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Yazan: Jlüse)in Cahid YALÇIN 

Bugün Dış Ticaret Siyasetimizi 
T esbit Edecek Kararlar V crilece1' 

L,m ariciye Vekilimizin lsviçre ga- ' 
.., zetelcrinden birine verdiği be· 
l'anat çok dikka~i celbedecek bir ma
lıiYcttedir. Saracoğlu, gazeteci ile ko· 
lltı.SUrken, üç mlihım mcscleye temas 
~iyor. Bunlardan biri, Türkiye ile 
büyük garb demokrasileri arasındaki 
lnünasebeUerin eski mazisine taalluk 
ttnıektedir. Filhakika, bu memleket
te, Cümhuriyet inkılabından sonra., 
°l'Urk siyaseti b.ir ~ün evvel, kendisi· 
~ bUyük bit~\~'" "bi, ~ördüğ;i ,__.-=-=:::......-= ......... ---
lttgiliz va 't.n. <~~ doğr ı 1 '.l'ir:tret V«.-'Jditn11.1. dllrJ,ii tetkikleri csnasuufa. 
b• -1.ıf~ .• , • • •• 1 
ır ~W\.ı~ma n .... • Llr. E\-"Velki gün eehrimize gelen Tica • !!~~!!!~~!!~~~~!!~ 
.Bü~atürkün'"'fm. ~ en ret Vekili Nazmi Topçuoğlu dün ga-

Vekaletin Tebliği 

Almanlar 12, İngilizler 7. 
Tayyare Kaybettiler 

Bir Alman Kruvazörü Daha Batırıldı 
Graf Speenin Mürettebatı 

Tevkif Edildi 
lngiliz matbuatı, gemisini 
berhava edip kaçan Alman 
kumandanının harketini tak
bih ediyorlar 

Almnn oeh krmnzörilniin makt.aını g(isterir plin 

( A) - Baş taret (S tane 28 santimetrelik ağır 11 (P) - Dcııiz tayyaresi, (Q) - l\.ıç taraf ;,.ırhlı kule· 
top), (B) - Top başmda topçu efradı, (0) - Ni§aıı si ve ·mesafe (i /, ti., (R) - ikiz 10 santimlik tayyare 
a1ıcılaı· iş başında, (D) Ba.ş taraf Nırhlı 1.-uksi ve 1 dcifii trıp, (S) -- Ktç taret (S tane 28 santimlik uğır 
·mesafe al.eti, (E) - Tayyare defi topl<rn, (F) -- ı 1 top), (T) - Vçii.:1ıt torpido 1.:.ovam, (U) - 7,abitan 
Ka71ta11 kulesi, (G) - Projektör, (H) - Ana ate~ Mloıııı, (l') - Efrad mevkii, (ff) - Kiler, (X) -
koııfrol mevkii, (J) - Pnı.oo direği, (K) - Amiral 1 Kamaralar, (l') - Demirhane, (Z) - Banyo mcv
filikası, (L) - Sekiz tane 15 santimetrelik toptaıı 1 kii, (1) - .1!ühimmat asansörii, (!!) - Er.,(llc anıba
ikisi,(.U) Tayyare vinci, (N)- ikiz 10 santimlik tay- n, (3) - 8 tane dizel makinesinden biri, (4) -Tor
yarc dafii top, (O) - Can kurtaran §k<:ım7Hıvgalar, 1 1>ile l.:arş-ı hazine tertibatı. 

~~ blı' görilşle !fızum~ et-1 zetecilere su bcy&natta bulunmuştur: 
lı"'.. . h-ô . •t .. 
. {i bu dostluk, zor 1}·.t. aı ı "- Hergün gll.2etclerde haklı bir 
1~de, yavaş yavaş i.1l Ye şikayet mevzuu olan ihtikar meselesi 
~tikçe kuvvetlendi. Tek en . . . .. 

Ticaret Vekaletinden tebliğ e- > 
dilmiştir: 

Milli Şef Graf Spee İntiharının 
Heyecanlı · T af silô:tı 

ıı,..;. kt.a A k Un name var. Bu defa buraya. geıışıın bııhassa 
"Menılc7:etin kahve ihtiyacını H· 

(Sonu 6 ncı say fada) ~.o..ng sına ıı aram . - 'h 'kA 1 1 k . . 1 k ted 

1 

Qi.Jrı ·....ıı.-· b 1 :. t•• k.. ı tı arı carşı ama ıçın n ınacn . 

... ~e Ç;rı9uwıŞ u unuyorı a ur un ===~~~~~~~~J~-~~~~~~~~~~~~ tri~t!e ~qıM<fr u iş kendi- _ (Sonu G ı_ıcı sa y fada) 

~ ~'1ıil.~rtnİalefi zamanında. ---

lı:ı.uvaffakiyctle neticelendirilmiştir. R ı D ıı V' t •d 
_nu da inkılabıınızın ana siyasetle- us ar un .r..are l e 

tinin uzun bir devreyi kucaklıyac:ık 
~~ette güzel düşünülmü~ ve esastı A ~ z • tl B •• H k 
it surette çizilmiş olduğunu göstere- gır ayı a l uyu 

~ek ve memleketin politikasının meıu-
tketin menfaatlerini temine kabili - l...J • t u ~ d ı 
~lli olduğu kanaatini bir kat daha rıezıme e gra l ar 
~ \'vetıendirecek bir müşahede teş-

1 eder. 

4 aus dostluğu ile müvazi sur~uc Şimalde De Kanlı Hadiseler Oluyor 
evam ve inkişaf eden bu dostluğun J d v • 

~\tyetkomşularımızla samimi muna- Kızı or u Norveçe Dogru llerl1y0 .. 
~ betıerimizi ihlal etmemesi için icab 

en en ufnk noktalara bile Türkiye _.,~ .. ~ • 
~llYet dikkatli ve ,hassas davranmış- ~ " ~ 
~· !'Iarici politikamızın bu diırüstlü- ~ -, ~ 

dür ki düşman propagandaların ı: """"~ 
~aYtetıerini akim bırakacak surette P' 
~ 1 komşu arasında sağlam biı: anlaş-

a ıemini hazırlamıştır. 
~~Undan sonra, Almanya ile reüna
li ~t meselesine bahsi nakleden Ha
~1Ye Vekilimiz, gayet nazik ve kibar 
~ Vranarak Almanyadan hiçbir şika-
ette bulunmamış ve yalnız ticari mil
::ebetıerini mevzuu bahsetmiştir. 
cliı ~uki Alman diplomasisi en af f e - .. 
'1lt~Yecek hatalann~an birini, kar -
~ lı garanti .beyanna~.ni imza- f 

l>\ı an ve Anka'ra muahedenaaıesilc ~ 
·~U. teyid '1den Türkiye hakkında . 1 
~~. ~ttilC')>oYtikhda göstermiştir. ı 
"'Ulkil Be,lin mchafilinin hiddet 

~üCuın ve düamanlıkları 
(Sonu 5 inci sa!'faru.) 

BllAe)in Cahid YALÇIN 
• 

. c~~elere hareket eden }""'in askerleri (Yazısı 7 d6) 

Dün Ankaraya avdet ı 
etti ve tezahüratla 

istikbal olundu 
Ankarn 18 (A.A.) - Reisicüm

hur İBmet İnönü bugün saat 15 
de Ankaraya avdet buyurmuşlar
dır. 

Dün Şimal Denizine Hücum Eden Alman 
Tayyareleri Bir Çok Gemi Battrdılar 

Montc\•ideo, 18 (A.A.} - Graf Von bağlı bir vapura nakledildiler. 
Mılli Şef, vilayet hududunda 

Başvekil doktor Refik Saydam 
ile Ankara Valisi ve Belediye Re· 
isi Nevzad Tandoğan tarafından 
Ankara garında da Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 
Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, 
mebuslar, Genelkurmay, Milli Mü
dafaa Vckftleti ve diğer Vekalet
ler ileri gelenleri tarafından kar
şılanmıştır. 

Spee'nin intiharı tarihin en dramatik f Halk gözlerile yaklaşmakta olan 
sahnelerinden biri olmuştur: bir Alman tayyaresini takib ediyor. 

Gemi demir alıyordu. Kalabalık du. İngiliz avcı tayyarelerinin bu Al· 
halk kütlesi limanı Punta de l'Estc'yi man tayyaresine doğru ilerlediği gö· 
ye sahilleri doldurmuştu. Gökte Uru- (Sonu 7 ncide) 
guay ve Arjantin tayyareleri uçuyor ~~~~~~~~~~~~~ 
du. Uruguay harb gemileri Panamc:- '= 
rika mıntakasının hududuna doğru Go·· ıge Müsabakamız 

l ilerliyorlardı. 

ı Von Spee son dakikada karaya 31 

Gardıı bulunmakta olan kala -
balık bir halk kütlesi, Erzurum -
Erzincan ve Sivas seyahatinden 
dönen Milli Şefi hararetle alkış
lamıştır. 

yaralı çıkardı. Yaralılardan biri has-
1 ta arııbasına binerken Graf Von Spee Tarihi simalar: No 13 
1 ye döndü ve gözleri yaşla dolu olduğu 
halde Auf Wiederschen "yine görüşe-

lim., diye bağırdı. Diğer bir yaralınıa 
elinde küçük bir nocl ağacı görülüyor 

L..A,. _____ _.... _______ ,,._, du. İki Alman zabiti de ceb kruvazö-

================== ründen çıkmıştı. Bunların acele bir 

Al ı b• İ ·ı· d" _ taksiye binerek meçhul bir istikamete 
man ar ır ngı lZ ıp hareket ettikleri görüldü. BUtiln ta -
lomatını esir ettiler min ve oksijen makinelerinin mUret -

Mos!iova, 18 (A.A.) _ Reuter: tebat ve işçileri Graf Von Speeye 

Moskovadaki İngiliz sefareti müs-
~"-"V"""'"""'~"""""'""'"""'"JV'""'"" "" 

tcşan iken Bolivya elçiliğine tayin e- • 

dilrolİ[1 olan ?orlon ~ckerer ~ir Es · ı Kabahat ı laçta mı ? . 
tonya vapurıle 1ngıltcreye gıderken .,,. _ .. _, 

1 
~ lhtn.A d . 

1 .. .. wıç p.uw.ıı ı,,.na ve .lJ:\ara aır 

vapurun Alman kruvazoru tarafın • ı ~ok meraklı röportajı 6 ncı sayfanıu.-
dan tev~ifi ve araştırılması üzerine 1 do. ok-uyunuz 1 
Almanyaya götUrülmüş Ye me•~kuf ı • • 1 

V'VVVVV'..~.,...,.J 

tutulmaktadır. !------------• •-----------·-· ... 



lablfe ı J ~ENi SABAİi 

• 
KEMALEDDlN .ŞÜK~U 

Ha~r~;; 'Muha~-m~·-e~-d~i~·n•G...,.öm--.ü .. lm~eai Takvi_m _____ M_cselcsi I' OKUYUCU '{Tasarruf Haftası 

De Bir M_es
1
e
3
l_e Olmuştu Rasathanenin ay hesap· - - Dı/.YORKJ. 

lan da yanlışmış 
. Müftülük muvak.kiti Ziya Gökçe • 

Resulü Ekr~ıin cenazesi üzerın- rinde ve göbeğinde birikmiş olan ~u- den şu mektubu aldık: 
de artık Esbabın hiçbir hakları kal- ları emdi. Çünkü Resulü Ekrem ır-

1 
"G . . lk. ..nkü. .. h 

· d' "f 1 · · t t"h 11 · d 1 b t.l hare azetenızın evve ı gu nus a-madığını ıd ıa ve vazı e erını unu - ı :?. erın en evve u sure e - d .k. . h'f d tak . 
1 

. · · ı ·ht 11- t tm · · d dı · t t sın a ı ıncı sa ı e e vım erın yan tuklannı anlan acı bır lısan a ı ar !\e e e::;ını ama na vasıye e -
1 

_ b _ 
1 

d h 
· · 1 · · h.d · t' [2] ış oldugu aşlıgı a tın a şa sımı a-

eden bu hıtab, Ensar reıs ermı ı - mış ı. 1• k d d · t ·h· ı· ı . . . . . .. a a ar e en ve avzı ı azımge en 
dete ve yem bır ıhtılafa sevkettı. Hazreti Peygamberi üst üste uç kud Had. ·· le 

Şimdi her ağızdan bir ses çıkıyor, kefen içine sardılar. Her kefen ara- ylazlyıt·o . um. ıse aynen şoy 
. · · 1 1 1 • o muş ,ır. 

Peygamberın cenazcsının n::ı.sı mı - sına da mis ve kafuru koydular. . . 
..J-nla ·a;;,, au'l gasil ve tekfin cdi- Tekf. . ·r . b"tm· t· Ba~ı meselelerle takvımlerın yan-w c 0 ., n = ın \azı esı ı ış ı.. I _ . . . ak .. 

· leceği ortaya atılıyordu. Hücrrnin kapısı artık aqılabilir .
1 
hşlıgı hakkında f~rlen alının .. uz~-

Halbuki Hazreti Abbas açıktan a-, Eshab ve Enaarın içeri girmesine ~ ~asadhaneye gı~e_ı:ek hocam us~~d. 
- ·· d 1 b·ı· a· F atınden avdet ettıgını esnada bıla-

çıga: musaa e o una ı ır ı ... 
_ Bu iş, bizim işimizdir, kimse Gasil ve tekfin esnasında hücre hare gazetenize mensub olduğunu an- ı 

karışamaz. Biz nasıl istersek öyle e- kapısı önünden ayrılmamış olan Haz- ladığım bir arkadaşa rastgeldim. 
deriz, demişti. reti l!.."""bu Bekir maiyyeti ile beraber Takvimlerin nasıl olduğunu sordu. 

Vaziyetin kesbettiği vahameti gö- içeri girdi. Buna dair yazıyı neşrederken kendi-
ren Hazreti Ebu Bekir, daha henüz Hazreti Muhammedin cenazeleı i liğinden benim rasadhanede bulundu-

-
lzmir Muhasebei 

Hususiyesinin 
Dikkat Nazarına 

Türk vatandaşlarının, Türk köy
lüsünün sam.imi duygularına, mem 
leket.imizin iyiliği için söylenen 
sözlere gazetenizin sayfalarını her 

zaman açık tuttuğunuzu gözönün
de bulundurarak bu mektubum ı 
yazıyorum: 

İzmir Muhasebei Hususiye dai
resinin mekanizmasındaki bozuk-

luk, burada hiçbiı' kimsenin hak 
aramasına meydan bırakmıyor. 

kendisine biat etmemiş olan ehli bey- bir sedir üzerine konmuştu. ğumu ilave etmiştir. Ra.sadhane ile Bir hak iddia eden bir vatandaşa 
tin kendisine karşı olan hürmet ve Hücreye girenler bu sedirin önün- hiçbir alakam olmadığı gibi Maarif karşı: "Ne yapalım, paramız yok, 
muhabbetini izale etmek istemedi. de saf teşkil ettiler. Ortaya yeni bir Vekruetine böyle bir rapor vermekle borcumuzu bile ödeyemiyoruz ... ,, 

- Abbasın hakkı var" dedi. Reı:ıfı- mesele çıktı. 1 de muvazzaf değilim.,, c~vabı veriliyor. 
lü Ekremden i§ittimdi... "Beni ehli Hazreti Resi'ıl nereye defnedile • 

8
. Ka .. . . ııı.ı··t I Herhangi bir daire amiri kendi-

. · ır rıunız.ın u u a eası 
beytını yıka:--ın,, buyurmuşlardı. Bı- cekti? . _ 

11 
• • • sine bir iş için müracaat eden ve 

naeale'. ·h bu vazıfeyi ehli beyte bı - Bu· da, oldukça mu··him bir ihtilafa . Dıge·r· taraftan karı.lerınızden !ak ·' d J7 yapılan hareketlerin yolsuz oldu -rakmak 15.zımdır. [lj 1 tı. vım mutehassısı Ka n ~enan,, ım-
yo aç b' kt b ldık ğunu söyleyen bir vatandaşa: "Ne 

Yeni ve ilk halifenin muztar vazi- İrtihali müteakıb Hazreti Pcygum· za~ile de şö~le ır me u a . : 
ıette kalarak mesele)i kapatmak ve k a· . 

1 
Gazet.enızde (Yanlış takvım) bah yapalım, benim 12 bin lira borcum 

, • A • • •• • ~· berle meşgul olmıyarak en ı ış e - sini okudum. Bu fıkranın Müftülük var. Ben onu ödemeğe çalışıyorum. 
ıhtılafı halletmek ıçm soyledigı bu rine dalanlar şimdi en ufak ve tefcr- . . ·· · · hl 
muslihane sözler üzerine Eshab ve .. . k muvakkıtı ve (Gokce) takvımı sa - (Çünkü bu borcun taksitleri za -

. . . . ruala aıd noktalara varıncaya a - bi Ziya Gökcenin ifadesine atfen ya- ınanında verilmezse faizini o ami-
Ensar reıslerı, basda bız.zat Hazretı dar meseleler çıkarıyorlar cenaze - -
C'bA B k" lm '- ·· Ha r ti. Pen- ' . zılru""ı anlaşılıyor. r~n bı·z· .. at kendı·sı· a··aeyecektı·ı·) O ı.:. u e. ır ~. a~ uze:<: z e .r nin yıkanmasından, kefenlemesınden ° . • ~ · -
gamberın mub:.ı.rek naşlannın bulı.:u.- defnine kadar olan cihetlerde ayn . Arabı aylar~n~n başlarını olbabd~- nun için başka hiçbir şey yapa -
duğu ~ücreyi .te.:-k ile dışan ç~tılar. ayn ihtilaflar baş gösteriyordu. Her- ~ı ka~un mu_cıbınce ~asadh~ne. tayın marn,, diyor. 

!çerıde Ehlı Beytten Haztct.ı Ab- k b. fik" ·ı · ·· ·· b f"k ıle mukelleftır. Maarif Vekaletı ka- 15 gün sonra herkes ikincikanun es ır ır ı en suruyor ve u ı - W· • • • • 

bas iki oğlu, Hazreti Ali ve kadıalar .. k b 1 tt• k . ·n bütün gay nunu degıştırmeksızın Bay Zıyanın 
kaldılar rıntı atul.ke t~r~e ıfçıd. d • - raporile bir şey yapamaz. Maarifin J · re ve a a a mı sar e ıyor u. _ . . 

Hücrenin ortasmdı:ıki perdeyi tek- . . . yapacagı ış, ra5adhaneye emır vere-
k k d l f d f . - Medınede defnedilsın.. · 1 1t rar çekere a ın an erya ve • - M kk .. .. .. 1 .. rek ay ba~larını hıç o mazsa a ı ay 

maaşını alarak yuvalarının ve ço

cuklımnın her ihtiyaçlarını temin 
l.!trniş olacaklar. 

Halbuki bizler her gün artan za-ganları içinde tekrar verdenin arka- - Ş eh.dluyekgbot~ru sun.. .. 
1
. evvel tayin ve alakadarlara tebliğini 

·· d a·ı - e ı er a rıstanına gome ırn. . · ru:..dler içinde rırpınacagız· ve çır-sına gon er ı er. En f k ah 1 M .d. S 

1 

temın eylemektır. 1 !ıı 
· R Aı·· "k' k ··ı · dı - muYa 1 m a escı ı a- pınıyoruz çun·· ku·· henuz·· daha ba Hazretı esu un ı ı o esı var : d . d fn 1 A vrupanın her tarafında beş on · -
Ü• d dı a ettır, oraya e o unsun .. 

Sefer ve same .. Bunları a yar - Sö" 1 . h f kalann sene sonraki takvimler yapılmıs ve b~m ikinciteşrin maaşını alama -- z en ep ayrı ayrı ır . , -
ma çagır~ıla~'. . . .. . . kabilelerin arzularına tercüman olu- neşredilmiştir. Halbuki rasadhane nııt;trr. 

Ha~retı Alı, clerın hır teessur ıçın- d ancak bir hafta evvel hesablarını fıab:ım akşam eve dönerken kar-
de Peygamberin yatağına yaklaştı. yor u.. .. . . . . ikmal edebilmiştir. Maamafih yanlış- 1 ueşlerime bir kilo ekmek, et, tuz 
Üzerindeki kadife örtüyu·· kaldırdı. 1 Resülu Ekremın nasıhatını tutmı- ı k ı · · anı tetkiktir 1 

· . · d"nl · 1 ı mese esı yıne şay · 1 alabilmek iqin yüzünü kızartarak, 
Resulüllfilıın cenazesini kucaklıya- yanlar, vasıyetını ı emıyen er, yo- . . .. a· -· 

. , .. .· luna gitmiyenler şimdi onun cenaze- Bu gün Rasadhanenın goster ıgı fırına, kasaba, bakkala gidiyor. 
rak bır tahta uzeı me koydu. Cena- . . k a· 1 d • d t 1 arabi aylarile Grinivic rasadhanesi- Hu vefakar baba vatana hayırlı 
zenin baş tarafı şarka Ye ayaklan sını en 1 ara arın a ve a e a pay • ı . . . . . . ~ 1 

.. , · · hı.şamıyorlardı. nın neşrıyatı bırıbırını tutmamakta, Er evtad yetiştirebilmek için de 

Dün lkhsat fakültesin
deki merasimle nihayet 

buldu 
Bir haftadanberi devam eden İktı

sad ve Yerli mallar haftası, dün ak -
şam saat 17 de, İktısad Fakliltesin
de merasimle nihayet bulmuştur. 

Hukuk Fakültesi birinci sınıf ders 
salonunda yapılan merasime Oniver· 
site Rektörü Cemil Bilsel riyırnet et
miş, Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lfıtfi Kırdar, konferans vermek için 
Ankaradan şehrimize gelmiş olan İz
mir mebusu ve Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu reis vekili Rahmi 
Kökenden bnBka ümversite Hukuk 
ve İktısad Fakülteleri profesörleri 
hazır bulunmuştur. Merasimin yapıl
dığı salon kesif bir gençelik kütlesi 
ile dolmuş bulunuyordu. Merasime 
İstiklal marşı ile başlanmış ve Üni -
versite Rektörü Cemil Bilse! kısa bir 
hitabe söylemiştir. Bunu müteakıb, 
Rahmi Köken rakamlara istinad eden 
bir konferansla bu sahada şimdiye 

kadar kazanılan muvaffakiycti teba
rüz ettirmiştir. Müteakıben İktısad 
Fakültesi talebcdnden İffet Oruç bir 
hitabe söylemiş, Prof. Dobretsberger 
".Milli ekonominin inkişafında t.asarra 
fun rolü,, mevzulu bir konferans ver
miş, İktısad l!,akiiltesi talebelerinden 
İbrahim, Mehmed 'e Bayan Nedret 
birer hitabe irad eylemişlerdir. 

Son söz olarak İktısad Fakültesi 
dekanı Ömer Celal Sarç, İktısad haf
tasının büyük bir muvaffakiyetle ne
ticelendirildiğini izah ederek gelen -
lere teşekkür etmiştir. 

MÜTEFERRiK: 

Reis Fikret Sılay geldi 
lstanbul Vilayeti Parti Müfettişi i

ken, Parti İdare Heyeti riyasetine ta
yin olunan Konya Mebusu Fikret Sı
lay dün Ankaradan şehrimize gelmiş 

tir. Parti müfettişlerinin idare heyeti 
riyasetine tayinleri yalnız şehrimiz i-

çın mevzuubahistir. Fikret Sılay ye
ni vnzüesine ba.şlamı§tır. 

Finlandiyadaki 

I• ki haft.ı.yı geçen 
zarfında,, Av.rupanı 

muazzam Rus kuvYetle 
Finlandiyanın muva.ffaki 
kavemcti, şüphesiz ki 
Almanyayı da diişünd .. 
Jll]~. 

FiDıaklka, Sovyet Rus 
bir devredenberi Avrupa 
görünmiyen kuvvetleri, 
la.ndiya.da. ~tin bir imtih 
ve bu imtihan müddetinı 
mediği de göriilüyor. 

Diğer taraf tan, Berlin, 
deki çarpışmanın devamı 
şe duymaktadır. Berlin 
siyasileri, rahat bir nefe 
için, Rusyanın serbest 
bekliyor gfüi göriiıınıek 
saha.sım ba.5ka taraflara 
çin de daha ,·asi pliınl 

yoluna gitmektedir. 
Bunu mtffaf.f ıılı:iycte • 

Finlandiyada elleri serb 
bir Rusyanın yanında 
smı istihdaf eclen \'e hu 
kanlarda ve hatta As~Ta 
mınta.kalarmda bu plur. 
teshil eyliyecek bir zem 
malda yırtmmaktadır. 
ve iimidsizliğe dayanan 
ler, milli menfaatlerini 
bir Yaziyette müdafaay 
mış ve ha{liselcrin seyr 
takib eden milletlerin m 
yelcri \'e taliib ettikleri 
kar!':asmda bir netice ve 
tadan kalkmağa mahk 
1-'inlandi) adaki harb o 
le devam eylcmeldedir. 

Şimaldeki lıarelı:at s. 
vaziyet, Rusların sırat 
yiil< kuvvetlerin ya,yJlm 
aliyetine mani olma.k 
mamaktadır. Buna, elle 
eli teçhizatı _çok yükse 
kudreti ile takviye ed 
bir milletin fedakarlığı 
vemeti de inzimam eyle 

Ruslann, soğuğa, ka 
geniş bir hmlndun boy 
kalat mesafelerinin f. 
tek bir demiryolu ile n 
lelerinin halledilmesi za 
şı büyük bir iş yapmadı 
şahede ediliyor. 

garbe muteveccıhtı. . . • . ~ • . 1 ön ilmi.izde ki senenin Ramazan bay -
Hazreti Abbasın oğlu Fadl üze - Bu ihtıla.fı yme Hazretı Ebu Bekı't' b. . dh ·1 Gr· .. " r didiniyor ve fedakarlıkları netice- _..,.o;..,, de memleketlerini müda 

. dek" .. ı -· ı..· tt.' halletti. lramı ız1m rasa ane ı e ınıvı" cı.- sinde. ben de okuyabilmek imkanı- in•. aat aahlblerlnden ,..ük· bır" mı·net b't'•'".:•1. 

Bu suretle de Finlan 

rın ı gom_ egı -.ııraz g:_vş~. 1
• ! · . w w • sadhanesi arasında bir gün farklı nı kazanıyorum. v ~ .fll.h 

Sefer ~e -O:sa1?.e s~ doktuler. - Ben, ~~dı,. sa?lıgında ResulU 

1 

bulunmaktadır. Acaba hangisi doğ- taahhUln•me alln•cak harbi bütün hızilc ve 
Hazreti Alı, go?lerınden yşzlar bo- Ekremden ışıttım kı, Peygamberler nı. elbette ki (Griniviç) ... İnanını _ Bu gün Lisemn son sınıfındayim. 1stanbulda inşaat müsaadesi alan amillerini de kendi tar· 

ışanarak kayınpcderinin cenazesini e- vefat ettikleri mahalde defnolunur - ya~lar 1940 Almanak Haşetini alıp Fakat belki yarın sokak ortasında bazı kimselerin yapı ve yollar kanu- de,·am ettirebiliyor. 
lini gömleğinin altından sokarak yı- lar. Mademki Hazreti Muhammed tetkik buyursunlar. kalacağım. Çünkü yarın aç kalaca- nu hükümlerine muhalif bazı inşaat Bu da son günlerin 
k dı b d b h . d . tihal b rmuc:ı 2-ım şüphesizdir. . d"t·'· t a . ura a u şe ır e ır uyu ~- Wv"V '"' yaptıkları tesbit olunmu~tur. Beledi- çerisıne ı 01.a e şayan 

Hazreti Abbasın oğlu Fadl, yıkan- lardır, yine bu şehirde defnedilmele- BELEDiYEDE ı O zaman da hiç olmazsa karnı- ye buna mani olmak üzere inşaat sa- arzediyor. 
mağa kolaylık olsun diye Hazreti ri lazımgelir. [3] d 14 mı doyurabilmek için mektebi ter- hiblerinden kanuna muhalif hareket Dr. 
Peygam. berin göm. leğinı.· ~utarken 1 Hazreti Ebu Bekirin bu teklifi der- Bozuk ma de satan kctmek mecburiyetinde kalacağım. 

- etmiyeceklerine dair birer taahhüd-
ıtardeşı. de cenazeyı çevırmege yar - hal kabul edildi ve mezarın Ayşenin 1 kişi cezalandınlacak Bir dairenin yolsuz, yanlış hare- name alacak cır. SöndUrUlen 
dım ediyordu. evinde Pe'-'gamberin ruhunu Hakka 1 k · ı · · · d b,.t:.l'ngıçl · · h k k ld ' .; v. w _ Hıfzıssıhha kanunu ceza arın on- ı~cı erı neticesın e: bir çok aileler --·- uy • 
~ıedmenın avası ço sıca 0 u - teslim ettigı yatagın bulundugu · kt d. ıztırab içinde kıvranmaktadırlar. Lok•ntal~rın kontrolu K dık .... d N kil 

gun~ dan mübarek nasda bir tegayyür h 11 k lm k ·ıa· trol hakkını beledıyeye verme e ır. .. a oyun e a s 
,. ma a e azı asına arar verı ı. B l di k d. ı ·hl t.' dah'li d r. d b 1 b hendis cakır· ın· Jrı·ra ile 

hasıl olmaması için üç defa yıkadı - Mcdinede mevcud ahali, Ensar ve e e ye en ı sa a ye ı. . ı n e :t:.anne ersem u mese e, ir şah- Bazı lokantacı ve aşçı dükkanları- -v ' 

ıar Sonuncu vıkama-vı kafuru teşkil .,.,. h b · ı · · d · d · · d olan bu kontrol ve teftışlcrı geçen sı ve yalnız bir aileyi alakadar e- nın Belediye talimatnamesi hükümle- numaralı ve iki katlı k" 
• w .; r.,s a reıs erının o evır e ve ıçın e . . . . . 1• k daki d d b b 

ediyordu. çalkandıkları haleti ruhiyeye bu ih- h~zırandanbe_r~ ıyı _hır P an ve 0~~a- den bir mesele değil, bir millet ve rindeki sarahate rağmen dükkanları- atın ° a ~ s~ ~ 
Hazreti Abbas gasil işine karışını- tilaflardan daha kuvvetli bir misal nızasyon dahılınde ıdare etmekte ır. memleket meselesidir. nı ve yemekleri pis tuttukları tesbit !arı :ut~muş,_ er a Y 

yor. Yaşlı gözleri ile uzaktan Resfı- olamaz. ı 1939 haz~ranına ka~ar bir _sene zar Bu meseleyi gazetenizin tavas- edilmiştir. ctra a sırayetıne mey 

lüllaha karşı yapılan son vazifenin Her defasıııda, herhangi bir mese- fında bele<lıye m~htelı~. gıda~ m~dd.~- sutu ile büvüklerimize ve alaka - Belediye bu husustaki teftiş ve sö~::~!~:ia Caınad 
ifasını taldb edıyoı:du. lenin zuhurunda ve mUnakaşasınJa. !erden kontrol edilme~ uz~e ~ mı- ı dar ma]{a~Jara duyurmanızı rica 1 kontrollerini t eksif edecektir. Diğer 22 numaralı Kanaksi 

Kadınlar perdenm arkasında ken- doı:!ru olsun olmasın, her parti der- ~une almıştır. Bele?ıye ım~a ~ne· ederim. taraftan han, apartıman ve ticaret-
dılerini zaptedemiyorlar ve hır kırık h ~1 d. - 1 . h l"f b. . t sınde yapılan tahlıllcr netıcesınde Halidenin isticarındalri 

!ıı a ı""er erıne mu a ı ır vazıye h 1 · k 1 ·· ·· d d · d ı 
sesleri cenazenin üzerine dökülen ga- k 0 kt • d ta b .. "k b' k bunlardan 1495 tanesi bozuk çıkmış İzmirden ane erın apı arının onun e seyyar aıre en yangın çı mı.ış 
sil suları arasında hazin akislerle dta mmda !ant ab e t~yu 

1 
k bır ztev ve 7503 tanesi de matluba muvafık Iföseyin Karaca I satıcıların toplanmaması için de ted- şen itfaiye tarafından 

uyar ı. § e u par ızan ı u a - . h . d birler alınmıştır tür. 
yayılıyordu af . 1.k kta· 1 d k' İ bulunmuştu. Belcdıye azıran ayın a · · · r gır ı no ı nazar arı ır ı s - w • 

Hücrenin havasını toprak bir bu - 1A • 1 . d ! 1• ta .h. d 'f k bu hususta hazırladıgı mufassal bır 

hurdandan yanarak yükselen öd ağa- v:~i:a~m::ıe;Ini~ ~~k s;;mı:sı~ıan~:ia raporu ÖSıhhiy~ W • V?kal~~inch gö_nder - nıııımuıuıuııııııı~ıııınıuıııuuıııııınıııııııınmııııııuınınuııınnııımınıuıııııııııııııııııııııııııııııııııı·ımıııııunıııııııwınınuııııınıuuıwnııııııııııuııııııımıııııııHlllllllll!lll 
cının kokusu istila etmişti. 1 tu miştir. ğrendıgımı7,e gore azıran a· • 

. Al . p be . .. o muş r. . "b t k ·r 1 k ş E H 1 R Hazreti ı, eygam rın gozle - . . . yından ıtı aren e sı o unan on -
Artık her meselenın hallınden, ıh- t il t· · de altı ay zarfında HAYATI . . d R •1.. ro er ne ıcesm 

[1] Tarihiililmenı ·velmilluk. Cild 3. tilaflar_ın ızale.sı~ en sonra es~ u 5520 nümune alınmış ve tahlil neticc-
sahi/e 5 ~kremm kabrı?ı kazacak adamın ın- sinde bunlardan 780 tanesi bozuk, 

Yeni Sabah"' 
ABONE BEDELİ -TDrklye Eo"tbl 

SENELiK 1400 Kuruı !700 Kuruı 

il AVLIK 760 • 1450 • 
1 AYLIK 400 • IOO • 
1 AYLIK 150 • 300 • 

19 ILKKANUN 1939 S A L I 

558 H .Zilkade 8 355 a. I.Kinun 6 

011111 353-Ayıl2 Kaaun ı 42 

Ezeni St!tıl Vaatl Sıı.t 
1Untt Öjlt ikindi cıUıı•ıl~ ikindi - -

1 
1 

' 
1 

tıhabı ve kahrın ne suretle kazıla:a- 4. 742 tanesi matluba muvafık bulun - 111ııımuıın1111111rnııuıııınmmıınnmıııu11muınıııııııııımınınıınuııuıııııınııııunııumıwım111HllllU1ınnııunııuuım111mıııııııııııııııın·ııııııııuınımnıııı ıııııını 
ğı hus~~~a da. n:ıeyda~a çık~n ıh- muştur. Halka mağşuş ve fena mad- Konuşaklı Çay Bu ta.ruşbnna toplantısı hakika- çalışan Bürlıaıı Felek 
ti.l~f ~ikrı~ızdekıikı~bed_b Evtakvı~H·e e- de sattıkları kontrollerle tesbit edil- t.en fe~izli olmuş, bir yaknıla.ştır- lüydü: 
dıcı hır tarih ha.k ati ır. et.. az- mı·ş olan 14 kimse cezalandırılmak ü- Bizim Basın Birliği, tehdidi sinne 

t . Peygambenn mezarının ne su tabi tutuıa.n İstanbul Matbuat Ce- ma, içli dL5lı obna neticesini de ya- - Mirim, dedi, ziy 
re ı _ . . w - zere mahkcmeve verilmiştir. t tı D w Nadi Hali) L~tf' 
retle kazılacagı ve kıının kazacagı .; (1ı miyeönin, bu Kurumda mezcl dola- ra mış · oga.ıı ' u 1 leşem, merhumun (M 
da ihtilaflı, münazaalı bir mesele o - Kadıköy va 'skUdarldar yısile pazar günü bir "danslı çay,. ne, Etem İzzet> Naci Sadullah ile yetinin) mirasını yiy 
larak ortaya çıktı. ekmeklerden ,ıkAyetçl ''erdi. Fa.kat r.ayın terüb olunduğu yan~·a.na, §en kahkahalar atarak Hakkı Tank güldü 

Bereket versin ki bu ihtilafın hal- Son Üsküdar kazası Parti kongre· Parkotelin, yan yatırılmış Magi • sohbet ediyorlardı, Fıkret Adil 
lini de bu sefer bir parça talihe ter- sinde Vali ve Belediye Reisi doktc;r not kazematlarma benziyen bod _ "ruhum Peywniciğim, müteha.ssi • 
kettiler. Lutfi Kırdar da hazır bulunmuştur. rom salonu dar gelir diye mi düşü- rim pek, gebe de bir boynuna sa-

[Denmı \"ar] Kongre esnasında Üsküdar ve Kadı- nüldü, yoksa gazetecilerin kırk yıl- nlsam! .. diye melfıl melUJ yol bek-
köy halkı ekmeklerin bozukluğundan da bir kendi bildikleri gibi görü~ liyordu. 

[2] Alevi mezhebi suliklerinin bı- şikayet etmişlerdir. Bu işle alakadar bilmeleri mi mu,·aftk görüldü; ne- Büfeye savlet önemli ve muvaf-
yıklarını kesmemeleri11iıı sebebi bu- olan Vali ve Belediye Reisi doktor dense, davet bayansız müziksel sü- fakiyetli oldu. Herşey boldu. Onun 
dz"r. ~a.zrcti ~U,_!f azr~ti Peygambe-,Lutfi Kırdar,. Üs~~~~~. kayma~amı kôtu payan.coız oldu, çay da danslı i~in içtimam !:abuk hararet n ba-
rin göz ve gobegındck"fı suları emer- İhsanla, Sıhhiye Muduru Ekremı bu lleğil, oturaklı l'e konuşaklı gerti ! ıavet alınası mümkün oldo. 

Bir aralık Bürhan Felekle Sabık 

muarızına cevab 
bardak buzlu limona 

KÖY DERGİSİ 

2 39 7 28 9 4H 7 20 >2 11 14 31 ' 

ken bıyıkları milbarck tcızlcrine te- işin tetkikine memur etmiştir. Hamarat \'C geveze bir cazhand 
mas ettiğinden (Ali nmhiblcri) de Bunlar meseleyi tetkik ettikten son ,·ardı. mr taraft.an o söylendi, bir 
buna hürmeten bıyıklannı kestirme- ra bu hususta alınabilecek tedbirleri j taraftan bizimkiler ... Ortada döne
nıektedi/'leı·. de düşünecekler ve vaziyeti bir ra-ı nin zarif clamlar yerine bol kese

Matbuat Cemiyetinin ve lihik Ba

sın Jfüliğinin reisi Hakkı Tarık Us 

karşdaştda.r. Matbuat Cemiyetini 
son nefesinde kurtarmak i~in ~ok 

Köy ve köylü için ç 
(Köy Dergisi) mtıc1 
sayı.<n modern bir § 

olarak çıktı. mynıetl 
kan ve köylüye fay 
mecmuayı tavsiye ed 

(3] Tarihillümem velmiilUlc. Cild: por halinde Belediye Riyasetine gön- den laf olduwımı g()rrlük~ cazband 
3 - aahife 6. 1 derecelderdir. horozlanıyordu. 

- --_.,. 
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Korsan Zırhlılar İtalya Ve Rusya 
Arasında Soğukluk 

G f S 'J s o·;t, c b -----
Rus Donanması ra ıpee aen On!a, ı,,er e ıSovyet E1çis1nin Mosko-

Bu nasıl kahramanlık? Zırhlıları da Ayni Akıbete Uğra• vaya Döndüğü Anlaşıl::lı 
"Amiral Graf Spee,, adlı Abnaa • • M d l P~ris rn (Hl~iı'.l'a.!; ·_ So\·yet Hu::;-

• ceb krnvazöriilliin tmma.ıulaaı, Moa- mak 1 ehltkestne QTUZ UT ar yanın lt:ılyadsJti y~i büyük el~isi K adenl.zde büyük bır tevideodaki Alman etçJshlıe blr roaıau . Goreııune'ın M.Cl•lıwva>-• gttUği ta -ar tefrikasım uulll"IUl mua bir ,.eda lman ceb arhhlan, etklnumu-ı Hansa kumpanyasmtn Ubenfes se~~-,I hnlckuk ctnıelct.e<lir. ltnlyan hiikiımet harb manevrası yaptı mektubu bınıJmldaa ........ ~ A miyenin ve ayni zamanda in- nesi yalcalanarak Sierra. Leona go·.ıuork .. !nfo ınyasi ve dlplonıasi m~-
ve erzaktnı bir başka Abu.an gemısı.,ıı giliz ve Frarunz amirallik dairelerinin türiilruiiştU. 1 hal:linde bir t&luoa sürpı·i2Jer le\·lid 

Moıskon. 18 (A.A.) - ''llavas,,So\1-:rtlMıı geçende Kandeaizde yap aktarma ederek ve kendisin! kurla- de aUikasını oolbeylemektedfrler. Ye .J Uzun rutiddet, Grai Spee'nin oenn-fcde11 bu seyalatin milleri hakkında 
Wdan deniz mao~vra.la.rnaa torpitolnr, denlzsJtıb.r, mayo gernltorf ve tay- .r:ıcak birlmç yüz motörti de Pffbıden ni gelen bir ha,·adis, lzlanda nçıkla- bi Atlantikt~ .~alıp ka~adığı ve~·a: ı' Ro::nadaki Sovye~ elciliği biç bir bl·
Ynrcfor lf)tirak ct.ız:!atir. ~~\kleyerek nihayet llman&uı çıktl, nnda harekette bulunan Deut.sclıland hud da Pasıfigc geçrnış olması. ıhtı- yanat ve.rroeklcdiı" Gorelkhıe. Romn, 

M \T'.t.luln bQ§bca IM\'%UUJUl dtW7.&1Wan k&l'fl mücadel6 teşkil daıma karasuları i~·inde kalmaja dik- ın üssüne döndUğlinU bildirmektedir. mnli münakaşalara mevzu teşkıl et-1 ya geleli hen\17. Uç baft.3 olmuş ve "1ınlıı ':::uğ-J ........ıııtyor. kat ederek bir mUdd~ cenuba dotru Bu tipten ikinci sefine yani Graf nllııti. Yalruz AUantikde ve civar de-: So\ooet ll.u•)'abl• fiilen Habeşi•loıun 
"--"'~"''''"""'vv·~·~.,,...~VVV'\ yol.aldı ve ~rada gemislnln cebhanell- S~ de, Pasifik ve Atlantilc denizle - nizler.:le nmnyyen Alman. pe.tı:oı ve lt.'lly:ı t:ır&fından ilhakını t~n~nıa 

Y d 
1 
E..,., J R ğiru fltUJeyıp batırdıktan sonra. keo- rindeki faaliyeti esnasında, üç İngiliz m:ızot \'e:mirc t~ıyan gemılennııı ce- mana~ı ifa<le eden itim.adırnruc~Jnı he ugoslavya a ger aponya, usya disini bekUyen ,ayısız sandallarda.o hafif knıva1.örü ile . yaptığı bir çar .lvcliını, ce~> kruvazörl\nün mazot \"e nüı teydi eylememi.ati. 

K • T k•b t ·ı A ı birine atladı ve birkaç AAS.t ,ilerideki p~mada yaralanarak Mont.evideo li-,yiyccc-k ihtiyaç1arım tatmin için ol· Sovyet diplomatının ani hareketi, 
QffiÜnlZffi a 1 a 1 1 8 n aşırsa • • • Buenos - ~ı,.... kapağı.~"'· nıanına iltica etmi§ ve ugün de ken· duğu anla§ılmnktachr. • . uin, F'inlo.ndJyaya karı.•. So,·yet l~ · 

__ İşte, Amıral Fon Spee nam Alııuuı ! ~isini bakliyen Akıbetten kurtulamı-1 Bu noktalar, Cenubı Atlan tik ve arruzunu mUtek:ıkıb, .ı.'inler l~h1!1Q 
belgradda maruf b" A ,•k Ja o mal- ba.hrirefüdnin şerefiJ nanuna,~ lu..reıYRC&ğını anlayınca kendisini batırmu,,Pasifiktc faaliyette bu_Iuna~ ceb ~~u- Ve Sovyet.lf'l aleyhine mütcaddld <lc-
Q 1 r meı 1 a' p n edilen \"e 28 lik toplaıfa ve duvar kıt.- ' tır. ,j vazörüniin muayven bır plan dahılı~- falar y:ıpılıın te2bürlc.rfa alai:alı ol-

şi rket müdUrU larına ambargo dar kruın zniılnrla mücehlıN meşhur tngiliz kruvazörlerinin aldıkları bu de hareket ettiğini göstermektedır. du:U söy1enrnc.1dedir. 
O"" ldüru"" ldÜ ko acak gemi kumandanının.,.~ mek~bun- netice esaslıdır. Achilles ve Ajax a.- Yiyecek ve mahrukat ~k~ın ma- .Moal!ova hUkfıı:ıeU, ltalynnın Sov, 

Y daki esbabı mucibe ıın dnnya~·ı ıkuaa dındaki hafif ve seri kruvazörler, hirane tevzii, T. S. P. ın gızli ve şa- \'el wrı. tJZU ve B:ıll:ruılar üzerinde 
Bel !l'B.d. 18 (A. A.) _ lrotiyn.zlı Tokyo, 18 ( A.A.) - D. N. B. ajan- çalışbğı büyük kahrıunanhğl ! 7030 \'e 6840 ton hacminde olup her yanı d~kkat ~lr tarzda i~ali, ve te- bir SO\-:-·ct tazyıki Imrşısıc.:~aki ~k -Zııu.! ŞirkcU um= t:!fidürii Marko- aı blldiriyor: Amiral Spoo'nln kıımsnda.ııı, lıakı· birisi, sekfa aded 152 lik tDpla mllsei· kemmul etmıe kara lstıhbarab fl'he· afüibıe:cr; h:ılclnnd• ş:fahi tir npor •içbı k~ıli bakkındal:I tafıtl!At rcmnl Aıı:ıhi Şimb"n gıuel.eoinln Va.~ng- • 17

• \'eda ?'"~bunda, 1~.ııklknten. ae~- 11.h idiler. 8390 tDnluk Exeter ise. albf keoi, b? grmlle~ 11.ı".'gelen battı h: ilinl01>ıek l~<n rui büy!lk clç;yı 
tebliğde şu şeklide verilruektedir: ton muhab!ri, Amerika : J~ponya ti- 0_~ca.ı~. ha.Jı~i, dort .beş gundcn~rı bü· j aded 203 lük toplara malikti. Bu çap ıreketi ~~haz eylerr.e.'lt ı~k~?l~~nı ve. çuğırtınış. yoksa Kremlin,. hnpara ~ -

c...: d b t: ta afı dan ko caret m:.ı:ıhcdesinin f~hrnt ınt.aç eden tiın gozleriııJ 1'enchslne ~virM ınsaıı-Jnok.sanlığı lngiliz topçulannı Almruı mekte ıdi. Fakat her türlü ilssun mcfjtorıuınna tanınma.sun tehı.r etnıege ~n günler e r.a ı a r n · ~ 1 1 t . . . ' . . il tcfik d ı n u- . . 
llıllnis k Ueri hakkında yaıı~.ıan . sebebler hakkmda, s.yantllltl Va.nden- lığa, nası ana ı~or. ceb zırhlısının 280 hk altı ve 150 lıkj kudlyctJ, ~e m t .. on.:nnıas m.

1

karar uu \'ernuştır? Sua.llen sorul-
tabtcu.' :"':ti:esi olnrak bn eahah bergıe görilıımllotilr. Vandeoberg, l>ı "Onl dıya vnziveti ye- 'll'!kiz topu k•r•ısında faaliyet<o bu • mukabil ıe_,kllitının ~ullı bu il" · maktAdır. Ba iki faraziye de_ ayni 

a n . . . . ' U nun Japonyaya bir ihtar olduğunu _ .ara, uz~n uza b • hunmaktan alıkoymadı. miler lc;ın çok ciddi tehlıkeler .~rze:· ı siyui mehafilde, ihtimal dahilinde 
83.at 6 da lkısı sıvıl olmak Uzcre ç .,): 1 . tir. ruden ıy,ah ettım ve u çarpışmanın B .k. k . 

1 
. tı. . liyordu Bu aradıı. celı kruvazorlen, ek•-.-ı· z· b mdıafilde ın vi 1 ·1 t 1 bed n avy emış · jbUyilk bi k h t k lsa bile pro u 1 1 orsan gemıs nın yap gı lf- · , gtirlilm wuır. ıra u ' 

n eınur Mark o ç n og u, Uz ' • ~t e Muah...te, V qingtonun, J •ııon • r • A~•man hı b o_ li . '. h. • !er 1914 deki daha ku\'vetli \'e h• - n in ne ka~.r ihtiya Ua hareket ettik· ı Sovyet istlllsı ve eınperyalizıniııin 
k•ank?yu ~ticv:ıb etme~ Rere t ar- ya;a ihr14: edilen mu.hara h« u j pa~anda~ı~ fkın~n ıt rı~i·~ ~ırub· ıço el~ itibal'ile dabıt büyük Alman kor- leri uc g-özden ka.çınlmamalıdır. Bul yeni tezahüratı mü.nasebctile ve ltal-ovıc;ın evme gıtmişlerdir. esm me .. . , __ a. tndıreceğinı, e armmum }enın :.ınal , , 

1 
· di k d k vvetli bir . "k 

. ambargo koymasın1 munıkiln kıUJ.I&& . - 1 tt san zırhlılaıının ve bilhassa F..ındenin zır.:.ı :ır, ı:ım ye a ar u ! yanın cenubu jarki Avrupası ıstı a, ıııurıa elvU ınemur apartınıana !:'; . u..,.. feol:edilmi§lli'. l!ıracata tatbik kola~lıkl• ınannragını ·~ a ım. .· hatırlardan e!!inmoyen sergüze,Ueri s-crelte himaye gördllğü ani~ ka-1 ınctinde :ııuhteıncl bir Rus ilerleyi· 'lllşlerdir. Kapıyı açmağa gelen h>% • edilecek ombargo kanunu liıyilı.... Faık kuvvetı:r~• harbı ka~ul •ln.ış karşısında ne de ol•a mütevazi bir filelere laamızdn.~ ziyade. milnferlcl •şine nıfuıi olmayı i!i.?ı eden Romanın 
"1etç! kadın moçlıul adamlar'.n, "!.far· kongreye tevdi edllerekUr. Bu husus- bl'. lıarb ge.mısının mazeretim taret- mevkidedir. ticaro' gcmilcr'.ne lıUcumu terefü •Y· iradesi dolaY'.silc, Rus • ltalynn mıl· 
ko"İ<;in kuuıa teca vUz ettiklerW Wy· talci karar •·aziyetin ileride al•cnğı ! lennden bm~in muattal bir ha.ide bu- şüphesiz, Graf Spee. büyük faali • lemi;lcrdir. • nasebetlerinde yeni bir soğukluğun lıl'erek haykınnııta baelanugtır. Yar lnJdııafa bağlıchr. Vandonberg'in de· i 1~0u•unu. hır çok toplarının ıfjl~ez yetlerde bulunnmaıuıştı. Keza, Deu - Şüphesiz, Deub:clı!andın, pervaSJr.· nıevcud olabileceği söylcnmelctedir. kovıç. sokakta bekli yen polis memu • dfğine göre, eğer Japonya ile Rusya! hır halde olu~unu, kuman?a mevku • tsc.hlnnd da, şimdiye kadar, Mozam- ca Şimal denizine girip çıkma.aı V(' ====================:::=:::=:::== 
•ıına iki el tabanca sıkarak onu ya· arasında bir pakt imzalanacak olursa, nin hara b, ıda re mekaruzınniarının bik kanalında 706 tonluk Airlca-Shell 1 hat lii, Bri Lnnya muhafaza ku\"Vctlcri- POLI S TE • 
ta.lanuştır. Yaralana.ıı memur k~ı- Japonyaya yo.pılacak ihracata am • h~men tRmamen ~efk~d ~ulunuşu~ıı adınrl:ıki ufnk İngiliz pcl!'ol gemisini ı· ne yakl!lşması lıııyret uyandırabilirse • 
''lld•kinin ldm olduğunu bilmiyerek bargo vaz ., tedbiri derhal ıncriyete kımscye kabu 1 ettı nnoge ımk_l~ bu .: i batJrm• kla kendisini göstermişti. Bu de. bu mıntakalardaki lıuekllt salı• • Düşmede talihsizlik 
t.ı\Ukabcle etmiş ve Markoviçi öWür- girecektir. lunma.d.ığını anlattım. Çok ~u .. ~Ur ~'lda, Almnn zırhlısının mahrukat ba - sının genişliği ve rüyet mecelcsinin 
t.ı\Ü§tür. Bir tahkil:at heyeti vak'a o~tlar da kıı:nandaıı~ar~ı 1 dtL9uncesı- kımından kar;=şılaştığl ihtiyacı göstP.r- zorluğu k:ı.rşısmda, ounun faz1a bir bu kadar olur 
tt

1

ahallinde bulunuyor. Markoviç, ec- Rumanya • Rusya ıu ka.b~l cttıler. 1~ 1.ntıbar programı- mc1rtedir. Nikkiııı HlH de de, kömii- manevra kabiliyetindeıı ileri gcldıği GalaUıda Değirmen sokağında Ca-
lıebi memleketlerde jyi tanınmıştı. nm çızı~oı:ılne, tçımız~en bın:okları ~ rü tUkenmeğe yiiz tut.an Alman kor: a~1laşılabilir. Anc~k ilkb:J_ıı:.rın gel~1e \•idenin e\•ine misafir gelen Behzad 

Hududu Kapalı nın boş )ere ölmem~mi tenun yolla isanl:ırı, koraanlığn rJe,,•am için .zarnn sındcn no:-ıradu· kı uzun şımal geceıe- ilst katta helada iken helanın taşı 
A "k b h • kad rı:un ha~ırlanmas.ına k.alıy.ordu. Ha- mahru"atı eld·"' etmek içı-n z:ır:ırsı:: ri.,dc bir çok devriveler, bu korsan-

1 
k "''-erı an a rıye if d b l 1 ..... ~ - J çökmüş, Behzad ~la beraber at a, 

• 

11 

• • • -·- yatım. ın e. " .. mU~kül vaz esı e u <' , ticnrc.ıt gemilerine Ralrlınyorludı. hk faaliyetini de emin bir suretle 
I' d 1 j t.a inmiB ve muhtelit yerlerinden ~-a-OSU takvıye e 1 ıyor Bükreşin müracaatlerine du dıyebılırım.,. Müttefik kl'U\'3'Ö,.!cr de. bunu na- göstereceklerdir. ralıınmışt.ır. Yaralı hastahaneye kal· 
Vaşington, 18 (A.A.) - İtimad,. R ı r cevap vermiyorlar İ;-jte kahr:ınıanın üç gün üç ~C'OO ı zara alarak. hasım kruva.,.orlı:rini~,· Her halde, diğer ceb kruvazörleri dırılmıştır. laYık bir membadan öğrenildiğine gö- CeUS a ı· 18 (AA ) "H dtiQüue düı::ünc niçin rrt-.misini hııtırdı- miin.kün mertebe mR.hrukat stoku <le Von Spcc'nin akıheti:ıc uğr:ımıık Sevvar tenekeci ortad• 

t' - rnau ı . . - avas,, :il 'J ., ,_ • • 1 .2f •• k '-1"" . • . .3 1 T F , , e, Bahriye Nezareti kAnunusanıdc ' ,. , h d d h 't gwmı anlatan masu.lı! 1 yaprnauırına :manı omayı 11 IŞ'1nme · ; te.ı ır.esmc maru7A.1Ur. ngı 11., ran, 
L Rumanya 

7 

so .. Jet u u u emz . ı...ı· k" E • k q . . . . f "k' t' yok "l.IPlanacaJC olan kongreden deniz vel H:t!I k' bö .1 h. . tt · ı tedırler. Ru ımretc."uır ·ı •mmy - sız halırı ·uvvcwe!'lııırı ezıc.ı ııı ıye ı 
tabit mürettebat kadrosunun 25.600

1 
açılma~ıştırk · "lm t 'til . f '"-~ nı tnı 1

3 
ke ,'r vbazıi yke e, :"~ıu- ı Fnedlis adındaki bir petrol gemisi, kanusında bu korsan hrırbi mu-.·affa. 

t
1
.., Danımar aya .a anya r:ın31 e.yı f"ua c ıe< atar1 r ere ,,-rı ·ı. . . . . 

1 
. . _ . . ·- • _ . d 

'"' arttınlmasmı lstiyecektir. Bu 300 1 Al • :ı.:kt A-ı-ı "' , .· 1 . 1 Karaıb d<.'nızınde hır ngılız knıva.zo- kıycL.,ı7lıge ugrnmıı.ga mahkum ur. t,, gec;ecck olan \'agon a ·nılnyaya • UJ en sonra, uurd ~peoe :\ ı <ft~u- ı , 
'<Uedfrde kadro mevcudu 170.600 e i . d k 1 d k R 1 k d k d.. a ;

1 
ortasıll!l 1 rünün kurbanı olmuş ve geçen ay da, Le Temps,, ~~ks . gı ece o an o u.z vagon, us arın rıu 11.a çı arıp uşm nı. """"'"""''"""""'~~ ......... """' ,,...,,...,,.,,..~,.,A,/v·vvv 

Çemberlitaşta Vezir hanında otu· 
ran seyyar tenekeci Ye sobacı Boğo.=> 

. el~~ktır. . . . işga1i altındaki IJE!h topraklarından a.trnU: Ye ora.da sonuna kadar dövü- ,..,,-~vv....,-vvvvvv.. ıvvvvvvvvvv·vvvvv-. 
.,~•ındıkı .~de<!, gemılerın tam l.a~- gc,ebU:nek için So•·yet lokomotifleri· .. rek"" clilomau kabil olduğu kadar Bir lap;;ı'!yOI Yolcu 1 Ankarada tasarruf 

pazar günü saat onda gezmek üzere 
çıkmış, bir dah:ı hana dönmemiştir . 

Boğosun karısı Anuş dün polise mü
racaat ederek h5.diseyi haber vermiş-

ı..ı"""" yuzde so ıne tekabül etme • nl lıeyhurl• beklenıi•tiı" Sovyetler bu &&rlU' vererek ı .. tnıak -bir kere bat- Tayyilraal Yandı 1 haftası kapanırken 
ır. husw .. t11. Ç<-kilen t~lgrafle.ra cevab \•er mak mukadder olduktan sonra- her Cebelitarık, 18 (A.A.} _ Bir ts. ı ,. _,,__ 

18 
(A A ) _ 

0 
uncu ta- tir. Zabıta Boğosu aramağa ba~lamış-1 

1 
. . lıaJcl daha ru . dl ' . . - f .dllAa ra, . . n tı "Dlllz - Japon MUzake- mcmışlerilır. e şere l · . p~nyol yolcu tayyaresının a~evler ı- sarruf ve yerli mnlı lıa.ftası münasc- r. 

relerl Ba ladı 1 • Nerede kaldı ki bu me~tub, gf'nu, çındeAvrupa burnundan on kılometre betile Hukuk fakültesi talebeleri ta • S•ndalyeden dUt•r•k 
. i- ~ , Almanlar Th,ssen in em- Din bttyök bir ha."ara ugnunad1ğmı j ileride denir.e düştüğü buradan görül .. .. IHdU '"rokıo. 18 (A.A.) - Yan reınn n.e !ikini mueaciere ellller daha lılr ka< glla •l'WI bütlln dHnyıı- müşt" 1 'liz ha ~ gemileri birkaç rafındnn bugun lakultede bir toplan· Kalyoncukulluğanda Eczacıbll§ı so l'ı~filde söylendiğine göre, İngiltere-! raria 17 A.laıan u.nayicilerin- ya ilia e&-a Alman ajan~ıntn yalan- d~rk ... n~ı h 

1
. rd d k tı yapılmıştır. To11Iantıyı güzel bir 

·'<.Q 'l' ki bUyUk elçisi ile Japon Ha - · . ccse ı ·omur a ın e su an çı armış kağında 60 l numaralı Naum apartı-~I 
0 

o · ı den 'fhysscnin mallanu.m müaadere-lcalı~ da, -~Mllnln ller tutar Y"" T d 1 b 1 nutukla dekan Bnha Kantaş açmış manında oturan Galata Beşinci No _ ıııClye Nazır muavini arasında Tient- ı sinln resmen inu&Iand•"ı Alınan hu· kalmamış olduğunn ballandıra ballan- dtır:. abe':r'Y
11
a.redd:.nlde. ka ar yo c:u u un- ve onu takiben talebelerdf'n Allıned, 

'"'I>. ...... n_, · · •-~r·yo"'i 1· rfn mti.z:a.ke . . . "6. ..a. i"-=-• .,.__1. tfl e , ugu ı egı ır. terliği vemedan ı.ıustafa Arman dün 
11... "

1

...-.ıesırun ı.ao 
1 

...... v • dudunda.ıı bıldinlruektodır. u.ıra w.nw. euııma 8Ul'f: e- a.yn~a m Y Sabri, Emin, Erdem, Mazhinıe yerli ·~eı- -....ftftlamıilır. lngıltere tavızlerdP. I H·u ri 19').:ı ·ı ·ı · 'ktidar dana vurdu' . sabah evinde sandalyeden dtişmiif, ı... ~ • 
1 

e ...,, ı e nazı erın l • vazifenıhi bltmi.: sa.ymıvoruz. malı ve tns:ırruf haftasının manisını . Ü oı·· "\ll\Uuuağa hazır gözilluiyorsa da da-,mevkiine gelmeleri arasında geçen Genüftllkte şereru öltim şöyle olur: . ~ · . .. . . . bir müddet sonra da ölmlışt r. um 
llt b' sl 1 ı in t ı de d t t h Th Bund bl .. dd t -• Alın Dediler ve kanıaraJanna ~kileliler, tebaruz ettir('n bn· hıtabcde bulun , sebebi araştınlmaktadır. ı... ll' takım esa ı mese e er avz • vrE: esnasın k u an meo ur ys- an r mn e en·uıı an- . . . 
<Q ı~ ir b" k bil ilk Al f b ika la t--·u 1 . "Cu _ ... 1 tay kapılorı killtlNlıler ,.e gemı ıle hen.- muşlardır. Tacfa J•raladı <uzım gelmekted . l ı;en ırço y man a r sa- r &85' z eran ~eos,, ~ ı · be battıl .. T 

l)iğer ta.raftan Rusya balık avı m~ hibleri gibi oazi rejimini tavsiye ede l yare gemisini torpillediler. İngiliz r ar. . . . . .. Talebelerden sonra. ~z alan profe- Tahtakalcde Balkapanında 46 nu • 
ı.ı..,İııdo Japonya ile uzun müddetli rek, onun bolşe~imıe karsı koyınağa bahrlyollleri denbe döküldüler. Gemi B~u yabıız hız ıddla e~yoruz, sor Yusuf Kemal Tengır..,.k, 8'k ~"'. morada otuı-.ın Hüseyin Numan. Ga· 
.. ll!iı 1 b' k 1 akdine hazır ol muvaffak olaoagını sanıyordu. Bir .gittikçe daha tok yana yatıyor n ba- ı:emıd•n kurtulan Abıuıu zabıti de tın- alkıı;lanan bir nutuk \'ernıis ve mıllı lntada Karaoj;lan eokağuıda arkada· ~a ır mu ave ~ d' . t' kaç haftadan beri, na.zi partisinin 

1 tıyordu. Bu esnada geminin log-ili&I hr:ahnd:ı kaydetmelltedir. ekonomi ve arttırma kurumu başka, şı Hüseyin le şakalaşırken bir taş at-
u Japonyaya b 

1 

ırmııı ır. lıolşerikliğe ol~. tem~yilllerini dur- ~andanı, t<k başına, ı;ilw~f'de, Deniz zabiti bu demoktir. ş. ... ı. 1 nı General !<Azım özalp da söylediğ; nıış, taş orndnıı geçmekte olan Ah • 
İ k -d-d duramamaktan, wnıdaıdeı_ğe dü.şerek elinı '3pkasına koymu1. ba~'nlg• - gemlabıi lıahnp kendini kurtarmak- bir nutukla haftayı kapatmışlır. dullah oğlu Şükrünün dudağına isa-

S enk CTfUO a 1 Almanl t kY:::, .. bırb.iş ~yl ahat500ı bah2ilnesı, lamlıyordu. • . tı 'b' ta ~ğil, ~enıi); hahrdıktau sonr.ı Bu toplantıda fakUJtenin Lütün pro 
OD erans ar e er e'""""'i• ır mı yar m yon O esnada bı~ok mUretteba gı ı i><'ndl.,i de ölnıe~·i bihuektedir. bet ederek yaralamıştır. Yaralı teda-

İa f k tahin' edil alin' de b imi dala ılabil k • fcsörleri ile kalabalık bir dinleyici vi altına alınnu!], Numan yakalanmış-kcııderun, 18 (A.A.) - c. H. Par ran ın en emv ı ı- bir 
8 

de ,·eya san sar ece 1 Ali Naci Karacan 1 kütlesi hu:ır bulunmakta idi. l l~illi . . • . . rakmıştır. olan lngills bahriyelisi, arkadaşlarını ır. ı. n tertib cyledigı sen konferans- 1cu~-d-'"'-- k d' · ı-· • ,--~-
"ll'cla nc· . . d- b rada H Ik 1 ,.. n.aı- UU&ll sonra, en ısı gt"m.aeını 1 

"'on n 
1 ıncıs~ . ~ u. . a e~. Bulgar baf Yeldllnln terketmedi v~ nihayet h~r 1jey suya 

~ Unda venlmı§tir. :'ıl, tarih,~- beyanabndakl yar!llf gömülünce clışarıda kalan bayrağın.ı 
1~~Ya fakültesinden Dılaçann, Alpın Ankara, 18 (A.A.) _Bulgar Baş- -.r:ıJa.ralc da1ga1ann içine hf'rnber in-
t Ve Ratay halkı mevzulu bu kon- Yekili Köseivnnofun Giornal~ d'Italialcli. 
~a~ıındn vali Ş. Sökmensüer ile gazetesine yapmış olduğu beyaııatta, İkim~i misal: 

~!'ti ntüfottişl, memurlar, öğretmen- Jıransızca telgraf metnindeki bir ha- Umumi Jiarbde idi. Y:nıızla Midilli 

~- \'e kalabalık bir dinleyici kütlesi t~~.an .~~.lay~. b~~ yan~lık vukuıı gt!l- lm~arak İst.:ı.ııhula gelmi~lerili. ~iitil.n 
~ır b 1 t digı gorülmuştur. ltızar beyan ede· milret:teb:ıt muval,knten fes ~:nmş 
~tıf u unm~~ : bir alaka il t - rek bu hatayı şu suretle tashih edi • Almanlardı. Bu gemilere, ilıiveten bj:-

~b erans uy e a ' 'Oruz· . T"' k '·it' c1:1 .1: • ''d' eı=ı; 1_,_ v • • • J • • .ım.ç ur Ulu ı \"C ge uiuSl \'e'.rıı ı. 
tıi ""-~ ve çok begemlmiştir. Ay- "Bulgaris tan komşu memleketin Bir glln, IUiclllli, Ya\'Uila beraber İm, 

Cemiyeti Akvam : YUk ek· 

r.._ ~~ksacna Hataya gelmiş olan pro- .. k"'l4 tı d · t ' f d d b ' l" ·· b' b kın ta d ·· 
_"ll(lr 1 m~ş .. u u n ~n ıs ı n e e e ı ır.,, cuın rom ı~ as yap y ve ora a uç H abcş meseıesindeki manevi iflasmdan 

60
nra, 

t6cte :bdUJkadlr de bugiln ~e.}hani- lesı Bulg_nrı~tan hatta k~m3u me~- mayn yıyerok batmaga b~~~l~: Ge- milletler, Cemiyeti Akvamın semtinden bile 
._ 1r konferans verecektir. Ick_etin mtişkullltından istifade etmeK mi yavnş yavaş sulara gomulurken geçmediler. Ccne,-redeki muazzam bina, uzun miki-

M:aaşh Memurlar Y.,taöı 1 

''ll'"' Bizin. ilh ... ,, oeklinde okunarak iktiza l\linillinlıı Alman kumandanı, Türu d t, h' . • k l kt k k ,. __ . . •• Kllıcın muhakemeal edG.r . b' 1 1 T 1 k d • e ır sıyası mer ez o ma an çı ara l.l)vıçreyı 
~· • za ıl 0 

an 
81 

a 
1 

ur a aşına. gczmcğe gelen seyyahların merakla seyrettikleri bir ~ ..... ıt, 18 (Husus!) - Ebedt Şefin •·• . - ."IIa.ydi arka. d.aşlar? Arhk, va- eğlence mevzuu haline geldi. 
~ .. , Millet mnclisı"nde f b ttJ G ·- kedellm ... _ "'ertni ziyaret günlerinde Dolma v • zı emız 1 • emıyı wr .,, ııau- o d k' ,.., __ · ti Ak 'dares· hl 

. .. . . erece ı, V\:aıııye vam ı ı, seyyn an •'- ~ ôn.Unde izdihamlardan ölenler Ankara, 18 (A.A.) - BUyuk Mı!- di. · · clir k · · uhtelif lis larda beh h'b' 'lfl~ ı t M ı· ı b .. d l t '"' h G .. . . 1 • . . , 1 ıyı gez mc ıçın m an re sa ı ı L .... ~ eski Us Udürü Salih Kt e ec ıs ugun o t or mnz .ar er Tu.rk zabiti - a maalesel 1.smını m · b . k 
1 

kull ak b . ti . his ttl _:~ rn .. ,, _. po m . • menin başkanlığında topl.aıunıQ ise do tırlıırnıyoruz- şu cevabı verdi: ır ço · me~ur ar . annı .mec unye nı sc • S ~emeslne buglin devam e- ekseriyet bulunmadığından ~else a . - Yilzba§ını ! Harb vazifemiz bit- Daha dune, Fin meselesme kadar, memurlar, 
'::;udler &elmediifııden ayın 27 çılm3llll§tır. Meclis carsa,mba &'lliıü Dlİj olabilir. Fakat güzel Midilliye nasıl vakit geçireceklerini tayin edem.iyen seyyahla-

<11. ---\qacaktJr- lkar1ı kalbim.izdeki hm:ll.lk ve ıeref ra, büroların. 1800 metre murabbalık geniş bir yer iş· 

gal ettiğini, Cemiyeti Akvamın içindeki muhtelif da
irelere ve odalara 1700 muhtelif odadan girildiğini 
ve binayı 1650 pencerenin süslediğini nnlattil:ır. Bun
lar, seyyahlara, yalnız mcşbur içtima salonunu "Ya
sak 1,, diye kapattılar . 

Hakikat şudur ki Cemiyeti Akvam gimdiye ka · 
dar bir çok yüksek maaşlı memurlara rahat ve mü· 

reffeh bir hayat sürebilınel~ imkanından bll§ka -po
litik s ahada- hiçbir müsbet \'e ameli netice verme • 
miştir. 18 eylUlde toplanan mürnkabe komlsyonun'-1 

Cemiyeti .Aln"auı bütçesini 300 milyon olarak tesblt 
ettiği düşünülilrso cemiyetin ne muazzam bir israf 
yatağı olduğu iyi anlaşılabilir. Asıl garibi, bu bil~· 
den yüksek maaş almakla meşgul 18 Almaıı memu· 
n .uu, bütün arzuya rağmen ve mukavelelerinden do-
, · : ·, Cemiyeti Akvamın ka~ı dıaarı edememesidir t 
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12.30 Program ve memleket saat ınemacı ı n ~ -
"Rusya Yutulacak Ağır Bir Lokma-
dır, Oradan Başlıyacak Değilimi,, 

ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 

12.50 Türk müziği. 
Çalatı'lar: Reşad Erer, Vecihe, Cev

det Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. 
1 - Okuyan: Muzaffer ll.kar, 

Mefharet Sağnak. 
13.30/14.00 MUzik: Hafif müzik "ingiltere Kuvvetli Bir Almanyaya Muh· 

taçtır. Fransa ile Bize Karşu Müşterek "P~:::i::~:.t saat ayan, ajann 

Bir Harbi Asla AçamıyacaklardEr '' v\~~~e~~lz~~:b~::~:!· "Pi.,, 

1 renin kararsızlığından ve Fransanın 18.55 l{onuşma "Aile ziraati,,. 
dahili sarsıntılarından geliyor... 19.10 Türk müziği: Klasik prog-

Ben fikrimi değiştirememiştim. ram. 
İngiltere ile Fransanın her türlü mu· Ankara radyosu küıne ses ve saz 
l~avemetten aciz olacaklanna katiy. heyeti. 
~yen emin mi idik? Bir muhakeme 1d.4ro eden: Mesud Cemil. . . 
hatası, bize büyük sürprizler hediye 19.50 Konuşma "Çocuk terbıyesı,,. 
edebilirdi. 20.05 Türk müziği: l{anşık prog-

Yönetken tarafından. 
21.15 Müzik: Radyo orkestrası 

"Şef: Dr. E. Praetorius,,. 
1 - Ch. W. Gluck: Alceste opera -

smdan uvertür. 
2 - E. Wolf Ferrari: Divertimen· 

to, op. 20 
3 - Ch. Gounod: Faust operasın

dan balet müziği. 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası "Fiyat.,, 

22.20 Serbest saat. 

Almanlarla Ruslar Dostlııklarını 
T ebariiz Ettiren Miisterek Pro· , 
paganda Filmleri Çevirecekl~r 

·Bu sıhlın.t, güzelllk, fazelik i!.inde gi.ilen yıldız "Lane,, adlı ü~ laz kardeŞ,' 
ten b:ı·i Roso - M:ıry'dir. 

_ 13 _ etti. Biz, böyle şeylerin acemisi oldu-ına inanmıyorlardı. Vaziyeti . onlara Bunun belediye ile ne alakası vardı?jtubumda vaziyetimizi uzun uzadıya mıyonun.BizlhayatbirlbirıınJıdt0 
. . _ .. . ğumuz~an ke~d~izi m~dafaa bile C:· da isbat etm~k içi_n ev _sahibinin ağzı- Ke_?:dileri (~C imam nikahile evlenmişjanlattım. Ve senden bana bir iş bul- ayınyor. Seniıı kadar temiz bit 1'1'" 

Sızın de dogrusu boyle bır §C- demedik ve bır gun hacız memurları· nı aradım. Filhakıka bıraz safça ola.n degıller rnıydi? mak için tavassut ricasında bulun • zı aldatmak ve oyalamak 1sterntJl1• 
9i boşgörecek kadar terbiyesiz ve nın ev~ gelerek eşyalarımızı haczet - ev sahibi Mahmudun kendisini ziya· I Boş durmak olmazdı. Bu vaziyet dum. Zaten ilk lşledlğim gilnahın kefıJ • 
a~laksız olacağınıza. ihtimal verme· mesini, birkaç hafta sonra da kapı· ret ederek bu şekilde hareket etmeğc ı karşısında bana düşen vazife, bizi ge· Mektubu osta a verdi ~imden ü retini hali. ödeyemedim. Beni af -
mıştim. nın önünde haraç mezad satmasını, teşvik ettiğini itiraf etti. Fakat biç çindirebilecek bir iş bulmaktı. Son .. p b y ld Zg rf h ç fet ! HasaJ''' 

Ve ta~ gibi donup kalan hazırunu ellerimiz böğrümüzde seyretmekten olma1.sa vermiş olduğu on beş g:.:=.lük hadiseler ve felfLketler, beni ne kadar gun sonra ceva a ım. a 1 eye· . .. .. F~ııt 
tahkir edici nazarlarla bir daha sUz- başka bir eey yapamadık. Bize ancak izni bir aya iblağ etmesi için yapbğı- olsa insanlarla, cemiyetle biraz te - canla açar ~çmaz ilk.önce sana gön- . Bu mek.~u~un bcnı çok uzdu~efl1leti 
düm. Ve odanın kapısını bUtün kuv· birer yatak ve birkaç ta tencere, sa- mız bütün ısrarları kat'i bir lisanla masa getirmişti. İlk defa olarak er - derdiğim mektub açılmamış bir halde bıraz d~~unce, sana hak ıı btl 
yetimle çarparak dışarı çıktım. han gibi şeyler bırakmışlardı. reddetti. keklerle konuşmuştum. Hayat tem· gözüme ilişti. Ayrıca bir kağıda da m~bunyetinde kaldım. Evet, sdcu .. rust 

B ı k · f'lh Ir·ıc b"yUk b. ·~ şekilde hareket etmekle çok · 
u ıare etim 1 a 1 a u ır Mahmud bununla da kalmamış ve Artık evde hakim olan bendim. An posu içinde çalışan insanlarla temas şoyle yazmıştın: d M kt b d ana aıı!C 

tesnr yap~. ~eniha, annesi ve :ey.zesi kira ile oturduğumuz evimizin sabi· nemle dadım, tahakkümlerini çoktan etmiştim. Bu çalışan adamların içi- "Mektubunu açıp açmamak için avranmı.ştın. e u um n, 
5 'filıdcll 

'1erhal evınıızden defolup gıttıler. bini bularak vaziyetimizi anlatmış ve terketmişlcr, bana t.8.Li olmuşlardı. ne karı§mak, onların yardımile bir iş çok düşündüm. Neticede açmama- tan, sevgıden ve evlenmekte~!~ i :ııe· 
~c,:n bayıldı. Dadım onu ayıltma- bizi evimizden atması için zorlamıştı. Bakışlarında, benim Mahmudun an • bularak para kazanmak benim için ğa karar verdim. Sana vaziyeti an· bambaşka şey!~rd~n bahsettıgun 
ga. ugr~<ıırken ben ~dama k~panın:ş Adam birkaç güıı sonra. ?,ize geldi. nesine ve teyzesine karşı yaptığım bir ideal .olmu§tu. . . . ln.hru5tım. Seo de çok haldı ola.rnk reden :nl~yabılirdin? enidcJl 
ve"" bozula.n sinirlerımle aglamaga Birtakım maz~retlcr n:n surerek e~- kaba hareketten dolayı serzenişlerini B~n-~ nasıl muvaff~k .?la~_ılırdim?. beni bırak:ırak gitmiştin. Aylar- . Bu ~ud de _mahvolunca Y t$ c· 
l>a,.lamıştım. de artık kendı olurncagını, ba.şka bır hfılü. okuyordum. Çünkü ikisi de bele· Butun gece bunu dilşundum. Beru, danberi bütun kuV\·etimlc seni U· bır çaıe aramaga başladım . .A:r ·~· 

Artık herşcy bitmişti. lstina.d ede- ev bularak çıkmamızı ve iki aydır diye nikahı ile imam nikahı arasında- ya.~amakta olduğum kafesin içinden nutmağa !;ıılısıyonım. Bana. zehir vimizd9 feci bir sefalet ba§gösterJJll _ 
bileceğimiz hiç~ir §ey,, hiçbir ye: kal: v:rmediğimiz aylığı d?' vcrme~zl ki farkı bütün izahla~ma rağmen _an- alarak hürriyetle. ı:ıuh~t insanların kadar ıztımb veren lıu gayemde ti. Bun~~ gittikç~ aı;acağı ~: ıneKet 
mamıatı. Üstelik, benını bu §ekildeki soyled.J. Son olarak ta bıze on beş gün lıyamamışlardı. Bu yüzden mesuliye· arasına sokması ıçın kıme başvura - muvaffak olmak ı~in seninle mü- danda ıdi ve benım atıl kald.gUll ~ 
lıarcketim üzerine MahmutI, babamın mlihlct verdi. tl bendo görüyorlardı. Bütün bu felfi.- bilirdim 1 nasebetiml tamnmile kesmem ıa _ gün, bizi sefalet ve felaket uçuruıı1u 
kendisinde bulunan be§yilz liralık bir Ben, darbenin Mahmuddan geldi • ketlere sebeb bendim. Mahmud pek8.- Yine aklıma ilkönco sen geldin ve zım. Kalbimdeld yarama yeni bir na bir adını daha yakla§tırıyordU. 
ıcnedi meY,dana çıkararak bizi dava ğini anlamıştım. Annem ile dadım bu· lA. beni imam nikahile almak istemişti sana u.zuı:ı. bir mektub Y.azdı.m. Mek- acı vermemek için mektubunu aç- {Devunı faı'l 
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Atletler 1 
1940 Yil..BAŞI GE 

CESİ İÇİN TER· 
T1B ETI'1G1M1Z 
MOSABAKAYA 
flAZIRLANINIZ, 
hıIOSABAKA ZA -
M.ANI YAKLAŞI
YOR! 

H•zırlanınızl 

Yugoslav Maçlarından Alı
nacak Dersler ••• 

Bu Maçlar Bize Fenerbahçe Takımmın 
Formunu Kaybettiğini Gösteriyor 

Hariciye 
Vekilimizin 

Beyanatı 
·-.--- -- '(Başma.kal~en devrun) 

Türkiye.de mevcud kanaati kuvvetlen
dirmekten ve en açılm.ıyacak gözleri 
bile açmaktan h8.li kalmamıştır. Türk 
ler gibi: istiklaline merbut, cengaver, 
haysiyet ve ~ref hislerine son dere-

. ce bağlı bir millete karşı Almanlann, 
sanki bir Afrika müstemlekesi mev
zuubahis iırı.iş gibi, bu kadar perva
sızca propaganda entrikalarına ka1k
maları, tehdid ve ihafe siyaseti takib 
etmeleri Tilrkiyede şiddetli bir aksü-

Yugoslavlar memleketimizde beş ===========:=:::=::=:==::=::===:=:=:::;::;=:=:==:===:=:==:=:=:=:==:==:=:= !amelden başka bir şey uyandıramaz-

~:~ıu~~:~~ 4b~:Ci =~~~e~!r:~ Atletizm Mütehassısı Naili Moran ' dıBugün, Hariciye Vekilimiz açıktan 
tirerek gittiler. Çoktandır ecnebiler- - - .... • • ... - açığa söylemiyors:ı da, yeni ticaret 

le hiçbir futbol teması yapmamış ol- y I b M .. b k H 3 k k . da muahedenamesinin akdinde çıkan en 
duğumuz için bu maçların verdiği 1 aşı usa· a amız ın büyük zorluk işte Almanların takil::ı 
beticeler üzerinde durmağı faydadan . ' ettikleri bu manasız düşman politi-

haJi bulunuyoruz. G t 1 F ıı k ı 1 ı 1 s 11 , .. kadan ileri geliyor. 
Gayet açık söyliyelim ki Yugos - aza em ze 1 ır erın oy ·uyur Sara~oğlunun beyanatında en çok 

lavlar karşısında aldığımız neticeler · · . göze garpan nokta, Balkanlı komşular 
.. ·Galatasarayın galibiyetini istisna [ Atletizm mütehassısı Naili arasındaki münasebetlere ve İtalyaya 
edersek - umumi netice itibarile lehi- Moran, yılbaşı müsabakamız.hak- taallük eden kısımdır. Filhakika, son 
lnizde değildir. Kim ne derse desin, kında düşündüklerini şöyle anlat- zamanlarda İtalyanın Balkanlara hu· 
Türk futbolU, zaman içinde inkişaf maktadır:] susi bir ehemmiyet ile aiakadar oldu-
edeceğinet ilerliyeceğine, sanki ge • Birkaç yıl evvelisi sokak koşu- ğu görilli.iyordu. Balkanlar hakkında 
tilemiş, inhitat etmiştir. ları hayli rağbet görmekte idJ. az çok resmi beyanat ve malcaleler in-

' Bundan on sene evvel memleketi- En marufu olan (Akşam) gazete- tişar ediyordu. Fakat bu işde resmi 
lnize bir ecnebi takımı geldiği ve he- Türk noktai nazarı ne olduğuna dair si bayrak koşusu sporumuzun 
l~ bu takım bir Slavya, bir Sparta, hiçbir saI.ahiyetli söz i§itmemi§t:ik. lş-
bır· Admı·ra, bı'r Fo··rst vı·yata olma- (Progatif) bir unsuru olınufıtu. uh s ~I 1s · 

Bu koşuya da atletizmin uğradığı te m: terem araçog unun vıçre 
~l> da bir Bulgar, bir Yugoslav, bir m1,1htelif darbelerden sonra niha- gazetelerinden akseden sesi, bütün 
Rumanya takımı olduğu takdirde yet verildi. dünyaya "Balkanlar ve İtalya,, hal{-
b.eticenin daha çok lehimize çıkaca- Son iki yıl Türk atletizminin kında Türk görüşünü anlattı. 
lhnı üm.id ederdik ve şayed takım • Saracoğlu, Balkanlar meselesi do-
lardan biri yenilse bile, o ecnebi ta- dönüm noktasını teşkil etmiştir. layısile · İtalya ile Türkiye arasında. 
ı.. ___ bı"r Galatasaray - Fenerbah"e Fenadan. temize, güzele, iyiye · ih · A h t 
11\.Ulll "" doğru giden milli atletizmimiz bir noktai nazar · tııa.fı ta · addüs e • 
~~teliti ile mutlaka mağlub eder- şimdi her türlil desteği bulmakta- mesini temenni ve Umid edenlere bir 

dır. Bilhassa Yeni Sabah gazete- soğuk düş tesiri yapacak surette fik· 
Şimdi ise, gelen takımlara daha sinin çok orijinal sokak ko§Usu rini bildirmiştir. Hariciye Vekilimiz, 

Çok yeniliyoruz ve bu mağlubiyetleri seyirci ve atletin kalbinde kuv- evvel!, Balkanlar blokunun barış te-
de tabii addediyoruz. vetli bir intıba bırakacaktır. min edecek bir teşekkül olduğunu i-

Bu mağlubiyetleri tabii addedişi- 1940 yılına girmek üzere bulu
4 

şaret ediyor. Bu teşekkülün htisnüni-
l:niz yanlış değildir. Çünkü mesela şu 1 nacağımız bir anda ~refle dolu yet sahibi her memlekette iyi bir na· 
)'.°ugoslav takımı bile evvelce yazdığı- il bir mevsimi kapatacak olan atlet- L' x/. < , .. _,, -~ : A zarla karşılanmasının hikmeti de bu-
rnız gibi, gerek nefes ve mukave- !erimiz meşalelerle yeni yıla ışık , ., , ~-. " , , . dur. Balkanlılar, ecnebi nüfuz ve en-
tnet kabiliyeti, gerek oyun kontrolü, . saçacaklardır. -~-:.'· ,,: , . ' triltalarından uzak, rahat ve sulh i-
gerek vücud kabiliyetleri ve gerek · Bilhassa XI inci Balkan Oyun- çinde yaşamak istiyorlar. Atatürkün 
futbol tekniği bakımlarından - Gala- ı farı bizde yapılacağından kendi Atletizm mürehuSCJıs• Na.ili Moran ve esaslı siyaset temellerinden birini teş-
lasaray ·da dahil olmak üzere - kar- topraklarımızda bir çok müşkül· teknik heyetten Adil Giray kil eden bu realite bugün tamamen 
Şılaştığı bütün takımlarımıza faik - leri alt eden kuvvette olmamız•.• fiile çıkmıştır denilemez. Fakat Türk 
th-. Yaptığı dört maçtaki oyun tar- ı icab edecektir. çilerimiz şüpheniz ki Yeni Sabah hükfımeti bu gayeyi hiçbir zaman 
~. mukavemeti ve en yorgun zama- gazetesinin orijinal koşusunda da gözden ayırmamıştır ve ilk günkü ka-
n b. ah ·· Bütün bir mevsimin nil1ayetin- emsalsiz bir cazibe bulacaklar • ı · · tl Balk ında bile ve yabancı ır s a uze- J dar hararet ve sanıımıye · e an 
tinde oynamasına rağmen üstünlü - de yapılacak olan milsabakanın dır. Bilhassa ki bu müsabakaya ı Birliği idealine doğru yürUmekten gc-
ğünu nihayet kabul ettirmesi iddia- en büyüğüne muhtelif ko~ularla Anadoludan iştirake gelecek ta· ri kalmamıştır. Bu hedefe erişmek i-
l'ııızın gözle görülmüş delilleridir. Bu da hazırlanacak olan mukavemet- kımlar lıer gün kaydedilmektedir. . çin bazı ihtilafların tesviye edilmesi 
ba mukabil, bizim takımlarımız ise, lazım.geldiğini biliyoruz ve bu husus· 
Gençlerbirliği gibi te.~ekküllerimiz fesyonellik sayılan hareketlere rağ _ Voleybol Mllsabakalerı ta elimizden geldiği kadar, dostları -
belki nefes mukavemeti itibarile da- men klUpler bugün bile, hal!, futbol- Kız Mektebleri Voleybol Liğ Heye- mız nezdinde çalışıyoruz. İşte Balkan
b.a idmanlı olsalar bile, umumiyetle, cülerini iyi antrene edememektedir- tinden: lar böyle tabii bir tekamül geçirmek-
teknik ve atletik bakımlardan ecnebi ler. Böyle olunca, Türk takımları i· Yarın Kız Muallim mektebi sala- te iken, İtalyanın da. Balkanlı bir dev-
t'a.Jriblerimize faik olamıyorlar ve se- · f l 1 üz ri d i · let olarak aramıza ka,...ı:ıması, pek ta-çın, pro esyone esas ar e n e yı nunda şu voleybol mUsabakalan ya- ~--:s 
l:ı.elerdenberi futbol oynamaklığımıza yetiştirilen takımlarla yaptıkları pılacaktır: biidir ki, vaziyette bir teşevvüş ma-
k'ağınen, onları üstün vaziyete gel - rnaçlarda iyi netice almak • Galata- Saat nası ifade etmişti. Fakat gün geçtik-

. lllekten sarfınazar - hatta henüz mü· y ı ~ · "e, İtalyan siyaseti bir tehlike ve ı::u-saray - ugos av maçında oldugu gı- Kız Muallim M. - Şişli ""' "' 
savi netice alacak imkanları bile el- bi _ tamamen tesadüfi bir halini alı- Terakki L. 14 riş unsuru gibi görlinmekten uzakla~ 

. de etmemiş bulunuyorlar. yor ve seyircilerde dağlar devi.rmi§ Boğru:içi L .• İstiklal L. 14.30 şıyor. Bundan dolayıdır ki Hariciye 
Bu zafımızın sebeblerini daima insanların sevinç haleti ruhiyesini u- Erenköy L. _ İst. Kız L. l5 Vekilimiz İtalyanın da Balkan Bloku-

futbolümüzün asla iyi idare edilme- yandırıyor. Hakem H. R. Yalımdır. na diğer Balkanlılarla mtisavi hak 
: lnesinde, bilhassa futbol sporumuzu Halbuki Galatasarayın galibiyeti ve salahiyet da~resinde uza olmasına 
f~landıraca.k olan klüplerin mesai- de gösteriyor ki Yugoslav ekipi hiç YUrUyUşl tarafdar bulunduğunu açıkça ifade 
her1ni bir türlti sistemli ve muntazam de yenilmez bir ekip değildi ve Ga • Fatih Halkevinden: ediyor. Türkiyesiz bir Balkan Bloku 

aJe koymamalannda bulabiliriz. latasarayın 1 _ o yendiği bir ecnebi Evimiz spor şubesi kış yürüyüş nu ~~ayvur etmeğe imkan. o~a~~-
'rürkiye futbol hareketleri hız- takımını, eğer Fenerbahçe formünde programının tatbikine 24/ 12/ 939 na gore, İ~a:yan;n . bu~a ış~ırakının 

lanalı yirmi seneye yakın zaman geç- olsa, iyi çalıştırılmış bulunsa, takım pazar gününden itibaren başlıyacak Anka~ca ıy~ telakki edılm~sı !a:nıı
~iş olmasına rağmen bugünkü ta· iyi yapılsa ve kIUbUn elinde mevcud ve her on beş günde bir bu kış yürü- şark sıyasetınde hayırlı bır ınkışaf 
?nııar ve futbolcüler, ne eski Türk unsurlardan daha iyi istifade edilse yüşlerine devam edilecektir. devresinin ba.~lama.qma bir alamet di-
akımlarının kudretini ve ne de bu- idi, o da mutlaka yenmek icabeder- Yürüyüşe iştirak etmek istiyen - ye telakki olu~ab~r. . 
~kü fatbolcüler eski futbolcUlerin dl. ler 24/ 12/ 939 pazar günü saat 7 de Hlıseym Cahid YALÇIN 
cı.udretini gösterebiliyorlar! Seneler var ki futbol hayatımız evimizde toplanacaklardır. Bu bera- H k. ~k hk l . . 

'.Niçin? zahiri ve kur b" k gürlil'. tül ber kış yürüyüşüne iştirak edecek u u ma eme erının 
u ır ço er • b• h l 

q Bizce bunun psikolojik sebeblerlıı- içinde saman alevine benzemiştir. arkadaşların h~r _akşam saat ~8 ~en 1 yent ınast azır anıyor 
en biri amatörlük ruhunun ve klüp Uzaktan bir parıltı ve biraz sonra 20 ye kadar evım.ız spor komıtesme Babıali müştemilatından eski Şu-
~kının yavaş yavaş ölmesindedfr. karanlık ... Biraz sonra yine bir pa- mUracaatları rica olunur. rayı Devlet dairesinin Hukuk mah -

l1' taraftan amatörlük ruhunu taze rıltı ve daha sonra yine karanlık! Dersfere Davet kemeleri ta§!Illilak üzere tamir ve ta-
iUtnıadığımız gibi öbür taraftan pro- Halbuki devamlı bir say ile, müs- Boğaziçi ~por .klübU reisliğind~n: diline başlandığını yazmıştık. Tamir 
\ıesyonelliği de yanın yamalak yapar bet bir programla çalışılmış olsa idi, Çarşa~~a gunle~ı saat 20 de ~~eş ve tadil işi, 53 günlük müddetin bit-
a2iyetlerden kurtulamadık. Oyun • bugün, Türk futbolU, on sene geride ~uall~ Bay S~~ tar~fından gos.te- mesinden çok evvel. yılbaşında ta • 

t~lllara bir çok kolaylıklar gös'termek· kalmış olan Zekileri Bekirleri Nl - rılen gureş ve Jımnastık derslerıne mamlanıp teslim edileceği anlaşılmak 
etı. ibaret kalan ve bazılarınca pro. hadları, İsmetleri ar~mazdı ! ' umum güreşçi arkadaşlarla diğer tadır. 
~ .. İtiraf etmek lazımdır ki bugünkU arkadaşların da .tam vaktinde klüp· İstanbul Müddeiumumisi Hikmet 

futbolclilerle - birkaç yıldız müstes- te bulunmaları rıca olunur. Onat, dUn eski Tomruk ve ŞO.rayi 
ATLETLER I na- beş on sene evvelkiler arasında •••••u ... -. ................................ Devlet dairesi binasına giderek iııŞa 

adeta klil..aı farkı gözüküyor ve bu _ Şehir tiyatroeu ve Hal- ve tamir faaliyetini gözden geçirmiş-
Yent Sabah'ın hazırladığı yıl- nun içindir ki Tilrk futbolü iyi neti- kavinin plinharı tir. 

h~şı sokak bayrak koşusuna İŞ· ce alamıyor. Bu bahisde üzerine en Taksimde yapılacak büyük tiyatro Bina ay başın~a ~eslim edildik_t~n 
tırak için !stanbulda gazetemi- ·çok mesuliyet düşen klüplerden biri binasının projelerini tiyat ro inşa et - sonra, sıva vesaırenın kuruması ıçın 
2e, Beyoğlunda Halkevi spor ko - ise Fenerbahçe klübüdür. Çünkü Fe- mek hususunda boync~milel bir şöh- kısa bfa· müddet beklenecek ve sonra 
lu azasından ve atletizm. ajanı nerbahçe klübU, bilhassa futboldeki r eti haiz Fransız mimarlanndan M. Hukuk mahkemeleri buraya taşına -
~aili Moran'a , Beşiktaşta Be • vaziyetin üstün bir vaziyet olmadı - ı Auguste hazırll~·acaktır. Belediye 1- calrtır. 
~ik~ spor klübü atletizm kap- ' ğım idrak ederek daha muntazam mar Müdürlüğü tiyatronun inşa olu- ~de--r!!!m!!:ı!ı~.ş~ti"'!r!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':~~~!!!!!!!!!!!!~ 
talllığ~na, Kadıköyünde Fener.. bir say ile daha iyi neticelere doğru nacağı sahanın planlarını Pariste bu- Bunlar Parti İstanbul merkezi t a
bil.hçe spor klUbü atletizm kap- ~ekA.la yürüyebili_r~ Onun I~1zlı ~:sa- lunan mimara göndermiştir. rafından tetkik olunarak tekrar Bc
tanlığına, müracaat ederek kay- ıye başlama_sı dıgcr r~kıblerını de T_ak~imde yapıla~ak !3?yoğlu _Hal- lcdiye İmar Müdürlüğüne iade olun
d~tununuz. Neııredilmek Uzere re- ~zlandmr kı bu mevz.uda umumijkevı bınasmın. proJele~ de m.ımarjmuştur. Yakında. Parti Genel Merke
~ı:tnlerinizi göncleriniz. bır kalkınma da a~c~ höf.le hareket- Valter hazırlamıştır. Mutehassıs bun zinde tetkik . olunnıak Ü1~re Ankara-

-·--.::_...;;....:_ _____ -J lerle temin olunabıın:. ~ ları Belediye lına.r MüdtirlilğUııe gön- Y.& gönderilecektu:. 
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Türkçeye çe\iren : HÜSEYİN CAHİD YALÇIN 

Almanyada herfey son noktayt 
atlamış uçuruma doğru gidiyordıt 

-7&-

Daha son asrın nih:ıyetinde, bi
zim sanatimize o zamana kadar ta· 
mamen yabancı ve meçhul gibi te4 

lakki edilemlyecek bir unsur so
kulmağa başlamıştı. Şüphesiz ki, 
daha evvelki zamanlarda, birçok 
zevk hataları olmuştu, fakat bu 
gib ahvalde, daha ziyade, bir ar· 
tistin yoldan çıkma hadiseJeri mev
zuu bahs idi. Ahlaf bunlarda bir 
dereceye kadar tarihi bir kıymet 
bulabilmislerdir. Bu hal hiç artis
tik vasfı haiz olmıyan daha ziya
de tam müfekkire eksikliği dere· 
cesine vardırılmış bir fikri fesad 
ve sukuttan ileri gelen bir tagay
yüriin mahsulü değildi. Bu tezahU~ 
rat ile, kültür bakınundan, daha 
sonraları göze çarpacak siyasi in
hidam kendisini göstermeğe baş· 
lamıştı. 

Hakikatte bo1şevizm bolşevikli
ğin yegane mümkün canlı kültür 
şeklidir, onun fikir sahasındaki bi
ricik tezahürü budur. 

Bu görme tarzını garib bulanlar 
sadece boJşevikleştirilmek saadeti
ne kavuşmuş devletlerin sınıfını 
tedkik etsinler. Bunlar resmen ta
nınmış sanat, devlet sa.nati olarak 
deliler yahud dekadanlar gara
betlerini görmekle hayret ve deh
şet içinde kalacaklardır. Onları bir 
cubisme, dadaisme mefhumları al
tında asrın sonundan itibaren ta· 
nımağa başladık. 

Bavyerada Sovyet Cümhuriye· 
tinin kısa devresi esnasında bile bıı 
hMise zuhur etmişti. Dalla orada, 
bütün resmi duvar ilanhrının, ga
zetelerdeki propaganda desenleri
nin ilh. nasıl yalnız siyasi infisah 
damgasını değil kültilr bakınun
dan infisah damgasını taşıdıkları 
görülebilirdi. 

1911 senesindenberi futuriste'le
rin, cubiste'lerin saçma sözlerinde 
kendilerini göstermeğe başlıyan 

t arzda bir kültür yıkılışı, altmış 

sene evvel olsa, vahametini müşa
hede ettiğimiz siyasi yıkılmaya 

nisbetle daha zor tahmin oluna -
bilirdi. 
Altmış sene evvel, "Dadaiste,, 

adı verilen bir şahadetler sergisi 
imkansız görünürdü ve bunu ter· 
tibe kalkanlar bir tımarhaneye ka· 
patılırdı. Halbuki bugün artistilt 
cemiyetlerin başında bulunuyor ~ 

lar. Bu sari hastalık hayat yüzil 
göremezdi, Çünkü efkanumunıiye 
bunu kabul etmezdi ve devlet mü
dahale etmez, seyirci bir vaziyet 
alamazdı. Çünkü bir kavmin, fikri 
çılğı.nlığın kollarına atılmasına 

mani olmak bir hükılmet meselesi 
idi. Fakat böyle bir inkişaf günün 
birinde nihayet bulmak icab eder
di. Filhakika, bu sanat şekli haki· 
katen umumi telakkiye tekabül et
tiği gün, netice itibarile en ağır 
altüst olmalardan biri be~eriyet i~ 
çinde vukua gelecekti. İnsan dima
ğının tersine doğru inkişafı bu su
retle başlamış olacaktı. Fakat bu
nun ne surette biteceği düşünlilün
ce insan t itriyor. 

Bu bakımdan, son yirmi sene 
zarfında kültUrUmUzün tekamülü 
gözden geçirilirse, irticai harekete 
ne kadar dalmış olduğumuz deh· 
şetle göze çarpar. Her tarafta kill4 

türüınUzü ergeç öldürecek bir ta
kım marazi urlara meydan veren 
tohumlara tesadüf ederiz. Burada 
da bati bir infisah halindeki bir 
dünyada inhilal hadiseleri farke -
debiliriz. Bu hastalığa galebe ça.
lamıya.cak kavimlerin vay haline! 

Bu marazi hadiseler Almanya. 
da hemen hemen her sahada mü
şahede edilebilirlerdi: Burada heı
şey en son noktayı atlamış, artık 

uçuruma doğru koşuyor gibiydi. 
Tiyatronun daha aşağı düşmekte 
olduğu göze çarpıyordu. Saray ti· 
yatrosu sanatin fahişeleşmesi aley 4 

h inde kıyam etmeseydi, tiyatro 
sanati kültür amili olarak kat'i 
surette ortadan kalkacaktı. Bu tf., 
yatro ile meşhur bir kaç istisna .. 
lardan sarfınazar edilirse'- sahne 

temsilleri o halde idiler ki bunlar3t 
devamdan içtinab etmek millet 1• 
çin müreccah olurdu. 

Gençliği, denildiği gibi o "sanat 
tn.2rkezleri0 nin çoğuna artık gön· 
derememck dahili bir infisahın mil 
essif bir ni§anesi idi. Bir müzedi 
yer aJmağa layık eu umumi ilan 
ile bu hal hiç sıkılmadan alenen 
itiraf ve tasdik olunuyordu: 11Geng 
lerin girmeleri memnudur!,, 

Her şeyden evvel gençliğin ter. 
biyesine iştirak etmek için mev, 
cud olmalan, yaşlı ve kanıks~ 
nesillerin eğlencesine hizmet etıne
meleri 18.zımgelen yerlerde böylb 
ihtiyat tedbirleri almağa mecbur 
bulunulmasını dlişilnünil.z bir kere. 
Bütün zamanların dram muharrir-. 
leri bu tedbir hakJo.nda acaba ne. 
düşilnürlerdi, ve bilhassa, buna se~ 
beb olan ahval ve eerait hakkında 
ne derlerdi? Kimbllir Sebiller na· 
sıl galeyanla, Goethe nasıl şiddetl6 
başını çevirecekti! 

Fakat, yeni Alman şiiri karşı ... 
sında Schiller, Goethe, Shakes
peare nedir ki? Eski, köhne, ba.şkııı 
bir devrin, modası geçmiş birer 
hadiseleri! ÇUnkü bu devrin mü
ıııeyyiz ve farık vasfı §udur: 

O yalnız daha fazla. pis §eyler 
vücuda getirmekle kalmamış, faz. 
la olarak, mazide gerçekten büyük 
bir halde ne varsa hepsini telvis 
etmiştir. Bu gibi devirlerde böyle 
bir hadise dalına müşahede edile
bilir. Bir devrin ve adamlarının be
clli mahsulleri ne kadar a(Ü ve se
filfilı.e iseler, mazideki bir büyüklfi.
ğün ve şerefin şahidleri, bunlar 

hakikaten üstün ve yüksek olduk
ları takdirde, o kadar nefretle kar
şılanırlar. Bu türlü devirlerde ter
cih edilen şey her türlü r mkayese 
imkanını kaldırarak kendi adi m::ı.· 
lını menfaat diye yalancılıkla tak· 
dim etmek için beşeriyetin mazisi
nin hatıralannı silmektir. Onun i
çin, her yeni müessese, ne kadar 
müessif ve sefil ise, mazinin son 
bakiyyelerini de silm.eğe o kadar 
fazla gayret edecektir. Halbuki be
§eriyetin hakiki ve büyük bir yeni .. 
leşmesi geçmiş nesillerin güzel e .. 
serlerine hiç korkusuz kendisini 
bağlıyabillr ve hatta çok ke. 
re onların kıymetlerini daha çok · 
göze çarptırmağa çalışır. Mazinin 
karşısında solgun bir hale düş
mekten korkmaz; kendisi de in
san kültürünün müşterek hazine
sine o kadar kıymettar surette il
tihak eder ki, çok kere, eski eser
lerin hatırasını idame ederek on-

lara layık oldukları hürmeti ver
mek için kendisi gayret eder; bu 
suretle yeni sanat mahsullerine de 
halin tam bir anlayışını temin et· 
mek maksadı elde edilir. 

Dünyada, kendiliğinden, kıymet· 

li bir şey verem.iyen ve ona Allah 
bilir ne vermek için gayret sarf e -
den bir adam gerçekten verilmiş 
olan şeylerin kaffesine kin bcsli· 
yecek ve bilhassa on.lan inkar hat~ 
ta tahrib etmekten zevk alacak .. 
tır. 

Bu yalnız umumi kültür sahı-.
sındaki yeni hft.diselerde böyle de· 
ğildir, siyasi h!diselerde de böyle~ 
dir. Bir inkılab hareketi haddfaa
tinde ne kadar az kıymeti haiz ise 
eski şekillere o kadar çok kin bes
ler. 

Burada da kendi eserini takdire 
layık gibi göstermek arzusu ma
zinin iyi ve hakikaten yüksek ola· 
rak intikal ettirdiği şeye karşı kö
rü körüne bir kine saik olabilir. 

Mesela, büyük lt'rederic'in tarihi 
hatırası ölü hale gelmedikçe Fr~ .. 
deric Ebert ancak bir ihtirazi ka4 

yıd altında hayranlık tevlid edebi
lir. Sans - Souci kahramanı eski 
Brem semercisi karşısında ay kar ... 
şısındaki güneş gibi mevki alır. An .. 
cak güneşin şualan söndükten 
sonradır ki ay görülebilecek hale 
girer. İşte yeni ayların yıldızlara 
karşı kinlerinin akıl erecek sebebi 
budur. . ~<Devamı Yar). ) 
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Ihtikira Karşı 
Ticaret Veklll Cezri 

Tedbirler Almağa Başlad-
< Battarafı 1 ilaclde) 

birleri tetkik etmek lçla olmuatur. V 
Pahalılığ.l doğuran ı:ıebebleri iyice tet- ekil etin Tebliği 
kik etmeden ahnacak kararın rwJj -j ( Ba§t&rafı 1 brıdde ) 
teye tetabuk etmesi eUphesiz mah-1 zun zaman temin edecek tedbir~ 
zurlu olduğundan bugilnümü alaka. alınmıştır. Maama/ih bugünlerdd 
darlarla konuşmağa tahsis ettim. Ya kahve almak istiycnlei' oorsa, bun 
nıı öğleden sonra saat üçte Ticaret ların eakideıı kahve ticareti ile i§-

l.&a.&• 

Bravo Uyanık Köylülere ! 
lnagtitde, askerden dönenler ordumuz 
hakkında ktiylUlere konferanslar Veriyorlar 

1911.KU.NuN ır.r 

Eczacılar doktorları ; doktor/ 
Eczacıları şiddetle Itl-e.am ediyorl 

---- C:-•---
Odasında manifatu~ılar, deıi fab _ tigal edip etmediklerine 'bakılmak- H 

Z
. 1--~ er teyde ihtikar olur da ilaçta 1 - Biz bum.da, ""hrin sıhhı· ı·. 

rikacılan, mamul deri toptancıları ve sızın ıraat Batıl\'.«.TI ! ncikdnu>ı olmaz mı? Onun ba" k ı · k" ı . · · · ~ ı.noınd 
1 

ı't"ba ·· ··k1- · ··· ~ı e mı ı... anurı sıfatıle bulmıuvo:·11 z. Onun 
kundurctcılar esnafı birlig·i ile maka- ""'V a ı ı ren gumru ~nmış • . .. 

la k 
- ..::ı. ba ,_ Yalruz iliç ihtikannı vehleiülıida beni mazur trörünUz .. 

raCJlan toplayıp koııuşacagız-. o ra • ve gumı'LW\. am rıanna ~ t z· ı d·z ta1"b1- • k"l 1 görmek mllmkün değildir. Miistah - Eczacıların ithamını din!ivcn 
Yann spckUlasyon mevzuu olandı·. es ım ı.--ay ı e t «;;nne ı osu ., 

( 110) k t '···h t kt zaratın fiyatı değişmemiştir ... Sıh - metli asabiye mlitehassısı !<':ıhri 
g- er maddelerin allkadarlarlle muz·· a- ·urıL§ an Mı ve sa aca ır. h" B f · t t b ı ıye Vekaletinin koyduğu nark Üa?- ıaı: 
kere edecegı-·z. ·r-ugun·· bunlardun ma- " ıya stan ııl, znıir, MC1' • · d SJ ~ • d · 

1 
k rm en satılmaktadır. Daha doğrusu - Müstahzarata heves edi:::im 

ada Amerikadan ithalit ''apan tica - sm e ayııı 0 aca ·tır. Trabzonda b ı · J f ı kl. ·· t · ı. ı· t un arın üzerinde fiyatı yazılı oldu- sebebi Cl'.zaCJlardır, diye ate" n 
rethanelerle bir konuşma yaptık. Mü- .ıtruş na · ıyc ucrc ı vu ıya tı ğu d ~ ı.· .,,. a·z kt' n an fazla satmanın imkanı yok- kürdü, eczacılar h"r a..yden 
?.akeremize öbür gu .. n de devam ede· .. amme 1 ece ır. lu.egölü.a Yenice köyünde toplanan halk, aakerdea dönenlerin "' 'i'-

y l b tl 
,, 

1 
t tur... halka itimad telkin etsı"nler, ha 

ğ. K h tize . d d w a mz ıı sZLre c ıı:a ıve sa ın İzahatını dinliyorlar 
ce ız. a ve rın e al ıgımız mlis- alacaklar bedelin yarısını derhal, Fakat, eczacıların tabiri veçhile beraber hekimi de ikna etsini 
bet kararları resmen gazetelere teb· h · · f .. lü U liğ edeceğiz. m_ütcbakisü~i malııı tas/iminde ö· !negöl (Hususi) _ Son kırk beş Ordumuzun bütün şubelerindeki ~~~n . .1şıne, ~ani. ~oktorların _for - ~~~ n yazaca.~mız ilaçlar 

dıycceklerdır. günlük staja çağınlan askerler köy- kudreti hayra.'llıkla anlatan askerler mulilnu ya_zdıgı ılac:lara gelınce . ..llı. mustahzarat haneden ~el~nleı 
Kahve Vaziyeti Bıı tedbiri, .~pckülcis11011 icin çok lerine döndükleri vakit ordumuzun son .. "Tü k" H K Bunların fıyatı, mededallah ... Mani- hıç olmazsa farksızdır. Hıçbır A 

z:raat Bankası tarafından 5 bin arzıı duyanlora hem~ ar~darı.ıtı kara hava ve deniz kısımlarındaki li dgun; 
1 

r ıye ava . u~umun~ fatora tire ve ınakarada.n farksız.. pa fabrikası ile ortaklığım yok.. 

Çu 
..... l ..... ·ı d 

15 
b. 

1 
d . ' c n en ge en yardımı esırgıyenlcre B. b h sda . . · ki" d d -·ı· 

vu füarsı ya an ve ın ÇU\"a a tatmııı ve hem de fa.:la hevese ];a- mükemmeliyetini tcb:ırliz ettiren kon • ır eczacı u usu bana dedıkı: senın re amcısı a egı ım ... F 
Riyodruı kahve tedarik edilmiştir. Bu pılmamalannı temin içüı almış feranslar vererek köylüyU tenvir et· selam v~ ~erhabayı kescc!'!kleriı~i,, - Mesele yalnız fiyatların yükse- r~e~e. yazarken ecza:ının ilacın 
kahveler gelmek üzeredir. Brezilya bulumıyoruz. ımcktedirler. alen~n soylıyerek buna kaı·ar vermış· lişinde değildir. Bugün maalesef mu-' c.ınsın_ı kullanmıyacagına emin 
Kahve Şirketi de kendi hesabına ay- Ancak kahve ihtiyaC1mı.:m emin 

1 
tnegole bağlı en bUyük köy olan lerdır. ayyen ilaçlar da yoktur. Mesela, iyot, hm kı ... Her ec~cı böyledir d 

nca 15000 çuval getirmektedir. Kah- ~ir §ekiltle karşıl~nma.sı için aldı· "Ycniceköy,, halkı yeni yaptıkları Muhitte sevgi ve heyecan uyandı • ve. iyot .. mürekkebatı, bizmüt ve biz- ~ r~. Faka.t çogu .. a~girol v.eri 
,.e bedelleri interchangable takasla Ö· gımız csa.<tlı tedbırlere dayanaru.k beton muhtar konağında toplanarak ran bu karar Türk köylüsünün tam ~üt murekkebatı, a.Aprin, antipirin yer~ne argı_rol artıfıcıel, O dıga 
denecektir. derhal .<töyliycbilirim l:i nwllarııı askertlen yeni dönen yurddaşlarıru manasıle kalkındığına güzel bir misal pırami~onun kendileri mikdan kafi yerıne K dıgale~. II kullanıyor. 
K~u~ıus~nide yüklenmek üzere yu! m.emlckete t>ünıdıtndan itibaren saatlerce dinlemişlerclir. jdeğil midir? ıolmadıgı gibi bunların kimyevi müs Sonra bazı mus;ah~ara~ vardı 

hanaakı mıkb.rlardan maada bugün Zira.at Bankasında kahve satış fi· tahzaratı yani, mevaddi iptidaiyeleri Y~~ması kolay değildir. Bılhass 
yarın ayrıca 15000 çuval daha satın 11«t1.mı ( 105) 1.ıtruş olarak simdi- -- -- piyasada kafi mikdarda yoktur. murekkebatı, pepton un iizerine 

almak üzereyiz. Yanndan itibaren Zi den tesbit edilmiş bulunmaktadır. Gümrüklerde Bir Galı" b Efgan"ını·n ı Bu ~:az_iyet karşısında depocular bu~an geçirmekle iyodupepton 
raat Bankası, ister kahve tacirl olsun da tabıı fıyntları alabildiğine yüksel- maz. 

ister ~pekü!atör ols~n herkese ka - Amo' ar Volsuzl gv u o·· k"" u h k . tiyorlar .. Mallan varsa bile yok, di- P.ütün yerli müstahzarat da 
nunusani 15 e kadar teslim edilmek hususi surette kabul ederek kendile- u un U n: !J a em es 1 yarlar ... Çünkü böyle fırsat her za· demiyorum ... Bunların da iyileri 
üzere alivre knhve satışına başlıya- rile görilştü. · ·•· ·-- man ele geçmez. Maruf tabiri bilmez fakat nadir. Sonra öyle vak 
caktır. Banka lUCit1iirlerile IVlevkuf memurun muha-' Yemen Hükumet Rei- mJsin "yıl olur günü beslemez, gün rastladım ki gözüm korktu. 

Siyasetimizin temeli piyasanın muh Müteakiben şehrimizdeki bank:ı kemesine dün başlandı sinden Gelen Cevap olur se~ele~i ~ler,, bugün depola- !lacın içerisine valeryan koy~ 
taç olduğu malı meb:l'lden temin et _ müdürleri Nazmi Topçuoglu tarn - .. .. _ . , nn vazıyctı böyle... eczacıya rastgelen bir doktor n 
mektir. fından kabul edilmişlerdir. Bu gö • Gumruk ıdaresı 6 numaralı satış Okundu F:ıkat bunda en büyük kabahat par Allah aşkına .. bir de ilaç bt 
Takas Tetkik Heyetleri J..ağvediliyor rÜ§melerde muhtelif mevzular tetkik :mfb~ muh~ı~ ~bd~~e.k?ru~1 mev- Perapalas oteli sahibi Misbah ta- doktorlann... nına sebeb doktorlarmış derler., 

Matbuat rnUmessilerine verdiği edilmiş ve mf"Vsuk bir membadan ha u ' orses ısnun e ırısınm e gay- rafından. dolandırıldığı iddiasile sey Hayretten ağz_ım bir karış açık m.Un~bet efendim,. ~e milııa~ 
beyanattan sonra Ticaret Vekilimiz ber aldığımıza göre Adapazarı ban- ~~:Ue~·ku_r oluı ak muhak~meleri:~e yah Galib Efgani aleyhine açılan ela- kaldı. Öyle ya f:yatların yükselişin- Bı_lakıs doktorlara ıtımad telkır 
bir rnuhanirimize ayrıca demiştir ki: kasının kurnıu~ olduğı.ı 'ritaş şirke- ~-ı~cı agı~ ce7tı mah~cm~~~de d~n vaya asliye sekizıııci ceza mahkeme- de:: doktorla.un ne kabahati olabilir- mıyen eczacılardır. 

"- Takas Limited Şirketinden şi- tinin de Ziraat Bankası gibi ithalat ~ş danmb~ş dn:._ oı scsın ~ ı ran ı~- inde dün öğleden sonra devam edil- di ': .. Herhalde doktorlar depoculaı la Sonra, buhranla, ihtikurla b 
kflyet ediliyor. BugUn Takas Limite- pi~asasında bir rol oynıyacak bir fa- 11'.ın e ır _ ıger suç oı lngı da vardır mi~tir. ı ortak değillerdi. Sordum: ne münasebeti var? .. 
din elinde eski kurla ödenerek alın • alıyete geçmesi düşünülmüştür. Veki! kı, bu henuz bulunamamıştır. l~V\'cla, Perapala3 oteli kabul şefi - Neden?.. Doktor AsımKermesli ise: 
mı.ş 50 bin tngiiiz liralık taka~ hakkı bu arada Kayseri, Bakıı köy, Nazilli Abdüşşekiıı·, hariçten gelip sahih- Mantero sahid olarak dinlenilnıiş, 1 - Doktorlarımız maalesef müs _ ı - Ben kendi hesabıma hiç 
"Yardır. Son aldığımız karar mucibln- ve Ereğli _gibi yerli bez fabrikaları - leıi tarafından muayyen müddeti sonılan suallere cevab ve bazı izahat' tahıarnt fabrikalarının reklamlarına tahzarat yazmam, fakat bugün 
ce twiçrcnin ith:.ılfıt takasları da yüz ~:zın ~skı ve yeni satış . fiya_:ıarmı z~~fın<la nlmmıyan ve h~~ftm~te d~v- vermiştir. k~pılarak hastalara ilaç formüle et- babet dünkü değildir .. öyle m· 
de 7 tenzil edilmiş olduğundan ta.kas gosterır raporları da tetkık ettı. j r~ ıca~w eden .eşyad~~ kani ~ır~etm_e Bundan sonra da\•acı Misbah vcki- mıyorlar. Hep müstahzarat yazıyor- ıarat vardır ki, formülü yazıl 
ljirketi yalnız bu işten 16.500 lira kay Gaz Kumpanyalarile a~d ~agıJ etıketlerı mıha edıl_nuş gı- li Suad Ziya söz alarak ezcümle şöy-1 !ar ... Bu onların daha kolaylarına yazılsa bile yapılamaz, eczacıla 
betmektedir. İthalatı ucuzlatmak için Şehrimizdeki gaz kumpanyaları mü bı gostererek \'c_evr~~la ta~rıfat ~a- le demiştir: ,geliyor. Öyle ya ... Formülü hazır ilaç iddiası varid değildir, dedi. 
bu zararı memnuniyetle kabul ettik. messillcri ile de görüı:;en vekil kum _ par~k ~J.clleıını .ıhtılasen zımmetıne - Efgani Yemen tebaasından de- varken ne diye kafalarını yorsunlar. I Doktor Rüştü: 
Görülüyor ki Takas Şirketi son ta ~ panyaların bir k:inunuevvelde ışehri- geçınne.!Cten; Dıkranla ~orses te ğildir. Müvekkilim Misbah ayni dev- 1 Bu vaziyet karşısında müstahzarat _ Eczacılar öt.ed _ be - · 
kas tenzilatı muamelesini kar için de-

1 
mizde bulundurdukları stok miktar- m~~dan ucuz aldıkları ~ır sandık Jet reisinden malümat rica etmiş ve veya patent ilaçlara daha çok rağbet zarat işi iç· 'd kt · ~n r~!.11 

ğil, ithalatı ucuzlatmak için yapıyor .. , larını gösteren bir liste istedi. Ve etı~etı makb.uzlarda tahrıfat yaptp cevab almıştır. Arabca yazılı olan bu ediliyor, produit Chimique satılmı - derler, dedi, ı~iln~U :u:~lı~~t 
Takas tetkik heyetlerinin faaliyet- her ayın 20 sinde acentelerdeki stok kaul acentesııw satarak dolandırıcı- mektubun fotoğrafile tercüme edil - yor... Ecza depoları da satıl - kazanu·lar H lb k. h . · · 

1 
· hak al · - · - lıktan ınaznundurlar · ·· · ·· ı · -- · a u ı a\:an ışı erı kında sorulan suale de Vekil m mıktarının bıldırılmesini talcb · nuş turkçe bu nushasını da takdim mıyan ma ı getırtecek degıller a .... ihya eder. 

§U cevabı verntl~tir: etti. j Ambar muhafızı Abdeşşcktır soru- ediyorum. Veliahd Scyfiilislamın da Tekrar ediyorum: bugün muayyen ı D . 
"- Takas tetkik heyetleri lağve _ Yunanistanla Muamele Yapanlar lan suale cevaben şöyle demiştir: Galilı Efgan iyi tanımadığı anlaşıl _ ilaçlar yoksa bazıları pahalı ise bu- · oktlortaı;n v~ eczacıların 

d·ı kt· y ·· -
1 

v kil , - .. - 1 kt d bü" -ük .. bb"b' sını an attıgım bır komşu ecza ı ece. ır. arın og eden sonra yapa- e Topçuoglu ogleden sonra Yu - htilis ve zimmot a.E11J~1?.d1r. ma a ır. nwı en Y muse ı ı doktorlar - _ . . . 
ca~~ız toplan~ıdan sonra dıe tictt· nanis~la kül~i~etli miktarda itha- Ambarların nakli dolayısile karışık- . İsviçre~e de, hususi polis Yasıta - dır... . . _ 1-·-: Dokt_orlıı:rm . 1~ıası varıd 
retımızdc tatbık edilecek siyasetin llt ve ihracat ışı yapan bazı firmala- tık olmuş ve bu etiketler bu arada sıle tahkıkat yaptırdık. Efgani, ts - Bu ıth:ımı dınler dınlemez Sıhhiye glldı:,. dedı. Bız hı~~ı~ zaman :> 

anahatlannı tebarUz ettirecek izahat nn milnıessi11erini kabul ederek gô- bir kenarda kalmış, iyice araştırıl _ viçrcden. memlekette bulunması, arzu Müdürümüz Bay Ali Rızaya gittiği- ları ıliçtan .• gayrısını k~llan 
ta bulunacağım.,, rilşmile ve yakında Yunanistanla a- mamıştır. Ben eski bir memurum ve edilmiycn bir kimse olarak çıkarıl _ mi söylemeğe lüzum var mı?.. ancak bazı ıl~çlar var~ır _kı ... 

Ticaret Vekili bundan başka ar • ramızda başlıyacak olan yeni ticaret böyle adam değilim. Benim elimden rnıştır. Burada da polis birinci şube Bay Ali Rıza: l~rda onun_ hır b~k~ ısmı oldUJI 
matörleri, şehrimizdeki Knıpp mü • anlaşması için bazı noktalar teslıit milyonlarla lirahk eşya geçmiştir. ı müdürlüğü, kendi hakkında tahki - - İlaç meselesile Vekalet meşgul far~ında bıle değildirler .. m . 
messilini, vapur acentelerini, yapağı edilmi§tir. 1 Morses de, sab!J giimrilğünden böy kat yapmaktadır. Zaten, Efgani, bu- oluyor, dedi, Vekalet müfettişleri sen .d~ktorlanmı.z he~netil~ 
tUccarlan."lı ve makaracılan kabul Amerika \"e İngllter«>dea İthalat le mal almadığını, Dikranm bir gün rada, pasaportunu başka bir şekilde depoları teftiş ve eldeki ilaçları tes- ran:ıın ın ~r~t~o~ın ?ldu~u 
ed k 

"..ı~.. · • ·· te k ı ·· ·k· k · b' ·1 1 y amıno antıpırının pıramıdon o ere go.~mUştilr. Yapanlar kendisine gelerek, t:ını§tığı kaUl a- gos rere usu suz ı amet tez eresı ıt ı e meşgu ... akında bu hususta . . . . . 
.. . · almHıtır Elindekı pa rta ·· · h Ik ı h. b' k . . nu bılmezler. Bırıncısı bunların 

Bugun de yapılacak topl&!ltılarda Müteakıbeıı Amerikadan ve tngil- centesi nezdınde tavassut edip elinde "' · CJ sapo gore ı- a ın e ıne ır arar verilecektır.. • ddı . t·cıa· . . . · kamet tezkeresi aln1am l" ı d · ı b·ı· - · k" v . yevı meva ıp ı ıycsının ıs 
eczacılar, ham ve i§lenmİ§ dericiler, tereden makine vesair ithalat yapan bulunan etıketleri satmasını istedi - . ası azım ge - ~un an e~ıı·n· o a ı ırsınız ı ekilet . . . . . v 

ayakkabıcılar, makara ve makara ile firmalar mümessilleri Vekil tarafın- ğini, 36 liraya etiketleri kaUl şirke - mektedır. . memleketı ılaçsız bırakmamak için İkıncısı f~br.ıkasının koy~u~ı 
alakadar olanlar, terzi levazımatı, dan kabul edilerek bir toplantı ya _ tine sattığını ve parayı da Dlkrana Mahk~m~nız: evvelce, Efganinin icab e~en bütün te~b~l~ri alacaktır. 1 adıdır. Hıçbır. Fransız, hıçbır gıda maddeleri, hususi yerli fabrika- pılmıştır. Bu toplantı geç vakte ka- \•erdiğini, makbuzlarda da hiç bir b~radak~ tıcarı. temaıilara ve bazı - Ya pahalılık, ıhtıkar.. , doktoru H~lmıt?l yazın.az, h~x 
lar sahiblerile görüaecektir. dar devam etmiştir. Tilccarlar eski • tahrif yapmadığını söylemiştir. kımselerın. şahıd olarak. di~ıl.enilmesi - .Y~k!1"lıyabilirsek derhal Veki- len tetramın anıdrometılen sıt 

Vekili Dünk'" .. • . den ithal ettikleri mallardan kur se- Şahidler dinlenildikten sonra Ab- hakkındakı bazı taleblerımızı reddet- lete bıldırıyoruz. Vekalet de icabeden zar. 

T
- tnV k.

1
. u NM~ Tetkikl~n bebile zarar ettiklerini söylerni~ıe' _ düşşekurun talhliue talebi mahkeme- mi~ti. O zaman davaya bakan hakim kanuni muameleyi yapıyor.. Bunun için biz reçetelerde n 

ıcare e ı ı azmı Topçuoglu ~ r J d w. · t· B sk' • • k d B b Idık l t · · · · ·· ·· 
dün; son siyast vaziyetin bUtün dün- dir. Neticede bu mevzu etrafında ya- ce reddedilmiş, Dikranın aranıp bul- -~gışmı~·~ .u e ilı kailnradüaraıT·ın a~i 1 u dcekva ıl a tan sonra. eczacı- kya nılz uro .. ropın ısknık":ıı go:Ur 

. sal d - nn tekrar görüşmek üzere topla t durulmasına ve kaili mümessil klt· rucu e ı esı rn m r. evsı arın o tor ar hakkındaki ıthamla- a alını gormezse ımyevı m 
ya pıya arın a oldugu gibi piyasa- . n ıya ı- tahk"k t h kk d ki b 1 bl · Al' ·· · • k 11 

d d 
. . • . nıhayet verilmiştir. Haber aldıgı-

1 
bi Ohanesyanla dig-er bazı ı:uıı hidleri 1 a a ın a u ta e erımi- rını sayın ı Rızaya soyledıın ve: zarı u anırız. 

mız a a husule getırdıgı anormal .. m z:ı ~ n · i tel· ı t""t"' r 'tcd · B' d kt ı · · · vazi e 
1 

.. . . . . gore Amerika ile iş yapan bu tüccar- celbine karar verilerek muhakeme mı~ .. "r~r.~yor ve u un ımı şır: . - ır 0 or o mak ıtibarıle, de- Fakat bence buhranın scbc 
Y ter~ onUne geçılmesl ıçın alı- lar bazı noktaların tesbiti için Anı _ başka gUne bırakılmıştır ketı rnuduru Saffetle şeker tacirı dım, bu hususta fikrinizi söyler misi- değildir... Ecza depolarının 

nacak tedbırler etrafında tetkikatta rika ticaret atnsıesile bul!ii b. :_ · Hayreddin ve tacir Sezai Ömerin din- niz?.. mayelerinin kafi olmamasm 
bulu.,muştur vck·ı b h 8 b ""ti 0 n ır mu ~ 1 ·1 l · · · t· .. . . . ı ~ ~ ın . uçu- lakat yapacaklardır. em me er~nı ıs ıyoruz.,, Çoğu sermayelerinin elli misli 
gundan ıtıbarcn şelırimızdeki tıearet Kayıb Çocuk Suad Zıya.dan sonra da Galib Ef- Mutahhar,, imzası vardır ve "19 Ra- k . t 1 - 1 1 "'l · --·•-• .. ••••••••·-·-·•••••••••••••• me ıs er er veresıye a ır aı 
a. emmin muhtelif branşlarına men- ganinin vekillerinden Hamdi Öge mazanülmübarek 1357 tarihini ta- 1 t' ·· l • G t" · 
sub tüccarları kabul ederek ayn ayrı Şoför BUrhanın Dün matbaamıza !söz almış ve demiştir ki: §ımaktadır. " ~a d.~e ı~~mez ~r ... "b~/rm: 
görü[1nıelerde bulunmuştur. m~hakemeal bir kadın müra· - Hakimin değişmesile kararın Ef gani, bu imza okununca gülmiiş a d~gerl ccaBr .ar dgı 1

h ılyka kıı 
Geçen teşrınievvel ayı ir · d b' t tt• ş k.. j J W• • • me ıyor ar... ız e a a Mao.ilaturacıla.rla . .. ~ersın e, ır caa e ı. ar o- egışmesı ıcabetmez. Bu husustaki ve bir şey söylemeğe davranır gibi tlka d 'kA. t • · · 

V k.l 'Ik 
1

A 'f ııabah BUyukdereden Mecidiyeköyüne yünde çorapçı Hl· istek yersizdir ve bu taleblerin dava· bir hareket yapmıştır r an fil ye çıyız ... 
kab~l-~~i ~::.~if:t'::ı atiurııcıları ~ekte ola~ şoför Bürhan, otomo-1 da.yet olduğunu lle de alakası yoktur. Bu işin bu ka- Müddeiumumi, da~aeı vekilinin Ec~~ılar: . ~o~t.orlar, de 

d 
•. ··ı § . • ,. p yasasın- bilıle, karanfıl tarlası yanında kıpti lsöyliyen bu anne, dar uza.masile hem biz, hem yüksek tevsii tahkikat hakkındaki reddedi- hepinızın bınbırınıze karşı 

a goru.en ıhtıkar ve buhranın se- Tahire l'ıllparak kab k 'kl .. E k' ... d K h l azdım Han · · lj bebl . . r· lard d' . 1 """' urga emı erını ren oyun e o · mahkemeniz işgal ve iz'aç ediliyoruz len eski taleblerinin yeniden yerine am arını Y .. gınız 
N /r:ı _h u.cc:r ~ ınl~ıştir: kırmış ve ölümilııe scbeb olmuştu. Bu karpınar 38 nci ilk Bundan sonra :Misbalıın vekili Su~ getirilmesine lilzum görmediği müta- Allah bilir. Temenni ettiğimiz l 

e 1~ 0 1ı : ;~~n:~a·w~eçılm:sı hadisenin muhakemesine asliye 6 ncı mekteb yanında 2~ ad Ziyanın verdiği ve ayni devlet re- leasını izhar etmiş ancak bazı taleb- varsa 0 da ilaç ihtiklnnın 
phrale?t81~ 0k~r 

1 
n f 

1
1 

1 
ıgınden ıt- Ce--..a mahkemesinde dün devam edil- numaralı evde i. isi tarafından gönderildFri söylene.a ıeri tasvib etm"ışti; ' evvel ortadan kalkmasıdır. 

a ım an arının az ıı ~tınlma · tir MUdd · • . 
0 

• . . . • mış . c~umum~, mevkuf olarak ken, Eyüpsultan. arabça. mektubun tercümesi okun - Mahkeme, müddeiumumilik vası • 
:ına ~arar verılmış ve derhal İngıl- muhakeme edilen Blırhanın 40 kilo - da, Defterdarda tU muştur. Mektupda, hulasaten şunlar tasile Yemen devlet reisinden geldi- "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ere,. taly~ v_e ~~ paz.arlanna metre silratlc gittiğinden ve yold:ı. tüncü Tevfiğe ev- söylenmektedir: ği bildirilen mektubun noterlikte ter- = 
eı>:.:yade ıhtiyaç gorillen ıhracata şaknlaşar:ık giden bir grupu gördüğü !adlık olarak ver· "Bizim tanıdığımız ve Yemenle ıı- cüme ettirilmesine ve Efgani hakkın lTlZAR 
m~ er-a. pıımuklu me.:s~c~ttan m~v halde aiira~~i. azaltmadığlndan dola- diğl kızı Sabaha •. :~ ay evvel kay- llkası olan Galib Efgani isminde bi- da pasaport ve ikamet tezkeresi ci _ Münderecattmuın çoklu 
: 0 up olmadığının bıl'!lı'llme.ei içın yı t~ziyes~. ıst~ektedir. bolduğunu söylemekte ve yavruyu risi yoktur vebizimle ali'ıkasına dair lıet nden tahkikat yapılıp yapılma • "Benli Kadın,, ve"Kcl Aliço,, 

graflar afçekil~. Sayın vekil bu Btirlıan, dunkti celsede mildafaası- görenlerin, bilenlerin Şarköydeki ad- iddialan asılsızdır.,, Mektubunaltın-ıdığının polıtlen sorulmasına karar larınt dercedemedik. Ok"UY 
me~ e

1
tr ında talya ticaret ata- nı yapmıştır. Muhakeme, karar için resine insaniyet namına haber ver - da da "Yemen kraliyet meclisi reisi, vrmiş, muhakemenin devamını ve ka- mızdan ö~rler dilem. 

le&l t1t tal,ran 'b&ukası J»ftdilriial da ...... ,,_ .. n ..... b k 1 -·"tır -~1~-:-: • tm kted" · · · ~ .. wuu ıra •ı..uw; • ~""'4 ı:ıca e e ır. barıCJye naun namına Abdülkerim rarı ayın 26 sına bırakml§tır. 
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Biiyük Röportaj No. 3 Yazan: FARUK KVÇtlK 

---Alman Sahillerinde Büyük 
Bii- Hava ·Muharebesi 

Boy Meselesi Derddi 
Uzun Boyluları GördiJkçe Şeytan 
''Şunların Bacaklarından Kes, 

Kendine Ekle>, Diyordu 
Bu kadar urun yamıamdan hasta

haneye girmemiz, telef onu arama • 
tnız ,konuşmamız için saatler geç
ti zannetmeyin .. 
Bunların yazması uzun sürüyor .. 

lialbuki vakanın cereyanı göz kapa
nıp açılıncıya kadar. 

Hani insan baznıı büyük bir kaza 
savuşturur .. tehlikenin saatlerce de
\'am ettiğini sanır .. halbuki hakikat
te bütün vaka beş dakika bile sürme
Jtıiştir. Bu da öyle.. 

Bu esnada kumandan Rıza ea dö-

. . · A ette ara almış bulunmadığı Batınlanlnr arasında. İngiliz Pearl ve (Başt.an.fı ı inci sayfamızda;. layı şiddetle protesto etmıştır. Ku_ • cıddı 5~ idJa münakaşa. etmek • Serenty vapur1an vardır. . 
rUJdU. Ayni zamanda Uruguay sahil mandan, bu mektubunda, 72 saatlik yol~nd ... I\ di . Gemi ya İngilizlerin verdikleri hcberler hl · 
bataryaları ate§ açtı. Alman tayya - mühletin değil geminin harb yapacak tedır. G~te ıguy e bi~or. naleyh tn- lifına. olarak Alman tayyareleri bi -

d · t fakat h tti. d nize taham • hasara ugramışb, ve nae . : d resi uzaklaştı, ve bulutlar arasın a vazıye e, a e . . . . 
1 

ilk el topçudur, taraf vapurlara ne İngilız suların a 
kayboldu. mül edebilecek bir hale getın1mesıne gilız topçu an ~ emmştı takdir- ne de bu sular haricinde katiyen hü-. w· 1m dı • ·· l nıiştir Uru yahud hasara ugramamı • o 

Gemi Limandan Çıkıyor bile ı o a gını soy e . k ~ de Alman bahriyelileri cesur değildir. cum etme~lerdir. 
Nihayet Graf Von Spee demir aldı. ~ay makamlarının~~ battı h:t"e b~ Fak t. Graf Von Spee hasara uğra- Bir Alman Krumzörü Batırıldı 

Arkasında Tacoma olduğu halde ya- dığer taraftan ken~e ı:ıcv u m a Berlin, 18 (A.A.) - Köln tipinde 
vaş yavaş koydan inmeğe başladı. kişinin hayatının mesullyeti karşısın- mı:;-ır. Ai 

18 
(A.A ) _ Graf bir Alman kru"azörünün bir İngiliz 

Sahilde büyük bir gürliltü ba§ladı. da, kumandan, tayfanın hayat"; k: S uen~lısını:\umanda~ı erkim - denizaltısı tarafından batırıldığın3 
Almanların leh ve aleyhinde sesler tarmağa ve proıc:sto mak~mka a. hpcbe. zıe~ni ve dig·er denizclleri bırhlı dair İngiliz amiralliğinin tebliğini D. 

b k Graf Von Spce'yı babrmaga arar ar ıy · · k "b tm kted"r yükseliyordu. Biraz sonra ce ~u:ö- • .•. . . . . . batbktan sonra tophyan romorkörle N. B. BJansı tc zı e e ~ · .•. 
zörünün yanındaki Tacoma ile bırlik- 'erdıgını bıld~:m~ştıtnr. A b ya gelmişlerdir Londra, 18 (A.A.) - Amıralligın 

dı - :ıu üthış firak ura · • . - . te kara sulan hududuna var gı ve . . t .1• rt 1 . . Almanlar limanın askeri mıntaka - resmı tebhgı: 
. . t T h b Montevıdeodakı ngı ız o a e çısı • ' A . nllik U 

1 
l gı"Jiz tahtelba-bu hududda Ar3antın ve ngı ız ar • . b" h"d ld - - sındaki otelde meYlmf tutulacaklar. mır • rsu e n .. 

emil · · seri halinde bulunduğu Drakc, hadıseye ızzat şa 1 0 ugu birinin 14 kanunuevvel perşembe gu-
g .. ··ı~d mı bildirmiştir. Gra! Von Spee ma - dır. j 1\1 Et . " nu Elbc ngzıv nda Köln sınıfından bir goru uyor u. • 9 55 ··ne~ Tayfa s:ran ı '. mıs. • _ 

Graf Von Spee dohru - cenuba doğ- hallı saatle tam 1 u .. ?eç~ ~ .. , Londra 18 CA.A.) - Londranın lAlman lmıvnzörünü batırdıgını teb -
ru ilerledi. Direkte büyük amirallik uAfukta kaybolurken ~u~:~~ıa1: .:!~~ salfilıiyettar mahafillerinde söylendi- liğ eder. Altı muhribin refakatinde 
bayrağı dalgalanıyordu. Biraz sonra lak~ so;ıra ba~ . .' tt b t b" g-ine göre bazı kimseler dün gece, Inı bulunan kruvnror 6000 tonluk olup 

bul d buldugu anda gemı mure e a ın ın- • .•. 
57 

k" · 
1 

- ttebatı vardı kruvazör gözden uzak unuyor u. .•. . 1 afede bu- mandanın önce harbe kanı.r verdigı- 1 ısı o an mure · . 
İntihara Dair 11k Haber dıgı sanddallardan 2 mil n es ni fakat tayfanın bu karara itaat et- "l{önigsberg,, ve "l{arlsruhe,, aym . 

· M t lunuyor u. ' · f ensubdurlar nü yor. Saat 20 yi 3 dnkıka ?eçc,. on e • Geminin içinde her tarnf a petrol mediği zannetmektedırler. sını a m . . ıİı • Roeln tipi 
_Bir şey yok_, Farla kömür at- video radyosu §U haberı ·venyordu: .. .. ..•.. . . • b" , bala- Graf Spee l<'ena Yerde Batmış Harb gcmılerı Yl gı, 

"Graf Von Spee kendi mürettebatı dokuldu~~ .~çın serı 1:d~anOgıl n ş Montcvideo 18 (A.A.) _ Reuter: kru'\;azörleri hakkınd1 su rakamları nıışlar •. haydi gidiyoruz, diyor... mıs ve butun Moııtevı eo <yanusu- • , . . . , . 
Doktora teşekkür ederek dıı;an çı. tarafından ballrılnuştır.,, .. - . nu~ bu noktasında ükselen muaz • Graf Von Spec nın, tam Mont.en - ven) or. . . - 8 kıyoruz., Birkaç dakika sonra Alman elçıbgı lev sütunlarınıyseyretıniştir. dco"ya giren gemilerin ekser zaman 15 san.timlık 9 top, 6 ade~.agır, ·ı 
Doktor bizi kapıya kadar geçiriyor şunu bildiriyordu: zam a Kumanclanın Mektubu demir attıkları yerde kendisini batı:- adet hafıf hava daf! ~pu, ı 

1 
torı>ı 

'Ve baruı frnnsızca olarak: · "Graf Von Spce'nin kumandanı M tcvil:o 18 (A.A.) _ Graf Von mış olması Montevideoda şiddetli bır kov'.'"ı'. s'."'ttc ~2 mı! surat. d Al-
- Fakat, diyor, ne slirııt, ne sil- !.@ıgsdorff _gemisini terketmek iste· Speeo~u~:nd;,,,ı, Alman elçisine yaz. infial uyandırmıııtır. Grnf Vo~ _spce: Şımdıkı harbın ba~:;;ı:ı,;, ton-

l"at Berlinde de itfaiye ancak bu ka-J miycrck bogulmuştur.,, • mektubda Uruıruay resmi ma- nin ankazı, limanda scynsefaıru mu~ manyanın, h~r~kete • r. 

dar süratlc gelir.. uruk Küçiıl~ bir itfaiyeci arkadaşde D. N. B. ajansı da resmen şu tebliği dıgı • :. 1 b tf· kta ve ek- külleştireeektir. Bu ankaz, ancnk di- luk 6 kruvazoru. ve tezgahta ıOOO ton 
·-· . kamatının, ezcum e mu .ı bi li t luk 4 kruvazörlı mevcuttu. Sözlerini tercüme ettiğim kumıın • böyle şeyler için gazetemin nüfuzunu neş~cttı : .. • . mek fınnlnnuda yapılacak tamirat i- namitlc yapılacak. uzun. r ame ya • I.ondra 

18 
(A.A.) _ Burada, sa. 

dan Rıza: kullanır mıyım?. Uruguay hukumeti, Graf yon ?pee çin zaruri olan mühleti temdid etme-,tan sonra kalkabilecektir.. . . .. • . n: bir ka aktan haber veril-
- Ne zannetmiş ya, düdüğüm, di- _ Öyle ise ne yapayım?.. nin tamiri için liizım olan muhletı ver melerindcn !likiıyet etmeırt..ıir. Ku. Uruguay hükümeti, tauu:at ıçın lu l~~~yett.. x..J:~ımfı Alman kru-~or Türk itfaiyecileri onlarınkinden un .. ka bir çnre düşün ı mektcn imtina etmiş ve bu scbeble dan bu mcktubda 13 kfınunuev· zumlu mühleti vermiş oldugu kanaa - digınc gore,
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. U 
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tah 
' k kum - .,... ... s · k d p nıan • ' • vazörünUn ngi U,,-enın rsu e • >§ağı mı!.. Herhalde Tür an • - Pekiilfı.. Siz igi bana b.rakın Graf Von peeuın uman anı ~~a: velde Exetere taarruz ederek onu tindedir. . t lb h. . t ' f dan batırılması key • danlannın kurduğu itfaiye Zeçni pa- bakalım belki bir çaıesiui bulurum. ınerika lıölgefil hududunda gemısım h b haıici bırakllğını sonra kendi Sanıldığına göre, Uruguay ıle Al- e a. ırı ara ıu ti ti"' . .. • 

§aıunkinden dalın iyidir.. 1 Matbaadan çıktını... Kafam müte- batırmağn karar vermiştir. 1 a~ ·atını tamire kara~ verdiğini söy manya arasında bu meseleden dolayı fıyeti, Bl'eme?. trb~da ~n lgıt ııı g? . 
• • 

1 
d"" ·· f k t . . ~ .. - . . - . .. ıasaı c • • • k k'-~ Fılhakika Al _ ren tahtelbahınn ır enıza ı gemısı-Aynı merasını e onuyoruz.. a a madiyen işliyor .. Hani günaha gır - Dıger taraftan ogrenıldıgıne gore, lemektcdir İngiliz hül{Ümctinin, Rio bır hadıse çı aca ur. • . . • b" Al k vazo··. bu d 
.. d .. -·· d ··1 k · · · · · B r de gelen emır nı batırdıgına ve ır man ru defa canavar u ugu egı çan meden korkmazsam hfılikime isyan kumandan Langsdorff, hare etınden de la Plata nchrind ancak üç mil- ma.n gemısının, er ın n .. .. . 

1 

d".. d . 

1 

k bun • 1 

· · · • ı el · · ' •· · b t ld - tah · olunmakta- runu torpıl c ıgıne aır o ara Sa ıyoruz. edeceğim. Herkesi dalyan gıbı ya- evvel, Montevıdeodakı A ınan çısın.J den ibaret bir bitaraf mıntaka kabul uzenne a ın ıgı mm a·· .. 
1 

. ilik tarafın-ı? d ı · a·· er dönmez Ha · · ·· d k u 1 d dan ort gun evve amıra . ,uman an ıga on .. • rallrken beni ne diye böyle basdı im· uzun hır mektub gon crerc nıgu • ettiğine vakıf olduğunu söyliyen ku· ır. eşred'I tebl'• ·ı ünasebet • ~~· raporu hazırlıyor, omuzunuıı us- cak ynratmış?. ay hiikumctini, zırhlının tamirine kafi imandan, gemisi, Arjantin ve Urugu- Şimal Denizinde ':;;: -·1ai; en ıb ı em 
liinden bakıyorum: [De\'aıııı rnr] derecede zaman ''ermcmeoinden do- ay hükfimetlerinin karasuyu tcliikki egı B..ıau Vapurlar 

Saat Dakfk<ı • ıcttikleri mıntakaya .f!İrince, Lo.h~s .~- JMigoland Üzerinde ;8Uyük Bir Londra, 
18 

(A.A.) _ İngiliz ban, - R ı K ı • d D •• dası civarında lngılız J{ruvazorwıun 1 Hava Jlazbı d lı Serenite motörii dlin doğu sa-llı 11 Yangın ihbar 44950 den Us ar ar e l e Un atcşile kllr.jll:"'dı!l'nı, bilmukabele o· 1 1:-'.'udra, 18 (A. A.) - Aınirallık h::..e 
6 

mil mesafede iki Alman tay-
l.9 12 Hareket na ateş açtıgını ızah etıne~tedir: . lteblıg edıyor: . ya.res; tanıfıodan bıımbardmıan edil-
19 14 Hastahaneye muvasalat H • lJ ...., d J{umnndnn mektubunu ~yl~ ~ıtır-! İngiliz hava kuvve~erme . mcns~b miştir. 
19 17 Telefonla irtibat ezımete gr a ı ar mektedir: "Bin kad.ar ~hn':elının ha bir bombardı~an . ı;r_ıufr_ezesı bu~ 1 Tayyareler vapur batıncaya kadar 
19 21 A'•det. yall kendisine tevdı ed>len bır Alman Heligaland korfezı uzen~ı~e, deııızde 

18 
bomba atmışlardır. 

_itfaiyede de ne i§llli var?. Sev- süvari için, ıııürcttebatını karaya Çl· göreceği her Alman gemısıne taarruz Bütün mürettebat kurtulmuştur. ~li ok_u~cu~ar anh~~adınız_ mı~·· Roma_ 18_ (Hususi) - Son dakik~· ımidane ve musı~rane müdafaalarıııa kartıp gemisini batırmaktan başka etmek hedefile bir keşif uçuşu yap · Londra, 
18 

( A.A. ) _ Norveçin ~zler ıçın, sızlerc guzel, hakiki bır da Helsınkıdcn ve Stokholmden bıl- de\'am etnıektedırler. Bu mıntakada yapacak şey yoktur. • mıştır. • . .. . 
46

00 tonluk Strlndlıeim vapuru 1s • 
tjJPDrtaj serisi hazırlamak için bura- dirildiğine göre Rus ordusu bugün göllerin tamam.en d~nm:"" !lus fank 1 ı~srar V crmı•mck lçın . Hiç b~r ha rb ~.ısıne tesaduf edıl- koçya sahilleri ya lunında batmıştır, 
l>a yazıldım.. . . ağır tanklar \'e zırhlı otomobıllerın 1 !arının hareketıne müsıııd bır vazıyet Londra, 18 (A.A.) - Re.uter. aıa?· memış ıse de muhım :A-lmnn harb Vapurun bir mayııe çarpbğı zanne • 

Reportaj muharrirlerinin idetıdır. himayesinde Carclicde Fin hatlarına 1 temin etmiştir. sının Amsterdam mulıa?ın, ~ıtlenn tayyare kuvvetlerıle bır muharebe dilmektedir. 

llir müessesenin röportajını yapmak çok şiddetli bir faarruz yapmıg • I LEN!NGRADDA HEYECAN bahriye rüesası ve ~ahnye mutelıas- olmuııtur. . .. .. .. Mürettebattan iki kişi ile kaptanın 
"tcdi!er mi? .• Telefona smhrlar.. tır. Sovyetlerin insan zayiab e -1 sıslarile saatlerce muzakereden sonra Almanların 12 tayyaresı dugurul • ceıedi Fiuse ismindeki Norveç vapu-

. 
1 

fl . . b Stokholm, 18 (A.A.) - Havas a- S . b t k emri ver- .. t"" - Efendim, der er.. yarın ı an hemmıyct vermıyerek yaptıkları u ı . . . . . Graf Von peeyı a ırma muş ur. . .. ru tarafından bir şimal limanına çı. 
llaattc müsaade buyurulurııa yüksek hücum çok kanlı olmuş ve Finlandi - ıansı bıldırıyor · . . .. eliğini bildlrmelttedir. Graf Von ~""': Bizim tayyarelerimızden yedisı kanlmıştır. 
lııUcssesenizi ziyaret edip .?"""tem yalıların canlarım dişlerine takarak .. İsvı;ç ı:=telerı ... ~ın~dda bu • nin etrafını kuşatan demir çembe~ dönmemiştir. .•• Londrn, 18 (A.A.) -Norveçin Jo. ll;ııuına bir reportaj yupacagım.:. kahramanca mücadele etmeleri ne - Y~ bır h~!"c~ huk~m surmek~e ol- kınnağa, Alman hnyatlannı korum~<! . Alınan Tebllgı tum vapuru !ngiltcrenin gark salıilin· 

Bu telef onu alan o mllessescnın ~ ticesinde ağır bir hezimetle püskür- dugunu muttefıkan .~~lemc~ırler · j üzere, imkiın nisbetinde ~du.d mu· j Berlın, 18 ~A. A.) . _- ~~ akşam de karaya oturmuııtur. MUrettebab lııirı derhal paçalan sıvar... ortalıgı tülmUştür. Rus ordusunun zayiatı bü Halk, matbuatın sukutuna. rıı~~'. rettcbatla teşebbüs etmesı ınıkanı tet neşrolunan bır teblıge gore, saat k çıkmıııtır. 
lıırıı pırıl parlabr .•• Müessesenin iyi yüktür. Tahrib edilenlerden başka Finlandiyadakı. mu•·nffakıyetsızlıgı kik edilmişse de, denh mütehassısları 14.30 da mühim İngiliz tayyare kuv- araya 

8 

(AA ) _ Alınan ban· larafla1'nı meydana çıkanr kötü ta- pek çok top mitralyöz ve ağır tank- idrak etmektedır · Sovyet cebhesıude 'İngilizlerin gemiyi ellerine geçirmele- vetleri Alman sahillerine taarruz te- Londr": 1 . · · '>ıflannı örter.. ' Jar Finlerin' eline düş,,;Uştur. Telefat maneviyat da çok sarsılmışllr. Bir rine meydan bırakıldığı takdirde pek !jebbüsiinde bulunmuştur. dralı And ti~ıla ~tlas·npurund utan,k~b enugra· ay 
·· · k F' l d" t • ı · Rus saf 1 h 

1 
• h h ld zarfın a §una a ın a ı e • J;:rtesı gün gelen roport.•jlan ve yaralılar ve esiı:ler fazladır. ço ın an ıya aY)are en, • çok dakik ıllct ve edevalln ve ceb zır Alman avcı tayyare en er a e • . k d' . bat d - bu 1

otoğrafı mücsscsenln iç yüzünü de- Simalde !arına beyannameler atarak, mzıl • larında bulunan inııanta müteallik yükselmiş ve iki saat kadar devam dıgı sım~ kcn.dı en 1?ı ır ıgı 
1>:1 •• •• ta ~ o du askerlerini silahlarını reJ"imi ·· - · k "dd tı· b" h h be sabah teyıd cdılmektedır. ~, •Us tarafını göııır ... ve ropor • Oslo 19 (A.A.) - ffiveç ajansının, r · • • bir çok teferruabn sırrını ogrenmış eden ço şı e ı ır ava mu are • . 
l'"1 hazırlar. Finlandiya hududundaki muhabiri devirmek, Gepcu zincirlerini kırmak, olacakları mahzuru üzerinde ısrar et- si olmuştur. . Bu vap?r 3000 .l:"nluk olup •. Bırle_-

F'akat bu yazılar hiçbir zaman bildiriyor: (harbe nihayet vermek ve Rus gene- mişlerclir. Alman avcı tayyarelerinin gerek şik Amenk~~a k~ın Semt Mıcha_ı~-ıı.ı,ikatin ifadefil değildir ... Müessese Kudejarvide Ruslarla Finlandiya- rnllerini cezalandırmak için harekete A•mıuıyanın Protesto u hava diıfi toplarıuıu ateşile İngiliz • ten, 12 teşrııııs;ınıde ~areket .•tmıstı, 
'%ibi veya liınirinln göstermek iste- hlar arasında harb dün bütün gece geçıneğe davet etmiştir. Montevideo, 18 (A.A.) - Alman- !erin 24 tayyaresi düşürülmüştür. İngiliz Gareteleriııın Neşrıyab ıliği ı;eydir. şiddetle devam etmig ve şimdi de de- Finlandiyadaki muvaffakiyctsizli- ya orta elçisi, beynelmilel hak ve te- Diğer İngiliz tayyareleri uzakla§lı • Londr": 18 (A.A.) - ,B.u ~~ 

llunun için bizim patron: vam etmektedir. ğin, Sovyet hülrllınetine, cebheye, amUller nakzedilerck Graf Von Spce- rılnıı§tır. gazeteler Grnf Von Spee nın akıbeti· 
. - itfaiye, itfaiyecilik hakkında Sovyet kıtaab şimdi Norveç sahil· hakikaten talimli 200.000 asker gön- ye yen· len denize açılabilecek vazi • Batınlan İnı:fliz Balıkçı G"?'ile~ ni büyük ?a~e~le bildirmekte ~· bır röportaj yap der demez: !eri boyunca Finlandiya arazisiuin dermek fikrini verdiği söyleniyor. yete girmesi için liizım olan müdde- J,ondra, 18 (A.A.) - Amırallıgın başlıca tefsırlennı bu mevzua tahsla 
- Yapamamı, yapıştırdım.. büyük bir kısmını i[?gal etmektedir. Zira, Rus esirleri, Uç aydan fazla ta- tin verilmemesini protesto eden bir ve hava nezaretinin bildirdiğine göre, etmektedirler. 
- Neye?.. Fakat azim zııyiatn uğramışlardır. lim görmediklerini söylüyorlar. Ge- notayı hükfimeti namına Guaniye tev dün öğleden evvel ve sonra Alman İngiliz gazeteleri bu iılobeti umumi. 
- Yapamam işte.. Ancak imha olunan alaylar yerine peu, Finlandiya muvaffakiyetsizliği- 1 di e.> .. iljt.ir. tayyareleri şimal denizinde İngiliz yet itibarile "hicaba ver,, addetmekt~ 
- ltfniyccllerlc geçmişin mi var? tazeleri ikame olunmaktadır. Cuma- uin, bir ihanet veya sabotaj netice.si Sümri Ve ımrettebat mırtanldı ve bitarnf ticaret ve balıkçı gemile • ve bu münasebetle, hezimete ıığnynn 
- Hayır.. danberi Sovyet ordusu mütemadiyen olup olmadığını tetkik edecektir. '! Montevideo, 18 (A.A.) - Arjan - rine kal'§ı müteaddid taarruz yapmış 74 Alman harb gemisinin kumandan· 
- O halde?. cenub istikametinde zorlamaktadır. AMERiKA TAYYARE GÖNDERDi tin kruvazörü Libeı'tad'ııı bir tahlisi- !ardır. !arı tarafından !ngilt.ereyc teslim edil 
- Boyum kafi değil. Elli kadar Finlandiya askeri bitkin Lo d 18 (H .) B .. A ye sandalı Amiral Graf Von Speenin Almanlar 13 balıkçı gemisine hli - miycrek babrıldığı Scapa Flow ha .. B 

·· ·· beti · n ra ususı - ugun · · · · ed k Se "tz N · P · · · h tı l tm kt d 1 - öyle roportnjın ne munase bir halde Norveç hududunu geçmı§ - 'k d Fi 1 di 45 h b t kumandanım ve zabıtlenm kurtar - cum ere rcnı , evcoıse, e - dısesını a r a a a ır ar. "'at"~ • merı a an n an yaya ar ay- . Sed f bah 
.... lerdir. Bunların siliihla.rı alınmıştll'. . 1 • t' ıııışbr. earl, Evelına ve go ovu urmış- Matbuat, Graf Von Spee kumanda· _ -tL... • • k . . • .. ü . . .. yaresı ge mı§ ır. 

8 
(A A ) Alın lardı . . 

l ıuruyeye gırme ıçın en agagı Kuç k seyyar Fınlandıya müfre - Montevideo, 1 . • - an r. nımn battı hareketinı, geçenlerde kuı 
l -68 boy liizım. Halbuki benimki zeleri, ormanlara dnğılnrak, yol ke- I petrol gemisi Taeoma, Graf Von Spee İngiltere SalılDerinde Ha\'a Haıitıl tulıuak ümidi olmadığı halde batınca. ~"Aradaki 15 eantim fark ne ola- narlarına gizlenerek hafif toplarla ki kadın, bir kadını dövdUlnin tahlisiye sandallarına atlıyan mil- Londı'a, 18 (A.A.) - Dlin öğle il- ya kadar ııerefli bir muharebede bu 

?. ve mitralyözlerle Sovyet kıtaatını Dün Kadıköyünde Sulh mahkeme- retteballnı toplamıştır. zeri §İmal - doğu sahili üzerinde Al- lunan İngilterenin Rawalpindi mUret· ~u; llöportajla boy aı"Bsında ne imha eylemektedir. llaakına uğnyau si binasında bir hiidise olmuş, bir kad Limana mensub bir çok hizmet va- man ve İngiliz tayyareleri arasında teballmn hattı harekctile mukay ... 
a.ebet ''ar?. 700 Rus askerinden tek bir kişi k= kadın bir kadının üzerine hücum ede- P"lan kurtarma fııine yardım için !liıldetli çarpışmalar vukubulmuştur. etmektedir. 

1< .._Aman hocam bilmez gibi 8Öy • tulmamışbr. rek dövnıll§lerdir. Hddise şöyle ol • harekete geçmişlerdir. İngiliz tayyareleri Alman tayyare- Graf Spee KorkınU!Jllır! ıt"""?-. B'm. ö?.le !tfai~e müd~lü- Roma, 18 (Hususi) _ Rusların muştur: Mürettebat Tevkif Edildi !erini bUtlin siiratlerile kaçnıağa mee Daily Sketclı gazetesi yazıyor: Ilı.;; !:!dip, ustiinkorU roportaı ya- §İmalden Norveç ve lsveç hududları- Seniha ve Adalet isminde lkl ka- Ncwyork, 18 (A.A.) - Newyork bur etmi§lerdır. Tarih tekerrllr ediyor. 20 sene ev-toı,,ı~· Ancnk,_ itfai?eci. ~I~ na doğru telıdidkJlr vaziyeti alması ılın, Samiye isminde bir kadın hak - '!'!'?es gazetesinin. ~fo~tevi.d'."'. muha- Almanlar lnglllz Harbe Gemilerini ve! Almanlar Scapa Flowda filolan-~lcı •klerımı, hıasettiklerımı, öğren- buralarda büyük cnd;ge uyandırmış- kında hırsızhk lddiasile bir dava aç - hırı, Tacoma genıısı sUvn:nsının, ıeab Ha.sanı Uğratmışlar nı batırdılar. Bu sab:ıh, Graf Von ..._"1'ııni yazanın. tır. Hududlar takviye olunmuştur. ıııışlar, muhakeme görüldükten son- eden resmi muameliıll ikmal etmeden, Berlin, 18 (A.A.) - Bugün ncşro- Spee, deniz muharcbelerl ananesine ı;~ J;:~ öyle ise ne olacak. İtfaiye Finlandiyaya gidecek giinUllüler sil- ra, giderlerken, Seniha ve Adaletle gemisi ile birlikte habersizoo liınruı • lunan bir tebliğde bildiriliyor ki, Al- uygun olarak değil, lruınandanımn .,'.'.ıta Jından vaz nıı geçeecksın. ratlc çoğalmaktadır. Matbuat §iddet- yanlarındaki bir kaç kadın Saıniyenia dan çı kbğı için tevkif edildiğini bil • man tayyareleri, 17 kinunuevvcldc '"'• i :ı.erlne, Rlo de la Plata ku:nla-
..._ liayır.. li neşriyat yaparak hUktimetlerinin üzerine çullanarak iyice dövmüşler dirmektedir. Grnf Von Spoc'nin Ta· yalnız keşif hareketlerinde bulunına-ı r.nd:ı b:ıt!m~, yatıyor. Grat Spre ba-

l>eki ne yapacaksın?.. Finlandiya ile beraber lıareket etme- ve yüzUnü gözünü kanatml§lardır. eomaya aktarma edilen sübaylan w mışlar, fakat İngiliz ticaret ve barb brdığı tic:u'Ct vapurL= tntlkı<mını 'B!lnıem .• ltfaiyeyc yazılmak için sini istemektedirler. Potsamoııun Samiye polise müracaat vo !likiiyett.e efradı da tevkif edilmiştir. gemilerini de boınbalanıışlardır. Dörtjalınak i~n ~<>:ıdh1ırl Jrarasulan dı§mo 
.._ !ık lavsıye ~az mısınız.. garb ve cenubunda kanh muharebe- bulunınuıı. hiidiso lıakkuııla lahlılkıı.- Newyork Times, Graf Von Speeniu ı ticaret gemisi batırılmıe ve Uç harb da bckllyen İngiliz gemllerlle ka.rl9. • Biiınez gı'bi soylüyorsun. Ben ler olmakta ve Finlandiyalılar nev - ta~. Montevideo limanına BirdJği zaman gemisi de ağır hasara uğratılıııı§tır, Jll§JDaktan korkmuştıııı,. 



19 ILKKA...~"UN 19 

MAZON MEYVA TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNOA, BARSA 
TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞILiK ve Y.ANMALARINOA emniy~t:e kulla:ıı~b!li 

Müferrih ve midevidir MlDE ve BARSAKLARI temiıler ve alıştu ma:ı ve yormaı. MAZON isim ve HORUS markasına dildı:at. 

1 1 1 1 
2 1111 1 
3 l ı 1 
4 1 1 
c. 111! ~ 

6 111! 
7 1 111 
8 l 1 

1 ,. 
9 1 1 l 
o 1 1 1 

Soldan sağa: 

1 - İntihar eden Alman gemisinin 
i. 

2 - Bir nota, ağaçlık. 

3 - Doğruluk, bir nota. 
4 - Şarki Anadoluda bir şehir. 
5 - Bir meslek sahibi, şafak yeri. 
6 - Eksiksiz, rabıt edatı. 

7 - Karadenizde bir kasaba, hn-
attan bir nevi. 

8 - Meşhur bir tadhçi, geminin 
yir hattı. 
ü - Söyleyiş. 

10 - Merak verme. 

Yukarıdan aşağı: 

1 - Bir çalgı aleti. 
2 - Rusca "evet., , yapan. 

3 - işaret, yapmak. 
4 - İstikbali keşif sanati. 

5 - Çok ml.ihim, İstanbulun bir 
mti. 
6 - Eczacılar kullanır, zaman, 

e. 
7 - Erkek, bir renk. 

8 - Kundaktaki çocuklara veri -
n emir, bir çalgı. uyurken çıkarılan 
~s. 

9 - Bir millet. 
10 - Arapça "ben,. , şeamet. 

Askerlik İşleri ] --------Eminönü Aı-kerlik Şubesinden : 

1 - Şimdiye kadar hiç askerlik 
apmaınış cezalı ve ceza.sız olan mu-1 
abere smıfından 316 ila 334 dahil 1 

oğumlular nakliye sınıfından 316 Ha ' 
31 dahil doğumlular sevkolunacakla-

fi fi 1 

Yalnız zamandan 
5 - ... ., 

tasarruf değil ; .. . Sabah, öğ~e ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günda 3 def 

dişleri nicln temizlemek lazımdır ? 
' . 

Çünkü unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan <;:ürüyen dişlerin 

1 bademcik, kızamık, enfloenza ve hat

ta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 
ı.;; yapan diş etlerile köklerinde mide 

humması, apandisit, nevrasteni, sıt-1 ma ve romatizma yaptığı fennen an-BUfUn yUkaek ev••lı nafelntla toplamıt 

ÇAPA MARKANIN 
NEFiS ÇORBALIK SEBZE KOMPİMELERİ 

i 
laşılmıştır. Temiz ağız ve sağlam 
dişler umumi vücud sağlığının en 

I birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 
dişlerinizi her gün - liiakal 3 defa -
(Radyolin) diş macunile fırçalıya- • 

Keseniz için en elverişli bir gıda hulasasıdır. (2) porsiyonluk 

1

1 r ak sıhhatinizi garanti edebilirsiniz. 
paketleri her yerde 9, (5) porsiyonluk paketleri her yerde 15 kuruş Bu suretle mikropları imha ederek 

•••• Beşik~: ÇAPMIARKA Tarihi tesisi: 1915 •••lii dişlerinizi korumuş olursunuz. 

RADYOLIN 

- - - -'G·: ,·R. ı .- -·:.:·~ ~ ı·. ~-p· , ;.· .. 1-. ~,,ı~~ ~·N·_ ...... ~-~~ · <.'#~.· . ' . r ... • • .,__ .... . 1 : ı ·>_ ' :. r ' • , . . 

. . . . ~. . . 

,· .• :.:'"'.•·. - . ''· . . :·• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizmc::.. 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh al keser 
İcabında günde 3 ka~e alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. ---
~ ................................. llW!lllllllm!IC#dlllll ..... , ...... 61\ 

KIZILAY CEMİYETİ 
~ 

UMUMi MERKEZiNDEN: 
Elbiselik Ve Paltoluk Kumaf 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kumaş eksiltme su-
retile münakasaya konulmuş olduğundan talihlerin nümuneleri gör

mek üzere her gün Yeni Postahane civarında Mimar Vedat cadde-

sinde (Kızılay) hanında Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları 

ve ~kısiltmeye iştirak için de 27 / 121939 çarşamba günü saat 14 de 

RADYOLiN 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

S•bah, öğle ve •kşam her yemekten aonra 
Undeg 3 defa dl~rarlnizl fı . çal•yınız. 

. ... ..... -"f'. i • • 1 . . . . 
'P ··- : • : 

Tiftik ve Yapağı İhracatçıları Birliğinden: 
Ellerinde tiftik ve yapağı ihracat vesikasını hamil bulunanların bu 

kere teşekkül etmiş olan Tiftik ve Yapağı lhracatçıları Birliği Katibi 
Umumiliğine müracaat ederek kayıd muamelelerini 31/ 12/ 939 tarihine 
kadar yaptırmaları. 

Vilayet ve ihraç limanlarında bulunan ve ihracat vesikasını hamil 
olarak meşgul olanların dahi 31/1/ 939 tarihine kadar Birlik Katibi U -
mumiliğine müracaat ederek kayıdlarını yaptırmaları aksi takdirde ih
racat yapabilmelerine imkanı kanuni bulunmadığı ilin olunur. "10497,, 

83ş, Diş, Romatizma, Siyatik Ve Kulunc 
' ağnlannı geçirir, Gripe ve soğuk algınbğına karşı iyi bir iliçtll'. 

N E O K U., R J N Bayanların aybaşı sancılarını keser 
ve adeti kolaylaştırır. 

N E O K Ü R J N ~t:;a:.öbrekleri yormaz ve mide-

Günde 2 - 3 aded alınır.Sıhhat Vekaletinin ruhsa.bnı haizdir. 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 

mdan toplanma günü olan 26 /12/ bu miidürlükte hazır bulunmaları ilan olunur. 
39 salı günü saat 9 da şubede bulun- •ıiıiillilıııııiiııillll•••••• .. •••••••••••••••••lllii Dr. Ahmed Ziya tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22864 ikraz 

numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve ta
mamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 1926 lira kıymet takdir edilmiş 
olan k:ı-yden I~oca M~tafapaşada Muratp~şa mah<ı:llesinin Hacı Kadm / 
caddesınde eskı 22 yenı 28 kapı No. h btr tarafı ıfrazen uhdelerinde 
ibka olunan ev, bir tarafı hazan Kantarcı Hasan menzil bahçesi ve hazan 
Reşid menzil bahçesi ve birtarafı Duha niye sokağı ve taraf t rabii Hacı 
Kadın caddesile mahdud 589 arşm miktarındaki bahçeli kU.rgir evin ev
saf ve mesahası aşağıda yazılıdır : 

al arı. 

2 - Şimdiye kadar her ne sebeb- --0 H f c 1 
e olursa olsun şubeye müracaat et- 1 1 r 1 a iZ ·ema Yeşilköyünde ŞeYketiye mahallesin 
emiş, bakaya kalan ımnatkar erat- Lolunaıı Hekim de İrfan sokağında 26 numaralı garri 
n 316 ilıi 333 dahil doğumlu gayri- . D•h lllye Mütehassısı 1 menkuliin nısıf hissesine 1 inci dere-
üslim eratın da hiç vakit geçirme _ cede alacaklı olup ikametgahı mcçhtJl 

İstanbul İkinci İcra Dairesinden : 

ı, !~~ö'!.~i~ }?y'!.~~' 
l

l'urhan Münir Çağıl tarafmda 
Fransızcadan Tiirkçcye n:::.kledil 
( YIKILAN GURUR ) isminde 
Rornam kitapçılardan arayını 

Satış yeri: İnkılap Kitabevidir. 
-- Fiyatı 60 kuruştur. 

Op~ratör 

Ömer Vasfi Ayba 
Şişli Çocuk Hastanesi Baştabi 

ve Operatörü 
Her gün 3 - 6 ya kadar 

Cağaloğlu Kızılay sokağı Keçiö 
Apart. No. 6, Telefon : 2375 

1 GENÇLİK 
2 .. GÜZELLi 

3 - SIHHA 
İşte yüksek bir kremde ara 

bu meziyetlerin h epsini size 

KR EM PE RTE 
temin edebi!ir 

1 - I\.REl\I PER'f E\ . : Bir t 
lct müstahzarıdır. !ncc 
itina ve yapılışındaki hu 
siyeti itibarile yüzdeki çi 
ve buruşukluklarm teş 

külüne mani ahır. De 
genç ve gergin tutar. 

- KRE...'\I PERTE V: Bir 
zellik vasıtasıdır. 

miş mesamatı sıkıc;tıra 

cilddeki pürlilk ve kaba 
cıkları giderir. Çil ve le 
leri izale eder, Teni mat 
şeffaf bir hale getirir. 

- KREll PERTEV: Bir 
devasıdır. · Deri guddele 
nin ifrazatını düzeltir. 
vilce ve siyah noktal 
tezahürüne mani olur. 
adalesini besliyerek kuv 
lendirir. Kuru cildlcr 
yağlı, ve yağsız cildl~r 
yağsız hususi tüp ve v 
ları vardır. 

en hemen şubeye müracaatları. Divanyolu 104 bulunan Çimen oğlu Yorgi Veledi Ha- ı 
Muayene saatleri pazar hariç ralamboya. 

3 - Bu erattan taşrada bulunan- he g·· 2 5 r: salı rt · 
r un · - .. ve cuma esı Bir borçtan dolayı nısıf hissesi size, 

Zemin k at : Kapıdan girildiktc karesim~n bir antre, iki oda, bir hela ~ı••••• .... •••• 
ve maltız ocaklı mutfaktır. Bu katın cebhe kısmının altı bodrumdur. 

:.rın da bulndukları yerin askerlik sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 1 inci derecede ipotek bulunan yuka- ' 
ubesine hemen müracaat etmeleri i- kabul olunur. T. 22398 ı 

İİll• .. ••••••••• .... rıda yazılı gayrimenkul haczedilmiş 
ve paraya çevrilmesi hakkınd3:_ki mu- ı 

. /stanbııl Asliye 3 fou:-ü Ticaret amele derdest bulunmuş oldugundan 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesm - mahkemesinden: bu hususta tebliği muktezi mükelle. 

Y hı 1 H l k·ı · ta f d fiyet listesile icra kanununun diğer . a e anane ve ı ı ra ın an A • • 

1 - Şubemiz halkından henüz as- ş· l'd Ab"d . H"' . t dd . d ahkamına tevfıkan tanzım kılınan 
ı,ş ı e ı eı urrıye ca esın e · . A • • 

erliğini ( muvazzaflık hizmetini ) 231 N d ed . Art' . . d evrakın ıkametganızın meçhulıyetı 
o. a R erı ının evın e o- d 1 .1 . 

5 
.. ··dd , 

apmamış 316 : 334 (dahil) doğumlu t A tin S 1 .. 1 1 h" o ayısı e mercıce 1 gun mu et.c 
uran r o mazgu a ey ıne açı- . 1~ tebl. w . k ·ı · 

opçu muhabere ve nakliye e~led l l t f" . . k t d d d 1 ı <ınen ıgme arar verı mış olmak • an as ıyeı şır e a vasın an o ayı A • • • 

derhal askere sevkedileceğinden şu- mu"ddeal h h k .. .. . . la mezkur nısıf hıssenın vergıler çık-' ey e mu a eme gunu ıçın . 
hece naml~rına gönderilen davet pus· ı gÖnderilen davetiye mumaileyhin tıktan sonra sa~ış .bedehnden kal -
la lan ellerıne varsın varmasın, top - mezkU.r mahalde oturmakta iken ika- lacak paranın 1 met derecede . maa -
lı nma gününde şubede bulunmaları. met ettiği yeri terkettiği ve gittiği faiz ~~a~ağ:~ ola.n 2981 ~ranın öde-

2 - Yukarıda yazılı doğum ve sı- yerin de meçhul bulunduğu davet iye- necegı~ m~~eb.akı meblagın sattır~
ll ıflardan hava tebdilli bulunan ve sine yazılan meşrubattan istek veç- na verılecegı cıhetle bu hususta hır 
ıı üddeti dolanlar muayeneye sevke - hile kendisine ilanen tebligat yapıl- iddianız varsa icra kanunu ahkamına 
ö ·ıeceğinden, toplanma gününü bek- masına ve muhakemenin 12/1/1940 tevfikan ve mercice verilmiş 15 gün 
l"meden şubeye müracaatları. günü saat 14 de talıkına ve müddea- zarfında dairede mevcud listeyi tet -

3 __ Bu celbde nakQi bedel kabull leyhe ~u hu.sus için yirmi gün müh- kik ederek bildirmeniz ve mükellefi. 
ıl·ı . kti let verılmesıne mahkemece karar ve- yet listesinin tebliğ makamına kainı « ı m.ıyece r. ·ıd· ~. d 

rı ıgın en yukarıda adı ve adresi olmak üzere ilan olunur. 7 / 12/ 939 
4 - Toplanma günü 26 Birincika- yazılı müddealeyhı muayyen gün vo _ _ 

n un 939 sabahıdır. Çağırılan bu era~ saatte mahkemeye gelmediği veya davetiyenin bir nüshasının da mah
tı_n .o giln nüfus hüviyet. ~~danlarile bir vekil göndermediği takdirde hak-ıkeme duvarına asılmış olduğu ilan 
bırlikte şubeye gelmelen ilan olunur. kında gı)"ab kararı verileceği ve işbu olunur. (22736). 

Birinci h:at: Merdiven başı üzerinde biri sandık odası olmak üzere 
üç oda ve bir heladan ibarettir. 

Bahçede ahşap salaş kömürlük vardır. Binada elektrik tesisatı 
mevcuttur. 

Mesahası : Tapu kaydı mucibince umum sahası 343 metre murabbaı 
olup bundan 48 metre murabbaı bina 60 metre mu~abbru bina istikame
tinde bahçe ve geri kalanı hane ittisalinde arsa halindedir. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 25/ 1/ 940 tarihine rasthyan perşembe günü 
saat H den 16 ya kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık 
arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin %75 ini 
bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, 
aksi takdirde en son arttıramn taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek 9/ 2/ 940 tarihine rastlıyan cuma gi.inü 
saat 11 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak 
ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin 5d75 ini 
bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hlikilmlerine göre beş müsavi tak
sitte ödenmek üzere tecil edilerek satış geri bırakılacaktır. 

Satış peııindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7 ,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve dellaliye 
resimleri ve vakıf icareı:;i satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz 'ı 
bedeli müşteriye aiddir. 

Ankara 
18 Birincikanun 939 

Fiyatları 

Londra 1 lt•r lln 
New -Yerk 100 Dolar 
Pırlı 100 Frank 
Mllıne 100 Llr.t 
Cın•vre 100 lsvlçre Fr. 
Amlterdam 100 F lorin 
Berlln 100 RaY1mark 
BrUkael 100 B•loa 
Atlnı 100 Drıhml 

Sof ya 100 Lıvı 
Prag too Çek Kor. 
Madrhl 100 Puıtı 13. 
Vartov• 100 Zl oti 
Budapette 100 PıııgO 23. 
BUkr .. 100 Lıy o. 
lılgratl 100 Dinar 3. 
Yokohama 100 Y•n 31.. 
ltokholM 100 l avıt<J Kr. 31. 
MHk ova 100 Rub lı 

U HAM VI TAHViLAT 
Tahvilat üzerine muamele ol 
mıştır. 

2004 numaralı İcra Ye İflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka
dararun ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
!11.asrafa dair o~~n _iddia!arın:, ~u ilan~ neşri tarihinden itibaren 20 gün 
ıçınde evrakı musbılelerıle bıldırmelerı ıcab eder. Aksi halde hakları tapu 
sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları !;;::;:::::;:;::;:;;;;;::::::;:;;:;;;;;;;;;:::::;::;;:::~ 
ve daha fazla malftmat almk istiyenlerin 25/ 12/ 939 trihinden itibaren Sahibi : A. Cemaleddbl sa.:
herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartname - Neşriyat müdürü : l\facid Ç 
sile 938/1265 numaralı dosyasına müracaalları ilan olunur . "10478,, Basddığt yer: Matbaai Eb. 


