - faili olmakla maznun Jorj Elser 1937 dir. Gıda maddelerinin fiyatlan git. 

"1ui zamanda mayn tarayıcı ge • Tayyaftlerl rede'bilir. Btından içtinab etmek dUn- dır: senesinde , geçen haftaya gelinceye ltikçe yükselmektedir. Daha teşrini • 
IQiJeıin denizin dibine kadar inen l • Lonct_ra, 24 (A~A.) - Alman tay- ya gazetelerinden hiçbirine hiçbir za- Otomobilde, şoförün yanında, iki kadar Dachau karargahında mahpus! saninin başımla gıda maddelerinin fi 
letJerı bulunacaktır. Bu l.letler bir ~~len bu sabah Sbetland adalan man nuib olmamıştır. Yanlış hava- İngiliz tebaası oturuyordu. Bunlar, bulunuyordu. yatı üç milıline çıkmış bulunuyordu. 
llaane te.adüf eder etmez, mayni in· üstünde uçmu.şlardw. Tehlike vaziye- di d h 1 t k .b d"l" t k d h sulh lehinde müzakereler yapmak im Nasyonal sosyalist bir membad~n Xo1Ma1n11 Ash Yolonat 
11 .... -._ • b" b . .. .. s er a e zı e ı ır ve ar ı a a . . 
-elt ettirecektir. ti ı~ uçuk saat 8Ül'mtiftur, ileri gitmeğe mahal aörülmez. Fakat • kanını tetkık etmek iizcre Almanlar- geldiği söylenen bu haber Elserin \'e Vnrşova, 24 (A.A.) _ D. N. B. a-
~ DmiulQlara Beazin Mii8&denı Edilen Almaa Mallan kasdi surette bir hü~um planı hazır- l~ te~asa g~m~e sal&biyetleri ?ldu- huni 1:1Ucrimler listeRine dah.i~ bul~J jansı bildiriyor: 

VeriyonDIJI Satdıyor lı k h' ed k b" gunu ısbat ıçın bir takım evrak ıbraz,nan Kari BucoJz adında dıger bir ı SaJılhiyettar mahfeller V&r§Ova~.a 
t l>iier cihetten iyi haber alan mah- Marsilya, 24 (A..A.) - Harbin ilk ıa:a • 1 ~yeye ızme~ kece h ır etmitlerdi. Memleketimizin bitaraf mahpusun karargah muhafızlan ta- kolera çıktığına dair Daily Telegraph 
elJerde AJmanyanın her gUn yeni bir haftalan zarfında, abluka aervislerl ~·f u wy~ı :~raya d~.ere ~~ te- va:dyeti dolayısile. bu iki kişiye ne- rafından İsviçre hududuna götiirilldU ı tarafından verilen haberi katiyen tek 
~ icad edeceği kanaati mevcuddur. ta:.afından mU.sadere edilen eşyanın 1 agı . . n ar mem ~ete ucum zaret etmek üzere. bir Holandalı sü- ğlinü ve orada yeniden tevkif edildi· zib ediyorlar. Hiç bir kolera '\-akası 
tlılerce Alman tayyaresinin deniz- muzayedesi lılarsilyada yapılacaktır. etmek hıçbır zaman tecvı:ı: olunamı- bay t<'frik edilmişti. ğini ilave etmekte<Ur. Maksad bun • .. .. . . . 
~ esrareogiz faaliyeti bu kana· Halka ilin edilen lbteye av.aran yacak ve sükut ile gec:iştirilemiyecek Reuter ajansı. iyi haber alan mah- tan MUnihe getirmek ve Burger Brau ~oru:ınemıştlr. :~\%tifo salpu t~~ 
'ti te,İd etmektedir. Ayni mahfeller- Al~a.?yadan, şu maddeler mUa::ıdere bir dilfmanca hareke~ t~kil ~er. İş- fellerdı"n, yüzbaşı Steveıw"in lıitdise- ı ICeller birahanesinde yapılan auikas. likesı va~dır. Butun ~~va ahalisi 
de bu tayyarelerin mayn dökmeleri edılmıştir: Bakır, kalay, volfram, de- te TUrk efklrıumumıyesı hugiln Al- den az sonra öldürülüüğüuü öğren • din faili olarak göstermekti . aşıl~a ~sve:. edılmıştu. 
"llıaıkun olduğu, fakat bu takdirde mir cevheri, aJümiııyurn, 248 ton 6- manyadan böyle bir düşmanlık teza- Çek.;adaki Taz)~r 
~ llla)'nlerin büyük cesamette ol • kUz eti konservesi, 72 ton kakao, 19 hUrU kal'Şl8ında bulunuyor. Sonra da B .. ~ ( p d ~lgr~d, 24 

(A.A.) - Ha~~" 
'-hc:aiı aöyleıımektedir. lngiliz de. ton kahve, 378 ton kauçuk, 91930 -tıpkı yavuz hırsızın C\' Mhibini bas· ı UJlreşte ropagan adan d. ~~ 1 lıa.~ alan mahfcllerde soylen-
Qla eksperleri bu deniz tayyarelerinin lmpra, 7Z43 ton muhtelif zamklar, 81 tırmak istem~i gibi- şikayet onlar- j: B h B _ . ~me g:'ı-c, son kargqalıklardan ev-

~~telbahirl~rine be_nzin v.~r- tok1~bepinn1· 360c;. 630 ton şeker. 310 ton ldan geliyor! . u ran rt , A t k l"ll "il h' :eni:~:ı:~~= !:a!1
:: 

::-. vuualan mümkun oldugunu soy- WI • ton zahire, 1945 ton tuz- Alman gazetecılerine ve Alman ( B t , J • ı •- ) r 1 a a k t " d el ı.ı..,:_,--:--: 1 . . . . aş ara ı mr tre" re ·e m en ev\' ve sonra cereyan e-
~rler. ~lf barsak, 8600 ton vesaıre eli- şeflenne, kendı hesablarma maatte- Teoderesko İktısad Nazın Konstika 1 d h :- d" l Alınan . da lan. 

4h.,m. Şimal Denizine Mayn ger mevad Uf t . d r k" TU k". B - ' ı cu OL ıac er zıınam r l>old rlLr' lar · ess • emın e _e ~m ı r ı~e ogaz Anjeleako, Maarif Nazırı Petre An- Alman dostlarımızın hala bir niha- , nm bu tt'okil hareketini evvelce ha.: 
lo 1ll'duklanaı Sa.klamı~or lin Akdenlzde •• ..:eml larda daima hakım kalaca~:. ~alkan- dri, Me7.alıib Na1.ın profesör Listor,. yet vermı:ı;likkri prcp~aııdtılardan zır::ı.(ukların; göstermektedir. 

l>enhag 24 (A.A.) - Bır Ber Jakat :ı ı tarda her zaman sulh ve SllK\ tnU tt>· Ek!tll; .. ,.,, ı,.,.,. N' .. !'tn Dra~on'ır Adlı"ye .. k ·11· 1ıah A . l f 11 d 1 ·1.:. • ·ı .. · 1 De Lo .. _ • . - • _ , -- '" ·~ ı ... ,,. , ar... ı a . ) nı ma.ı c er c şun ar ııave ecıı • 
"ı_, gore, Almanlar, Şıma • ndra, 24 - ıKtısadı Harb Na • 1 mın l\wwıunda. kıymetli btr AmIT t1- Na ... n Di .. tropı· ,..1.",,..ko B lard b" · · b ·· ··t 1 kt~..:a: . 
~ H-- -

1 1 d 1 t . . . ·. • ·• • . . . .... 0 ın ........... . un an ırıru u,gun su wı arı- me ıı..'"r. 
d .. -... ~et ıolları~ ,!llayn er e o • zırı, ngıhzlerfn Akdeıuzdekı kaı.çak- lacak ve Balkanlara ecnebı bır nu- Tebfıddiiltin &-IH"hi ._..:a h" - _ Al . b 1 • Boh 
.:--uwtlannı ık . . af tm ktedir ı1 k k tr 1U .. le "nd 1 . . . . .. .. . . lmuua teş ır etmege mecbur oldugu- m:myarun aş ıca gayesı em-
ler. Bu aç ça ıtir e e . ç 1 00• 0 • us rı e •. e.de ~uttuk- fuz gırm~esı ıçın butun ku\·vctmı Biikr('şin nim resmi mehafilinde muzdan dolayı karilerimiıden ozilr yada ve ?ı.loravyada Çek halkının pa-
leti ~ynler, mayn ~~ama ge~- ~~ı gemılerın:. 13 Uıfnnı~anıde, on sarfedecektır. Almanlara Balkan, ls- söylendi !ine nazaran eski kabine Al- dileriz. Aylar var ki merkezi Yivana sif harekctlel'ine kat'i olarak niha • 
~~eçtik.~n sonr~ d~~.ul~ektedır.,ıkı !ta~ynn, dort ~orveç, uç Ame~- , tanbul ve ~.na~.olu yolu e~di?,·e~. ka- manlarla iktıı:ıadi mü7.akereler sebe- olan Uta Press isimli bir propae~nda yet vermektir . . 
lftn_ de IOyle denllıyor. Bıtaraf ge- kan, hır Yunan, bu- Yugoslav ve bır palıdır. Çunku bu yolun w;tunde bile istifa etmi• dcVildir HükUnıet A · ı f' 11 d hAd• ı · 
--. t_gü•- "d k ölü git d R ·ı · · · • ıı:ıı· • bUrosu gazetf'mize yazılar gönder }nı ma 1· e er e son a ıse erm 
tilrı~~ &il ...::reye 11 er en me e umen gemı ennden ıbaret oldu- Türk vardır! dahili iktısad meseleleri üzerinde . . . • G ~ta p ü · itesi · k • 
~ bilmelidirler İngiltereyi a · ! ğunu bildirmi tir . . . .. . . . . _ mektedır. Aynı propaganda bürosu- es poya rag nıvers nı apa 
~ eden tehdidİ w .bi , MUteak' ş · Bıliyoruz, Almanlar bu Türk var- dilşulen ıhtilaftan dolayı çckılmege nun diğer birçok O'azetelere mecmu- Gestapoya Prag üniversitesini kapat 
,..__ - er yagmur gı ıb hafta zarfında, tutulan lığını ortadan kaldırmak için herşeyi liizum görmüştür. e ' k t 1 be · f ·· ı · f t 

~:.,.10r. İngilizlerin, iktısadl harbden gemilerin miktarı 21 e baliğ olmuş • yaptılar· hat•~ U • H bd b" lla\'•""a Go··re alara, hatta şahudara bile gönderdiffei ma • a e ~~ ve. pro eso~ ~ne ye: . . ı • 1.4 mumı ar e ı· ... 1 ı f k . . . . mek operator Jırasek gıbı hararetli 
llı..ı::: ~ elen, akh selime avdet et • tur. Bunlardan on dördü ltalytı.n. tı- zimle müttefik ikc bi . lü• a 1 Bükreş 24 (AA ) _ "Havas iyi nn aşı an a at hıçbır yerde bır nkffl · . . .. 
~ ı:. __ ...,__ 

0 
p . . . . . • n, zı < ,..m mm z • · · · " .. . . vatanperverlen haydud şeklınde gos-

-wwr.,, Ç anama, bın Yunan, hırı ı-wurveç, Rus ÇarlıVına satın k "b" b. h' haber alan mahfellcı-dc söylendiğine I bulmıyan bu broşurlcrı yollamaktnkı . •. .. 
"-ı..... İn . . --•·• bi · d H 1 d . "d" e- a gı ı ır ıya- .. b d . 1 . d b" i" 1. tcrınek fırsatını verd121 soylenmek-
--"SilK&, gWz Tedblrım ..DAAll rı e o an a gemıaı ır. nete bile teşebbüs ettiler· bizim nhı- gore Argctoiano kabinesinin istifası u e\am ı ısrar \'e ına ına ır t ır il . . . c. ı .. 

Buluyor · -·-·· .... ·-•-.. .a·-•-•H• ........... . . . ' . ve Tatareskonun & vckfı.lete etiril- bir mana \'eremiyoruz. tcdır. Dır tek darbe ıle btıhm Çek 
artlkae . Blfa f 8 lk p kf mız Uzennde, yanı İstanbul ve Bo • ş g münewerleri Aiman •anın muhtelif .l...._~- 1 24 (A.A.) - Den~lerde ra a an a 1 ğazları Çarlara vermeyi teklif ede- mesi keyfiyetleri Alman iktisadi he- Klişesinden de gürdügünüz gibi, kt la d - t J J teme kil 

~ihracatını durdurmak içın İn· 
1 

rek Ruslarla ü f "d b" Ih yeti tarafından ileri sürülen ta!eble- yazılar hatta türl:çeyc tercfime edil- ~o 3

1 rınıı k a~ 1
1 m~,' B r z 

~~ taratmdan verilen karar hak- Pro1esı· Moskov·ya . . m n erı ır su ~ap- rin r eddi mahiyetindedir. İkı..isad Dl.İŞ olarak hazırlanmnkta ve tazeli- ampanıın apa 1 mı~ ... r. unu yap-
~ tefairatta bulunan Liberal ve fııt mak yolunu -~~a~ılar. Alcyhlennrle Nazır1 BuJ"oiu esasen Aln an taleple- gu-· ıi kaybet . . . d" ~~ . malda D•din Çek !'"ehirlerinin ve ka-

811 
, muharebe ettigımız Avrupa devletle- mernesı ıç.n " w.,n::ııc " b t • ' • • k ·· 

~ gazeteler bu kararı muka· d j r ı • m 1 s . . . . . rini rcddetıneğe kaı ar vcrailiiti. Mali- postasile göndenlmektedir. .,::ı a :ır.nın IDUKavcı.1etinı ırmayı U 

......... ~ tedbiri olarak hakh bul· f nnın kendılenne dlışman bulunan !s- ye nazırı ile milli bank:ı.nın diı-eklörü D Göbbe1 ,. b d b l d - mid eln ektedir. 
~· • ( Bqtarafı 1 laoide ) tanbul ve TUrkiye üzerinde her türlü ayni mütalcada idilcı· Bazı imliya- Al r. 

8 
m da aşın a . u un ugu Ayni nıahfellcrde ilave edildiğine 

~ lnciH•eJi Prot•to Etti ya, Yugoslavya ve Yunanistan da emel beslemeleri beklı-nebilirdi. Fa· zatta bulwıulmasını 
0 

lavsiye eden bumgaanyretpr~p.a~ mldckğuıınızm~I.~kı~ göre ~o\lmanyanın ikinci hedefi Çek 
'4 ifa ' k t b' Utt f"k ıf til .. w •• •• .mn """il o u nu ur ı-'1ı} fe 24 (A.A.) - Resmen bil· projeye müuid bir vaziyettedir, fa- a ır m e 1 s a e gogsunıuze Argetoiano Rumanya hayati men- cd bu . .. '. d~'·lef adamlarından Paris ve Lon • 
~~~ kat İtalyanın maksadları henllz ten- baştığımız ve uğurunda kamınızı fe- faatlcl'ini feda etmcmeji ümid eyle- Y e .ncvı bro!'lurlerle v.ehırlene • dr:ı.d:ıki Çek mültecilerinin faaliyet.i-
ti.~ Londra elçüd, hflkibrıe vir edi~. da ettiğimiz A~anlar'7ti k~di silah mekte idi. Teknikçi nazır!ar, Alman 

1 
cek sı:1dıl bulun~adığtnı ~nla.ma.ı:n.a· ni tenkid mahiyetinde söz almakbr. 

~ alcbiı talimat tlserine, Alman· Bulganetana gelince, projeye il . arkadaşlarını duşmana pı§ket çek- talebleri kabul edildiği takdirde mem , 81 şa) anı hay~ettir. Hidıseyı bö.\ le ~rhn Hacha ve Clias hükO.metinin 
........ ~ İngilterenin almayı ka • bakı, ıtıpheeb, gütttljil gayretlerden ~eleri tari~de nadir tesadüf C'<iilir lekelin istikbali tehlikeye girmiş o- ~çıkça ka~d~ttık:en sonra Ut~ ~s- Fransaya Ye lngiltereye harb ilan e
-....ı ~ ekonomik mukabeleibil- bazılarından fedakarlık etmesini ta- bır denaettir. 

1 laca.ğı kanaatinde buh:nmakta idiler. ın bu nevı ~~r~alatına artık hır nıha- derek Alman ordusunun sembolik bir 
~ t.eknfier1ne kartı Londra hUktl- mınmun eylemekt.edir. Bulgarlar, Biz bunlan biliyoruz ve bugünkü , Argetoiano tarafından ittihaz edilen yet vereccgını umuyoruz. yardııncL"iı buluıımaaım da arzu et • 
'~ llddetlt proteatoda bu- Dobricede kendilerini serbeet bırak- hücum ve tehdidlere ehemmiyet ver- tarzı hareket Bujoiuyu istifaya sev- • , mektedir. 
ıı.~· tıracak bir TUrk - Sovyet anlaşması- miyonız. Yalnız, Almanlar kendi yap.,ketmiştir. Bıı müddet zarfında Alman Japonlar 4 Çın fırka- Bu maksadla Vlajka grupunun fa. 
-,.... NebriDe Sopa ~kffwl4' lll a~ ediyor~rdı, fakat, 0 zaman- tıklanru düşünmeden ufak bir \'e&i· ~~yetinin reisi Bükreşte bulunın_akta Sini imha etmişler şistleri bü)·ük ~ir ih~alle y~Jonda. 
L....... 8omıw•e• Blralolmlt danberı, Bulgaristanla Sovyet Rusya leden istifade ile bizi korkutmağa te- ıdı. Buhran başlamış \'C başvekıl is- . . . naı:ırlıklarn tayın edileceklerdir. 
~ U ( A. A. ) - Evening arasın~. n~ gibi. konuı?1alar ol- şebbüs ederlerse yanlış kapı çaldık- tifa etmiş idi. Kral mflşıwirlerile gö- te~~~ı~i~!r~A.A.) - Domeı aıansı 1 • • 
-.,_- ıar.etesı de Taymia nehri man- dufu bılınmıyor. ı:>•ploınaaı .~eh~ili, lannı kendilerine ihtar etmek milli rii~t"iktı-ıı sonr·n Tatnrrı:ıkoya milra- • g : . . Gü % el Edırnemrz 
~ IOfan eeklinde bo b 1 tıl- TUrk • Sovyet müzakerelerının inkı- . . . caata tarar verdi. Tataresko yeni l{uangsı cephesınde Japon kuvv{'t- 1 
*L: ~ verm~. a ~ı tamdan ~· Bulrariatanın Moe • bır vazife ~eş~ıl. eder. Şimdilik. bu ka- kaoıneyı nıılli rönesa.ns çer(;e\·esi i- le~i Nanni~gi m~d8!':ıa c.dc.ı_' 8R l"· i ( Baştaratı 1 inclde ) 
""' iki Alınan deniz tayyareeidir. kova . ~ Antooovun, Sofyaya dannı klfı gorilr ve bu bahsı kapa- çinde ve kralın etrafında birleşmiş Çın fırkası.le 70 ıncı, 78 ıncı ve yeni 1.rk~a sürmek istemiiti. 
ta..~ ___.._....d ak avdıetiai ve hlll orada bulunm111nı nz. muhtelif partilere mensub ze\•atın iş- 1 fi uncu Çın fırkalarını ımJıa etuuş- Eğer ortada başka hiçbir hak mev-
~ iP ..... - - ' IU ........ ,'WCHU en anc al bulmaktadır Büseyja Oalıld V .a. 1' ~ tir ~ ... ~ yUksekt lardı man ı · ~ .. ,... tirakile teşkil clmcğe çalışmaktadır. · cud olmasa bile Balkeıı Harbhıde E-
~biri su~ ~~°:e kal~ Heı' De ol~ olsun, Balkan, Ak - ..... : .. ••-•• .. :·•-wr•................. Siyasi mahfellerde söylendiğine ~a~ni~i zapteden Japon kuvvet- dimenin kahraman mUdatli Şükrll 
~-ttar.Jd; patlatıımıe. denizden 100 deniz paktı proJesi ne BerUn ve ne Fınlandıya son Rus göre yeni kabine Calinesco tarafın- lerı ıımdı_cenubi Çinin diğer milhlın Papnı~ ~rd.iği hamaaet, o !l&lllı 
~bir R .utunu yilkselmiftir. de lılollkovuwı boşuna gidecek ma- teklifler ini r eddediyor dan tarif edilen tam bitaraflık siya- merkezlerıne taarruz edecektir. ve tarihi mudafaa, en kUçüğilnden 
~ .... Ke hiyette delildlr; ve bu ikiainin bu . . . setini terkettniyerek memleketin is • en btıytlğiine kadar bütUn Türkler 

... ~~ f)~ ~(& & Ta) pılsAhnNehriııde projenin tah&Jdrukuna mlni olmak v .. ~~8~1• 24<A.A.) - J'inlandiya tiklllinl \'e tamamiyetini ihlil eden Heyetimiz Pariste nazarında "F.dime., yi mukaddes bir 
;"'t ~ .,. A.A. - anlann için ellerinden gelen h yi ~vekilı Cajander, beyanatta bulu- . . hi halin f-1-..&... kiti · . 'L.~ tabHJreetne -~en ı..._;\_ cakl . . er fe yapa- narak ezcUmle de-• .... ı k". 

1 

her tUrlU teşebbiıse karşı müdafaa Paris 24: (A.A.) _Resmi TUrk he- te ~ . e ge11o&uaç5ç ı ıdi. 
Mı.. :"""tPlll . & ~ ....... an beldenebilır. ......,.r 1 • edecektir . .. Nıtekim, hidJaeler, o umanın hak -.,... 11-.~ b.file8l Tayml8 neh- uL6 Tempa_ "-Finlandiya hilkümeti, son Sov- Bi t · . . .. yetı bugUn oğleden sonra Pariae gel- tanımıyan ve yalnız kuvvete tanan 

tli;Olllltlr· Sôvyet Ordusunda Terhisler ,, yet tekliflerini kabul etmek imkan- ! r nglllz Gazetesarun M~talealan miştir. dar kafalı, kısa gö:ilflü Avrupa di; 
4lnı.. TahWbehhf Dalla Paris 24 (Radyo) _ Maretal Vo- larıw görememektedir. Zira bu tek- Lon~a.' 24. (A.A.) .- Daily 1:1~rald lomatıanna yar olmamış, Bulgarlar 

,_,_. Tahrib l'.dlldl --n-v yed· teş . i .d "'--' Sov lifleri kabul etmek Finlandiyanın gazetesının dıplomatik mulıarrırı ya- Trabzonda zelzele "F.dinıe de cat '-- kadar ka 
~~ 24 (A.A.) --- 1..-'- •uwuu , ı nn sanı en.,...., • bl • zıyor · T b 2 ,, an -. ay • 
~-.a, bir - •numui uau· yet ordusunun sulh kadro.una indi- taraflığını lhlil eylemek; ı. ve bi • . . . ra zon, 4 (A.A.) - DUn akşam labilmişJer, TllrkUn savlet ve iradesi, 
ta.. ~b ~ tahtelbahlrln.l da- rllmie ve fakat mütehaseıs sınıflann rlncl mmf Finlandiya istlhk!mlannı Kral Karol, meml~ke~ tedrıcen 1 ~t 22.25 te hafif bir zelzele daha bu mübarek beldeyi tekrar feth ve 
~ dtn,._ etnıi§tir. Bu nretle, mUt- terhisinin henüz nihayet bulmamıa. yabancı bir devlet emrine vermek ~lmanyi anın ü~ondomik nilf~~ altına o.muştur. teshire muv:ı!fük olmuştu. '="' ~~ tarafmdan IOD ........ ...ıc.- - d k lacak gırmes ne rn aaa e etmemıştır. Al- . . ı...:~ • &iM& old,,.. .... u ve bunun yavaş yavae vu- eme o tır. . . . . - Son vanm asır ıÇlllde bu kadar bü-
~ h-~ dtlpnaıı tahtelbahir • kua geı.ı~.ı.ı-a "--- 1 . . manlar çok ılerı gelmışlcrdır. Claudi- vaatı reddetmesi önünde Almanlann yük f İlk tJl ğr lan "Edi ,. ıı......... 1--1-A-ı.- · '16&6"" .... 3 -.M. ey emiFir. usun başk l - dak" Al ti tedb' l lm e e ere u amış 0 r-l'llt ._.... 0-UIWI". Sovyet Ruaya ile, işgal edilen Po- 1'A8Htll: DUnktl nüshamızın 3 UncU . an ıgın ~ ma.n caret ır er a asına intizar l!tmekte, ne,, ; her taşı, her zerresi Türk olan 
~~ ...... Vapura Batmldı lonya araamdaki •ki hudud henüz sayfasında neşrettiğimiz " İktısadt heyetı yaln;~ Rwr:en ıhracat.ının artı- fakat Rum~yaya karşı bir taarııı- bu gilzel ve tarihl beldemiz daima 
.:!!-~ 2' (A.A.) - 8883 tonilA- kapalı bulıınmaktadır. Sovyet asker- Harb,, başlıklı yazımıma Almanya • nlması değil aynı ~.:nan~a F..~an- zun Rusya ıle Macaristanın tasvibi Türk sancağının nurlu gölgesi altın-
,~ MenpJore vapu;u İngil- leri, Sovyet kuvvetlerinin Polonyada wn Rumen petrol istibsaUnin dörtte :ıp~1:1~: de~aaule edilmCS:: mar olmadan !~vvu~ edi!miye:eği, iki da ya§ıyacakbr. 
ta_--~ lalıfDerlne girdiği sırada ıtddetli bir mukavemete maruz kal- blrinl aldığı yazılacakk lıkla k 69 l f!IY P Y sasmı .sun ı ola- memleketm ıse _ Hıtlenn do:;u . c.enub Bu mübarek ve tarihi şehrimizin 
-.._ ~-~ batmıttır. Milret dığını ve reamen bildirilenlerden fu. onda biri denifıniatir 1~? y~Uzel ra e~ çıkarmak sureti le ~lman A vrupasına dogru ilerle'lle~~ne mü- istirdad yıldönümU. miinaeebetil6 bü-
-~ 1& a&)'iat verildijiai 1117ltlyorlu. tiri&. • ızar • parasına ~}anmasını istemi§tır. saade niyetinde gözükmPdiklerinl ı tün "Edirne,, lileri ve Trak ahlan 

c Muharrir, Rumanyaıwı muta- kaydeylernekte<ljt. bUtUn Türk milletini tebrik J..ız. ' 
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llülar 9Wln de bMm"'Ult bepml birden yakalanır.ık tanzim edileD a
)1&1& AlllQll BıliDcl c.ıa me»er.eta veriJmiPtrdir. 

---···-· ......... __ .. ____ .. .. 

• • • 
Mektebliler 

Bu Akşamdan itibaren 

KEMANSADi 
,, ~\) SALONU 
"~\,o (Eakl ambUAL ar) Teb 43776 
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; i; Propaganda Tamamen Yanlıştı j: 
q; · - 154 - başladılar. Bu, rastgelen (güya. nz ta.raf.& küçüci1k bir hak tanıya- ~ 

1

1 

1 == Büyük kütlenin temsil melekesi makfil) ilk eşeği propagandaya. cak olursa kendi hakkınuzdan 53 , 
gayet mahduddur; idraki küçilk- memur etmek kabil olacağına i- şüphe için bir temel atılmış olur. ~: 1 

ı • tür. Buna mukabil hafızadan mah- nanmaktan ileri geliyordu. Anla- O zaman, kütle artık hasmın hak- ;;;,;;;-~, 
: e: rumiyeti büvüktür. Binaenaleyh, mamışJardı ki beyle bir vazife için sızlığı nerde nihayet bulunduğu ve ~ 

1 
her müessir~ propaganda pek az insan nıhunun ~ da.h.iyane. va- b~zimki?~ n~rede ba.ş~adığını ~em: == \ 

1 = noktalara inhisar etmeli ve bun- kıfları ancak ehıl olabılırlerdı. yızden acız bır hale gırer; endişeli 9 
~ ::= lan hiç deği~mez bir kalıbda dü~ ı· Bundan dolayı, Alman propa- ve şü~~t'li bir Va.7.' alır .. ~eı: mu- ;;:; ; 

turlar içinde, icab ettiği kadar, gn.ndası ''kültlirlü bir güzide arız böyl~ garabetler ırtıkab et- =2 :. 

ileri sürmelidir, ta ki ninleyicih'!· l zümre,. tarafından müessif bir mez de bütün kabah:ıtleri bil:lis- =-~~ • 
1 rin en sonu bile fikri a:·ılıynbilsin. 1 l!ata misali arzeder. Bu zümrenin 1 tisna hep düşmana yükletecclt o-
= Bu prensip terkcdilir~e. rihanı;ii- mesaisi, uygun psikolojik mülaha- hırsa bu vaziyet btitün bütün ta- ~ 

, ; mul olmak isltnirı.;e. neticeleri kü· zaların tamamen fıkdanı yüzün- i hakkuk eder. Buna nihayet halkı- : .. _: 

1 
E çültülmüş olur. Çünkü kalabalık den, matlubun tnmaen aksi tesir- mızın daha makül ve mütemadi _ -

t,;::;;;~R · kendisine arzedilen şeyi ne hazme- ler yapmış:ır. Bilfıkis, gözleri bağlı bir surette sevk ve idare edilen E 
1 = debilecektir, ne aklında tutacnk- olmayıp ta tckellüs etmemiş bir düııman propagandasına bizimkin- := 

1
;;; tır. Onun için, mm·affakiyet za- ha~~a.siyetle, dört buçuk ı::~ne dal- den ziyade inanması hcyfiyeti ka- ~ 
: yıflıyacaktır, .v~ ni.hayet mahvoJa- ı gaları taşıp durmu.ş düşm~n pro-ı dar vazıh ~ir .de_lil o_lur _mu? ıı:~m § 

1 = caktır. Onun ıçın, ızahatın muhte- paganda.sını temsıl ctmege çalı- bu da obJektiflik illetme mun- § 
6ftzel DllntemisdM b~ bir .m.-t •• 1 viy~t~ ne ka~ar g~.niş ise tabyeni~ şanl~r için _düşmandan öğrenecek J tela bir kavimde oluyor! Çünkü ~ 

. tarihile bera ! ::= tayınınde psıkoloJı bakımından ı- namutenahı şeyler vardı. ı herkes Alman kavminin ve Alman s; 
d ·~Trakya ve f'Airne,, denildi mi ti. r Yaz·~ft . ...,.. lıfagoea. ka.Iesinbl zaptı - 1 ~ _,,__t k d ı· d E f 1 l 1 
o.,,. u.ı • • ber .ı-....+. ' = ~ o a ar a?..ım ır. j n ena an aşı mış o an şey u- devletinin mahvi tehdidi altında = ı._ t:ı\4da coşan gönül yurd sevda&ile 1 yap~..... =:: . · 

1 
h h · b" • = 

.1.:~tı sınırımıı.ın e.n hassas bu bainna İşte Edlrne: Yalnaz Tanrının tabi- ;;;;;;;; Mesela, Avusturya ve Alman mumıyet c er angı ır ~r~p~- 1 düşmana karşı haksızlık irti!dl.b 
aıta ,_ Kemal A itan at ·nli-·ıe kalmı B .. l ta- ~ mizah gazetelerinin bütün propa- ganda için elzem şartların bırıncı- 1 etmemeğe çalışıyordu. '" r .. ~tc; bugün de yekpare Türle zengı gı yor. u guze == . . . . . . . t' 1 ed'l h s 
ıttk"" k b" t Tür" k ed . ti · 15 gandalannın meşgul oldukları gı- sı ıdı: Bılnassa, ış ıga ı en er Halk büvük ekseriyeti itibarile ::= 
11 ~ ... ı en derin bir sevinç ve alı:ı.ka ıa e yaraşan m enıye nm, - · . . , o1 • • ::=a_-·=_ 
e Türk lıw b" h = bi hasmı gülünç haline getirmek me~le hakkında. sıstematık su- b' . .d d llevgili Edinıemizin kurtuluş bay- şil camii,, güzel san'atlerinıizde ilk var gının muazzam ır meş e- = ' . . . . . . 

1 
k o kadar kadınca ır ıstı a ve ru-

tc.nun ku • ı . .. t b. if d . h li d k E§ tamamen mar.asız ıdı. Tamamen rette tek taran. bır vazıyet ama . h·ı ha"let ı·çı'nde bulunur kı· fı"kir ve ;:;::; ı tlıyarak se18.ınlıy~. parlak örneg-i teşkil eden bir şahe- n ve mwn az ır a csı a n e ar- !:E .. . . _ = 
b - manasız. Çü .. nkü okuyucünmı cep- Bu sahad oylc hatalar ırtıkab e ;:;;:::::; ko·-'~Ud~du; Marmara havzasile Enez serdir. Osmanlı ordusunda ilk akıncı şımızda bütün güzel sanatlerile serili ==: . . _ b 

1 
- müt:ılcaları, fiil ve hareketleri ~ 

ıez1 K d · 1 trancal ma teşkil"tın .. d tire Ed' 'bulunuyor = hede hasım ile karı:ılaşması der- dildı ve bunlar harbııı ta aş an- h·ı· .. 
1 

.. 
1
,h d . =:; 

lt ı ' - · = hal onda bütün bütün ba:-:ka bir d b · · ldı k. b d - ~ ve ara enız s ar a ı vucu e ge n ırne a r - a ıs teemmu ve mu a aza an zı- = 
.;:.· ar dayanan Trakya bölgemizin lındıktan sonra Kırklareli ve havali- Edirne, en muazzam bir eser, en '.S gı~ın an erı ) apı ., ı u erece yade havassının tevlid ettiği in-
. ak hanlardan başlıyan "ski bir ta- sı· · ted kum d lardan Ko··se misilsiz bir hazine canlı tarih yurdu _ kanaat tevlid edecekti. Mesela Al- nıanasızlıkl:rrın hakır\aten sadece t'b 

1 
d k 

1 3 tih " nı zap en an an • • - k . h k tini ki • h 1 dT d'l . ı a ar an çı ar ar. == 
" i Ve eski bir Tiirk medeniyeti Mihal oğlu Hızır Beyhı Kırklareli yüksek mamure kaynağıdır. ==:• dmanh alsherı asm~nd1'.1~~. a~ebme it n ah~a ı~a ~m e 1 ı~. e ı edmd.ıdye1ce- s 
•ardı h . . . d "ll be .. Edirne· Yüksek Mimar ;;;;; er a usule getır ıgı ıntı a a ın- ğinı tayınde ınsan muterc ı ;:a- Bu intibalar karışık şeyler de- =_=_= 

· şe rını tezyın e en ızır Y camıı,, · e d 1 d k d. · gı~ "ldir, gayet basit ve mahduddur-
f ''l36J. Miladi tarihinde,, Edirne ilk sıra ........ lerimizden olup tek kubbe Kemal Altan 1 § _a, 0 zaman _rn ar en ısı~_e ma- lıyor. ~ 
"'lh ~ı ı- t d hd tn olan lar. Burada birtakım ince farklar -r~. edilclikten sonra Rumelide geniş esasında sade, temiz bir stilei haiz- BAYRAM PROGRAMI j ~ uma v~rmeyı eru ..... e _c. u_ş • Mesela, bir sabunu medhetmeğc ~ 
l.lqıhat Tü kl elinde bu aziz a· Bugun·· Edirnenin kurtuluşunun 17 = lar taraıından kendı..,ını aldatılmış mahsus bir duvar ilaııı <.tyni za- görülmez. Yalmz muhabbet yahud == 

to açan r er ır. 1:::::: h" eli d O d k' d'' ·· k k' h k h d h kk · l • h k' -Pl'akla:r Türkl .. ğ'" asalet taşıyanı · · d inci yıldönümüdür Edirneliler uzun == ısse yor u. ıı a 1 ovuşmc manda ba.şka sabunların da iyi ın, a ya u a ı m rnr, a ı- =::::: Varı ~ ' .. u un . Koca Smanın, Malkara şehrın e . · 
1 ~ arzusu 'l•ahııd mukavemf'ti kuvvet- ld ~ ·· t · b d kat vahııd yalan gibi müsbet veya = ~ 1l-.'lnı yuksek sanat cserlerıle be- Tamşıvar fatihi Hacer zade İbrahim zamandanben hazırlamış bulundukla - o1 o ugunu gos erırsc una rıe e- J . 

·cı.ber k • d k' · am1 b b'' ··k b = lcndirilccck yerde ai,si neticey~ va- nir? menfi mefhumlar ·:aı·dır. Hiçbir = n ucaklamıştı. TraKya a ı sa- Beye aid maalesef uzun senelerden- rı genış progr a u uyu ayramı == F 
at es ı ı k b ı d k tl klardı = rılıyordu: O adam kendisini yeise 8 d b 11 z:ı.man vnrım hissivata tesadüf e- ·-b· . er erimizi yok ar en un ar 3.1! beri bakımsız ve harab bir halde bu- u uyaca r. := ""a ece aş sa anır. J J § 

<t.Çoğunun banileri büyük Ti.irk ser-ılunan ihyaya muhtaç güzel bir eseri Bugün ve gece billımum resmi ve ~ ve ~~i~sizliğ~ ~crk~'<iiyordu. . Halbuki bi .. im siyasi reklfonı- dilmez. Bilhassa !ngili?. propagan- ~ 
aıları oldıı&'ll görülür. kalmıştır. Koca Sinan en ehemmi- hususi devair, müesseseler, ticaret- Bılakıs, !ngılızlerın ve Amerıka- mızcla iı:ıte tum:ınıen bövlc oldu. elası bütün bunları gerçekten da· ~.~--

"' Ydıldırunın meşhur Niktoln "2afC - yelli c::;crlcrini, Trakyada bırakmı.~- haneler bayraklar ve elektriklerle do- lılann hatp propagandaları psiko- \ · •. • hiyanc bir tarzda anlamıştır. İn· . 
'I - ı ·· b k d t k" .d. r Prnpag:ınd:ının gayesı, mesel:..... § 
,,1 "ıte c.enah kuınandan.ı_ .olan_ "Paşa tır. Bilhassa "Edirne, İstanbul asfalt nanacak, ~aire ve me_ kt_ebler ka

1
pana- __ OJı a ımın an man 1 ı ı ı. \.Cn- • . . .. giliz propagandasında fırsat dü-

., 11 - k dı· kavı·ml••'"ı·ı1e AJmnnları Barbar- mulıtelıf p:u tılerm haklarını gu- h 'd ed ı d ~ ~ '' ın [1] ve Paşayıgıt ogu arın- yolu,, üzerinde Büyük kanştırandaki cak, asken ıtalar, ızcıler, me.xteb - ;;.._ ... kd" k d ~. 1 şünce şi:p. e tevI: ece.r yarı te - :::=:= 
1' ltı. Mora fatihi Gazi Turhan Beyle bu kere umw:nl müfettişlik marifeti- ler, sporcular, halk ve atlı köylülerin -- lar ve Hünlcr cliye irae etmekle z,~ıce ~yin ve ta ır ~tm: cgı - birle.r görülmezdi. ~ 
t~~tıhin kumandanlarından . Turhan le esaslı tamir edilen Mimar Sinana i.ştirakile büyük bir geçid resmi ya- beraber, münferid m•feri harbin <lir, munhasıran, temsıl edılen par· Halk peikolojisini düşmanın = 
tii ~ zade Gazi Ömer Beyin Uzunköp- aid tarihi su yollarile köprülerden pılacaktır. dehşetlerine mukavemet göster- 1 tinin hakkını bariz surette ortaya ııarlak surette bildiğini gösteren ~~ 
a(u~lc Re~~ın ve ~al~ara h~valisin~e sonra Lüleburgaz, Babaeski, Havza Ge~id ~esmin_den evvel. . ihtifal he- -- meğe hazırlıyor ve bu suretle onu 1 koymaktır. Propaganda, hakikat şey bu çeraitc tamamen uygun o. 
l>e llna ızafe edılmış karıyyelerıle şehirleri içinde yine Sinanın harabi- heyeti Cümhunyet meydanında ab _ hayal sukutlanndan vikay0yc yar- başkalarının tar::ı.fmd ise, bwıu la.r:ık 

0 
mezalim propagandası idi. ~ 

Cll~aber kıymetli san'at eserleri mev- ~yetten ku.rtulmuş yüksek değer taşı- ıacak bir topla kurtuluş mazhariye ___ dım ediyordu. O zaman. kcndisbe objektif surette aramağa ve halk Bu propa.ganc!a, düf}man ağır boz- s::-..= 
da huı:ınmaktadır. Malkara kazasın· !yan muhtelif sanat tipleri bulunmak- tine, aziz kanları pahasına erişilen karşı kullanılan dehşet verici si- kütlelcriı~I! bir mczhcb uısfet ve gunluklara uğrasa bile. cephede 
ııat;azı Ömer Beyi~ Türk. ~~asik ~-,tadır. şehidlerim~ hürn1~~en bir sükut :e = lah ona aldığı ilk malumatın bir ad:ıletilc izah etmeğe kalkmamalı- manevi kuYveti muhafaza için ilk F_--
L~ a esas veren bır camıı ıle sekız ı Ed' . . Ab'd 1 .. ki.. •-...:bi saygı dakıkası geçırılecek ve geçıd = teyidi gibi görünüyor ve içinde hü- dlr. Propaganda yalnız kendisine 
l\n., ı ırnemızm ca. ı e er yu u ı.n.u 1 al 1 ş:ırtları kal'i olduğu kadar dahi-~e bır" ı~ l'k k d. tür' besı· · · d d h'd1 · _,_ = k~-etinın· teminatlarının do:rruıu- müsaid olan hakikati aram c a ;;:;;;; "ardır P ~a m~ 1 

en ı . 1 koynundaki eserlere gelince: resmın en sonra.. a . şe 1 crm P~ · wıı ~ yane bir kU\-vet de temin ediyordu. =-·="":: 
aıl'l~ · Tarıhdc Kara Halıl_,, .adını "Fı'lı·be nı·n hı'sar ve kalelerı"nı· ruhlarına saygı törem yapılarak gün :::::= ğu kana.atini takviye ettiği gibi mükel.ieflir. _ 

""ı v ,, - ~ k h k' · · 1 
• ul' · · Harbin yegane suçlusu olarak Al-~ e Rumclide Selanik şehnnı zap- zapteden ve Filibeden geçen Meriç düzki merasime nihayet verilecektir. = hain düşmana arşı ırs ve ınmı i Harb felaketinin mes ıye~mı man kavmini teşhirdeki muvaffa- s:a 

~ etek ilk Osmanlı sadrazamı olan .. . d b. k"' .. ·ı be ber GECEKİ MERASİM VE ŞENi 1K = de artbnyordu. Çünkii şimdi dü.cı- yalnız Almanyaya atfetmek dogru ~ 
~hu d' P suyu uzerın e ır oprusı e ra , "' • _ w •• 1. k h b kiyeti de bunu isbat etmektedir. = Ilı r Çandarlılı Hayred ın aşa.- k"' ·· .. b da · · t K ta lık d . . Bel d. p == man silalılarının dehşet verici kuv- olmıyacagını soy ıyere ar mc- == 
n el h . oprunwı aşın camı, ımare ve omu n aıresı, e ıye, ar- = l . 1 . . ü k Bu ya!an mutlak, küstalı, taraf- ::= 

a.... Yevm Babaeski ile Havza şe n tür' be · bul b. · · M dm k ti ve Halkevi, C. H. P. ocak bı'nalan § vetini bizzat öğrenince, bu kuv- sulıyeti mese csını m na aşa.ya ::E 
... <1.sında "Kara Halil köyü bulun- sı unan ırıncı ura u- = vet ona evvelden tanımış olduğu kalkmak çok esMlı bir hata idi. girane bir şekilde ileri sürülmesi- ;:s 
lnaktacıır. " m~danlarından Ş~habeddin .P~n <i:°natıl~cak ve meydanlardan şenlik = beraber düşmanın Hün nnf ve şid- Bu nmcıuliyeti hiç yorulmadan nin tarzı ile, büyük halk kütlele- s 

JiaYl'edd. Anad 1 aynı zamanda Edirne şehrı ıçınde fışeklen atılacaktır. Halkevinde tem- = tta 1 1 tf tm k . b rinin anlıyabilecekleri bir hal alı- ;;;;; 
~ik h _ın ~şanın, . d' -~~yun Kirazlı adında tarihi bir camii ile be-- siller verilecek, askeri kıtalar, mek - detinin hemen hemen bir delili gi- mu sı muarız ara a e e ıca d B l ll k'.tl l . h ~ 
~ude getir ıgı e- raber Tunca suyu üzerinde tarihi bir tebler ve halk tarafından fener alay- = bi göriiııiiyordu. Ve hiçbir 7,aman eylerdi. yor u. u ıa • ·u e erı :ıvassı ---
[l] k a· si'fıhl rının da bundan da Bu yarım tedbirin neticesi ne va.sıtasile harekete gelirler ve clai- il~ lı Jı..R. _P<ı§ayiğ$t Mani.sanın Sarohtm- köprüsü kalmıştır. lan yapılacaktır. · en 

1 1 
• l'1. • - ma ifrat ve tefrite me"·yal bulu· ~. ~. 

1 . ... ~nde bir aşiret beyi iken GŞWe- Daha birçok şanlı menkibelerimizi .................. - ................ _ ha müdhiş tesirleri olab;teceğini oldu? ,J __ 

,ile ber "nde Rt4- ı dınm tarihi dı h · l · Ye!!t.Uay kongresi - bir an aklına getirmiyordu. Bir kavmin büyük kütlesi diplo- nurlar. Bundan dolayı o yalanlara ;.=:; ı~l' aber Hicri 79! tarihi . c~ an . . .. ya avı eser erı- . T • :__ ma.nıhyordu. ~ 
tın~ 'Ye gelmiş, Yıldınmın mühım 88- mız Edirne ıçerısınde sayısızdır. Yeşılay Kurnmu Genel sekreterlt-: -- İşte bu suretle, İngiliz neferi matlardan, amme hukuku profe- _:._ 
.. i-~rt'tld-0, kumandanl•kta bulunmuş, Edirnede Türk sana.tinin mümtaz ğinden.: :::;:E hiçbir zaman memlekette kendisi- sörlerinden, hatta sadece makıil Bu propagandanın müessiriyeti 
te~ibc şehri, .• Pa:ıayiğitin tı§iretile hususiyetini gösteren ve herbiri birer Kurumumuzun ve gençlik şubemi- E§ ne yanlış malUınat verilmiş diye bil' hiiküm vermeğe kabiliyetli dört sene sonra, düşmanın yalnız ~ 
~ 'tt1ıQ ta~ edilmişti. Elyoom Fi- zafer abidesi manasını canlandıran izin yıllık kongresi 24/ 12/ 939 pazar ;,;; hissetmiyordu. Halbuki maattees- kimselerden tcrekküb etmez. Şüp- mukaYemette devam etmesi değil ~~ 
"i ede BulgarUıruı Salapitsa dedikle- üç şaheserden "Üç şerefeli Camii,, 1z,günfi saat (9.30) da Cağaloğlundaki = sili Almanlarda bunun aksi ol- he ve kararsızlığa müst.aid olduk· bizim kavmimiz üzerinde tesir yap ~ 
~ Saroha?ıl1 köyü. ile Edirnenin ~e- mir alındığı ~:111· ~i~ci Beyazıdın 'Eminönü Halkevi salonunda yapıla-' ~-= du. ? der:cede ki_ vnihaye~ bütün Iarı ~adar tereddüde de .~üstairl ması gibi ~ir nt'tice ile parlak bir h~ 
1>~ ~tıa tabi Sarohanlı kanye Tunca suyu uzerındekı 'lmaret Ca - caktır. == rcsmı malumatı "ığfal,, dıye, ka- olan ınsanlardan terekkub eder. surette sabıt olmuştur. ~ 
tıı ClYiğittett kalm~tı. Mezan da U- mii,, Akgirman zaferile, Koca Sina- Bütün ülkü arkadaşlarımızın teş- =. fa ı?işirme diye tel:ikki etmeğe Bizim kendi propagandamız mua- [Devamı mr] ğIJ 
~ PO§tlyiğit IWyiindedir. nın yüce eseri olan "Selimiye Cami~. rifleri ehemmiyetle rica olunur. ;;qj]JrumnıııııuoıılJDIJ!lıllllliiiillilllli!llDllll!llllUIB/lllWUIHlll!OllHOUrnııuııııunıınııııııııınıııiınDnıınıuıınınıııımıimınnınınıı~!llllllUIDllllhllll!lilllllllllUll!lllU!l!IDllllllllliınlw 

-;-- lnan Memiş, sıkı tut!.. Bir anda, davul zurnalar durdu. Nihayet kendisini toplıyarak: Zavallı ihtiyar cazgır, !'essiz sada· 
1.1e\h-ftra .rq-cilenıen de sabırsızlanıp ba - İhtiyar cazgır bağırıyordu: - Pehlivan, istirahat etmez mi - sız kazan dibinde bekliyordu. Davul· 

tılar vardı: - Aliço; Memişi, dört saatte kaz ~ 26 SENE BAŞ PEHLİYANUKEDEN MfJHUR sin?.. lar, zurnalar durunca Kara tbo ile 
;- >.lenuş, ha göreyim seni!. kanaclile yendi!.. . I '. . K E L AL• ÇQ Demeye kalmadı. Aliço, kihyanm Yörük Ali de güreşi durdurdular. A· 

~Çalını. hemen hemen öç dakika Kara tbo ile, Yörük Ali, daha. hfila 1 NUN GüRE Ş LE Ri üzerine yürüyerek: hali, Aliçoya bakıyordu. Ne oluyor. 
lla., 8ÜPdü. 'Oç dakika, üç aene ka - güreşiyorlardı. Ali, !boya dayanıyor - A be, Azrail gibi ikide birde, ne du? Ne söylemek istiyordu? 

li' telıni6tl. du. Hem de, yorgunsµz canlı bir gü- No~ 21 YAZAN: JI. Sami KARAYEL dikilir durursun karşıma?.. Aliço; ortalık susunca giir ve da 
~dıa.kat; Aliçonun kuvveti galebe reş yapıyordu. Yani, güreşin ne ne- vudr sesile: 

~ · Znvallı Memişin pençeleri şira- tice vereceği daha malUm değildi. - Pehlivan, sırtına bir şey alıp ve içinden: _ Haydi çek arabanı buradan!.. - Makarnacı ortaya gelsin! .. 
ı;ıl<}~~ Söküıdü. Ellerinde keçebendler Davullar, tekrar çalınağa başla - biraz dinlenmeğe çekilsen olmaz mı? - Sahiden bu herü deli diyordu. Diye bağırdı. Kahya kirişi kırnuş- Diye bağırdıktan sonra; peşrev ya-
C>\Q.11 \.~halde sırtüstü gelerek mağlftb mıştı. Kara 1bo ile Yörük Alinin mn - Ne dinlenmesi be ihtiyar?.. · İhtiyar cazgır, Aliçoyu himaye et- tı. Yoksa, Makarnacı yerine kendi pıp çırpınmağa başladı. D&vulcular, 

ıt' ' saraasını teşçi ediyorlardı. - Kara İbo ile Yörük Alinin gii- mek istiyordu. Fakat, bu inatçı peh- meydan yerine sürüklenecekti. !hti _ zurnacılar bu hali görünce tekrar çal 
\i; ~~ş, kendini okad.ar zorlamıştı Kel Memiş, meydandan Aliçonun reşleri bitinceye kadar. livan, kendisine karşı koyuyordu. yar cazgırın da başı derde girmişti. mağa başladılar. 
ftııeri ~Çonun paçalarındaki kılıç ağı elini sıkmadan öfke ile aynldı. Aliço, - Yok be ihtiyar, sustur davulla- Aliço, yağını tazeleyip bitirdikten Ne yapacaktı? .. Sükunetle: Kara tbo ve Yörük Ali de güreşle-
lılİi§t~ koparmış, keçebendleri ııök- meydanda dW"Uyordu. rı, çıksın Makarnacı ortaya!. sonra; cazgıra: _ Oğlum; otur da biraz istirahat rini tutarak devam ettiler. 

li'a~· Biraz sonra, Aliço, kazana doğru - Olmaz pehlivan!.. - Haydi, davullaıı, zurnaları sus- et! Güreşin neticesini bekliyelim! Aliço, çırpınıyordu. Fakat, yalnu 
b.ı. bö at; Jnukadder ne ise o, olmuş- yürüdü. Vücudünü bir havlı ile sildi - Neden olmuyormuş ihtiyar be? tur ... ve b:ığır. Aliço; laf dinler takımından değil- başına ... Hem bu seferki çırpınışı Kel 
lfıb OltQ~ saat sonra Kel Memiş mağ- :cnekede _bulunan yağ _ile yağlanma- - Hem dinlenmedin, hem de gü- Ali ağn •• _ıızaktan m~eleye agalı di. Madem ki, hasımları onu yorul- .Mcmişle güre§tiğine de benzemiyor. 
~i~. §tu. . .. .. . ga ~e .. yagın~ tı:zcleme~e başladı. lreşi beklemek mecburiyetindeyiz!. ~ımustu._ ~ahyasına talimat vererek muş biliyordu. llle, onlara kendini du. Daha sert, daha canlı, daha kın .. 

~~ez ' ~emış~. sırt~t~ yere gelir Butun seyırciler, Alıçoya ha._Juyor- - Baka be!.. Buraya dinlcnmeğe .:aza~ dıbı~e yolla~... göstermek lazımdı. oı bir ta.vırda idi. 
!n!'Qı.8ağ ayagıle gogsune bastı ve du. Adeta, tekrar meydan yenne çı- gelmedik be! .. Biz tutalım M:ı.kar - Alıço, kahyayı gorunce: Aliço, meydana doğru yürüdü. Eli- Aliço; peşrevini bitirdi. Karşısın .. 
:--- İl. . kacak bir pehlivan gibi yağ tazeli -ınacı ile, sonra onların galibi bizim - A be, susak! .. Ne var yine?. le davulculara ve zurnacılara doğru da meydana çıkmış bir hasım göreme 
~ ;e susak! a be _ah~tlik!. I- yordu. Kazan başında bulunan ihti- galibinıizle tutuşsun!. deyince; caz-ı Kahyanın söyliyecekleri 3.oc7zında işaret etti. Bu işaret üzeri'\8 davul- yince, ellerini kalçalarına koyarak ve 

<ışıa bakalım şımdi !.. yar C'.Jl.2'Jnr Iısıvretle sordu: gır,.AJiooıınrı suratına baka kamı§tı kelnufit1 Jlıla..söyliyeceğini şa~ırmışt.ı. cular ve zurnacılar dur4P-- · aka.rnacıya dönüp: ( Devamı var >; 
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Belediye Zabıtası SPOR ·zmirde Ytldırımlan 
l>eğiştirme lslah Edilmeli ! Mektebliler Zam Yap1Jorlar !8!~f1T ~~ 

eselesi . Şehir Me~nsinde bu Spor Maçı Vali ve Belediye meh detli yağmur bfltün millbahtta 25/11/939 CUMARTESİ 
11aza banr.ı membalardan alınan .. [Bat tarafı 4 beti •yfanuwla] f·ı· b h 1 l d ğı hüküm stlrmDttftr. Yainı~ .enuın- 13.30 Program ve memleket saat 

AADVO 
p~~' 

~~İngiliz. Fransız deniz kuv- m&VZU munak8Ş8 Mektepliler, maçları lig usultl ola- ı l una ma a O ma ı da~. yıldınmlardan ikisi Çeşme- ayan, 13.35 Ajans ve meteoroloji 
~ ~&fından denizlerden uzak- edildi rak devam edecektir. Futbol ~- kanaatindeler de .ild evm duvarlannı ve ~e: haberleri, 13.50 Türk müziği: Halk 
~an A.lm&nyanın Umumi Bari>- lstan . llsi Biri" · • lan iki grup üzerine aynlmıfbr. Bi- latmıbul fırıncı1an ekmek narbm- rini yıkmış ve ahırda bulunan ~ı türküleri ve Halk oyun havalan. 
'illı.:..'.L--.. ' bul Şehir Mec , ncı reJS • • kı tur tıdnci hayvanı öldürmügttlr. Foçada da bir . .. .. 
~ BUratle yeniden teşkil edilen vekili Necib Serdengeçtinin riyaset nneı P'.UP rmızı grup · da 20 para zam temin etmek mere yıldırım cltiemültilr· Okuyanlar: Azize Tozem, Muz.ey-
~ filomnun mtlhim bir kısmı- ettiği dünkl to Iaııtumıda ruzname- grup da beyaz gruptur. mtltemadt nrette belediye ildJsad eve .. • yen Senar, ~ahmud KarındaJ. 
JllıL terki zımnında Sovyet Rusya ile de momıd mad~leri küçük müna • M~ futbol~ ftllllll müdürliiğöae m8nca&t etmektedir- Karabuk fabrikası Çalan: Sadi Yaver Ataman ''Ka -
~ etmie olduğunu göstermekte- kaplarla kabul etmi§tir. hakemler ıdare ~- ~lar tlç ler. Fınacılann bir mttddettenberi çelikhanesi faaliyete şık, darbuka ve saz.,, t. • Bu füo, 2459 gemiden mUrekkeb Belediye ZababMıl Meeelesi sahada olacaktır. TaluJj.m, ener Ye devam eden bu müraeaatled bir çok • 14.30 Küzilt "Riyaseticümhur ban-

takriben 4.482.000 ton hacminde- Yalnız Kartal azası Şerafeddin be- Şeref stadında.. . defalar iktıaad mildürlUğU tanLfm - geçıyor dosu - Şef: 1hııan Klhıçer,,. 
~tti son günlerde rastlanan bir Jectiye zabıtası talimatnamesinin mah Voleybol maçlan Muallim llektebi dan ehemmiyetle tetkik olUDmUI "N Ankara U (Telefonla) - Dün 86- l.ı.- Paul Lincke: Marş, 2 - G. 
'- haberi, Mourmausk~ bulu- Uit yağlara ajd 436 mcı maddesinin De~~~~::~~ Y&rid görlilmiyerek reddolunm~ merbuıkta, bugün İlrtısad Vekaıethı- ~:Kapris "Menilet,,, 3 - Vin
-.._ Brem.enin Ruslara terkini bile tadili teklüi münasebetile belediye lanna "d ~ t•hnigtir Vali ve Belediye reisimiz doktor Lfıt- de vekil Hüsnü Çalunn riyasetinde eent Wallace: Maritana uvertürü, 
8-ı :q bahaeylemi§ti. zabıtası talimatnamesinin hi.li çık - ~;f fi:~ C1ah çeki!mev,~ fi Kırdar ekmek fiyatlanııda bugün- Etibank U. Müdiiril RePI Oaman 4 -Paul Vidal: La Burgonde opera-
~ tıkta küçük seyrüsefere mah- maması ve bu işlerin müstakar bir . eybol a ~ 1dl fiyatlann kat'l aurette muhafaza.- ve Nurullah Sümer, usun drm içti- mndan Bale No. 2, 5 - Glazounow: 
~ olan Almanyamn, R~~ yar' hal alamaması karşısında teessüriinü tir y kteblil . d maçları gazete- 8lDl istemekte ve r.ammı hiç te doğru malar yaparak Karabük fabrikası çe- Steııka Raziııe - Senfonik parça. 
'\le ile Okyanulardaki tıcaretinden 1 ifade ederek demiştir ki: . ~ü ~ün aı Wt.b ed~k fotoğ bulmamaktadır. Buna mukabil fınn- likhanesinin ve diğer kımm1annm bir 15.15/15.30 Müzik "Dans müziği-
~il~ istifad~er ko~aylıkla "- Altı senedenberi burada, bele- =arile :be: o~yuculanna su: cılar fiyatlann yükseltilmesinin za an. evvel faali~ete ~ meaelesini Pl.,, 
~ yeb~ •. ~ şekilde. .bı~ hare- diye zabıtası talimatnamesinde kil - na . ruri olduğunu iddia etmektedirler. müzak-:re e~~dir. . 18.00 Program, 18.05 Mem~~et sa-
~. ~phesiz ıstıfade vencı bır ma- ~u-k veya büyük" mikyuta bir sürü ~kteblil ---..:11 amı Fınncılarm bu hususta ileri sör - Fabrika IID'ldılik senede 180 bin at ayan, ajans ve meteoroloJı kaber-
~nıttedir Faka b ··zı ··rül·· ~ .m.e er mac;ını ıwwuu. n -"f · _ t . ~· go e go ur 1 tadil teklifleri kabul ettik. Habrladı- ır Vahi ·dare edecektir dükleri deliller ıunlardır: ton muhtelif eb'ad ve şekillerde de - leri, 18.2.5 Müzik "Radyo caz orkea-
Mlı__ llleseie oldugu ıçm, Fransız· ln- ğıma göre bir zabıtai belediye komis- Nna ~uat~n·-· . deı temiz mu~ Son günl" erde zahire borsaaıııda un mir çubuklar, potreller ve 21 bin ton trası,, , 19.00 Ttırk müziği: Geçit 
-.. antantının derhal meşru ak- eşrıya ~.ıgını gue da d · bo .......... _ .... .....,.. k · -.n yonu vardır ve bir talimatname ha- barrirl · d M Sami Karayel ida· fiyatlan nisbi bir yükseli§ kaydet - emır ru .....---"" · onsen . 
..._~erini m~c~b ola~r. . 1 zırlamıştır. Fakat bu talimatnamenin ed ~~ en · miştir. Bu suretle eskiden 600 kuru- Hat.yda Çocuk ~alrgeme Ankara radyosu küme saz heyeti, 

~:lllll81Z doktrinı on sekızıncı asır- re ece r. 14 k il ldare eden· 
~ değiem · ti Bu d ktrin bazı kısımlan kabul olunmuş, bazı - Mektebli okuyuculanmıza, her haf- şa alınan bir çunval un bugün 625, Kurumu tetk116b ve 0 u~cu sıra e. • 
aa'tenını ~ r. . ~ b lan kabul olunmamı§hr. Bu nata - ta maçlarına aid zengin kritikler, a- 6.10 kurup alınabilmektedir. Diğer Aııkara 24 {Telefonla) - Evvelki Mesut Cemıl. .. • 
t.....~ uz 1778 ıtilifnamesın m imam talimatnameye bir sürü zeyil - da um! bir ~...&Wi ihtiva e- taraftan buğdayın un haline ifragı· gUn H ta gid Dah"li Vekili ile 20.00 Konuşma, 20.15 Türk mUzi-
:"'1Çtir Muhasamatın başlangıcın - ramra um 6 .... _... a ya en 1 ye -· Müzi.k Folk Lo ' "d " t..l~ elden anldı- · ler ili.vesi~ te doğru .0~Y°'."· Va- der polemikler yapacağız. ecıtM!Dda çıkan ve mikset ti.bir olu- beraber Çocuk F.sirgeme Kurumu gı: . • rumuza aı nu-
~-·-•ça.: çık. . gını ~ ziyet tam bır kepnekeş ıçindedir. Be- On bir hafta tak · olunan fib. nan bir nevi kepek eskiden Avnıpaya Başk Fuad U d "tmiştir O- muneler. Sadı Yaver Ataman, 20.30 
~ mefkudiyeti takdirde dil§ lediye zabıtası knwn;""'onu varsa tali- ..n..:' --~• ya sı~-p ..Jr.-·- . JDikuaa+ .. •h-... olunmakta idi. rad aknı .~J;Atmıa gı aktır. Türk müziği: Kanşık program. 
~ tenıilerinin bitaraf addedilmi- --.1 ıı.uıu n'"'9&~yoruz. uca~ ., .... ,,."' geme ,,._..._ u.u.-ııı a urumun ~ yapac . Çal lar Hakk De Şe if lçll 
~~ . . . .. matnameyi bir an evvel ikmal etme- cuJanmız.a muvaffaldyetler dileriz. Harbin zuhuruadaıı sonra hWWmet an : 1 nnan, r , 
~ bu ıtili.fnamenm başlıca hu- lidir Yok d - tıl . .d teg.. Mıaır terr yfz mehkemeet Hasan Giir Hamdi Tokay Basri Of-
~den biridir. . . agı mış ıse yenı en .Birinci hafta: bunun ihracım da menetmiş ve bu llOvedlllvnr 1 r ' , 
~- kil olunması li.zıındır. Bu. karışık va- ş· ı· T--ı.ı.: Erkek ed" d ı ·1 f" tlan 1 - e · ~llQız htıkfuneti bu prensipi on . . . · · 1 - Vefa· ış 1 ~. men ış 0 ayısı e un ıya nın Kahire 24 (AA) - Ehram gaze- 2100 Müzik "Küçük orkestra-Şef· 
~cu asır ae~de tatbik' et- ayete bir nıhayet verilmesı ı~~·,ııuaııim - Darüşşafaka, Yucaülkü- yük&elmesine imil olmuştur. Fakat tesinin ~ruttan. a.İdığı malUm.ata gö Necib Aşkın . • 
~-Bu suretle Kınm harbi sıra- Kartal azasının bu çok y~de ı~- Bölge San'at, Hayriye • Kabataş, son günlerde hükUm.et miksetin de re neşredilmek il7.ere bulunan emir- 1-Clem~~s Schfalstich: Küpidon 
~ - \..ı_ L ·1 . . bita razuıa makam namına Belediye reıs Taltsı"m - 'D.NW...ü.ı," Galatasaray-Per- ihraclDl serbest bırakmıcıtır ' . . . aded" p . A ak h•kA . ) YakJ .... _ ~ 1111r ço .. Rus gemı ennın - . . . ~---"' '$ • name mucıbınce nezaretJenn ı ve şışe • &ı"J ı ayesı, a ~ -~ .... _.,__ .. muavmı Rıfat Yenal cevab verdi. Ve- te · al Fınncıl "ddialarm - ki · 
......_ - ~-.undan satın alınması u- . . .. . vnıy · arını a gore es • ~indirilecek ve temyiz mahkeme- ma, b) Aşk valsı, c) Başbaşa, d) Ge-
~· ilçUnctı Napolyon bükümeti ril~ ızahata. ~re bel~y~ ~bıtası :bdllcl Wta: den Avrupaya 160 kuruşa kadar sa- si liğvolunacakbr. zinti, e) Kavgacılık ve barışma. 
~~. bu gemilerin, 1778 itiW- talimatnamesi ikmal edilmıştir. Fa- Taksim - Vefa, lstiklAI - Kaba.tat. bl&D bu madde bugün azami 100 ku- Reform gazetesi tbnissuud haklan- 2 - Hanns Löhr: Düğün marşı, 
~e tevfikan müsadere edilebi• kat makam talimatname üzerinde bir Haydarpap - Şişli Terakki, Boğaziçi ruşa satılabilmektedir. Bu fiyat far- daki İngiliz müşaviri Philby'Din ls - 3 - Willi Lautenschlager: Yıldızlara 
~karan verilmişti. kere daha ve ehemmiyetli tetkikat ve Bölge San'at, Yucaülkü - Tic. kı unlarda zaruri bir yükseliş tevlid kenderiyede bulunduğunu yazmak - doğru "Fantezi,,, 4 -Raff: Kavatin, 
.... ~ sahasında İngiliz sistemi ya~mak~r. ~e gel~ek içtima dev- ret- Harbiye - Darülf&faka. etmektedir. Un fiyatlannı yükselten tadır. 5 - Knudage Riisager: Bir Enter -
~ ~ f"ıliya.ta uygundur. Bu sis- resme yetiştinlecektır. tl'~neü hafta: diğer bir i.mil de ~uval fiyatlannm mezzo, 6 - Benjamin Godard: Nin-
"-i hl'q yaftl tatbikattan kuvve- Refik Ahmed, söz alarak meseleyi Taksim - Şi§li, Muallim - Kabatat, yükaelmeaidir. SA D i ni, 7 - Bemhard Kutach: İspanyol 
.....__':hnıtiır. 1909 Londra konferan- tenvir etti. Kartal azası tarafından 1- Yucatllldl - Btanbul, Galatasaray - Avnıpa harbi Avrupa.dan çuval gel ~~ Kaprisi, 8 - Ziehrer: Der Sebat-
~ İngiliz muhtırası bunu göa- leriye eilrUlen noktai ııazann ruzna- Ipk, Vefa - Ticaret, DariiH&faka • memesine sebeb olmuştur. Çuval fi- meisted operetinin vnlai. 
~~. Bu doktrin, muayyen mede mevcud tadil teklifi ile allkası WikllJ. yatlan da 35 kuruş kadar farketmiş- ...,. 22.00 Memleket saat ayan, ajans 
--~Fransız nuariyesile te- olmadığını aöyledi ve neticede teklif DördiHleti llafta: tir. lşte fınncılar btttUn bu sebebler -

1
1"1!,. SALONU haberleri, zi~t ~aberleri, 22.15 Ko-

~ eylemektedir. lngilizler, mttlkiye, sıhhiye, kavanin ve iktısad Yuca~.kü • Ha~~·. Işık - ~ dolayısile yükselen un fiyatlan yii- Rer akşam Bayan Mualll, Sali _ ıı:~a "F.c:nebı dillerde,, • 22.46 Mil-
~ Yet kaidesini esas ittihaz et- encümenlerinde milşterekm tetkik o- tlkW, ~ San at - Ş~ Terakki, zUnden zarar gördöklerini aöylemek- haddin Pınar ve arkadqlan. zile Cazband - Pi.,, . 
,... ~ harb gemileri hariç, düş- bınmak üzere havale olundu. Pertevniyal - Kabataş, Ticaret - 1s- te ve ekmek fiyatlarına 20 para zam Tarihi kostümlii tablo 23.25/23.30 Yannki program ve 
~ ~ bitaraf b.ir mem- Araba iskelelerinde mahalli kay • tanbtıl, Galatasaray - Erkek Mual· istemektedir1er. SAZ CAZ KABARE VARYETE kapanış. 
~hibe tın L yt• ti ·ı 1im 

1 1 1 ~~~~~~~~~~i VeJa • a ae ıye 1 e makamların vcrecekleri rapor ~ · İlrtısad müdürlUğU bu buausta ge- Batün programla her pazar içkisia • 
~ JDM•M"Ud: e-•muia Bee&M hafta: · mik-a+a tetkik t .................. Çalı ~ .-- A k 8 ~ blle derhal butllmna bük- ~~-~~yon. çal~ı:ıtması ~~ Şişli Terakki- lstanbal Erkek, O.· llJf ,,__ . a ya~--· y matme. Tel • ._.,, ' 8 n ara arsasının ~ . ta tm. eceği kana- görüldügune dair mWkiye encümenı lata _ Da .. faka Taksim _ Maamafib belediye mehaiıli un fi- • • • __ _ 

~. ;.J ebu!da prensib, mazbatası okundu ve kabul olundu. Ti=Yltık _ :m~. Boğaziçi- yatıanndaki ~litıin .ekmeğe 20 pa T e P eh aş 
1 

Dram u tkbı~~_;m 
-..~ olduğu tasrih edilmekte- Mazbata, kamyon, kamyonet ve ara- Haydarpaşa, Harbiye _ Muallim. ra zam yapılabılec~k bı~. derecede o-

lllt.;;.~ on dokuzuncu asırda. tn- ba rekabeti etrafında geniş t&fsillt Altmıel hafta: lamıyacağı kanaatindedir. 11 kısmında ~::d.~•rk 10:, :~~!" 
~:'lem.iştir. 1909 Lon- wrmekte, Millt Müdafaa ve Ziraat Boğaziçi - Yucaülktı, lstikW - Mu- VaUnln Notları Belediye Şeflerble Bu akşam Parı. too Fratttc 
'-~~ da Alman murahhUI Vekiletlerinin arabalann himaye ~ allim, Bölge San'at - İstanbul, Ga- Tevdi Olmıdu 20 _ 30 d8 Mtıane 100 Liret 

~~..., J'ran•nınldne müm•sil hınmam hak~nda. resmen iş'~ lataaaray - Hayriye, Haydarpqa. - Vali ve Belediye Reisi doktor Lfıtfi ş E B 111 ı N Cenevre 100 lntçre l'r. 
lla&dafaa eylemiftir. j mncud oldugunu illve etmekte ıdi. Ticaret, lflk - DarlllPfaka. Kırdann Bükreş seyahati intıbalan • • • Arn...,. 100 F..,.ın 

Berlla MO Rlıy1Mlll'k 4ı..;;..~ Fransız sistemi ile Sırn Enver Batur: YecllllırJ batta: ve notları Belediye şeflerine tevdi o- htUrli' (}eMeelwle Komedi BtDlcaal 
100 

..... 

~~ mtemi anamda bir - Bu mesele çok mühimdir. Bir Vefa. - btanbul, Hay~ye • lpk, lunmu§tur. Vali ve Belediy~ reisi •-da Athıa 100 Drahmi 

5.21 
129.60 

2.9525 
6.7875 

29.1475 
89.0075 

~~~ bbul etmişti. 56 l1C1 mad- çok vatandqlaruı maieet ve geçim- Pertevni~ - Erk~ Muallim, Yuca- Bti.krefteki ekmek fabrikalarile bil - Gündüz saat H de eotya 100 Levll 

~ 1aamm geminin bitaraf bir Jerile allkadardır. Bir kere daha ve ™. · Şie1i, Taksim - Haydarpqa, bassa alAtadar olmuş ve bu hususta KEL OOLAN Çocuk oyunu Praı !: =... 
13 

G3.2& 
~ llbna geçmesi, muheum•tm ehemmiyetle tetkik olunması ic;in ik- Darüşşafaka - Kabatq. geniş notlar ahnıftu'. latanbulun ek - Gece saat 20.30 da ::= 100 zıott 

21.2815 
0.965 
L8025 

~ llOnl'& tesinds olduğunu, tl8ad enctimeaine 1-vale obınmam Ji- SeJcMnel batta: mek işini bir an evvel tanzim için BtR MUBASIB ARANIYOR B•d•pefle 100 Penıa 23.88Z5 
1't:' 1-~k d...ır.;..+~-e keyf"'- ......ı-ektedir Galata - Ka.bat.q, Pertevniyal • fabrikalar tesisi işi ehemmiyetle tet· ... Hkret 111 Le7 0.911 
~ -- ~·~.... -.1- 111116....... • Darüşşafaka Boğaziçi - Şi§).i, Tak - . 
~. baam gemi vasfının ta- Fuad Fazti _ İktl8ad encümenine • kik olunacaktır. Bu hususta Avru - BALK OPERE'l't a.ıınıd 100 oı.... 2.48 
~ tıttirdiii atlrillimellerden . sim -~~· Vefa - Yucattlkll, Böl- padan tanınmıı bir mittehWlll şehri Eski Çağlıyanda Yok~=· !: ~=~ Kr. :}~~5 

için olmadığım tesbit et- tetkik. ohmmak tmere havale olun - ge San &t - Ticaret. mize davet olunacaktır. Saat 21 de Moekova 100 Ruble -

~ takdirinde muteber~ ili usatmaktarı başka bir şey ~hafta: Cumal'tesi akşamı HHAM vı TAHViLAT 
beyan etmiştir. temın edemez .. Ben kabulünü teklif Boğaziçı. - Vefa.'. Ieık -, Kabatq, sinde on beş bin talebe olduğunu na- Gönül Balosu Ergani 19.~0 

~ Almanyayı bugün yine ediyorum, dedi. : 1;:!1ai'; ~ = ş:y- zan itibara alınak Türk talebeleri- Yazan: Yusuf Süruri Merkez 'Bankuı peain 109 . .:_ 
bir 'vaziyette bı'ııundurmuş- Neticede mubata ilrtısad eneüJne.. Ticaret. - u - nin bu büyük muvaffakiyetini daha Müzik: Karlo Kapoçelli 

~ ı-ıolA bda 546 607 ton nbıe havale olundu. iyi takdir edebiliriz. ======================== w a ' · Şehir meclisi bunu müteakip tek - Oawe hafta: 
bir got Alman ve Avustur- . n ... L M allim, v-• Ha .1 ........ _ 8Uret lefvlk mUaab~- - -rar toplanmak üzere dağıldı. ~&& - u caa - y--. .,._... k 1 b 1 

Baltim.'Ore'da Nevyork ve . p., Boğuiçi- lstanbul, Taksim_ Böl- a •nn• as anıyor 
lbahsur kaldılar. Bunların 1 •1 Obadel ge San'at, Pertevniyal- .latikW, Bay- Lisanslı ve lisammız giire§çilere a-

20Qo() tonu tecavüz eden OD Sp&nya 1 8 m 8 riye • Ticaret. çık olmak üzere hazırlanan Greko -
Yolcu vapuru vardı. şekli Oa blriaei hafta: Romen güreş teşvik müsabakalanna 
~ iktısadi sermayeyi, Hükfımetimizin wrdiğl bir b- Haydarpa§a - lataııbuı, Hayriye - 9 kinunuevvelde başlanacaktır. 
~ suretile, istimal rarJa İsp&nya ile tica.rl mti~ im- P~vni~ Boğaziçi - Ticaret, Vefa- Genç ~le~ t~k için miW ve 

.. .. - -
4bnanyanm işine geldi. 5 klnJan hasıl olmuştur. Bu memJe.. Bölge San at. tanınmış gtireşçılerimizden Çoban 

a.=-1915 de, Fransa bfiyük ketle aramm1a hiç bir tiearet anha,. G~UPLAR Kehmed, s~msunıu Ahmed, Mustafa, Ba~ Di§: Nezle Grin Romati%ma 
~~a Fransa Hariciye meveud obnadlğından bir x.,..,,.. tlf"'P· Galatasaray, Kaba.- Adnan ,Faik, Yusuf, İzzet, Yaşar, yl yl f 'l"'f 

,.:41ınan ticaret gemi1eriııiıı nu;: -'-- kadar:.. ~ Pertevniyal, Muallim, Hayriye, Halil, Kenan, Hüseyinin bu müsaba- l&Vr&fij UfÜk fi Yfil llnflrJIJZI dRll klS• 
~enm ifrata varma.km- NI eına ya~ca,a . İatikl&l, lpk. kalara girmemelerine, güreşlerin hi- 1 ' 

tarata' yardım eseı · lltm taba nretiJe yapılm•m brar- Beyae f11V11: ı.taııbal, Baydarpa- tamından sonra bu gilrelçilerin 23 ki. ...__ ctblde S bte lllmablllr. 

!4lit Din edilebilir,, ~ ;: lqtırılmıftır. P.. Vefa, ~ Bojulçl, Şflli, Y4- nunda derece alan güreşçilerle kar - - - .. .. - -
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ cattıkO, San at, Ticaret. şılaşmalanna karar verilmiştir. 
bal etmift,i. :rrw.z bUklDnetin" ~ Framu teılkki- kat'! mah&iefeü :tarpsıııda, lngü~ Am~rlk•d• Tlrlc spor le- Cml•ndıralan lclmancılar 

ettt. Richard Waper ~ branm değt-tirdi Şili ttttefik _ lum nın muvldtaklJeaerl iştirak ettikleri müsabakalarda su-
-.;._ ~ Kanka - Kee, Koc- ı..tn mabalef~ b~ :a çıkar- W~in.gtcın (H~) - ~-1 

ihareketleri görüldüğünden Beden 
r:~ ismindeki Uç Alman •--:"--'- nm Mıchigan üniversitesinde tahsil Terbiyesi Genel Direktörlüğlhıce Fe

Ciliz kruvuörleri taratın- madL Yabm ~ . de, Ml5"~ etmekte olan 18 Türk talebesinin tee-
• • I zmml muvafakati ile bazı gemılerın kil ettiği futbol takımı thıiversitenm nerbahçeden Ali Rızaya ~ ay, D. s~ 

· Şılıde, Alman 'Ka. • .Amerikan sancağı altına geçmesi tı- futbol turnuvasında karpsına çıkan dara Edib, Kaleden Onnik, Y. Şifti· 
~Yası m~l~ hatırlal'- zerine, Almanya, bu gemil~, iten- takınılan mağlftb ederek finale kal- ~ Haçadur, Alemdardan. Şahabed-

~ - "'Ukflmeti, limanlarında ~ bııP ~al edileceğini far- mış ve iki kere oynanacak olan final din, Y. Dawdpaşadan Ali Haydar, 

~ kumpanyasımn bütfuı setti; ~ ~ıevvel 1915 de~ bu sa- maçının birincisini, geçen senenin Nm~ Fikrete 2 ter ay, Vef~ l Ô A 'E 'I r E" AK' ~A M 
eab,n almağa karar ver- tm keyfıyetinı derhal menetti. şampiyonu olan Çinlileri 6-0 gibi bil- Necıb w Bakkıya 15 ııer gUn geçici ~E SABAH \.a.L r .ı:. "/ 

Bugün, böyle bir hareket, hidise - yük bir farkla yenerek kazanmıştır. mös&baka boykut cezası verilmiş ve 1 .. 
~ 21 ağustoa 1914 lerin seyri k~da, İngilizlerle Ayni rakiple oynanacak olan ikinci ldilblere ve hakemlere cezalı bulun - Her yemekten sonra gunde 3 defa muntazaman 

keyfiyetini, hüsnüniyet Fransızların her cepheden bir veto- maçı da kazandığı takdirde Türk ta- duğu müddet zarfında hiçbir maça diclerinizi fırçalayınız. 
~etmesi, ve Alman 81111& JPAl'US kalacaktır. kunı 1939 - 40 senesi futbol falllPi - iştirak ettirilmemeleri tebliğ edilmiş- ..,.. 

9h=!me= 8ldile a .J "Le T.,.,._ YOIMI cıılacakbr. Vichipp ......... ~ 
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BAŞ, DİŞ ve bütün ağnlardan \ e 

KIRIKLIKLARDAN koruyacak ilaçhr. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı için 17 ton Manganez açık eksiltmeye çıkanl

mııtır. 

2- Muhammen bedel "4930,, , muvakkat teminat "369.75,, lira 
olup eksiltmesi 12 Birinciki.nun 939 salı günü saat "16,, Ankarada P. T. 
T. Umum Müdürlük binasındaki Sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek
tubile kanuni vesikalarını hamilen mezktlr gün ve saatte o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

Sayın İstanbul Telef on abonelerine 1 
Şişli santralı 25/ 11/ 939 da saat 15 de faaliyete geçecektir. Abone

lerimizhı evvelce tevzi edilen 939 - 940 telefon rehberini o saatten itiba
ren kullanmıya başlamalarını ve rehbere müracaat etmeden abone ara-
mamalarını bilhassa rica ederim. "9667,, 

Müdüriyet 

1 Devlet Demiryollan hanlan 1 
Muhammen bedeli 3900 lira ve 20 metre murabbalık topu 40 kilo o

lan 300 Rulo Beton inşaat için tecrid veya bina damlarını örtmek için 
karton bitüme 27 / 11/ 939 pazartesi günü saat "11., on birde Haydarpa
şada gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlık usulile satın 

1 alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 585 liralık kat'i teminat ve kanunun ta
yin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mü- r 
racaatları lizımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
"~17,, 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. ================::::::;::=============== 
Levazım Ayniyat gubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

"M;>2.. "8770,, 

inhisarlar U. Müdürlüjiinden ı 
............ ... 

Lira K. 
% 7,1 t.Nwi•Mı 

Lira K.r. 

1.mıpara tap 50 takım ıif 2900 00 217 50 Pazarlık 14 
Arap eabunu 3000 Kgr. 630 00 oi7 26 Açık ek. 16.30 

I - Şartname ve krokisi mucibince yukarıda miktan yazalı iki kalem 
mılıenıoe hiutırmda göeterilen uauJlerle atın almacakbr. 

II - Tahminı bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hiu.
lannda yımhdır. 

· fil - Eksiltme 27 /Xl/ 939 pazarteısi günü Kabatqtaid levumı ve 
mübayaat eubeaiadeki ahm komiayoawıda yapllacakbr. 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdür. 
lüğünden : 

Sandığımız borçlularından Hasan mirasçılarına ilin yolile son tebliğ: 
Murisiniz Haaarun sağlığında 4044 hesap No. sile Sandığımızdan al

dığı "500,, liraya karşı Müfti hamamında Katiphiisrev mahallesinde eski 
Acıçetme Kasapbaşı yeni Acıçe,me sokağında 1l[raz senedinde eski 53. 
13 MU. yeni 55 tapu kaydında eski 53 yeni 12 No. lu ki.rgir bir ~vi bi
rinci derecede ipotek göstermişti. Vadesinde ödenme4.iğinden faiz, ko -
miayon ve diğer masraflarla beraber 26/ 5/ 938 tarihinde borç miktarı 928 
Ura 43 kuruşa Varmıfbr.· 

Bu sebeble ve 3202·No. lu kanun mucibince yapılan takip ve açık art
brma neticesinde meskdr gayrimenkul 976 lira bedel ile talibine muvak
katen ihale edilmittir. İfbu illn tarihinden itibaren . bir ay içinde 938/ 
UM dosya numarasile sandığunıZa müracaatla borcu ödemediğiniz tak· 
dirde kat't ihale karan verilnlek üzere dosyanın icra hikimlijtne tevdi 
olunacağı son ihbarname Jl!&kamına kaim olmak üere ilin olunur. 

"9749,, 
ıv - Şart.name ve reeimler her sGn aöat1 reçen tubeden paruıa ah- ===;::::======================= 

nabilir. 7 Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul v - ı.tekWerin eksiltme için ta)'İll edilen gUn ve saatte % ,5 gü- • • • • 
venme para1arile birutte mak<kr koayona gelmeleri ilin olunur. "9385,, Levazım Amırlıği Sabnalma Komısyonundan : · 

Ankara Valiliğinden : 
1 - 8/ 12/ 939 gününde açık ebiltmeai ilb edilen 33 kalem malze

me şimdilik alınmıyacakbr. 
"9 48,, 2 - Alikadarlann .bilmeleri için ~ olu.~uır. 

Ankara - Kırtehir yolunun 32+~+800 ÜllCÜ kilometrelerinde============================== 
yapılacak "19354., lira 

11
61,, kurut keeif bedelli g<>ee tamiri ve noksan •••••••••••1111111 ZAYİ 

imallb amaiyenin yapdmaaı illeri 7/ 12/939 pel'fembe .unu saat 15 de Or. Hafız Cemal Konya Ermenak rilftiyuinden al-
VU&yet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile dığun şahadetnamemi zayi ettim. 

ebiltmeye konuJmqtur. Lokman Hekim Yenisini alacağımdan eskisinin hük-
Muvakkat teminatı "1451,, lira "60,, kuru§tur. mü olmadığı ilin olunur. 

D•hlllr• MUteha-191 İsteklilerin, teklif mektublannı, muvakkat teminat makbuzlan, Tica- Boyabat Frengi Mücadele Sıhhat 
Divanyolu 104 ret Odası vesikaları ve bu işe aid VilAyet makamına ihale tarihinden 8 

Muayene saatleri pazar hariç gün evvel istida ile müracaat ederek alacaklan fenni ehliyet vesikalarile her gün 
2
,
5 

_ E salı ve cumartesi 
birlikte yukarıda adı geçen günde saat 14 de kadar Daimi Encümen reis- sabahlan 

9 
_ 

11 
hakikt fıkara 

liğine vermelerL kabul olunur. T. m98 
:O. ife aid keaif ve prtnameyi hergtilı Nafıa müdürlüğUnde görebi·l•••-••••••• .. l 

"6881,, "9CK9 ... 

memuru Ali Rıza Bilge 

Sahibi : A. Cemaleddia ~ha 
Nepiyat müdürü : Maeld ÇE'l'tN 
Buddığı yer : Matbaai Ebiizziya 

1. GENÇLiK 
2 - GOZELLll< 

3. SIHHA1 
e yüksek bir kremde a,.._
meı;iyetlerin hepsini size 

KREM PERT E~ 
temin edebilir 

- DEM PERTEV: Bir ı:; 
let müstahzandlr. ~ce .,.... 
itina ve yapalıtuıdaki il:.~ 
ıiyeti itibarile yüzdeki ~~ 
ve ~luJdann ~ 
kUlUne mlni olur. 
genç ve gergin tutar: ~ 

- KBWW PERTEV: ~ ..... 
zellik va.mt:Uıdır. ~ 
mie meaamab mkı~ ~ 
cllddeld pürtük ve .-11r 

. Çil -ye ,,_ 
cai1an giderir. t .,, 
teri izale eder, Teni 111• 

.,ttaf bir bale gcttnı:· t:J14 
- DEM Pm:tEV: Bil" eri • 

devasıdır. Deri guddel Si -
nin ifrazatını düzeltil'~ 
vilce ve siyah nok 
tezahürüne mi.ni olur·~t· 
adalesini besliyerek kU içiJI 
lendirir. Kuru clldlel' iti' 
yağlı, ve yağsız cildlet ~ 
yağsız hususi tüp ve 
lan vardlr. 


