
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. 
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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 
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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. 



20 ILKKANUN 19 idare Yari 
-Nuruosmaniye No. 84 İstanbul 

Telgraf: .YENl SABAH İstanbul 

~J • TELEFON: 20795 .. {._... ___________ , 
.,,/ Her Yerde 5 Kuruş _., 90NL0 K SiYASI HALK BAZETESf 

.,; . 

Hüklımetin Yumruğu Muhtekirin Bclş~nda 
·. 

Ticaret Dün Tic ret Odasında Yapllan Bir Toplantıda 
Vekilimiz HükUmetin Şiddetli Kararla ı ı i d·rdi 

• 

FiYAT YÜKSEKLIGI ESRU DEGIL lngilizlere tutulan bir Alman -
Ti t "idhaıaıçılaraher nevi kolaylığı yapıyoruz. Fakat fır- ·(ransatlantiği kendini batırdı 

care satcu maksatlar takib eden, umumi harbin hatırasile 
Vekili hareket ederek halkın geçim şartlarını tazyika ve ken Gemi, 32 Bin Tonluk Kolombüs Transatlanfiğidir 

dine haksız ve muhtekirane menfaatler teminine kal- IIngiliz Ve Fransız ,_ 
ışan,ara karşı da silahlı el!miz uzanacaktır,, Ricallcri Dün 

Ticaret Vekili ılünl!Ü ~tlınada söz-..söyJerken 

1 
Tk• et Vekili Nazmi Topçuoğlu- ı tdare Heyeti Reisi Tevfik Fikret :::lı

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN nun daveti üzerine Vali ve Belediye lay, Mıntaka Ticaret Müdürü, Oda 
===:::::::::=====Reisi Lutfi Kırdar, Cümhuriyet Halk reisleri ve umumi katible gazete ba~ 

~ <ı.zetemizin muharrirlerinden 
1 
Partisi İstanbul Müfettişi ve Vilayet (Sonu 5 inci sayfada.) 

tıı~ bir arkadaş, ufak bir zah- ı =======-=·-:::::...:· =====-=========' ======================== 
b·etıe, dün en büyük derdlerimizden R 
~.~·llin Uzednde~i P.~r~eyi biraz açh. Fı· nler Bu·· yu·· k Bı· r us· 
~ '1 c1 • • hcrgunku lisanda en çok 
ı:tıa # • • • • ır. Fakat o-t ~~ı.,a .":,. -_ .... beti•- Zırhlısını Batırdılar 
re d ba 
b . ... -
~ ,eder. Ark · elenin 

Mz ~ir~ sa.f Uası , ecza 
~- tlamal~:i rgay~ ii selişin 
• # ~rini~·U'amak i~ttc 

• ltl'h al_;ırındıı.n 

Sovyet Tayyareleri Dün Helsinki 
Ve Civarını Bombardıman Ettilr-

!I 
.. ~ hl'°~. 

~1 • '- mühlik yara- A..) _ 18 kanunu-
~ tc:, :ı · L' • • e itiharile çok daha evvel Finlandiya ı' 
~:ı;ıJı \'C ~ümullü bir ehemmiyeti ha- tebliği: 
~~ · Kareli berzahın 
;~za fiyatla rı niçin yükseliyor? da düşman muh- 1 
~;ır eczacı şöyle diyor: telif mıntakalarda 

Helsinki, 19 (A. -

l 

Toplandılar 
Londra, 19 (Hususi) - Kolombüs 

ismindeki Almanların 32.000 tonluk 
meşhur transatlantikleri bugün açık 
denizde bir İngiliz muhribi tarafın~ 
dan yakalanmıştır. Transatlantik 
teslim olmamak için kendi kendini 
babrnııştır. 

Paris, 19 (A.A.) - Yüksek mec· ~ 

lis, bu sabah saat 9 da toplanmış ve 
12 ye kadar devam etmiştir. 

İçtimaa İngilizler tarafından b~ 
( Sonu 3 üncü sayfada ) 

--~· ..,..._ .-- ----·~------.------· 

A.bııa.nla.rıo . . - kruv.ı.zörleri 

li 13ugün, bazı ilaçlar kalmamıştır. büyük kuvvetlerle 
~t'ıların iptidai maddeleri de yoktur 1 taarruz etmiştir• 
biı 1nları alıp eksik ilaçlan yapmak ka Bu taarruzlar bü
dt 01sun. Bu vaziyet karşısında, ecza tün gün devam et
l'tr•o sahibleri fiyatları alabildiğine miştir. Düşman 
ili kseltiyorlar. Malla..'1 varsa bile yok topçusu her taar
~~0tlar, fırsattan istifade etmeğe . ruzdan evvel ~id -
tU ~~arlar. Böyle olmakla beraber, en detli bir ateş aç
~/tı.k kabahat doktorlardadır. Çün- mıştır. Fakat Fin
~ doktorlarımız hazır ilaç fabrika- Iandiya kıtaatı düş 
~nın reklamlarına kapılarak, yahud manın bütün te • 
l\~ır ilaç yaz~~~ .?aha kolay bula- şebbüslerini kır -
~l • bu yola doküluyorlar. Ecza de- mı§tır. Taarruzlar 
tııi ~rı. da satılmıya.cak ilnçla.rı getir- bilhassa Muola gö· 1 
~~Otlar. Onun için, bugün bazı ilaç· ili ile Kauk ara • 
~ ~.oksa, bazıları pahalı ise bunun sında teksif edil-

Alman Graf Spoo gemisinin Montevideo limanma sığmdlğı zamanki hali. Da.ire i~inde ,.c OK ı~aretinin go~ı.cr

diği noktalar gemide basıl olan ya.ralardır. Köşede de pervanesi ve kuyruğu uçan tayyaresini görüyor~unuz. 

,Graf Speenin Batışı Gölge Müsanakamız 
! Almanların Tazminat! Tarihi simalar: No 14 

~~UYük müseb~ibi doktorlardır . ., miş bulunuyordu. 
., ıt doktor şöyle diyor: 

1
Ruslarm zayiatı 

q~ Eiazır ilaçlara meyledişimiz ecza- çok mühimdir. Bir 
~l1n emniyet telkin etmemelerinden çok tank U>..hrib e

• • 

Istiyecekleri Söyleniyor. 
1 

Bern, 19 (A. A.) - Bazı Alman nin batmasından dolayı, Almnnyaum ı 
mahfelleri, Basler National Zeitung- Uruguaydan tazminat istiyeceğini ih-

1 
un Berlin muhabirine, Graf Von Spee (Sonu 3 üncü sayfamızda) 

'Uı. geliyor. Hiçbir Avrupa f:;brika-
1 

dilmiştir. 

~il.~ ortaklığım yok. Fakat reçeteyi Şark cebhesin • ' ' A f; d •t -114 h k __J 
~atken,eczacınıı:ucuzeinsilaçkul- de aüşman taar- : ro l '' ırıa emeae 
~ltııyacağına emin olmadığl:a için, ruzları Koirioja i-'r- Avrupa ili?.ç.ıarını tercih Miyo- le S~skijaervi ara-
~; c-eoktor yerli hazır ila~!a.!'ln q•~ sında püskürtülmüştür. Diğer cebhelerde yeni bir şey ol - Müstehcen Kitab Davasına Dün 1 
ı.. ı.ı.an ı nI -'L.- ·- • ı · ,, " ge e erden d~ ıyı (hl'1.a a• '· A Ll tr . ..1.. . d ta marruştır. •• d 
.ı."~t . .., g mo e gou cıvann a arru - B ) d Ü • •t Eht• V k f -U.f'\hı_ısundan vaz~çmiş, lıiç o~ro;ı.z- . _ . k . Koivistodaki sahil bataryalarımız aş 3D ) fllVerSJ C en 1} U U 
~kadar iyi oı.hı.ıcıarııu gcri!r~~ zumu:: 1"Y1 terakkıler kaydetme tedır. Rusların donanmasına ve hava hü - ' ~ 

(Sonu 5' inci ı;a.yfa<") IDCşmanda:ı mühim miktarda esir j cumlarına karşı şiddetli mücadele istenmesine Karar Verildi Y7azdı.sı 
Hüseyin Cfilltıl YAI.ÇC'i ve barb l~vazımı aldık. C S()'lU 3 üncü sayfada ) 

Helsinkinin ilk bombardımanından bir görünüş 

• ' • 1 . . . . . " 
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Üzerinde lslam 
l.1üverrihlerı Anlaşamıyorlar 

Günü Defin 

1'ZNI llAllAB --. 

Olgunluk imtihanları OKUYUCU 
Vekalet tarafından mek-

DİYOR Kİ _ ı 4- tcblerc tebliğ olundu 
Lise olgunlug imtihanına girip te 

Medinede 0 zaman mezar kazan iki ı Yazı1arımızda takib ettiğimiz gaye, ınuvaffak olmamış olan lise son sınıf Beşik hikayesi 
kişi vardı. Bu iki kişiden biri doğru- bir daha söylilyoruz, herhangi bir. din talebeleri, yeni talimatname ile ol • Ve da lg I Ç 
dan doi!ruya mezarcı diğeri ise (la- hizbini müdafaa etmek veya partı al· gunluk imtihanlarının kaldırılmış . . 

h .d ") 
0

1·dı" mak gayesi değildir. Bunun içindir ki ' olmasına raımten veni talimatname Hanı bır fıkra vardır: 
ı cı . ı o .J • • d b. 
lk" . d haber gönderdiler ve mazbutatı tarihiyeyi arzederken her ' hükümlerine tabi tutulmıyarak ol • Bır adam e~·lerur ara. an ır 

h 
ı~ı?e eel gelı·rse mezarı onun mühim noktanın etrafında söylenmi~ gunluk imtihanına girmeye mecbur mUddet geçer bır çocuğu dUnyay:ı. 

angısı evv . 1 k ·· b 1 B. d • 
k 

• k b · ~eklinin veya birkaç şekil ve suretle tarıhe tutulacaklardır. Bu itibarla vekalet geme uzere u unur. ır ogra-
kazmaSl ve azacagı a rm ·:.- 1 · k · d ·· 
kabulünü muvafık gördüler. Giden mal edilmiş cihetleri de ayrıca işaret olgunluk imtihanlarında sorulacak macıya gı~er~ . yem . unyaya ge-
haberciler mezar kazıcıyı bulamadı· edeceğiz. ·bahisleri tesbit etmiştir. lecek çocugu ıçı~ eskı. ~an. mcr 
lar. (Lahid) yapanı alıp geldiler. Bunlardan çıkarılacak neticeyi ta-j Lise fen kolundan olgunluk imti - dasına uygun -~ır be§ık sıpanş ~-

Bu (Ebu Talha) isminde bir adam rihin mantıki seyrini takib eden ka- 1 hanına gireceklere; 1 d_e~. Ü~ . beş gu?. son~a yapılıp ~ı-
, · k b . riin takdirine bırakıyoruz 1 Fizik kimya grupu · Fizikten e· tırılecegı taahhud edılen bu beşık 

dı Medine halkı ılc hılısarın a ır - · · ' d hnf 1 ti w • h , 
· · · H ti p b · · t"hal" ·· Ü lektrik bahisleri ve bunlara aid tec- ara an talar, ay nr geç gı a.-

lermı yapardı. azre eygam erın ır ı ı gun d b" tUrlil b" n· k k - . ·ı d f · ·· ·· d rilbe ve meseleler kimyadan maden- e ır ıtemez. ır er e ço-
Bu adamın hazırladıgı kabrın ke - ı e e nı gunu arasın a geçen zaman , 1 - dün l" bli .. k 

. · hakk d ·· ·hı ·hfl8.fı ef - \ler ve teorik bahisler ve bunlara aid cugu yaya ge ır, yur, os-
narına Hazretı Peygamberın cenaze- ı . ın a muv:rrı e~ce ı . ı . 1 1 koca delikanlı olur, evlenir. Şimdi 

· · ka.r hasıl oldugunu soylemıştik. l mese e er. . _ .. 
sını koydular. . . 1 . .• . . Riyaziye grupu: Lise programla • bunun da bır çocugu dunyaya gel-

1 Belediye Sarayı 
Proje için beynelmilel 
müsabaka açılacak 
Dün lstanbul belediyesi daire mü

dürleri Sultanahrned meydannda 
yapılacak belediye sarayına aid ih -
tiyaç leistesini tesbit etmek üzere 
toplanmışlordır. Her daire müdürü 
kendi ihtiyacını tesbit ederek izah 
etmiştir. 

öğrendiğimize göre belediye sara
yı proje müsabakasına aid şartname· 
ler tam.amile hazırlanmıştır. Bunlar 
yakında ilfın olunarak beynelmilel 
bir müsabaka açılacaktır. Müsabaka· 
ya beynelmilel şöhreti haiz mimar • 
ların ietiraki için 18.ıım gelen tedbir-

i ler alınmıştır. Müsabakaya iştirak 

l 
edenlerin projeleri bir jilri tarafın -
dan tetkik olunarn.k belediye sara -
yının kat'i projesi tesbit olunacak -
tır. Bütün ~ab, Muhacırın, Ensar 1 Bırçok muverrıhler, Hazreti ResCı- 1 d kutul bUtli b" b h·sleri , mek üzere oldugu- ndan bir doğra-

el. b d ı·· b"""l r "k' 1 ıe. nn a o nn n ce ır a ı , 1 reisleri fevc fevc g ıp ura a cena· un re ıu evve ın on ı ınc pazar f k 1 d k t 1 Tr' metri macıya beşik ııınıarlıyacağını ba- Vali ve Belediye Reisi Doktor Lut· 
ze namazını klldılar. si günü vefat ve perşembe günü ak- bcnh. 

1
° ~n ab 

0 

1u u a~d ıgolneoler 1 basına so··yıer Babasının hatıı""na f " rd b d" · . . a ıs erı ve un ara aı mese . . • ı Kı ar ele ıye sarayının ınşasın· 
B tle Vakı•t oldukra germış şamı cuma gecesı ve gece yarısın • . . . ı · - · · d m··stakbel "ht" ı d arı u sure ~ ~ ' ' . . .•. . ı Tabıi ılımler grupu: nsan anoto- 1 vaktile ısmarladıgı beşık gelır. Ba- ' a u. ı ıyaç arın a na~ 

gece Yarısı olmuatu dan sonra defnedildıgını yazmakta • . .. . . hah" 1 E I b ğul · d - 1 ı"tibara alınarak saı·tnamenin o ". c .. "' · . .. mi ve fızyoloJıaıne gıren ıs er. • a ve o aynı ogram:ıcıyı ara- ~ "' 
Hazreti Peygamberın hasta do~c· dırl~~· . .. . .. debiyat kolundan imtihana girecek- yıp bulurlar, yirmi rıene evvel ıs· : kilde hazıl'lanmasını emretmiştir. 

ğinde üzerini örten saçaklı kadıfe Dı~er b~ kısı~ muvcrr~h. v~ mu- ıere: 1 marlanan beşiği ararlar. Doğrama- ---
örtüyü mezarın içine seı:dile:. ı d~kı.:ıkler ısc_ tedfın merasımının salı I Tarih, coğrafya grupu: Tarihten 1 cı bu siparişi tahattur eder, pey TaJebeJerı·n 

Mezara evvela Hazreti Alı atladı. gtinu yapıldıgını yazıyorlar. ilk zamanlar ve inkılitb tarihi coğ • akçesi olarak aldığı gtimtiş meci-
Arkasından Hazreti Abbasın iki o~lu Bundan başka Hazreti Peygambe- rafyadan, Türkiye, ltalya, Yunnnis- diycyi çekmecesinden çıkararak Paso Alma 
ile Hazreti Peygamberin azadlı köle- rin rebiülevvelin on ikinci günü de· tan, Bulgaristan, edebiyatdan: Tan- suratlarına atar: 
si Sefer indiler. ğil, ikinci günü irtihal buyurdukla· zimat ve ondan sonraki devirler,' - Ben bu kadar aceleye gele- 1 Ü det 1 e fi 

Resfılü Ekrcmin cenazeleri mnk- ı'lnı iddia edenler olıluğu gibi irtihal Türk edebiyat tarihi. mem, der. 1 
bereye indirildi. ettikleri ayni günde defnedildiklerini Fizyoloji ve sosyoloji grupu: Lise Şimdi benim de başıma gelen Münnlmlut Vel:fi.lcti Devlet Deniz 

üzerini kerpiçle ördüler. Daha Ü· yazanlar da var. ikinci sınıfı ile üçüncü sınıf ede~i • I bir hfLdisc bu beşik fıkrnsilc o ka- l yolları İşletme Umum Müdürlüğün • 
zerine de toprak attılar. Bütün bu ese.rleri ayrı ayrı tedkik yat koluna gösterilen bütün bahıs •

1 
dar uygundur ki derdimi anlata-

1 

den şu mektubu aldık: 
İslam dininin banisi, lsHlrnın en edip doğru bir netice meydnnn çı .. Ier. yım da bana hak veriniz. "Gazetenizin 15/ 12 939 tarihli 

büyük dfı.hisi tı.hir uıman nebisi ve 1 karmak için muhtelif mezhcb noktai vvvv/ :ı 93D senesi mayıs ayı :ı:nrfındn l,i. ! nUshasmın ikinci sahife üçüncii sU· 
Tanrının hnblbi büyük Muhammed nazarları takib eden müverrih ve mu· V LR YETT E : man ldaresinden çağtrıldım. malı- tununda talebe pusohm hakkında 

h . ı . i tifftl. ttikl . ktal ı d ta . ed"l hl' k f intişar eden yazıyı atideki şekilde artık ebedi makamına tevdi edilmiş . nı_ Tır en .. n t UA c crı no . ar. n Meyva fı"danlığı rnme en .ym ı en e ıvu u a 
b t ek b 1 rc1 t d · t • k d ~ · ·· ı a· v · tavzihe muhtaç gördük. bulunuyordu... 

1
ıti ar gos erm ve una an ıs 1 - • • • ış ıra c ccct,rım soy en ı. azı • 

İslam taıihinin, birçok nazik mese· lll.I ~sure. tile hakik. ate ynkla§mak za. genışk tıhyor fenı batan bir geminin demiz di- Mektcb talebelerine paso \Crilme· 
- b h ı t ,..ı,. ı d b" d ı · · ti i ta · t b"t sinin knldırıldıg~ı gnvri vnkidit . lelerde oldugu- gibi bu mUhim mesele· ı rurı ır n cS1fiı c er. Vilayetin BüyUkdere meyvn lslab m en vazıye n ym ve es 1 

.J 

t k · L" "d · d 'ftkd" İdaremiz talebe pasosu muamelesi 
de, Hazreti Resulün tcdfini mesele • McscW., ResulU Ekrem hangi gün istasyonu halka tevzi ettiği mcyva fi. e me tı. ımun ı arcsm en '"" n· 

d·ı lt ı· ü t k bil" için senede iki de\TC lnyin clmi~ ve ı 
sinde de mübhem bırakbgı-, katiyet- defnedildi, cenazesi irtihallerinden i.iç danlarının miktarını daha tezyid et· c ı an n mı ırn c.re mu a ın· 

d ÖSt ·ı "f · tı 1 bunu Maarif Müdürlüğüne tahriı en 
ve ittifakla hükmünü vermediği !veya dört gün sonra mı kaldırıldı, mek için yeniden tedbirler almıştır. e g erı en vaz.ı eyı ynp m. 

S tah . t . t . k ldı bildirmekle ooraber aynen iskele ve 
bir nokta vardır. Bu nokta da Ccna- tunu anlamak için irtihnli nebeviyi Fidanlıg~ın 6 hektarlık arazisi son ıra sısn ıs emesıne n · 

Alt 1. kt d d" vapurlara ilfuılar asmak suretile de 
bı Peygamberin irtihal ettikleri gün ıniıteakib Mcdinede geçen hadisatı seneler zarfıtıda tedricen 22 hektara ımş ıra ço ur, nz ır, ıy 

hk ·1 y • td · alakadarları haberdar etmiştir. 
ile defnedildikleri gUn arasında sa. t< dkik ıazımgclir. ı·bıağ olunmuatur. Bunun 2 hel tal'ı ma e.me ı e ~ıman arosı arn· 

v d · ı k d t _, tah · Birinci devre; 15 cylul illi 30 tc~ri· 
<>en zaman noktasıdır. Ba kn baftı.n ve yekdi erin r.ıd nok tatbikata, 4 hektan y nidcn t sis o- sın n yırın n ar <',,..•ere \'C rı-
"' vı. t ·a· ıa · N "l t b · a· nisanıdir. Bu devre mckteblerin açıl-

Tedkik edi1ecek olıın bir kısım ls- tainnzar takib eden müverrihler, ıunacak nümune fidanlığına Ye 16 ra gı ıp ge ı . ı ıaye enım e 
Ö 

muvafnkatım alınarak otuz iki li- dığı t rihlc lrnyıd muamelesinin ka-
lam tarihleri birçok "Ravi der ki ... ,, Hıızrcti Ebu Bckirln, Hazreti rncr hektarı da halka ve köylüye dnğıbl - pandığı tarihi bir ay ra~ıasile ihth·a 
.. Rı"vayet olunur ki...,, lnrla doludur. ve Hn--ti Ebu "Obcvde ile beraber mak üzere fidan yctiştirmeğe tahsis ra ücret katiyet ile tahakkuk et-

...... " .J tirildi k\ bu para bu ameliye için etmektedir. 
Bunların içinden hn.l"ikati bulup c;ı- irtihnli müteakib hemen ayni gün olunmuştur. İkinci devre; 15 ma:-t ila 30 mayıs· 
karmak hemen imkansız dene k ka· 'Saad,, ın odasındaki içtimaa gittik- İ.f\tasvonda köylü gençlerini mey· ' cebimden sarfettiğim mikdara te· 1 tır. Bu devre de bir taraftan sayfi· 

~ kabUI etmekte bulunuyordu. 
dar güçti.lr. Her tarih eseri, yazanın lcrini ve burodaki münakn alam bil- vacılıkta yetiştirmek üzere bir pan - Sıra p:.unnın alınmasına geldi. . ye mevsimini ihtiva ve diğer taraf • 
mensub bulunduğu mezhebin dnmgn- fiil i tirnk eyldiklcrini müttefikan siyon tesis ohınrnu tu. Bu pan iyon- Elimde kfığıdım sanki para cebim· itan mcktcblerin k:ıpanış tarihine te-
sını taşıyor. Mesela, tarihin birinde kabul ediyorlar. dn ya ıyan geı1çlcre meyvncılıktan ·de imiş gilıi bir emuiyct ve itimad- sadiif etmektedir. 
gördüğümüz bir vaka~ın ~amruncn Bu açıktan açığa isbat eder ki .. es· başk ancılık, tavukçuluk ve sütçU - la mahkemoye gittim. Tahsisat ) Bununla beraber ev, Dlekteb nakil· 
aksine, zıddına başka bır tarihdc rast h b R l\)U Ek . . .1 Iük hakkında da umumt mallımnt ve- v lcri, kayıd muamelesinin gecikmesi, . . . . h d d" -· i ö a , esu rcrnın eenazesJ. ı e yoktur, Adliye cka.Ietinden tah-

~~~~;:;ti. 
Graf V 011 Spee mesele~ı 

D en.izlerdeki ha.rb, yhm tıJı ti1d· 
detU mücatlclcuin, sular il· 

zerinde \'Ukubulm:ıkta devam eyle
diğini göstemı15Ur. Alman korsaJI 
gemilerinden Graf Von Spoonin licJI" 
disinden ~ilah bakımından aşa.~1 tngl 
liz kruvazörlerinin tahribkir ate§iO· 
den. zor kurtularak )lonte\ideo li -
manına iltica eylemesi ve sonra da 
kurtuluş imkanı mcvcud olmadığııJJ 
görerek adeta intihar e) lemesi her 
tarafta aJ<isler uyandımuştır. }J\"• 

\'ela vakanın cereyan eylediği Un1:ı· 
nın memmb bulunduğu devlet lle ya· 
n1 Uruguay ile Alnıan~·a aras1nd~ 
siyasi bir hadi~ çıkması bekten•· 
yor. 

Filhakika., Umumi Harhde Alınall" 
ya ile münasebatını lmteylemb oln.ıı 
bir memleket limanında muztar bır 
\'aziyette kolan Alman harb sefine
si kumandanı ,.~ Berlindcki deYlet a
damlarının gemi~'i batırmald~n bnş· 
ka bir ~are bulnımuhkları anlaşıl· 
maktadır. 

Bu \"a'Ziyct te, Almanların dcniZ 
milcadclcsinde her türlü ''asıtnlat11 
başvur<.luldarı halde bir neticeye ,ııı· 
ramadıldanm gösteriyor. Dcniınltı 
gemiJerlnln ticaret sefinelerine ' '6 

hatta ho.rb gemilerine t:>OJ'.l'UZllı 
manvetil< mnvnlcr vasıtasllc tahrib 
usuIİcri, \"C nihayet tc korsan haJ"b~ 
miitcma.di muyaffakiyetsizliklcre tlo 

r:rual<trulır. 

Buna mukabil, İngiliz ve FraJISIS 
tezlerinin teeriibelerdcn movaff~ 
yetle ~ıkmış olduklıırı da göriilüyot• 
J<'illuıJdka, Londm ile Paris, Va.5irıg· 
ton an1a.'trna1n.rmın tn:r.aınnmn eyle· 
diği hu ~ hırı nazarda tutarak 1tıırb 
scfinı•lcrini muayyen usııllere göre 
inşa etml~lrr, halbuki Almnubıl' 
Versa~· muahedesi hlikilmJerinl ıeJı· 
lerine. çevirmek nuıl{sadilc1 sil5.h ,·e 
siirnt ha.kımındnn faik ''e faJnıt tO"" 
mıj ifiharile biiyilk hacimcle oımıyaJI 
harh ,·ahidlerini insa Ye lıunlıırclııJI 
•·saslı menfaat eltle ~c<leceklt'rini uJll• 
muşlardı. 

Son çarpışma, bunun yanlış bit & 

sn.sa dayan<lığını ~ö~ termi5tir. ı\1 ' 
manya, Mont«widco hudisesincleıt 
sonra, clcniilcrde ınuııyycn tazfiJı 
ve tcltllkele.re :rağmen. ticaret yol· 
larım tehdid altında bulundunnsl'ı 
\'e bunun i!",'fo de korsan hıırbinclell 
hliviik istifadeler "lele etmek arııt· 
la~ndan fe.ragat mecburiyetinde 

kelmnk :volun tutacaklardır. Zir1' 
k~1 ~f gittikçe d nizlerde~; ts:ı· 
-rikini arttırmakta, n hiicum t~lı
h\isiinii l 'l\\'a.-; :ravn~ lrnndil('rine jıı
hisnr ettimıek 

0

i.<ltik~etine ~tnıe~· 
tedir. 

Dr.Re~ 
gcliyoruz. Bınnm sıyıı c ıgın c • . rilmektedir. . 1 ~ d . hastalık ve buna milmasil meşru V2.· 

tek ·ı beyaz diyor. mcş_ gul ol.mnk. tan is_ e hilaf. et m.ücade- vvvv si sat emn a acagız, edıler. ziyetıer yüzünden bu devreler dahi • Hırı·ız ? ava 
Osmanlı ~ftrı·hı"nı"n '"cni,..en· ve Sı"mı. lNUne i tirakı tereıh etm1glerdır. 1 MOT'EF'rRR/·v 1 Sıra tahkikat istenmQSine kaldı. 1 # w. .1. 11 r- .o A linede paso alamıyanların müracaat- r ehkOm oldu 

h·ı mu··vem·hıerı· ı·,..m· de bu hal variA Bu rnUcadcle ve mUnaksu:nlar is E . Ö •• H lk . . 20 Haziran 939 tarihinde 137 nıı- h rsı• ~ u ..._ ları her zaman için (Mekteb t3til Hüsnü adında sabıkalı bir ı · .. 
dı·r. öyle bir iki saat değil, tam yirmi m 1 n n u a ev 1n1 n mara ile vilayet defterdarlığına bit· 1 ··rıil , devresi hariç) is'af ve kabul edilmiş- bir müddet evvel Sirkecide otobiisU • 

Resu·1·u· Ekremı·n ı"rtihallerı"nden son <.lört sant sürmfiı::.tü. yenı· b·ın•sı tezkere yn.ııldı. Defterdarlıktan dıı . N"t k" h't b 1 b' . . d k ın o :; ıu tır. ı e ım ı am u an ırıncı ev-
1
tamir etmekte olan şoför Hak ın 

ra ve hattA daha marazı mevtinde i-I "Saad,. in sofasında ba§lıyan ve EminönU Halkev:i için inea olunan 3 Temmuz 
939 

tarihinde 
9 

numa- re yani t:~rin!.~?i ~.onun~an bugü· ı t~büsü içindeki ceketi ile taban~.a~~rı~ 
k:n ~~-ta ;ra~~ ~şında başl~dı~nı l~:azre~i ~bu Bekire bia~ kaı:arı ile jimnastik, konser, konfc.rans ,~e ti _ ı1 ra ile VeMlete yazıldı. ne kadar uç yuzu mutecavız talebe yıne şoför Hasanın da pardesusilJl 
gordugumUz ihtilaflar efkar üzerın- 1 mten ıçtima ancak ertcsı günü m - yatro binnsmm birinci kurun in atı Sıra tahsisatın gelmesine kaldı. !pasosu verilmiş ve verile gelmekte aşırmıs, ceket ve pardesüyil giY • 
de o derece funil \"e müessir olmuş ve dddo "biab amme,, ve Hazreti EbQ bitmiş ve kabufü katis.i yapılmt tır. Arudan altı ay geçmi§ olduğu hal- bulunmuştur. miş, tabancayı bir liraya satmış, er~ 
sonraki devirlerd~ hatta ~cdanla.ra ~kirin halife sıfatı ile ilk hutbesi İkinci kısım insaatma bugün baş. de bir türlli bu tahsiBat gelemiyor- Keyfiyetin bu suretle tavzihini di- tcsi gün yakalanarak mahkemeye''.': 
kadar o derece nilfuz etml§ ki, ted- ıradmdan sonra hitam bulmuştur. lanacaktır. Blnanm knt'i mşaatının du, dün defterdarhğn uğrayıp nu- !erim.,, rilmiş ve tevkif olunmuştu. Hil511tıd 
kik edil~ ~h sayfalarında bu ha- Ve bundan so radır ki eshnb Hat- şubat nihayetinde bitmiş olması ıtı- marayı biı· yokhyayım.. dcilim. Umum Miicliir nün muhakemesi dün Sultanıı.hJI'l~ 
kikatlcnn bır kasdc makrun olup ol- reti Peygamberin vefat ettiğim ve zımsa da bunun hazirana kadar imti· Masa katibi: K I -· k birinci sulh ceza mahkemesindc .. ~ı: 
madıklarını anlamak, bilmek . . Hangi· ona karşı yapılacak son bir vazifenin dad cd ceği tahmin olunuyor. Bin 1 - Ne acele<:i adamsın, mlitema· umarcı ar Y alandı tirilmiş, suçu itirafile Je sabit go .1 
si en .~oğnıdur meydnnn. çı~arma~ mevcudiyetini hatırlaya bilmiştir. 158 bin Uro~·a mal olacaktır. diyen gelip soruyorsun. Henüz ce· Aksarayda Sofular caddesinde 1 müş ve yedi ay hapse mahkfun cdı · 
çok guç olmaktadır. Her partı kendi Bu sebebledir ki bu tarih hakikat· vab gelmedi,. itabı ile karşılandım. numaralı 1smailin kahvesinde kumar miştir. 
noktai nazarını mUdafaa etti~. için lcr-i biz Hazreti Peygamberin irtihal POLlSTE: Şimdi ben hangi makam ve oynıyan Sırrı, Rııa, SaH'ihaddin, Hik· - -·- -
bu hususta maı:ız. kalı~acak ıtıraz· buyurdukları gün defnedilmedikleri- mevkie baş vurayun? Sonra hayat\ met, İsmail, Kerim, Mustafa ve ö · Ameleyi yar ladı • 
larm da. kıymeti bıttabı azalmakta· ni isbat eder. Kösele keserken dizini ı beşer bu kadar m:un mudur ki altı mer isimlerinde s kiz kişi, kumar oy· Eyüpte Kavaklar sokağında otı.ı _ 
dır. İ§te teşrih ettiğimu İslam tarihi- Eı . . ... d f d"ld·-· .h f kesen kunduracı ay bekliyen bir vatandaşa ne acc- narlark :n, üç deste kağıd ve 894. ku- ran Feshane fabrikası dokumncıJrı si 
nin mehazleri ekseriya knsdi olarak cl'. tesı 1~u~~e :ı ıb ı~ı ~-·c ıne led adam imi!5Sin 'i' deniliyor... ru: para ile cürmü meşhud halinde rmdan Sıdkı, Remzi isminde biti 
tahrif edilmiş bi~çok noktaların müb· g ınc: =. a • a es un ce· Knragümrükte Dökümcüler cad • t tanbul limanına mul-'.ayye{l yaknlanmı lar ve dün Sultanahmed tnrafmdan bıçakla yaralanJlllş•ır· 
hemiyeti içine gömülmüş hakikatleri nazesı ıle meşgul olmayı ancak ve- desinde 22 numarada kund~racı Zc- Dal ... ~ AU Dursun üçüncü sulh ce~ mahkemesine Yeril-IRcmzi ynkalanarak Sıdkı t edavi ,.ıtı· 
de ihtiva etmektedir. !atından yirmi dört saat sonra hatır- ki iki dizi arasına sıkıf]tırdıgı kösele- _ mişlerdir. na nhnmışbr. --'.':: 

I·yabilmişlerdir. O hnlde Cenabı Pey· yi keserken kunduracı bıçağı kay • !'100' 
g-.ımoorin techiz, tekfin ve tedfinın mış ve dizini ehemmi.rern surette kt:s llllllll!JllUlllilllill"lnıntBllID.BDllllllllllDllllillltınllnıılll!lll!Uillllli':~ 'lllllllllill!lılHUIUUlinlill llUllUWillilllllWllllllWIDDIIl!IlllllllIDlllllllllllllllllllll~lllHllilllllllllilUU:lllilllllHlınfıl · 
de bu ·yirmi dört saatten sonra ya· miştir. Fazla knn zayi eden Zeki Gu- E H 1 R H A y A T ınlnıış olması tabii ve mantıkidir. ıreba hastahanesine kaldırılmıştır. ı 

Mesele herhangi bir zaruret yü .1 OtomotH Ç rpll 
zünden cenazenin kaldın lm ası bir gün 1 Ham al Sam ue l Bankalar cadck!sin· mııımwıntmBlllBIJlllllllllB \tluınıBHllınillllWllllllllllJllllllilllUIIlillllU]!lLUUlnı~ıuııııııımmmıınııınmıınınnoııııııım·nııı!lllllınııınıın mııuınııwııunwıınıı~ 
evvel veya bir gün sonra olm~. bunu den geçerken, şoför Ekrcrnin kullaıı· 1-faıniyetd e h da nınlıduddur. Ancak; Belediye Ye isminin yazılmasını istcıui)e 
tenkid değil, lslam müverrihlerinin l dığı 282 numar~lı busu~ otomobil .k . büt esi Undeki şehir \'aridahn- bir zat ta lokma döktiiNrek ae~.~ 
böyle çok mühim bir meselede bile • çarpmıfl, mu~telif yerlerınden yara- teşvı ıster elan ba.jka, paralı halkımızuı da ye tcv·.d ettirmis... Bu baıniYc:ıe _ 

.. .. . Iamıştır. Şofor yakalanmış, yaralı hs -1·-'~- A t _.Jı: 
d t kl t dı Ve bunların a D aru··1:-:.,...,..~ adh bir ma""'~- ~ an Yllnuu_~ı bu alakayı go • vatanda~la.ra. biz de a''rtca ~ 
uş u en eza rasın- hastahaneye kaldırılmıştır. -""'""' ... ~._.. !l " ~ 

dan mümkün mertebe mantık yolunll Dl it d nıiz \'ardır. ~lediyen.in pa- ni5lctebilir. kür etmekten ZC\.'k duydUğtıJ11 
bul aktır namo a ın • rn.silo lnınılan bu kimsesiz ,.e yok· G~cnle.rde bir arkıula.5ımıza yap- içindir ki bu satırları y.ı%1foru"' 
~ ·. . .. . yaralandıla.- tırdığ ·· aJlJi Yıne tarıhin muttefıkan kabul et· B ~l d A 

1 1 
h. d sullar yurdu, şelıirliııin kendi diis- ~ roportajla bu müessese- Şüphe yok, Türk milletinin 1' • ' 

.•. . d eli k. k il' eyo0 un a san n ısar epo - hünlerine ;jefknt, Wmaye kueah'l <len lııraz hahsetmelt imkfın•uı bul· ks lla .___ 1 ~· tigı hakıkatler en r ı gere gus ., d b" d" t•• .. .. b" t t k l\l · yo u rıııa _.~ı ~o c 1 sun a ır ınamo mo orunu ır a - 11. 1 1 . mu. u • cmmıni.vetle öiircnivoruz 
11 1 b 

1 
".b. d""X··un·· 1 .... '6b ı k t hi tekf"n ve tedf bab- a~ması deme c ır \'e mrası ~ ırm e • e c u6 Ü~ ~ 

gere c.c .z.ve ı ın raftan diğer tarafa nakleden Muhar- umumi masmflarına nisbetle ayn. ki bu lıaiırlatış lıalkumzuı hamiye- ayra~ .~ ~.1 •. ~' ·nıerde, ııtı 
lannda ihtilaflar olmuştur. Sonra da rem ve Mustafa isminde iki amele. tini sıcal< sefltatini t h ·ı·t h refahın kupunlugu gü ·• ' J • 1 t 1 · ti 1 f I.._ ' · ı.. 3 rı • en nıa • ı.11r .. 
rı, evvela cshab, soııra da ensar reis- bastıkları kalasın kınlmasile dinamo abılccc c a ısısa a, sa {a ı 3 una nun kalmamış.. }::tcnköy İstasyon kadar aç midenin bir IokıJUl rtıJI 
leri ayrı olarak ve daha sonra da bil· ile beraber düşmlişler, ikisi de ağır aldığı 'atandaşları barındırnıağa, caddesi 6 numara.da Bayan Mergu- ekme)( için, ne kadar çıplak .sı di-
tün Medine halkı fevç fevç gelerek surette yaralanmışlardır. Yaralı a • beslemeğc çalı§ır. Hemen illi.ve et- he, mlicstesenin camiinde mevlud bir yırtık elbise eskisi iç.in titrC bJ'-

I
Resfıllin cenaze namazını kılmışlar - meleler Cerrahpa~ hastahanesine mck lllzımdır ki bu alaka \'e ihti- okutarak ac<!zcye \'e ~ocuk yuvası· ğinJ düşünerek elcmleoir .•• Ve .. 
dır. nakledilerek tedavi altına alınmıg- mam mahclud bir nisbet dalülindo na ljelicrler dağıtmış. Pangaltıda tırlatılırsa mutlaka §efbJ;iııl tJ1lJ 
·-· .lDenmı ,·ar] ıaraır., kalmağa mahkfiındur, zira ta.hı:+isa· Rıfat Bey apartunanında oturan gemez. 
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Belediye 10 Kömür fim 
Bir Alman Transatlan- T-:rr~,~:..-:ı.:;.. ~!~5~:wı~!~~~D~ Deyda~~Y~vaz!hf;nt 
t • w • K d • • B h d D tile, ba itlen vUal uls Wr ki hWIU8Ulld& ufradığı mUtldlli.b w Yenlkapıda depolar tesia edecek 
ıgı en ını a r ı arkadafmı•• konU§Uyordum. Gtllenk karşılamak ve kömür ticaretinde~.tir. Kaymakamlık depolarında kö~il- B 11mem ki cltlnklt cawıeıer1 o-' 

dedi ki: mutavassıt rolünil oymJU tufeyli bir riD atılacaiı fiyat k&n.Ure beledi,.. l'1lrlml lidntlze llltti mi! 
_ . _ '-.ruanuf. tuamaf cllyona, amıfm halkı 18timıar etmealne ml -1 tarafından memı narh& ~ ~~poya Bet aylık çocufuno hlr aputımaa 

. < ~tanfl 1 ~ ) ~~ isabet .ettiği ~edıJmelr- halboJd daha ortada lmralmut bir Dl olmak için tamamen kendisi tara- kadar olan nakliye masarifının de lrapi8ma blrakarak giden gen9 bir 
~ Chamberlain, Parla büyük elçi- tedır. Dördüncü bır torpil düşman ge- tasarruf dığı yok! Fl1haklka mem- fmdan idare edilmek ürae kömtır illveaile t.eebit edilecektir. Depolann kadın Od ay, ;ylrml blr gün hapse 
'i ~pbell, ~ mtldafaa. ~ milerinhı ar~ geçmiftir. . lekette ~ sandıldaruull temi depolan açacağım yazmıetıt. Bele. memur, aydınlatma veeaire ~bl ::a- mabk8m olınaf. 
Cbatfield, Haricıye Nezareti daimi Dilpnan gemileri ~ takib ve ~t.ılmuı lçbı Olimh'lll'iyet htl- diye kazalarda ve kaza kaymakam • rurl maaraflarmı bizzat ~ye ta- Bu, esasmdan laalledilmesl lcü 
~ Cadogan l1e general lroD- edlleıı denimlb gemiai ancak ~ kmneU tara.fuuhuı bir kanan hulr· Iannıiı mllrakabeai albnda açacap ahhDd edecektir. Kooperatif depola· ec1ea 6yle bir içtimai derdcllr ki, de
lide ve ~· Fransızlar tarafmdan hk ~ saman vata mahaDıne dö- lanmıştı. Ancak bu imam göre bir kömür depolanna aid bütün hazır • nnda fiyabn tesbitinde esas i.se bele- vası asli ba tekilde cezai möeyyi-
~.~ekil ve milli mUdafaa num nebilmiş ve denizin yağ ve petrol ta- tıek tasarruf saadlğı korulannuJ•ğı g1- ikmal...,._,_ depoların bu diyenln mevzu narhına, nakliye ma- deler değll<llr ve olamaz. 
-.ıaaier, La Chambre, pneral Ga- baiasile örtülü olduğunu görmliftür. IUmı elea hklan ... wuav ve sarif"ıle depolann a.rurt DULBl'&fia· Dllşttnellm! 
"elin, hariciye umumi kltibl Leger Leipzig'den başka en az büyük bir ::u=: ~mad• n! n- sab~~ itibaren faaJi~ete .geçebil- nnm tlivesi olacaktır. Bu BW'etle Bu genç ana, çocuğunu olçin hl· 
~ Darlan ve ~petier de Ri- kruv~rtln cid~ surette hasara uğ- hada menılekettmlzde lftlhari. lsmhıl :,esı ıçm icabeden tedbırlerı almış- kaymakamlık ~epolannda me~ fi. rakarak gidiyor! 
bes i§tlrak etmlflerdir. · radığı ve en az bır Alman harb gemi- .. li ğimiz bir Uessese var: Em· · . . yatla kooperatif depolanndakl fıyat Cevabı basittir. Demek ki gmç a. 

Daladier, İngiliz mümessillerini sinin limanına dönmediği muhakkak- :te{:;.dığı! Anc:ı Emniyet Sandı- Şimdilik açılacak depol~ 10 .ta - arasında zarurl bir fark olacaktır. na kendi \'ÜCUdüaUn, kendi aanıuın 
lellnıııyarak Graf Von Speenin bat- br. y da vzoatı bu ünkü t.elikki nedir. Bunlardan 6 tanesıni bızmt Yapılan hesaba.ta göre en uzak de- bir parçuı nlaa zavallı yavnıcup-
laıas111a müncer olan parlak ve mu • Lelpzlg'ha Evlafı ğmuı mc • gu lar t.e ~ kaymakamlıklar ihdas ve organir.e polarda kömürün azami sab§ fiyatı na hakamıyacak, gıclwnı temin e-
ıı..... · den d l lere nazaran halkın ih y~ w ed cek diğe- 4 tan · · beledi k 
-...qer d~iz muhare~ ~ aya YENt SABAH - 11Köln,, kruva - min etmekten çok uaktar. A\•nıpada e : . r .esını ye o- . Sömikok için 23 ye K~~. ko~u demlyecek bir vaziyettedir. Onu bl-
1-i~ Bntany~ya tebrik e~. mrU 6000 tonillto mai mahrecinde bu müesseselerin adedi binlerle öl - opcratifi ~etecektir. Ka~kamlık- , için 22 lira olacakbr. Kom~rlin kı~o mkmen çabfalllıyaeak, yavrucuğu-

'i'Uksek meclis, umu~ vazıyeti dokuz tane 1511&11timetrelik, altı tane çillmekten artık çoktan !:almu§tır• Baı lann açacagı depolar Kadıkoy, Üs - ile sab§Ulda da fiyabn tesbıtinde kö- nun gJdaslle blrllkf;e luındl gıduuu 
lelin bir tarzda tetkik ettikten llOlll'a tayyare dafii 8,0, sekiz tane yine tay- memleli:etlerln tasarruf terbiyelerinin kiidar, Fatih, Beyoğlu, Eminönü ve müriln ton Uzerine satıp esas tutula- da temin edemlyeeekUr. Bonon ne-
l'lıınamedeki bütün meselelerde Fran yare dafii 3,7 santimetrelik top, dört Deri geriliğe göre tasarruf cm.dam Bcşiktqta olacak. Belediye koopera- caktır. tlcesi olarak Udsl de ölüme mahktlll 
Ilı ve İngiliz hllkfunetlcrinin tam gö- tane makineli tUfek ve tam on iki ta- himil1 olan halkın adedl umum nüfu- ofacaldardır. Halbuki çocuğunu bir 

tilş birliğini mtıp.hede etmil ve .ı1a- ne torpil kovanlle mücehhez bir kru- 8UD ,'iizde otuz seklzile ellisl arasında F. 1 s· R z hl B d 1 yere bırakacak olana onu hükftmet 
~askeri .sahada Fransız - İngiliz tet vuördü. do~maktadır. Filhakika bizde de JD er Jr US Jr JSIDJ atJr ) ar alarak bUyttfmek vazifesini derubdf 
ı.~ ınesaısinin ~ hareket vasıta- 1928 yılında Vilhelmahavende bey- 1 Cümhuriyet hlikfımetiola bo saJuula- v ediyor. Çocuksu bir kadın da ~ 
~ takviye içın icab eden ted~ llk tenanede inp. eclllm'I olan bu ha-I ki gayreti sayesinde halkın uyamkh- ( Bqtara.fı 1 lacide ) lamıştır. Bunun ne maksadla oldugu- daha kolaylıkla iş bulabWr. 

aJmıetır, fif ve güzel kruvu&- taret maki - it artmıştır. Baakalarda tnplanan pa- etmiftir. Düşman deströyerleri ve henüz anlqılamamıfbr. GörtllUyor ki, ı, yine, bu stttun-
p Garb Oebbeliade nelerile aatte "32,, mil katedebill • ralann günden güne çoğaldığını sa- tayyareleri diğer bazı adalan da Sovyct Tayyarelerillla Faaliyeti larda btr kaç defa. me\'ZUU bahset-

'8ke 8.ria, 19 (A.A..) - HaJU ajan.il- yordu Ye gemide iki tane de deniz llhlyet.li ağıdardaıı memnonlyetle bombardıman etmiştir. Aınsterdam, 19 (A.A.) - Tcnska tlğlm içtimai yardım ~ldlltuua 
'itti rt vaziyet haldanda 111 maınmab tayyaresi vardı. öğreolyoruz. Ancak buıkalaruı Ddl-1 Rus hava kuvvetleri bugün Finlan- Nottsburo, bu sabah, Sovyet ta.yya- nobanhğma dayanmaktadır. 

~or: Londranm battığım bildirdiği Badi alzamdakl mevkilerlle taaarrof, diyanın bütün p.rk, cenub, garbi kı- relerinin Viipuri civarını bombardı- Nttfusa çok muhtaç olan Tltrldye-
~ Koeelle'in prlanda ve ceb- ''Köln,, den bqka Alman donanma· eudıklamun rolleri bil&biitll.n ayn .lsıınlannda bUyiik faaliyet göster • man ettiklerini haber vermektedir. mbc1e bu neTI W,§ldlitlaroı bir u 
~ garb mtlntehıa1ndald mmta • mıcla 11Karlaruhe,, ve 11Köningsberg,, dar. Bo ltJbel'la Avrupada her iki dm migtir. Bir çok bombalar atmıştır. Tehlike işareti saat 11 de verilmiş- evvel l'tleade pthilnıMI ekemdlr. 
~ Almanlar tantmdan. )'elli bir imı.inde ayni muftan iki gemi daha müesseselerin inkişafı müvui olarak Dilşmanın bombolan ve mitralyöz tir. Yaklaşan 18 tayyareden dördü Yolma bir bedbaht kadını, onu bMb 
tı-_~~ t111ebbUldl yaplmıftır. vardır. Aynca bu 8llllfm teklmW et- clevam eylem.ittir. ateşleri mühim hasarat yapmamışbr. şehre varmağa muvaffak olmuştur. &m1lllee lekellyeeek ve çıktığı r.a • 
~ bu mmtahda e_netce mil bir tl.tnn mnıtı olan Leipzig sını- Bizde ise, bonka.cahk sahuıada bü- Finlandiya hava kuvvetleri bugUn Fil~tilla .halinde ~ bu ~yyareler, m herhangi bir yerde, herbaagl 
1-. PtıJdan taarrua tetebbOaleri gibi, f! iki pml daha vardır. yük adamlar ataıırkell tasamıf sandı- de büyük bir faaliyet göstermiş ve salıildeki kuvvetli hava dafii toplann bir it bulaMbneslnl uaml !Jekllde 
~atik 8illhlına ateple Demet olll)'OI' 1d "K61n,, i kay - p te!)klli.tıDJD lhmaJ olUD11l&81 derbalJRuslann yllrilyüş halindeki kollan- dan uzak geçmek için, şimalden do • gü~lıeştirecek olan hapse akmak by 

J!· Oltilr· betmekle AJmanJar 5 baf"ıf kruva • doldumlmasa lizmı bir boşluk vticude m şimendüerini ve Finlandiya ve laşıyorlardı. fiyetlle bu derd önlenmez. Bu, der-
~ l'ruıala IDtall, Voages oma&• Dirlerinden birini kaybetmlolerdir ve ptlrmekt.edir. IR~sya topraklaranda tecemmUlerini Rus tayyareleri şehre yakın bulu- de deva *ğll, yaraya zehlrdlr. 
'Ilı . derinlilderinde, Alman b&tlan- "Graf V on Spee,, den aoara 

11
K&n,, Gaye ltlba.rife tasarruf sandaklariJe j müteessir bir tarzda bombardıman nan Maim tayyare meydanına ulaş • Sonra dünya, bir harb içinde çal-

)e ıçine eokulmue, bu. hatlan lllllll thı batınbp Alman deniz kuvvetleri ... kalar arasında. millıim, esasta eylemiştir. z mağa teşebbüs etmişlerdir. Helsinki- kanmaktadır. Harbin sirayet saba-
te .\10 inan arazialnde, bir kaç kllomet- için pek mahsQs bir darbe olacakbr. fark vardır Ta8amıf aaıubklannın ı nn.. d"" t t . . d"" .. nin uzak bir varoşunda bulunan smı gen.işletmlyeceğlnl \'e Allah g& 

erlemiftir Bu hareki.t esnuuıda · ...,ugmanın or ayyaresmı uşur- . . be . d b' 1 lL - • İllglltereJe Gelea Kana.da Askerleri gayesi kü~ paralan roplamak ve dük B k belk" d d h . d Friedrics rg garı cıv:ı.nn a ar tar a t.crmesln bizim topraklarumza ka • 
'."l'l.llaq ıatası blr Alman mttfrezeai- . u ra am ı e a a zıya e d"'rt bo b d'" .. tllr le l>n-•-_,_ ....__ arazide . d- Londra, 19 (A.A.) _ lngiltereye, 

1 

bunu hnllan içtimai refahına yarıya- ı artacaktır. ortasına o m a uşmuş . dar sirayet etmlyeceğlnl kimse te . 
4eti~bl dan. arptm .. ..+n• .... ~- binlerce Kanada askeri gelmiştir. ak maksadlar berinde ve bilhassa p ··u Atlı R I Büyiik Bir Rus Zırhlısı Batmış mln edemez. Erkekler hududa. va-
t..._ 

1 r mftsademe 0 ...,, .. ..u • ~wta.· • • .. .. emin tekilde kullanmaktır Halbuki araşu 0 yan us ar · · taam Ud f k bo iç 
~e Fransızlar lehin cereyan et _ Harb başladıgındanben gorulen as • ı · Helsink" 19 (AA ) _ B gün Hel- Helaınkı, 19 (A.A.) - Buraya ge- m a aasma OfjUllca • 
'ait 'Ve iki . stiba ~ edek stibay ker topluluklarının en bilytilderinden bankaJarda ba pu'PDlll toplaıuna ga- . ~· • · u len bazı haberlere göre Finlandiya sa tlmaf yanbm ~IAtmm ehemmlye-
~ 81 y, y biri bu olmu§tur. İngiliz filosuna men yesl ya.hm Nokalana lkrmt faali- sınld üzerıne yapalan Rua hava hU • hil bataryaları bugün Ruslann 23370 ti büsbtttthı artacaktır. Kocalan w ' = ~ö~ ~~~ esiri ~ - aub gemilerden müteşekkil muazzam yetlal genişletmekten ibarettir. cumu esnasında müteaddid Sovyet J tonluk Oktobrskaya r..evolutsia zırh- yahud oğullan harbe gidecek bir 
"-t r. irs~ a an man m re- bir filotila, Kanadalılan getiren bü - Binaenaleyh, tasarruf kelime&inl tayyarecileri parafütlerle apğı at - luum babmuftu'. tok ~ lwlmlar. Dati)'U' ...._ 

llı..~~ında ve nehir tls _ yUk transatlantiklere refakat ediyor, :" ~~~!"'~.;;ve· • ı zz ı 11 •w z =•- • u ,. 7!llM :sl!l!5§ ı m W! • ~-::=:.:!::.:· m~~ 
,;."llQe h ik" taraf nda iddet- tayyare fllotilalan, havadan yapıla - t&4-cnu.IAU 

0 m ve M ı· p t• AJ Ik d AK;A~,, . ..__ 
'ıur~ ~~teati :ı:işti;.' cak her türıu baskın ihtimaline karş,maksadı tatmın edecek c0um c1a Jıa.. ec lS ar 1 man tısa ıer, hiikfıınetten ewel. >ine bizzat 
~pzlg Oemllll Nud TorpIDeadlf göklerde dolaşmakta idiler. İttihaz e- nrlamakla metgul olmalıyız. Yani t.e.- G N T halk tarafmdaa viicude ~t.irilecek 
to.idra, 19 (A.A.) _Bahriye Ne- dilen tedbirler o kadar gizli alınınıttı'svnıf lll&Ddıklan yaratmak lflnl ar- f UpUDUD aztrJ am tıeşldlitlanhr. Filhakika Halkevleri-

~ tarafından verilen malfunata ki, yoldan geçenler, domınyonlardan tak ele almalıya ve bonlan Avnpa- D •• k •• • t• S ) Ah• AJd aba şubelerbadea biri de lçt.lmal yar-
~ Bremeni görmtlt olan İngiliz gelen ilk uker kafilelerinin İngiltere dald etlerinla fakih ettikleri bec1efleri 0 0 U JÇ JffiaJ a a Jyet ) dandır. Fakat ba11larm fanllyetl he-

~tm Alman vapuruna ''Dur,, de kara.ya çıklŞIDa phid olduklarını =~·=-~ ıa::: Bu ' Ankara, 19 (A.A.) - C. H. Partiısi Bern, 19 (A.A.) - Mareşal Görin- * gayesladea çok uzak -.e mala· 
~ Vermta, fakat tam bir ihtar ate- anlıyumyorlardı. - lluw De ınemleketin ' .;: Meclis Grupu bugün 1119/ 12/ 939,, sa- gin riyasetindeki Alman müdafaa kon ~ ~k 8: ;: 
~ aırada bir Alman tayya - t.cın. Kralmm MNl&ja - ~ dahi t.o~ at on beşte Reis vekili Seyhan mebu- eeyi, Alman Ekonomi Nazırı Funk'a Jlletpl ohnaP hqbyalmı. 
~ ~ daJmağa mecbur et - Londra, 19 (A.A.) - B. Elen, İn· lmkia erecek tetldlltı kannak, •· su Hilmi Uranın başkanlığında top • tam sa.Wıiyet vermek suretile, kredi 
~=: Tayyare daha uzakl•pnamlf giltereye gelip karaya çıkan Kanadalı p r ..:,_ ba tople•enk paralan landL işleri~ allkadar eden buaualar için MURAD SEBTOGLU 
~beraber, denkalb hemen tek efrada, kral IUUIUlla ıu sazleri aöyle- ..._ mlllbaler ı..... vMalnı pfal.a- tık olarak söz alan Hariciye vekili gaynm~dud, sıkı bir diktatörlük ih- • • 
'aıı yUztbıe ~ve Bremene bir miftir: ·om fakle...,.. tahaldmlm mtilllktİll şwmı Saraçoğlu son dtıııya hldisete- das etmiştir. Muhtelıs lıman memuru 'daha "Dur,, emri venniftiı'. Bre- .. _ Kanada 8iWılannuı f&Jl ve ee- ve haDaa refalll fıc8a ..... '8ri olsa riııi ve bi)ha•• bunlar meyanında Gazetta de Franctort'a göre, dok - mevkufen Erdeğe 
-......-..~emre de itaat etmemiftlr. De- refi tarihte yazıbdır. Davete tekrar fefbt mevzularma tama. etmek 1ı1z- bizi uzaktan yakından alikadar eden tor Funk, lüzum gördüğü takdirde, .. d •td• 
~tekrar ihtar •teei açacab mra- icabet ettiniz. Fransızca veya lngiliz- meClerWlr hadiseleri izah ederek heyeti umumi- yeni kredi müe•111deri iMamna, gon en 1 
........... ~ tarafmdaıı daJmap icbar ce konupn Kanadalılar, tekrar gel - Haldı ~fil mlf.. yeyi tenvir etmi,Ur. mev~udlan ilgaya, değiştirmefe veya Sabık Erdek liman memuru Sil 
~. cllais. İnglltz milleti, kendisine iltfha- , , Bunu mlitealub Muş mebusu Hakkı tevhıde salahiyettar olduğu gibi, mert leyman, henüz miktan tesblt edilm • 

...'-' l&at eonra denlıalb pmiai ÜCJ lra pldlğlnla ull unutmıyacaktır. Alı laCI Karacan Kılıcoğlunan bir takririnden istifade kanunlara muhalif dahi olsa, bUttin yen bir miktar P'Lfl.Yl zimmetine ' ,. 
L"'bnr refakatinde bir ceb knıva- Artık, iDi, kendisinden ayn tutmaaı "' • • • • • • • • • • • • • • ederek milU müdafaa itleri hakkınd9. nizamnameyi tadil edebilecektir. çirdikten sonra 11vıemı1. İstanbu14& 
.:'1' 1&rmn....n. Deniza1tmuı kumaıı- 'imkAnı yoktur Bizimle beraber girdi 81hha l VekHI Hal•Jd• ~-411• be b Doktor Funk'a verileA vasi llllihi- yakalaDml§ ve dün Sult:an•hmed ili-
:..... ~· • - cwau& yanatta ulunan ve mUtead- .. . . . 
'- 1-ı pmDerden hiç olmana biri- ğlnlz mUcade1e, belki uzun 8tirecıek • Antakya, 19 (A.A.) - Sıhhat ve did hatiblerin gene bu mevzu etrafın- yet Sudet şark pıyasalannın ve Po • ~.sulh ceza mahkemesine veril -
~ etmele karar vermift;.lr. ilk tJr. Buma hepimiz biliyoruz, fakat it- içtimai Muavenet Vekili Hulüsi Ala- daki suallerine cevablar veren Milli lony.anm işgal edilen kısımlanna da miltir. SWeyman, m~kem~e,. _bu 
~ Lelpzlg kruvuörllne isabet et- tihadıın11 uyealncle saferi kızanıca- tq din Hataya gelmi§, lskendenm- Müdafaa Vekili General Naci Tmazı:ı ~I olup 1940 aeneeine kadar meri- P~ vapurdan. demze. dilşilrd~-

. Diler Od torpilin büyük bir ğJmızı da biliyoruz. da vali Sökmm, Parti miifettifl, htl- izahatı umJ h tin .. n,. .. _ dir. ntl soylemlş, hlkim Reşıd, tevkif e-
" Jdimet ve Parti erklnile kalabalık grup um . eye ce cr.uur dilerek Erdeğe gönderilmesine karar 

• • • t • • • • • bir kalk kütlesi tarafından k&r1ılau- larla ~bu~ ve tasvib olunmuştur. . müzakeresi gelecek celseye talik edi- vermiftir. 

G f S ' • B t IDJlbr. Doktor HulQsi Alataş öğle Vaktin ilerlemil olması dolayısile lerek riyaaet.çe celseye saat 19 da ni- Silleyman tevkif olunmUf, Erdeğe ra pee nın a ışı tlzeri de eehrim.ke geJmif ve samimtt ruznamede mevcud diğer maddelerin hayet verilmiftir . gönderilmlgtlr. 
tezahüratla istikbal edilmiftir. 

~ ( ........,. 1 hıclcle ) Almanya Veraay mnabedeel bil • bırakacaktır. Bu hesablar yanhftı. 
,~. . kibnl~ z:tayet ederek ceb ~~ Graf Von Spee'nin mağlubiyeti ve 

S'Utı nlehafll, Unıguayı, İngilterenin lııea etmişti. Fakat Alınan amıralliği ortadan kayboluşu önce şunu göste-
-~ karpamda beynelmllel hukuk \'8 teknisiyenleri bu 10 bin tonluk ge- riyor ki, bugün İngiliz ve Fransız 
~ mucibince, muktezi mUh • mileri kruvazörden ziyade korsan ge- donanmalannın aahib olduklal'\, Va
'·~ nhnakla itham ediyor· misi haline getirmeğe çahımıglardır. §ington tipi milteaddid kruvazörlerin 

Bu maksadla bu gemilere azami bir Alman gemilerinden daha az muha-
L AmerlkumMtiUıuı seyir dairesi vermişler ve bunları Va- fazalı olmalarına ve hasım gemilere 
s~ 19 (A.A.) - Nevyork ~gton m~ahedesinin derpiş ettiği nazaran toplarının daha az kuvvetli Hltlarle 8 il r1 n g I n l l 
~"-tat, Graf Von Speenin zıyaı, msbetten yi1ksek toplarla teçhiz et - buhınmamna rağmen bu gayri mUsa- I ? 
~)lnuı prestijine mlithif bir mitlerdir. vi p.rtlar dahilinde yapılacak olan •r••• •çı ıyor mu 
~ ~Uf olduğunu yazıyor ve Plinlan Fransa ile İngilterenin, barbde gerek bu gemilerin, gerek son zamanlarda l agilizlerin Bellgolaad adasma 
~ iti: blltlln dUııya denizlerinde Alman kor- mürettebatın hayatını tehlikeye koy- yaptlldan taarnalarm mtlede G6rlagba .. 
~ ~ Van 8peenin llubeti, İngiliz- sıu:- gemilerini kovalıyabilecek dere- mak prtile ceb zırhlılarını büyük 1'881111 teker rmk bir hale koydup eöylemmıldmir. 

hrlak bir denla -.feri kazan • ceae yüksek sınıftan cüz'üta mlara gemiler gelinceye kadar tevkif et - Göringla Almanyuua her taratma Alman taJ)'U'ele-
~ ve .AJman hiç bir zaman sahib olamıyacaklan meğe muktedirler. rhıbı cUipnaaa faildyetlnl ve h&Jdmlye&lnl DAa etme-

,_bd.ııı.111 bunu 6rtemiyecektir.,, kanaatine da.yanıy?rdu. Hatıl düşü- Graf Spee 15 Gün Mühlet İst.emif sine rağmen lngillr.lerha llOll gllnlenle BeBgolaııda 
~~ Bidi&e tl...ıae l'lkirler nllyorl~ ki,v Britanya amiralliği Montevidco, 19 (A.A.) - Hariciye J&Ptıklan mütemadi akınların. neden Deri geldiğini 
~-:"Q.19 (A.A.) -Graf Von Spee- lhtiya? gordtı~ ~O .kruvazöre sahib Nazın, Uruguay'm, Almanyanın id· sorm111 ve bu mtlnaaebetle eert konuşulmU§tur. 
C~ kendini batırması hldisesi olsa bile, bu hiç bır ışe ~~cak- ~alan hlllfına olarak, Graf Von Spee lfalftmdur ki lnglllzler bir haftadanberl Alnı • 
~ ~ tır. CUnktı Alman .kruvazorlen ln - nın, iltica hakkına katiyen tecavüz et- an 

...___ ---:: gölterdfği ~yam ~- giUz kruvazörlerinin hareketinden mediğini söylemektedir. Nazır "Al • lana mtlhlm bir Uutl ba1uis1 ~lan Beligoland adası-
,~ baeka denız harbme hiç bir veçhile korkmıyacak, ve Al • man elçisinin Graf Von Spee'nin ta- oı daimi bir ta.rusud attmda bulUBdurmakt.adırlar. 

mlltalealara da JOl aç • man gemilerbıln evsafı lngins gemi- miri için 16 gtlnltlk mtlhlet ist:emesl Ba tlll'wuddan malmad fUdur: Almanlar lngilb sa-
• l8l'lıüıl 11&)'1 Ustllı:ı1UiUDll faydaaıs anl191lmas bir eeydjr,, demfotir. larma ve Şimal denhlnlg fDl'UJU harwna döktük-

lerl maynlerl hep ba üssü bahriden alıp taeayorlar. 
Binaenaleyh bu üssii bahrilerl mütemadi bir aezaret 
altında tatmakla lngDlzler oradan herhangi bir Al • 

man gemisinin harekeUae miai oluyorlar ve ba -
yede de salarma m&)'D dökUlmesl Wılikesllll Ölllemft 
oluyorlar. 

Alman harb gemllerlaba arka ana,. "ahDul. 
AJmg tahtA!lbaJılrlerla bir Od ayda tiQte Udsbd 
kaybederek tahtelbalılr harbln.bı lflial, et.rafında o 
kadar propaganda edDen 11U1ŞD barblala netice ver
memesi ve h1li, bergUn blalerle tıagWs - Fransız ge
misinin hltlbı dtbıya sulannda rahat rahat gidip 
gelmeleri ve nihayet Alman onlWAlllmı ga.rb ceblıe
llnde Mil w:dyete mahk6miyet1 ve Görlngla o kadar 
lmld ........ Alman tayyarelerhahı c1e ~ bir 
... JUllllllllmlan gltclde- mt1er1n eumu 911DTor clhl 
görttnmektecJlr. 
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HiTLER BANA DEDi Ki 1 ~~~ 
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'' Ya Avrupaya Hakim Olacağız, ay;~: :::amv:·m::::;: ::a: 
Yahud Da R l berleri, 

arca anacagv ız 12.50 Türk müziği "Pl . ., • 
t ', 13.30/ 14.00 Müzik KUçük orkestr;\ 

"Şarkta Kafkasya, Iran, Garpta Fransız sahilleri Flandr, 
Holanda ve herşeyin fevkinde Isvcç bize lazımdır,~· 

- -

"Şef - Necib Aşkın,, • 

18.00 Program, 
18.05 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri, 

Amerikanın En Güzel Ve Aris· 
tokrat Kadınları Sinema Yıldızı 

Olm~ya Hevesleniyorlar 

Sabık Danzig ayan reisi Rausch· 
ning if§aatmı §U suretle bitinnektc· 
dir: 

. ... • • . - . . s • 
t, • • .. ... -.:.. . . . - -

18.25 Tilrk müziği. Çalanlar: Ve
cihe, Fahiro Fersan, Refik Fersan, 
Cevdet Çağlar. Okuyanlar: Radife 
Ertan, Müzeyyen Senar. 

19.25 Konuşma "Dış politika hadi-

_ 14 _ Adamcağız, anlaşılan bana acı - verdJ. J ihtiyar adamı bUyilk bir kızgınlık ve b~ka zaman gel! 1 yon münakaşası yeniden bütün ıs..Dl• 
mıştı. Sesini biraz yumuşattı: Yazıhaneden sokağa çıkınca içim-ı asabiyet içinde buldum. Anlamadl- Kendi idam hükmünU dinli yen bir başladı. 

Nihayet düşünüp taşındıktan son- - Kı1am, kimsin sen? Kimi an - de bUytik bir ferahlık hissettim. Ba- 1 ğım bir k~misyon işinden dolayı baş- mahkfun gibi sallanıyordum. Göı.le - Katib, daktilo ile kısa bir mekttJb 
ra evvelce babamla. beraber iş yapan yorsun? na sanki büyük bir iş bcccrmişim gi- kabir adamla bağır~ bağıra milnaka· rim kararmış, hiçbir §ey görmüyor- yazdı. Ve içeriye girerek imzalattılC' 
r;engin bir tüccara müracaat etmeğe Babamın ismini söyledim. GUç ha· bi geliyordu. Fakat eve dönüp do va- şa ediyordu. Böyle bir manzara ile dum. Güçlükle kapıyı bularak çıkmak tan sonra bir zarfa koyup kapadı· Ve 
karar verdik. Ben bizzat giderek ken- tırladı: ziyeti soğuk kanlılıkla muhakeme e- ka~laşacağımı ummadığım için fe- lizerc idim ki yine onun sesini duy- elime tutuşturdu. Zarfın üzerinde bit 
dimi tanıtacak ve bana bir iş bulma- _ Evet dedi. Tanıdım. Peki ne 0 • dince, elde ettiğim neticenin, hiç de na halde sıkılmıştım. Nihayet adamın dum. şeker ve bisküvi fabrikasının isrnl ya,-
81 için rica edecektim. lacak? parlak olmadığı kanaatine vardım. göziine iliştim. Hiddetle bana sordu: Herhalde vaziyetim pek perişandı zılı idi. 
Yarım yamalak bir adresle adamın _ İki ay evvel öldü. Adam bana sadece mübhem bir Uınid - Ne istiyorsun? ve bana acımıştı: f:\'veıa derhal oraya başvurı:nn)'I 

yazıhanesini güç buldum. İçerisi çok _Ya öyle mi? Vah, vah! vermişti. Korku ve heyecandan ellerim, ayak - Kızım, senin ismin ne? diye sor- diişündü.mse de, sonradan vazg~tiJlh 
kalabalıkb. Büyük bir heyecanla içe- Nihayet bütlin cesaretimi topla • Bunun.la beraber, iki~ sonıa ya- lanın titriyordu. Güç bela mırıldan- du: . İnsanlarla temas, dimağımda bUyilk 
ri girdim. Şimdi işten bunalmış, asa- dım. Gözlerimi kat'iyyen yerden kal- zıha~e~i~ yolunu . tuttugurn zaman dım: .. . . . .. . - F~thiye 1 

1 
bir yorgunluk tevlid ediyordu. ş1rndi 

bt bir ihtiyarın karşısında idim. Ba- dırmıyarak, kınk dökük cümlelerle nikbınlığım daha zıyadc kuvvetlen - - Bugun ıçın gclmemı soylemış- -. Bıraz. bekle. kimbilir bu iabrikanın direktöril do 
na yüksek bir sesle azarlar gibi: babamın ölümü üzerine eve bakmak mi§tl. Yazıhaneyi biraz tenha bula- tiniz. Yüzde yüz olarak kaybetmiş oldu- ne aksi suratlı bfr adamdı. onunla. 

_ Ne istiyorsunuz? diye sordu. teinin bana düştüğünü, bana bir iş cağımı zannediyordum, :ı.ldanmışım. - fümsin sen? ğum ü_:nldim, ~irdenbire yeniden içim- karşılaşmadan evvel kuvvetimi totl' 
Bu soruşu, blitün cesaretimi kırmıştı. bulmak hususunda tavassutta bulun- İntizar odnsı yine tıklım tıklım içeri Bu sual beni büsbütün şa3ırttı. Do- do ~ogdu. 1htıy~ adam zile bastı. 1- lıyabilmek için biraz istirahat etIIle• 
Bu kadar kaba bir §ekilde karşılana· masını rica ettlın. girmek için sıra bekliycnlerle dolu. mek ki adam beni ve milracaatiml çenye ge!~n k!tiblne: ğe muhtaçtım. 
cağımı hiç ummamıştım. - Demek iş istiyorsun öyle mi? idi. Kesif bir sigara dumanı odayı çoktan unutmuştu. Çaresiz yeruden - lsmaıl Beye bir mektub yaz. Şu Eve hızlı hızlı yürüyerek gitti~· 

C'evab veremiyordum. Bana çevri- Vallahi kızım, sana hemen bir cevap kaplamıştı. Nefes alırken bağnm ya- vaziyeti hulasa ettlın. Hatırladı: kızcağıza bir iş versln! dedi. Ve te- Annemle dadım elimde mektubu gcJ .. 
len bir sürü nazarlar altın6a yanak- veremem. Hem bugün görüyorsun, nıyordu. Bir-kenara iliştim ve bekle- - Ha evet! Fakat kızım, sen dd §ekkür etmeme filan . fırsat verme- rünce çok sevindiler. Onlara kendi k.8ı' 
J.anmın alev ale'9' yandığını hissedi- başım çok kalabalık. Bana ild gün meğe başladım. gelecek vakit bulamadın mı 1 GörmU- den elile kd.tibi ta..klb etmemi işaret naatimden çok daha. fazla Umid -ver-
forduna. Şimdi DO yapmalı idbn? sonra gel de konuşalım, cevabını İki saat sonra içeri girdiğim zaman yor musun ne kadar ~im var? Git, etti. Ve derhal az evvel kesilen koınis- dim. , (Devamı var) 
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Erzincanda Tasarruf 
Haftası Güzel Geçti 

KEL ALIC:O i~ 

DÖNEK 
LTAN AZ. 

' BtlYtlR CASUS ROMANI 

lt!T---~~ Noa ca 

- Bizi Alman istihbarot işleri del Tatinger yolda bana hiç ac;ılmadı, karşı karşıya oturduk. O beni sual
~zlice. takib ettiriyor. Siz onları teş- ben de açı_lma:na.~ı için. elimden gelen 

1 
ıerc garkediyordu. 

hıs edin.. resmi vazıyet ı gosterdım. Otelde ay- - Bu kadar zamandır neredeydin? 
- Peki... n ayrı odalar tuttuk. Kard~imle 1 _ Başımdan iyi maceralar geçti. 
- Biribirlmizi kaybetmiyelim. Ra- 'lmünase~eUiiz _vaziyetler karşısında Babamı da kaybettim. Ondan hiçbir 

bıtayı muhafar.n edelim. kalmak ıstcmıyordum. haber alamadım. 
Amsterdama kadar fevkalade biri Akşam yemeğinden sonra, Tatin- Anucm gülümsedi. 

hadise olmadı. Ben de annemi bul- ger; - Baban döndü. 
mak istiyordum. Onun için, bizifn 1 - Hadi TA7.a, dedi, Filipovic;i de - Nasıl döndü? 

Tefrika No. 37 ajanlardan biri \Yasıtasile misafir bu- 1 alalım, şöyl e bir şehri dolaşalım. - Kaçmış gelmiş, hakkında Fran-
Saat 18 dl, demek bir saat sonra, lzumsıu mi.lkaleme yaptık. O kalktı. I:ınduğu teyze~in çiftliğine yoldan 

1 

Ben yorgunluğumu bahane cttim. ısız divanıharbi bir ölüm karan çı· 
pe yapıp yapıp bununla görti.'.ltneli - Katibliğimizi yapıyor, amma biz 1 bır telgraf çektırdim. Ve eski otur- - Siz çıkın, ben biraz i!'tirahat c-1 karmış, o da şimdi burada kaçak do· 
idim. de onu fazla ihmal etmiyclim, dedi .. 1 duğumuz evde değil de kenar mahal- deyim, sonra belki ben de çıkarım. laşıyor. · 

- Nihayet tesblt ettiğimiz veçhile ve çıktı. 1 lelerdeki otellerin birinde kendisini 
1 
Fakat ;ı-.a.nnetmiyorum. - Rotanda hükfimeti teslim etmi-

U~üncU vagonun ikinci kompartıma- Yediye beş vardı. Delikanlı bizim görmek istedim. Maksadım; onu ı Onlar ikisi çıktılar. Yarım s:ıat yor mu? 
nında bulu~tuk • . kompartımanın önUnden geçti. Beni kardeşicıden e~vel görmek ve ica? ~- sonra da ben çıktım. ve annem! ça- - Askeri suç sahibleri teslim edil-

işte yerıni de tayın etti. görünce ilerledi, ben de dışarı çık- derse her şeyın ~n~aşılmaması ıçm ğırttığım otele gittim. Zavallı ka - mezmiş. 
- Ve bana eşyalan verdi, muaye- tun, onu takib ettim. Baştan Uçüncü te~aslan~a d:ı __ mcı.nı ol~~~t~. Anne-ı dın telgrafı alınca, beni görmek için - Onu nerede görürüm? 

Deden kurtardık. vagonun ikinci kompartımanına gir- mı çok göreccgım gcldıgı ıçın, ben . . , 
· t · · · mutlaka kendisine mülaki olmak iı;. lkoşup gelmıştı. Qd.ısı:ıın kapısını - Yarın o da buraya gelecek. 

Delikanlı, bu sözlerden ba~a bir- dik. çerıde i.lç kışt daha vardı. . . 
1 

• vurdum. Cevab bcklcnıcdcn i<.;eri gir-
çok şeyler daha anlattı Fak t hl Be . .. .. h . b' d _ tiyordum. Ustclık sIKıntıda oldugu- . . . . • Annem sık sık ÜHtüme başıma, çok 

. a Q- nı gorunce epsı ır en ayaga nu d bil. d B" k dim. Biribırımızın kucagına atıldık. para ile ba..,~nlan tuvalctime göz atı-
biri kulağıma girmedi. Kompartıma- kalktılar. Delikanlı; b b a lı ıyor um. ıraz para verme !kimiz de ağlıyorduk. Zavallı annem: 
na döndUğUm zam.an Tötın er orta.- . . . u ran zamanlarda ona yardım et- yor ve mübhem nazarlarla beni sü-
'"' . d g - Bız sızin muhafızlarınız, dedi. 'mek do vazifemdi· babamla olan irti - Ah Lotcciğim, seni ne kadar zUyordu. Kötü ve ahlaksız old • 
~rı sıgara umanına boğmuetu. Ben etrafa göz attını O d d bir1 

'· • • k d b'l d" ·· l · · ugum 
N d din · ra a a babını da tamamılc kaybetmistim ço arn ım 1 sen, ıyor, goz erımı hakkında benden bir =-y 0••• • 

- ere ey ? mlkro~ 1m E\ 1• t f ı :. · .. U d :.""' grenmış 
_ Filipovir ile lAf attık. · on ° as~. ' rve ~ e ra 1 ara- Annemin onun öltimünJen veya sağ- op yor u. gibi bu tarafa hiç yann.~mıyordu. 

s dık bulunmadıgına kanı olduktan ı ~ d h b d ı .. k"" l.. Artık b" dalı ·· ·· · ~'7 - Dur ben de gideyiın. eoı:r..· ıgın an a er a~ o mas: mum ~ ... ~. . - . _ır a goruşemıyece6"' Annemle çok az görlişebilecektim. 

B. ·a in • Anınterdama 'anr 'armaz, uçu- gıbi gelmıştı banıı... Binaenaleyh bu akcıam kı 
- ırnz sonra gı ers .. Sizi p . kad ta.kib ed fu "' sa zaman-- arıse ar eceo . mUz de oranın en mUkellef otellerin- Ben de lılingUr hüngür ağlıyordum. da. onunla anlaşmalıydım 
Ks'll karwa oturduk. Bir iti lU· Bir emrlnlz varsa söyleyiniz. den birine indik... !Idmiz de biraz sU.k.Onet bulunca r-n • 

' · .....,evamı va.tJ.. ~ 

YAZAN: Jl. Sam\ KARAYEL 

19 BirincildUıun l ~:~9 
Açı.lıı ,. 

Fiye.Uan ltapan.ıl 

Londra 1 ltertln 5.21 
New-York 100 Dolar 130.36 
Parlı 100 Frenk 2.955 
Mllını 100 Liret G.70 
Cenevre 100 lıvlçre fr. 29.14.75 
AmtıterdıM 100 Florln 69.3480 
Berlln 100 Raytmark 
BrUk.MI 100 ••••• 21.5075 
Atine 100 Orınrnl 0.9V5 
lofya 100 Leva 1.5!>25 
Prag 100 Çek Kor. 

13.5325 Madrl4 100 Pu.U 
Var90va 100 Zloti 

ludapSfl• 1°' Pınoı 23.6825 
aUkreı 10C Ley 0.965 
aeıoralll 100 Dinar 3.1575 
Yokohama 100 Ye" 3L045 
ltokholnt 100 hveç Kr. 30.92 
Meakova 100 Ruble 

•iHAM V~ TAHViLAT 

Türle Borcu I, 11, Ill peşin 19.-
5 Ergani 19.7., 

1938 %5 ikramiyeli 19.2::> 
Sivas - Erzurum Il 19.-
Sivas - Erzunım IV 19.-
Sivas - Erzurum V 19.-
Slvas - Erzurum VI 19.-
Anadolu Dcmiryolu 

5 Mümessil pe~ln 37.7 
Tilrkiye Umumi Tiyatro 31. 75 
İttihadı Milli TUrk Sigorta 

Şirketi 20.25 
~ji 0.92 
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TIUfl 8.&8.&B. · . · 41üdea1 

Hükômetin Yumruğu "Afrodit,, Mahkemede· 
Muhtekirin Başında llalatya mebusu Nasuhi Baydar rinde Cemiyet kütüplıar.esi 86.hibf 

tarafından fransı:ıcadan tercüme e- Kasım Efendi tarafından açık resim 
dilen Piyer Loysun Afrodit isimli lerle basıldığını, halen rumca ve er-

BU)iik Röportaj No. 4 fi .J , , Yuan: PABUK KtlÇVK 

Şimdi Bir Tavsiye Llztm 
iki gün beyhude dQlapm, galiba komisyÖn 
çıkacak iş olmadığı içi• ki ••• ilir kmt 

bile kop••=edrn 

[8-t tarafı G bıd .,.,.,,_.] lkulede birkaç fabrikacıktan başka eserinin. tilrkçe ~~·~ müdd~iumumi- menice nüshalarının piyasada satıl· 
mandaııberi sarfetmekte oldulu aa- nesi vardı! Balbuk1 bugün mensucat llkçe müstehcen gorülerek pıyasadan jdığmı, ayni eserin Aııkarada "t.nus,, 
nayilefme hamleleri de l'B.Zi7eti lehi· saııayiimiziıı büyüklüğünü biliyorm. toplattınlllll§ eserin tabii Semih Ltlt guetesinde de bir müddet evw! tef· 
mize olarak e8&8lı bir plrilde •lah et- Bundan bqka tediye iınkanJarımız fi ile basan ma~baanın sahibi Kenan /rika edildiğini; eseri, Fransada neŞ4 
IDİ§Ür. Bugtlnktt COm.burtyet TUrtd • da vardır ve yamı daha genijliye • Dinçman aleyhıne de dava açılmı§- redilen yirminci asır ansiklopedisinin 
yesi İmparatmluk Tl1rk1yeal deii1 • cektir. tı. DUn akşam bu davaya bakılmağa yWaıek ilmi ve edebi blr eser olarak 
•·Geçen Umumi Harb zun•nmdakl Türkiye Cümhuriyeti htllriimeti Asliye Yedinci Cem mahkemesinde tavsif ettiğini söylemiş, bu nevi e • 
'l'iiddıye ile bugünktl ftrkiyeyl mu· imparatorluk devrindeki jandarma ha1Janmıştır. M'lerin de tıbbi ihtiııas eaerleri gi· 
a,aıye imlWı yoktur. 'l'lrkiyenin hükfiınet değildir. tktısadi bir dev • Tabi Semih Liıtfi, dava ..evrakında bi mu.teheıen ve mugayiri &r ve haya 

Yolda uzun boylulan görilııce ıbii-' e.,,a. X. K "1 aual Jdda111, lmp-1 >C:üu~ .. ~ vaziyeti 1929 dan· lettU:. k_endiai ~çin i§&ret ~~ ·~n. Par- addedilemiyeceklerinden bahisle, eh· 
tlbı bütün llinirleniyonım. Şeytaı;ı: -----~pıa- .ımıw-u- beri~ derecede mtisaid Spek~ona Mey~ Vennl~eceilz sıh Ketı!yan,,_adına ıtıraz ettikten li vukufun üniversite Edebiyat 

- Şunlann bacaklarmdaıı kea 1rıelı.. ela tll!lier' b' ı ett•, tlUlüan ~ w lllrtlıarla ınklpf etmektedir. . SpekUl~yona m~ade ~yec~ • BODra, ~yle sou. ba§lamıştır: .. fakültesi profesörlerinden olmalan 
eline ekle diyor. uJetrak •iffim · ...- Jleveudmma Anıyor f!z-~ tedbirler biJh•esa ik- -:-~. ed~bıyatının. ~ ~- lüzumuna işaret ettikten sonra HU -

_Ne yapmalı, itfaiyeye D&8ll gir· Haamefeadi bmi iyice dmlectildm .Daba -pndiden temin edllmiı bir tisadt ~alıyette. o!acak~r. Mal m~v- rodıt,, ını bır gün olup Türkıye adlı- seyin Cahid Yalçın, Hüseyin Rahmi 
llleli ?.. llOlll'&: gak fazla inu:Uanmız vardır ki bun· cud d~~ celbın_ı. temin edeceğiz. yesi huzurunda benim müdafaa ede- Gürpınar ve Halid Ziya Uşaklıgil gi· 

İstida ile müracaat et.sem, etsem -"nt•li•iz ae•eoe'! diyel80l'dıı. m .döriz ihtiyacımızı tamamen ve Bunun ıç~ akredi.ti~er de. ~rmak- ceğim hatınma gelmezdi. Bu eseri bi kimselerden mürekkeb olmasını 
amma .. biliyorum beyhude ... Boy me- - Orta... hatta ziyadeilile temin edebilecektir. ~yız. İs~y~~ler gıdıp alabıl~~ler .. De- ehli vukuf olarak tetkik eden İbra - ve bu gibi uvatla edebiyat ileml 
seJoainden reddo1 ....... .mm.. _O halde, it:fai)ııede :ne ppacak- Velıeli: rı sanayn ıçın 75.000 İngilız lırası him Hakkı Konyalı ile, eskiden neş- .. t "bl . d ak d 1 ...., ~· · · · · tahs' tti d'k O ı SelA "k mun esı erın en ve a em men 

Kul aıkı§lllayınca Hızır yetişmez sua!_. Seni J)ıenhbeDka tawiye ede • - Ergmu bakır mademmiz buse- 18 e r ı · sman ı ve anı ı rettiğim "Perşembe mecmuasında bl d .. kk b b' h te 
derler ... Ne doğru imiş ... Tesadüf bu ybn.. Be iBtihselita b&§lamıştır. Senede as- bankalan % ~il~ muamele yapmağa yazı meselesinden a~ız açılmı§tı. s~ arın ~ mure e ır ey~ Y' 

Kö 
-" n-"'-de eski Kastanıonu Şimdi öp behenm elini.. pri 9 bin tmı bakır verecek olan bu hazırdırlar. Şımdıye kadar% 25 - 30 1K d. . . b dan d la bana · - _ nıden tetkıkat yaptırılmasını ıste -

-ebusu Refike rastlıyor hemen ya· Hakiki menıuriyıet anyan biria için teeisatımınn bize temin edeceği dö- a re ı ı ar ı veren er §ım ı ıo b' ld - 'b' k d" . h'l b mış ır. 
ya pn& wt'"''u k d"t'f f k 1 . d. a 2 en ısının un o yı ıg 

1 

. t• 
"" ' ·ı . 1 rın· halled b'l klerd' ırarı o ugu gı ı, en ısı e ı ve u . .. . 
h•a•yonım Denizbank itfaiyeden dUa iyi, iyi m miktan 700 - 750 bin Sterlindir. ı e ile ı e ı ece ır. h usta .. - 1 k ı::.1...· t· Kısa bır fasıladan sonra, mm!deı· 
_. . Yin dün kadar tak . . ~ 70 us soz soy eme sa ö.llıye ıne i . b. l d .. 

- Refik beğciğim, ai7.den büyük amma.- Bizim ~ öyiıe mi ya! ... Bu öyle bir rakkamdır ki dUne kadar "k : gU ebu . bet mas56pnmıi o • malik te değildir. "Afrodit,, bütün umumbe Hicadı, gazete er e mı ~tn:ı~a-
bir istirhamım var. Hemen cevab verdim.. dış ticaret mUvazenemizde mevcuj ı en u n nıs ıo ya nmış . . .. . . . sını yan e en zevatın rey erını ıs-

- Estağfunıllah .. söyle bakalım. - Hammefendiciğim.. •Mlremza ve dahil değildi. tir. ~~rli deriler fi!a~nın çok .yük - dünya dı~lerıne tercume edılmı~ır. timal etmiş bulunmalann~ dolayı 
Yine ne derdin var?.. nasıl tefekkür edeceğimi llilemiyo • - Krom ihracatımız 1938 de 208 ~ldi~den ~dı. ~lbukı ~e~- Ayrıca, ~~zde de:~ ~e e~el _turk- kanunen ehli vukuf tayinlerıne im -

_ İtfaiyeye girmek istiyorum. rum. Denizbank iyi, çok iyi amma.. bin tona baliğ olmuştur. Fiyatlarda 11!. deriler te~f~ nısbeti 17.8.m edildı- çeye u:cume edılmı§tır ve hıçbır gU- kan olmadığını söylemiş, Üniverıdte 
Eski b sun gözleri fal taşı gibi bendeniz itfaiyeyi tercih ederim ... dört beş ay evvelisine nazaran kay- 1 gı kadar degıldir. Normal zamanlar- na takıbata maruz kalnıamıştır. Bu Edebiyat Fakültesi profesör veya 

açıldı . .;:i uba.ştan qağı hayretle Tahsilim oldukça var .. eh çalı~ca • dedilen tonda 2 İngiliz liraaı tereffil ı ~i fiyatlarla mukay~ edilmeli • işden anlı yan mütehassıslardan mü- doçentlerinden kürsüleri itibarile bu 
llizdil.. ğıma da eminim ... İtfaiyede bir de 400 bin Sterlinlik bir fazla döviz te- dır •. Yoksa ihracın mennınden sonra rekkeb bir heyete eser tetkik ettirile- hususta söz söylemeğe sallbiyeti o-

- Ne var? •• Ne münasebet dedi. mekteb var .. inşallah kendimi amir- min. -etmektedir. vakı anormal su~ut mukayese esası cek olursa, bu hususda söyledikleri - lanlannın yeniden tetkikata memur 
_Hiç ipizim de.. lerime sevdirir .. o mektebe girerim.. - Buğday istihsalatımız geçen olamaz. c.~u Ame:ıkadan ge~cn mal t - mizin sıhhat ve mahiyeti anlaşılır. edilmeleri talebinde bulunmuştur. 
_Peki itfaiye ne münasebet?- altı ay okuduktan sonra sayenizde l- senelerden fazladır. Her ne kadar 938 l~rd~n 1~ 25 prım almak ıse yepye- Kıymetli ediblerimizin son toplanma Mahkeme, üniversite rektörlüğün .. 
_ Oraya kolaylıkla adam alıyor- mir muavini olurum.. de az ihrac etmişsek te bu sene her m bır işti~: ~inaen~leyh bunup -~eç~ hadisesi üzerine gazetelerde neşret- den, ehli vukuf olmağa sa.llhiyeW 

........ a ta. İyi kalbli kadıncağız: ihtiyacımız temin edildikten sonra a~laı;Ia ~orulen fıyat tereffulenle tikleri yazılardan bazı parçalar oku- bulunan beş kişinin isimlerinin isten-
-- · p ki ı iste dedi be 1939 · d ari 100 b" to hıç bır alakası yoktur. Bu memleket-- Peki 0 halde tavsiyeye ne lü- - e , nası rsen, .. n senesın e asg ın n . . . .. yayım.u mesine ve bunlar tarafından eserin 

' Ekr Be b" kt b f la tab'l •· B da tak "be te dabakat en genış hımayeyı gor-
nım var? .• Bir istida ile müracaat emEk ye Beır mkei ~ yazayım.. 900az b" ~ teıl~egızı·k d.ö _ut l . rıhi n müştUr. Müstehlikin bu fedakarııgı- Bundan sonra Kenan basımevi sa- yeniden tetkikine karar vererek mu-
tl Hakikaten adam alıyorlar sen de - rem Y m · ın 18 r ın 1 vız em nıne z- .. .. ' bibi Kenan Dinçmana söz verilmi" hakemeyi başka bir güne bırakr.uş • 

' Beledi · · · Ek t ed kti muşkUI zamanlarda yardım gormek ~· I 
.ıeraite uygunsan alırlar.. - ye reıs muavını, rem me ece r. . . . . . .. Kenan da eserin 1911 - 1912 senele- tır. 

Refik Be ciğim te Sevencan, eminim hatırımı kırmaz.. Gerçi bu sene henüz ihracımız az ıçındı r. Halbukı müşkul zaman ge - ' 
1 b.-~~girilmi YNed~kaledı H~~~~~gı-~~~~~~~~~~h~~~~·~~~~ını~~~~n=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ıle delılsiz yor. er e 'l' n"'b• •. • yürU b . 

ki belediyeye girilecek. Siz Bay Mu • getirtti .. bir şeyler yazdı. Kapattı, ba- tile ittihaz edilen ihracın men'i tedbi- uzerıne yen u _san~!1 .~!?.1u~ - 1 b 1 
hittin ttstündağa bir tavsiye ıo.ue- na uzatarak: ridir. Maamafih iki uç güne kadar bu tur. Bu da ~u şubenın gor~~gu h~ - Devlet Demiryollan anlan 
derseniz bu İl olur. (Devamı var) memnuiyet kalkacaktır. t~ayBeyebalibdyık. olmb aeddığıntı dgb~sltennış-

. . . Ü .. ---··•• .. •••-•.................... - Pamuklarımızda da hem istih - ır. u a ıca en e ır er alın liill•••••••••••••••--••••••••• 
-:_- Bır kere ben Muhıttın stun : F t A İ • d sal fazla bP.m de fi atlarda mühim mak üzeredir. M~~men bedeli 1940 lira olan (10.000) kilo göztaşı 5/ 1/ 1940 

dagı tanımam, hem tanısam da tav Or CeD CSJD e f ki 'rd Bunl y ih bh . Pamuklu Men.~cat Meselesi cuma gunu saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilind& 
liye mektubu veremem. ar ar va ır. ar raç ce esın p kl hak ki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır · Y J J k D d te · ed"l k f lalıkla d amu u mensucat kında B . . . . . . . . _Neden, sizi mahçup edenın di- 0 SUZ U 3VaSJ en mın 1 ece az r ır. da d'" ündüğümüz tedbirler rdı u ı§e ~ek ıs~~~enle~n 14~ l!-1'8 50 k~nışluk .. ~uvakka~ temınat 
Ye mi korkuyorsunuz? Dahili Saaaylde lnkfp.f Bouş f " tlan '"iLsel . va r. ve k.anunun t;a.Yın ettigı vesaıkle bırlikte eksiltme gunü saatine kadar 

. ·-- . . ya ıya om .1'-~---mlf olması komısyona müracaatları lizımdır . 
. - Yoook ... Fakat prensw me~le- Dün UmrUk • . tthalA.t cebhesınden de bir ~k ıh- vesair malum.ede görillen tezayUt Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta 

&ı.. g muaye tıyacımızı daha dahilden tedank et - dolayısile Sümer Bank müesseseleri dır. ..10536 
Ne denir? Teşekkür ettim. Ayrıl - 08 başmemUrUnUn meğe başlamış bulunuyoruz. Bu me- memucat fiyatlan btı defa yeniden ·· 
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dım.. sorgusu yapıldı yanda KarabUk'tt baş~ zfkredebili • tesbit edilmiş bulunmak~dır. Bu fi- CÔksürenlere: Katran Hakkı Ekrem .:l 
Şimdi ne yapmalı?.. Ford acentasının Tophanedeki ser- ri~. Fil~akika ~arabük tc:sisatımızda yatlannın ağustosa kadar değişme-
Kimden tavsiye uydurmalı?.. best mahallinden satın aldıkları bazı hilen bır fınn ışlemcktedır. Bu fırın mesi için hükfunet tedbirini almış - H kk K t p t"ll • d d 
Böyle dtı!J\bıe düşUne giderk_en otomobil makine ve §&Be aksamile günde 3~0 to~, senede asg~ 100 bin tır. a 1 a ran as 1 &rl e var ır 
~~~,~~~~~~~~~~h~~~~~l~~~~~~d ~~~~~~~=========================== 
birsin~_z ... Kolej ~r~adaşım, sabık, Sı- 1 cüz'i resimle memlekete ithal ede- yakında _ıklncı f~ da~- ı?liyecektir. için de icabeden pamukları vereceğiz. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Bak Bulbülyan, li.hık_ Sedad.~l ı~ .. : rek hazineyi ızrar suçundan gayri Yalnız bır fı~ 11Iıyece~nı fanetsek ve kendilerinin Siimerbank fiyatları- Levazım ~mirlig" i Sabn Alma Komisyonundan: 
Si~n ö-~~beri belediye ~e ışı mevkuf olarak muhakeme edilen be§ ~ede 100 ~ın to~ az ıthal etmekle na uymalannı temin eyliyeceğiz. 

oldugunu bilirdim... Hatti gun~hı gUmrt1k memuru tlç hurdacı ve bir bır ~uçuk .mılyon ~ralık bir tasarruf Pamuk ipliği ihtiyacına da çare 1 - Açık eksiltme ile 8906 kilo pirinç alınacaktır. 
boyn~a tanıdığı bir-~~ vasıta.sile komisyoncu ile bir komisyoncu ma • temın etmıt olacagız. . buluyoruz. HUkfunet pamuk ipliğini 2 - Muhammen bedeli 3117 lira 23 kuru§tur. Muvakkat temin&.'h 
belediyeden bir .uru lf1 pazarlıkla 1 iyet memurunun muhakemelerine Bu suretle daha harbin başlangı - . getirecektir. 233 lira 79 kuru...~ ... 
aldığını duymuttum. aallye be§inci ceza mahkemeainde cında 3 - 4 milyon İngiliz lirası bir dö-1 Makaradaki vaziyet de bir husu- ~dar :=:nJ. '!{9::tıncum~o~!n:d!e y~~ata Vel 

Mal bulmq mağribi gibi yakuı- dlln devam edilmiştir. Dünkil celse- viz k~nç ve ta.sarnıfumuz oluyor siyet göstermektedir. Harbden evvel 4 - İstekli olanlann eksiltme gününde teminat makbuzlarını V• 

aa yapıştım. . de, ilk celsede bulunmayan Ara Ar- demektir. . . . büt~ makara ihtiyacım 1ngiltereden kanunen istenilen belgeleri komisyona betirmil bulunmalan. 
- Aman Slakcıtım, An& bır ri- I uer, Salamon Korel ve nya Gabay la- Memleketimızm sanayilepıe hare- temın eden memleketimiz harbden 5 - Şartname, evsaf ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gün 

~~ 1~~~~~~~~~o~~~~~~m~~~~·~ra~~~kle~~~~in=k=o=m=~=Y=~==m=~=·=~=a=~==·==·===========··=1=~=~"== 
- Ne imif. eöyle bakalım.. j da bulunmut, yalnız, komisyoncu muı dütünülmüt bir çok fabrikalar tatbikindenberi bu mallan Alman _ 
- Belediyede bir leim var •• Şunu Garbis namı diğer Karabet bulun • kurulmuş ve işlemeye de başlamıştır. ya ve ltalyadan almaktadır. 

bana halleder mlsln.. ı mamıgtır. Binaenaleyh, :S - 10 senedenberi itha- Haldı Bir Sual 
- Kaç bin liralık?. Celse açılınca komisyoncu maiyet !atımızın karakteristik vasfını te§kil , Şimdi İngiltereden mal gelebilir. 
- Yok c&nım öyle paralı, pullu bir memuru Ahmed Aktelin sorgusuna eden ve mühim bir yekfına baliğ bu- Hattl sattığımız malların bedeli ola-

it değil bu! .. Memuriyete girmek için devam edilmiş, hazırhk tahkikatın- lunan makine ithalitına ihtiyacımız rak bugün lngilterede 500 bin ster -
bir tavsiye mektubu anyorum.. daki ifadesi okunarak kendisinden azalml§tır. ling var, fakat bunları satacak 

- Fanıkcuğum, kabul olunmayan izahat alınml§tır. Bu sene kurulması mukarrer Kloi." ithalatçı bulamıyoruz. İngiltere % 

Devlet Deniz yollan işletme Müdürlüğünden: 
1 - İdare memur ve müstahdemleri için iki cinsten olarak satın abıo 

nacak kumaşlar açık eksiltmeye konulmu§tur. 

lletn&I Cinsi )111barnlllflll metre 

830 
205 

Paltoluk 

" 

fiyatı 

7,50 
2,80 

mahammen bedel 
Lira 

2475 
574 

2 - Eksiltmesi Tophanede idare merkezinde müteşekkil alını satına 
komisyonunda 21 K. evvel 939 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
de yapılacaktır. 

3 - Muvakat teminat 228 lira ve altmış ı:ıekjz kuruştur. 

inal, müddeti geçen taahhüd, §art -j Ahmed Aktelden sonra gümrük fabrikası makineleri gelmiştir. Ateş 110 -15 daha pahalı bile olsa piyasa
'anıesine uygun olmadığından red- muayene bagmemuru Nasuhinin sor- tuğlası fabrikası için fazla mevad it· da 100 % fark varken niçin buradan 
teduen ~a, ~d ~aydedilen temi. - gusu yapılmış, Nasuhi, muayene Si• haline lüzum y~~tur. Keza, kendir el- 1 getirilemiy?r_? B~tiln . bunlardan an
lat akçesı gibı yanı par~ çıkacak bır rasıncla iki Uç defa egyanın bulun • yatı çıkarma~ ıçın K_astamon~da ~u- laşı~ıyor .kı . ıthalit tıcaı:etimiz yeni 
it olaydı kolaydı. Tavsıye de bul~- duğu Tophanedeki serbest mahalle rulacak fabrıka dahı fazla bır mik- j v~ıyete ıntibak cdememı§ ve kendi
tuk .. ~utav~t ta. Fakat memun -1 gittiğini, memurları çok hassas gör- tar_ ifade etmez. Geçm_iş se~l~rde ol- sınd~n be~len.en ~dü gösterememiş-
ht _ıçın tavsıye bulamam. 1 düğünü, kendisinin de bu eşyanın dugu kadar sermaye ımmobilıze et - lerdır. Eğer ıthalatçılar kendilerin - 4 - .Nf.iınuneleri görmek ve şartnameyi almak istiyenlerin her giba 
SıBaktan da eli bögrUnde aynl- ı eatıt faturalarile muay~e edil et· meğe lüzum kalmıyor. den beklenen tanzim işini başannaz- malzeme mUdürlüğüne ve eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin yazılı güa 

lını:. yanın gümrük tarifesinde aid e:ıdu- 4 milyon liralık mal istihsal edecek larsa bunu biz yapacağız; fakat dev- ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı vesaiki bimllen komisyona müra • 
Bır gazinoya girdim,. okkalı_ bir ğu numaralara ve beyannamede mez. olan ~alat~a ~brikamız. da keza b_ir l~Ueştirecek d~~iz~ ~end~lerinin ye- caatlan. "10075,, 
~ft~~~ .. ~~gırme-~~~~~ta~dw~~~~m~al~~~ek~~~ih~~a~ili~lı~~~ar~=========================== 
~ .. çaresini düşünmege. bqladım .• iten sonra imza ederek ihracına mtt· tiyaçlarımız ise temin edilen krediler- me edeceğiz. G .. ··k M h f G ) K t l ... f t 
~dil.m, taamdım, nih~yet Bay eaade edildiğini eöylemiftir. le tatmin edilmekte ve ihracat döviz- ' Kahvede de iş böyle. Serbest pi- b I Lumru A" u :ı 1~~~S ebne I oKmu a!1 ıgı 5 dan-
~ Samiden, Bayan Saadete j Bundan sonra muhakeme diğ !erimizi bu ihtiyaca tahsise lüzum yasaya iş bırakılmıyor denilirdi. Bre- U ev azım mır ıgı a na ma omısyonun ani 
~ belediyeye tavsiye mektu • mevzulann sor~na dev~ 00:. kalmamış bulunmaktadır. zilya şirketini kaldırdık, fakat orta- Mlktan CinBI Muhunmen F. tık teminatı 
L ~~· ihtimal verdiklerimin mek tızere başka güne bırakılmıştır Türkiye Cümhuriyeti Bir .Jandarma da ithalatçı göremiyoruz. Bu sebeble Lira Ura 
-Peuun kapılannı çalmafa karar 1 - . • • - · HiikO.metl DeğlldJr ve yeni münasebetlerin teessüsilne ----------
~. Şar•bcdık l•r•kkl ediyor Bu kadar müsaid prtlar altınd~ kadar piyasada darlık hasıl olmama- 1500 Minder ve yastık '050 304 açık eksiltme !5/12/ 939 
~yhude yere iki gUn dolqıp pençe! İnhisarlar İdaresi piyasanın ihtiya· bulunulurken bir takım fesadcılar çı- sı için Ziraat Bankasına ehemmiyet kılıfı pazartesi saat 11 

~tim: ~akat gali_!Ja_ ~om~o~ ~ı- cını karşılamak için bir yandan şarab kıyor, bir kısım vatandaşlann ve bil- li miktarda kahve sipariş ettirdik. 500 Ekmek torbası 975 7' Pazarlık 25/12/939 
.... ~ ll olmadıgı ıçın hiç bınn- imal etmekle beraber ayni zamanda hassa sabit gelirli insanlann geçimini Gelecek başka mal da vardır. 1514 Kıyım beygir nalı ) pazartesi saat 14' 
'küçük bir kart bile koparama • memleket prabcılığını ileri götür • tazyik edecek hareketlere tevessül Hüldimet.ia Kat'i Karan 108 Kıyım katır nah ) 1342,20 101 Açık eksiltme 25/12/939 
~ mek hedefini takib etmektedir. ediyor. Buna müsaade etmiyeceğiz. Hul6.aa: Herhangi bir malın nok • 123000 adet mıh ) pazartesi saat 10 

ihayet bir arkada§ım: İdare Fransanın meşhur Bordo ve Bu gibiler, Umumf Harbin hatırala • sanlığını çekecek değiijz; hükfunet ı - Teşkillt ihtiyacı için yukarda pterilea. 8 kalem egya eksilt • 
'1ı N. K. (•) Hanımefendiye git .• Burgonya ~plannın imalinde kul- nna dayanan harb neslidir ki eski ile l~ım gelen her kolaylığı gösterecek- meye çıkanlmıştır. 
~it taşında oturur. Yalvar, yakar. !anılan nevılerde üzümleri Tekirdağı yeni arasındaki farkı hiç görmemek· tir. lnşaat malzemesi, demir için ve- 2 _ Şartname ve nUmuneleri komisyondadır. Görtllebilir. 
~ lllerhametlidir .. ~derdine mıı ~abrikası .~deki nümune ba - te, lde~ Umumi Harbdenberi geçen ~ir ith~at maddel~. için dövizle te- 3 _ İsteklilerin gün ve saatinde bizalarmda milrtan göat.erilen temi• 

k:\k çare bulur •• dedi. gında yetiştirmış, bunlardan tecrübe 20 seııelık de\Tede uykuya yatıp bu diye edilecek akreditifler temin edi- nat makbuzlarile kanuni vasikalanm hlmilen Galata Gümrük cadcM:lıl 
(;'"-= şa:-apları imal etmiştir. giln uyanmışa benzemektedirlP.r. yoruz. Normal iktısadi her kolaylığı Veli Alemdar ban ikinci kattaki komisyona gelmeleri. "10079a 

h.:.? Deni 1119 tuımadJlt llalcle aa- '.3u şarapmr Fransız şaraplarına Bugünkü şartlar umumi harb pıt- göstereceğiz. İmkan nisbetinde ve _ __ .. -·- -~ _ .. _ E!LL •• 
~ tavsiye veren bu saygı ~ yakın bir nefasettedir. Aynca daha lan na uymaz. makul her yardımı yapacağız. ı ederek halkın geçim şartlanm tazyi- kars da Rilihlı elimiz uzanacPT.t.tr- •, 
~ mU~ ~ lıunml yınni bes ııevi Avrupa üzümleri ü- Yemene kad:ır manifatura gider. Fakat fırsatcu maksadlar takibe- ka ve kendine haksız ve muhtekirane Vekilin bu beyanatından •A:' Ml8!' 

l°=') '1'. zerindt'll tecrübeler yapılmaktadır. ken imparatorluğun Adana ve Yedi- den umumi harbin hatırasile hareket J menfaatler teminine kallnpnlara lanbya nihayet vcrı•6"Ja. ' 
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kl!LMAC&J DEVLET DENiZ YOLLARI lŞLETMESI *' .[ _A_s_k_er_lik __ lş_le_ri __ J 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 UMUM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI Selimiye Tilnıen Askerlik Daire· 

.................................................... sinden: 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 ! ı•ı•ı l 1 ı•ı 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 ı•ı 1 1 1 ı•ı• 
5 ., 1 1 ı•ı :•ı 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 ı•ı 1 1 

' 1 1 1 ı•ı 1 1 1 1111 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 ,. 
9 ! 1111 1 

1 11111~1 l~I 
1 (J ı~ı 1 1 1 l 1 1 1 
Soldan sa.ğ:ı: 

1 - Me.~hur bir şairimiz. 
2 - Üye, Bir çalgıyı iyi çalan. 
.3 - Dcmiryolu inşaatında yapılır. 
4 - Fasıla, Bir kazamız. 
5 - Dudak, Elbise. 
6 - Memnun olan, Rabıt edat1. 
7 - Mnsseder, Bir isim. 
8 - Katile yapılan rica. 
9 - İlave, bir nota. 

10 - Bir esrarı ö!;rrcnmek. 
· Yukarıdan aşat;'lya: 

1 - Harbde alınır, Maymun. 
2 - Paylamak. 
3 - Utanan. 
4 - Fırtınalı. 
5 - Esas, Kışın yağar. 
6 - İzmir civarındıı bir ada. 
7 - Yapar, Eski bir çalgı. 
8 -- Bir meslek, Namaz kıldırır. 

9 - Balık tutulur. 
10 - Fransızca "Göt,, , ikinci har

fimiz, tıave. 

. DüoıKil bulmacamızın halli 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BAŞ 
DIŞ 

NEZLE 
GRiP 

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

• - • ~ .. 1 \: • • '.:. ~ • ~ t 

Milli Reasürans 
Türk Anonim Şirketi 

Föniks dö Viyen ve Türkiye Milli 
Sigorta Devir Bürosundan : 
Hali tasfiyede Lö Föniks dö Viyen Türkiye Milli Sigorta Şirketle· 

rinde sigortalı olup ta bu ~irlietlerin tasfiye haline girmesi üzerine tktı
sad Vekaletinin 20/10/1936 tarihli kararnamesine tevfikan sigorta mu -
kavelclerini başka şirketlere de\.Tetmek üzere şirketimiz devir bürosu ·a 
müracaatta bulunmuş olanlardan aşağıda isim ve mukavele numaraları 
yazılı e~hasın nihayet on beş gün 7.arfında şirketimiz de\ir bürosuna mü· 
racaatla muamelelerini t.ekemınül ettirmeleri, bu müddet zarfında. müra

İdaremiz memur ve müstahdemleri için satın alınacağı ilan olu
nan ve talibi çıkmıyan iki cinsden ceman 640 metre kumaş 5 K. Sani 
1940 tarihine müsadif cuma günil saat 10,30 da Umum Müdürlük 
alım satım komisyonunda pazarlıkla satın alınacalcbr. Muhammen 
bedeli 2000 lira olup muvakkat teminatı 150 liradır. Şartname ve nü
muneler her giln Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin ya-
zılı · n ve saat~omisyona gelmeleri. "10540,, 

caatta bulunmıyanlarm bu ilinden sonra vaki olacak müracaatlannın hlo ==================================================== 
bir suretle nazan dikkate alınmıyacağım ,.e Poliçelerin.in adreslerine iade 
olunacağı cihetle ali.kadaranın muayyen müddet zarfında Yeni Po~tane 
arkasında kain Türkiye hanında Mll..Ll BEASVRANS TVRK ANONİM 
-ŞİRiili"Tİ, FÖNİKS ve TÜRKİYE MtLLI Sigortalan ,devir bürosuna 
.müracaatlan ilin olunur • 

İsim Sigortalı bulunduğu şirket Muka\·ele No. 

Bay Mchmcd Arif Türkiye Milli 5541 

" 
Şevket Önçen " " 4643 

" 
Haris " " 5554 

" 
Abdülmecit " 

,, 3~5 

.. -lstanbul Valiliğinden : 
Koskada yeniden inşa olunacak ·ilk okula tahsis edilmek üzere 1295 

tarihli kararnameye tevfikan istimWc edilen yerlerden .Mimar Kemaled
din mahallesi Börekçi sokağı 6 parsel, eski 1 yeni 1 kapı numaralı bah· 
çeli ahşap evin sahibi Şerife Akile tarafından yapılan itiraz, Şehir Umu
mi Meclisinin 27 /Xl/939 tarihli toplantısında tetkik edilmiş ve evvelce 
takdir olunan 4695 lira bedel mahalli rayice uygun görüldüğünden bu 
bedelin arttırılması hakkındaki itirazın reddine karar verilrni§ olduğu, 
bu itibarla mal sahibinin mUracaatla takrir vererek istihkakını alması, 
aksi takdirde kararnamenin 1298 tarihli fıkrai mahsusası hükümleri 

Askerliğini yapmamış olan 316 : 
334: (Dahil) nakliye, 316 : 335 (Da· 
hil) muhabere sınıfına mcnsub erler 
celb ve sevkedileceklerdir. Şubeeırde 
toplanma günü 26/12/939 dur. Bu· 
nun için mükelleflerin vaktinde şu· 
belerlne müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu celbde bedeli nakdi alınmıya • 
caktır. 

lrc!!~ö'!'!~ n~'!!:ı';~ lıan Münir Çağıl taraf ındnn 
ansızcadan Türkçeye nakledilen 

( YIKILA.N GURUR ) ismindeki 
omanı kitapçılardan arayınız. 

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

ZAYİ 
16 ili 17 Birinci kanunda Anknrıı 

ile Haydarpaşa arasında içinde as • 
keri vesikalar ve bazı mühim evra • 
kı~ bulunan para cüzdanımı kaybet· 
tim. Para bulana aiddir. Evrak gön· 
derildiği takdirde ayrıca memnun 
edilecektir. 

Emekli yüzbaşı Saim Çevi1' 

1 GI RJ Ai'fi Si PlEIEl•I E 
R\?!11 LIAI OIRIM:AIN 
A!DlA LIEITl•ı•IRIE 
M!AIMI \IHlA TIUINI• 

5 oı~\E IBıEl•;•ITIAIN 
F!B TIAiMIAIMl•IVIE 
ÖIFI IKl•ıN\OIHIUIT 
NIAI t iMl.\llU RIOIT A 

" 
Fuad Oğuz Şeşen " " 5693 tatbik olunacağı ilan olunur. "10534,, 1 

" 
Hüseyin " " 

5879 

" Osman Fevzi Föniks dö Viyen 12.018.71 P. T. T. U. Müdürlüğünden : 

Bl l IFIAIDIEj• IRl• iM 
AIL!AIK!A!V EIRIMIE 

.. - - _,L _ .. · . •. 

" 
" 
" 
" 
" 

Kırzade Mehmed Sabri " 
Elyezer Rocliti " Kabriyel Jurden " Jomtov Sazbon " Mitakides " 

. " ,, 
" 
" 
" 

12.018.327 
12.015.796 . 

522053/12.015900 
12.016.966 

5264 72/12.016.028 

İdaremize 1125011 lira aylık ücretle bir yüksek mimar alınacaktır. 
Talihlerin istida ve evrakı müsbitclerile birlikte 2/1/940 tarihine kadar 
Ankarada P. T. T. Umumi Müdürliiğli Mua.melat Müdürlüğüne müraca-
atları. "6334,, "102-15,, 

' t " ~(' • (r• ' , • ! 0 : , ...:, "• , , • o( r. ::~ ' • • I • . " . " 

ile SABAH - OGLE - AKŞAM Her Yemekten Sonra Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayımz. 
• • • , - 1 • • : • • - .·,. "' • ~ .. • • 05 ;· .:~- ·- .... _ ..... 

K O K--.. 
/Memleketimizin en büyük sanayi mü
ssesesi olan KARABÜK Demir ve Çelik 
· brikalarını çıkardığı ve Alman kok
. rı gibi kuvvetli teshin KOK KÖMÜRLE

ftlN I müessesemiz tarafından satışa 
hdiyoruz. 

'Filli Depoda teslim 26 lira 25 Kurustur 
VEHBi KOÇ ve ORTAKLARI 
Galatada F ermeneciler No.90 Telefon: 40977 

Depo: Kuruçeşme. Telefon 36/208 -

lstnbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Silivri limanının tnrattırılarak temizlettirilmesi, eskiden nıevcud dö

'ctlııtünün imal ve ıslahı ile mendirek inşası kapalı zarf usulile eksiltme:· 
. ~ konmuştur. 

Tahmin bedeli 9997 lira 25 kuruştur. % 7,5 teminatı muvnkkate 
•

1749,8011 liradır. !hale 29/12/939 cuma günü saat 15 dedir. 
Talib olanların teminatı muvakkate makbuzu veya banka mektub • 

ıarı ve diğer vesaiki muteberelerile ve bu işe dair Münakalat Vekaletin
den alınış oldukları fenni ehliyetnamelerile birlikte teklif mraknlarını 
2490 numaralı kanunun 32 nci maddesi hükümlerine uygun olarak ka -
palı zarfla ihale saatinden bir saat evveline kadar Gıılatada nhtım Uze
rindo İstanbul Mıntaka liman reisliği binıısmda müteşekkil komisyona, 
şartnM>.e Ye pl8.nlan almak istiyenlerin idare ~ubesine müracaatları ilan 
olunun "10357,, 

ADEMİ İKTİDAR 
v e BELGEVŞEKLiGiNE -

HORMOBIN 
Tabletleri her ecz aned e bul unur 

(Posta kutusu 1255). Galatı, lstanbul 

Orman Koruma Genel Komutanlığı 
İstanbul Sahnalma Komisyonundan : 

Cin.si Miktarı İhale tarihi ---·--- ---
Makarna 4000 Kilo 25 I. Kanun 9S9 Pa.zart.-i saat ·.ı 4 
Şehriye 2000 11 ,, ,, ,, ,, 

Kuru üzüm 2500 ,. ., ,, ,, ,, 
Bulgur 9000 ,, ,, ,, ,, 11 

Zeytinyağı 2000 ,, ,, 11 ,, ,, 

Zeytin tanesi 2000 11 ,. ,, ,, ,, 

Beyaz peynir 2000 ,, 26 I. Kanun 939 salı Enat 14 de 
Toz şeker 2500 ,, ,, 11 ,. ,, 

Tuz 3000 ,, ,, ,, ,, ,, 
Sabun 2000 ,, ,, ,, ,, ,, 
Çay 40 ,, ,, ,, ,, ,, 
Marin Lave kömürü 75 Ton ,, ,, ,, ,, 

Y. On iki kalemdir. 
ı - Orman Koruma Talimgah ihtiyacı olan yukarda cins ve mik • 

tarlan yazılı on iki kalem erzak 2490 sayılı kanunun 46 ncı madde~inin 
"A,, fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı yukarda gösterilen tarihlerde Sirkeci • Dcmirkapıda· 
ki Orman Koruma Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi her giin komisyonda parasız olaı->tk gö · 
rülebilir. "10530,, 

Her eczanede bulunur . 

Sıhhat Vekaletinin ~salını Jıııiıdir· 

İnhisarlar U. Müdürlütündcn s 

Cinsi Miktarı 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. · 
% 7,5 te. 
Lira Kr. 

EksiJtnıe~ti 
ş~. -- . 

Sigara makine • ı4. 
kolası 20000 kg sif 3650 - 273 75 Açık e~~1tme 15 

Filtre Bezi 600 adet 4146 - 310 9~ Açık eksııtnıe Jllil'· 
I - Şartnamei~ri ve Filtre bezi nUmunesi mucibince yuknrd:l . 

tarı yazılı 2 kaiem t§ya µ.çık eksiltme usulile sa.tın alınacaktır. aııtıer1 

II - Muhammen be(Ie.Jleri, muvakkat teminatları, eksiltme 5 

hizalarında yazılıdır. , ?JUl>f'.' 
III - Eksiltme 12/1/04.0 c1.ıma günü Kabataşta Levazım ,o 

- yaat şubesindeki alım kom!syonı:nda yapılacaktır. aıınııbile~· 
Sahibi: Ahmet Cı.:m:ılo ~ARA<,,'OCLU IV - Şartnameler her gUn sözü geçen şubeden parasız 

16 ği gibi filtre bezi nümune.si de görülebilir, t.O ' 
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