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dDNLOK SIYAST - HAC'K ·aAZETESI . Her Yerde 5 Kuruş 

iya Rus Taarruzlarını Püs~kürttü 

'CEPHEDE VAZIYET 
Ruslar Pek Çok Telefat Ve Esir 
Verdiler, Mühimmat Bıraktılar 

b 

inglllzlerle Bir Rus Torpidosu Battı 

Fransızlar 
Helsinki, 16 (A.A.) - Finlandiya 

resmi tebliği: 
Şark hududunda düşman geniş 

mikyasta kazırlıklardan sonra Lei -
Ka~~da, d.üşman, Kareli berzahı- mala ile Ladoga gölü arasındaki mın-

G a 11
• p Ge 11· rl erse nın rnuteaddıd noktalarında kesif bir takada taarruza geçmiş ise de 5 tank 

topçu ateşi ve tank hima vesınde ta- · h b ı · b k k k . . • vesaır ar ma zemesı ıra ara e-
arruza gcçmıştır. 

------. . za püskürtülmüştür. 

fiklerin galebesi beşeri~·e
~et de\ t"esi 

fazla nik
hatlar
"lir ki, 

'I Punnu~Jokı cebhesinde, muhacim· ı ~ . . 
lcr bir ta:rafta püskürtülmüştür. Mü- TolvaJaervıde kıta.atımız ılerleme- 1 
t~·addid -düşman tankı imha edilmiş- ı ğe ve düşman malzemesi iğtinamına 
tır. (Sonu 7 ncide) 1 

Hariciye Vekilimizin ! 
CokMühim 
' 

Beyanatı 

Graf Spee'ye Verilen 
Mühlet Dün Gece Bitti 

Zırhlı tamir oldu ve Montevideodan 
Rio de Janeiroya gitmek üzere hazırlandı 

rn~-.--.. -... __.... 5 ---··-...--· .. -zıızz· · - -· 
' 

- 55§' 7 

Cenubi Afrika sularından Montevidf'ıOya doğru hareket ettiği bildirilen İngiliz &atfı hru-h gemilerindeıı 
Renovn diretnotu (Yazısı 7 ncide) 

_ .oııt Ciano General l'ranko ile 
bir arada 
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Ehli Beyt Peygamberin Nafı 
Baıında 1 oplanmış Bulıınuyordu 

-11-

E!kafın Yaptıracağı ı 1r OKUY ucu ''Vilayetle B~ledi~enin i ~::1t::::::. 
Tıcaret Sarayı - . . Ayrılması ıstenıyor !: ~::.-=.ı ~;:~~ ... :::ali~;:: 

k-b. b• DJYOR KJ !' y bu ay bidcu:etinde bir auhı.."'wn" a)• 
Eminönünde i ına ır J eni teşkilat kanununa deyJemJşı~ Yan~ ya,·a-:;,ilrtısacJS 

Unutulan vazife 
milyon liraya mal olacak Osküdarda Işıksız esas olan proje ve mali salında. sıkı bir işbirUği91 

dığı ve kapışıldığı sırada Peygam - İ İm · l.. D hT V k"l t• . Beled' l '----ımtın eden bu "n'-"'· nınnın •· berin damadı Hazreti Alinin meyda- stanbul Belediyesi ar Müdiıru- Ve Kaldırımsız Bir a ııye e ae ınm ıyeer uu.aıı ... m~ ... 
Bütttn bu ihtiras gürültüleri, hali· na çıkmaması da hilifet kaygısından ğünde. d~ Vali ve Beledi~c ~eisi dok- kanununda yapılacak tadilata aid kisleri yo.vnş yınaş meydana çıkJIJll· 

fe intibah meseleleri ve blat merasi- daha milhim bir kaygısı, dünya en- tor Lutfı Kırdar ve şeh~~n:~~c bulu: S Oka k projeler hakkında bütün belediyeler- ğıı başlamı br. 
mi esnasında ashabın, Muhacirinin di§csinin fevkinde bir vazifesi oldu- n~n ~akıfl~r _Umum .~ud~ Falırı Gazetenizde bir çok sokaklarda den Wsilit istediğini yazmıştık. Da· Fransız Maliye Nazırı Paul Re,·· 
kendi derdlerine, dünya işlerine da- ğu içindi. Kiperın de ıştırak ettıg1 bır toplantı kaldırım yaptırıldığını ve karanlık biliye Vekaletine gönderilecek taf • naud'nn tabiri n~çhile İngiliz - FraJI· 
ıarak unuttukları, ihmal ettikleri brr Medine fı.fakı yeni halife için refc- yapılmışbr. Topl~ntıda_ ~kafın 1s • mahallelerde binlerce elektrik 18.m- silat ve etüdleri hazırlamak üzere Be- sız mali işbirliği "zaman \"e me~ıı 
şey, bir vazife yok mu idi? dilen dualar ile çmlarkcn Hazreti tanbulda Y?Pa_ca?ı y:nı ın~:~t _mev . ." bası konulduğunu ve daha da bin lediye Reis Muavini Rifat ile Beledi- itibarile \'8."'idir.,, Filhakika, ta.rihıtl 

=ft- ti p b r v·efat edeli Ayşcnin hücresinde Peygamberin son zuu bahsedılmıştir. Ögrendıgımıze gc- lamba ile karanlık mahallerin ay- ye Yazı l§).eri müdürü Necati meş- seyrinde, bklilde mua'l"'Cn bit 
~e eygam e \T '-·~- !da · Em' ·· ·· d b'" gul olmaktadır V k"l t .. d ·ı "'"' t ,. · d"" t t• çmişti. nefesini verdiği bu basit fakat uhi re aıuıuı.r resı ınonun e u- dınlntılacağını okudum. Üsküdar ' · e a c e gon erı e • hasm11, ka'""-ı h:ırcketc geçen dc,•Je · 

Jırmı or saa 1 ge .. 1 b" ti t ktı Be cck etüdlerde 1stanbulun diğer taşra ·~ 
Son pey,.,.amberin mübarek nüşı ne muhitte çok hazin bir manzara var- ~lrud~ ırEm~ .. sarad ~'lt~P1~1catt.:·. sa- Eski Hamamda Kavak iskelesi so- lerde bile, İngilizlerle FrnnsrzJtıf 

b dı. e ıye ınonun e ıs ım ate ıgı - kag-ı kaldırımsız oldugı.· 1 !!ibi av- Belediyelerine nnzarruı hususiyeti e- 1ı.1 1 c-tu? ~ J h · ti · "b 1 1 ar:ısında.ki mali anlasmn. lmdar s 0 mu,,. · . Kö"'ede bir sedirde üstü kadife bir halardan ve Hnlig sn.bilinde yapıla- dınlıg-ı da voktu. Bu sokag-a da ı emmıye e nazarı ıtı ara a ınma t - il' 
Onunl 1 12.0 kım vardı? ':S ' ' J tadır bir ic:birlifrine tcsadi.if cdileımenıişt · 

. a m~gu 0 
• 0-rıu·· ile o .. rtnı· u·· bir yatak seıili idi. cak geniş yolun iç kısmında 2150 met- kaldınm yaptırılmasına ve biı' de _. . _. . .. -:.r ~ o 

k ki latan Üsa j ö d - h ı k Sıkı bir askeri brli•lıiığııı 
me ordu~un tekbll' :ı3-da_Iarı?~a uzanmıs bir cesed, hareketsiz birce- kaf bu arsaya 500 bin lira verecektir. masına ön olmanızı rica ederim. l yenı Beledıyeler teşkı.~at kanununa e- muan•en noktnlnrdald fikir ,e 
Medıne so a annı. çın . Bu yatağın içinde, boylu boyuna relik bir arsayı Evkafa satmıştır. Ev- elektrik veya ha\'agnzı feneri kon-ı _gren ııpmıze go~ azır anaca. ~ 

bile Hazreti Muhammedın . ~ın:n sed vardı. Bu hususta evkafla belediye arasında M halle saldnlerinden sas olacak olan bu etudde !stanbulda göriiş birliği Icıırşısında, nıil · 
mevcud olması, Ensann ıç ımaga- .. .. tam bir anlaşma olmuştur. Vakıflar H. }\arakaya bir müddet evvel tavsiye olunan ViHl- Jetlerin bayatrn1 idare ede.n btr~~c)1' 
hındaki post münakaşaları ve mü - B_u.rulısuz i cesed, Mu:umanl~rı~ İdaresi sabn aldığı bu arsa üzerinde yet ve Belediye işlerinin tekrar ay- csaslar<lıı. cb Wrle.-;rıwk tabii IJir ııı·· 
nazaalan, daha sonra mcscidde yeni nebısı :·~: r z:.an u:Y~ ;1"1 yapacağı muazzam bina için de 500 IKTISAD iŞLERi ı nlması istenmektedir. Bu suretle şim- tice olabilirdi. Nitekim, Ga:rb clc-
halifeye biat irin toplananların yal- H. a. zreti anını m m ar naşı bın" ıır· a sarfedecek bu suretle yapa • di birlesmiş bulunan Vila\Jet ve Be- • ı· ,·ıı· 

:ı d R 1 k ~ J mokrnsileriniD jktısadi l'e nın ı 
nız yeni halife etrafında halka ola • ı ı. . . cag-ı bı"na Evkafa bı"r milyon lirava us ar yapa lediye büdceleri tekrar ayrılacak ve lfı" cınt 

ed b 1 n1an h de J ziyctile en yakın obrak n aa · 
rak başka bir şey düşünmemeleri, Hücr e u una n epsmı al l aktır alacaklar ayrıca bir 'Vilayet meclisi de t""'kil O· • ~ iŞ· 

• ·· Ek · hl" beyti tcsk'l m 0 ac · ~,,. bulunan -Birleşik Amerika da, btı 
dinin esas bfuıisini bunlara unuttur- ~esülu rremın e ı :. ı e- Yapılacak binanın ortası beş ve et- Şehrimizdeki Rus ticaret ataşe ko- luııaeaktır. Falrnt İstanbul '\ilayet ve birliğinin tabü \'C ı.aruri oldlıb°"U Ja~ 
muştu. diyordu. .. rafı dört katlı olacaktır. Binanın a- ~ersiyali Vorobiyev ile ticaret mli- v~liliği aynlmıynrak yine ayni şahsın naatine varmış ve bu faaliyeti 111•· 

Bugün, bütün dünya tarihlerinin Ortada kaç goç yok-tu. rala.rında pasa3ilar bulunacak ve ke- messillerin<len Lirov dün mıntaka ti- elınde bulunacaktır. 
· H said bir ~ilde kar5ılanuştır. dehası önUnde ba§ eğdikleri büyük Hazreti Abbas, Hazreti Ali, a • narları si.itunlu olacaktır. Bina arka caret müdürlilğüne gelerek uzun müd Belediye reis muavini hazırlanan Sulh muahedesinin akdinden 

50
11 

Muhammed'in cenazesini düşünen, san ve Hüseyin, Fatma ve Peygam- tarafından bir katlı ve bir sıra dük· det görüşmüşlerdir. Haber aldığımı- etüdleri birkaç güne kadar bizzat An- ra altJ U'' dnlın tlcva.m edecek o\Jfl 
onunla alakadar olan kimse acaba berin zevceleri başda Ayşe olmak kam havi bulunacaktır. za göre Ruslar yapak için hüklımeti- karaya götürecek ve Vekalete ayni ,., li t 
yok mu idi? üzere cümle ehli beyt ağlamaktan, Evkafın '-'ap'"·racagı- bina irin Be· mizden bir nıı"kdar lisans istemekte· zamanda şifahi izahat dn. verecektiı·. bu anlaşma, evnli, iki menıle ·e 

1 J u .,......... a_..,. .. ;a~M --ı..ıd tesanüdünü teslJit 
Ehli beyte ne olmuştu? yaş dökmekten yanıl.muş nazar an lediyc İmar Müdürlüğü mütehassıs- dirlcr. 8" - ~~--. . .... .,. ..... wuu-.. 
BiltUn Müslümanların, bütün As- ile büyük hüzün ~e .~em. içU:d~ ~~ larile Evkafın mütehassısları arasın- Yapah ve fHtlkçUer birUğl ır s~ndal battıı ıçın- evıemekt.edir. Bunu• için de baJibil: 

babın, bütün İslam büyüklerinin toır / diyen ~aybolan buyu~ din d~hlsının da bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu te~ssUs ttl dekıler kurtarıldı ~rda ftıuk ile sterlin ~ 
Iu olarak halife ve hilafet işleri il~ I ~zandıgı ve hareketsız kaldıgı yata- komisyon bina için açılacak ~roje mü- Yapak ve tiftik ihracat birliği res- .. Dün İsmail, Şükrü, Hami~ ismi~ıde partiyMhl muhasamat es~ r 
meşgul oldukları bu sırada Resfılu ga bakıyorlardı. sabakasına aid şartnamelerı hazırlı- men teşekkül etmiş ve aza kaydınn uç arkndaş, hem hoşça vakıt geçır • tadil ..wmumes1 kararlaş~ 1 

• 
· Al" k ped · · a ))iğer taraftan, giriştikleri miicade~ Ekrcmin ehli beyti neden gözükınü - Hazreti ı,. a,?11 .. erının c:n.: ıyacaktır. Evkaf Belediyenin arsa pa· j başlamı§br. Yeni birliğin idare heyeti mek, hem de balık tutmak için Ciba-

111 
yordu? zcsi yanında dız çokmuş, başın~ onu- rnsını derhal tediye edecektir. şu suretle seçilmiştir: Reisliğe Ke • !iden bir sandal kiralayıp denize açıl- lonin lsttlzam eyliyooeği bilfınltl 

Hazreti Peygamberin amcası Haz- ne eğmi~, ~bcr kılıç salladıgı..' ls- I Evkaf Eminönünde yapacağı bu rim Attar, İkinci reisliğe Nafiz öz- mışlardır. mnsraflan Londra ile Paris nıU~te-
reti Abbasın sevimli siması niçin bu lam dini ugrunda. ~r çn}ı§tıgı bu büyük ticaret sarayından başka Toz- alp, mürakibliklere Mustafa özkanlı 1 Tesadüf bu ya, köprüyü geçer geç- reken ve mütekabil servet mcın~~ 
kalabalık arasında nazara çarpmı • büyü~ ad~ın §ımd! ar~.a~n~a bı • koparanda yapılacak büyük gazino · ,ve Zekai Ülker, umumi katib!iğe esJ,i mez karşılarına Beykoza doğru gi • Jarı \'6 şahsi serma~ eler na.7.nra ııJi 
yordu? raktıgı ~erın boşlugu. duşum~yo:d~. nun inşasını da denıhde edecektir. ı Trabzon mebusu Arif, azalıklara da den Şileli Ahmed kaptana aid Kanad lınaral< payla.~ılacağı tla yeni n1 

Ya Hazreti Ali? ı:a~ .. Abba~, daım~ se~ı~ı .~e Belediye ile Evkaf arasında yapıla- Nuri Tuzikoğlu, öıncr, Ziya m- motörü çıkmış ... Balık tutmağa niyet anla..';manm esaslanndan biridir. 
. d' k f 1 beşuş gorunen sımasını şımdı buyük cak gazinonun teferruatı yakında tes.. nacı Bcyker müessesesi na . ,ettikleri yere doğru giden bir motör Bt; husustaki sıkı bağın bir ın~~: 

Hazretı. ~luhamme ın ~o aza bir yeis ve elem çizgileri kaplamış bit olunacaktır. lmın~ Modyano Totolyan Mehmed görünce sandaldakiler derhal motöre li su suretle dt'I gösoorilebilir: tııe· 
muhabbetını kazan~ış, Resulil Ekre- olarak sabit nazarlarını hi.icrcnin bir ~ ı Ar y ·n Haç' k ' 

1 

bir ip atıp bağlamışlardır. liz , ... Ii'.ransız lılikumetlerinden ııet• 
min kızını sevgılı kızını alarak . . T f kk.. d 1 VlLA YET1 E ı ası , ı . " 

. . ' . . .. noktasına dıkmış ve... e e ure a . : Birliğe aza kaydedilecek ihracatçı- Fakat evdeki hesab çarşıya uyma. • Jıııngi birisi, dig-·er tarafla. itilfıf ıı~· 
(Kurbıyeti Nebevıye) ılc ınuşerref mışb t.. ha -1 d 

1 1 
t · o-

olınuu bulunnn bu znt dahi nerede · . .. . Valinin Yugoslavlara lar giriş parası olarak defaten 200 li- ı ~ş mo _orc g 1 san a su ann esı- sıl eyledikten sonra ''eyahud da 
idi? Hazretı Fatma, buyUk babasız ka- kk .. .. 1 ra vereceklerdir. Birliğe aza olmıyan· rıle denıze batmıştır. nnnla. birlikte olaraL.1:ır ki ecnebi bit 

Hilafet maka.mı müzayedeye ko . lan Hasan ve Hüseyini yanına alınış, teşe uru lar ihracat yapanuyacaklardır. Alaka ' İçindekiler tabii f eryad ve figana istikraz ,·eya.hud da. kredi teıniıl e)'• 
nulmuş bir mata gibi Ensar ve Es- zevci Hazreti Alinin arkasında hala Vali ve Belediye Reisi doktor Lut- darlar birHğın teşckküJünden sonrn l başlamışlar, bereket o sırada oralar- liyebilecektir. 
babın arasında çekişe çekişe elde e- için için ağlıyordu. fi Kırdar kendisine Belgrad Belediye 

1 
yapak ve tiftik mahsulümüziin daha daıı .. geçcn Kı:ıba~~lı ?,alıkçı Mustaf.ı İngilizlerle Fran ızia.rın ooyle SJ!°' 

dilmeğe çalı§llırken Peygamberin Mcdinenin içinde olan biten işlerle Reisi tarafından bir nezaket mektu- müsaid bir surette ihraç edilebilece • bu u~ arkadaşı gormuş kurtararak bir bağla ktmdilorinl birle§t~k ~ 
amcasının damadının da bu husus- alakadar olmıyan, sakifc içtimaın- bu getiren Yugoslav futbolcüleri ka- ğini söylemektedirler. k<>ndi sandalına almıştır. temelerl ,.e her sah.ada yek'iicuu 

tn söyliy~cekleri bir söz, bir fikir dan haberleri bile bulunmıyan ehli ıfilesi. r~isine bir teşekkür mektubu Ticaret Veklll geliyor Demir ve ın,aat malze- bir kiltle gtbl her fürlü menfaai"' 
yok mu idi? beyt işte burada, muhterem ölünün vc.nnıştir. Ticaret vekilimiz Nazmi Topçuoğlu· me~I getirtecekler kazan~ ihtirnallt>rin.i bir truııfa bl,.~ 
İslam dünyasının yüksek Ye muh- başı ucunda, sırf onu yalnız bırak- Bir tayin nun bugün şehrimize gelmesi belden- Demir ve inşaat malzemesinden karak milcadelcyc ~irişmcJe.rf, i~ll" 

terem tanıdığı Hazreti EbU Bekirin mamak için sem vazifelerini yapıyor- İstanbul vilayet z:ıcrnuru }ken Nu- 1mektedir. Vekil birkaç gün şehrimiz- başka 1ngiltereden teneke idhal ede- de bulun<llıklan harbi her ne pab__. 
bile vazifesini tehir ederek hilafet 1 rdı. saybin kaymakamlıgına tayın olunan de kalacak ve bazı tedbirlerde bulu- cck tüccarlara akredif açılacaktır. na olursa olsun lehlerine bir ne~d 
[çin (mec~~ren). uğraştığı ~u _m~- a • • • K~a!:.Dahiliye Vekaıe:i ~~ukuk ~u-jn_acaktır. Vek~~in_ ~.eraberinde teşki- Son günlere kadar !talyadan getirile.o ye bağlamak istediklerine birer e-
da acaba digerlerınde de aynı duşun- Bu sırada uzaktan gelen ve gittik· şavırligı muhakemat mudur muavın- ~ latlandınna muduru ScrYet Berkin de bu mallar badema lngiltercden getiri- lildir. 
:e yok muydu? kl t kb. dal b h"" liğinc tayin olunmuştur, §ehrimize gelecektir. leccktir. Dr. Resad sA0,.1 • çe ya aşan e ır sa an u u • VV'VV .. 

Eğer var idiyse ... Neden mcydanalzünlü muhite kadar aksetti. BELEDiYEDE 
1 

::::;.;;il 
~ıkmnınışlar~ '! .. .. .. . Ehli bcyt, bu sesleri evvela Resulü DHUIHll!UlllUHlllUIHllllffJUUlllUliBINIHIJDIHllllUIUIJllllllHlllJHU!JilllllHHUUOlliUMJIIIDIIDIHB~IJWJHlfilllllllWınıımoumınw111U11J1ııınıonıımmınııımıı111!lllDlll'P" 
Hayır ... Butiln bu gurultuler, halı- . . . . . . . . Belediye sarayının • 

fe intihlibı meseleleri, biat me.rasi • Ekremın ırtıhalını ışıten ve tazıyete ş E H 1 R H A y A 1 
mi arasında Eshab, Ensar ve 1fuha- gele~ Medine halkının sesleri zan - projeleri T 
cirin kendi derdlerine diişerek Haz- nettıler. Sultanahmedde yapılacak Belediye 
reti Peygamberin muhterem ve mü- Hazreti Abbas, kısa süren bir za- sarayına aid projeler için lazımgelen 1 lll lllffID n !lifi J d .. 

barek cenazelerini unuttukları bu sı- man zarfında dı§arı çıktı ve derhal şartnameler ikmal olunmnŞtur. Pro • Ol!llHlffiRilllffl!!J 1 ' Ollfflftil'.Ulllıllllll llnl!lllllUlllll 0 ll!fillllfiillJllU!llnıınıfilrnllIIllffiffillını!Ilfll!HlnlllffifflHlffilllllllllllmlllffill8 lllnlJllJJDfilllP,illllllllffiffiQjillillJllm!Wtlll"" 
rnda İslam dininin biiyük hanisini avclet etti. jelcı· birkaç güne kadar müsabakaya 
dü.~ünen hiç kimse yok değildi. O, Meseleyi ve vaziyeti anlamıştı. konulacaktır. 
büsbütün metruk kalmamıştı.. Yavaş adımlarla Hazreti Aliye Çocuk Esirgeme 

Hazreti Abbasm sevimli siması yaklaı:ıtı, haber verdi. Kurumu b loeu 
oUttin bu ihtiras kaynaşması içinde - Ya Ali .. dedi. Ensar kendi ara- Yılbaşı gecesi yapılacak olan Ço • 
?özUkmüyorsa bir sebebe müstenid jıarında halife intihabı için toplan • cuk Esirgeme Kurumu balosu bu se-
ıdi. mışlar. Saad Bin !badeye biat ede- ne, inşaatı ikmal olunacak olan Tak-

• e • . • • ö Ü 'sim gazinosunda verilecektir. Bu su-
Ehli beyte mensub kimsenin mev. ceklermış. Ebu Bekır, mer, Ebu · 1 T k . . . k"" I 

J be d · · b ak · · · ti ahal ret e a sım gazınosunun resmı u-
danda olmaması istiğrnb ile karşı - . Y e _ışı. ozm ıçın ~ç . ma m • şadı da yapılmış olacaktır. Çocukla-
lanmamak 18.zımdı. lıne gıtmışler ve her ıhtımale karşı rı Esirgeme Kunımu bu suvarenin 

Hı1afet maknmı mezada çıkarıl • da Üsameyi ordusu ile Medineyc ça- 1 çok mükemmel olması için birçok ted

Yeni Sabah 
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ğırmışlar. Gelen sesler, Mcdineye birler almıştır. Taksim gazinosunu iş
gidcn Üsame ordusunun sesleridir. letmek için teşekkül eden şirketin 
1stel'sen sen de git, içtimada bulun ... resmi formalitesi henüz ikmal olun
Tabii hilô.fet babında senin de reyin mamıştır. Ru muamele en yakın za-
ve hakkın varoır.. manda tamamlanacak ve şirket faa-

li ti Al. p beı. livete geçecektir. azre ı, eygam ·m amca • · 
sının yüzüne elemli bir bakışla bak· Yeniden konulııcak 
tı. eokak fenar-lerl 

- Ya. Abbas. .. dedi, ben şimdi Belediye tenvirat komisyonu top • 
dünyam ile alakamı kesmiş bulunu· lanmış ve komisyon yeniden birçok 
yorum. Hayatım kadar sevdiğim Re- mıntakalara 29 lamba konulmas:ırı· 
fılüll"h · . bırak bir kararlaştırmıştır. Bu suretle 3500 6 a.tmın cenBazesındı ehl" beıp ta metrelik cadde tenvir edilmiş olacPk-

yere gı em. en e ı ytc men- tır. 

subum. Ehli beytin bulunmadığı yer-
de benim de işim yoktur. Dünya iş- Hayvanları Koruma 
!erinden ziyade §imdi yapılacak en Kurumunda 
büyük vazifemiz, aramızdan uçup gi- Hayvanları Koruma Kunrmu diin 

bana soylcme.. sabatın tedkiki, idare heyeti seçimi 

den Peygamberin teçhiz ve tekfini saat 15 de toplanarak senelik içtima
vazifes.~dir. Bundan ga~Ti bir kelamımı yaptı. !dare raporu müzakeresi. he 

[Devaou var] yapılarak içtimaa son verildi. 1 ... 

Eğer bulunur& f 

İstnnhulda c;ıkarılan veya çık • 
mağa hazırlanan hiitün talninıler 
yanhsmış. Jloş huna biz alışık olmı
yanlarclan değiliz. Ne takvimle.r 1 i
liriz ki kurban ba)·raımdır, hamur
suz yortusu gö terir; kazık yaktı
ran fırtınası koymuştur, bizimki 
ille "zuhuru ha~ıırat !., diye tepin
mektedir. Şimdi bir Vekalet, bu bo
zuk nizamlnn bir miinalddtc kon
trol ettiri) ormuş_ Ettirecek te ne 
olacak'? Biitün mem1eket bu ayar
sız taınrimlere boyandıktan fj ay 
sonra kontrol bit~c.ck ve: "Sahi a
zizim~ lıaldkaten bozukmuş!,, de -
necek!. 

Na.sreddin lloca, ~ıdan ciğer 
~ eve geliyonmış. Yolda rast
lnd1ğı bir ahbab: 

- Yahu, demiş. siz bunun pişir
me usulünü bihnezsinlz. Ben tarifi
ni yıı.7.ıverel";m de pişirin, çok le
ziz olur., 

Ve dedii:>ini bir kağıda )'Ulp Ho
canın eline tutn,.c;turmuş. Hazret 
kafa dalgın. gözler baygm, sallana 
sruhıııa giderken bir atmaca elip 
ciğeri kapar. Hoca istihfnfkiirane 
acıyn.rnk kuşun arkasından b."lkıp 

giller: 
- ·ame znlımet etme );ğitim, 

der ,tarife bende, ai\_z tadile ~iye
ml'zsin I 

Galiba G a.l sonra, nıc\'sinı ,.e 
tarih tarif inin sahisi bulunursa 
lı' eni cami duvarına nsıp: 

- Doğnısu bumda, isti~·en gelip 
baksın! demek lfwmgelecck .• 

x g 
HALlDE ED1B'in KONFERAN

SI - Beyoğlu Halkevinden: 21/ 
1f / 939 perşembe gÜnü saat 18.30 
da kıymetli edib ve muharrir Bn. 
Halide Edib tarafı1".dan "Edebi
yat,, mevzımncla konferans veri -
lecektir. Bu konferans, tamirat 
dolayısile Beyoğlımda lstiklti.l cad
desinde Karlman mağaza.<Jı karşı
smda Nurziya sokağında Parti 
bitıasıncU.ıki tcnı,sil salonumuzda 
uen1eceJ..'i.ir. H6"rkes gelebilir. 

:H B 
Hangi blrlelnl? 

tlstad Peyami Sata, dünkü ya
:usında ''Terim rezaleti,, ni, didik
leme~ kepaze efmekle meşguldü. 
Mekteble.rde tabir ve ıstılahlar öyle 
aca)ib karnaval kıyafetlerlle girift 
olım:ı~'tlar ki, meldeb ~uğu, mual
lim, dil ilimi değU, mahir velilerin 
WJ a \'estiyerlerin bDe onla.n tanı. 
l,P bilmelerine, bellemelerine im· 
kin ) ok! Meseli: 

v . . t>teri kaime: DikeJinçap _ 
Hipotenos. 

Yesari müstakhnler: Sapık do
nılar. 

za,·iyei ıniinferice: Aput aÇ1• 

Ya~abetim: ('Biogeraphic ııııı· 
kabili). 

11· 
Dolaykutupsal: (OumpoiııirC Jll 

kahili). 
-·ı ••olr Gözleme: (Maruf tatlı dcgı 

se.n·ation,, mukabili). 

llavaküre: (Atnıosplıcre P1u);Y 
bili') • • M··-nhedl 

vesaıre \'esaıre... u,_-~ 
kuvvetli, mukayese neticesi f .• 
\'e bunların hepsi güzel .• Fakat~ 
ni yazıdan bir evvelki sa.yf a~ 11 
lıavadisin başlığını tfa.Iıiı d?ı,~t' 
Sıhhat Vekfiletlniıı çıka.raea~ 
da maddeleri Düsturu) nun 
ni okuyoruz: . ~ 

Kodeks Alimanterl •• Yanı ~ 
Alimentaire'in bizzat kendlsL~~oi!ı1 
liba eskiler: "Öp babanln e&1 

hayfını böyle anlarda SÖ) ·~ 
İnsaf etmeli, bu da mı Maarif 
kile tinin kabahati 1 

H il .". 
SERGİ - EmioonU BaZk';rıe

den: Şubatta açılacak (AJJUL w 
re mahsus fotoğraf sergisi) ne ~ 
tirak edeceklere bir fikir ~dil' 
suretile yol göstermek nıak~ 
Evimizin Cağaloğlundald bi0

0 
bit 

da 18/12/939 pazartesi gUn JJtl 
fotoğraf sergisi açılacaktır. .~ 
gün (18) den (19) a ka~ar er~" 
bulunacak olan bu sergiy.ı il 
&:ezebilir ... 
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Moskovanın 
Cemiyetine 

Milletler 
Cevabı 

" Rusya Finlandiyaya Karşı Harp 

-- -
Günün Meselesi: ihtikarı 

"Esnafı Biinsaf,, a Karşı 
"Müşterii Biaman,, Olalım 

( __ V_az_an_: _AL_i _N_AC_i_K_A_RA_C_AN_) 
Yapmıyor, Bilakis istiklalini D Ülı, İspartalı bir okuyucum- Tutarı Fıyatı 1\Illcdarı faydalı bir surellis n~redebilirsiııb:. 

dan - adw yazmağa hacet U lir. ICr. Elverir ki bu yolda. bir ~ığıl' açılsm 

T • Et k J t• f yok - dik.kate değer bir mektub aldım. 8 - 80 ,. 10 Gi ve de\·nm etsin. 
emın me s ıyor e " lhtikal' atcş1oin bacayı sardığı \:0 H • ~:~ li'--"el' böyle Olursa, h lkJDı · b ta'-baJk "E . f •. . ıç uDW&ı, .-.,. a u u " 

1~ ıs~ ı bunsaf,. eh~e kıv- 21- S ,, 700 adecJ Dörtyolnn siyelcre riayet ederse, bizim gibi müş-
Uoskova, 16 (A.A.) - Tass ajan- emniyetine meselelerini gerek Fin _ ııuıd&::."1 buf;ilnlenle, muhtelur satıcı- ı><>rtakslı terli biamaaıa paracıklan kısmen 
~ So~yetle~1~irliğinin Mill:tıer Ce - landiya topraklarının Sovyct toprak- lar~ ~şı yamaa h,?" alıc~ bir "m~!J- ll 50 2 " 575 ,, Aİıtulya _ cüzdanlannda veya midelerinde, es-
l Yetinden ihracına.,, hUkum veren !arından alınarak geni.~lctilmesi mese- tenı hianıa.n,, olduguıı& §Uphe edile- nın maıı _ nal bilnsafuı hı1'81an ve maJJn.n ise 
h4 kanunuev~el_ tarihli konsey kararı leleri her iki tarafı memnun edecek miyecek oku~cwn~.ta~ik ettiği ~·e dalinası , kısmen i~lcrinde ve ellerinde kalır. 
akkında salahıyettar Sovyet maka. • tarzda halledilmiştir. Kareli mınt.aka- herl<~se ta.vsıye ettigı 0 1uca.dele sı.s- 8- .fO 20 Şi<:A tnh· Baki. say"""'" .. ınıla.. t.ııat.ı w • • te . . akla al d ,, ~ L~nn ,.......... ,, 

t . nııı a§~~dakı mUtaleasını beyan ları Finlandiyaya verilmiştir. ~~- " .. Y ~ b~l um. şarabı, Akıllı olruyucumunmektubunu yaz-
tnıiye salli.hıyet~rdır: Eğer tecavüzün başlıca unsurunu Sözu . muş~ı bıam.an,, a. bırakı- 8-• 16 ,. 50 ,, İnhi'iarın dım. Ma1unulur ki a.lal, gayet s:ufo, 

AfSovyet me~af~lıı!11 mü:aleasınca, herhangi bir memleketi ele geçirmek yor ve sıstcm.m naklediyorum: birası g~yet basit bir ~ydir ve bütün güç-
illetıer Cemıyetimn bu manasız ka- ve o memleket halkını kendi tahak- ~ X Jiik akıllı olmakta değil, aklı tatbik 

~rı ancak müstehzi bir tebessüm u- kümU altına almak teşkil ederse So-..·- "YENİ SABAH,, da çıtcan ".E.<mnf 125 50 Y e k u n edebilınektcdir. Aklın tatbiki §Ulltnı 
~-atıdırabilir ve bizzat bedbaht amil- yet - FinJruıd!ya muahedesinin bir te- bünsaf,, başlıltlı yazuıızı okudum. Bi- t .... ~ si • . idn gn·· r.für iri rok defa "os·· te dl-· oer· · • "bi t· . .. .. ~w ze amelı hır hesabı İçimle " " :r ,.. r l,'1 

ını mahcub eder. cavtizü değil bilikis Sovyetlerin Fin- zım b1 111 ıştenlen cfoştükleri hale bul 1 ~ · · voldn. :\iirüycbilmck i~in birçok kü-
l;: ı d. hem acıdım h .. ld.. l\'"a.a.l f unc Ut;.ımuz tasarnıf haf~ında ~ • 

Jt· ... vveıa !i\lllU kaydetmek gerektir an ıyaya karşı sulhcü ve dostca bir • em gu um. .. ese bilmem ne ı·urumu 1 b. .1 . çiik arzul..<tnmazllan; bir takım misldn 
1• Milletler Cemivcti konseyinin ka- siyasetini tazammun eyler. Bu siya- Türfdycmi:ı:in her yerinde mnhto?iir- satırı .. 4·-'~ttı• d·-· nlunh curu ır 1 

u ihtira.slarımrzdan mühlm zannctti°"i-tar • · 1 ·d bo · bulclul • focl"ld • ..,. ı..n.uu r ıgı C\' aJa.ra y~nız ' ,., l ını yazdıran Fransa, İngiltere e:- setin hedefi Finl:ındiyanın istiklalini ~r nıc~ anı ~ :ır, ıs 1
• en n:ıs.i~ yerine bö le bir il . . .. 1 k 1 miz foza.hürn.tfan, ,·azgeçmok lfumn 

b.ııuunSovyetlerin taarruzundan bah temin ve topraklarının genişletilmesi gıbl cirlıl atıyorlar. Bura~·a, yanı Is- . y u mıs~ o- lgclir. Jeselenin ruhu şu noktadadır· 
'ctnıeye ve bu taarruzu takbih etme- suretile kudretini arttırmaktır. parmya hile ~~n!erde bir Yahudi nm·erse daha iyı olur auınıa biz ~ine Elbisemizi tornistan etm,.!l-e '-'n"'"fı. 
)e truıd Jdi -' • 10 kurumu lccndi bild·w· · lda. b ı ~ • -3._. .... 

1
._ ne manen ne de şekil itibarile hak Nihayet şunu da kavdetmek icab \'R aşı ge ve mwcarn:arda:ı bn.~- 1 • . 1 . ıgı :)O ıra \a- Iastilde IYCzm"'<re. vüzümüzü boyn.ma-

"<ll"l - l ... k al to lam - · · t • Dal un ,.c ı~ nn7c bakalım 
0 

"'=' • 
ta Yoktur. 1n~ltere ''e Fransa uzun eder ki, Sovyetler Birliğile Finlnndi- ıyu.r~ • ~ P . abr:ı gınş 1' •• l:\ '" • mağn ,.e esnafın ins:ıfsalığuıa karşı 
ınanlardanberı Asyada ve Afrika- ya arasındaki karşılıklı yardım ve n~lermuza toplı)acalc, tophyabıhr, 88 ~ kendi ~-a.ğumzl:ı kavrulmak \'e zaidl 

~ele geçirmiş oldukları azim toprak- dostluk muahedesi bu iki memleket hi';ını~~· . . . Okuyucum, llst.elcrini yazdıktan kolundan tutup sokağa atmak kU\'\'&-
\r tahakkümleri altında tutuyorlar. arasında sulhü tamam olarnk te • h~kn.r kon~yonlar~nın •1~_tunaıa- sonra., ailelerhniz i~in yine <'an kola- ttinl kcndimi7.de bula.bilir nıiliZ~ 
t e daha geçenlerde harbin sUratle mlu eylemektedir. İşte asıl bu muah<!- rı_m. 1.stlşareı~,:uu~ !edh~n~, ted - ğile dinl~IUMğe değer bazı tavsiyeler- ! Bunu yapabilocek okuyucular için 
p~fiyesi için Almanya tarafından ya- de iki memleket arasında sulhü v" bırlPtıni, tebhglc~~.!'~udılerme hı•~- e baluno~or n ~yle eliyor: I İspa.-talı okuyucumun maişet cedve-
leO:ı.~ sulh tekliflerini de reddetmiş • dostluğu temin ettiı:ri içindir ki, Sov- 10!0~.~ v~-bu gu~~~üfoı:den - ~~ı- li, aleJfü!c bir liste olr.ıaktnn çıkarak 

l'clır. yetler Birliği FinlancUyaya knrşı harb mı ~~ylıye) un - buyuk bı.r ~y wuıd "Şehir ,·e kasa.bala.rllW2ib. ynşıyan hakikaten bir ibret le\'hası ,ba§hba..'n-

Sonra şunu kaydetmek kalı eder ki yapmıyor ve harb yapmakta hiçbir ~t~u.\' 0~· ı:unbnn netıc~.sı, hana \"e miincvnr diye ~inen yüksek , . ., na bir ha~·at dersi olabilir. 
~~·etıer Birliw' ·1 Fi l · ' menfaati yoktur. Yalnız 1fannerheim o3 !0 ı;<'liror kı, nomıal v:ı.zıyet avdet orta halli aileler, bil'ibirlerine caka ve .......... •-•••••·-••••· .. - ... .., __ _ 
tın gı ı e n andıya ara- .. . cclm<'ıO muma.llevhin "Hamdolsnn l'a. M · ı ı• ş f 
.. daki münasebat bu senenin 2 kll.- zumresıne mensub iflus ed~m eski if i d • 'rı-·· -'d k 1 ·d. - - gösteriş olsun din~ ,.e tamamen 1ii - g 1 e 
.. "" ' Fi ı d" ·a · ·. . . z f'm z e mrıva na .,. u . ıve o- · li -uevvelinde Finlandiya halk hükü- nan ıya ı arecılerıdır kı bu mua - .. " 1 • • zums:ız yere nltlıkları ,·e kullandıklan 
"ıet· bedenin tahakk k -~- . 

1 
vwımelerind n ibaret kalacaktır. Ilı- .. __ ., __ : • ı~. •1 .. , »-· t . . 

i ıle Sovyetler Birligıw· arasında ak u unu ı:ı\.Çmıvor ar 1 h 1 .... ;ı 1 • . .uwı~.ı..ı. mamt!mt ı e lüks eşvada.:1 ,.e , ..,...5 arafı 1 ıncıde) 
v .. ı, - v Finl d. h l' h k. r. na.ena ev ' 8<0;1 mU< !Mıe en gazctcc.ı- --·· • • .. 
"·\{!!en karşılıklı yardım ve dostluk e nn ıya a .h.·ınm a ık arzusu 1 b·. d h" ı . . .. •-ril ıı.u.Hiyajlarma sa.rfettilden parnJardan Kem:ılıda 
t>a.}{ • hilB.f l k ba k d • . er ve ır e ıı er, yaru muş~ er 
~ tılc tanzim edilmiş bulunmakta _ ına 0 ara . ş ~ evletlerın dık- yapmalıyız. bi.r kısmını iktısad edert'.k bunlar ye - Kemah, 16 (A.A.) - Reisicümhur 

r • kati altında Finlandıyayı Sovyctlere Faliat na.'id . ., rine hangi yiyecek n1aıldelerini alil-- !smet İnönü, saat 9.30 da hususi 
llu . . karşı harb yapmıya mecbur ediyor - · b'I J·! • i h ·tr ı ·ı K h' · · muahede ıkı memleket orasında l S 

1 
. . ~. . Re-nim fikrim sudur· meseli. o-aze- ' ece \ enn e-sab ederlerse \-:trıı.cak- en erı e ema a teşrıf elmışler 

~ . ar. • ovyct er Bırlıgı Mılletler Cemi- · ' "" ,_ · • · d · 

....,. '. 
·-

Sint-dilik• , . . 

.·Bukada:a~ 

illallah Bu 
Otobüslerden! 
• 
1 sf;anbul Belediyesinin her §t'I)"'-' 

den evvel haJlcdect"ğl ~selo-
lerdea biri. de otobüs reraıletidir. 

Bil' vatandaş, otobüse ni~in biner! 
Acele iBi \"ardır. Vapurunu kaç1r

m:ı.mağa ,·eyalıud bir :rande\"USUJU 

t.am. \"ıı.ktinde yctlşmeğe mecburdur. 
Halhu!d otobüs sUratli gitmez. 

Daha doğrusu sürati şoförü ile bt· 
let.çisinin keyfine tabidir. Eğer 18 
~ilik otaracak yerde bir kişilik bo' 
yer ,.arsa her istasyond:ı durur. Bi
letçisi dı.~an çıkarak feryad ede ede 
mü.5tcri da\'ct oder. Bu sua.da tram
va.ylar birer, birer ge<;er gidf'!r. Ne
tice itibarile mesela Beyıı.zıddan. ay
ni zamanda kalkan bir tr-.uııva.y, 

Taksime ayni zamanclıı. kallcan oto· 
büsden dnlıa en:el \'a.rır. llalbokl 
Yıı.tancla§ın, daha. fazla para vererek 
tercih ettiği otobüsdcn bckleifjği şoy 
sn<l~ce siirattir. 

Nadir olarak bindiğim otohiisleıı
de blrkaç defa yolcuların haldı ola
rak şoför \'e l>iletçilere çıktştıklan
nı gönlüm. mr defasında ben de <la
yan:ınııyaralc mün.akn...~aya knrı~m:ık 

mecburiyetinde kaldtm. 
Bir yere !,'a.buk gidilt•ceğini ''idet

tikleri h.al<le gitrnlyen otobi.islerln 
bu hattı harelietleri bir ne,·i dotnn
dıncılıktan ibarettir. Bu işten pek 
çok Yatanda.şın zarar ettikleri mu
ha1draktır. 

Eğer otobüsler müşteri bulamı

yorlarsa, snhiblerintn yn.pncağ1 t.ek 
diirfü;t J1areket seferleri bırıı.km:ık
tn.n iharettlr. Yoksa. diinya:nın her 
ta.rafmdıı ol<luğn hihi bu lagar ara· 
lıaln.rı otohüc; zannederek binen hn:l
kı, fota yonlarda., dolmt a bir adam 
mis:ıli daldka.Iarca f><'.kleterf'k, azab· 
dan azahıı sokarak he.ın ~ha~ız, 

hem iz'a~ etrne?i d~il t .. 

l\IURAD SEUTOOLU 
Q tııyeti meselelerini gerek Fin- f kfl k _. . teler hP.r gün sütunl:ı.rını ajansların ı .uı.rı netıc-e k:ıJ1iısmda ~:ışak:tlır!:tr ve "e ıstasyon a bulunmuş ol:ı.n ve ıç-
ll<lıyanın istiklali ve Lcningradın Y,·ee eıllpa. tı e ar~! mu'b;myyed degıldır valan haberleri ve propagr.ındalarile şimtli~·e k:ı{lar gafletlcrinln neye mal ten tezahüratta bulunan halka ilti -

en amamı eser est kalmı!';br · ' w • • f t tt"l · ·· · A ' b• h b --------• • • • t • ~ • "' · dohlura.caklanna biraz da hallan ih- ohnuş ol<lugunu <!aha ıyı a.nlarl:ır. a e ı tten sonra Sıvasa muteveccı- S!IS?Z tr a er 
Motörin tikarla ntt ıl miicadcle etmeleri tazım Bu §elu1de hareket edilirse hem hen yollanna devam buyurmuşlar - Ankara, 16 (A.A.) _Dahiliye Ve-

fiyatları Mısır - Hicaz itilafı gPldi~al erbabından öğrcnt"rck yaz- memh:kctin tk"Ui mümz~ncsi bo:.ııul - dır. klilcti müsteşarı Nazif Erkinin ha.~-
\>~, !'-nkara, 16 (A.A.) - Ticaret Kahire, 16 (A.A.) - Al Mısır ga- salar, hu mev:ı.uda, dAha mii.sbct ne- maı:, ht-m haritoe sah!am1yan zirai ! Dhıriği Demir Madt>nlerinde ka bir memuriyete nakledilerek ye -

italetindcn tebliğ edilmiştir: zete.s!nin verdiği bir habere g·öre Mı- tice alırlar. mahsullerimiz i~1~hliik edilerek ı,ö~·lü- Divrik, 16 (A.A.) - Ileisicümhur rine Kastamonu valisi Avni Doğanın 
~etrol ve müştakları fiyatlarının sır ile Suudi Arablstan arasında bir . l~alka geli~('.e, onun vazif.-.si. bıı nün eline para g~r. 1~e.tw lnönü saat 13 ~ çeyrek -~~~e get~ril~e.ğine ~air ikdam ~nzetesin-
\, la.rafta yükselmekte olm3.Sllla ve mukavele akdohınmuştur. p;ıbı ''esnafı bünsa.f,, a karşı "ıniişt.e.."1' 1 Iln miln:ı bdlt,size, tntb:k ettiği~ Dıvrıge muvasalat etmışlcr ve buyuk de mtışar ctmış olan habcrın asılsız 
~ll'ın~ya. piyasas~~a ise fiyatlar a- , Mısır hükfuncti _Ciddcd~n Arafata h~aıı~a.rı., o~ bUmok~edir. B~nim. :iste~in t.ıeJki tuhafmıuı g._id~ dl- sevinç ve samimi te1.ahüratla karşı- ıolduğunu kayda Anadolu ajansı me-
' hır nısbet dalıılınde ve munta - \:e Mekkeden Medineye bırer yol yap bır \a.ta.nd.a,ş olarftk aldıgmı tedbırlerı ger bır fuydıısını dnha soylıyeyim: !anmışlardır. zundur. 
lo an teznyüd ettiği halde son mo- n:ayı ve Mel:kcde de bir elektrik fab- burada, ~kwı.ca yazayım: 1 Ilir ikJ ayd:!nlıeri tatbikine başl:.u!ı _ ı Milli Şefimiz, Divrlk istasyonunda l!:lll!!!~~-""!"!l'!l'!!!~~-~---11111111 
~ı.n lınmulelerinin ancak mezkur rıkası ~urmaY_1 rleru!~de eylemi?tir. . thti?r ha.~adık~ sonra bilh.:ıssa -:ım bu mtl<'J.de!e ile fa7Jıı gıda. ::.ı.ldl· ç.ıkan demir .. ccvı:crini_n, iS:Ssyonda oynıya:ak olan Lu kı~ctli demir 
'1 :tlleketten getirilebilmiş bulunma- Suudi Arabmta.n sıyast ve dıni se- gıyecege ve lükse mutca.Uik ve fıyab 

1 

gını için Jdlonı da. üç kilo artTna.z mı':' "agonlara yukletilmesıne daır etraflı madenı ile yakından ala.kadar olnıuş-
ııa binaen yazılı fiyatlarının arttı- beblerden dol.ayı kullanılmasını malı- çok a.r1:aıı eşyan.m bir kıı"nını ahu.ak- Öyle zaonooiyonL-n ki, mtn.ı.ıd:ışla- 1 malumat aldıktan sonra trenlerine lardır. 
~1 zarureti hastl olmuş ve aşağı- zurlu gördüğü mühendis ve ameleyi tan ııarfm"":'r ettim ve ~ıo~.. bu nm büylo, yani dediğim gibi lıa,....kct binerek yirmi dakika ötede bulunan ı Reislcümburumuz Demirt<Ope ci _ 

Yazıtı azami fiyatlar 
15 

ilkkanun reddetn:ek hakkını muhafaza eyle _ sayede nelerı tasarruf adebıldım: ederle~. bilb:LSSA b:w. ziipı.e bayla- Curek ıslasyo?un~ varmışlar ve o - varında.ki işletme sahasında bir 
l939 ,_ . . • : . mektedir. Iiu.nq C i u s nmızlıı ba,yaıılarmmuı mak"·ajt sah- ı-adan otomobıllerile Uıtasyondan 750 müddet yayan gezdikten sonra /Cu -
b~ ı...ıLrihınden ıtıbaren tatbık mcv- - - J ' t ··k kl'k k" D · · -.qe k t.e Ye soluk kıLtltılı benjz!cri yerine me re yu se 1 te ı emırtepe oca- rek ıstasyonuna avdet etmişler ve 

onmu§tur. Numan Me · · 1 w ·t · l · l ı _ t . nemenc1- '500 E!bistnıbı bir katım 5 liraya tabii renkleri kaim olur, ki ıwhhi fay- gına gı mış erdır. orada yapılmakta olan 100 ki§ilik 
~de stanbul, l~ır ve İsk~nderun- Oğlunun radyoda tornistan eWnuekle, dasmd:uı bqk.a bhüabı tt:ı.Jıteyc ua- Demirtepcde demir madeninin ne lokantanın amele evi ve memurin ev-
'-. 

9 
~~ fiyatla~ do~:de kilo başı- hitabesi 250 Parlaklığı gitmiş, iki !!lene- zaraa göze daha güzel \."lll"DlaSI , .ete- suretle topraktan çıkarıldığı ve Cu- leri, mekteb, hastahane hakkında 

~.'ln ruz ve çıft buyü~ u:rıe~~e, Uk _ fakat delik olmıyan _ sir etmesi gibi estetik b:lkundall tla rek istasyonuna nasıl taşındığı ma - malCunat almışlardır. 
'"V kuruş olarak tesbıt ed.ilmişt Londrada bulunan heyetimizin re-..,.i.. . ır_. listiii bir sene daha kullan- iyi neticeler elde edilir. idenin ve işletilmesinin 'l."akın zaman- 1.lilli Şe.fi.mi.ı, saat 15.30 da Sivasa 

11 .. ıae ı h h d k isi Hariciye Veki.leti Umumi Kati!:>i J )\u, na ey • er yer e ı cart f1- Numan Men . wl d"" L makta, İşte size ihtlkrirla mücadele için daki seyrü inkişafı yapılmakta olan doğru yollarına deYam etmişlerdir. 
ra: emencıog u un gece on ıot E naf'-- _, __ w bl tatb""" ttiw' • • •· •· · b~ıc dra radyosunda türk b" h.tabed ~ ._ ~-uwm r sene- "' e )tml fustemı bütiin csa.slari- 250 kişılik lokantalı amele evi hale - Mllli Şef Sivasta 

C\ı: tnede kilo başma 2.(6 kuruş bulunarak 'l'ürk _ tn"~l~ dır 1 ~ ie lll< mendlllerinU evde dlktir- ı le yadım. Biraz uzun oldu. fakat ba.ş- 1kında kendilerine verilen izah.atı din- Sivas, 16 (A.A.) _ Reisicum·· hur 
"'"t te bı ız ostlugunun ki 1 türl .. de 1_ le_ nelrede 73.80 ,, kudretinden ve İngilizl . h t• . me e, <.a tt aa .... tamazdırn. Bu.mı siz, !emişler ve bir çok sualler sorarak lsmet lnönti bu akşam saat 21 de 
!~ edilnıi~fr ... k!l'rQ"I go··sterdikl . de~ eye ~mı- 200 Esnaftan alacağmı bir sone- ı cHlec:JiğiDis şp,kilde kı!W~ak, öxlü Ye mcmlcketimi:ıin sınai inki- '"mda rol 
<; 'l" • 4iQ -.- erı erın sevgı ve Hk la - ~ Sivasa muvasalat buyurmu,ıardır. 

\ d -. Benzin ve g-azyağı fiyatların- :Sempatiden ehemmiyetle bahsetmiş • rora.p nmm blr lnsmrnı -
'%işildik yoktur. tir. yama ile kullanmakla, 
~ 1MG Allom.ln btlha.~cn fantezi \'e 

www * --- .. mııkya.j ma.srnflarfle çocuk-

l asarruf Haftası Tezahu··rleri lar!mıo bu minval üzerine bir kısım ~yalannı ha.zf ve-

~ ft ~ ~ top!antı ve t&Wwlrın Jale söz söylorkea 

~ ~ haftam. mUn.asebetile dün p:ısad ve Ticaret mektebinde dün sa
~~~ GUmrilk ve lnbtsarlar at 10.80 da merasim yapılmıştır. Me'ltait Karadeniz bir Jllltuk aöy- raslm Mildir Niya.zinin bir nutkilc 

, · başlamıştır. MUdürdcn sonra, koo . 
Ticaret Mektebinde peratl! hocası Subhi Nuri ile iktısad 

Cb.. ~ hocası Esad Demir ve son sınıftan 
~ ad ve tasarruf haftasının dör Nazmi ile Jale birer hitabede bulwı -

~lbıtı mtlnasebeWe Y.Uksek lk- muşlardır. 

ya bunlr sure_tlerlJe. 

12.l)öO Y 6 k ft D 

Simdi, tssarruf ettiğim b11 paralAr
la. fazla olarak aldığım ve peyderpey 
aJacsk oldu~m liyecek maddderinln 
de Usteslni a.rzedeyinı: 

MUnih sulkasc!cl!erinln 

Mt;h~kemeal 

A lmany:ıdan gelen bir habere 
göre Gestaponun şefi Hinı- 1 

meler Layipzigde açılması düşünü-

me•e!eal 

Tut.arı Fıya.tı ltlikdan 
IJ. Kr. Kr. 

9 90 dan 

6- 20 ,, 

15- 15 ,, 

•t:. 15 .ıa- ,, 

8- 80 " 

10- 25 ,, 

G- 20 ,, 

15 kilo 

so ,, 

100 ,, 

100 ,, 

10 ,, 

40 ., 

so 
" 

len sansasyonel davadan vazgeç -
Kahv:ıltı- rniştir. Malumdur ki bu davada, 
?ık tcre- ,Himmcler polisler tarafındnn Ho
yuğı, ta.odadan kaç111la11 yüzbaşı Steveus 
tlzüm pek ile Bett adlı iki ingilizi Münilı sul-
mczi, kasdinde alci.kadar olmakla itham , 
Ulaborlu- edecekti. Bu dava ile halkın Uze- "--.ltıl!ıl.L.ıı!:;;.(5diı'li4J 
nun elma- rlnde büyük tesirler yaratmak ve İngiltere aleyhine 
sı, derin bir infial ve heyecan uyandı."1Ilak ümid edil -
Uloborlu- ı mekte idi. Haberler, Himmeler'in kB.fi derecede ve -
mm ar- saik elde edemediği için davadan feragat etmek mcc-

nmdu, buriyetinde kaldığını bikliriyorlar. r.ıkat diğer ta -
Ulaborlu- f . ra tan sızan şayıalara bakılırsa hfıdise.ııin içyüzU 
nun t:?.tta b.. blit:ü b • • b d . us n aşka bır safha arzetınektedir. 
ıç a emı, 
Egenin ku Da.vdnın açılmamasına sebeb hadise münascbe-
nı tmimü, tile Alman polisinin lüzumundan fazla sahte delail 

Ege:ıin lD.- hazırlamış ve işn mahiyetine lüzumundan ziyade f&
cirl, sad kar~tlrmıi bulunmasıdır. O derece ki bu evrak~ 

tan ba.7Jları tamik edilince rejimin ileri sınıfındaki 
eşhası bile birer birer sorguya çekmek icnb etmek
tedir. 

Fakat polis nasıl oluyor da bu kadar sahte ev
rakı tasni etmek cesaretini kendisinde buluyor? De
nildi~ine göre bu vadide iki hedef tn.kib cdı1nıiştlr: 
Birincisi Ribbentropun lngiltereye karşı olnn intika
mını almak, ikincisi aralan açık olan Himmeler'in 
Göring aleyhindeki kızgınlığı ... 

Fakat Himmeler'in bu tehdidi k:ır§JSında Gö -
ring derhal aksüliımelde bulunmu.s ve Schorfheld& 
deki malikanesinden harekete geçmiştir. Görinı, 
meydnna çıkarılan sahte delillerden gerek İngiltere 1 

gerek kendisi aleyhinde bulunan bir kısmının foya , 
sını meydana çıkararak bunların asılsızlığını is~ t 
etmiştir. Ayni zamanda bu esnada patlak veren Fi1 .
landiya hadisesi de Ribbcntrop'un mevkiinin ayru.a 
sarsılmasına sebeb olmufJtur. Bütün bu vaziyetler 
karşısında Layipzig muhakemesinden ümld edilen 
neticelerin almamıyacağı dilşünillcrek vazgeçilmek 
cihetine gidilmesi tercih edilmiştir. 

Malumdur ki bu vakada birinci derecede funil 
olarak gösterilenlerden biri de George Esler adlı Al· 
mandı. Başka bir haber de bu adamın yakında asıla· 
cağım haber vermektedir. 
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ATLEl.LER 1 
YEXİ SABAHIN YILBASI 

GECESİ YAPILACAK 1'1EŞ A· 
LELİ BAYRAK KOŞUSUNA 
HAZIRLANINIZ .• 

f'EN1 llAllAB 

I 

~~~ircn: HüSEYİN CAHİD YAI~N 

Gençliğin ruhan, ah/akan zehir/en .. 
mesine karşı mllcadele acı/malıdır 

' 
-76-

Bazı istisnalardan sarfınazar e
dilirse, bu düstur halk kütlesine 
bakıldığı zamandır ki bUtün kıy
metini iktis:ıb edc:r. 

Bir zamanlar oldu ki, harbden 
evvelki Almanyada, bu hakikate 
r:.rtık hiç ehemmiyet verilmiyordu. 
Bütün günahları buna atfetmekle 
iktifa ediyorlardı . Müf ckkirevi 
tek taraflı bir surette tenvir et
mekle milletin büyüklüğü muhak
kak bir garanti altına alınmış zan
nolunuyordu. Bu hatanın cezası 

zannolunduğundan çok çabuk. çe
kildi. Bolşeviklik dalgasının he!' 
tarafda açlıktan yahud uzun ml.!rl. 
det az gıda almaktan tereddi e!.
reiş bir halk içindeki kadar mii
said bir faaliyet sahas\ bulman;ası 
bir tesadüf eseri değildir. Bu mü· 
said saha Almanya.nın merkezin
de, Saksonyada ve Ruhr hana
sında idi. Bütün b~ yerlerde. artık 
zeka adı verilen şeyin bu Yahu
diler hastalığına karşı hemen he
men hiçbir ciddi mukavemetine 
tesadüf olunmaz. Bunun da yega
ne sebebi bizzat zekanın madde
ten tamamen fesada ve ahl8.ksız
lığa uğramış olmasıdır. Bu da. 
·mUzaynkalanmızdan ziyade ter
biyeden ileri gelmiştir. Yilksek 
sınıflarımızda fikri terbiye ve in· 
kişafın imhası onları - miifckkire
nin değil yumruğun kat'i netice
yi tayin ettiği bir devrede - pa
yidar olmağa ve hele terakki et
meğe kabiliyetsiz bir hale sokmuş

tur. Şahsi korkaklığın ilk sebebi 
çok kere bedeni mallıliyetlerrlcdir. 

Fakat sırf fikri bir tedrisin ba
riz ~urette ifrata vardırılması \'e 
fizik terbiyenin t~rkedilmesi, pek 
genç ~ocuklıırda. cinsi tezahürler 
tcvlid ve tahrik eder: 

Spor ile Jımnastıgin demir gibi 
sertle:,tirdiği delikanlı e\·den çık

nııynn. sırf fikri gıdalarla tıka 

b:ısa beslenen ferde nisbetle, şeh
vani memnuniyet ihtiyacını daha. 
az duyar. Makul bir terbiye şu 
vakıayı hesaba katmalıdır: Selim 
bir delikanlının kadından bekliye
<.:eği memnuniyetin vaktinden ev
vel ahlakı bozulmuş bir çılız ada
mın bckliyeceği memnuniyetten 
başka tUrlil olacağını unutmama
lıdır. Bütün terbiye delikanlının 

bütün serbest zamanlarını bedeni
ni faydalı surette takviye için 
kullruıınağa çalışmalıdır. 

Delikanlının bu gençlik senele
ri e.snasında haylazlık ctmeğc, so
kakları ve sinemaları kendi vücu
dile doldurmağa hakkı yoktur. 
Çalışma günü dolduktan sonra, 
bedenini kuvvetlendirmeli, hayat 
güniln birinde kendisini yumul3a -
mış bulmamak için onu sertleşti

riyor ve gençlik mlircbbilerinin 
kudsi vazifeleri bu eseri hazırla
maktan, onu icra etmekten, onu 
sevk ve idare eylemekten ibaret
tir. Rolleri münhasıran akıl ve 
hikmet telkin etmek değildir. Mü
rebbiler kendi bcdenile meşgul ol
mak herkesin şahsına aid olduğu 
fikrini kökünden söküp atmalıdır
lar, hiç kimse züıTiyetinin ve bi
naenaleyh ırkının zararına günah 
işlemek hürriyetine malik değil

dir. 
Beden terbiyesi ile müvazi ola

rak, ruhun zehirlenmesine kar!il 
da bir mücadeleye girişilmelidir: 
Bizim bütün harici hayatımız bir 
kış bahçesi içinde geçer gibidir. 
Burada cinsi tezahürler ve tah
rikler çiçek açarlar. Bizim sinema
larımız, muhtelif müesseselerimi
zin ve tiyatrolarımızın "menv le-

" rine bir bakınız hele: İnkar olu-
namaz ki burada bilhassa. gençli
ğin muhtac olduğu gıdaya tesadef 
imkfını yoktur. Teşhir yerlerinde, 
ililn direklerinde en adi vasıtala
ra başvurularnk halkın dikkati 
celbedilmeğe çalışılır: Teemmül 
ve mUlahaza melekesini muhafaza 
etmiş bir ·adam için bu gibi usul
lerin pek az ağır zararlar vermesi 
icab edeceğini anlamak kolaydır 

Bu gevşek ve şehvant hava genç 
delikanlının henüz anlamaması 

icab eden bir dencde birtakım fo. 
ıahürlere ve tahriklere insanı gö
türür. Bugünkü gençlik üzerinde 
bu terbiye tarzının neticesi peka~ 
r:1cmnuniyet verici bir tarzda ara· 
r.abilir. 

Vaktinden evvel olgun hale gc .. 
1~-ı gençlik yaştan evvel ihtiyar .. 
lnın·ştır. 

Mahkemelerden halkın kulağına 
bir takım vakıalar aksediyor ki 
on dört, on beş yaşındaki çocuk
larımızın manevi hayatlan hak
kında müdhiş manzaralar arzet
mektedirler. Daha o y~ta frengi 
kurbanlarını aramağa b:l.§larsa bu
na artık kim hayret eder? Beden· 
ce zayıf, mlif ckkirece çiirümüş bir 
çok gençlerin bilyük şehrin bir 
fahişesi tarafından izdivaç sırrına 
erdirilmiş olduğunu görmek bir 
sefalet değil midir? 

Hayır, fuhşu kaldırmak isti· 
yen en evvel ona masdar olan ah
la.ki scbebleri bertaraf etmelidir. 

Bil yük şehirlerin medeniyet !nin 
. ahlaki vebası olan pislikleri kal -
dırmalı ve bunu hiçbir şeyi gö· 
zetmeden, çıkarılmakta kusl1r c
dilmiyecek feryad ve tazaHOmJer 
karşısında tereddüde dU.~meden 

yapmalıdır. Gençliği bugün içine 
battığı bataktan çıkararak kal
dırmazsak orada boğulup gidecek., 
tir. Bu hali görmemek istiyeıı biıf 
kimse hiç şüphe yok ki gelecek ne,. 
sile istinad eden istikbalimizin ba1 
ti surette fuhşa garkolmasındıl 
bir su~ ortaklığı etmiş demektir, 
Medeniyetimizin bu t.athiri he -4 
men her sahaya şamil olmak i· 
cab eder. Tiyatro, güzel sanatlcr, 
edebiyat, sinema, matbuat, duvar 
ilanları, mRğaza önlerindeki ser· 
giler tefessüh aleminde bir diln1 
yanın müstehzi halinden çıkarı~ 
larak medeniyetin ve dcvlctiI1 
prensipi olan ahlaki bir fikrin biz. 
metine veı-flmelidir. 

Harici hayat bizim modcrtt 
"exotisıne,, mizin boğucu rayiha· 
sından, keza her türlü sofuca vt.. 
pekaz erkekçe riyal•arlıktan kurJ 
tarılmalıdır. Biitiln bu noktnl:ır 
hakkında. gaye ve yol kavmimizin 
fizik ve ahlaki sıhhatini muhafaza 
etmek endişesile çizilmel: Jfizımdır. 

[Devamı var] 

1 Karad~nizde Fırtına --
Türkan vapuru büyük 

tehlikeler atlattl 
K:ıradenizde fırtına hafiflediği içil. 

limanlara sığınan vstpurlardan bazı. 
ları gelmektedir. Karadenizde müdhiş 
bir fırtınaya tutıılar:ık ::ı O gUn teah
hurla limanımız?. gelen Türkan va • 
puru batmak tehlikesi geçirmiştir. 

Tunadan kirrit şirketi için ceviz 
kütükleri getiren bu Yapur, f1rtına

nın en şiddetli bir 1.amanmda ceviz 
kütüklerini denize atmış ve bir kıs
mından da tahlisiye saUan yn:ımıştır, 
Tür~nn \'ap1ım ile geçenlerde l{ara1 
denızde batmış olan Rumen bandralı 
Sandu vapuru da fırtınaya tutulmuş 
ve saatlerce bocaladıktan sonra göz- 1 

den kaybolmuştur. Bu vapurun ha. • 
mulc.c:i fena tanzim edilmiş ve gilver· 
tede fazla mikdarda ağırlık olduğu 
için alabura olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Türkan vapuru saatlerce denizde 
bocaladıktan sonra Bulgaristanm Va· 
silica limanına sığınabilmiş ve de • 
mirlemiştir. İki gün sonra ayni lima
na Rumen vapurundan kurtulabilen 
4 kişi de gelmiştir. Türkan vapuru 
dün limanımıza gelmiştir. Gemiciler 
Bulgar limanında gördükleri iyi mu
ameleden şükranla bahsetmişlerdir. 

Se~·yar Vapuru Yolcu Veremedi 
Fırtına Marmarada da bazı ak • 

saklıklara sebeb olmuştur. Çanakka· 
leye giden Seyyar vapuru Tekirdağ 

ve Mürefteden yolcu alıp verememiş· 
tir. 

Diğer taraftan Karadenizde Aksu 
bir gUn rötarla dün limanımız& gel • 
miş, Erzurum da diln limanımnda bl.(• 
lunması icab ederken bu~..J.ı ı.ıecü-
tir. - · - "' 



------ YENi - S.&BAB 

Hitler Bana Dedi ki 
''F ranıız ihtilali f a%ilete dayanıyor 
du, biz bunun 11ksini yapacağız,, 

1 Zonguldakta Parti 
Kongreleri Ve Halk 

(Baftara.b 4 üneü aayfada) lca sahayı hazırlamak demektir. 
ortalığı kan~tıran bir kimse olmalı- Hakiki çalışma, kat't bir ehemmi -
dır. tçtınab et.meal lblmgelen şey, yeti haiz olan yeghıe faaliyet, yaban 
ciddt bir memur olmaktır ... Şimdiden cı topraklarda mühim şahsiyetleri ve 
hwrust diplomasi servisimi teşkil e - hatta gruplar veyahud da fırkaları 
diyordum. Bu çok masraflı, fakat) elde etmektir. Bu da kolaylıkla anla
zaoıa.nda.n kazanıyorum. Beni ali.k&- şılabilir zannederim. Herhangi bir 
dar eden şahsiyetler hakkında bir \memleket dahilinde bir nüfuz mın
cedvel hazırladım. Bütün memleket- takası tesis ~.i~orum. Bu kadar, fa
lerde nüfuz ve tesir sahibi şahısla - ı ~t ~u da ka.fı~. Bana ~fi.zmı olan 
rın mükemmel fişlerini çıkarttım. Bu sıyası muvaffakıyetler, ıdare eden 
fişler 18.zııngelen ma.lllınatı ihtiva &- I ve servete malik olan sınıfların sis
deceklerdir. 1 temli tefessühü ile elde edil~~il~. 

Bu adam para kabul ediyor mu? 1 Para, zevk, gurur ve hırs, yanı ıktı
Ba.şka bir ~ilde satın alınabilir mi? I dar hırsı, işte pı·opagandamızın def· 
Mağrur mudur? Çapkınlık 8.leminde i terleri, basamakları. Gelmekte olan 
dolıı§ır mı? Hangi kadın tipinden harbde, bu gizli çalışmanın meyva -
hoşlanıyor? Gayritabii bir ahlB.kı larmı toplıyacağım. Zlı-a hasımla
var mıdır? Mazisinde gizlemek iste- rımdan hiç birisi, bana bu faaliyeti
di~i bir şey var mı? Şantaja muka- me yaklaşan bir şeyle karşı koyamı
vcmet edebilir mi? Seyahatlerden yacaktır. 

Köyll1 Gil.nleri Ve Yardımlar 
Muhitte BiJyQk Sevinç Uyandırıyor 

hMlanıyor m.u ?.. Fransa: "dükktıncı bir millet,, tir, t 
"'J zionguldak Valisi ve Pa.rtl mensn.blıı.n köylüler aNs:ndA 
.1.şle bunlarladır ki hakiki •. yase- e.skiden Fouchele, Ta~.eyra~dlara. m~- . . 

timi yapıyor, ferdleri gayeme iltihak l~ ol:ı-n Fransa, bugun mutevazı bır Zonguldak (Hususi) _Bütün vila~ j mütehassıslar köylülerin ıçlerıne ka-
ettiriyor, benim için çalışmağa icbar 1 d~ancı,_ hu~ukç~ ve. memurlardan yette ?arti ocak, nahiye kongrelerı rışarak onlarla konuşmuşlardır. ffıl:-lk 
ediyor ve her memlekete tesir ve nü- mute~~~~ıl hır .millettır. Bu ~d8:111 - bitmi~tir. Kaza kongreleri hazırlık- evi reisi Ahmed Gürel, Parti prcnsıp
fuzumu sokmak imkanmı buluyoııım. lar buyuk tehlıkelere atılmagı ıste-1 ıarına başlanmı4tır. Merkez kaza na- lerini, Halkevi çalışmalarını anlat -

Kendisine: ıniyorlar ve y~~y~ oyun oynamak hiycleri konı;relcrine Parti teşki- mıştır. Parti vilayet heyetinden ~e
- Böyle bir teşkilat muazzam bir taraftarı <l~gııler~ır .... ,, !atının en geni§ ölçüde alaka ve işti-! fet Güneş, ziraat hakkında köyluy~ 

ç:ılışmayı ve büyüle masrafları istil-1 Bana, Hıtler ~anıala.rı_ pek ~olay- rakleri temin edilmjştir. Vali Halid ö;;ütler vermiştir. Halkevi hekimlerı 
zam eyliyecektir, dedim. lık1a bertaraf e~ıyor g.ıb~ geldı. Ha- Aksoy, Parti Vilayet İdare heyeti Baki Bilgili, Nihad Güran, Nimet 

_ Müşküller önünde hiç geriledik sımlarının menfı ve gızlı ç~ş~ası- reisi Karaoğuz, bütün kongrede ha- Özgür tarafından Gacada seksen altı, 
mi? Gayrikafi vasıtalara malik bir ıun muhtemel randımanı uzerınde zır bulunınu.~lardır. Zonguldak Halk· \ Kilimlide doksan yedi, Kasımlarda 
propaganda yalnız semere vermemez ifrata doğru gitmiyor mu idi? evi bu fırsattan faydalanarak kon - , yüz elli dört ki hepsi üç yüz otuz ye
lik etmez. Ayni zamanda, ke~disine . Hit~er b~na, .. şiddetle, y ancak bu ta- gre yapıldığı günlerde ayrıca köylü I di ~asta ya bakılmış, ilaçları parasız 
karşı konamıyacak bir mukabil pro- bıyenın mumkun oldugunu ve mu- toplantıları tertip etmiştir. Bu su - dagıtılmıştır. 

·p~~an~yı tev~d eder ... Halk kütlele- 1 v.~fa~yetinden emin bulunduğunu ı retle k~ngreler köylü günlerine ka- .. B~ş ay önce y:ıpılan ~ezid: ?~C..~ 
rı uzerınde tesır icra eylemek, yalnız soyledi... tılan yuzlerce yurddaş tarafından koyune sabun, tuz ves:ııre \crıldıgı 

dinlenilmiştir. i<;in bu d~fa ziraat mıntakası olan 
Fakir kıza hakaı--ct Ocaklardan gelen delegeler, köyle- Kasımlar köyünde yapılan köylü gü-

Af A HKEMELERDE : edsn kfttlJJ adliy de rinin derdlerini, ihtiyaçla:rmı ve istek- nilnde, Halkevi ta~ından yoksul 
Türktşepost gazetes~ Ortaköyde Taşmerdivenlerde otu- !erini dile getirmişlerdir. Vali ve bera y~rddaşl~ra ve cr.~erı ~skerde olan 

• A k H ç k f k' ı berlerinde gelen daire reisleri konu· aılelere bın altı yuz kılo tohumluk 
1 h. d k" adl""ı ran gop ızı arosy:ı.n o a ır • 1 ~ • • • • a ey I n 0 l di tl 'd b' ,1 B ~ 1 E · kil. şulan isler üzerinde kong.reyi aydın- bugday hcd've edılmıştır. r. tı e m.ıe eyog u rmenı ı- 1 - • •• .. • • • • 

ta ki. bat · d k' E · f k' ı · t' 1 latrnışlardır Köylünün bir çok miı.ş- Jfoyluler her fırsaha kendılerıne 
sesın e ı rmenı :ı ır er cemıyc ıne 

1 

· • . 
.. t · k d · t terek meseleleri ve bunların hal ça- yardım kollarını açan Partı ve Halk-

Tli.rk matbuatı alc~hindc b.~r ~a- j murNaclaa eaHe-re ~ar ım.lı~der. b' d releri kendiliğinden belirmiştir. Vali evini, ayaklarına gelerek arzularını 
hancı gazetenin neşrıyatını Turkı - dıec en_s~ a~OS) anıt~ ı n e . ırtine ı nahiye müdürlerine ihtiyar heyet- ve dileklerini kendi dillerinden din-

d t ü ve tabcderek neşret - yar m ıçın mur~caa ıne cemıye 1 ' . .. t d'kl . l"k ye e ere me . k:ıt'b' A k . . 1 ktedi !erine köylerinin mecburi hiznıctleri lemek suretıle gos er ı erı a a ·a -
ı 1 . et afında adlı"ece ya- a ı ı nnana sınır enmc r. l . d'kl . ft me c mesc esı r . ,; .. H d" . . t .. _ hakkında direktifler vermiştir. Kon- dan. köylerıne ver ı erı şere en 

ıl t l 1 ., t ikmal edılroek uzcre- - arosyan, un yme, cemıye e mu . aı· . . "k l p an a ı nı<a . t --• 1 1 . te . k: t'b grenin meydanda ""eniş, ro::ı.hallerde dol:ıyı Cümhurıyet v ısını şu ran a 
ld _ ü Al . racaa <:Uere r yare ım 18 mış, a ı \ t:> • .k. .. . , d 

~ır. ~~taıum . o udgu. z.c~~ ~- rnafan dse- kızcağızı kovmuştur. Tabii evvela en yüksek hUkümet reisinin, alakalı selamlamışlardır. ~on .. 1 .~ gKun ıçtaın e 
, arctı propagan a sernsı ı.ar m an _ k •o- "' b .,1 . . . daireler şeflerinin, halkın gözü önün- Merkez, Kozlu, Hısaronu, um r -
1 .. , b b .. 1 . 00 agız a\ba..,ı a!>' amış, sonra ış so . b" .. k b' l"k 
~ercume edılcn u roşur crın ner e . t 'k 1 tm· ,t' de vapılması Partiye karşı umumi la kongrelerı de uyu ır a a a 
l _ b' tm k .. paya ın ı a e ış ır. . ed .11• 1 -abolundugunu tes ıt e e uzere l Ad , 11 takl H sevgi ve baO-lılıgı-n d:ıha <;ok aıtma- toplamıştır. Kongr e mı ı var ıgı-.. amanı ı pa · anan arosyan ' ı:o , •• .. 

tapılan ara[itırınalar esna~ında Tür- .k. t t · . h 1 - sına hizmet etmiş Partinin halka mızı kuran Ebcdı Şef Ataturkun ha-. şı aye e mış, Ka. raman ıgının ce - • • · . . 
iı:ıepost gazetesi matbaası basılmış 1 k . . d 1 1 k 1 köylüye karşı sıcak aıaı~a ve derin tırası, ayakta susularak tazız edil -..., zasını çc,mıe ıçın e suç u rnra o a . . • . . -

J.re broşürlerden burada mebzul suret- götürülmü.~tür. şefkatinin en canlı misallerini ver - nıış, Mıllı Şefımıze saygı ve baglı -
le uulunmu~tu. miştir lıklarının tekrarlanmasına karar ve-

~ Mahkemeye verl!on · . . . · 
Burada broşürleri tabeden mat - Ut :; I Parti vilayet heyeti r("isi Karao- rılrr:.ıştır · .. 

baanın suçu. broşürlerden 2 nüsha- S ç ._ er ğuz, konı:rreleri müteakib delegeler ve S. Akgun 
nın da!!ıtılmada.n evvel müddeiumu- Hasan, Ahmed, Önıer !spartalı 3 köylüler)~ Parti çalışmaları etrafın- ...... c;~·· .. ••

1
•
1
•"·--·

1
•••••• .. •d•• .... --

to ·k d tı Şeh · ·zd k. t ı..;.ge man ilPm a mlliğe verilmemesidir ve bu suç mat- ı aı a aş r. rı:nı. _e .~. ~~~rtalı - da hasbıhallerde bulunmuştur. Kon- "'biriken 6 a 
buat kanununa nazaran hafü para ı ların hemen hepsı gıbı sutçulukle ge- 1 gre yapılan yerler, bayraklar, döviz- 1h t . . . hftY tl' 1 

. çirunektedirler Bilahare takını tak- . • . . . . .. 1 .. raca mevsımmın · arare ı aya-
cezasını istilzam etmektedır. .. · _ _ ler, Mıllı Şefımızın resımlerı ı e sus- .. 1 • ld y d E li 

lavat düzerek yoğurt yapmaga da 1 . h lk . . . lı t h" rma gın.mış o ugun an ge man-
h h k a 1 enmış, a sevıncını can eza ur- 1 da b t· • b' 'k · t• 2 ıraızın rr.u • em & başlamışlardır. 

1 1 
'f d l . t· 1.. · 1 .. arın azı ıcarı eşya ırı ·mış ır. er e ı a e e mı~ ır. \..Ongre er munase, . . . . . 

Necmi ve lbrahim geçen akşarn Fakat. hı:zıssıhha ~nununun 191
1 
betile tertiblenen günlerde Gaca kö- ! Denızyolları ıd~ı:~ı bur~da bmlcen 

sebze hfili civarında dol~arak bir ve 280 ın~ı maddelerıne uygun~ yü merkezi bölgesinde yedi köyden eşyaları almak. ıçın .muay) en postal.ar 
ueYler aşırmağı kararl~bnnışlar ve hareketler~den d.o~yı. 6 ın_cı aslıye ı Binkırk, !{ilimli bölgesi merkezinde Jdan.b_aşka ~r,tdenız vap~runu tan:e 
ilk ; .. olarak sebze halinde koopera • mahkem.esıne getirilmışlerdir. k .. d d 1 ... kse Kası _ harıcı Mersme kadar gonderecektir. 

"Jl • • • • on oy en OKUZ yuz se n, m .. ,.. . 
Ufin camını kırarak limonlan "nl - Mahkeme şahıdlenn d.inlenmesı 1 bö'l . k . d 'k ' k" de Bu vapur munhasıran ıskelelerde bek· """ . . . . ar gesı mer ezın e on ı ı oy n . , 
mışlar. Devriye tarafından yakala -j lçin talik edilmiştir. bin altı yüz elli olarak üç -bölged~ lıyen ticari eşyayı alacaktır. 
nan hırsızların muhakemesine diln KOfUrbazhfiın cezaaı Uç bin altı yüz yetmiş köylü iştirak -·-
6 ıncı cezada başlanmıştır. Kocamustafapaşada İbrahimle Şe- etmiştir. MahkQm O~an hıroız. 

Mahkeme mamunları yakalıyan fikaya kilfreden Zehra 3 ay 10 gün Köylü günleri bando tarafından Muhtelif semtlerde bir çok hırsız-
fOliBi dinlemek üzere talik edilmiş - hapisle 66 lira para cezasına mah • çalınan İstiklal marşiyle, bayrak çek l lıklar yapan Zeki, 2 sene 10 ay, 11 
\ir. kfun olmuştur. me törenile açılmıştır. Daire reisleri, gün hapse mahkum olmuştur. 

17 ll'..ıllüN1JN ıesr. 
__ ±2!P 

Noa co ~AZAN ı M. S.ms KA.RAYBi 

- Aman pehllvanım, ne de olsa mi- güreştirmek için çağınrsa ? .• 
saflrlerimizdir. .Ali ağanın §erefi - O ba.~ka .. 
elden gider. Klhya, pehlivanın damarını bul • 

- Mtsafir diye bunlardan sopa mı muştu .. hemen bir biçimine getirerek. 
yiyeceğiz?. - Pehlivan, zaten ne diye çağıra-

Nlhayet, güçhal ile kahya, Aliço· bilir, hiç şüphe yok ki, Makarnacı 
yu alıkoydu. Fakat, anasından emdiği ile veyahud Kara tbo ile güreştirmek 
süt burnundan gelmişti. için çağırır .. 

İşte, Silistre güreşi bu suretle neti- - İsterse kendisile güreşmek için 
celenmiştir. Aliçonun ilk elde bir çap- çağırsın, o vakit cehenneme ol.u gide
razla. alta düşmesi Yörük Aliye ~ok 1 rim. Yoksa köle~ ed~~m .. ·-· 
pahalıya mal olmuştu. - Amma, padişahla gureştigm z:ı-

Fakat, Yörük Ali mağlub sayıla- man biraz nazik olmak lazımdır. 
mazdı. Maamafih, kavga olmamış ol- - Ben, güreşte, dövüşte nezaket 
saydı, güreş devam etseydi, ne olur- tanımam .. köçek mi oynatacağız a· 
du? Bunu kimse kestiremez.. ğam be! .. 

Nihayet, pehlivanlıktır .. belki de - Yoo .. 18.f olsun diye söyledirn 
kurtulurdu. Veyahud, mağlfıb olurdu. pehlivanım .. 

Lakin, şunu arzedeyim ki, Yörük - Hem sen bunları bana ne diye 
Ali, bundan sonra bfr daha Aliço ile söylüyorsun? 
karşı karşıya gelmemi~tir. Ve Aliço- - Olabilir ya .. Makarna.cıyı mey • 
nun bulunduğu yerde hiçbir vakit ba- dandan çıkardın ben, belki efendiıniZ 
şu çıkmanıı!)tır. Daima uzak kalınış- lhuzuru~d~ bir gUreş yaptırmak ü:ter. 
tır. Bu da gfü;tcriyor ki, namdar bir 1 - Kımın huzw·unda. olursa olsun 
pehlivan olan Yörük Ali, Aliçodan dinlemem çekerim boyunduruğu! Peb 
~ekinmiştir.. livanlık bu, ağam! .. 

••• # 

Ali Ağa, seryayer Halil Paşnnın - Yoksa, beni saraya çağırıp bit 
tezkeresini almıştı. Tuna valisi de ma- 1 dalavere.sına getirip Makarnacıyı ko· 
beyn başk:itibinin iradei seniyeyi mU- 1 rumak ve kurtarmak mı istiyorlar! 
beyyin tezkeresine muttn.li olmuştu. - Padişahırniz böyle şey yapmaz .. 

Ali Ağa, tezkereyi alır almaz, hem - Ben de öyle i§ltiyoııım .. Fakat, 
sevindi, ve hem de mUlahazaya dal- yaparsa ben de mukabele ederim. 

dı.Şaka de~il. Aliço padişahın irade-! = 'Bi;.;.~· ~akin.olmak icab ed~r .. 
sini reddediyordu. Sonra, bu herife - Nezaket, htirmet başka agaın .. 
laf anlatmak müşkül olurdu. Ayni za bir haksızlığa göğüs germek başka. 
manda da padişahın yanında küçük 1 - Evet.. dedi. 
d~ercli. Çünkü, Sultan A..~iz işin içyü Kahya Aliçodan ayrılmıştı. Bir so
zünü bilmezdı. Maiyetinde bulunan lukta sabırsızlıkla bekliyen nğasınııı 
bir adama döz geçiremediğine hükme 

1 

yanına geldi. 
derdi. Ali ağa, hakikaten heyecan için· 

Ali ağa, müşkül mevkide kalmıçtı. 1 de idi. Kllhyanın getireceği mUsbet 
Evvela, kahyasını çağırdı. Tezkereyi ,.e menfi cevabı bekliyordu. 
ona okudu ve: Nihayet, ağa gelmişti.. Ali ağa. 

- Kahya, ne yapacağız şimdi? k:lhyaya söz bırakmadan sordu: 
- Çok güzel bir şey ... AHçoya söy- - KAhyıı, Jıayırdlr i~allah! 

liyelim.. - Hayırdır ağam .. 
- Ya, bu herif reddederse.. - Ne oldu? 
- İşte burası fena.. - Yola geldi, fakat ... 
- Ne yapalım? - Fakat, nedir? 
- Emir buyurursanız evvela ben, - Makıırnacı veyahud Kara 1bo 

bir ağzını arıyayım. ile görti§mek için saraya. gidiyor, te-
- Olur .. Haydi git! Bir konuş!. melli istemiyor. 
Kahya, Aliçoya gitti. Hoş beşten - İyi ya ... 

sonra ; - La.kin, Sultan Azizle de gilreşa· 
- Pehlivanım, Sultan Aziz efendi- mi.~ olsam, nezaket, padişah, madi· 

miz. seni saraya çağırsa gider misin? ş:ıh tammam dJyor . 
dedi. - Beni, düşündüren nokta da bu· 

Bu sözler üzerine Aliçonun kaşları ra.sı .. Sultan Azize mahcup olacağıt· 
çatıldı. Ve, hiddetli bir sesle mukabe-J Nasıl adam yetiştirmiş diyecek?. 
le etti. Bilmem ld, bu adamı nasıl imana ge-

- Benim, sıırayda ne işim var? tİIT.'\."li? .. 
- Fena mı, efendimizin pehlivanı - Vallah, ağanı bu, adam imana 

olacaksın?.. gelmez .. snukadderat ne iae o olur. 
••• - Ben, Ali Beyin pehlivanı olama-

dım da padişarun mı olacağım? lki gün sonra, Tuna valisinin eoı· 
- Pehliva:ı bırak şimdi bu laflan. ri Ali ağaya gelmişti. Silistire kaY • 
-- Tehey ... Siz hepten beni Makar- nıakamı, Sultan Azizin iradesini ağa· 

nacıya çevirmek istiyorsunuz be? ya arzetmişti. . 
_ . . . . . Ali ağa, kaymakama işin iç yüzüztil 
_Ben, uşak mıyım a<ra be?. anlattı. Aliçoyu nasıl yola ge~~· 
_ Bu, uşaklık mıdır 

0 

pehlivanını .. rini .söyledi. Bi.naenaleyh, Aliçoya şo'l 
Padiaab hizmetidir bu le söylenecektı. "" ... ·ı· 

- Onlar, hepten emirle güreşirler - Sultan Aziz, seni Makarnacı ı 
be!.. güreştirmek için çağırıyor. 

- Sana ne onlardan pehlivan! 
- Peki, efendimiz, Makarnacı 
- İstemez be! .. 

Zaten, kaymakam da Aliçonun ıı 
.
1 

inadcı ve ters bir adam olduğunu bi· 
1 e liyordu. 

[Devamı va.r] 
n•••••••n••••• •• .. ••••ıuıııııHUIHl•••••Htn••··· 

ne itaat etmek mecburiyetinde lra- onun karısı, Filipoviç bizim katibimiz - Oldu mu? POLiSTE ı 
lan bir otomat olmuştum. olacaktı. - Tamam. B . d . ft . er 

Muallim Erich etrafımızda dolaşı- Diğer kafilede Otto İsviçreli bir _ Hepsinirı fotoğraflarını aldın eyg.'r .en ÇI .. e yıy 
yordu. Yakasına kocaman beyaz bir sulh propagandacısı, Stener onun kA.- mı? ıhtlyar kadın 
~~~~~uş~.~fa~t fo!o~~f~~ ob-j~bi, Maria da Stenerin karısı olacak· Muallim Erich önlUğünUn cebinden Beyoğlunda YenişenİI'de oturan .. ~ 
Je . ı ~ ~o. . unk a :n a ı ı. ff u:e~ . bir zarf çıkar<lı, bana uzattı. Evet, yaşında Vartan kızı Pertlz Beyog~. 
reaım erımızı çe mege muva a o -ı Misafirler odamızdan ayrıldıktan sofrada ot 1 h . . caddesinde dalgın dalgın giderken ° 

d 1 T"tin k d uran arın .epsmın muhte- d 
muş muy u . o ger yu ·arıya o a- sonra, Ottoyu müteessir gördüm. Se- lif yuz" lerde fotom.afl,,,.. al b nünden giden sakanın beygirin e 

klm kl'y' · · · ted· ı s.. ~· ınmış u . mıza çe ı e ıgımızı ıs ı. yahat günü yaklaştıkça, ona da bir fotoğraflar büyütülmüş . 1 mUthi.ş bir çifte yemiştir. 
ı;t)"Yt)'K CASUS R01'1ANI Tefrika No. 35 - Biraz da yukarıda konuşuruz .. hüzün çöküyordu. Üstelik bu seyaha- rin altına da bazı mü& 'h: :esım ~ Ne olduğunu §aŞıran Pertiz basta. 

3-Avu.sturyalı :Flipoviç .. genç bir ken, bir kere yüzüme bakmadı, ve dedi, sonra gideriz. . 1 ti, .. bensiz ~~pacak;ı. ~?~a ~a _bir sulh zılmıştı. Demek ki Mwı~im ~~~c~ade !haneye kaldırılmıştır. . 
1 

çocuk. 20 a.uuni 23 yaşında., fevkala- bir tek kelime konuşmadı, hissedi - Odamızda muhabbet ettık... . ~ 1 mut~ebbısı olarax ~uphelı .hır adam bu ziyafet esnasında. rakiblerinin şah Suçlu hayvanın sahibı yakalanill ş 
de sinirli bir tesir altında. kalabilecek yordum ki, zayıf görünmemek için bundan memnun olmamıştun. Bılıyor 

1 
sıfatıle F_ran~aya donecektı. Fakat siyetlerini tanım'lğa. çalıemı tı. tır. 

bir tip va belll ki, Fransızlar aley- kendini cebred.iyordu Ben de ona dum ki Tötinger Otto ile aramızdaki duvardakı mikrofondan dolayı fazla B · 1 · \. .. ş AyıııMıına bıçak dUu rdll 
· ' k d Bila.k' 'f .. h - u resıın erı u~ı:nen gonderecek » -. 

hinde fevkalade .§iş~. Söz sıra- bir tek kelime sö~·ı~mt~. Bir kar- muı:a~eb~tleri biliyordu, f~k~t, o~a'.I onuş~a ım. ıs v~zı emız~ ~- misin?. Cibalide Tütün İnhisar idarcGi .~ 
sı gelince "Ah bır euna. .. veya. buna.. deşlik hissi içinde y~rc.~gım karışık harımımı, yatak odamı ıçmde ikı raretle ve aşkla yapacagımızı soylU- B b . .. . yımhanesinde ça~an Nuri bile.:J 
eltikasd yapsak, öldUrsem,, diye söy- ve mudil hayat hamı da ne şekilde kişinin yattığı bir tek karyolayı gös- yordum. Otto hiç sesini çıkarmıyor- ğim. u gece en kcndım gotürece • bıcakları aro.ba ile taeırken bir tv.Jl 
leııip duruyor. Casus ve istihbarata.- muamele yapacağımı şaşırtmıştı. Za- termek sonra da; du. Yalnız bir defa: . . . si kazara ayağına dUşere.cc yo.r 
jam olmaktan ziyade mükemmel bir yıf anlarım oluyordu. O zamanlar - Ben senin kardeşinim, diye kar- - Ben çok tehlikeli bir oyun oynu- h -kBız, 2 §~~at ~ıhınde bura.dan lanmı~tır. Yaralı hastahaneye kal 
tedhleçi olacak. Tötingere sokulmak.. şısına çıkmak, çok ağırıma gidiyor - yorum Liza .• dedi. darl etilet edecegız. Totinger bir Folan- dırılnıı§tır, 

4 M · Rik · 40 1arm- · Er ı · t tt a ı ccar ve kansı Fillpovlç kati- d• 
da 

- ld~a orçı.zi. t yqf--:1,.. - Ağabeyciğim .. diye boynuna sa- du. Artık k beksbellı, hayzdaatık~ bku safhba- ımllieb~gzını ulmum. u· , blmiz, anladın mı? ... 'nığer kaflle Ot- Çuval aHında yaralan ~ 
, nt o ugunu, me ye ve ~c::ıı.- nlmak, ve benden ona gelebilecek sını apama .. aramı ı an ra ı- - ç ır §OY o az sevg ım. İBvi . . . . DUn gece saat 21.45 de Galata rı 

lerlııi takdir edemediğim bir kadın. tehlikeleri anlatmak, sonra da Fran- tasını unutmak, biribirimize yabancı Muallim Erich'in resimleri alıp al- to çre~ bır sulh milteşebbisı, Sto- tımmda. Aksu vapurundan rru:ı.vıı!l. 
~annederaem, ali'l.ı !.ehli, ve belki de sız, Almıın kuvvetlerlııın beni takib olmak lazımgelecekti. madığmı merak ediyordum. Onun i- ner k!tibı ve. ~fa rıa da :>nun kansı, lara yilk bo~tırken sahandan bir f 
'f:ıhudi. İçkiye fazla dil§kUn.. edemiyecck:cl'i bir yere ı:ııvışarak, Odada., Almanyaya müteveccihen çin soyunmadım. Otto dişlerini fır- fakat sakm bız Fran!.aya gider git • sulye çuvalı kaptan M~lafanın b 

Yemekten sonra bfraz·mlizi.k din~ yıpratıcı, sinir mücadelesinden kur-' hareket cdeceğııniz günü tcsbit ettik. çalarken, gizlice, zile bastım ve beşJmez bizi tevkif etmesinler. Bir ay blr ~a dilşnıilş, zavallı kaptan ifa. 
ledtk. B~ aofradald vkeklerle dan~· tulmak istiy-.ırdum. Şultzeyi unut- 1915 senesiııin §ubatı..."lın ikisinde yo- on saniye sonra da. koridora çıktım. şey yapacak değiliz. Oradaki ajanla- veremiyecek bir halde bastaha.Il: 
&atthıı. ~~-. alırlık ve ciddiyet,t.. muştum. İntikam için girdiğim bu a- la çıkacaktık. Vale dö eambr muallim Erich odaya rı da meydana 2JJt&Tl\.lım. kald.ınl~tır. Kaptanın yarası a 
ni bogn,>,lorduı on111lla da daııseder- lemin içinde, bir davaya körti körü- Tötinger Holandalı bir tüccar, ben geliyordu, yolda. karşılaştık. [Devamı var] dır. 
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Hariciye. Vekilimizin Graf Spee'ye Verilen Kont Cianonun 
Çok Mühim Beyanatı M··hı o·· G e•tt• Beklenen Nutku 

( B q tarafı 1 incide) U et un ece ) 1 ( BasUırafı 1 incide fi 
M'.ontreux konferansında Fransa. zerine komünizm aleyhindeki cereya; 

J 
4 

Biiyük Röportaj N o. t Yazan: FARUK K'OÇt.lK \'o İngiltere, TUıklyenin noktai naza.- ., m kuvvetlendirmek üzere t~lya -_Al-
rını doğru bularak bizim istediğimiz Yontevideo, 16 (A.A.) -Graf von Bu gemiye artık kaybedllmi§ nazarıu~ manya - Japony~ arasında!tı an~~o-

Bugün Yangın Yok Derken 
Birden kovuşta bir koşuşma ol
du, kaput sırtımda, tas başım
da, kendimi 0alatasarayda buldum 

eekilde bir boğazlar muahedesi ya - Spee zırhlı.sının, limanı terketmesi bakılmaktadır. ml~tem paktının ı~zalandıgını,_mu~e-
pılmasım kolayla,tırmışlardır. her aıı beklenmektedir. Buenoi • Aires, 16 (A.A.) - Falk· akiben t~al_y~n.ın ~~ll~tler Cemıyetın· 
Boğazlann bir Rus tehlikesine ma Montevidoo'da Cenaze Mera&mi Londra, 16 (A.A.) _- Exeter zırh- ~en çekildı~nı, :Munıı: anlaşmasının 

ruz bulunup bulunmadığı sualC..-ıe Sa- Yontevideo, 16 (A.A . ., - Graf von !ısı harbde hasara ugramışsa da, A- Demokrası!er ceph~sı,, . t8::~f':11d~ 
racoğlunun cevabı §Udur: Spee .zırhlısında ölen 85 bahriyelinin chlles ve Ajax zırhlılarının hasarı fena telô.kkı ve tefsır edıldıgını soy-

- Bizim için bir Rus tehlikesi ol- cesedi diln karaya çıkarıl.mıa ve mti- gayet hafiftir. Ajax ve Achilles'de Ö· liyerek: . . 
duğunu zannetmiyorum. ÇUnkü Rus- kellef bir cenaze alayı yapılmı§br. lenlerfn sayısı azdır. - Maksad.Jan Ruslarla ıttüak ya-
lar peklli. bilirler ki biz Boğazların 300 Alman bahriyelisi ve Uruguay Şimal Denizinde Batan Gemiler pıp ~~8: ve l~l~ayı heı bakını-
en tyi muhafızıyız ve emin bir dost bahriye mektebi talebesi alaya i§tl- Londra, 16 (Hususi) - İs\•eç ban· dan ihata ıdi, de~ştir. 
olarak Boğazların yalnız biz hakiki rak etmı3ıerdir. dralı 1674 tonluk Fonla ve Ursus, Yu- Arnavutlugun tlhakı 
bekçisi olabiliriz. Graf Von Speeye Verilen Mühlet nan bandrah 5217 tonluk Germaniea Martta Al~anyanın Bohem;.a ve 

Almanya • Türkiye meselesine ge- Londra, 16 (A.A.} _Uruguay hU- ve Paralas, İngiliz bandralı ldaho, Morovyayı: ~san-~a l~alya~ın Ama 
lince: Bizim Almanya ile münaseba- kfuneti, Graf von Spee zırhlısının Doptforrel, Welton, Atheltemflar, vud milletinın muttef~k~n ız?ar et • 
tımız münkati değildir. Filhakika, Montevideodan hareket etmesi için lnverlane vapurlarlle bir mayn tara- :n:ekte olduğu temennı~ı yerme-~~ : 
şimdiye kadar Almanya ilo bir tica- son ve kat'i mUhleti bu gece yarısı O· ma gemisi Şimal denizinde maynlere tirerek,, Arnavudluğu ılhak etti~ını 
ret muahedesi yapılmamı§tır. Fa- tarak tesbit etmiştir. çarparak batmışlardır. k_aydeden na.zır eByle devam ebnış -
kat bu bizim kabah~tim.iz o~:~a~. Uruguay nazırlar mec1isi, Alman İngiliz Batın~kilinin Garb tı~; w • • 

Almanya kendisine sıparış ettıgımız 1 zırhlısının La Haye a.nlaşmalarile tea· Ceblıesinde Tedkilderi -:- Arnavutlu~n ~tal~a ıle bırleş· 
mevaddı harbiyeyi teslim etmemiş · ı b·t edil ·,,, olan mUhletten fazla kal· . A mesı, Amavud mılletı lehınde sarfet· 

ı mı:t Parıs 16 (Hususı) - Askeıi tay- · ld v f ı· · tir biz de baaka yerlere müracaat h lind husule gelecek vaziyet .' . mış o ugumuz uzun aa ıyetin ve CS· 
, ııı ması n e yarelerın muhafazasında bır yolcu ki b'rt k h k ku t .. ·· d ebnek mecburiyetinde kaldık. t afı d un bir müzakerede bulun- . . . ı a ım u u n te evvucu e • 
Maamafih yakın bir zamandanberi ı e r.,.. n a;z 'ciye nazırı Guani Ame- tayyaresıle Fransaya gelen lngilız mek idi. Sekiz aydan beri Arnavudluk 

,mus~ur. an B k'l' A k Ahda Lord t ·d h' .. ··ı · 1 b. ticaret müzakereleri tekrar başla • ı rika memleketleri mümessillerile ve aşı.•,e ı ı umum,ı . ararga a mazı ~- !ç ~.o~~ me~ o an _ır 
rnıştır. Zannediyorum ki bu müza • ln 'liz elçisi Drake ile mülakatlar yap Gort la yeme~ ) emı~, sonra ~ava ~- sulh ve sukun hukum surmektedir. 
kereler iyi bir şekilde neticelenecek - gıtı mumi karargahına gıderek planlar u- Bu sulh ve bu nizam, orada kuvvetlo 
tir.,, mı6 :I v S ecnin Montevideo lima- zerinde izahat almıştır: Başvekil mas- ve tehdidle muhafaza edilmekte ol-

~Ir vnngında bir feliılrn~edc kurtarılı~·or.. Muhanir bir Balkan blokundan dr d~n p yarısı a• ... ··•1acağına kelenmiş bir otomobille muhtelif üs- mayıp İtalyan ve Arnavud milletleri 
~ . , .. . mn an un gece , .. ,.. . . . . . k · d · 

. bahsetmi8, Vekilimiz şoylc demi§tır: aa· 1 şay"alnr hilafına olarak mü- lerı ve tahkımatı zıyaret etmıştır. arasında ı tam ve kar eşçesıne me· 
Bugiin de akşam oldu. Yine yan-,ladı .. Ne oluyor? .. Ben zıl falan duy- _ Balkan memleketleri, yeni Yu- hı~dol an· 

1
• • h hk v•ıpmı« ol- Alnıanvıı llududla.rı Kapatıyor sai birliğinin neticesidir. 

.. . b kl" d·"kk" d F k t . . k' b" tt sa ı er, gemının azır ,.,. "' "' A v 1 . . . gın yok. Mu3terı e ıycn u an ma mı... a a ınsıya ı ır swure e nanistan, Yugoslavya, Rumanya ve " v ha.ıs. limanda bulun- Berlin, l6 (A.A.) _ Reuter ajan- mavutlugun talya ıle bırleşmesı, 
Salıibleıi gibi yangın gözlüyorum. !yerimden sıçradım.. Kalabalıga ka- Türkiye aralarında müttehiddirle;o. mıı:ına ragme~, d 'zd 1 'liz gemi- sı bildiriyor: hiç kimse için bir tehdid teşkil et w 

Şu itfaiyeye gireli dört gUn oldu. tıldım. Ne olduğunu, niçin fırladığı- Bunların arasında yalnız Mncaris _ du~l ku vclaçı ten~rke .nruı~nmak Alrn .. .. .. d k" rte miyordu. Yalnız bu hal, bizim hudud-
tr"l" k l ~n b ld b. t k b 1 d k t rt d t lerı e arşı aşma c ı esı • anyanın onumuz e ı pn.za • .. 
. ;ı.a a kos oca swn u a ır e a- mızı an ama an apu sı ım a, as tan ve Bulgaristan eksiktir Çok ivi be b k 1 kta b·ı·stı·fade bel . .. .. d •t·b t 

2
? •

1 
larımıza, müstemlekelerimize ve mu-

. · d 23 · d d · " la ra er araıı ı n ı ı · sı gunun en ı ı aren saa .... ı e sa • • . 
ca bıle tutuşmuyor... başımda, kemer belım e ım a ın 1 olurdu ki İtalya da bir aza ve ayni k' b h k t edecegv·n·ı so··yle b h d" . d 

1 
d . ı nakalat yollarımıza kar§ı bır takım 

·· ·· d k · · G ı ta d bul ı u gece are e ı • a ın ye ısı arasın a norma emır- . • . Arkadaşlar: ustun e endımı a a saray a · haklara malik olarak b()yle bir ittiha- kted' 1 1 
.. k l"tı .. tes 

1 
k .. _ taarruz projelerı yapılmasına manı 

- Ayağın uğursuz, diyorlar, hiç ı dum. da iRtirak etmi" olsun Lakin şimdiye me ır er. .. h yo u mHunl a da aB mı ~ks In~ko mab u olmadı, bütün bu planlar, saçma ,.e 
b' k ld ı y H l'd ""' u · Diğer bir rivayete gorc Alman zır zere o an a e çı a ... u sem urg, . . . ır zaman bu kadar yangınsız a ı- azıcı a ı : kadar Roma hükumeti bu husustaki . . ' . d D ~ k ' İ h 'd dl k hayali idı. Fakat ıhtıyntsız da de , 
ğımız olmazdı.. - Kemerini ters bağlamışsın, dü- ihtiyatkar hareketini değiştirmemi:?- lısı Bueno: • Aır.e~ lım~ın~ gı e - anım:r a ve sv~ u u ~rını a - ğildi. Ayni zamanda yeni bir ittifak. 

Kumandan Zekinin sözlerini ken- zelt, diyor. rek tutacagı yol ıçın katı bır ka~r patacagı haber verılmekteclir. lar ve garantiler sistemi ile İtalya va 
di kendime tekrar ediyorum: Hem kemerimi düzeltiyor hem so- tlrBalkanlar bloku Türkiyenin sene- h~~la.ına.sına imkan veren blr vazı- . Bu_ karar bir ihtiyat ~dbiri o!up, Almanyanın çember içine alınması 

- Tirr, bir tek kısa zil, baca yan- ruyorum: lerdir tnkib ettiği tarihi bir hadise _,yeti ıdameyc ç?11'~ac~ktır. Alman zır~ §ı~di~e kadaı: Alman ftlicenablıgıru planı çizildi ve tatbik mevkiine konul-
gını (31) e bineceksin. - Yangın nerede?.. yi, yani barışı temin edecek bir blok- !ısının Monte~deo_ hmaruna klavuz suııstımal etmış olan kaçakçıların :e du. Bu pHln, Polonyaya da şamil idi.,, 

Tirrrrrr uzun bir zil tam yangın - Sırasclvilcrde Alman hastahane- tur. Onun içindir ki Balkanlar bloku- suz olarak sıgı~dıgı ~man, ~a~.ru • casusların ga:bdcn VAlmanyaya gır- Polonya Mesele i 
23 imdada bineceksin.. sinin memurin bacası tutuşmuş. nu te~kil eden hUkflmetıer araların _ k~tı tnmamen tükcnmış oldugu soylc- melerine mam olmaga matuftur. Hatib İtalya ile Almıınyaııın kendi 

Tir, tir, tir kısa Jasılfilı ziller, ~- Pa?..nr akşamı, 1stikHU caddesi hın- daki ihtilftfları ne kadar çabuk ha1le- myor. .. ............................. ........... aralarında dört veya be§ senelik bir 
kıntı, bir yer çöktü, yahud bir yeri cahınç kalabalık... İğne atsan yere derlerse A1.atürk'ün gösterdiği cesa- Alman Zırhhsı Harab Hald~ Rus Radyosunun sulh zamanı tesbit etmiş olmıı.larınıı 
SU bastı, tahribe bineceksin. dil§miyecck... retli politikayı gösterebilirlerse çok -:-l<openhag, 16 <_A.A.) -:- Berlins~~ rağmen lngiltcrenin Polonyaya ver-

F?mirber zilleri ikide birde beni Wuu, wuu •. wuw~· . iyi olur. Tident~ ~azetesinın Bcrlin muhabın Yalan Haberleri diği şartsız garanti ile bu memleketi 
Yerımd,,en sıçratıyor. ArkadD.!ilar, bu Canavar düdüğü çalıyor.. Biz etrafımızdaki bUtün komşula- bildiriyor: , kı5kırttığını, nihayet ihtilfilın. Hit-
halimle alay ediyorlar .. Hakkı onba- Tramvay, otomobil, araba, moto- rınıızla muslihane bir tarzda anlaş • j . Mon~vıdeodan G~ Von ~pee ye ( Ba.5tarafı 1 inci' · ) lerin sulhil arzu etme.sine rağmen-
fJı: siklet, bisiklet, bütün vesait bize yol tık Bizim için hayat sahası bugün aıd telsızle gelen rcsımlere gore, ku- Yunan halkı üzerinde hiç bir tesir harbe mUncer olduğunu söylemiştir. 

- Farukçuğum, diyor, sen de bı- açıyor... . . . l!ıg~ ettiğimiz milli sahadır. Bu su - ~anda kulesinde dört ve bacada da yapmamaktadır. Alınan - Rus İtilllfı 
karmn merak etme.. Bu yol verış msana tuhaf bır gu- retle gayet bUylik imparatorluktan uç rahne vardır. . . . ~ Timcs'e Atinadan verilen bir ha • Almanya daha nisan ayında iker. 

İ§te yemek bonısu .. Allah razı ol- nır veriyor. . vazgeçtik ve barışın temini için bü- Alınan makamat.ı lngılızlerın bo~ucu berde şöyle denilmektedir: Rusya ile anla§lllağa karar verdiğini 
sun. Receb yemeği alroı§, Galib dayı- Kalabalık arasında tanıdık bır yük fedakarlıklar yaptık. gaz ~llandıklan hakkında a:t1k .ısrar "Yunanistanda umumiyet itibarile İtalyaya bildirmişti. Ribbentrop da 
nın ellerine sağlık patates çok gilzel kimse var mı diye bakınıyorum ... Fa- ••• " ~t~yorlar. Gr:af von S~eenı~. ~~sd:n sempati müttefik devletler lehinedir. 21 ağustosta Cianoya telefon ederek 
0
Imu§ .. Bu kadt.r az para ile, bu ka- kat öyle sUratli gidiyortl2 ki. .. Etra· F" 1 d. R ıs.tifade ederek kurtulabıl:cegı umı .. • Burada Alman propagandası tama : ertesi günü muahedeyi imza için Mos· 

dar güzel yemek r,i§innenin sım • fımızdaki adamların yüzünü görme- ı n an ıya· US dıncle olan Almanlar_gemlde a~ m~-'mile iflas etmi§tir.,, ko\'aya gideceğini bildirmiatir. 
nı kumandan Zekiden öğrenmenin ğe imkan yok.... T 

1 
h~mmat kalını~ ?l~cagını ve yem m!1- [YENİ SABAH_ Türk _ Rus mü- İtalyanın Vwlycti ve Balkanlar 

Çar;sine b~~~n.lı. v Tren yolculuğu yapanlar bili__rfer. aarruz arını hımınat tedarıkının ~ok geç olacagı- nasebatını tczvil'lerile bozmağı iş Ha~b karşısında 1ta1yanın hiç bir 
'Yemek bıtti, kahve ocagına top - Vagon~n pe~ceres~~d.en .. baktıgınız •• •• •• nı söylüyorlar. edinen Alman propaganda teşkilatı- askerı te§ebbUsde bulunmamak kara-

landık. Şaban çnvuş, .Mchmed on - zaman şımendıfer yurlimuyor, tel - PUSkUrtfU Grnf ~pee,~Rio cm tl1uıt-iroya ·d tarından sonra Sovyet n verdiğini, Almanyanın dn bunu tas· 
~aşı, Hakkı onbaşı, şoför Kamil, Se- grnf direkleri, ağaçlar, evler ,tepeler . . Gıtmege 11~.ırhuıdı ~n U) 7a da bu kabil ha • vib ettiğini kayıd ve Almanyanın da 
lıın, Deli Receb çay içiyoruz. Tabii 1 kaçıyar gibi gelir size ... Burada da ( Baştarafı l mcıde ) Roma, 16 ( A.A.) - Graf Spee Al- usya ra ~osunu~ doğru bulduğu İtalyanın bu vaziye • 
llıuhaveremizin me\'ZUU yangın. Şa- öyle... devam etmiş ve gece elimize 15 adet man zırhlısı, Montevidco önlerinde bir herler tasnı .. ctme:n veya .. bunlara a .. · tinin "Mtisellfilı olarak fırsat bekle-
ban çavuş: 1 Halk müthiş bir dev gönnil§ gibi orta tank geçmiştir. 1 İngiliz filosunun beklemekte olm~ı- l~.t olm~sı ~uphesız teessur ve teessu- mek,, olduğuna dair zehab1arı redde-

- Nerede o eski gilnler, diyor, bir bacaklarının büttin kuvvetile kaçıyor, Suonoisahmide kıta.atımız dört gilnlna rağmen, limandan hBJ·eket ıçın fu mucıbdır. . den Ciano demiştir ki: 
tUnde dört beş yangın olurdu. Birin- daha doğrusu bana öyle geliyor. Çün- süren şiddetli bir çarpı§Illadan sonra hazırlanmaktadır. Alman ajansı ve propaganda teşkı- "-Mademki, Bnlkan yanmadasın 
den gelir daha: ilstUmUzii başımızı ktl o kadar hızlı gidiyoruz ki... suoınisahm kilisesinden hududa gi- Geminin tamiratı f encilere göre bit- la tının maksadı, Balka~lıl~n ve tah- dan bilhassa bahsedilmiştir. Ve ma . 
lturutmadan öbürüne giderdik. Fa • Gidiş süratimizi ifade etmek kabil den yolu kesmeğe muvaffak olmuş - miştir. Mühim mikdarda mUhimmat sisen Yunanlıları aleyhımıze kı§kırt- demki hikmeti vlicudünü tarihden ve 
~at hiç bir zaman bu kadar yangın- değil. .. Yukarıda hep beraber kahve tardır. Kıta.atımız Suomisahmi kasa-ı \·e yiyecek yüklenmiştir. . . mağa kadar işi ileri götürmesi karşı coğrafyadan, ananelerden ve bir Bal
l!ıı kaldığımız olmazdı... Senin aya- ocağından kalktığımızı yazdığım sa- basını geri aldıkları gibi düşman Zırhlının karanlıktan ve sısden ıs- şında tsc, Alman siyasetinin düştüğü kan devleti haline gelmiş olmak vakıa 
~nın uğursuzluğu... tırdan, bu sırtta gelinceye, yani göz kuvvetlerinin bir kısmını Kinatajarvi t.ifade ederek Rio de Janeiroya gide· bu adi deııekeden dolayı sadece onlar sından alan bir alfıka ile İtalyan si-

Selim cevab veriyor: açılıp kapanıncaya kadar Taksimiıgölünün garbine püskürtmüalerdir. ceği znnnolunmaktadı~. hesabına elem duyduğumuzu söyle - ynseti bu mıntnkaya doğru teveccüh 
- Bu akeam muhakkak yangın o- dönüyor, Eptaleafosun yanından Sı- Orbo adalarında ve Ago sıra ada- Berllnc Gorc . mekten kendimizi alamıyoruz.] ediyor, Tuna havzasında \'e Balkan~ 

h1r. raservilero napıyor, Alman hastaha.!1annda cereyan eden ibir müsademe Berlin, 16 (A.A.) - Montevıdeo- ~ larda nizam ve sulbü muhafaza et -
Gayri ihtiyari so_:uyorum: . . nesi.nin _önilnde zınk~dak ~uruyoruz .. esnasında sa.h~l ~ataryalarımızı~ ~ : dan gayet e~in bir membadan alınan Çlnlllerln yeni muvr.ıl- meyi kat'i surette arzu etmekte ol • 

. - Yangın olacagını nereden bılı - Şıvesınden Ermem oldugu anlaşı - teşi Gorky tipı bır Sovyct muhvrıbını maı.ft_mata goı:?, G:af Von Spee ile fafdyetler l duğunu beyan -ı·e teyid etmekle be _ 
~orsunuz ?.. lan zayıf koca kafalı kalın kaşlı bir ehemmiyetli surette hasara ugrat • İngılız krm·azorlerı arasında yapılan . . raber İtalya ne şekilde olursa olsım 

- Bu akşam Arab Cemal nöbetçi. adam bizi kal'§ılıyor: jmıştır. Son dakikada alınan haberle- harbe !ngiliz tayyareleri de iştirak et- • Çunkın?, 16 ~~.A.) .--:- Ç~n karar- bu bloka dahil olacak memleketlere 
-Aı-ab Cemal nöbetçi ise ne olur? - Bravo .. Ne çabuk ta geldiniz? ... re göre bu muhrib batmı§tır. miştir. MUteaddid İngiliz tayyareleri g~~ hır teb~ıgıne gore §~al ceb- faydası ve sulhU tesise medarı olaca-
- Yangın olur. Doğrusu bu vitese diyecek yok .. Pa- Sovyctlcrin J\ayıplıırı Graf Von Speenin toplarile tahrib e- hesının merkczı~ Yangtsenın ce~u- ğına kail değildir.,, 
- Ne?... zirde de bu kad~r olur ... TchlD:e geç- Helsinki, 16 (A.A.) -Taipale ne~- dilmiş~ir. . . . . . b~nd: yapılan.~ın ta~n;-ız;.:ı so~ y~r- Nazır Yugoslavya, Yunanistan, 
Su defa Şaban çavu3: ti ... Gelmeyin dıye telefon ettık, slz rini geçerek Mnnnerhaim hattına hü- Katiyen emın şahidler lngılızlerın mı dort saat ıçındc ınkışaf etmı§tır. Bulgaristan ve Rumanya ile mUnase--
- Tecrübe ile sabit bu, diyor. A· yola çıkmışsınız.. cum etmek istiyen mühim Sovyet kuv mühim zayiat2, uğradığını teyid ey- Yeniden 20 köy ve kasaba işgal olun- betlerin dostane olduğunu söyliyereıt 

~b Cemalin nöbetçi olduğu ak§8.m- Çan çan çan çan.. vetleri son günlerde 29 tank ve bir - lemektedir. muştur. TaatTllz Pekin - Hankov de- §Öyle demiştir: 
ar muhakkak yangın olur. (Devamı var) çok top kaybetmişlerdir. Finlandiya Unıguay İld Tarafı Protesto Etti miryolunun üzerinde bulunan Cingu- "- ttalya ile Türkiye ar:ısındaki 
liakkı onbaşı söze karışıyor: ...................................... u .... topçusu birçok nakliye dubalarını ha· Londra, 16 (A.A.) - Uruguay ve ang istikametinde üç koldan devam münasebetlere 1932 tarihinde tecdid 

~ - Hem bu gece yangın olmazsa KIZILAV BALOSU ~ı~~ştır: _Rusl~ bu hUcumla~da 1500 Arjantin hlikft.me~l~ İngiliz ve Al - etmektedir. ve teyid edilmiş olan dostluk misakı 
~ı ;angın duası yaparız. Her sene mutad olduğu veçhile Kı-lolu vermışlerdır. Yaralı esırler de ma~ harb gcmılcnnın muhare~ye A· Hafif Çin topçusu Kiukiang civa- hakimdir. 

Ne yangın duası mı?.. l . ti d B vl k sayılırsa yalnız bu mıntakada taarruz merıkalılar konferansınca bıtaraf nnda bir Japon destroverinini batır • "-Tuna havzasında ve Balkanlar-- ~. t. ıı ay cemıye a ınn. eyog u azası n,.,.., 15 ı... • k. · al . ·ı 1 d d " 
_ .c.ve. " Kızılay şubesi tarafından tertip edil- Ruslara en aş"'b.. ıuın ışıye m mıntaka ılfi.n edı en. su ar a evam et- mıştır. da sulbü muhafaza etmek bütün mem 

diye Yanı yangın olmazsa, siz olsun mekte olan balonun bu sene de 231 olmuştur. .. .• . . . miş ?lmnlarını İngiltere ve :Almanya lcketlerin mti§terek menfaatleri iktı· 
dua mı edersiniz?.. 121939 t . .. .. k T Ladoga golunUn şımalınde Finlan- nezdınde protesto etmişlerdir. Sahil· S p O R zasmdandır Bu sebebden dolayı ı. :&u def .,,...,6 KMı'l tıl eumar esı gunu a şamı o - . 

a !?"" r ı 8 ıyor: katlıyan salonlarında verileceği ha- diyalılar yaptıkları son mukabil taar- den üç mil mesafe dahilinde bile harb .... • talya milletlerin kendi aralarındaki 
b• - Şaka, ea.ka, kulakla.n çınlo.sın, her alınm~tır. ruzlarda Rusların 15 tankını tahrib et devam etmiştir. Spor Egıtmen Kursu muaIİô.k meseleleri dostane bir suret.. 
n;:1e bir Zeki onbaşı vardı. Yangın öğrendiğimize göre güzide zevat- mişler ve. ilerlemekte bulu~uşl~ - İngiliz Knı,·azörlerinin Vaziyeti imtihanları te halletmek hususundaki arzularım 
llt adı nıı, hortum borusunun altın- tan müte§ekkll bir balo komitesi te§· dır. Salını mıntakasında Firilandiya- Buenos - Aires, 16 xA.A. ( Fallc· izhar etmelerini derin bir sempati ile 
tıuı lllerasimle kağıd yakardı. İ§in kil edilmiıt ve bu balonun geçen se- lıl8:"11 mukabil taarruz ile ihata ettik· land adalarına gitmek istiyen Exeter [Bv~S tarafı 5 inci sayf~ız~]. kar§ılamaktadır ve onlara vesayada 

.:_rı 0 gece yangın olurdu. nelerden daha muhte§Cm ve eğlen • len Rus kuvvetlerinin mevcudu bel- adındaki İngiliz kruvazörü, Arjantin Spor Egıtmen kurs~ mezunı~et ımti- ve yaraımda bulunmo.ğn amadedir.,, 
Yal.. celi olması için bütün tedbirler alın- li değildir. hükumetinden yeniden ytiz kadar hanlarına devam edılmektedır. . . 

tı~"' Sana daha tuhafını söyliyeyim JIU§br. Finlaııdiya ordusu milkemmel tank mecruhun bir Arjantin limanında ka- Ankaradan ~elen Bed~ Tı:_rbıy~ Vesuve tekrar indifaa 
a:.-:~ Bizim kumandan Zekinin sağ sayın Başvekil Dr. Refik Sayda- dafi toplarına mal~k. bulunmakta ve raya çıkarılmasına müsaade edilme- genel. sekre~rı ~al Gök~gın rı -
~ gı kaguıırsa mutlaka. büyiik yan- mın yüksek himayeleri altında yapı- bunlan fe\'kalft.de ıyı kullanmakta - sini istemi[2tir. Bu müsaade verilmiş yasetıncle ıçlerınde maarıf, ordu başladı 
tııtu olur. Sol ayağı kaşınırsa baca lacak baloya hamiyetli halkımızın dırlar. ve Belgrano limanına birçok ağır ya.I mfüncssil!erj!e her sp~~n ajanları Napoll, 16 (A.A.) - Vesuye yanar 

Sur. candan bir alA.ka ve rağbet göstere- ~"V"V--- ralıla.r çıkarılmıştır. Bu yaralıların bulunw ırutıhan hcyetinın huzuruı-- ı-.;;, hıt gece tekrar indifalara başla.-
~' Acaba bu ak§anı hangi ayağı ceğindCR ve çok gilzel bir gece geçi- lspartada zelzele birçoğu tedavi edilmeden evvel te]Pf da yapılan idare, teşkilat, basket ··'.lr doğın ağzından he :-

1!Uyor? reccğinden eminiz. Biletler Bcyoğ- Isparta, 16 (A.A.) - Dün gece sa- olmuşlardır. Exeter kruvazörü, ağır imtihanında bütün gençler büyi• genl§}iğinde lavlaı : ~ 
~· ... lu Kızılay cemiyetinden tedarik edi· at 3.30 da §ehrimizdo hafif bir yer surette hasara uğramıştır ve ancak ı muvaffc.kiyet göstermi§ler, iyi, PL>.

1 
.!lL;.li.a .Jih ilındllik c. ·ur .. 

ır katuşma, herkes ywiııden fır- lebilir. sarsıntısı hissedilmiştir. alb mil süratle sefer edebJlmektedfr. iyi ve orta dereceler almışlardır. Jda buluıl} •• ı .:l.lk için tehlike yoktur. 
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Yeni 1UNGSAAM-ICRİPTON amouı-. 

larının waksek zıwa verimi ve uzun 

· 6marıerı irin bir teınınaıtır, 
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Sabah, öğle, 
akşam 

her vemekten , sonra .. 

KUŞ TOYO yastık, yatak, yorganları ı 
Dünyada En İyi istirahat Vasıtasıdır. 
Kuş tüyü yastık, yatak, yorganlarını kulla nanlar bun u her zaman 

takdir ederler. (1) liraya alacağınız bir kuş tüyü yastık bunu isba
ta kafidir. Fiatlarda tenzilat yapılmıştır. Kuş tUyü kumaşlarının 

her çeşidleri vardır. Fabrika ve satış yeri: Çakmakçılarda Sandal-
yacılar sokak Kuş tüyü fabrikası. 1 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Beher takımın 

Muhamm('n bedeli 
Lira 

230 takını erkek elbisesi ve kasket 22 ) 

Muvakkat teminatı 
Lira 

Bas, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

71 takım kadın müstahdemler ) 465 
iç~ ctek, ~kct 16 ) .~~~~~~·~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 - ~tanbul O~ver~~~ müstahdem~ri kin yaptın~cak elliiscler ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~::t~r:39 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye konul •
1 
. .............................. ,. 

2 - Kumaş ve kullanılacak harç nümunelcriyle eartnamesi her gün ~ • ~ 

Rektörlükte görülür. fj p b h 91!! 
3 _ tstckliler muvakkat teminat makbuzunu ve 939 Ticaret Odası • aşa a çe ill 

vesikasını ve bu gibi işler yaptığına dair resmi dairelerin birinden son iki • il 
sene zarfında alınmış vesikalarını havi teklif mcktublarını ihaleden bir • • 

Sünde 3 defa dişlerinizi muntazaman 
fırçalayınız. 

saat evvel rektörlüğe vermiş olmaları Jıizımdır. "10291.. 1 Tug" la Fabrikası .ı 

İst. Bölge Sanat Okulu Arhrma, Eksiltme •. • 
ve İha1e Komisyonundan: 

1 .• \ l '.) 
ııuhammen 

• Eskideoberi biiyük bir şöhreti olan bu milli m üessese iki sene- • 
• denberi yeni ellerde ~hrimlzin en sağlam ve en rev~ta prese ve 1 

GÖZ HEKiMi 
Dr. Nuri Fehmi 

İstanbul Belediyesi karşısında 
Ayberk apart. Tel. 23212 

Ankara Borsası 
17 BİRİNClKANUN 1989 Açılıı u 

Fiyatları ltap&Dlf 

bıtdN t 9tel'llıt 5.2375 
N•w · Y•rk tot Dolar 130.36 
Parla 100 ırrank 2.9120 
Mllan• 100 Liret 6.7375 
Cenevre 100 levlcr• r'r. 29.425 
AmaterdaM 100 Fl orl ıı 69.2520 
••rllıı too Ranmark 
8rUkMI 100 8elga 
Atına 100 Drahmi 
lofya 100 Lava 
Praı 100 Çok Ker. 
Madrld 100 P .. ota 
Vapt0va 100 Z loti 
•udap.... 100 ~•1111 
aak,... 100 Ley 

r=
:~:::.... ~= ~~:·· 

Mokhol• 100 leve9 Kr, 
M•kova 100 l'lulıl• 

21.6425 
0.97 
1.6025 

18.605 

23.8075 
O.tn 
8.173 

Sl.84: 
81.0673 

! 
llHAM va TAHViLAT 

Esham ve t ahvillt tızf.ine mun·ı 
m ele olmamıştır. 

- -

Tepebaşı Dram 
kısmında 

Bugün 15.30 da 

Bu gece 20. 30 da 

YELPAZE 
••• 

İlk t.('mina: l<'iyatı 

Şekil Lira Kr. Eksiltmenin tarih , ~iin, sa. K. S. Mik. Cin~i 

211 31 28 112/ 939 Perşembe 1 l 9 75 33000 1 nri 
Ekmek 

Açık 

lı,t. Bölge Sanat Okulunun J 930 mali yılı ekmek ihtiyacı eksiltmeye 
konulmuştur. 
· ı - Eksiltme Cağaloğlunda :.'ük:sek Mektebler muhasebeciliği binasm· 

da toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 __ Ekı.;iltmenin şekli gün ve saati, muhammen fiyatı, muvakkat ga

ranti . miktarı yukarıda gösterilmiştir. 

• kerpiç tuğlalarını imal etmektedir. Her ne\i i.npat için ~k elve- • 
• rişll vo kırıksız sağlam tuğlayı ancak: il 

• • ! Paşabahçe Tuoıa Fabrikasmdan i 
• Tedarik edebillrsinlz. Tuğla almak lattyen in§aat sahibleriıılD il 
• bir karar vermeden evvel bir kere de Paşa.bahçe tuğla fabrikas• 1 
• mamulitmı görmeleri menfaatleri lktıza.'lmdandır. Tuğlaları 1 

btikW Caddesinde Komedi • yerinde görmeğe vakitleri olmıyaa isteldl.lere. verecekleri adı'e88 ı='I 
Kıvnında • nümnııe de gönderileblllr. 91!!' 

. 3 _ Jstekliler T icaret Odasının 1939 belgesini ibraza mecburdur . 
4 - Şartnameyi görmek lı:.t iyenler mektebe müracaat etsin. "10249,, 

Bugün 15.30 da I W Telefon; (80) dan (68) 1 arayınız. • 
Bu gece 20 30 da Gümrük Muhafaza Genel Komulanlığı stan- ~ • 

========t K===t=z=L=E=· =R====== bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: ~••••••••••••••••••••••••* 
- ANAPİYQ JEN Miktarı Cinsi 1'1uhanımen }'. İlk teminatı ============================================================__.-:::.::: __ ;..-

Dr. 0ı.s:ı.n SamI --------~-Lira _ 1 Yıkılan Gurur,_ Operatör 

lstreptokok, ista.filokolr.. }IOÖ• 1500 Minder ve yastık 4050 304 açık eksiltme 2~/12/939 a< Maks dö Vözi) nin yazdığı ve Ömer Vasfi Aybar 
mokok, koli, piyosiyaniklerin kılıfı pazartesı saat 11 urhan 1'1ünir Çağıl tarafından 
yaptığı çıban, yara, akıntı ve 500 Ekmek torbası 975 74 Pazarlık 25/ 12/939 ransızcadan 'lurkçeye nakledilen Şişli Çocuk Hastanesi Baştabib 

• A • • ve Operatörü cild hastalıklarına karşı çok te- 1511 Kıyım beygir nalı ) p:ızar'-Csı saat 14 ( YJKILAN GURUR ) ismindeki 
••-- sir li taze aaıdır. •mt-11 108 Kıyım katır nalı ) 1342,20 101 Açık eksiltme 25/ 12/939 Romanı kitap($ılardan arayınız. Her gün 3 - 6 ya kadar JJ 
.... ...,, Cagvalogvlu Kızılay ~okagıv Keçiore 

123000 adet mıh ) pazartesi saat 15 Satış yeri: İnkılap Kitabevidir. c.ı: 

Zührevi ve cilt hastalı.klan 

Dr. HayriOmer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamiı 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

ı _ Teşkilat ihtiyacı için yukarda gösterilen 3 kalem eşya eksilt • - Fiyatı 60 kuruştur. -
Apart. No. G. Telefon: 237.,.., __ 

~ 
meye çıkarılııııştır. .. .. . . ~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~'!!!!~~~ 

2 _ Şartname ve nümuneleri komisyondadır. Gorulebılır. 
3 _ İsteklilerin gün ve saatinde hizalarında miktarı gösı erilen temi

ıu:.t mr..kbuzlarile kanuni vasiknhırını hamilen Galata Güıurük caddesi 
Veli A.lemclar h:ın ikinci kattaki komisyona gelmeleri. "10079., 

Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 

Ne~riyat müdür\.\: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai EbüzziY• 
.--o# 


