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Bahri Müsadereler 
Protesto Etti 

-·--Fevkallda ihtiyat ted-
birlerinden dolayı kir 
672,040 lira olmuştur 

Ankara, 25 (Hususi) - Bu ayın 
sonunda Ankarada toplanacak olan 
mlW hankaJenn umumi heyetleri; bu 
mleaıeMleriıı ~ile kir ve l 
zarar hesablannı teclkik edecekler
dir. Sanayi mUrakabe kanunu muci- I 
hince sermayesinin tamamı veya ya- 1 

rısından fazlası devlet hazinesine aid 
olan mümasil müesseselerin heyeti u

l mumiyelerinin, ticaret kanunu ahkl-

j mı hili.fına, birçok tedldk ve mtıra-
(Yaesa 3 i.e) (Soaa '1 lacl _,...) 

7 ~ l~klnun . ·Perşeıİlbe Günü 

Yeni Bir ileri Ham/esile 
Daha MiJtelıamil Bir Şekilde 
Çıkmağa Hazırlanmaktadır 

Aslz okuyucalanmaa hapa nıenıaua olaeaklan bir baberl 
vennekle bilhas..<s& zevk duyuyoruz: .. Yeni ~" '1 tlkkiaoa 
939 peqembe rünündea itibaren memlekethı en güzide mahar
rirlerlnln yardunlle mükemmel bir ileri hamlesi yapmaya ve o
lruyuculannm Jbtiyacaaa tam bir cevab verecek bir mükemmeli
yette ~ya baarluuyor. 

"Yeni Sabah,, hu y.,ni IJOkDne ahi buırldtlana tafsHituu · 
pek ya.kında karllerioe blldlrecektir. Şimdiye kadar vidlerlne 
dalma sadık kalmış olu "Yeni Sabah.. Deriye dolnı merhale, 
merhale tekimW ifade eclM aer,lr hayablUll bu yeni aafbM'a
d.al dahi okuyuoalanaı inidH&l'a uğratmıyacak wı onlar için her 
ll&hah haberine emniyet duyaoalı ve yudann.dan zevk alacalı 
bir gwt.e obruya uğraşacaktır. . .. 
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• VAHiDETTiN 
Denizlerdeki mücadele-

No.ı ue Yazan; M. SIFIR 

Kayıkçılar Farkedilmifler BiitO.n 
Plan Kök6nden Bozulmuştu 

Ticarİ Faaliyet Ekmeğe IO Para Zamj Balık Bolluğu ıAerd:=~~~~ti~~ 
• ı·~ı·ımaıı· Var ----- rasiferi arnsrnda.ki ııarb, flJO. 

Dün yine pek çok il Günde yarım milyon dmk :raıaaz. denb! saııa""1da !i'iodetıe•· 
. - torik ve palamut mie ve amaomz bir hale iukılib ~ 

I j ıthalat eşyası Ekm•kcllar un flyatlarına t t 1 mlşt.lr. Muharib ta.ra.fla.r, bhtbirlerıol 
Soysuz hafiyeler, heyecan içinde çır- (ı. geldi göre bunun zaruri .. u u uyo~ en. :şfddern VMJtaJar.la ~ tabye }lılf~ 
pınan, yüzleri sararan bu feda.k8.r 

0 
ld ğ .. IU I Son guıılP-rue Karadenız ve Mar - keU.,.ril•~ izra.r t\v!em~k Mn 0ğrııi1' 

insanların kendilerinden korktukla - İdhalA.t ve ihracatımızdaki canlılık o U unu.·~~ yor ~r.. marada baJ~k ~kını faz1alaşrru~tır. To larkiın. fıt31lyıet ~ahıı1sn !~inde }plllil-
rına, tel!şlandıklarına zabib olmuş - devam etmektedir. Dün limanımıza İstanbul beledıyesı ıktısad mudur- rik ve palamutlar Bo~o.ıa da !.ücnm . k d" h 'J riJ • ak ııı-1 .. -·· · f ıl km k k 1 "' nan, ~e en ı ı>• e c ya~ 
lardı. Hainler, bilmiyorlardı ki, ka-

1 
gelen Bosforo adındaki İtalyan vapu- ~~~ ~c ar~ .. e . e na~ ın~ 1 ettiği için bir çok balıkçılar torikle- üyen bit.P.raf ,le,·lctler de bunJd J"' 

baran yürekler, sararan yüzler kor- f ru demir e§ya, ytin mensucat, toprak yükseltılm~ı talebı uzeıı~e genış mikıri kalın oltalarla avlamaktadırlnr. 1 o1ş mikyas:la zarar görmektedir· 
kuclan değil, yorgunluktan, hırç:w • ı eşya, panıuk mensucat, mantar ge- yasta tedkikata başladıgını yazmış- Son günler içinde yevmiye 500 bin- 1 AJ 1 ka ds şart"' 
lı1ctan, kıskançlıktan çarpıyor, sara- tirmigtir Triza adlı Macar motörü ile tık. 1ktısad mlidilrlüğü bu tedkikatını den ziyade balık avlanmaktadır 1 - ma-; ~n gl: ;r. . VE' bu )111" 

rıyordu. Bir türlil hatırlavıp da ba- de elektrlk ve radyo cihazı demir eş- borsada un fiyatları üzerinde yap - ta!ya Rumanya Bulgaristan v~ A- maynt ~ arb nbtakı şmde end ~~ "k ·-·" 
.J • • _ • , • sus a w. ye • ımm a.n egışt d!fU' 

kamadıkları düşük omuzlar hep 1$8.n· ya, fotoğraf kağıdı, kauçuk eşya, ba- makla. bera~~ ~ıger tara~d~n da ı~- merika gayet hararetli bir surette a· lıere mti~aat etmeleri. diğer t.araftjJl 
dık taşımaktan kur.armış, morarmıştı. kır levha ve vernik gelmiştir. raç edılmediği söylenen mıs~_::t ~~ fı- 1 ııcı oldtıklntından nıahsuliln bolluğu i da İngilizlerle Fransızlarm, d,.niılt.t' 

Baskıncılar, muvaffakiyeteizli • Bundan başka Fransaya külliyetli yatlarının 35 kuz:ış ~eldıgı soyle- nisbetinde fiyatları da mtisaiddir. Son de bitaraf gemilerde de olsa .AJPl-' 
ğin verdiği yeis ve ıztırablarla kıv- mikdarda fındık ve ttalyaya balık nen un çuvalları ilzerınde yapmakta- iki gün zarfında İtalya ve Yunanis- j ' 11 .. d 1 k' \IC bil-ma arım musa ere ey eme 
ranarak artık sahile ınmi§lerdi. Ka.- gönderilmiştir. dır. tana 400 bin çift torik satılmıştır. To- cümJe Alman ihraca.hm sekte:rc ıığ-
yıkhaneleri de arıyacaklardı. Ahır - V'/VV • Zahire borsasındaki te<lkikler ne- riklerjn çifti 40 • 50 kuruş üzerinden ratmak için girişmek iberl' h~rtktfl 
kapı kt:.yıkhanesinin bulunduğu isti- BELEDiYEDE : ticesinde unlarda çuval ba.şına 30 ku- muamele görmüştür. 1 ge~mek kararlarty~yışlanm 9'1".al' 
kamete dönecekleri sırada, içlerin- Ne k . 

5
• ruş kadar bir terefrn buıunmuştur. I V'VVVV'/ denizıerdeki ticaretten transit rıı.ı-

den akgözlU biri denize-doğru baka- VyOr Sergi 1 Fakat fırıncıların diğer iddialarmı DENiZLERDE: la d , k 1 1' tJ dk" ıntit' 
Udu Ü 

"tt• r an 'e uza meme <e er e ı -llıll 
rak haykırmıştı: . m r gı 1 teşkil eden mikset fiyatlarırua düşük· lk· t"" t temlekelerimJen tedarik eden Jrli!;.....-

- Bakın bakın şu tarafa. Hara B lmil l N k · · di lüğü ve çuval fivatlarınm tereffüü 1 mO Or çarpış 1 d I ti · h" ··k b' ik~ ı· f ı:ı.JLetl . _ eyne e evyor sergısı • • -=.. Ik" . t 9 dd 1 · d ev e en uyu ır usa-ı: ı r ... 
herifler sandalla kaçırıyorlar sandı.k· k .. .. .. varid görülmemektedir Çünkü bugw. .c.vve ı gece saa ra e erın e w .. .. · . re toru M. Wahlen dun Ankaradan · P• l · d k' , .. r~ •• dognı gotürm~ktedır. 
!arı.. · . . . li dayın un haline ifrağı esnasında çı- .nar 1 auın a 1 rcotor K<1.bataş 0 • • . • bUrii"° 

B 
.. ._ün k Uzl t f d" şehrimıze gelmıştır. M. Wahlen va . . nünde LruıiTa çıkbgı~ <;tırada Rize li- VazıyetJn bu şekildeki tez& 
u. ara y er o ara a on - bel • . . d kt L~·tf' K d kan ve harbden evvel harıce genış 0 

- d ı ı_,ı JJ , __ 1 t~ il k "zl d . . il . d ve euıye reısı o or u ı ır an . . . . . manına baU.lı 166 numaralı Nimetbu- en evve em ı:ue o~ıl a. mu ft 
rn ş, ~ go e:,. ~~ı~ın ~nn e vilAyette ziyaret etmiştir. Kendisi mıkyasta ıhrac olunan mıksetın ihra- .. ..b . • • ohnaktadır. Nitekim, kııy:ıdst:li ' 
koyu bır leke gıbı gorlmen bır san- . d.. . . . cı harb hali üzerine menolunmuş ise da motoru ıl~ çarpışmıştır. Her Jk:i • • 11ret.ıe 
d 1 d·k·ı . .... B w 

1 
ak Dntmalı Halil Bey un akşam Parıse hareket etmıştır. .. . . motör de hasara uğra ..... •c:ıtır Nimet-• şartsız ma.yn harbıne aynı s ·- __ .ıl 

a a ı ı mı§Lt. agıran aç v, O de hukumet son karanle ıhrac ser - '--"-'s • 1 k d . tta ı blı- "knsu-
soysuz hafıycnin dediği gibi, :ııainler ıcr gösteren taJihe karşı hırçınla.ş:ı. • akUdarın U!, 15 vapuru bestisini tekrar iade etmiştir. Bu iti- huda motörliniln sahibi lstanbul li- ayı ~e şar 0 

aza< e . 
1 

elı ıi-
d V•ı d f l k~ lali 1 ve tr m 1 ' rWo •o t d k t a.bloka ıle mukıhc!c ks.rarı 't>.rJJ'i egı , yur un ec adar ev () 1arı, o zıı.-

1 
yordu. ~{en~iken~ne:. . . . . a V~J' ar barla bu ihrac maddesinin eski fiya· m~n :~ı~t ıg~et' ~uracaa e ere az- zere olan ~arll dcmokraC;;ilcrinln f~, 

nıana kadar san allar do usu cep-ı - Hıç şuphesız, dıyordu. Gıdece- Şehır meclisme Üskudar azaları ta- tını bulması tabir görülmektedir. mına ıs eruış 11
• 1., . dcrt1:11 h k~ 1 d B 'd d l Y• • • f d b' . . .. rü vv-vvvvvvvvvvvv·vvvvvvvvvvvvvv l~~tı, Ilolaııda tarnfmd~n _ıı. 

. ane a.çırmhış ar
1 

ı. u gı en san.di~ . gı konferansda vatan ve milletı ta.ht · rda ınüan .. ır ta~ır verılerek Kop - Diğer taraftftn çuval fiyatla.nnın GÜMRÜKLERDE. p~otesto edilmiştir. J<"'almt barb b:tP 
oa uçan cep ane erın sonuncusu ı . ve saltanatlarına feda edecek bu en skudara gıden 12.15 vapuru· yük ıt·ı · d "d d v.ldi Çü · • • w • ,,,..a-t · d K ız R · · k d 

1 
· se ı mesı e varı egı r. n- nın zarun kıldı~ı te•lh•rlcr k~,,.. 

çın e urd .zet eısın ·ar eş erı hain. nun tekrar sefere konuımaslllln te- ku bu "kseıti tesbit olundur::'U tak· Gümru·· k ve lılhı" ""arlar 1 . ., j - •• riarır Rıza ile Abdullah bulunuyordu Sa - B d k . . 'eli . ed'lm . i t kt" 1 yu ş o S ngıltcre ııe I ransruım bu kara 
. . . .. · una mey an vermeme ıçnı dı - mın v 

1 esı s enece . ır. dirde fiyatlarını yükselten müessese· V 1 ·ı· H t "d' <fa.ıı v~,...c miyccekleri asikardır. 
hilde bırıken halktan, yükselen fer·ıniyor, ç1rpınıyordu. Diger taraftan Üsktldar tramvay- l 'hfk~ l kl d B 8 (1 1 a aya QI ıyorj h ç • . • ~ bin 1J1I 
yad ve savrulan küfürlerden görUl· 1 O gün, tbrahim Beyin evine Dra.- lan idaresi köprüden gelen 12.15 va- er 

1 1 
• r y~p~ış 0 

aca ar ır. . u 1 GümrUk ve lnbisarlar Vekili Raif :u suretle, <lem
7
Jerof'ki ha~ jllt 

düklerini onlar da anlamış, vaziyet-! malı Halil Bey adında bir yurdsever purile mıntıkalar arasında muvasa- hareket ıse hükumet tarafından ş_ı~- Karadenizin Hatay gümrüklerinde şe ~e lrc-aından sonra alınanı t 311or 
teki vahameti geregı'"'. gı"bi kavramış- 1mi ti H lil Be . li . Ç lak İb· j l t . d tra f l . . detle cezaleandınlmaktadır. Bu ıti- tedkikatta bulunmak Uzore İskende· netice, 1>ita.ra.flann 1mkulmm . ı. 

gc ş . a yın ge tıı, o a emın e en mvay se er erını b :ı lktı d ildürlUğti" k k k ~· ı·d· 'I. t baliJlll"' 
!ardı Bütün kuvvet ve kudretleri h. B · kt · dlı · t• ıA v t · t• B h k t A d ı · arıa sa m e me nar· runa gideceği haber alınmıştır Vekil maması e~ ııye 1 ır. .arnre ~ · ra ım eyı gerçe en sevın mış ı. agve mış ır. u are e na o u cı- k d bi ~ .. d"ğU' tak · h ı h k k bi""'"-'I k h ımını 
ile küı ekleri asılıyor denize doğru ÇUnkU Udd t dr b ti h Ik u kül. · tt b k 1 ın a r 7.ammı zarurı gor u - Ha taydan sonra Akdeniz yolile 1s - ar J u 

11 
u, ... -.. 

1 
u 1· ~ , , onun uzun m e sa azam e a ını m ş vazıye e ıra - dird b f 1 · t a· .... · h la te 'd d dl ~ · veı;i o& 

aç1lnıağıı, gecenin karanlıkları arası· Talfi.t Paşanın maiyetinde bulundu • maktadır. b. 20e u zamd w~lnncı aknnlOıs e ıgı gıl • itanbtıla gel~ektir. lanua rıh'"küm~. ~"'en....,. pkloma.s~. iilİİ'·or 
na sokulmağ:a uğnujıyorlardı. - d 1 h . k ı para egı anca para o~ Y11paAı ve llitlk lhrac•I nın n ... z on.ıı arı gor bes' 

gunu ve sa razama.nu ance arşı, Yanlcaml aaatlerl lbilecektir. bl·r-ı Ve ihthw;Jarını tatmin ic;-in ser 
Fakat, kaıakulaklar da bu esna- korunması tarzlartna, a.hnan tedbir· niçin durmut::: ? 1 - .. . . r ıg 11 k t. tm l . in kA k mu"ot· 

:la tabii elleri bağlı durmuyorlardı. lere yakından vakıf oldugun-u biliyor· y . .d k. tl . '"!
1 

. Haber aldıgımıza gore ıktısad mil· Yapağı ve tiftik ihracat birliği ni· ıare e e e ~rıne 1 
an 

11 

1 ;,
0 t,.. 

w • emcamı e ı saa erın ış ememesı dürl"'dtı b h tak· tedk·•·-tıru · · · • R b h<l d" k" -· 1 eme~._, 
Birçogu sahıl boyuna eıralanmışlar, du. Muhatabına aç1lmakta tereddüd . . . . . u&... u usus ı ı.n.a. ve zaınname proJe:<nnı hazırlıyacak olan 1 u S4' c en ır 1 ~una m n· 

Uzenne belediye vazıyeti tedkik et - k d" kt · h · b 1k J 'l R J ·ı ·· 1 JJol:ı biı· kısmı da sandallarla takibe ba.3· blle etmemişti. Yüreğini kemiren . en ı no aı nazarını avı raporu e- komisyon dün tısad Vekaleti teş- erı e e çı {nnın w czcnm c • ,,_ 
lamışlardı. Zavallı yavrucuklar da derdi muhibb"nfn önüne Be~f...+-i. ı nuş ve _saa~ler kuran ve ayar ~~n lediye daimt encümenine tevdi ede· kilatlandırma müdürü Servet Birere- danın bitarıı0ı1dan ilıJaJ ediJrn•~. 

• 1 "11.U9" · muve.kkıtlerm evkaf tarafından but- kt' · · · ~ · ~ ı Al ı t• •t ,·oll:ı.s"-bu yazıyctte tutulacaklarını anla - - Kuzum Halil demişti. Buna bir . ce ır. nın reısligı altında toplanmıştır. Tı - nyor. m:uı ar, ıcarc ., 11 

mı;;ılardı. Fakat, canlarmd:ı.n bile kıy- çare. Bu kadar z~man sadaret mu· c:ı::. ~:~ :ıapılm~sı :ayısile a-ı İktısad MüdürJUğü kuvvetli bir ih- caret odası konferans salonlanncla ya mayo dölrcrek, bitaraflık hukuk~. 
metli bildikleri hamulelcrini düşman- hafızlığmda bulundun. Alınan ted • ~ ki ırkal . ~ arı. a~ aşı ştır .. Hal· timalle 10 paralık zanlını kabul ede- pılan toplantıda nizamname projesi·! ihlaJ eyledilderi ı.,ribi, garb dcJJJO ~ 
lo.ra teslimi pek ağır bulmuşlnrdı. birlerin hiç şüphe yok ki zayıf nok~ u kevlt 1 lir~resı lıku muvakkıtlere cektir. Maamafih bu husustaki ka.t't nin bütün maddeleri tesbit edilmiştir.! sileri de hu harekete karŞı nı~ık _.1 • 

_ ' • anca a ışar a ay vermektedJr ı ı "b"lmi ·ı im k ·· iktısadJ teu BoguJmayı göze almışlardı artık. talarmı herkcsdeıı iyı· bilirsin. Reh- . . . · . kararı belediye daiınl encümeni ve • --• - eı 1 sı o a uzere 11 
. . Belcdıye şehrın en ışlek kısmındakı . G ·· lh •• l • l ı J ·tt·ı · •li k bttaraJla.fl 

He."IlCll sandalı dtvırmışler, cephane berlik et §U arkadaşlara. . . recektır. u ane musamere erı ' ) r er l ;ı ıa:'. e~ yere , ,11 

clıl l d 
. .. .. . 

1 
bu saatlerın hareketsız kalmasını doğ j ticaı·etine gcniç mik,·a..;lla darbe 

san : arını eıııze gomuvermış er- Şimdi Bakırkövi.inde, Hazinedar , 1 k d V . . Bu mesele üzerine bir arkadaşımız Gülhane Tababet As. Tatbikat mek - "' 
d

. . . -· . • ~ . ru uu mama ta ır. azıyete bır çare . . . . . . . .. ı ruyorlar A 

!. çıftligındcki tugla fabnkasında me- bulurunas b 1 d' k ft . t ekmekçıler cemıyetı reısınin fikrini tcbının 1939 • 1910 yılı tıbbi mu.sa- · _..cı 
ını e e ıye ev a an ıs e- s· di · b' ti ·ı de "~" 

Ertesi sabah, hafiyeler Kurd İzzet mur bulunan Halil Bey, bu teklifi miştir. sormuştur. Cemiyet reisi ekmek fi- merelerinin birinci.si 24/l 1/939 cuma ı:. •m yem ır ne ce ı e 
reis ılc Rıza ve Abdullahı, denizden yurda hizmet, cana minnet bilmişti. yatlarına zam yapılmasının zarurl günü saat 17.30 da Profesör Dr. Ze- laşıyonız: bit 
çıkarttıkları on sandık cephane ile O günden itibaren Talat, Salih Meh- Prr.•t Bu~sa belediye- olduğunu kaydederek demiştir ki: ki Faik Uralın reisliğinde toplan - O da., Alnıaııyanıo muztar 
birlikte Ay:ısofya polis merkezine gö med ve Osman ile birletmişti. Halil a. 8 .. mu. avela yaptı _Biz ekmek satışlarında belediye mı.ştır. vaziyette kalmasıdır. c9 
tUrürlerken, reisin diğer fedakar ar- Bey, yapılacak taaıTuza Tepebaşı ile Şe~cilik mUtehassı~ı ~r?st Bur- narkına bağlıyız. Halbuki bize un ve-j Kulak asistanı Dr. Ziver şifayab Hakilmwn, ıniicadcleye başıa.r1' .,.-
kadaşları da, kuytu bir yerden yük- Şişhane meydanı arasındaki sahayı sanın. ım~r.plçnını tanz!~ ıçın Burs~ıren değirmenciler fiyatların tesbitin-ıolmuş otogeue umumi infeksiyon ve Almanya., sa.Lihiyettar organlal'J ~ 
ledikleri büyük bir balık kayığına at- muvafık bulmuştu. Ünyon Fransez ~lediyesı ıle ~ted~~?ı .muk~vele~ı de serbesttirler. Bu suretle biz değir- menenjit vakası, sıtasile yaptığı ilanlarc:l:ı., ci}ınJl ~ 
lamışlar, Marmaranın karanlıkların&. binasının tam önünde taarruz yapıla- ımzalamıştır. Öğr~ndigımıze gore hu· ımencilerden unu pahalı alm Göz başasistanı Salahaddin göz numurniyesini tatmin yollu ~ ,;
sarınarak çalakürck körfez yolunu cak, Damad Paşa da, milletin haklı kfimet, Bursanın ımarına yardım e- rağmen ekmeği vine bel di ~ kapaklarında serbest plastik hakkın- teminatlardıı, lıal'b hukuki 1•3.ldcl~o· 
tutmuşlardı. Gözleri pek, yürekleri olarak hı~mına uğramış sadrazamlar decektir. satmağa mecbu~z. Un ec yel ı:r e da üç g·öz va.kası, ne riayet edeceğini, himra~ be' 
pek çocuklar atlattıkları tehlikeye 1 arasına katılacaktı. Millet ve mernle.- EmlnönU meydanının . 

40 1 haJ'ı ,uva aşına Asabiye baqarıistanı Abdülkadir kuh-unun gi>zcni!ndc tutuıacağuıl rcJe-
rağmen, körfez köylerine yine cep- ket de bu hain damadm elinden kur- r61tımı ~lga~ {~~ş pa ~ ~nmı~. Bu Taştan Tromatik hemipiliı.ji yakası, y!!.n cylemi~ti. Halbuki son günle W 
hane götürüyor, gece aldattıkları ha-I tulacaktı. Dört arkadaş yanlarına i· Şehircilik mütehassısı köprü yol -1 •cfıti aşt ın~ ed parBs. ~la bir _te- Röntgen Prf. Şükrü Cangör yeni l~i f~liyeti, cylOkleki \'aziyetil

0 

f 1 · 1 11 · k l "1·· k t b b' d lar ··du · reı emın er. u vazıyete mı- - ·· t t h' t 1 d w b t b d .. ıye.emı 1a erme ıs ns gu uyor • .ışer ::ı. anca ve !rer e bomba al· ı mu rlUğü mütehassıslarile birlik . .. . . -· . _ ron gen eş ıs vası a arın an tomog- :ın a ana zı arr. 
lıırdı. mışlar, cadcleniu mUnasib yerlerine te Eminbnü meydanının rakımını tes- ~en fıyat yukseltılmedıgı takdirde gıraf hariciye başasistanı Dr. Salih Bu keyfiyet, İngilizlerle FraP~ 

••• . sıralanmışlardı. Karar1aştırılan tarz bit etmektedir. Bu tesbit işi biter bit· bır buhro.n muhakkak adJolunma •• Dörtbudak !4'er. divertikülü, rm ~faginot ha.t.iı gerisinde ıniidJJ 1 
Çolak fbra~im Beyin J?amad Paşa- ~ükcmmcl, ~iiteş~b?1~lerin a?.i.m ve ~ez meydanın ne kadar yükseltılece- lıdır. " ~ Niı;aJiy: Prf. Ali Eaad Bi~el g~?e-ıda lmJ~ak ve havalarda nıeder~ ı:. 

yı yok etmege sevkettigi yurdsever ımanı da yennde ıdi. Bu vazıyette gı meydana çıkacaktır. Meydanın tan BI tö b l l<>rde .. ogumdl\n evvel tesbıt t.'<l.iıen yareJerdt•, Polonya.da dehı:;et u;tBP ğ· 
\·e fedakar erler, gecelerini de, gün- r.:~v.affaki)eti yüzde yUz muhakkak ziınini deruhde eden müteahhid bu I r hl:o r atma bir :ı~ıı:ı.mı<::fat.ı varl:ası, ran Alman ha.'a kun·etıerini fclce.~Jı· 
:iüzlerinc k:ıtınıGlar, rahat ve huzur- gorUyor, yol boyunu gözltlyor, göz- yükseltme işine derhal başlıyacaktır. T e . ••. geçirdi Mar~zi teşr:h Prf. Lutfi Aksu, tü- ratarak, clcnizlcrde ya.z'eyıediJ<lefl ~ 
lar.nı bırakımşlar, bu de\lletıi hainin lüyorl~rdı. MUteahhltlere verilecek Karad~nızden lımanunıza .. g~lmek-ı herlliloz ve frengi üzerine emiptanle tısadi alıloka tedbirlerhıin .AJJı18~. 
geçtiğ: yollar üzerine sıralanmışlar- O gun, Damad Paşa Babıaliye git· ~sik 

1 
r te olan 1~. tonluk Mete motoru Kef- ı k•·•Ser v:ıkahı ı, dıt derin t~·sirler ilca cyJcmiş oldt1 

ılı. Bekliyor, gözlüyorlardı. Fakat, mck için Ni~ant..a§llldaki konağından . V ~ ~ .. w.. ken mevkıın~e f_ırtınaya tutulm!lf ve' Röntv.cn b~C!shılanı Vasfi Yener, ııu göstt'mıektNlir. it 
menhus talih, Damad Paşaya yarl;ğı. ç:Jcmak üzere bulunuyordu. Biraz ev ~~ıye. ~afıa Mudurlugund~. be- batmak .tehlıkesınde.~ı ~.urtulmak için Pajc Jıııstalığ-1 ve akciğer apseleri haki İşiu asıl feca;.l.ti, hn ama.ns1ı JJ10-
ııı gösteriyor, yardım ediyordu işte .. Yel ziyaretine gelen Mösyö Pantik - ledı~e ışlerını. deruhde e_decek mute. ~ 1 har,~ulesı bulunan komurdeıı 10 tonu kında izahat vermişler piyes ve filim-! catlelenin, bu sefer hava sahnSıJlDr ti 
Onu bir t.ürlil beklenilen yollardan yan ve Gümülcineli İsmail Bey ile sa- ahhıdle~e verı~eck ve~ıkalan tesbıt denıze atmıştır. Bu suretle yükü ha- Jer gösterrr.işlerdir . .Münakaşalara Prf ~ntika.I eyıli:vcre1': ~ırtar.n be§eri.1e 
geçirmiyordu. Böy!ece bir:,aç günler lo-:ıdan çıkmış, antreye doğru iniyor- etm~k. uzere bır komısyon teşekkül fu:1i~en motör dün limanımıza gel - General Dr. Tevfik Sağlam, Profosör !ıediye e)'l~dibri ~rl~, pıaıll~ 
geçmişti. ~- Tam o _sırada Nişautaşı tarafın - etmıştır. 1 mıştır. Lütfi ~kau, profesör Nüzhet Şakir, rln de tayyare bombalan aıtınb. fi" 

Bu teahhur Çolak 1bnı.him tsE>\'i •lS.'.l oon stiratle gelen bir otomobil -- - - - ~ Prf. :Mım Kemal Ökl), Profesör Vah-ı lecek nesillere birer harabe ~ 
fena halde titizlendiriyordu. ~"1lnk1iJ k~~ağın kapıs~da durmuş, .~çi~d~~ r ' d.i Ozıı·.,,. ~rof~r ŞUkril Cangör iş- bırakılmaları ihtimalidir. Zira bO;..ı 
Dam .. d Paşanın Parisde 4kteıiiloc~k t7 .. a§la çı~an şış~anca ve ~ozlüklu Okuyucularımız B. v .. . . 1 tirak qtrnışlerdh'. birnıücadeledekuvwtlibasunto~aal'" 
kon!ı>r~r.sa gitmek için 1rnzırla.rıd~ 'bu iJ.dam ıç merdıvenlere dogru koş. ır n arıımızın -+-- ları da ayni tehli.Ye altıutin bıJltıilJJ 
haberiııı 0 da alrıı,,U. Makıls Le<:ellı- ;nuştu. Bu {!.danı, karakulakla.rın azılı l.A ., t r • • &tadJUftl projaal tetkik , t•dır. 

- ve sayılı elebaşılarından Ertuğrul Şa· Diyor kı' •• ırıaarı v ek.ılı-. olunacMak D RE5AD s1.of!.-
1 

r.,- kir idi. ~arın saat 17 de Halk Partisi mer- r. ~ 
v:enl Sabah 1 Merdivenleri ikişer, üçer atlıyarak mizden Ricası kezın~ bir toplanu yapılacaktır. :au 
.ı • 1 yukarıya çıkmış, Damad Paşanın toplanbda B<>n şeklini almış ola.n atad T A K y 1 M 

1 karşısında kollanın açıp durmuştu. Bu yıl ilk mekteblerin dördün- nasında değişen tabirlerin mual- yom projesi bir kere daha. teACk o-

Abone Bedeli 
Heyecanlı bir sesle: cü sınıfına tevzi edilen tarih kitab· limler tarafından ıslah edilerek lunacaktır. Öğrendiğimlı:e göre sıtad-

- Aman Paşam, diye haykırmış- lan "il, ilçe, saylav, işyar,, ve ben- son kabul edilen eski tlbirlerin ço- yoma aid keşifnameler derhal ha • 
tı. Bugün katiye:n sokağa çıkmayın. zerleri tabirat ile yazılmıştır. Son- cuklanmıza öğretilmesi ve bu su- zırla.nmıştır. Stadyomun inşası bu 

I
H~·tınız tehlike altındadır. radan hu tabirler kaldınlıp eski retle gelecek yıl tedrisatında ma· keşifnamelere göre münakasaya ko- 3S8H.Şevval 14 

Damad Paşa, bu korkunç ihbar karı:;ılıkl ırı ibka edilmiş olduğuna ruz kalacakları :r.orluklann önlen- nulacaktır. Stadyom sahasında yıkı· oun:330-Ay:ll 
karşısında birden sararım<> ve sar • gör ı.: c " ~ 'urıırn::nı bu yıl uğraşa- lacak binalann yıkılma ış· i de ayni ';,{ mesi muvafık değil midir? Muhte-

Türkiye Ecneol 

SENELiK 1400 Kurut 2700 Kuruı 

760 • 1450 • 8 AYLIK 

sılm.ıştı. aaşkınlıkla Gum" nı· cilneli İs- cakları yabancı tlbirler ile gelecek müteahhide verilecektir . ._. rem Maarif Vekilimizin nazarı dik· 
mail Beyin yUzUne bakakalm•stır. Ya yıl kıırşıl.aşacaklan anadil tabir- Konferana 

400 • 800 • 8 AYLIK 
1 AYLIK 150 • 800 • 

~ katini çekmenizi saygılarımla rica 
Posta ittihadına .dahil olınıyan 1mebJ verler, ağalar telllşlanmış, kapılar ka-- leri arasında zorluk çekecekleri ve tti w. • teb t iz1 

mlek 
e gımın mu er gaze en e n...a_ • 

me etler: Seneliği BGOO, alh ay.lığı panmış, herkes bu sadık habercinin o zaman ana dili öğrenmek için rini dilerim. ....,, 
1900, üç aylı.iı ıooo kuruitur. = 

1

, etrafına halkalanmı§tı. Gözlüklü a _ yeniden işe başlamış olacakları . Aoonmanlan d o~;;~ 
Adres tebdili için yirmi bet kur~uk dam helecanclan inip kalkan göğsü- aşikardır. M-ıımllimler henüz bu hu- ruz an -J 

pul g~ndcrmek lAzımdır. nü titriyen elile bastırarak anlatı • susda bir tebligat atmadıklarım Bacıköy çocuk babala.nndnn =-------------.: yordu. ( De\amı '\.'ar ) söylüyorlo.r. Şu halde tedrisat es- Rıza Karslı 
\ 

Beyoğlu Halkevi?\(len: 
1 - 26 İkincit(!§rin 939 pazar günü 

saat 14.30 da E'1imizin Nurziya so . 
kağında, Parti binasındaki temsil 
salt-!Onund:ı doçent Bay Nureddin 
Kamil lrdelp tarafından "Grip,, mev
zuundn bir konferans verilecektir. 

gUneı ÖQle 



YENi 1'ABAB ......,. : . 
1 

BAL~!~l~~!~ Polonyada Çeteler İSMET INONO 
Rumen Hükümetin in ~y::ı.;t:.:~:~w::~~i:1 B:;~:;;::: Almanları Ug" raştırıyor Sarsılmaz bı"r azı·mıe 

nın böyle bir hal çaresi ite iktila ct-D s • t • D v • d • mP.si oı;.:.uı Yunanlı komşusu üze- --- 1 Türkiyenin emniyetini, 
ış ıya e l egışme l ~ii~~eh~~~:i;.~~:~r~:n ~:;:.~ğ~i;I Leh Esirleri Orduya Alınıyor, istiklali ve otoritesjni 

~ vcslkıuıı o!acaktır. Çünkü Ege deni- Lehli/er Kurşuna Diziliyormuş i korunıuştur 
l ataresku " Milli Varlıg"' ı Her Şeye zındc ~ir mahre_c B~lga:is_tan için ha- 1 Biikre~te çıkan Unh·ersul gazete'. ! 

}{ 
ya.ti bır ehenımıyetı haız ıse bu mah· ti) ı"kı" it · ta "hl' ·· h d •·L . . . . - ne eşrın n ı nus asın a -ag" men idame Edeceg"' iz Dedi rcc sırf ıktısaclı menfaatı.~rı temın e_t- Ko,OC'nhag, 25 (A.A.) - "Havas,, I..d11iler Sıstemti Şekilde et 1.nöıı~rıün Reisiciimhurluğa BE' -

" m~k b~~ımmdan Bulgarıtit~?a temın "Warschaner 7..eitung,, da neşrettiği tclıuıı F.diliyorlarmış çildiğinın birinci yılı,, başlığı altın-
~·· . . .. • . ~ . o~u~~~ılır. Aıtık 0

_ da tee~~us ed~cc~ bir ilan ile Varşova polis müdürü ge- Paris, 25 ( • .\..A.) - Parisdeki Po- da neşrettiği bir ya1.ıda şunları yaz-
~ Ukreş, _25_ (A.A. ı - Başve~l Ta- d!r. Hu~umetm kaı~~un sadık _hamı- 1 bırhgın ve .~ostlugun temın ede ... ~~ neral Becker hnlka Polonyalı çeteci- lonya istihbarat merkezine hemen mn~tadır: 
"astes~u , h1lkumet azasının yemm me- sı olacagından ve butuıı kuvvetıle ça- ç~~ daha ~uk:ek mcnfaatler .. m~ı .a lere yardım etmemesini tavsiye ve l her gUn Polonyalı vatanperverlerin j "lsmet 1noniı'niin, Türk milletinİll 
bu hnı eannsında aşağıdaki beyanatta lışarak vazifesini yapacağından ta- bıli~de fazla bır şey aramaz umıilin- Krakova ile Rrıdom urn.Rındnki mm- Alman makamları tarafından !'liste • ' milmcssiJlerinin mutlak itimadını ha-
~.unınuştur: mıı.mile emin bulunuyorum.,, deyız. . . takada bu çetclcri:ı işgal makamla· matik bir şekilde idam edildiğine dair iz olar k Türkiye Cümhuriyctinm 

ta. - Mil!i kalkınma cephesinden do Emniyet N:ızınnın İstifası . :ugo3lavy.a 11~ .mevcud hud~~l ı~- rını uğraştır<lıklannı ilave etmekte- ı mallımnt gelmektedir. meııfnatlerini ve mukadderatım tel-
Sekn Yeni kabine, majestelerinin yi.ik- Ue:Hcan \'yandırdı l tılafııun h:ıllme ıkı komşunun husnu- dir. Polon~·a Yahudilerinin ~'eldlk!eri vire baijladığının birinci yılı uııgtin 
· ida · ı d b··t·· h ı d .. • • . . niyet dairesinde muvaffak olamama- . • . . . • . ., bir resı a tın a, u un sa n ar a Bu kreş, 25 (A.A.) - Eskı kabı - . . .. .. Sıyası mtişalııdler bu ilanın Polon- i Parıs, 25 (A.A.) - Helsınkı den tamam olmaktadır. 

oıa.,.t!!3kin, imar ve takviye kabinesi nede emniyet nazırı olup bu seferki ı_an ımkılnsızdlr. Bız en ~u~uk zorlu- yada henüz sükfınetin avdet etmedi- Pat ajansına gelen haberlere göre Rcisicümhur Ismet İnönü, yUk.;ek 
l!en~k~~· Yeni kabi~e, milli ~e~anüd kabineye girmiycn general Marines- gu Dobruca s~~asmda goruyoruz. • ğine dair bundan evvel \"enlen haber- 1 Var~ovnda A1~an .n~nkamhuı si.nema n~er.iyetleri il<', ilk ihtimamı, ker.dı::ıı
ltı esını kuvvetlendı~~k'. mıllı var- ko ko Bükreş polis müdürPlı;ünden 1 . Macar Harıcıye Naz~rının . Ruman ileri teyid ettiğini beyan etmektedir- ve kahve sahıblerını Yahuuılcrı mU- nın selefi olan Bilyük Atatürk tara· 
ınadve ~er türlü şeraıt. ıçınde ayrı~- islifa etmiş ve yerine general Mod· ı )ad~ sadır_ ol~cak yem ~eklifler~ ve- ler. esseseleıine sokmamnğn icbar ctnıek- , fıncnn Türkiyenin dahili hayatında 
dar an_ ı?ame edecek, bıtar~flığı mü- reanu tayin edilmiştir. ya ıcraa~~ ~.ntızar etn:ıesıne gelıncc. uh 1~ ·irleri Alm~n ledirler. Yahudiierin belediyeye aid yap:lan derin yeniliklerin takviy~.sine 
"" aa ıçın memleketin biltlin askeri Genemi Marineskonun istifası bU- bunlar kultur ve ekallıyet hakları sa- Ord Al otobfu:;lere binmeleri bile ınerıedilmia- 1 azmi ve diravetl ile Ttlrk mılletinin 
•,.Ilı. • . . • h . h" tı·-· lidd t R usuna ımnış •1 .J <!ak addı kuvvetlerı teşkılatlandınla- 1 ttin Rumı:ınyada büyiik bir heyecan aRına m .. ıs.ar e. ıgı m e çe .. u - L ..,r:: 1s . tir. mui~adderatını terakkiye ve z fere 
~r: uyandırmıştır. Siyasi mahfeldc, yeni ~~nya hukumeti ~ ta.ra~~ndan guler ond:a, -<> (A.A.) - t\hharat 1 KRhve tedarikinde mart17. kalımm j ula§tırmaya devam etmek olmu~tur. 

da.h·lllı ınuhadenet, sosyal adalet ve hükumetin elde etmek istediği dahililyu.zlt• karşılanacagında.şuphe yoktur. ne.z~rc~ :ın~~n~~n~~ Polonyalı lrnrb müşlcülat dolayısile ty.!hrin birçok Bütlin milletin saygısına \'e sevgi· 
ıı.ı.11 

1 de ve hududlarda sulh prngraını gerginliğin b.alcsi yolunda bir baş - Ancak, Maca.rların ne ıle memnun °· esır erın en yu ır kısmını Alman kahveleı·inde mUşterilPre çorba veril- sine mazhnr olan İsmet !nönü. bey . 
danı~tbiki için de, biltUn Rumen vic- !angıç telakki edilmektedir. Iacakları sanlı surette maili~ ol~a- ordusuna .. almak_ surc~il.e !olonyada mekt>'dir. Varşo,·a halkı akşnm saat nelmilel planda, sulh ve teşriki mesai 
"•&.. tının mUznheretine mazhar ola- H · · s· t De~ • ı dıkça Rumanyalılann kendılıklenn- hukuku duvcl kaıdelerını bır kc-e da- vediden sonra ''<.•hirde dolanmamak - politikası takib etmia ve ayni ~aman-
'"'le;ı"~ . ancı ıya.se .,.şınıy~cc; d b" t bbl" k ed b"l 1 h ·ı l·'l · · 1 - · · ,J .., s " ''"an emın bulunuyoruz.,, B"k . 25 (AA ) _ B · ·ı T en ır ~e ıse ıyam e 1 me e- a 1 1 "' etnu:ı 0 dug11nu b:ldıı mekte- ı tadtr. da sP.rsılmaz bir azimle Tiirkiuenin l\ u reş, . . aşve.1<1 a . k d ç·· kil b" d' 1 t . . . J 

le ra.ı Carol, buna aşağıdaki sözler· t.aresko gazetecileri kabul ecerek rı pe zor. ur. un 1~ •
1P oma ı dır. Almanya tarafından ımza cdılmi§ \'on Ncurnth tstlfa f}tti em'1iyetinl, istiklalini ve otoritesini 

1~Ukabeıe etmiştir: bevanatta bulwırnuştur. karanlık hır ~abada, netıcesı m~~(ıl olan 1907 tarihli La Haye muka\•ele-ı Londre., 25 (A.A.) -Daily Herald korumuştur. 
ti! '":"' Endi§elerimi ve idarenize ve - ı Başvekil billı:ıssa demiştir ki: a~ımlar ~tmaga sevkctmek adeta. ıın- namesi muharib!eri, e~irleri kendi gazf'tesinin Anvers muhabiri _\'"~zıvor: Bu kHrı§ık zam:ınlarda kiyasetiyle, 
\oi~. olan nezarctlerin umurunu tcd- •· Rum::ınyanın harici siyaseti de- lcansı: bır arzudur. Ru_n:ıanyn hem ?1e.mlckctlcı-i~ a~yhindeki harekata Burada dolasan şayialara göre, \'On Tlirkiyenin ıharict siyasetini, bilara -
ınutleceğiniz zamanın nezaketini ğişmiyecektir. Bitaraflığı muhafaza fod~karlık yapmış olabıl~r, hem .. 1ı:a- ıştırak etme?e ıcbar etmekten mc -1 Neurath istila etmiş ,. Bitler bu is- fane bir karakter vermek ye sulh ta-
na;ık bulunduğunuzdan eminim. etmek \'e komşu devleLlerle ivi ge - carı.:ı~~ı mPmnun. etmemış nıev.kımde ııeylemektcdıı·. , tifayı kabul rylerniştir. raf tarları kadrosuna idhnl etmek, 
~!ekilin tnkdim ettiği program çok çinmek siyasetine devanı eylemek kalabılır: Om~~. tçm .. Ru~anya .ıle an- - - -- · Balk:ınlnrd:ı. emniyet ve teşriki mc-
l!:ıuv Vadlerlc doludur. Bu pmgrnmm biltiln milletin arzusudur. Iaşmak ıstedıgıne hı~. şuphenuz 01 • ş • ı D • o d 1 • I • sn.ide bulunmak hususunda bagfama
lUıı a.ffakiyetıe tatbik edilmesini bU- Bu siyasetin devam edeceğine en mıyan ~~acar ~ancıye Na?.ırının, ın.1a ·enızın e ngı ız ya muvaffak olmru:ıı, Türkiyeye kar-
4ı:ı k~lb!ınle temenni ederim. Dünya-, büyük d1>Jil hariciye nr-zaretinde Ga- ~em.leket~n a~gan an.ula~nı dosta~e """ ı.t• 1..n sı hcrkt"'.sin, sn.mimi ve sadık dostla-
bu bıı· hercümerç içinde bulunduğu fenkonun bulunuşudur. Gafenko çar- bır .lıAAll lle, ısterse gayn r~mı bır ·o H • • rının saygılarını kazanmıştır. 
ge~~l\da, memleketin gerek man(o.n, 1 şıunbn akşamı parlamento hariciye ~~kı~rle 01.sı~~· Rum~~yah arkadaşı~n OIJ ""' a c m BiiyUk Atatürktin bn muhterem \"C 

f~aı.· lll.addeten refahı için her türlü ı encümeninde Rumanyanııı harici si- '.ldınnesı ış.ı~ hallıPJ hızln~ırmaga dirayetli halefinin idaresi altında, 
~lıklarda bulunmak vazifemiz- yaseti hakkında izahat verct•ektir. hızmet cdebılı~.. .. . Tiirk milleti dahili yapıcı faaliyetle-
~ Balkanlılar ıçın bugun kendı ara- .. • ' . . • 

J. 1 d k ··ı · d k n t f 1 · "d ) - b'ldi . . • . rP. sukunetle ve bızzat kendı ncfsme 
arın a encıı erın en çıkmış arnr ( :ı. ara ı mcı t guııu ı rmış, a\'111 zaman11a gcmı- •t• dl d b .. k da 

1 P t bb.. ı 1 t · k · · h · · k ı d 1 - • . .. 1 ıma a evama Ye ugunc a r o . Qp t t , \'e eşe ııs ,.re an aşabılme ıçm lna er sene gırıp çı an vapur ann eyer o madıgı bevanile murettebatı d _ "bi b " b" il h on" an l n o es osu 1 henüz zamlin vardır. F:ıkat bu za- tonilii.toları gi:isterir. Eu rnkam 60 başka bir Yap uru ~akilden de imtina ukgu a.dgı ıç _1 ır ş p eye. rnahat . bı~ J ı .. · . ·ı t ·ı · tod 1 . . ra m al' sag am, şcreflı ve dauni 
1 
man ar çok dardır. !Bugun kendılcrı- mı yon om a ur. ey enuştır. b' lh"" t . ed k h h . b" 

· d ki . . ·- · 1 tıt n ·· ·· J( til ır su u cmın ece, er angt ır nın yap:ıma ı an hır bırlıgı başka n~u <ere uııtun U\'\'e e Londra 2;5 (A A ı _ Manchc de . . . . . 
d d d ( Ba.5tarafı ı incide ) 1 sellah ltalyn.n kuvvetlerinin şeflerini birinin zorla tahmil etmesi isten '.I't!mizleıne Amdiv~ine Giri...,ti . . d ı' ...... i t Cl . b l k. faslıyetı takvıy .. ye a.zmctmıştlr . ., 

efa!ar lnı " 1 rd' M 1. . takd' . . · · -
1 

· . .. ııızın c • ransız .:;u n aıre a ı -ı __ 
ltı · ı pıotesto"' ış e ır. usso ınıye mı etmesı koyfıye - me?..se bu kıymetli dakikalar kaçırıl Londr:ı 25 (A \ l Bahrive Ne- çı · · t" ta d k b l "d 

~llgı.terenin eark sahillerinde Al- tinin İtalyanın hazırlandığına bir de- mamalıdır Hüseyin C~lıid YMÇ~N ·ızareti m~\nleri t-op. Lımak üze.re .bil- l tglıemb~sı . ar ·oı:.·k sınt.a \'.udu ubaan şı - M l'revkuf Els•r 
L llltı.ynı ,• · • f 'J ti }"l t ) "l · • • · k • • • • • t e lr lU 1 d DC ICCSln C tffil§ • J F ll ~ 
qlllı eı ının bıtara gemı ere m ı eş n ettıgını yazına tadır. Bu ..................... - ................. _g tiin balık,.ı ı:!emiieıini ve balık"ıları t . 

zararı · - k b l l 1 ! · · ı ı ~ " :r 
11 

• M · · · h · k d h eı }\ b· ar vermış oldugunu a u ıa talyanın her ıhtımaJe karşı hazır R m~ hta hizmete cağırmıstır. r b 1 "k' bah . ,. . . un1 suı as ını a-
(: •· ıle Chamberlainin tatbik ede- olduğunu dn te ide !emektedir. !tal- n f fl f I . . ~ . . . . \.ay 0 an 1 1 rı' e ımn c.esedlen .... • • • 
~ı tedb' l h k k dü l 1 "d 1 • . .. . ~ y . . . Enhrıye 'Ne7.:ırelı bu fö.\ etı ızah e- bulunmuş \'e bir lugilız limanına ge- zırladtgtnl 1ttraf etmlŞ 

tı4ı11 t ır er u u u ve caı e e ya büyuk bır dıkkatle Akdenızde ık- ( nn.sfura.ft ı ıncl<le) ' der 'k ilti veni lıid'scnin bu tedbiri ı- t" ·ı · ·t · 
bırı . atııdığı mukabclei bilmisil ted- tısacii ve s iya.qi menfaatlerine karşı latmıştır. Genç ft~lyan imparator _ b ttird" ~ - t · lı 1 J-tcd" .. ırı mış 1

:· Bern, 25 (A.A.) - Alman istihba-
ttıı:ı~.~nin haddini fazlasile tecaYÜ7. 1 yapılacak bir tehdidi kolla.maktadır. lufru km'Vetlerini mi.itcmadiycn ar- c\ ~ Alngım t ~~ı ley. eme ~. t · Ilır İngiliz Knm..ıörü rat bürosu Völkischer Beobachter 
lhi, ~ te ve Alman eşyasının nakline ' BcJ~iknnın .Müracaat.i tı~aktadır. Hayati menfaatlerini -d kta1·ndn a~ ~ ar e erı ma) n :ır Hasara tığnı.dı gazetesinin E~rin tevkifi lınkkmd 
ı~ oı ı yag ırma ır. Lo d 2- tu·· b" k t • "k "b '<lt'af Untnıyacağı:ıa dair ngiltere Paris, 25 ( A.A.) - Başvekil Dala- müdafaa va ve taleblerini is'af ettir- ., B 1 k t 1 1 n ra, o (A.A.) -- Amirallik neşre gı ır ma a eyı ıı tı as et· 
llat1 ~ndan Japonya Ya verilen temi - dier dilıı Belçika , sefirini kabul et . me'-'e n~evlemicrtir -1 - . u 

1
mayhn a:. mı nha tısı ı 0 

1
up dairesinin n•sınen teyid ettiğine ~öre, mektcdir. Bu makaleye göre E1s 

\la 'hı· • J • J • .., • mc mnızma an t!llU.Z sara a c an a- .. .. , . i . . -· . . . tr ı al etmektedir. m~tiı·. Hiç bi:· tebliğ neşz\•dilmemiş- Harb vaziyetini tcdkik eden bu in t Bclfast kr!ıvazoru, 20 le§rıııisanide tevk f edıldıgı :w.ma.n Uzennde bırçok 
:'aea~lllafih 1ngilterenin Alman ih- ! tir. gazete beyannameler harbinden bah- şı ~;:nış ırk f r . 1 H'tl _ Firth of F'orUı'ta, bir torpil v<'yahud muzır evrak ile Burgerbrau birahane 
lıiır lllallanna ne dereceye kadnr 1 lyi haber alan ma hfellerde zannc- sedcrk,en diyor ki. . '0cr,. 1mı !na : '1

1 ~ftal~ n ar, t~ ... . 1
• eı· I bir ma)'n ile, hasara uğramıştır. l\ru- sinin bir plaııı zuhur etmiştir. 

, ı aı0 • •. • -· . • • rm ma ıı { o muı\ n l ı ıar et ıgı gız ı .. .. . . 
"!Jc- k lak ıstlyecegı belh degıldır. dildtgine göre B»lçika sefiri nb!uka İngiltere beyannameler atmak su- silah i _ k" h ., b ld .;. vn.zur murcttebatından 20 bahnyeli Diğer cihetten Stuttgurt'da Elserin 
tıl~ h §Urası muhakkak ki eğer İn- doln:vısHe ortaya çıkan meseleler retile Alman milleHni Hitlerden l .,.öst /e k 

1 ~ ~E'~ d~nuıı b~ . u;~nu yaralanmıştır. Kruvazöı ün ta.mirine hemşiresinin evinde \'apılan araşUr-
llııe.ı arek"tile Japon menfaatleri hakkında Bckikanın hukuki noktai ayıracağını iimid etmiştir !ngilterc- t:>kik c elC"e tr'ıab~Y? ,~ ır · ılzı b 

1 ıka- başlanrr.ıştır. malar neticesinde b~ı atat ve edeva-
ı,_ etın· . d . . ' . . · ' a ço ~ ~e ın ır ış ı'arşısım a ıra - . . 
~hıl t .1rse Japonya 1cebe en mu- na:tarmı bılcliren ve Pans ıle Londra- nin bu iimidleri tamamilc akim kal- maJ-tad M· , fh h bd Belfost kruvazört.i, en modern kru- tı muht~vı bır kutu bulunmuştur. Ku 

ıl edoirlere te\·essm eyliyecektir. ya gönderilmesine kaııır verilen no- mı~tır Alman milleti pekala bilivor ı old~ğ ır:b: aa.m,ı 1 geçe:ı 1 ar 1 e vnzörlerden birisidir 1938 nıartmda tunun içinde, Burgerbrau'da bulu -
'l.'ok~Pony" Tazmnat İst.iyeook tanın metnini tevdi etmiştir. 

1 
ki :.ga;b devletlerinin Alm:ınvn.v:ı k:ı- ı·ımı u .t~ı 1 

;esul rb.1l~~~nO 01p n;>brı'~t .~- Belfast şehrinde deulze indirilmiş ve nnn bumba saati aksamının ayni olan 
g· ıo 25 'ld" ·ıd· -· ' • • I za ı ım.ıu ece ı ıı ız. nar tı un _ • . . 
~0re, ~ . (A.A.) ~ ~ı m ıgme Almanya, Amerikanın İstediği 

1

bul ettirecekleri sulh Versaillcs su!- müşkülatı iktiham etmeve ve bu hu- agustos ayında yani h:ırbden hir ny 1parc;a.lar :e .hır~. b.!e~ler bulun -

btı.ııoıı .,, gıltere sahıllerınde batan Gemnf'ri Serbest Bırakb htinden daha ağır olacaktır Fransa susi iste d k" 1 d. b" · k e\•\·el ana\·atan filo.s··au iltihek at - muştur. Bu tu tlerın Uzerıne çimento 
ilt ... rek· · M . b . _ ~ . · -' m c ı mayıı ar :.ın ızı ur- . . . ., • · . . . 

b.. ı~ınd .ını aru '\:apurunun u Va~ıngton, 2o (A.A.) - Hi.ikılmet ve 1ogılterede Almanyanm yıprana- tarmıv:ı muvaffıık olacaklardır. mıştı. 10 bın tonı.!..tolıık olan Bel -j pa~al~rı rapışı~ ıdi. Yapılan tahlıl 
"~Yün an nıcsul olan memleket te- Anıerikaya giderken Alman donan-' cağını ümid etmiş olanlar aldanmış- · ·~ 1 0 . . d j T fastın silahlarında S<ın z.:.~uuıda ta • ı nt•ı.ı.~~ı::de bu çımer.tonun Burger-
~~"'· eder etmez Jnponyn mesul 1 ma:ı tnrafmdan tutulan bitaraf va- !ardır. Almanya uzun bir harbe d<l.· ı ~ my~·ıc tt'~'.~mll'ı~ ·u"111g' ız dilıit YUt)Ilarnk imndan C\"\•cllti halin- l'ırau birahanesi salonunun direklerin 
""· "!{etten ta . . t • kt' ı ı "' ı...... ıc • . 
~ger ın . .znıına~ ıe ıyl!ce ı~. l purl~nn serlx>st bırakılması için te- 1 yanacak dereeede iktısaden silahlan- Berlin, 25 ( A.A.) _ D. N. B. ajan- den daha ziyade hafiflettirilmişlir. : L1ekı çım;ntonun ayni ~lduğu anlaşıl-
d Cır ltıenı,Csulıyeti ~buı etmezse .?1e .. - şebbi:ste bulunmuştur. ı mıştır. Bundan başka denizaltıları sı tebliğ ediyor : Bu kruvazbr, İngiliz bahriyesinin umu mıştır. ~F aknt Elser diger ezici delil-
e!~. ettn!ekete 1nıd vapur~rı musa : Alman malt'lmatu göre, Amerika il: muka~lci biln:ıisil bir abluka tat- Bugün öğleden sonra bir Alman mi ~~s~:sindc donanmanın 60 ıncı kru- ~ere ra~en i~lt~d~ israr etmiş, ni-
~t-~r. k hııkKını mn.b.a. •.z& ede bu suretle gelecek olan malların mu- bık cdebılmektedır.,, bombardıman tayyare filosu şimal vnzoru o~rak ~~lı~ır: Zırh çemberi n~yet lu. teşnnısruııde ~uı·ger~r.~u 

lil.Uturnct ·; . . . hariblcre se•·k~iilnıiycceği hakkında 1 • • • denizinin ~imalinde Alman sahilleri-n 8 ~usluk bır obüsun ınfılfıkına ta.hanı- bırahanesı m~s~hdemlcnııden bu ıle 
~arın t' 'bettin 11mharı~lere bıta- beyanatb bulunduğu ciheti•! Alman Sı~lı San" ralı den 900 kilometre m safede bir İn- mul edebilecek derecede kuvn~t.lidir. ı ~_uvaceh~. ~ıldıği zaman cilrmünü 
b~~etin~~aı~~.ba.klt.rı~ rıay:t mec hükfuneti bll vıpurlaı·da.u ba1.1lannı . 'J: . " giliz harb filosuna taarruz etmiştir. s.ü_:ati 32 . 32.5 mildir. En kuvt·ew,~raf etmıı.;tir. - - ----
it l>ro· : ol. ıklrırını ıhtar t.:decek aerbrst oıraknı1~tır. Posta Telgraf ve Telefon Umum At l bo ı..-ı d"'. l ·1· sılfilı olarak, 12 adet 6 pusluk topu ------

Jeyı d ' tk"k ı· kl d" ~ M"d"" ı .. -.. .. ş· l"d . tı·- · ı ean muu atın oıt ngı ız p ı ,. h t ' l I{ • ı.e ·ı ey ıyecc er ır. p-...asd Mül' . B u ur ugunun ı~ ı e ınşa e ıgı h l . . ta. . bet l t vardır. Belfustın diğer bir eşi de \'ar- ar,rş;,e eyQ . . m Z 
:ı:ı. ont 0 . , ,., bb.. .. u.n e um lr Toplant.1 . 1 f tr 1. . 1 . ar > gemısıııe m ısa o muş ur. t• I f t 
{\ozn uuıo nun .aeşe usu P . . 2,.. (AA . yeı.;ı t~ e on san a ının açı ış merası- ·r ·el . . . h . 'dd 1. ü dır ı.·c bu Edinburgh kruvnzörüdür. ş~re ın e z ya e 

~~ )., a, 25 {. A} t 1 H · · ara;, \:> • .J - - B1tşv1?kıl Da • • d"' 1 t M . d \r~ı · ayyaı enmızın epsı şı et ı m -
rıı_;~aıırı 1" ı~. · ~ . ta Y~ ;~ıcı- ladicr dün kabinenin fevkalii.de bir m; J3 u~~·apıRm'.ş. ı~. /rasım e p ""

1 
dafaa teşine rağmen üslerıne dönmüş Bir Alman Vnpurıınu Miirettehntı Paris, 25 (A.A.) - Fransız harici 

tıı._ lahatPot;.,~an~I se .~~ı .. ve., ngı Aerle. jçtimııına ris-..et .t.miştir. Baş ku - \t·e elT Jıyfc euısı utMı .~d~:~~rK.p dro~- !erdir. Bııttrdı ye müsteşarı bugfuı 'filrkiye Hnri 
-~ 'h c:. .. «<Qrı ı e go,u.qmuş ve - a. ve c e on mum u uru a ı, · v k. ı · u · K" 'b' N 
\'~ 1

1 l"acat • k 
1 

F sa ma.'ldan genera~ Gemlin, donanma t ta , 1 Cü h . t M .. dd . . y cııid 0 na.tırıln.n G miler Londra, 25 (A.A.) __ Geçenlerde I cıye e a etı nıumı utı ı umaı 
ı. Ilı>'! ~} a.sına are ran kıı-. l b .. ...ı • 1 D s niJU m urıye u eıumumı- Lol 't ı· d k l Mcnemenciog·ıu şerefine bir ög-ıe zi 
~tb ,~ı tere hiıkCı.m~tleri tArtıfından er cuu ıar :ve reıeı anun. arlan, . H'kmet Onat lstanbul p T T Londr.:ı. 25 (A.A.) - Mangalore cı o ımanın an çı an Aman Vör- . . 
t l11; n..:ı ~ h k ti · r· ı \"' ·1 81 1 

' • · • ' A ı· · d t · · yafetı vermfgtır 
l:t{ ~"'":ilen 4blukanın ltalyan tica- ~va u~y: er; .şe .. 1 genera T uı .1e· MUdlirü Mazhar ile vilayet ve bele- Yapuru bir mnyne çarparak batmıştır. m~nn_ \'apuru t nntık e ngılız ge- ~ · 
k~ el'inde yapbğı te.sirlere her 1- mın, harıcıye n1üs~66arı Champetıer diye erkanı hazır bulunmuşlardır Geminin kaburgasının bir kısmı su • mılerı tarafından yakalanacağı sıra- ----
lq., 1tl de nazarı d:kkatinl celbetmla- de Ribes ve soflr Cou1ondre pu içti- Saat 15 de Uruum Müdür Kadr· '-'Un üstünde kalmıstır. Halk sahile da kendi mürettebatı tarafından ba- Yu_nanfstanr.:a terh~a':ıtr. 

t • ~ m"n ı·rıtl--ak etmı'aler·11··· ı .J. • • • " tı l t . \' d b 1 12~ k" j Atına, 25 (A.A.I -- İn17.a eo ~lt"I, b .. 
~ :""' :. • ~ u • • kı.oa bir hitabede bulunarak eski te- bınkerek gemının batmasını seyret - rı mış 11 • npur a u unan ' ı- . . . ~ . . . 
'1.- 11clra, 25 ( 'A) "Stefan· ı.Qtima ha.kk1nda. tai'sila+ a1na..>ns.- 1 f . k t ' . b d 1 be miştir şilik mürettebat ile 35 yolcu kurtarıl· 

1 

knı arnıune mucıbınce fa buıncıka • 
1~ '\Oııt ~- - =- · - ı,, u · b t ı d ·a · e on şır e ının u mo ern mu ıa - · · . nundan itibaren (Y'eçen hazlrnnda s i-
."tll~ "'lCLllo tarafından Fransa ve ma.ua .:>eıa ~ op.wntı a muııım me- re vasıtnsmı istismar ettiğini, birkaç Amsterdam, 25 (A.A.) - Yeni Ho- mıştır. Bunların l8 ı kadındır. ' D • • • 
~.. re _.. se1eler go~l~l'f.' ~mu.in cd1lınek- . . . . . G raJ G 1. ,. s··zı . lalı altına alınan talim görrnemıtı st>-

" t.... a.uUinessilleri nezdinde yap- • · yı! evvel devlet eline intikal eden mü- landa petrol gemılermden bırı, "Slıd· ene ruıı ın an o ,.rı k. f k . . , . 
ta ... "'9lebba , . tedir .. . . ız sını aa er t.erbıs edilec~k1.ır. 
ıı.,-::~ı .· ı:..eri bu memleketlerm 1 • __ es&.""5enin halkın ihtiyacını karşılıya- recht,, batmıştır. Sımon Bolı\•ar., 1 Pal'is, 25 (A.A.) - Belçikalı me- == _ 
t,.~a ı:; tefsir etmemektedir. Bu - - en:-t §ekilde tevsi edildiğini söylemiş- vapuru fcJ.aketini takibcdcn bu haber bus Pierrad müttefik orduları baş - e::: ln·~tt t;ıerl d 

1 b. •I h:ı.b a~r bu gazeteler bu husus- Yuna, n s~mllerıntn yarı- ve mi!~kiben ilk mükileme, An - Holanda mahfellerinde büyük bir he- kumandanı general Gamlin ile yaptığı gı er; I . ~ o A ıunn 
1 
~~n-t eti göze çarpacak takllde Sll!I n-:Ut 1 e Satın allyorlb.nı.da Münakalat ve Mubaberat Ve- yecan husule getirnıi~tir. Matbuat bir miilfikat hakkında Havas ajansı- ana.re eri . 
D:ııı ekte<Jiı·](ır. ~ ta..ı, "5 (A.A.) - !1üyilk Britan-l~Ui Alı ~elinkaya ile yapılmak sure- bu haberi büyük başlıklarla neşret - o.a beyanatta bulunmuştur. Londra, 2~ {A.A.) - Dlin S~eUand 

~ !ltı ~!cgnıph,, gazetesi? hı Ro- ya elçisi Da.§vekll Metakıbaaı ziyaretli tile mü .._~se ışlemeye açılmıştır. mekte, fakat şimdilik tefsirlerde bu- Piera.d demiştir ki: nd:alan Uzerınde Alman ta)1 a~leı: 
• 1l'a ta :tbıti teknik Wılwnındn.n 1- ederel:. İng1!tere tarafmdw Yuna--: Yenı santral 2000 abonelik tesisatı lunmamaktadır. Ml4,"'!aut hattına bir taarruzun Al • llfı kere uçuş yapm!.§lardır. Bır.ncı 
~?t~llfındR.n y•pıvm ~bbilsUn vapuı'lıl.nnm satı;1 alınması mecelai ·ıuıiva etmekte ve bu miktar icabında Londra, 25 (A.A. l - Bir Alınan mu.nya için intihar olacağı sözU G::ı.- uçuşa 5, ikinci uçuşa 2 tayyare iı?~
. -o:u, b 11 lllahlye:inde qdd«Ul.niye- hakkında tek!lflerdu bulunmuştur. 10 000 c çıkar:ılmağa da mtisaid bu • denizaltLc;ı tarafından batırılan Slied- meline atfedilmektedir. Yiııe bu ge- rak etmiştir. Her defasında 2 İngı
~ aa,l.u ~bbilsün &tıd.eoo ttaly::ı.ıı Hob~ı- clındığına gö:e Y~man~tli•, lunnın.ktadır. recht ismindeki Holanda vapurundan ncral Sicgfried hattın a. bir tanruzun Uz avcı tayyaresi Alman tayynrclcıi· 
"l'lı>u~'t'iııi~ ıruhaf::ııaoı enJişc.ır! · ticaret fl'onunun t'Lkribcıı yarıs:nı in- Tt.sisat İsveç sistemindedır. Ayrı- kurtarılanlardan 5 kişi lngilterenin da ne derece pahr'ıya mal olacağını ni ka~ıla:naf.a havalanmış ve bunun 

'lıı~h. :nı vazmak:.amr. gilt.et"C!l:.ı::. curina ver&. ektir. lJu mu- ca 35 e telefon edildiği zaman "'Mad- doğu-şimal sahiline <ııkanlmıştır. mUdriktir. O, Fransız - tngilb: kanını Uı.erlne A.iman tayyareleri yüksckle-
taQ'"ı:ı:ı<!rı !ı 1'"hd!i.l KoJlaıruıktAdır,, .mıAlc-:Jin Y :ınnistaı.ı:ı. be9 milyça ımazel sant,, adı verilen makine der- Denizaltının kumandanı, vapuru, csJrgemek fik rindedir. Müttefikler re çıkar .. .k gözden kaybolm~tur. Al-
'~a.zcterı·nin Roma mutacirt drahl?ii t~min "ldeceği söylennı~e- ha1 <:cvab vererek ~.,i,yesine kadar bitaraf limana. gitmekte olmasına rağ bekliyebilir lPr . Znmıuı onların lehinde mıuı tayyareleri hiçbir bomba atna.-

Baıı..3•nun Libysodw mU dir. l.at>.tı bildirmektedir. . ttı.en batırm.&.i< mecburiyetinde oldu - çalışıyor. Bütün tedbirler ahnmıfl1ır. mıştr:. 
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Muğlalılar Da Bütan Varlıklarile 
Milli Mücadeleye İltihak Ettiler 

Hırsız lbrahim 
7 Seneye 
Mahkum Oldu 
Şişli civarında yedi tape avartma

nın kat pencerelerine merdiven da-

- Teşkil edeceğiniz divanıharb i- j ve mukabelenin, 0 muhitte ve siyasi yıyarak ve camları kırarak giren ve 
çiıı, dem işti. Reis ve aza olarak da- emeller peşind~. bilhassa nüfuz ve muhtelif kıymetli eşyayı çalma~la 
vt.t ettiğiniz muvazzaf ve mütekaid tarafdar kazanmak sevdasında ge- suçlu ve mevkuf bulunan İbrahım 
herhangi bir zabitin fikriniıe iştirak zen işgalciler için münasib bir fırsat Baltacının dün asliye birinci ceza 
ve davetinize icabet ile va1Jfe kabul ve zemin hazırlıyal:ağını, kumandan mahkemesinde son duru~ması yapıl
<'t tiği takdirde derhal tevkif ile fır - pek iyi takdir f!tmişti. Muğla halkı- dı. 
ka karargahına gönderilmesi lüzumu- nın büyük bir ekseriyE>ti, milli fikir Heyeti hakime bütün serdedilen id
nu burada.ki tabur kumandanına şim-1 ve hareketlere, mi.kadele ve mu • . dia ve suçları kabul ile sabit gör&
di emrcdiyonım. lkavemete şiddetle tarafdar bulunmalrek _İbrahim Baltacının Y~ sene 

Anlaşamamışlardı bir tlirlü. Ku - 'lanna rağmen, bazı n:ifuzlu eşraf hapıs yatmasına karar verıldi. 
mandan bu hususda da mücadeleyi anısında buna şiddetle muhalif bu- Bir soygunculuk 
göze almış ve tabur kumandanına lunanlar da yok değildi. Vaziyetleri muhekame•I 
emrini vermişti. Mutasarrıf Bey de o esnalarda pek aşikar o!arak anla- T··tu· ·· İl d. · d".kkA gı' . . . . . . ı .. . u ncu ya ının u anına -
kcyfıye~ı l::;ta~bu_la. bıldirmı?, .mıra - şıla~ ~ray~.n ~e Oamad ~aşa huku- rerek bir miktar tütün ve çekmecede 

Aakeri Liseler Bayramı Hazırlık
larına Ba,Iandı Bayak Bir 

Spor Bayramı Yapılıyor 

Edirnemizin 
Kurtuluşu ---
Dünkü bayram çoi< 
parlak ve ne e i JldU 
Edirııe, 25 (Hususi) - Giizel ~. 

dirne kurtuluşunun ı 7 nci yıldönUl'llu 
nü coşkun bir ne~e içinde ya,şanıakt~ 
dır. Sabahleyin bir belediye hCYe 
kahraman ordunun şehre giriş kO.Jlı· 
sı olan Ayşekadına giderek, orada 
girişi temsil eden kıtalarımızı selflJll• 
ladı. Müteakiben belediyeye, partiJC 
gidildi ve Ciimhuriyet meydanınd3 
toplanıldı. Muallim Sabah ve ınektel>' 
liler heyecanlı nutuklar söyledilet· 
Merhum general Şükrü Naili j)e şe-

12 ıc· ref Aykutun hatıraları anıldı. ve . 
l diye önünde büyük bir geçid reSrı:~ 
yapıldı. Buradan Atatiirk anıtına ı;ılt 
dildi ve binlerce halk onun uıUbarc 
manevi huzurunda tazimle eğildi· şe
hir sevinç içindedir. Her taraf d0 ~ 
nanınıştır. Ve her tarafda eğlence! 
devam etmektedir. 

lay Şefık Beyı şıkayet etmı~tı. Fa - metının, Hurrıyet ve ltılaf fırkası mevcud bütün parayı aldıktan sonra 
~~t, :Mutasarrıf Bey idarei örfiyeyi umwni merkezinin, her fırsattan is- Kadri adında birinin de evine gire-
ılan etmekle- kalmış, divanıharbi teş- tifade ile bu muhalifleri körükledik- rek para dolu bir kumbara ile bir ta- Sirkeci g•rı Uzerlndeld 
kil ettirmek üzere da~etine. icabet e- leri de muhakkak ~ulunu~or~u. Ya- kım kıymettar eşya çalmakla suçlu alla l•tlmllk edlleG•ll. 
dccek muvazzaf Ye mutekaıd tek za- pılan yardımların bırdenbıre ınkıtaa olan KB.milin muhakemesine dün mev af il bi~ ~ul:ı-mamıştı .. ~~ suretle de ~da- ~ı~amasın~a bu telkin ve t~sirl~r~n , kufen Mkizinci asliye cezada bakıldı. Sirkeci garının ön kısmının rı 

1

i. reı orfıye teşebbusu akamete ugra- amıl ol<luguna. halk ckscnyetının, Yapılan sol'guda Kamil birinci id- Vekaleti tarafından yapılan ta~ye nuştı. bidayette olduğu gibi. yurdun halası diayı kabul ederek tütüncü llyadinin şi ikmal olunmak üzeredir. Bel~ 
M t f B 310 313 · ı - d<l" • f d kA meydanın daha iyı' bir ı::ekilde rneY ıı·. 

.. .~ asarn ey, - . ıeve - ugruna ma ı ve mancYı e a ar- dükkanına girip hırsızlık ettiğini iti- ~ eczs.bB ludl~ ~fradın celb ve sevkıne miima· lıkla.ra de,·arn a:lim ve kararında bu- raf ediyor idiyse de Kadrinin evinde- na çıkması için Beşir Kemal eJl 
naatını o sırad.a, Dahiliye Nezaretin- hınduklr.rma MG şüphe edilmiyordu. ki hırsızlık için: nesinin kar§ısındaki adayı taınııJll 
d: bul~na~ Alı ~{e~al Beyden aldı.ğı Hal böyle iken, yapılacak herhangi _ Bundan haberim yoktur. Onu Askeri lise spor b-q.raımnda. aiınnuş resimlerden istimlak ederek yıkmağa karat ver-şıddellı bır emrı gostermck suretıle bir taleb ve hareketin pek vatan - b" b k 1 k miştir. Bu sahada birkaç otel d~. ~ 
kendini özlirlü addettinnek istemisti perver ve hassas ola~ MuC.la hal- ı~- aş. a:~ yapmış 0 ~ca · GeC}d'll hafta cumartesi günü baelı- ' dır. Diğer tarafdan meydanın. ~Jlll"'b·ır 
Ve: - . Jnna karşı bir hürmetsizlik o~acağmı B ıye ın r~ sary:r u. h d tl . yan Askeri liseler şampiyonası ve Bugu·· n Yapılacak den geçen ve Ankara caddesinill All• 

- Benim amirim Dahiliye Nez.'\re- ba!ita kumandan olmak üzere bütün .. u sutç d~l ra 
1
.n. a b şde n be erme müfettişlik kup1>sı voleybol mllsaba- temadisinden ibaret olan cad<ie de jjo' 

. . ·· muracaa e ı mesı ıca e en azı şa- kala dU d B vl Halk · 
cıdır. O mak~mdan aldığım emri ifa- zabitler t.aı;dik ediyorlardı. Nitekim, hidlcrin celbi için muhakeme bir baş- nna n e ey?g u evı ~a- F tb ı M ı faltlanacaktır. ,. 
etmek de vazıfemdir. kumandanın bu makul düsünce ve k .. b k ld lonunda Beden Terbıyesi Genel Dı - U Q aç arı ....................................... •• 

Demişti. Halbuki, bu emir, milli hareketleri ınntlıib semereler.ini ver- a guııc ıra 1 ı. rektörlüğü genel sekreteri Cemal A•kerl llaeler Askeri ll~eler •por 
kuvvet ve hareketler aleyhine yazıl- miRti. Pek az bir zaman sonra, Muğ- lr cssus!uk Gökdağ, Kuleli lisesi ve eğitmen I bayramı ·ıı· 
malda beraber pek mübhem ve las- lanın, Hürriyet ve İtilaf azalan bile muhakem si kursu müdilrü Bedri, Halkevi f&mp yon••• Her sene Taksim stadyomunda ~)' 
tikli cümleleri ihtiva ediyordu. nihayet insafa gelmiş ve bütün halk Casusluk yaptığı iddia olunarak başkanı ve istişare heyeti aınlari1e Fener stnduıda.: pılmakta olan Askeri liseler spo~. de 
Münakaşaya mevzu olan 

310
_
313 

bir kütle halinde harekete geçerek tevkif edilmiş olan Mehmed Aparkın kalabalık bir seyirci kütlesi önünde Kuleli - Maltepe lisesi saat ram.mm gördüğü rağbet göz önU~ J} 

tevellüdlülerin celb ve sevk edilme- milli cepheye iltihak etmişti. dün ikinci ağırceza mahkemesinde devam edilmiştir. 9 
da. bulundurularak başlanılan Asket

1 
• 

meleri hakkında sarih bir iş'ar ma- Bu ve emsali müdahale Ye muha- muhakemesine başlandı. Kafi delail ~üyük alaka ve heyecanla takib Şeref stadında: seler şampiyonası nihayetinde ya. 
hiyetinde değildi. Kumandan Şefik' ıefetler, hiç şüphesiz ki, Muğla mu- v~ ~maratın_ top!anm~~:;ı ve .lü~u~ edılen m~isabak.alarda .<Yaşar, Nec- Bursa - Deniz Harb okulu ve sts. • 
Beyin bu hususi iı::areti ve verilen tasarrıflıgıy na münhasır kalmıco de- gorulen şahıdlerın . dm .. lenmesı ıçın det, N.a. dı, Ab.dı, Hay.rı, Muzaffe .. r) lisesi saat 9 da. pılacak bayramın Fenerba~çe e b11Y' 

"' "' h k d te kk ı K ı 1 t k ( dında icrasına karar verilnıış v 
emrin geri alınması hususundaki is- ğildi. 1335 senesi temmuzunun ·orta- mu a eme başka bır gune bırakıldı. en mu. şe ı ~ e ı ~ ımı Bu - Lig şamplyona•ı ram hazırlıklarına başlanmıştır. 
rarlı teklifi üzeıine, mutasarrıf Bey lanna doğru idi. ltilü.f devletlerinden Mary mın evine giren l~nd: 1Fıkret, ~eyzı, Galıb, . Tuı·~ud: Taksim qtadı: Askeri liseler denft 
bu ciheti kabul etmiş ve emrin tat- birinin Ana.doluda bulunan bütün tevkif edildi \ ahıu) d"n murekkeb Dcnız lısesı 

1 e ı memcsı u:ı:umunu Jan arma. miihiınmRt. depolarına el koydukları Ev\'elki gece Sirkeci civarında ço- . . . . . ı 
1 

··rıtl b"k d·1 · r· . d 1 takımını biı ınci devrede 10-15 ve bi- Feneryılınaz - Galataspor sa- bayra·ra 
kumandanlığına bildireceğini vadey- ve içlerindeki silah cephane veaair cuklu ve dul bir kadın olan Maryamın r~nC\Sıne nazarnn çok sıkı ~eç.en ıkın.- at l0.

3
0. Askeri liseler deniz b:ıyraın:ı guı.jç 

emı'!> ı. askcrı malzcmeyı ımlıa etmekte ol - evıııe cebren gırerek kadına taarruz at 12.30 da. stanbu a dahi ve beyneuıı )3edel1 
ı ·st· 1 . . . ' . . cı devrede de 16-14 yenmıştır. Davudpaşa -Anadoluhisar sa- ! ld li ,_ ı}el ı• 

Mutasarrıf beyin bu li'ıtufkarlığın- dukları, hatta, Afyonkarahisar ve ve tecavüz etmekte iken me(.!hud eti- Maltepe - Bursa bir müsabaka yapılmaması~.~ "B ":i Fenerbahçe - Hilal saat 14.30 uoıınce " 
dan ve esasen aralarında cari o1nn Kütahya dehbo'-·ls.rının bu acı taar- rüm halinde yakalanan Mehmed Bin- Maltepe - Bursa karşılaşmasını da Terbiyesi Genel Direktörl' 

0~ 
d tı kta · ·f j ., Şeref stadında: ·ı · f 

.05 u n ıstı ade ile kumandan Şe- ruz ve akıbete uf;'l'aclıkları haberi, Ay- gülün davasına birinci sulh cezada (Zeki, Muzaffer, Asım, Niyazi, Ilı- rar verı mış ır. 
fık Bey, taleblerini biraz daha §Ü- dm havalisine de aksetmiş, alakalı bakıldı. san, Ruhi) den müteşekkil Maltepe 10~~tınordu - Beyoğluspor saat Nazarı dlkl'ala eJJl 
mullendirerek, milli teşebbüs ve ha- bulunanları ve bilhassa mukavemet Suçlunun müddeiumumiliğe verdi- takımı, (Fuad, Mahir, Orhan, Sabri, Beden Terbiyesi lstanbul g:ı.k 
reketlere münasib şekillerde taraf- ve mücadele tarafdarlarını son de- ği ilk ifadesinde: Raif, Fahri) den mürekkeb Bursa Topkapı - Altıntuğ saat 

12
·
30 

d l k ·· t .
1 

. . Beşiktaş . Beykoz saat 14.30 Komitesinden: ,.,u. 
arı gos erı mesı rıcası~da da ~~- recede müteessir ve meyus eylemiş- - Ben bu kadınla-:-uzun müddettir lisesi takımını yenerek kazanmıştır. Bölgemiz dahilinde yapılacalt ~ıc· 

l~?m~şt~ ':'~ bu .. P_:k. .ıuzuml~ ıdı. ti. Bu esnada, elli yedinci fırka ku- tanışır ve h~ftada bırkaç gece evine Bugüne kadar başta giden Kuleli Feoerbabçe stadı: susi bilcümle futbol maçlarına.. ~ı'" 
Ç~ku, ı~tı~~t mülazımı Necmı Be- mandam, Afyonkarahisarına kurbi _ devam ederdım. Nedense bu defa kız- nin gelecek hafta yapılacak karşılaş- KaragUmrük - Galataspor sa- J,,.., yın hapsı,,.aılah. \'e .cebhr.ne nakliya- yeti olan "Bodrum,, da bulundugun-u mış ol·a· cak ki b. ana .. bu .. oyunu oynıya- m_ay. ı da kazanarak atletizm. de olduğu at 10.30 sek hakem komitesince isiınlefl d~· 
t b k h ak bö 1 b b ld 

lstanbulspor - Vefa ""'at 12.30 edı"len resm"ı hakemlerden rnııa · 
~nın men ı gt ı a s_ı nreketler, mil- bildigıv. ve henüz el U?.atılmadıgı-nı r y ece ır curmu meşhud yap- gıbı voley o a da şampıyon olması ._ uıerı· 

l k tl k h t d h 1 
Galatasaray Süleymaniye nın seçilmemesi görülen lüzum 11.~ ı uvve er ·ararga ında menfi ce- .. v d. -· d bbo d k. .1Ah ır ı. kuvvetle mu teme dir. - b ,, 

reyanlar ve hatta husumetler uyan- ohgrenl ı~Ç e . y ka .. ılsı·a· ve cetp - Demesine rağmen dün birinci sulh Kazananı da, kaybedeni de gös _ saat 14.30 ne alakadarlara ehemmiyetle te 
• .. ane erı, erçıne oy erının vası a - . . · · j ~ştı. Hat.lD:, Yurük Ali ve De- lan ile kaldırtıp istasyona ve oradan cezada gı~ı ol~a~ yapılan duruşma- ter~iklerı temız oyu.n ve spor terbi- severlerinin iftihar ve büyilk alaka olunur. 

mırcı efeler gıbı husumetlerini fii- d t 
1 

Na ·mye nakled·ım .. sında tevkıf edildi. yesınden dolayı tebrık eder muvaffa- . . . . . Ank•r•d•kl maÇ ıd· .. a rene zı ı esını . d"l . ıle takıb ettıklerı spor bayramlarını r.,. 

len gostermek, mutasarrıf aleyhine münasib görmüştü. Halbuki o sıra- lll 8i 111 kıyetler ı erız. · .. . . Ankara, 25 (A.A.) - Lig Jll!ıt'.1..a· 
t bb .. l · · ' ,....,t ı· •• "' •• A k A ı · f ihtıva eder buyUk bır spor filini ha c., eşe us ere geçmek ıstıyenler bile da Bodrum kasabası da ttalyanlann .t çenge 1 gogsune S erı IS8 er spor - rının en mühim karşılaşmasını . Ji· 
bulun?1uş ve bunların adedleri gUn- işgali altınd~ bulunuyordu. ."V_e bu sa landı filmi hazırlanı Or ~:!:~m~~~. olduğunu memnuniyetle kil eden MuhafızgücU - Gençlerbdı~o-
den güne çoğalmıştı. Fakat, kuman- sebeble naklı arzu olunan sılah ve p Y ~ .. 
dan Şefi~. Bey b~.tün ~u hırslı ve nti- cebhan~leri işgalcilerin müdahale ve ~e~baha. et. y~tış yerinde çalışan Askeri liselerimizin dahili çalış - Bir çok kısmı bitirilmiş olan fil _ ği maçı bugün "19 Mayıs., s bil" 
fuzlu. muteşebbuslerın vukua getir- mümanaatlanna meydan vermeden, Alı dı~katsızlı~ı yüzünden elindeki mala~ı~ı, .~uht~li~. ~ranşlarda yapı- min yarın seslendirme ameliyesine munda yapıldı. :ı ve 4-1 Gençle! 
mek ıstedikleri müessef hallere mani sessizce kaldırtmak icab ediyordu. çengelı kendi gogsune batırarak lan bırıncıliklerı butun İstanbul spor başlanılacaktır. liğinin galibiyetile nihayetlendi· 
olmuştu. Çünkü, böyle bir muamele (Devamı var) yaralanmıştır. Derhal hastaneye kal- ::::::;:::::::: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~te~~~~~~~ içakla yaral•n•n kız 
İdeal aşık ... Sahar Kovboy ... Yıldızlar yıldızı ... 

GARY COOPEA 
l\IERLE OBERON ile beraber ('C\.iroiği 

KOVBOY'un AŞKI 
Fransızca sözlü 

Büyük aşk ve macera filminde, bu hafta 

SARAY SiNEMASINDA 

Fındıklıda oturan Vasiliki adında
ki kız polise müracaat ederek, bir a
ğız kavgası yaptıkları sırada Azize 
tarafından kol ve ayaklarından bı

çakla yaralandığını iddia eylemiştir. 
Suçlu Azize yakalanmış, Vasilikinin 
müdavatı yapılmıştır. 

Kadını dövmüş 
z Taksimde Şehid Muhtar cadde
sinde Akçınar apartmanında oturan 
Armina Adriya polise müracaatla 
ayni yerde oturan Kemal tarafından 

takdir alkışlarile karşılanmaktadır. dövüldüğünü iddia etmiş suçlu yaka-
tıaveten: FOKS JURNAL en son harb ve dünya havadisleri. !anarak tahkikata başlanmıştır. 

~~55~~B~~i~i·i~~a~t~ı~ı~v~e51id~e5~~n~z~iın~tiıı~:~a5ti~n~cl5&~.555i5~~Saç tuv loU yUzUndenl. Feriköyünde kadife fabrikasında 
' UtU kısmında çalışan Sabahat dik -

katsizlikle saçlarını makineye kap -
tırmış ve bu yüzden gözleri de şişmiş

KOMEDİ FRANSIZ YILDIZLARI VERA KORENE 
JEAN GALLAND ve WORMS bu hafta 

SAKARYA SİNEMASINDA 
topladılar ve Parisin büyük operası balet heyetinin iştirakile 

KIZIL DANSÖZ 

tir. MUracaati üzerine tedavi altına 
alınmıştır. 

Bir çocukca§ız yandı 
Erenköyünde Kozyatağında Kadir 

karısı Hatice üç yaşlarındaki çocu -
ğunu odada yalnız bırakarak dışarı 

Fransız süper filmini oynuyorlar. AŞK ve ÖLÜMÜN KADINI çıktığı sırada çocuğun entarisi man-
"ÇIPLAK DANSÖZ,, ün hayatı .. Aşkları .. Cinayeti.. ve ölümü. gala girerek tutuşmuş ve vücudünün 

118.veten: FOKS JURNAL en son harb ve dünya haberleri muhtelif yerlerinden yanmağa baş -
Bugün saat ıı ve 1 de tenzilatlı matineler. lamıştır. Çocuğun feryadına yetişi!-

••••••••• .. miş ve hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bugün 

s 

• 
Bugün iPEK Sinemasında 

Hakiki T A R Z A N rolünde dünya yüzme şampiyonu 
JOHNY WEİSSM'VLLER ve MORlN O'SULLIV AN 

ıaıa 

Filme ilave olarak FOKS, dünya havadisleri gazetesi 
Bugün saat 11ve1 de tenzilatlı iki matine vardır. 

MELEK Sinemasında 
GÖRENLERİN ve BUTVN İSTANBUL llALKININ 

GUZELI~1G1NDEN BAHSETl'lGt ŞAJIESEI\ 

z 
Fransızca sözlü, baş rolde LutSE RAİNER 

AŞK - GUZELI~IK - SANAT - ve KADINLIK Ftuıt 
· Filme ilave olarak I?OKS dünya. havadisleri ve ren.kil 

VESÜV YANARDAôI NAPOL1 FlLMl ;TA*••••••••••• Bugün saat 11 ,.e 1 de tendlath matine. 
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Türkçeye çeviren: H()SEYIN CAHiD YALÇIN 

Alınan Alman Esiri : Propaganda Meselesi 
l:i - 85 - gayesi daima ayni düstura müncer yet ve kararına malikti. Fakat 
~ olmalıdır Ancak bö"yle olursadır bu hususta !Uzumu olan iletten = Böyle bir muvaffakiyetin bizim · 

Alınan Toprag .... ına eı·r·ınc·ı Defa Olarak :: propagandamıza nasib olamama- ki propaganda fikri takib ve insi- mahrum bulunuyordu, bundan 
__. cam ile tesir icra edebilir ve et- b~ka, bu çe~id fikri kültUre bizsın<la hayret edilecek bir şey yok-

Ci • F K ti . ı·n Maceralar 1= tur. Bizim propagandamız o dahi- melidir. !zat ordu tarafıııdan erişilmesine .ren ranslz Uvve erın I· -ı Yalnız, hiçbir zaman inhiraf e-ımüsaade etmekte bir psikoloji ha-li karışıklığı içinde tesirsizlik 
dilmemek lizımgelec. bu büyük tası vardı. Bunun milAmir olabil-H ta af Lagv ımlarla Dolu tohumunu muhtevi bulunuyordu. er r • • • ı I Bundan başka, muhteviyatı itiba- lı~~· daima mü~a~i ve metin bi_r mesi için. m~mlcketin dııhilin~eıı 

~-Pda, Fraa.!\IZiar glrd~derl Alman toprdkin.unda gömülü 18.ğunla.n meydana çıkarıyorlar, solda Fransız 
askerleri l§gal ettikleri bir köyde Alman köylülerlle görüşüyorlar 

rile halk kütlelerinde elzem olan muzaheret sayesmde, muvaffakı- 1 gelmesi la1.ımdı. O zaman, dört 
İ 5111 tes{ri yapabilmesi pek az muhte- yeti kemale erdirmek imkanını te- seneden beri ölmez kahramanlıklar 1 
1 meldi. Yalnız bizim 0 manasız ı min eder. O zaman, böyle bir sebat ı ve feragatler göstermiş insanlar . 
=- "devlet adamları mız insanları ve gayrP.tin nasıl muu.zam, akla nezdinde muvaffakiyet ka? .. anaca-
§= .. 1.. k d b.1" k . · tad sığmaz neticelere isal edilebileceği- gı~ Urnid edilebilirdi o ume sev e e ı me ıçın, o - .. · 
~ sız sulhcülük sözlerile onları sar- hayretle go_ze ç~~par. . Fakat memleketin başına ne ı 
;;; hoş etmek kabil olabileceğine . Her .reklam, ıster ış sahamnda geldi? 
== inanmı~lardı. 1 mter sıyas(;:t r,ahasında vulma gel- Bu aciz budalaca bir şey miydi I ' 
~ !O 

1 
. .,;in. muvaffakiyctini dewlmda ve . . . ., , 

"""" Fakat bir propagandada esasll tatl .1 . . d . • r tte fı"krı· ta yoks:ı cruııyane bır şey mı. •: a ,. . 

1 

11 {lnlD aımı su e - ı 
Si bir pren~ipe her. zaman kat_ı. bır kibe riayeti sayesinde bulur. 1918 yazı ortasında, Marne'm 
~ surette rıayet edılme~e teşkılatU!. Burada da düşman propaganda- cenub sahilinin tahliyesinden son-

1 
. 

.= gösteri.lecek bil.tün d~ha bir mu- sının mioali örnek ittihaz edilmeğe ra, Alman matbuatı o kadar se-
:e vaffakıyet temın eylıycmez. Pro- şayan idi. Mııhdud ve rnünl:asıran filane bir beceriksizlik yahud o 
§ ~a~anda gay~t mahdud mevzulara halk ki.itlesi için tertib edilmiş bir kadar caniyane bir hamakat eseri 1 

~ 3ii! ınhısar etmelı ve bunları muttasıl takım şeylere manhasır bulunuyor gösterdi ki kendikendime içimde =s = ~ekr~r eylcme}idi~. :°ünyanın sair ve yorulmal~ bilmez bir sebat ve her gün gittikçe artan bir kudur- ı 
ışlerınde .oldugu gıbı, bun?a ~a se- ikdam ile idare ediliyordu. Esaslı ma tevlid eden şu suali tevcih el b~t. ~e ıkdam ~~vaffakıyetın t•n fikirler ve icra şekilleri bir kere diyordum: Ordumuzun kahraman

a= bırıncı ve en muhım şartıdır. tam muvafık oldukları anlaşıldık- tarının bu manevi sefahatine niha-
== İşte propagan<la sahasında hiç- tan sonra, hütün harb müddetince, yet verecek bir kimse çıkmıyacak 1 
ia bir zaman ··~sthete,~ , her şeye j bunlarda ufacık bir tadilat bile mı? 
==: k~n.ı.ksamış.~ımseler~n ~-rkası sıra yapılmadan, istimal cdilmişleı_:dir. I 14 de, Fransaya hiç işidilmemiş 
l'I yurumemelıdır: esthete lere kapıl- ı Ba.5langıçta, icldiaların cüretkarlı-1

1 
ve muzafferane bir hamle ile htl- ı 

g mamalı: yoksa . pr~pag~danın ğı yüziindcn bu propaganda mana- cum ettiğimiz zaman, ne oldu? 
liarbin ilanını müteakıb Fransız Yeni harbin ilk silahlan bu mütevazi tibarla Almanların ilk fırsattan isti- E ~~hte~·ı~atı .. şekıl ve _ıfades~.' halk sız görUniiyordu. Sonralaıı, nahoş Isonzo cephesi yıkıldığı günlerde 1 

'8keri ünüormasile Alman toprak - kulübe etrafında mı patlıyacaktı? fade etmeyip de kıymetli dakikalar :~ kutlesı uzcrınde faalıy~t gostere- ı telakki edildi. Nihayet buna ina- İtalya ne yaptı? 1918 baharında, 
larını ilk önce çiğnemek ç< "'fini ka- Hayır! kulübeyi ihata edip mutad kaybetmelerine akıl erdirmek doğru- 1 cek yerde, yalnız edebı salonlara nıldı. Dört buçuk sene sonra, Al- Alman fırkalarının hücumu Fran-
2atınıış olan yüzbaşı M ..... heyecanlı emniyet tertibatını alarak içeriye su mümkün değildir. n:üdavim

1 
k.im~elcr iiU:rinde mües- ! ınanyada bir ihtilal koptu ki pa- sız mevzilerini zırhlarından ko-

tnacerafUnı bir Fransız askeri mec- girdiğimiz zaman kulübenin boş oldu- Taburun sonuncu cüz'tltamlarından · -= sır olur. k~nbl'ılere g<'lılndce, bçu.~lak~~ rolası düşman propagandasından vacak gibi göründüğü ve UZlm 1 
ltıuasına şöyle anlatıyor: ğunu gördük. Müdafiler kulübede biri de köye girerken bir kaç el silah- ..,_--:::: dru:1 v~ba. gı knliınma 1 ır .. un. u istiare cdilmi§ti. . menzilli ağır hataryalann kudret-

''5. 6 eylfıl gecesi mensub olduğu- bir kaç bin fişek terkedip çekilmiş - la karşılandı ise de evlerden birine _=_~.: sel~m ıhtısasl~r duym:Uccl:kı ac:,;',- Fakat lngiltcredc başka .bır şey li gilllcsi Paris kapısını dövmeğe Ü 
n:ıuı alaydan bizim birinci taburun lerdi. saklanmış olan dü~man avcı neferi lcrı onları_ dmma ycnı muncbbı.1- dalıa aniaşılmıştı. Bu da, bılhassa, başladığı zaman Fransa ne yaptı? § 
hi'.l.rekete gecmesi emri geldi. Tabur- Bilahare şnhidi olduğum vekayi 1 arkadaşları gibi karanlıkta kaybolup ler arak~ta!5~ sed vkh<•lfor. Bdu adba7lar bJ 1?1anevi s!.llhın muv~~f~ldy~t Orada, geriye doğru alellcele 1 
dan bir tal•ımdan mu··rekke"L.. kuvvetli gösterdi ki Alman piyadesi ilk fır- savuşmakta gecikmedi. =- az va 1 ıçın e er ı=:ey en ı tar- ıml~unmın munhasıran buyük hır . d 

1 1 
... 1 •• k 

b • ·ı 1 d w. ·ı ··k · t ı ı · b" . . rıcat e en a ay arın yı17uerını ·am-
.i, keşif müfrezesi hudud direkle- r.atta üzerinde bulunan fazla fişeği tık Kurbanlar... ar: egışı <ıı 15 er er ve nç ır nisbette kullanılmasından ılerı 

1 1 
.
1
r h" 

1 
. teşl . · ı 

'1• ..:ı k b" "kta \"akit henüz selim bir halde bulu- gcldig·ı· \'C '-"apı1.un bu··t:;n masrafla- çı aml ış aüfl.r, m~ 
1
1 d1~ 1er0ın n anlermı · ·ıen 800 metre ilerisine istikşaf etrafa saçıyor ve anca ır mı r Köy tamamile tahliye edilmişti. ;:;::;; J ... A • on ara emış er ı. zam ar 

\' ·r · d" v ·r h.di · ık ta 1 mt""ışku··ı bu a IB w b b" 1 d =- nan çag·daşlannm seviyesine in- n mm·affakivetin bol bol teliifı ey- propaganda ve kü"tleler "--rm· de u. .. ı esile gönderıl ı. azı e a sesız a ı oyuyor, ~ınm:ıs - una ragmen azı ma ar a ışık var- - J uz.c 

b"!}arıldı ve takım avdetinde tank ğır yükten çabuk kurtulmak istiyor. dı. Demek oluyor ki bu evlere düş- : mesi~i bil_mezler, hatta onları an- lediğ keyfiyetidir. tesir yapmanın dahiyane ilmi as-
1'?18.nialarından başka kayda değer bir Almanya gibi fişek bakımından tü- man avcıları arasıra. sığıyorlardı. lamaga bıle muvaffak olamazhı.r. . 1ngilterede propaganda birinci kerlerin kalbine kat'i zafere itika- ı 
t-ey görmediğini rapor etti. kenmek bilmez bir membaııı arkasın- Süvarimiz köyü tararken taburda ilk Propagandayı yahud kendilerine derecede bir silfıh gibi telakki o- dı topuz darbelerile tekrar sokmak 
~si günü ikinci bir keşif hare- da bulunduğunu bildiğinclcn mi, ne- köyden 2 kilometre mesafede bulu - =- pek eskimiş, pek amiyane, vakti lwmyordu ,halbuki bizde mevkisiz ıçin nasıl çalışmışlardı? 

k,,... k d" Al r · r· • h 11 w t d ;;;; germiş gibi göriinen muhteviyatı- ı·t·k l km k --~ı Yapıldı. Bu sefer bu vazifeye i i ır, man ne erı ışex ama ıgı e - nan ikinci bir köye, kademe halin e, ~ !s po ı ı acı a:m. son e e . parçası Birçok defalar, Cenabı Hak be-
~kırn memur edilmişti. Takımlar mek istemiyor. . . . doğru yola çıkıyordu. !li nı tenkide herkP-sdE'n ewcl müsa- y:1"1ıud gaz~<:e ıdarehanelerınde ha- ı ni propaganda servisimizin aciz 1 
'
1Ududdan 3 kilometre mesafede bu- 1 Yarım saat kadar kcmah ıhlıyatla Tabur köye bila hadise saat biri == reat gösterirler. Onlara daima ye- kır ve mutevazı kahramanlann h d . d . d 

1 
. 

hı-.a_ 1 , ;;;; ni yeni şeyler lazımdır. Onlar te- . 1 t l·I . ,... . ... k b" dam ya u ıra esız a am arının yerı-
_,&4Lll N ..... köyüne kadar ilerlediler yol aldıktan ve ancak 3 kilometrelik kırk g..re vardı. On dakı"ka sonra kö- -- ış e ece. crı ... uı.'Ucu ır ar k 

1 
.d. il d 1 ·n 

" b ~,., Si nevvü ararlar, halk kiitleleri nez- . ne oymuş o sa ı ı m ca e em 
11.e U k.öyiın.· düş~an taraf .. ın.dan tah-ı b. ir. m. esafe. katettikten sonra tabur, ye giren ilk araba altındaki düQman = demcktı. muk dd t başk tur·· lu·· olacagıw 
~ - '"' §il dinde siyasi muvaffakiyctin en öl- . . a era ı a edılmış oldugunu gordiller. Bu- ıkıncı keşıf takımının o gece rapor lağımını patlatıyor ve bu suretle bir ~ ...... d.. 

1 1 
Ç .. k"" Netıcesı, her şey hesaba katılır- fikrile muazzeb oldum durdum. 11~ ÜZerine tabur eylfilün yedinci ettiği köye vardı. KöyUn ilk evler~ iki neferimiz ölilyor ve yaralanıyor- ~ durucu uşmanı 0 ur ar ..• un u sa, Eıfıra müsavi olur. 

0 1 
d ·ık d f 

1 
ak k 

tunu akşamın saat onunda heyeti önünde yine keşif maksadfle ilen du ki bu harbin ilk maktul ve mec- '.ia bir propagandanın teşkılatı \'C ay ar a, ı c a o ar , a-
uırı\Uniyesile hududu geçerek Alman gönderilmiş süvnrilerimiz?e k:ırşılaş- ruhlan işte bu neferlerdir. ~ muhteviyatı kemli arzulan istika- YED1NC1 BAB derin hainliğini hissettim. Beni 
loptaltıa.nna girdi. tık. SUvarilere köyden bir kaç el si- .., ...,,_ ...,_

1 
=- metini takib eder etmez her türlü / N K 

1 
L A 

8 
öyle bir yerde tutuyordu ki her-

"' b 1 Aı. lın k u ,, "kta d ! .. e •JK rAMr ~ tecanüsü kaybederler, aksini tak- hangi bir zencinin tesadüfi bir 4a uruınuzun hududu geçtiği mm- huı atı ış amma pe c z ı mı t" a N"tek" rt . b h k d 3a1 
tak Alın 1 b. k r· k ı ım e esı sa a er en en. .§§ dirde de dağılıp giderler. a izde düşman proj'.'11.gandası hareketi bir kurşun darbesile ye-

1 b a ormanlıktı Geceleyin ormanlık olan an avcı an ır aç ışe k""yün ta f zd . 1 ed"ld" w. _ 
ir · . b b h ı · •-- 0 ra ımı an ışga 1 ıgın - ~ Propaganda kanıksamış küçük ı 1915 sen sile başladı. 1916 re serebilirdi. Halbuki başka bir 

hL lllıntakada her an bır baskın teh- yaktıktan sonra se ze a çe erı "4Ua.· d h be . b" hald k 1 = 
<t11:.....:- ' b" hald .1 1 · lf dan 1 ve ormanlık mın en a rsız ır e çı age en ve 31 beylere muttasıl meraklı vakit ge- dan itibaren, git.tikçe .şöhret bu- m. evkidc. v.at:ı.. na başka hizmetler 

1 -111e maruz ır e, ı er emenın ın savuşmuş ar - t b·ı d h 1 · ed"J tüf W• rtı -
ile d bab takd" tak ·1t· t · 1 z te b · · a ı er a esır ı en egı sı n- ~ çiren vasıtaları temin etmek için !arak devam ettı ve nıhayet, 1918 ifa edebıhrdim. 
d eJnek olduğunu er ı ır e- aya ı ıca e mış er. a n u mını d 1 b" "ki tr Al f . d b ..,... 
etle · · dU tal Ud faada a ası ı ısı e 1 man ne erı e u 1 yapılmıa bir şey degı··ıdir; o kanaat b.aşlangıcında, hakiki bir dalga ha- ÇUnkU ben da.ha o zaman bun- ı r. mını şman pof:l annın m a h b" "Ik .. "d" .,, 

l 
l{;.rşıl~tığımız ilk mania 5 _ 6 ey- fazla ısrar etmemeleri hususunda e- ar ın ~ esırı ı ı. . .. ;; ,.e telkin içindir. ikna edilmesi imde kabardı. O zaman, bu mef- da muvaffak olabileceğime inana-

fll r--1 k "f 1 takunı- ı mir alınıa oldukları da muhakkak Bu düşman neferı koyde arkadaş- E5 mevzuu bahsolan kuvvet de kütle- kQre avcılığının neticelerini a- cak kadar kendime mağrur idim. 1 hı, __ ~~ eşı yapmış 0 an ~ ı · b" Fr k ·1 - d b 
~ rapor ettigı~ · tank baraJ"lan oı- ı· idi. 16 _ 17 ilkteşrinde de bizim mUf- annın yerme ır ansız uvvetı e = dir. ırntıe ise daima, o ağırlığı i dım a ım takib ka il oluyordu. Fakat ben nam ve şanı meç-
d k 1 h t• d ··zı . f 1 - o d d"0 

U. Bu nılniaları beygirli ve inotörlü rezelerimiz böyle bir emir almışlar- arşı ~~ca ayre ın en go erı a = çinde, b~r. fikr~ anlıyabilecek hale r. ~: !~v~~ .~avaş .... ~şm~nın is- bul bir insandı~, sekiz milyon a- g 
lra.baıanmızın aşmaları tabii mUın _ dı. Yalnız bizimkilerin böyle bir emir taşı gıbı açılmıştı. = gelmek 1çın, bır zamana muhtac- tedıgı gıbı duşunmeyı ogrenıyordu. dam arasında hır J;atırlık kayıd - =ı 
~ olaınadığından hayvanları çö- almış olmaları makuldür. Zira bizler w Köyün evleri, yoll.~rı, civa:~aki a =-~-: dır. En basit mefhumlar bin defa medHiı_ç.·bir Alman aksülimeli görül- dan ibarettim! la 
ıllp ağırlıkları kol kuvvetile nakil için biraz vakit kazanmak biraz daha gaçhk mıntakayı duşman lagımlar- tekrar edilmeden hafızasını onla- Binaenaleyh, susmak ve vazife-
llletburıyeti hasıl oldu. malzeme yığmak, bir İngiliz neferi- la tıka basa doldurmuştu. Eylfılün ra açmaz. Hakikatte, ordu, zeki ve irade- mi bulunduğum mevki<le ve azami rg 

8ir kilometre mesafede Alman nin Fransız topraklarına geçmesini sekizinci günü akşamı bize iltihalt :.= Parola muhtelif taraflardan ten- li şefinin şahsında, bu saha ü~e- surette iyi yapmağa çalışmak i- §1 
hudud gilmrUk kulübesini gördük. temin etmek demektir. Halbuki Al- eden istih?,iı.m kıt'alarımız daha ter- =- · ed"l bT Fakat her "zahatı · d d k k b ı t k · b d .. M 
•caba kulltbede kimse varını idi? manlar için kaziye ber akistir. Bu 1- (Sonu 7 inci sayfada) '111a~lllııııııuılnmııiiiıuuıınnınm1111ıuu.1111ınÜomuilnınıınlmmnnnİnmıuınllıalniıID~ın--···mıniBEnmiôımoınıv ....,, 
~ A be, kara manda, daha ne du- - Haydi, Padişahın başpehlivan -

llll? .• lan ... -. . . .. 
'9 ~ I>aba, dinlenınedin ıni ahretlik -- Haydi, bedavadan yer içer ta -

kımları... · -. . . . . 
- Te hey!.. Kalk be 1 •• -. . . . . 

- ..... 
- Meydan yeri kuştUyü yatakta 

deprenmeye benzemez. 

~ 26 SENE BAŞ PEHLİYA"LIKEDEN MEJHUR 
~· ~.... KEL ALiÇO NUN GüREŞLERi 

bu ht".rifi sürdüreceğim ... tekrar kapıştılar. 
Fakat; Aliço daha hila meydan 

- Rahatsız olmayınız pehlivan! .. yerinde duruyordu. Nihayet; bir şey 
Arabın, damarlan ayağa kalkmış- yapamıyacağını anlayınca; meydan· 

tı. Çtinkü, Padişahına lif oluyordu. dan çekildi. 
Hem de, Makarnacı ve Kara İbo, Sul Aliço; söyleniyordu: 

Noı aa y AZAN : M. Sami KARAY EL tan •• vJzin ba.şpehlivanlan idi. Aliço - Kahpe susaklar, güreş meyda· 

- ile . , - · · · · • - lyi ki benimle 
_ Pten, duraladın be.. - Başpehlivanlığı irade ile değil, di ... 

kim oluyordu. nını da çengi işine benzetmişler ... 
beraber gelme- köleden başka nesin efendimizin ya- İhtiyar pehlivanlardan mtlrekkeb - Görll§tirUz yarın .. 

.... ~-· · • • meydandan almalı •• 
nında ?. hakem heyeti; şu yolda kararını ilin AJiço da; sırtına bir peştemal ata-
Makamacıya da dönerek: etti: , rak

1 
bir yere oturdu. tbo ile Yörük 

~~; Aligonun bu Wları ti- _ •........• 
·oqe olduğu rd yağ k 11rm k - Vallah; başımız derde girerdi .• ~ ye en a a SL a Seyirciler. ve bunların içinde bulu-

- Pehlivan; kalk çık ortaya, gös- - Yarına da güreş olduğu için, Aliyi seyre daldı. 
ter Padişahımızın kuvvetini?.. Kara 1bo ile Yörük Alinin güreşi ne- Kara lbo; yetmi§ okkalık Yörüğü 

. F'akat, yanındakiler! tuttular, nan paşalar, vezirler, kumandanlar, 
~' Makarnacı da Aliçonun valiler, beyler, ağalar Aliçonun bu, 
~tacı::! olduğunu biliyordu. Azılı ve korkunç söylenmelerine hep birden 
t~ olan bu adamla dalaşmağa susuyorlardı. 
~ ~. Sonra, i9 kana kadar va - Ali ağa; kulaklarını tıkamış, ya-
'ibcu. İYisi ıni susmak daha mUna - nında bulunan kahyasına: 
~ - KAhya, görüyor mU8Ull deli he-

lttt)t,-~es, Aligonun bu meydan o - rlfl ? .. 
!'da .,ı.uıa hayran olmu§tu. Aliço; a- - ••········ 
t~ bir de, §U korkuu~ liflan aar - - Neler söylüyor be''·· 
~~ - .......... 

Kahyanın dili tutulmuş susuyordu. Makarnacı; Aliçonun ne olduğunu ticeleninceye kadar beklemek llzım. ortadan çıkaramıyordu. Arnavudoğlu 
Makarnacı ve Kara- tbo ile saray hl- bildiği için ağalara silkfuıetle ce - İhtiyar cazgır; davulları, zurnaları kadar çevik, onun kndar mahir, 0 de-

dı ~al d b" k raklı . vab veriyordu. durdurdu ve ahaliye uunlan ilan et- rece zeki olan Yörük Ali Kara !boya m ag ann an ır aç me sıya- w • • ti: 
hi d be abe elm. 1 d' Bunl - Aga hazretlerı, her şeyın vak - meydanı dar getiriyordu. 

e r r g ış er 1
• ar, t• c h k h · ·· Hak h · · k ril Kar Hatti b · k · d yüz Ali Mak d k ı var... azgır ve a em eyeti gu- - em eyetinm ara e a , ır eresm e yirmi ok-

çonun, .arnacıya ~ey an ° u- reşi ilin etmeden meydana çıkılmaz.. lbo ve Yörük Alinin güreşleri bitin- kalık hasmına bir çapraz topladı ve 
~asını ~e Padışah falan li.flan etme- _İyi amma, gormuyor musun ne- ceye kadar güreş olmıyacak, yarın da stlrdU. 
sıne sinırlenerek: ler, neler de söylüyor bu, herif?.. gUreş olduğu için gallbler yarın tutu- lbo, uçar gibi geri geri gidiyordu. 

- Gozu kor olası kel... Neler de - Uymamak llzun ağa hazretle- pcaklar.. Mağlftb olmak üzere idi. Bereket ver-
söylllyor ?.. ri.. ' Bu ilin üzerine, ctavullu ve zur- sin cabuk şıynldı ve alta dll;ıtU. 

1 - Baldın çıplak herif!.. Sen bir 1 - Yallahiı !"'ali paşaya sôyleyip nalar tekrar çaldı. lbo ile Yörtlk r0evamı varı . 
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Edebiyat Kitablan lçin1 
cEsHE MEKTusLARı AADVO '•=:=r:~!:'!r.:!~~ 

Müsabaka AçılacakHarbin ilk Kurbanları P~~ ;:':S;~rE.=: 
. . Ve Alınan Alman Esiri 12.30 ::=:.p:et ... t eım:izd.. om ~ biti • 

Tarkce Ve Edebıvat Komıayonları ayan, 12.35 Ajans ve meteoroloji ~imiş, evvelki gün de nahiye k .. 
1 .., haberleri, 12.50 Türk müziği "Fasıl eı tamamlanmıet;ır. 

B K • bl LJ kk _J B • [Bat tarafı 5 bici •yfamnda] Öğleye doğru köyün arfta tarafın- heyeti - Kaneık p~ . Bu toplantı da, memleket mesele-
Ü l iJ n ıta ar na ınua ır leri kurumadan bu li.fımlardan bir dan yaklaşmakta olan bir silvari kı· Çalanlar: Hakkı ~~. Şerif, ileri, samimi münakaşalar ile geç • 

R 1..1 l ikisini bulup çıkardılar. Demek olu- tamnın nal aeelerhıi ifittlk. Bu da ne İçli Hasan Gtlr Hamdi Tokay Bas- miştır. Bilhassa tzmitte vapunıuz • apor nazır ıyor yor ki biz yirmi ~ört eaat farkına tdi? nenye gön~ olduğumuz ri ttfler. • • luk derdi, odun ve kömür ipt.P.ıAn, .. 
_ bile .varmadan liğımlarla dolu arazi süvari k~ mtifre2mız o 1aat~. a':· Okuyanlar: Celil Tahsin, 14'17.ey- harab olan tarihi eaerler, d~ 

Liae . w --. - • • • bir tlzermde gezip dolapuftık. Ve bu det etmif o.amar.dı. Fazla gtirülttl yen Senar Mefharet Sağnak Safiye sanayii, çırak mektebi ve lise açaJ -
kitablannın yanlışlıgı etra • J komıayon, türkçe ıçın de ayn liğımlardan ancak ikisi infillk et- yaptıklarına göre süvari kuvvetinin ~ k ' ' h · tem· .. ı;.ııı • bah · slerf et 

fanda yapılan tetkikata devam olun- komisyona ihtiyaç gösterilmietir. Bu mişti. dost bir kuvvet olmaeı yUme doksan o ay. " ~sı,d şe r: b ıui ü ı ka 
1llakt.a.dır. Bu işe önayak olan li maksadla teşkili llzımgelen heyet Bu vaziyet kartıeında bütiln tabu· dokuzdu. Maamafih harb bu. bilinir ~3.30~H.30 Küçttk orkestra - 1 ın a kço arare m na ~ 
edebiyat kitablannın yanlışlığı so • de f(Syle tesbit edilmiştir: nm nasıl derin bir oh! çekmiş oldu· mi hiç? Bütün mevcudiyetim.izle ku- Şef. Necıb ~... . 0 muş •.. onuşulmı~. 
nunda orta sınıfların da türkçe ve e- Edebiyat komisyonu: .Murad Uraz, ğunu takdir etmek mUmktlndtlr. lak kesilmiş etrafı dinliyorduk. Ni • sü:ti-; Wil~~~~: K~çilk bale~ Yenı ıdare.h~yetme. de aleni reyle 
debiyat kitablannı tetkike memur Süleyman Şevket, İsmail Habib, Fa· lki bölük köyün fimallne yerle§ • hayet fransızca koyu bir küfür işit - h~ . ift 1 ~~~artz. tıkba Kemal Öz, dişçı Ki.mil. Hak1? Gttn
edllen komisyon yarın yine İstanbul ruk Nafiz, Hıfzı Tevfik, Hakkı Stl • tiler; iki bölük te birinci köyle tik ve derin bir nefes aldık. ltalo 1:o!i· ifıkbahUv~,, '! - düz, Kemal Selçuk, Ke~tecı Sabri. 
kız lisesinde saat üçte toplanacak ha, Behçet Yazar. ikinci köy arasında bir rabıta tesiıı Bu ka~r müstehcen bir küfllrün Ral h Ben ~ ~ Bebekik 81~ • fil v~ ~d .Demirsoy eksenyetıe .._ •e edebiyat kitablanndan hangisinin Tllrkçe komisyonu: Tahir Nejad, edecek surette mevzi aldılar ve saba- kalblere 0 derece engin bir ferahlık . Pd a

1
. ~· k er pe

5 
rısıFr - çılmışlerdir . 

.___ · · Bedri K ı K ı · alliml ı . . . " w . . mın en neşe ıyım şar ısı, - e- - , -q,ngı komısyon azası tarafından ema ve o eJ mu er n- hm u.at yediamde bır süvari böltlğü, vermesine sız de 1&3ın, ben de 1&1&· d · k H' . 
0 

da b' .. Ot bll fi 
tetkik ve rapor edilmesi cihetini ka- den Baha. bet altı kilometre solumumaki Uçiln- yım. Demek ki dünyada her şey nis- derıuruc ~~Hpmalaknn. krmanilze . ır cuce O ... O ç•rp 
tarı .. ntı U . . yor şar ısı rme var - Hal'i ğl 1h . dare tm kte 

"""9 racaktır. Bu komisyonlar yarın saat çte cU köyü ışgal edecek olan alayla ta- bidir ve sulh zamanında herkesi çil& yasyonlar 6 _ Leo ld. 1s ı o u Ranın ı e e 
Çarşamba gUnil yapılan toplantı- toplanarak kitabların tetkiki işini&· burumuz arasında rabıta tesis etmek den çıkarabilecek ağır küftlr böyle 1 d'I ." .~P t . po · panya olduğu 1651 sayılı taksi Beyoğlunda 

da; Ankaradaki toplantıların netice- za1ar arasında taksim edecektir. için ileriye gönderildi. Bu suretle 
1 
tehlike anlarında hazan en kuvvetli m;; de,~ 0 purılS 

05 
Memleket Jo7.ef adında bir şahsa çarparak ba.· 

il bir rapor halinde tesbit edilmiş ve Bu suretle çalıflllalann& başlıya - yirmi, otuz sUvarimiz, ormanda kay- müsekkin tesiri de yapıyor!... aa .. t. g~, . teo l .. h şmdan hafifçe yaraladığından suçlu 
...__ " rta il l' ıfl h ı---·- h b' bolm ukla 'b' b'tl · · h · - ayan, a3ans ve me ro OJl a- för akal ralı hastaha. ""'UlCl8. o e ıse sın annın er cak olan komisyon aza~uuu er ı- uş çoc r gı ı za ı ennm a- Nıhayet saat 23 de taburumuzun be 1 • 18 .,11: MUz'k "Rad _ ıo Y anmış ve ya 
ı..ı_. • · ki bları tkik ri d ı.. .... k h' b. kıl · ı.. .... 1r .. b' · · r erı, .~ ı yo caz or kaldı 1 tı """ ıçin ayn ayn müfredat progra- ri uhdesme dilfen ta te tasın an ~ a ıç ır avuza. yerme ~ ır tabur gönderıldi, kestr 19 00 Çocuk ti 

19
.30 neye n mış r. 

lllı yapılması ve bu programlar& gö- ve mUtal~ .ko~isyo~a şifahen m~lik olmakeızın kendil~ne tama- biz de hududa a~det ettik. Hududa Tllrk ':fiziği. · aaa ' - - • • 
re ttlrkçe ve edebiyat kitabları yaz- veya tahrıren bildırecektır. Bu su • mıle yabanc.ı ormanlık bır mıntak~- ~~rmca .karargihımıza varabilmek j Çalanlar: Cevdet Kozan, Ruşen Japenya, Mekalkaya yep. 
dırıınıak üzere bir müsabaka açılma· retle ~eticel~ec~ olan. tetki~atın da bir baylı mesafe katedeceklerdi. ~çın 20. kilometre daha yol tepmek Kam, Refik Fersan, Cevdet Çağla. blı t•htelbahlrlerl 
il lUzumu kaydolunmuşt~. . heyeti ~umı~es.ı ?e Ve~i.lete bır ra- Müfrezeye kumanda eden süvari ı "8.betti. l _Okuyan: Sadi Hoşses. vermiyor 

Bu arada edebiyat içın ayn bır por halınde bıldirilecektir. mül&ziminin .. bu ~~.bu~. yararlık .bk ketif hare~~tlerine i~tir~k eden 1 _Suzidil peşrevi, 2 _Tamburi Meksiko, 
25 

(A.A.) _Gayri resmi 
ve cesaret gosterdigmde şuphe yok • m'Ufreze efradı dort gecedir goz kırp- Ali Ef _ Suzidil ağır semai· "Kani b' b d - w 'ldiw. .. 

· lardı T b . · · ır mem a an ogrenı gme gore, 

Y 11 k tur. Müfreze hareketinden yedı saat mamış · a urun mütebaki dı - yadı lebinle 3 - Nuri Halil Poy. J M k 'k yük" :ı.- tin be el 

ümerbankın 
Bilinçosu 

1 1 . " • aponya e sı o wue e yn • 
sonra ve alayla teması temın ederek ğer efradı ise iki gecedir uyumamış- raz - Suzidil şarkı: "Sevda elinin,, , -1 1 · t d 1 yısil · edilen 
d.. dil k d. · d beki . B w mı e vazıye o a e ve mşa 
o~ ~e en ısın en enen vazı- leardı .. una ~~ kıt'alann neşesi 4 - Cevdet Kozan: Ud taksimi, 5- bütün tahtelbahirlerin memlekette 

feyı mükemmelen de başarmıı oldu. tamamıle yennde ldı.,, 1 şe~f tç~i _- Suzidil şarkı.: "Hasretim kalması hakkında verilen karar üze. 
çoK eskıdır,, , 6 - Haşım Bey - Su- rine Meksikanın dört sene evvel ken· 

D h • 1 • v k • 1 • F • k zidil şarkı: "Mesken oldu biz.e dağ- disne wnarlamış olduğu tahtelbahir· 

.. a ) ıye e ) ) aı lar,, • 7 - ..... - Suzidil şarkı: "Cana Jeri teslim edemiyeceğini bildirmiştir. 
( Bqtarafı ı incide) ]mum yilnlU mamulat satışı 4 milyon gamı aşkınla gezer oldum,,. 

~rdeıı. sonra, ancak bu aylarda 734. 766 liradır. Bu rakam 1987 de o t k A t k d 2 - Okuyan: Yelek Tokgöz. SADİ 
' ınevzuu bahis bllinço ve kir ve yüzde 34 il devlete yapılmıştır. "Suphu bulsam sinei safında,, , 2- ~ 
~ edebilmesi mümkün olduğun· 3.451.091 lira idi. YUnlU mamulitm z r a n a ya a 1 - Udi Mehmed - Şehnaz şarkı: ~ 
~ hesablannın tekemmfil etmiş Deri ve Kondura: Udi Ahmed - Karcığar şarkı: "Gö • · · 
1ıir halde umumi heyetlere aevkedil- Beykoz kundura fabrikası ham ( Battarafı 1 incide) lolarak yqamak bahtiyarlığına er- rünce ben seni,, , 3 - Bedriye HO§- ~t6"!. SA• ·ONU 
llleJrte olduğu şüphesizdir. maddesinin % 85 ini haricden teda • hududunda karşılanan Vekil trenin mit bulunuyorsunuz. Burada sizleri gör.· Muhayyer şarkı: "Güneş doğ. ._ 

lfeyeti umumiyelere takdim edil • rik etmektedir. Bu itibarla fabrika dört saat teahhurla gelmesine ve ha· I! meserretle selamladığım zaman Türk du damlara,, , 4 - Nezahat - Mu - Uer akşam Bayan Mualla, Sal& • 
~ Ur.ere hazırlanan evrak ve ra • klering ve döviz tahdidatmdan müte- vanın yağmurlu olmasına rağmen Hatayın davasını ilk defa ortaya 8 _ hayyer şarkı: "Yol verin dağlar,,. haddin Pınar ve arkadaşları. 
~ üzerinde hulisaten hazırladı· essir olmU1tur. İskenderun istasyonunda mülki ve, tan EBED! ŞEF'in yU.kaek hatırası ö- 3 - Okuyan: Mustafa Çağlar - Tarihi kostümlü tablo 
~ ınalfmıatı aırasile karilerimize 1938 senesi zarfında 145.389 çift askeri erki.n ile Parti ve Halk.evi he· j nünde hürmetle eğilirim. tık defa o- Halk türküleri. SAZ, CAZ, KABARE, v ARYETE 
llııediyoruz: sivil kundura ve 1436 ton mamtll de- yetleri ve kesif bir halk kütlesi tara- nun dilile ifade edilen bu dava onun "Çıkayım gideyim,, "Koyun beni Büttın aml h 'çkisls 

Sömerbaak ri imal etmiştir. lmallt 1atıe yektlnu fından hararetle karşılanm11 ve gece- büyük ve kudretli halefi tarafından yükseklere,, "Dağlar dağlar viran progr .a er pazar ı 
İdare heyeti raporunda evvelemir· 3.581.290 liradır. Bu satışın yüzde yi lskendenında geçirdikten sonra yaşatıldı, ilerletildi ve dost dev • dağlar,, "Alişimin kaşları kara,, Çaylı matine. Tel. 43776 

le Pankaya merbut fabrikaların iş • 81.87 si devlete yapılmıttır. dün sabah Kırıkhan, Reyhaniye ka - letin de hüsnüniyetile bugünkü me- ''Köşkiim var deryaya karşı. • • • 
letırıe faaliyetleri hakkında izahat Jlltld: aalarıDı ziyaret ederek -saat 13 de sud neticeye varcbnldı. Türk milleti 20.30 Konuvma, 20.46 Türk mUzi- ·re p eh a ş 1 Dram 
!'tibnektedlr. Bu izahata nazaran Klğıd sanayiinin ham maddeleri Antakyaya varmıştır. Dahiliye Ve- 1 mazisinde bUyük kahramanlıklarile fl "Faaıl heyeti,, , 21.30 Müzik "Cu-
81lınerbankın beş pamuklu dokuma 1 hemen hemen klmilen haricden gel- kili e_ehrin medhalinden itibar~ cad 1 dünyaya tın salmıştır. Belki yarın band - Pi:,, ,22.00 Memleket saa~ a- kısmında 
~ 1938 senesi zarfında ceman mektedir. Bu maddeler daimi olarak delerı dolduran kadın erkek binlerce başka imtihanlar karşısında da ka- yarı ve a3ans haberleri. 22.15 AJ&ns ?azar gilndUz 15.30 da 
lae6 ton pamuk satın almıştır. Bu temevvüç ettiğinden maliyet fiyatla· vatandaşın içten ve samimi tezahü- labiliriz. Taşıdığı kanı TUrk kahra- spor servisi, 22.25 Müzik "Cazband- Bu akpm 
hkfin ayni fabrikaların 1937 sene • rma müeuir olmaktadır. 1938 senesi ratı arasında Halkevine gelmiş ve manlığının bitmez tükenmez misalle- Pi.,, 
~ki mübayaatına nazaran 87M 'zarfında haricden 11.f56 ton sellfiloz, Halkevinin balkonundan meydanlığı rini böyle bir vaziyet karşısında ka-l 23.25 23.30 Yannki program ve 
tOQ artış ifade eylemektedir. Rapor- 330 ton şap, 22t5 ton reçine, 483 ton dolduran kesif kalabalıfa hitaben şu lındığı zamanlarda bütün dünyaya kapanış. 
llt bu artışın 1939 senesinde 12.161 kaolin, 10.000 metre miklbı odun mil nutku söylemiştir: tekrar göstermeğe muktedirdir. Her gtln yalnız kısa dalga 31,7m. 
~baliğ olacağı işaret edilmekte • bayaa olunmuştur. "Kahraman Hataylılar, sizi her Aziz Hataylılar, çalı§mak ve me- 9465 kc/a postamısla neşredilmekte 

20-30dı 

ŞERHİN 

• •• 
latlklil Caddeeillde Komedi ıllt. Bu yektln umum Türkiye ürtih· Fabrika 1938 senesi içinde 9742 noktasında say • kahramanhklan· sut olmak için önilmtızde hiç bfr mi.nJ olan yabancı dillerde haberler saat-

~ ~ ıs ine muadildir. ton muhtelif cins ki.ğM:l istihsal et - nımı hatırasını sal. ., an aziz yurdu- yoktur. leri qafıda g&aterilmiftlr. •wnmııla 
l'akat Sümerbank fabrikaları iyi IDİ§tir. 1937 senesinde bu mikdar da- muada sellmlarken hayatımın en Çalıştığınız bu gür.el yurdu daha hanca Saat 18.00 ve 18.45 de BugUn saat 15.30 da 
~ pamuk istihli.lt ettiklerinden ha fazla, yani 10.537 ton idi. Bunun btlyük saadetini duymaktayım. Size mamur kendinizi daha müreffeh bir Arabca ,, 13.15 ve 19.45 de BtB MUBASIB ABANIYOl 
~ ihtiyacım teminde gün gün- sebebi siparişlerin azalmasıdır. değişmez Milli Şefimiz Büyük lnö - hale getiriniz. Bugün sizi idare eden Fransızca ,, 13.45 ve 20.15 de Gece saat 20.30 da 
.... lbtitkW&ta dt1fUlecektir. ÇUnktl 

1 
1987 de aatıe yekQnu 2.207.781 li- nüntın selimlannı getirdim. Tebeir e- ve sizden başka bir şey olmıyanlann - ... - .... - ..... _ -· .. •-• BIB lltJHAStB ARANIYOR 

Sec1e iyi kalitede pamuk istih • ra idi. 1938 de imali.tın azalmasma derim. J:?aima .. sizin rahatınızia:. ~e hakiki ve samimi arzusu budur. Sizi Rezalet çaluarth ... 
~edilememektedir. İstihsal ecpıen-ırağmen satıe yekQnu 2.286.060 lira- saadetinizle allkad~ olan. büyük saadetler dileği ile saygı ve sevgi Galatada Trabzon otelinde yatıp HALK OPERE'l'l 

de çoğu ihrac olunmaktadır. ya yükselmiştir. Şef beni .buraya vazıyc ızı yakın - ile bir kere daha llelimlarım.,, kalkan Yusuf fazla miktarda rakı Bugiln matine 
16 

da 
lt.ıalita gelince: Pamuklu imali.tıı Bet Yılhk Program: dan tetkike memur ederek yolladı - Vekilln Ziyaretleri içtiğinden sarhO§lukla rezalet çıkart-
~ seneye artmaktadır. Halkm 1 İdıu'e heyeti raponmda bundan son lar. . . . . Antakya, 25 (A.A.) - Öğleden mıt ve bağınp çağırdığı sırada ya • Eski Çağlıyanda 
~._kabiliyetinin tezayüdü sebebile ra ~ yıllık plan hakkında tafsillt . 1:'11'k milletim. vakıt vakı~ çetın sonra hükfmıet konağında tertib e- kalanmıştır. Tahkikata devam olun- Saat 21 de A & ·.;"lllllk de artmaktadır. istatistikle- venlmektedir. Bu plan birçok defa· ımtihanlara tibı t.utan tarıh son dilen kabul resmini müteakib Dahi- maktadır. Cumartesi akşamı ii~~~ 
t.c>.ı ~an 1938 senesi zarfında 36097 lar neşredilmiş olduğundan burada f. ~~ıarc;ıa en zalım şartlar altın?a liye Vekili Faik Öztrak kışlayı, bele- Gönül Balosu "'~ı 
tlı.....~uklu bez ve iplik istihlAk e- zahına ltlzum görülmedi. bızı bır. ım~ihana daha çekmiştır. diyeyi ve Partiyi ziyaret etmiştir. [ • 1 

• ] Yuan: Yusuf Süruri ~ 
~- Bu mikdar 1937 senesinde MaH ~uamelit "Aktif,,: Devrenın bUtün ~aranlı~lanna_ v~ Dahiliye Vekilimizin buraya gelifi Askerlık İşlen Müzik: Karlo Kapoçelli __.__... 
~. 1938 senesinde 28.838, 1935 Muhtelıf kanunlarla Sümerbankm yalnızlıklarına. ragmen ~rk mılletı münasebetile şehir baştanbaşa bay- •------------- -- -=====:::::::::=:::====:::-:::=========== ~e 27.196 tondu. Bu artışa sermayesi 80.500.000 liraya çıkanı - d&marlann~kı k~~ necıb ve yük- raklarla donanmış ve muhtelif yer - Ş11baya davet 
~ haricden memleketimize gir- mıştır. Bunun 41 milyon küsur lira- sek ku~tile bu ımtihandan ~mu- tere zafer taklan kurulmoştur. Dün Beyoğlu Yeril .Askerlik Şobe&la- Arnavutluk Bfltkonaa• 
~ ~lan pamuklu maıntllitı da ek- aı muhtelif şekillerde ödenmigtir. ~'f.fakıyetle çıktı. Tarihe hediye e~- akşam belediye tarafından Faik öz- dea: loaluiundan : 
: ~. bili.kis tezayüd etmiştir. 1938 senesi zarfında ödenen kısım t~~ büyük. kahramanlıklara b!r yen~- trak şerefine 75 kişilik bir ziyafet v& 333 doğumlu gayriiallm piyadele- Arnavutluk Krallığı milli bayra • 
'!14~ senesi içinde Tllrkiyede mev- 5.310.742 liradır. s~ı. daha ıllve etti. Yalnız bır eksı- rilmiştir. Bugtın de parti tarafından rin de bir kısmı askere sevkedilece- mm hasebile eehrihalin 28 inci sala 
laa~uklu dokuma iğlerinin adedi 816.107 liradan ibaret bulunan es- ğimız kalmıttı. O da ezelden ebede bir öğle ziyafeti verilecektir. ğinden, bu doğumlu eratın nüfus hU- gUnü öğleden sonra saat 17. 19 ara-
~ idi. Bunun ytızde ellisi Sü-.ham ve tahvilat cüzdanı, Sivas· Er· kadar Türk olan Hatay~a anavataıi ...................... , ..... -···-··-• viyet cüzdanlarile birlikte 28/İkinci· auıda, Konaoloahanede kendi koloni-
~ müesseselerine aiddir. 939 zurum, Merkez Bankası ve • Maliye arasındaki~~~~ perde ıkdid. dBundi~ Si~ Roosevelt Baharda tepin/ 939 salı gtlnü ıubeye mUra • alain tebrik ziyaretini kabul edecek-
~~ llihayetinde bu nisbetin %58 e Vekaleti tahvilatmın bedellerini gös- k~~ ıar.ı-un ~e ~u a er · • caatleri Hi.n olunur. tir. 
~Olacağı vi.dedilmektedi Fakat termektedir zın ve öte taraftaki milletdqlarımı. H b e·ı o· 
~için SUmerbank ~~indeki Borclu carl hesablar 5.605_.167, fi.. zm ytıksek k~ıkları .~e her ar 1 er ıyor 

1 ~ bugllnkU vaziyette kal- tirakler faslı 18.778.256, fabrika ve gUn artan enerjilen her manıı .~ • ( Battaratı ı laelcle ) lstanbul Vakıflar Direktörlüğü lıinlan 1 
~~~. ~~~~~~~~~~~~R~~~~~~----------------~~------·-~ ~: 1938 senesi zarfında 8821 yeni tesisler 14.545.973 liradır. ana va arasın ıç ır manı ı- lan hakkında ise, bu ınasraflann önU Kıymeti Pey pal'MI 

--~pamuklu satış yapılmıştır. Puelf: ~·Bugün artık yalnız kanınız. mtızdeki sene yalnız çıkanlmakla kal Lira K.r. Ura K.r. 
~bu rakam 7442 bin Jdi. İhtiyat faslında bu sene 39.647 li· la değil, her ttlrltl vaaıflarmızla Türk mıyacağını, fakat hattl bir kir da 

~ • ._.._: ralık bir tenakuz husule gelmi§tir. ve umumi yekQnun üst tarafına kay- elde edilecefini bildirmiştir. 1052 00 78 10 ÇakmakÇl)ar Dayahatun mabaJJeeinde Tarak· 
' ,-;: içinde Sümerbank yün Bunun sebebi fevkalide ihtiyat akçe- dedUmlttJr. Bununla umumi yekQn Rooeevelt, Amerikanın Londra çı1ar caddeelnde 680 ada n 212 panel No. lu 
~ --rıQl ~ ton kumq imal sinde muhtelif matltibatın muhtemel 197.018.415 liraya baliğ olmaktadır. büyük elçiai Kennedy ile Bri1kael bll- "l501,, metre murabbamd&ld Dayahatun vakfm. 
-~·Rakamlara nazaran yiln- zararlarına mukabil aynlan karşılık- Kir: yük elçhd Daviea'in Vqingtona ça- dan olan ana tamamı. 
~ " tı 80D Uç senede vasati ola • tan mUtevellld farktır. Kir ve zarar Iseaablarında banka - fınlmamıe oldufunu kaydetmie, yal- 317 70 23 83 Fatih Dtllgenade w yeni ~ mahaı. S ._:~~· Umum Tilrkiye İtfa tahsisatı 192.953, Bankalar nın safi kin 672.040 lira olarak gös· ruz bu iki bUyük elçiye noel tatilini leeinln eeJd Saraçhane w yeni GemCDer soka. 
S ı-._-aıuaıtt -4200 tondur. Geçen mevduatı 6.599.944, mevduat 6 mil- terilmiştir. Bu rakam 1937 senesine Amerikada geçirmek için izin veril- jında 26 metre murabbemdald ananın tamamı 

.--.cınuı TOO tonu haricden getiril- yon 860.411, tasarruf mevduatı 744 nazaran 466.541 liralık bir azalma eliğini tasrih eylemietir. 255 97 19 20 Fatih Defterdar Ahmed Çelebi mahallesi Beydi 
• bin 888, uzun vldeli istikrazlar 261 ifade eder. Bunun sebebi, bir ihtiyat bey sokak eski 8 ve yeni 22 No. lu ve 165.29 
l: dUearmek için çalışmakta- bin 612, borc senedleri 3.587.468, te- tedbiri olarak fabrikalarda ık e- ltalrada a tayyare dUttU metre murabbaın"•ld ananın t.am•mı. 
~ alruz ham madde ve ya- diye emirleri 42,018, sair alacaklılar dilen amortisman hesabına v'- ır kar Roma, 25 (A.A.) - lki avcı tay- Yukarıda yazılı gayrimenkuller satılmak tızere 15 gün müddetle 8Çl)I 
~ ~ m:ddesi hariçten ge - 20.990.489, tahsis edilmi§ kartılıklar fl}ıkl~ ayrılan ceman 909.038 lira· yaresi Ciampino civannda 400 met- arttırmaya çıkarılml§tır. lhalesı 4: 12/989 pua.rteai gtintl aaat 15 de len 
~;il~ lmmaşlann maliyetleri 1.395.331, kefaletten dolayı alacaklı- dır. Bu da nazara alındığı takdirde re yilkaeklikte havada çarpıoarak y& ı edileceğinden WibleriD Çemberlitqta Vakıflar ~ MıW'M 

• Kıymet .itibarile o- 1ar 5.~.562 liradır. kir yekQnu 1.581.097 liraya yükseür. ı re düşmil§lerdir. Pilotlar ölmüştür. kaleı:ıüne mllrac~ri., ~ 
Nazım hesablar 68.855.lM liradır 1 



1: Devlet Demiryollan nanlan 1 
Sırkeci gaı·ı mcydan:Ie planda gö.öterilcn yoUaı ın Topcka sistemi as

faltlanması i5i 28819,20 lira muhammen bedelle '~ ltap::ı.h zarf usulile 
münakru:aya konmuştur. Bu işin mU\·e.kkat teminatı 2161,41 liradır. 

Mün::tkasa 11 12 939 pazartesi günü snd 15 de Sirkc~;d(' 9. 1ş!etme 
binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilet-ln ayni gün 
saırt 14 e kadar kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva ede· 
cck olan kapalı zarflarını kanun tarifatı dairccind.e ko;nieyona vermeleri 
lazımdır. Şartnameler 144 kuruş mukabılinde Sirkecı ve:ınc.~indcn veril
mek~edır. 

Teknik Okulu Satınalma 
Başkanhğından: 

"9538., 

Komisyonu 

Yı d.·~do. h ı1ıınan okulumuz kalonfer dairesi için lü'!umu olan 26u ton 
Söm11<nk şartn ı es! !lıu"ıbince 7 12 939 tarıhıne ra::ıltlyan rcr""mbe gü
nu o:u1.t L > el' C:iımıi~ııııyunda topl:ıPacak olan komısyonumuz huzurun -
da :halesı vapılmak üzere kapalı zarf usulilc ekRıltmcye konmuştur. 

Kömiirün tahmin bedeli !'i928 ve ilk teminatı 445 liradır. Şvrtnanıeyi 

~ormek ve ilk teminatı y.ıtırmak istıyen!crin ek ,;luncden bir gün c\'\ c 
l c kadar okulumuza \e eksiltme günü de Yüksek Mühendis mcl'.tPbinc 
gel.ne'erı. 

2490 a) tiı arttırma. eksiltme kanununun taıifatı dur ··:.t! ta:'zim 
edilecek teklif mektupları eksiltmeden bir saat ev,. !ine kndar kom·syon 
ha kanlıgına makbuz mukabil•nde veni cektir. Postada vaki olacak teah-

ı:; 
o 
c .. 

YENi B&ll&B 
• s;ıeı 

1 EMNiYET SANDl~I ILANLARl] 1 

Yüzde 5 faizli ve sekiz sene taksitli 
emlak satışı 

S:E:MTl 
c ı ~ s ı 

iliuh:unmra 
Kıyıneti 

·-------·--------·· - . -·-
Kasımp~ada Hacıh!lsrn mahallesin-
de eski Camiarkası BUyükyo~uş ye
ni Biiyükyokuş sokağında t.>Ski 18 ye
ni 19 "No. taj 19,. !'~o. lu 
Beyoğlunda eski Pangaltı yeni Koca
tepc mahallesinde eski ve yeni Elma
dağı sokağında eski 103, 105, 105, 
103, 105, 105, 143, 145, 147, 149, 151, 
153 yeni 143, 145, 147. 14!1, 151, 153 
• To, it:, 

lki katta yedi odalı 

lki kargir c,· ı.'.ç cHk1din 3oo< 
ve bir fınnın 24. !!ia&se<ie 
J 9 hissesi. 

1 - A ttırma 5 Birincikanun ft30 tarihine düŞ('n ~;ıiı ~L:!.iı !ıaat 14 
den 1G ya kadar yepıl::ıcak ve gayr:menkuller en cok bedel vcrcn;.criu ' • 
tünde kalacaktır. 
. 2 - Arttırmaya giımek i~in muhammen kıymetın yüzuu 111 u oi·,~ 

tmdc pey nkçc::-.i ya.t:rma.k liizımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pe~in ve geri kalanı sd:ız ) rı l 
sekiz mii .avi tftksitlc ödenir. Taksit\Pr " 5 faize tabidir. 

•.!. - Tnkı-;id!Pr öclerıJnceyc kad:ır g-ayrimenkul Sanöığa birinci el·· c • 
ele ipotekli kalır. 

hur mazeret kabul edılmez. "95Si,, 

-ı ye daima pi~~~~~.~:!la~ev~8~!İ 
-~-~-~~~~~~o~l~a~c~a~kt~ır~.~~~~~~!I 

_ .. _ .. .. _ .. . 5 - Fazla tafsilat almak ve binaların fotoğraflarını görmek i:tıY n· 
lerın Sandık bin:ılar scrvi:;ine ıııürac·ınt evlcmeleri lazımdır. "0217,, 

J ~ {~- ~ \. • .. .; • .... ' 1 • J 

Sabah, öğle ve akşam her yemek .. 
ten sonra günde 3 defa dişlerinizi 

Baı, lJiş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılannızı derhal keser 

icabında gUnde 3 k•t• •llnablllr. 
Her yert[e pullu kutuları ıararl• lateylnlz. - ........ _ 
ADEMİ İKTiDAR 

H o YRMEDİB i N 
Tabletleri her eczanede bulunur 

(Posta kutuıu 1255) Galata, latanbul 

V AKIT, NAKiTTiR ... 
j porsiyonluk bir komprime ile (su ve ~- pyri hariedetl 

hiçbir madde llive etmeyi dötttameksbia) US ku.1'Uf makabDillde 
15 dakika gibi ima bir sa.maada Ragia ve ""ha.h bir eofra ı...r
bpblllrsialL 

llaraf ve methur lokantalanau7.da dalla bu d~reee ..n. bir oor· 
bayt iter w:l bnlUDkZRDIZ, 

• 

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

ÇAPAMARKA 
Mercimek, bmelya, ao1111cl veulr hababU aebu w ~ "-· 

pılmelerlnl ldlerlDlzde buhuul11nna11 Ouul etme,..., 
Yedek erzak: Tasarruf edilmtı servet gibidir. Bilhaesa dar ve 

aıiatak bir zamanda kıymeti daha çok takdir .edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her za
maa ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallanmz
dan &8 P'lllDI* bir komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi US Jm. 
rattu ............. 

Beflldal: ((APAMARl[A Tarihi tesisi: 19.11 

SATIŞ İLANI 
lstanb~l Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Halil ve Etem tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23755 ikraı 

No sile borç alınan paraya mukabil 53760 htMede 31360 hissesi birinci 
derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipo
tekli hissenin satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivu
kuf tarnfmcJan "4844,, lira kıymet takdir edilmiş olan Unkapanında Ya
V1tz Sinnn mahallesinin Ahır \'e Keresteciler sokağında eski 9, 9 mükerrer 
9 mükerrer, yeni 5, 7, 325, 327 kapı 604 ada, 2 parsel No. h önü Kercı-ı
tcciler caddesi, arkası eski Ahır sokağı, sağı 3 solu ı ve 11 harita No. 
h mahnllcr ile çevrili dükkanı olan kilrgir evin evsaf ve mesahası aşa
ğıda yazılıdır: 

Keres~iler caddesinde 825, 827 No. lı dükkan: Halen ıkisi bir 
dükkan halinde olup zemini çini döşeli ve kapıları demir ve istor kepenk
lidir. Buradan eski Ahır sokağına çıkan demir kapılı bir medhali daha 
vardır. 'i.,av.'\nı demir potrellere müstenid betondur. Diikkanda ahşab ca
mekanlı bir yazıhane ve bütün binada elektrik tesisatı mevcuddur. 

Dükkanın üstündeki bina: Buraya eski Ahır sokağından taş bir mer
divenle çıkılır demir kapıdan girilince bir sahanlık vardır. Buradan tah
ta merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. 

Birinci kat: Zemini tahta bir sofa üzerinde dört oda ve içinde ha-
lbı olan mutfaktan ıha.rettir. 

İkinci kat: Birinci katın aynıdır. 

tt('üncü k.-ıt: Bu dn i'dnci katın aynıdır. 

('ah katı: Bir odadan ibaret olup tarafeyninde iki tavan arası vardır. 
Binanın beden duvarları kargir olup aksamı dahiliyesi ahşab ve ba-

zı aksamı mtihtacı tamirdir. 
Mesahası: Tamamı 62,5 metre murabbaıdır. 

Yukarıda hududu, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün "53760,, 
hissede "31360 .. hissesi açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 28 11 939 tarihinden 
itibaren 937 324 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 937 324 dosya 
Nıo. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 -- Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin $o 7 .5 nis
bettnde pey \'t'Ya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
"Madde 124,, . 

~ADYOLi 
Diş Macun ile F1rç2lamahs1tıız. 

Çünkü: 
Bir defa fırı,;alamakla dişler ternıı· 

lenmiş olmaz. Ağız guddelerinin ,.e 
dahili uzuvların mütemadi if~u, 
dış~rdan mütemadiyen alınan ecne~' 
maddeler, mikroblar, yemek, içki, ~ı
gara vesaire, dişlere, diş etlerine bll' 
bir mikrob aşılar, arızalar husule ge
tirir. Bunlar birike birike niJıB.Yet 
dişlerde çürüme, etlerde iltihabi&!' 
başlar. Artık feliketi önlemek ve 
durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyat• 
elden bırakmıyarak 

dişlerinizi 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLİN ' le 
Fırçalayınız. 

3 - İpotek sahibi alacakWarla diğer allkadarlann ve irtifak hak- Galatasaray Lisesi Alım Sabm Komisyonu 
in sahlblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas-
rafa dair olan idd~m işbu illn tarihinden itibaren yirmi gün başkanlığından : 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetinme bildirmeleri tcab Mlktan Muhun1Ma F. İlk teuılaatl ~~ 
eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin Kilo Kurul) Lira Nev'i ~ 
paylaşmasından haİ'iç kalırlar. -3000-----70--)------~ ,-,M-ala_ty_a_çe_k_i_rd_e_k_U_,, __ 

4: - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna- 500 17 ) Kunı üzüm rezzaki 
mesini okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul 1200 20 ) Kuru üzüm çekirdeksiz 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 2000 25 ) Üryani eriği 

5 - Gayrimenkul 28/12/939 tarihinde perşembe günü saat H den 600 35 ) 2'i Ceviz içi 
16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda Uç defa bağınldık- 250 20 ) Kuş üzümü 
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 250 90 ) Çam fıstığı 
kıymetin % 75 şini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 500 35 ) Fındık içi 

511kk'0-
1939 ... t 
ı•,30~ 

diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrim,enkul ile temin e- 500 20 ) Kuru incir 
dilmiş alacaklannm mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın ._,_ _____ ____._ 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 2500 30 ; Taban helvası 7500 32 ) Taban 5 tıkkiOull 
12/1/940 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dör- _..t 750 25 ) 118 Pekmez 1939 .... , 
düncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına d 1300 25 ) Tel kadayıfı 15 e 
rüçhanı olan diğer alacaklılann bu gayrimenkul ile temin edilmiş ala- 300 20 ) Yassı kadayıfı _ 
caklan mecmuundan fazlaya ~ıkmak ve muhammen kıymetin % 75 şini --....... 
tutmak eartile en çok arttırana ihale - edilir. Böyle bir bedel elde edil- Galatasa;;y lisesinin mayıs-1940 son~~;- kadar ihti~~ 
meue ihale yapılmaz ve satış 2280 No. lu kanuna tevfikan geri hıra- miktarı ve muhammen fiyatlarile ilk teminatları ve ihale gün ve saa~.r.: 
kılır. karıda yazılı erzakın Beyoğlu lstildU caddesi 3'9 No. da Liseler ıı......-

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri- sebeciliğinde toplanacak okul komiayonunca açık eksiltmesi yapıla~ 
len mühlet içinde parayı vermezse ihale karan f esbolunarak kendisin- İstekliler şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret Odası ıeJ , 
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma- yıl vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve .saatte komisyona 

ğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müd- meleri. "~ 
detle arttırmaya çıkanlıp en çok arttırana ihale edilır. lki ihale arasın- .. •••••••••••• Dr. IHSAN SAMI 
daki fark ve geçen günler için c." 5 den hesab olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca bükme hacet kalmaksızın mcmuriyetimizce alıcıdan tahsil Or. Hafız Cemal GONOKOK ~·· 
olunur. "Madde 133,, I Belsoğukluğu ve ibtili.tlarına 

Lokman Hekim karşı pek tesirli ve taze aŞidJJ'· 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını Divanyolu SultanmalıınUd tUt• 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale kaıar pull .. ını vermeye nıcc- Dahlllye MUlehassısı besi No. 113 
burdur. Müterakim vergiler, t t ve tanzifat ve <l llaliye resminden Divanyolu 104 ~ 
mütevellid beledıve rüsumu ve ınüt rakım vakıf w ıresi alıcıya aid ol- Muayene &aatleri pazar hariç -----------~~=-"-
mayıp arttırma lelinclen tenzil olunur. t ·bu gayrimenkulün yukarıda gös her gün 2,5 - E salı ve cumartesi Sahibi : A. Cemalecldln ~ 
terilen tarihde İstanbul dördüncü ıcra mcırıır!uğu odasında işbu ilan ve sabahları 9 - 11 hakiki fıkara etriy&t müdiirii: llldd ~-
gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde s. ~ıh.,ağt ilin olunur. kabul olunur. T. 22398 ...... _. -.cr-~ Jer : il -


