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Her Yerde 5 Kuruş 

Milli Şef Malatya Yolunda Son Deniz Faciasının 
Cümhurreisimiz -Dün Kayseride Mesulleri Kimlerdir? 
Mühim Tetkiklerde Bulundular 

Dikkate Şayan 
-ı· . 

Bir Münakaşa 
Bir aralık eski Roma 1mı>ara

torluğu mirasını dava ederek bü
tiin Akdenlzi kendi lıavuzlan gibi 
tesahübe kalkmış olan İtalyanlar 
orada ha~·ati haklannı temin e • 
decek bir ınlivazeııe ile iktifa et
tikleri takdirde ümi4 ederiz ki, ne 
Ak<leni:ıde ayni derecede mukad· 

·de. hayati menfaatleri olan sair 
devlt'ltlerl kuşkulandırırlar, ne de 
demokrasilerin mlimaneatine uğ • 
radar. 

Milli Şefin son yurd seyahatten.le EniacuıdA çeldlmft nıslmlerl 

Sivas, 26 (A.A.) - Reieicüm
hur İsmet lnönUnU hamil olan 

hususi tren saat 18.09 da şehri· 

tevakkuftan sonra Malatyaya 
doğru yoluna devam etmiştir. 

Meğer Hiç Bir Sigorta Kumpanya
sının Sigortalamadığı "Kızılırmak,, 

Vapurunun Sürati 4 Milmiş 
21 Kazazadc Gemicinin Bedbaht 

Ümidi erini Dalgalardan 

Lostromo Refik Ziya
nın minimini kızı 

Güler soruyor : 

''Babam Ne 
Vakit Gelecek ?,, 

Hala 
Aileleri Kara 

Kesmediler 

Kayseri, 26 (A.A.) - Milli 
Şefimiz bu sabah saat 9.05 de 

mize muvasallt ve yanın saat ( Sonu s üncü sayfada ) Karadeniz, hain Karadeniz, insafsız ._ ____________ ._ ____ ._ _____ .;.._.-.&Karadeniz, Kızılırmağı da 22 tayf asile 

Istanbul Komutanı 
·:Korgeneral Halis 
Bıyıktay Vefat Etti 

yaladı yuttu. 
Bir iki beyanat, üç be§ vah vah, ö

len gemicilerin sürünıneğe bıraktıkla· 
n aileler için yedi sem satır yazı .• 
sonra yeni bir kazaya kadar sükfit .. 

Dün akşam Kızılırmak vapurunun 
22 tayfasile sulara gömüldüğü zarr , 
beynimden vurulmuşa döndilm .. Yı .. w ,3otda yukarıda birinci çar.krı İbrahim Yusuf Kaya, sağda ikinci kaptan 
dedim. 22 ocak söndü, 22 aile reiSı:>iz Yusuf Mehmed, altta sUvari Hasan Şakir, ortada makine lostromosu 

[Sonu 7 incide] Refik Ziya, se\imli ~ocuğu GWer'le beraber 

S:inlsanrli '.A Ackor-lol!İ fıovyot 

Girmişler Topraklarına 

( Sonu 3 iincii sayfamızdu ) 

1 
Gölge Müsabakamız 

Abidelerimiz : No 6 

Bu nedir Ye nerelledir! 
Cevap: • • • • . . . . . . . .. . . . ' 

.. 



Sahife : 2 ~ YENi 11.&BAB az __ CT5 7 

Bu sözler, ensar reislerinin ümid- dahil olarak buradan Uç güne kadar 

Manifatura ithalatı 1 OKUYUCU 
ltalyadan Mal Getir- - · • • 

mekte Hiç Bir DiYOR Ki 
Mahzur Yok 

Hazreti Ômer T avnssut /cin • 
Hazreti Ebubekire Gitti 

-19-

}erim tamamen kırmıştı. hareket etmelidir. Hatta sen bile be- Şehrimize süratle manifatura ~ - Memurların Lisan 
Zamları Şimdi ne olacaktı? raber gideceksin. Ancak Üsam.eden yası ithal etmek için allkadar ma -

Eğer Üsaroe ile bütün kabile reis- senin için müsaade istiyaceğim. E- kamlar tedbir almaktadır. Mıntaka İsmini neşretmemizi istemiyen 
leri Medineden uzaklaşırlarsa burada ğer razı olursa o zaman burada kala- Ticaret Müdürü Avni dUn İtalya, İn- bir okuyucumuzdan şu mektubu 
yalnız kalacak olan Ebu Bekir acaba tilirsin.. giltere ve diğer bazı memleketlerle aldık: 
kendi aleyhlerinde herhangi bir ha- Ve sonra arkadaşına ensarın fırıl- iş yapan manifatura komisyoncula- "Yeni barem kanununa göre 
TekE'tte bulunmaz mıydı? claklarını, Osameyi ne maksadla Me- rını toplamış ve kendilerine bazı ma- Devlet hizmetine alınacak memur-

Bıınun aksi ne ile sabitti? dıneden uzaklaştırdığını izah etti. lfunat vermiştir. ların lisan zamlarını verebilmek 
Erısar, bu endi§eli düşünceler için- Hazreti Ömer işin içyüzünü bu su- Bu esnada yapılan görüşmelerde içın bir komisyonun teşkilı l8.zıın-

öe Meclineden ayrılmamağa azmede- retle vakıf olunca Hazreti Eblıbeki- komisyoncuların da manifatura tile- gelmektedir. Beş aydanberi mevkii 
rek yeni bir plan daha kurdular. re hak verdi. carları ile bir anlaşma yaparak itha- tatbike konulmuş olan bu kanuna 

Ve bu planın tatbiki için de Haz- Derhal kendisini merak ve endişe latta bulunmaları kararlaştırılmıştır. I göre yüzlerce memur alındığı hal-
reti ömeri alet etmek istediler. He- içinde bekliyen ensar reislerinin top· ı Diğer taraftan dün bir gazetede de bunların imtihanları _her ne _ 
men gidip onu buldular. hmdıkları mahalle gitti. İtalyaya klering hesablarından 6 mil densl' komisyon teşkil edilıniyereı.-

Hazreti ömerin halife Hazreti Ebu Halifeyi, verdiği karardan döndü - yon lira borcumuz olduğu \'e bu se - geciktirilmekte ve bu memurlar 

• 

Tuz istihsalatı 
lnhisarın Memleharı 

Gittikçe Randımanını 
Artıyor 

İnhisarlar idaresinin tuz istihsal 
mmtakalarında elde ettiği randıman 
her sene muntazam bir şekilde art -
maktadır. Aldığımız haberlere göre 
Koçhisar gölünde son yıla aid istih -
salat bu ayın dördünde hitam bulmuş 
ve istihsalit miktarı son üç senede 
olduğu gibi bu yıl da artmıştır. Fil
hakika bu gölden tuz çıkaran iki tuz
ladan Yavşan tuzlasının bu seneki is
tihsali 31.000 tonu, Kaldırım tuzla
sında elde edilen tuz miktarı ise 
11.000 tonu bulmuştur. 

Yavşan tuzlasında 1937 de bu se
nenin 31.000 tonuna mukabil ancak 
24.000 ton 938 de 28.037 ton. Kaldı-Bekir üzerinde olan tesirini bildikle- remediğini, binaenaleyh ordunun Ü- bcble lta1yadan manifatura ithalatı- mağdur edilmektedir. Gazeteniz 

ri için fınldaklarına onu vasıta kıl- samenin emri altında hareketi ve o- nın mümkün olmadığı hakkında yan- vasıtasile Maarif Vekaletinin na- rım tuzlasında da bu senenin 11.000 
mak istemişlerdi. r.unla beraber de ensarın gitmesi lü- lış bir haber çıkmıştır. zarı dikkatini celbetmenizi rica tonuna mukabil 1937 de 5.105 ton, 

- Ya Ömer .. dediler. Peygamberin zıımunu bildirdi. Ve: İtalya ile olan klering hesabları bu ed · 1938 de 7.268 ton tuz istihsal edil -erım.,, 
halifesinin yanına git. Üsameyi ve o- - Emirilmil'mininin hakkı var, de- memlekete artan ihracatımız sayesin ._ ____________ ,.. mişti. Bu seneki tezayüd nisbeti Yav 
nunla beraber de bizim hepimizi Me- di. Ben de bu fikirdeyim. de günden güne lehimize inkişaf et- MAHKEMELERDE: şanda % 8, Kaldırımda % 34 tür. 
dineden uzaklaştırmak istiyor. Bu, Ensar reisleri için artık inkiyad - mektedir. Bu sebeble !talyadan it -

1NHiSARLARDA : doğru-bir iş değildir. Biz söyledik, an- dan başka yapacak bir şey kalma - halat yapmakta hiçbir mahzur gö- Kardeşile metresine 
]atamadık. Sen de bir kere söyle. E- mşıtı. rülememektedir. hücum eden suçlu T b"A k k k ı· . 

ed lak S ·· ·d ı k H t· öm · a ıı anya a ıtesı ğer sana da israr er ve mut a on umı o ara azre ı enn vvvv Kardeşi tapu katiplerinden Haşimi 
~itm_ek. lazımdır derse o zama? bizim tavassutu~a bağla?mı~la~dı. .. IKTISAD iŞLERi : katil kasdile cerhetmek suc;u ile mev- yükseldi 
uzerımıze Osameden başka bır ku - Halbukı o da şımdı gıtmek luzu- G.. ""ki d k• Al kuf olarak muhakeme edilen Kadıköy tnh· l "d . . t b'' kan k 

d . tsi B" Ü . tarafd ld - .. 1.. d UffifU er e 1 man ısar ar ı aresının a 11 ya 
man an tayın ~ n.. ız, samenın ~una ar 0 u~u soyuyor u. Belediyesi odacılarından Bahri Ba - ka!itesini daha iyi bir şekilde yük -
emri altında gıtmeyız .. Üsame. he~ h.erhen sefe.r. hazırlıgına b~ltdılar: ipeklileri çıl"' arılı yor yam'm birkaç gün evvel ikinci ağır seltmek için uzun zamandır yaptığı 
~ir köle ve hem ~~r kolezahdliedirK.: Bız ta (Ensant nhıtkırkazldan, Hd~~tı. :nehnn Gümrüklerde bulunan Alman m~n ceza mahkemesinde bir hadise çıkar- laboratuvar çalışmaları müsbet ne -
ıse ensar muhacınn ve e ure - vassu u a ın a ver ıgımız ıza a- . . . A . .. d - k d . H . 1 H . . . . . . A . . ' . .. _ - S bh" p T .h. 1slA şelı ıpeklı mamulatın bıray muddet-I ıgını, ar eşı aşım e, aşınım met tıce1er vennış ve ıstıhsalatı normal 
tışdenız. Bır kole oglunun bayragı tı u ı aşanın an ı amının A • • M ft · ·· · h.. tti" -· • · t• · · · 
ı.. 1 da h be . k bizl . . A 

137 
. yf d "T ·h·ı·· le pamuklu gümrük tarifesine tabı resı e unenın uzerıne ucum e gı- bır sevıycye ge ınlmıştır. 

a tın ar gıtme er ıçın .ır ncı sa asın a ve an ı umem . .. ı · . b t d h k tt -·ı . ., elmüIUk .. 3 .. .. ildi kiz ve do tutulması hakkındakı kararname d 1m lnı ~e u suç _an a aynca mu a. eme Ev~eke idare kanyak imalinde ya-
eügı mı. . başk d ta .. k kv "unyf 

1 
uncdu c bulseb·ı· .. ) İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü- altına ahndıgını yazmıştık. Bahri Ba- pıncak üziimünü kullanmıştı. Bila -

samenın uman an yını ey uzuncu sa a arın a a ı ırsınız . h k · .. . 
fi ti Hz ö dah haz - Ordunun hareket edeceği gün ni- ne bildirilmiştir. yamın mu a emesıne. dun Asliye ~- hare tabii kanyak imaline en elve -
ı.. Y~ • mer esasen . a . . . . Deml .. cl ve dericiler tıncı Ceza mahkemesınde devam edil riş1i olan i.izüın cinsinin Gelibolu, 
,-etı Peygamber hayatta ıken ıtiraz hayet gelmıştı. mi . kard i H simle Meftune ahid A • 

etmişti. Henüz tüysüz denecek kadar üsame, beyaz kısrağına binerek ha- toplanıyor ola~'.ak di;fE'nil~slcrdir. Bıınl:r d Lapse~ı, v\Ç~nak~ale -~~-n~kal~rı:ı-
gcnç bir delikanlının maiyetinde ça- life Ebü Bekiria kapısına vedaa geldi. Şehrimizdeki demirci ve dericiler evvelce dinlenilen" şahid gibi Bahri~ , da yetışen aı a sa ız uzumu 01 ugu 
lışmayı eshab ve bahusus Hazreti ö- Hazreti Ebu Bekir, genç kumanda- dün Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde ni . d ·ıAhı ' ld - , anlaşılmıştır. 

. . . A . . 1 k . . . . . . n Jan armanın sı a na sarı ıgını, ·
1
· Bu üzüm cinsi bir kaç sene evvel 

mer gıbı şıddct ve celadetı ıle maruf nı yaya o ara Medıne haneme ka- toplanarak teı:ıkıl edılecek olan lı - kendiler·ne h.. tt•V• · 1. t k 
. .• . . . . . . ' d 1 ucum e ıgım, po ıse e gayet az istihsal edilmekte iken idn-

bır zat pek tabııdır kı çekemezdı. Bu dar teşyı ettı. mited şirketı hakkında araların a 

1 

me savurdu<Tunu söylemislerdir. Bah . b - 1 .. t a· ~. k 1 1 k-
·t·b 1 d k" "C b F k Ü · .. .. .. 1 a· H b ld - . o . rcnın agcı a.ra gos er ıgı o ay ı 
ı ı ara ır ı ena ı aru ,, ensarın samenın: goruşmuş er ır. a er a ıgımva ri bunların şahidli•'"ini de kabul etme 

1 
. v• • d b 

t kl·r· · k bul T tta b A be · · · b" · · .. k b h f · . d t k.l b - ar ve vcrdıgı avanslar sayesın e u e ı mı a etti. avassu u - - ttan n ıneyım, sız ınınız.. gore şlr et u a ta ıçın e eş ı e- <liğini söylemıştir. 1 . .. .. . . . 
lunmak üzere Hazreti Ebubekirin yahud ikimiz de yaya yürüyelim.. dilerek ithalfıt yapmak üzere derhal 1 . . . . . . cıns uzum ıstıhsal mıktarı 800.000 

dd tt. B"" l M a· . . kıncı Ceza mahkcmesınden ıstenı- kiloya çıkarılmış ve kanyak imalini 
nezdine ko§tu. Teklifini re e ı . oy ece c ıne faa~ete gesecektır. 1 b h Ad. ~~ . - . ' - · ·~ ~-.- ---- ··• --BtL"EDIYElJE_A _____ A _ A ___ • _,en u -oa ıse·e~04..,zaı:ıt.gı..2elı!ledıgı de..ı..k..,ra...sınkı.7.ii7.İimji i~ll"mPkimlranı 
oe maksadla Üsameyi ve onunla be- di. 

1 
karar verilmiş, muhakeme başka gü- yak kalitesi ~e yükselmiştir. 

raber ensar reislerini Medineden uzak Emirülmü'minin bütün asker ve en B .., d • ...ı • ·ı • ne bırakılınıştır. ug ayın ınl-.ırı ınesı ·•· 
Jaştırmak istediğini bilmediği gibi en- sar reisleri ile vedalaştı. Pollae çarpan valm•nın Beledlye kooperaUH 
sarın da ne gibi düşilnceler mahsulü Cümlesine hitaben kıymetli nasi - istendi muhakeme•I hesatları 
olarak kendisini bu işte vasıta kıldık- hatlerde bulundu. Belediye lstanbulda ekmek fiyatla- Feriköy durağında polis Basana 

f B 'hatlerden sonra Hazreti E- . . .. . . İstanbul Belediyesi Kooperatifinin 
larından ga ildi. u nası rına yemden 10 paralık bır zam yap- çarparak 11 gun ışınden kalacak şe- 938 senesi heı:;abatını teftiş ve kon _ 

BUtUn talakat ve mantık kuvvetine bu Bekir Üsamenin yanına gitti. tıkta 10 kuruşa kadar yükse k'ld ı sına s beb 1 t · Ü . n sonra, - ı e yara anma e o an va - t 1 d Belediye mürakibleri bu hu-
istinad ederek Hazreti Ebfı Bekire - Ya same, dedi .Es?ab ve ~sar len fiyatların düşürülmesi için tetkik man Mehmed Alinin muhakemesine ro c en . 
Üsaınenin mevkiinin gayricaiz oldu- reisleri ile berab.er ?rnenn de gıtme- ler yapmağa başlamıştır. Belediye bu Asliye Birinci Ceza mahkemesinde sust.a lı~ırladıkları raporları ıkı:n'.11 
ğunu isbata çalıştı. si ıa_zım. Ve tabıi .. gıde_cek ~~- Ancak tetkikatı neticesinde İstanbulda buğ- dün başlanmıştır. Vatman Mehmed ' etmış~e.rdir .. Yakın~a Kooper~tifın 

Hazreti ömer evveli. bunları kendi Medınede onun_ vucudün~ luzum ha- day fiyatlarının indirilmesi lüzumuna Ali, durak yerindeki bir otomobilin heyetı ıdar~ı.ne tevdi edeceklerdır. . 
beEabına söyledi. sıl olmuştur. Eger sen müsaade eder- kani olmuş ve vaziyeti Ticaret ve Da- yanında ve tramvay hattından bir bu ı Kooperatifın 938 ve 939 senelen 

F k t Halif · · ·· sen onu yanım.da _alıkoyayım. • . biliye Vekaletlerine bildirerek Toprak çuk metre mesafede bulunan polis h.eyeti umumiye taplanWarı hep bir-
a a erun esrarını görunce: Ü halif bu suna tabı ı kt b t d l kt E · · · same, enın arzu Mahsulleri ofisinden satış fiyatlarının Hasanın, tam tramvay yanına geldiği ı e ve şu a ayın a yapı aca ır. 

Onlar da ordunun bu karışık zaman· Ordu ens b"" ··kı .. d be be- nzı ını ıs emış ır. a ı y .. zaman, o omo ı n are e ı e, ezı e- Ot bil •· 

--r- zı lLDANUN 1989 

Noel yortusu nutukları 

Y eni harbin ilk Noel yortns1 
muha.rlb devletleri ve biti 

raf memleketleri henüz ateş ve kJi 
yağmurunun altında bulunduklal 
bir sırada bastırdı. Şüphesiz, cebht 
lerde, ve eze.timle denizlerde ve 
vala.rda mücadele eksik değiL F 

· kat ne de olsa, umumi mahiyette 
larali nisbi hir sükfınet \·ardır. 

Bu sebebden, her tarafta. muha. 
rib devletlerde olsun, bitaraf meml 
ketlerde olsun devlet reisleri mille 
Jerine, cihan efkarmrnumiyesine 
herşeyden evvel cebhedeki askerle 
heye<>.anlı hitabeler irad etmi5ler · 

İngiliz Kralı, Fransız Başvekili 
Almanlar tarafından da. Gene 
Von Brautchiscb ve Rudolf H 
Noel münasebetile nutuklar irad e 
lemişler \'e bu aratla da birçok b 
ta.raf de\'let reisleri de beyanat 
bn 1 u nmuşlardu. 

İngiliz ve Fransız dedet rf'isle 
nin smlerinde, umumi bakımdan b 
katiyet, ve kuvvei mane~iye düzg .. 
Jüğü görülmekte ve ezcümle f 
yet gösteren milli kuvvetlerin f 
karlık, cesaret hisleri talniye e 
mekt.e ve enerjileri dalıa ziyade ku 
vetlendinnek istenilmektedir. B 
la.ran üstüne de muayyen milli hed 
"·e gayeleri için ~pL5mağa gid 
kimselere, kendilerini düşünen, b" 
likte acı ve neşe duyan insanla. 
<la cebhe gerisinde bulundukları 
ve vaziyetlerile alakadar olundu 
fikrinin a.5ılanması var. 

Almanyada da ayni mealde ord 
ya. \'C sivil halka hitabelerde bul 
nulmakla beraber, orada ııaıa i 
radsız giden bir vaziyetin inki~ 
temin gayesi gözüküyor. Hele, 
Bitlerin bu münasebetle bir nu 
irad etmeyip bu işi diğer iki 
daşına bl.rakması, ve bu na ............. ~. 
da bqbca Alman milletini Bitler 
etrafmda toplanmasa için müt.e 
telklnlerl ihtiva eylemesi F 
gazetelerine manalı görülmektedir 

Bununla beraber Alman nu 
nnda B. Roosevelt'in ve Papa. 
nci Pie'nin cihan efkinumuıniy 
ne hit.ab eden ve sulh yolunda sö 
lenen mesa.jlannın baZı tesir icra e 

Nihayet Rumanya Kralı Karor 
de Macar hududu civannda irad 
tiği nutuk Rumen bitaraflığını 

milli hududlann müdafaası i~in m 
letin gösterdiği birliği tebarüz e 
rlyor. 

Neticede, her tarafta Noel yo 
su mfuıasebetile, bir taraftan si 
ve asker ahalinin manevi kuvveti 
takviye edillr ve tahakkuku için 
riştiklerl gayelerin meşrulyeti i 
edilirken, diğer taraftan da 
tarafın siyasi mahkWnfyetini te 
rüz ettirecek noktalar Deri ·· · 
yor. - nsar da bu fikirdedir, dedi. oldu. te ·1· · · t · t. D h.li e Vekaleti! t b'li h k t·ı ·ım 

ar ~yu erını e ra Beledivenin bu talebini muvafık gor- mek için kendini tramvayın önüne rt- omo çarpu 
da Medineden harice sevkine ta - n"ne alarak Medineden uzaklaş k J 

ır en ·· 1 b · ti k d k bu hu w • • • f - N. ta d Ç k - d Ih ••••••••••••••-•••-•••••• ......... . rhi'dar degı-·ııerdir. Haklan da var. Hazretı" EbA B k" . Ö muş ve ta e e ış ra e ere - tıgım, kendısının ren yapmasına rag ışan şın a . ınar so agın a -
u e ır de Hazreti mer- ki k . ·1 b. rkt Ti . . h l rt d ~'- A Yefllköy - Halkalı yol f:en burada kiminle kalacaksın? Vi- le beraber susta no taı nazarı e ır ı e ca- men tramvayın kendısıne çarpıp a- amur apa ımanın a ""'uran vram 

ı h b ı ·· tamam~n yalnız kaldı~ları ret Vekaletine bildirmiştir. fifçe yaraladığını, binaenaleyh, ka - oğlu Luiye, şoför Nureddinin idare- Yeşilköy - Halkalı iltisak yolu · 
layetlerden ge en a er er gun ·ge?- için Medineye dogru avdet ediyor- Belediye, Dahiliye ve Ticaret Ve- bahatin onda oldugu-nu söylemiştir. sindeki 1666 numaralı otomobil çar- mal olunmuş ve müruru ubura aç tikçe fenalaşmakta ve vehametli bır 1 d 
~kil almaktadır. lrtidad hadiseleri, ar ı. ••• kaletlerine gönderdiği raporlarda Yll Muhakeme, şahid celbi için başka parak bacağından yaralamış, şoför mıştır. Yol 5 kilometrewr ve 22 
vakaları artıyor. Herhalde ordunun H f A . Ü . rnuşak buğdayın 5,32 kuruştan 5 ku- güne bırakılmı~tır. yakalanmıştır. lira.ya mal olmuştur. 
l;urada kalması ve ensarın da Medi- azre 1 Ebu Bekır, sameyı ordu ruşa ve sert buO-dayın da 5 5 kuruş- -----------------------------------------....; 

n~en ayrılmaması muvafıktır. ~:n e::~1::~~~a~:. !:~:::: ::;:~~ !~r~ ~~ot~ı~~u~:~~~ı~!::~~i t~!~ı;;!J~ OllllllllUUllllllllllllllllllllll'IUllllWmlllnılllllllRHllHIDlllllllDIDlllll!ll~lllllllllllllllllllllilllllllllllU'lllllllllUınlWIUllllllllUHBOllllllllDUIUIUllDWlnılllDWllDllınllllllllllUUllllUIIDDJllJW 
~azreti ömerin, esas meseleyi bil- fak olmuştu Şımdı artık Medınede ı ş E H 1 R H A y A T 1 : . .. .. ekmek fiyatlarını yeniden 9,20 kuru-

lllt>den, anlamadan vaki bu tavassutu bir müddet ıçın olsun her turlu en- şa indirmek mümkün olacaktır. 
üzerine Hazreti Ebu Bekir hiddetlen- trika ve fesad tcrtibabndan uzak, en- -
di. Maamafih bu hiddetini birden iz- dişesiz, rahat bir ha at yaşıyabilirdi Mecidiye köy pl~nında 
har etmedi. Fakat, çöllerdeki lrapların bir kıs~ ladllAt nıı•ıı•nı111111111111111111mm n•m•uııııuıın·nu11UHlllllllllllllDlınınınuıoımmuımmumıuıııııııonı1DD1DIJlllDIUD•uııuınıo1DW11111111111 

Ciddi ve kat'i bir ifade ile: mı müslilmanlıktan çıkmış, irtidad Mecidiyeköyünde yapılacak büyük Ah, bizim n elar çek- - Baba, biz onu satrnağa getir- Mehmet Alı lf lhtllall 
_ Olamaz, dedi, Hazreti Muham _ etmişti. şehir hastahanesinin inşası dolayısile I I I hl bll I 1 me.tlik, ümmeti Muhammed görspn Şair Mehmcd Akifin vefatın 

medin emirleri mutlak yerine gelme- Yeryer isyan emareleri her gün teh Mecidiyeköyünün imar planında bazı il im Z r sen Z • de elinden neler çektiğimizi anlasın iiçilncil yıldönil miina.sebetile 
lid;r. üsame, ordusu ile ve ensar da did edici bir şekilde başgösteriyordu. tadilat yapmak icab etmekte idi. s empa.tik ve demokrat vali- ve halimize acL~ın, diye getirdik!.. k<immucuvel perşembe günü sab 

Yeni halife buna ilk önceleri pek Bu tadilat ikmal olunmuş ve ha- nıiz, bugünlerde seyrüse- Tabii valimiz.in meramı da tram- hı saat onda Edirnelmpıdaki ka 

r. '" 
Yeni Sabah 

ABONE BEDEIJ 

HNELIK 

il AVLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklyı Eonılıl 

1400 Kuruı 1700 Kuruı 

7IO • 1450 • 
400 • 800 • 
tlO • 100 • 

0 kadar ehemmiyet vermedi. zırlanan muaddel plan tasdik olun - fer, nakil vasıta.lan işlerini düzene vaya binmek değil, nakil vasıtalan rinde Vniversite gençleri tarafı 
İsyanı, şiddeti ancak mahdud bir mak üzere Nafıa Vekaletine gönderil koymağa. çalışıyor. Geçen gün teb- hazretlerinin hakir kölesi olan İs- dan yapılacak merasimde 1Je ak 

sahada görüyordu. Halbuki Hazreti miştir. dil çıkmış, kalabalığa karışıp tram- tanbul ha.lklnın neler çektiğini bir şam saat beşdc Vniversite konfe 
Ebu Bekirin evvela ehemmiyet ver - Ekmek fabrlk 181 açmak '\'aya binmek istem.iş. Bir saat ka- nebze olsun görmek ... Anlaşılıyor rans salonundaki ihtifalde haz 
mediği bu isyanlar gittikçe alevleni- l•tlyen ltaly•n flrma•ı dar beklemiş. Nihayet zor zahmet, ki bu bir in iskence ile dolu koca bulunmak üzere Ankara Yüks 

k" b" " "d hl'k ı b "k az istifli bi.r tramvay bulup atlıya- bir zaman Olmll§ ••• Ah, aziz baş be- Ziraat Enstitüsü ~alebesi namıt 
yor, ya ın ır atı e te ı e i ir a i- Bir İtalyan firması, Belediyeye mü bilmiş amma itilmiş, kaJnlmış. "E- lediyecbniz, lstanhullulann her ia, 
bet hazırlıyacak vehamete doğru gi- racaat ederek ekmek fabrikası tesis altı kit' dün sabah A.nkanldan 

za çektim çok,, diyor kendisi... elinde paraslle, ne cenderelere gir- · · l · le d · 
diyordu. etmek istediğini bildirmiştir. Belediye Merhum Hoca Nesreddlni hatır- diğbıi bir bllsenb! nmıze ge mı§ r ır. 

Hemen her gün Medineye vazifele- beynelmilel şöhreti olan bu fabrikaya Jamamak mümkün olmuyor. BirgüD • R 
rinden koğulan, tardedilen İslam me- şartlarını bildirmiş ve kat'i teklifini pazara atmı satmağa götörmii§... H il 

27 JLKKANUN 1939 Çarpmba murlar akın etmekte idi. istemiştir. Likin harm, ha§&rı ve Haymana Konferane 
Bu isyanlar hep Hazreti Peygam- Maya fabrlkaa1111n nUmu- cinsinden olan bu mübarek, önüne Eminönü Halkevinden: Türk Mikrobiyoloji Cemiye · 

den - 28/12/939 Perşembe · 
saat 18.SO da Etibba odası k 

558H.Zllkad•l6 SSSR. l.Klnuıa14 berin vefatından sonra oluyordu. nelerl iyi bulundu geleni ısmp arkasına dü§enl tek- Jstanbul vilayeti Köycülük Bü. 

Hazreti Muhammedin az bir zaman Paşalimanında tesis olunan maya mellyerek ça.ıııının altını üstüne • rosu JJefi ve Evimiz azalarından 
zarfında ve bütün Arabistanda elde fabrikasının istihsal ettiği mayalann getirmiş •• bu bengime içinde yanı- Salahaddin Kandemir, ıB/12/939 
etmiş olduğu nüfuzu çekemiyenler yapılan tecrübeler neticesinde pasta na. sokulan bir ihtiyar, hocaya: perşembe günü saat "11.30" da Ca-

11" .. otıı lklı1111 ıuı111 Ollı lkl•li pek çoktu. ve francala imalAtında çok faydalı ol _ Meli, demiş, şu halile neye ğaloğlundaki Nlonumuzda "Köy • 
2 38 7 28 9 48 '""125 12 ıs 14 35 Oldukça kuvvetli kabile ve aşiret duğu görülmüştür. Belediye sıhhi getirdin bu hergeleyi? Deli misin, cülük davasının ehemmiyeti,, mev-

Akfa· Yateı ı.,...k AkfL y;;ı.;;; reisleri ancak zahiri bir rabıta ile noktai nazardan çok iyi olan buma- kim abr onu?.. zulu bir konferans verecektir. 
- - M:UalümaJl diniııe girmişlerdi. yaların ekmeklere de teşmili için ye- Hoca merhum acı ~ı gülümsiye- Daveti.ye Jl.Oktur. Herkea ge'le'W-
12 00 l 3' U 5111' 47 18 2' 5 37 (Devamı var) niden tecrübeler 1apacaktir. rek cevab vennlt: lir, 

CllRI 361-AJ 1 12 Kuım ı SO 

Eunf S•lll v ••• tt s •• , 

. 

rans salonunda aybk toplantıda 

Osman Şerafeddin Çelik; lek 

humma ve Dr. İhsan Şükrü 
Aujeszky hakkında t.ebllğlerde 

lunacaklarmdaa muhterem mesl 
taşlarm tepifteri rica olaar • 
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fl.!f•J~li!ıJi;I DOKUfttlADA 
ilk Avustralya Hava lngiltere harbe yeni 

Istanbul Komutanı 
Korge.neral Halis 
Bıyıktay Vefat Etti Kıtaatı Ingı•Jterede hazırlanıyor 

A merika Cümhurre.i!iinila yan 
ı'e81Ui bir elçi cöndenrfık Pa-

payı ve Papa vasıtasile dünyayı wlhe ( Başta.rafı 1 incide ) Generalin. Tercümeihali 
Paris, 26 (A.A.} - Askeıi vat.iye~ letler için gittikçe daha. teh~tamir; blr taJırilc edeceği &öylesüyor. Korgenerale ant bir k1i% gelmii ve U ma.yıa 321 de Harbiye mekte • 

hak~nda Havas aj~nsı a...~ğıda.ki şekilde mUtalea ~ilmektedır. Biribirlerinin rtlo.ğuıa sa.nlmlfj ı yapılan bütUn tedavilere rağmen ha- binden neşet etmiştir. ~ temmuz 324 
lll.alumatı vermektedır: Westedentscher Beobachter gazete- miUetforiu öhim ~nurMı yanındalyatını kurtarmak: itnki.ııı bulunama- te üst teğmen ve 22 eylO.t 330 da yilı 
Alınan piyadesi noel günü bllhaasa. si "H~ttı hareketi şüpheli ola~ ve. fa. bir nevi istilım gibi S1ntan bu Roo • j mıştır. Bu &.cı kayıbdaıı dolayı kah- başılığ& tertl etmiı ve 21 eylfil 380 de. 

lll.Utecaviz olmuştur. Almanlar saba- kat bı:- taraf seçmek mecburıy~tı~ • scveJtvarl hareketin de, mU....arünlley-ıraman ordumuzla ve merhumun ai- umumi karargah 3 Şb. ye, 30 mart 
hın erkeninden bir çok kegif ve dev- den kaçmıyaeak olanlara son bır ıh· hln daha evvelce \'1lpağı hüti.in diı!f'r lesinin kederine btitiln kalbimizle io- 330 kurmay sUbayı, 16 ağustos 331 
tiye harekatında buhınmu§lardır. Bu taı'da, bulunmaktnd\r. Gazete mua • harcketlt>r gibi ~diccsiz lml:ı.cn.ğın- tirak ederken merhuma da Allahın de !rak ha.valisi komutanlığı kur · 
harekat bilhnssa Moselle'in şark mın- hazeıerinde Belçikayı istihdaf etmek- ela ~iphG yoktur. MnhBrib milletler, rahmetini dileriz. may başkanlığına, 16 ağustos 333 de 
takasında inkişaf etmi~tir. te ve bu memleketten tam bir bita - müsbet menfi bir takını sebcbler al- Cenaze Merasimi Bugün Yarılıyor 6 tümen kurmayı başkanlığına tnyin 
Sabahın dördünde Almanlar kilçUk raflık ~kibi için <:linden geleni yap- tında tı:U.be girişmişlerdir. Bu eebeb- Ölilmtlı!il mUteakıb Generalin cenıv olunmuştur. ~u vazi~eçie ~üş liya-

ormana karşı oldukça giddetli blr masını ıstemektedır. . Jer baki kBldık!,'-n. Rooseveltin değil, zes1 evinden Gillhane hastahaneslue kat madalya.s~e talti__f edil~~tlr. 1 
taaıTUzda bulunmuşlardır. Bu teşcb- Alm~..nl.n.nn Harb M~raflan hatta biitiln dünyanın birleıtCrek ya- kaldırılmış olduğundan bugün yapı • mart 334 de b~~ılıga terf~ etml~ ve 
bti,q mutad olduğu Uzere topçu hazır- ~em, -6 (A.~.~ - N?ue Zurcl~er pacağı mildaha.le bile a.kim k.almap. lacak cenaze merasimine Gülhane 1ordu1 Şb. müdur vekfiletıne mute-
lığı ile yapılmıştır. Saat dörtten bes Zcitung garetesmın Bcrlın muhnbı - mnhld\nıdur parkından b~lanacaktır. akiben 20 kolordu kurmay başkan -
buç;ığa kadar, tUfek sesleri ve ob~ rine göre, lıarb Almanya.ya ayda iiç B" ' . l bl »A-n- it lle b Cenazeve ı'<>t:-ı.. etmek :ı---... • - lığına, 18/10/336 da 3 Alay K. lığı-

jbuç k ·ı kt k b" ·ı maenıuey 1' .'l ·~ve X"apa. ,J ~ u.-. u..ı.a. .. n..&r •• K ıı- k8.l · 10/ 1/ 
\re torpil infilfildan sabahın sisli nla· 17ı:::n u Umı yaTrümkarı· ı ·b. ır mı yafr, \'1, bu Ud ~eslıur ve mul<addes lhti- kara.dan bir generalin geleceği zan- n83a7ved tumenb. 'ı -gı ve KUettınhe S 
ta karanlığında. ortalığı çınlatmış - "" m y~n r ırası • ır masra a ;-an kendi ha.İlerine bmı.kalıın ve mtt- nolunmaktadır. Cenazede İstanbul e yar ay ıga . ve . . a ya, _a.-
tı.r. Nihayet Alman taarruzu tardo • malolmakta~ır. . . ~linilt"\'lılerin hal~ Ud kanadlı bir Vali ve Belediye Reisi Doktor Lnttı karya muharebelerıne ıştırak etmış, 
lUnnıu§tıır Lıgi1te.ro3 e Gelen A vustral~ ıılı '. . l Kırdar Belediye vn~yet p ..... : Sakarya muharebelerinde Dca ve 

• m • sullı per1sıne iııa.ndı.lda.rı şu yı b11Rt , " ve .,.. w er- . - la 
Fransruıın şark mıntakasında gö- ..Layya.rccıler . ln · ka . . . 1 Kartal tepedekı f ednkd.rlıgınclan -

r . - Londra, 26 (A.A.) - Avustralya ~tinlerinde, gllterenln daha mUthl§ ı nı, şehrımızd.e bulunan biltUn ge-ltiklll mndal asile taltif edilm' tir. 
u3 §3rtlan pek fena oldugundıın ha- . . . jırn.nadlar takmak suretile harbe D.A- neral ve emeklı generaller mebus - Y. 1§ 

\ra. kuvvetleri faaliyet göstermemiş- hava kuvvetlerının ılk kısmı bu. sa - , . . ' . . !Afyon Ka.rahısar ve Dumlupınarda-
tir. ıbah lngtlterenin cenubunda. bir li - 811 ha,,:ırlnndığtna bakıı.lım. lar,. asker~ erkA.n, hır pıy~d~, hır eü- ki muva.ffakiyetlerindcn 30 ağustos 

. ..~ . manda karaya çıkarılmıştır. Bu ilk Evet, lı:ı.rbtn dördüncü a.yı sonun- van ve hır topçu alayı ıştırak ede- 338 de fcvkal~deden Albaylıg-a terfi 
Alnuınya.nın Bıtn.ra.flar lJzennde · · · d İ ...ııt t ' -..~ k b dan b k Yed k S"b . kafıleyı pılotlar, rasıdlar, makinist- a ngı eren n ıruınznrası ınsana uuy- cc ' un aş a e u ay 0 - etmiştir. Efganistan Enıiri tarafın -

Tazyıld . ler ve hava limanları personeli teşkil ret ,·enniyecek gi ğildlr. İngilte- k.ulu, ~{altcpe ve Kuleli Askeri lisele-- dan EFTUV ni~anile taltif edilmiş -
A.msterdam, 26 (A.A.) - Bıtaraf. etmektedir. Avustralyalı tayyareci - re, hiç i<'lil5 etmeden, yani gayet ya- n, polıs kıtnları hazır bulunacaktır. ltir. 10/11/340 Ordu Dairesi rcisliği-

lık meselesi Almanyada kUçük dev- ler derhal hizmete gireceklerdir. va,, fe\'k:ıllde mUteennl hareketlerle Cenaze tam saat 11 do Gillhane ine, 80 ağustos 34.0 da Tfüngeneralliğe 
, • • t .. t • • • ve anki halih:ı.zırda ha.rbe_tmekten hasta~~esinden kald.ınlaca.k ~e ~rk I M. M. v. Kara MUsteşarhğına, 14/ 

F 
• ı d • A k 

1 
• ziyade asıl istfübalde edeceği harbe bayragıle sanlarak bır topun üzcrıne 121926 da 3 Tilm K. lığına tayin o-

JD an ıya s eı· erı h:ı.zırl::ı.oır \':ıziyetteclir. Muharebooinıkonula.cak~.r. Bu_radıın doğruca Be- dilmi_ş, 1/1/932 Genel Kurmay Talim 
. , h:ıtıladığ1 2 eyi~ t~r1!1111den bugU.ne yazıd eaznıme g1dilecek, cenaze na- Terbiye B:ışkanı munxinliğine tayin 

R T '"" G • • kad_:ır bu devletin buttin aJıval ve ha- mazı kılındıktan sonra alayla Edir- edilmiş, 27/5/934 de htanbul K. ta-

US opragına ırmış r~atı yal~ız ve hel'!}Cyd~n °""·eı nk- nekapıd:ıki Şehidliğe gidilerek orada iyin edilmiştir. 30 ağustos 193-1 de 
tı, p:ırası 'e sabn hol lns~nlara mah- hazırlanan makbere gömülecektir. Korgeneralliğe terfi cdilnıiştir. 
sm; büyiik bir ooW..kk:uılıhktan mül - ,...,,vvv•vvvv· .. ,,•v·vvv~~~~ 

. . ~ horu olma..1<tadır. Bekliyecek vakti, ~ 
( Daştarafı 1 incide ) Stalinın Hıtlere muhtaç olacag:ını id- fed k b' f'krl B M M ı 0 • p • 

l•'ransız Gazetelorhıin. l'ıfütalealan di 1 ktedi l sar Pce parası ve ır 1 
• sonuna t 

Paris, 26 (A.A.) - Havas: :.ı~y ~:farı s:~~~~·t Topraklarında kadar lcoı;ala~ıağa ı:ati s:ıbır ve ina.- e • e c l s 1 ar l 
S 

· · H 1 · k' 26 ( ) dı olmak ... İşte tngdtercyi hu harb-

Bir Vapur Battı 
20 Ocak Söndü 
B u acıklı lıikuye hep bu ~!.di

de tekerrür eder: 
Bir ,·apul' batar. ylrnıi tayfa bo

ğulur, YfrmJ ocak söner, yirmi alliı 
perişan olur. 

Vapuruıı nıensup olduğu lmmp:ın

ya, gemisini sigorta ettirmişse 71-

yaıı etmez. l\falını gönderen tüccar, 
maluıı si;ona. ctürmi550 bedelini u.

hr. Fa.icat korlrunç dtn~lerle ~:ırpı
~n fedn.kar ,.e ) iğit Tiirk tleni7. ~u
cukJıırı, nıııtJakıı arkularından bir 
~ yaşları dlnnıiyecf'lt: gü.':lor, ae1-
fa.rı llhuuiyooek baj;'trlar bırak:ırnk' 
öltirJer. 

Bu, yalnız denlzdlere mahsus hlr 
~y de!!i.ldir. Dunun c~lerine diğer: 
yerlerde de tesadüf e<lcriz. Kcndlııl 
nıaldııeye kapbnr, ölür. Fabrika<laı 
infilak olur, üfür. Merdanenin. altın
da lmlır, ölür Ye iş için, o mile seso, 
o f~rik~, o kumpanya iı;-ln öldüğtl 

h!!llde aiJcsi ~·ine peri~ruı olur. Bu 
mtie ese, fabrika veya kuıµpanya 
mildUrü, kendisi, kr.ndl işi için öleu 
bu yiğit ve fedakar ad:unl:.ınn a.Ue
lerine balmıa.yı aklından ge~rmez. 

Ben, her sene dört be~ defa te -
kcrrü.r eden bu gibi ölüm va.kalan 
karJ'1ısında. hükumetin kll.fi derece
de tedbirler ittihaz elmediğinc l,:uıı. 

iın. Bu tedbirin hükumete yeni bir 
mali yiik Wımil ctmet.i icnb etme:L 

F:ıkat bir k:uıunfa hükumet, bu gi
bi müessese sahihlerini, elektrik, mo 
tör ,·eya deniz i~leri gibi tehlikeli 
nıe,·kilerde çalışan ınemurla.rınm ha 
:rallannı sigortaya ko)·durmağ:ı '" 
ayda dört be~ lira tutan sigorta bt>-
delini de müesseseyf\ ö<letmeğe peki
Jıi muktedirdir n bu bir fin en·et ytı
pılınalub r. 

abah gazctelcrmden bazıları Hıt- e sın ·ı, A.A. - Son Fin - d bel 1 1 alib ıl t k lbl G • 
fer ile Stalin arasındaki mUnasebetle- landiya resmi tebliğinde §Öyle den- ~n.. ıekm<' ıa tlg h çl uırdr aca g rupunun ı•çtım•aı 
ti tetk.k d k b u b 1 · kt di j gorunen nn·e er un a ır. • 

ı e ere u m nase et erın me e r: 
.l•'inlandiyııya yapılan tecavüzden son- Finlandiya kıtaları, halen Pruni Uarbin d~rdüncü ayında bir .telgraf __ Yoks:ı hu şcldldcki faeinlar miite-
ra değiştiğini kaydeylemektedirler. civarında Sovyet arazisinde ha.rb et- ıı.n~:ı: İngılt~re. Kanndad:ı. pilot ye- Ankara 26 (AA ) - C H Ptırtisi Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin ve madiyen tekerriir Nlip duracaktır. 
Ordı t . d p t' di m kted. B kta L d ··ı·· .. tistınyor, ''a.'iı nukynsta tayyare yap- ' · · · ' l MURAD SERTOOLU ·c g::ı.ze esın e er ınax yor e ır. u no , a oga go unun ~ tı . . . İn Meclis Grupu bugün "26/12/939,, re.is Erzincan ve Tercnnın bazı nahiye ve • 

ki · 110 mil uzağında Liy~ka civarında tırıyor. <IDCJ blr t.elgr:\f haben: • · · . . .. . .. ---·•••·•-••• .... ••••-••• .. •••••-.. 
• : . . . . . . . . . gntere Avnstralva ,.e Zel:uıilada top- vckıli Hasan Sakanın rıyasetındc mu koylcnndc vukua gelen yer sarsıntı- fikir ve miltalen beyan ettikten ve 80 Hıtler ıle Stalm arasındakı milna- ve So\yet hududunun ötesındcdır. , . • ~ . . t:ıd içt.imam1 akdctti: sı hakkında Erzincan mebusu Abdül-J . 

8ebetlerde bir değişiklik olmak U.zere- ts,·~te Yeu.l '.l'edblrlcr -- la<lığı ~~~.e~ e\:·c~ talim ~t~yor, lull'\?ı~i:'ınzr.m h.!00111\fr'lfa.~"UYa'fı.<>t.:Ia· ftı:!i 1'1\r!{·llb~e1<.rtlx\Yi ~.ı.h .. .-b'"" 1,..-;_ ~lan suaıı:re alft.kadar Vckıl \'C ra-
~s.o·~or. F·akat 6talin Hitlere pek bölgelerinin bazı ihtiy.atları silflh al~ rn KaniM1:Lda bir sta.jdaa sonra garb ·. ı; 1 

• ~ 1 . :·. : ... • · nın ceva ı var<ll.ltcn sonra ikinci mııddeye geçUdl. 
llıuh•- d -·ıdi 80 ..... · k d - · ccbhes!.ne geürtlvor' V~üncü bir tel- nısa mebusu Rcfık nccnın takrırını Ruznameye geçilmczden e\•vel söz: B . . .. · 

'4Ç egı . son""'.ırıne a ar tına çagırılmıştır. . ; • t t1 ik ed . 1 · , ·ı .. .. . u movru Uzermde GUnırillc ve İn-
Stali · ıı · best ld - · · graf haben: İngiltercde kurulan dün- e t en gıup rnmıs)onu rapon e alarak kursu:;c "'Clc.n Başvekıl Dr. h' 1 . . . .~. 

nın e en ser 0 ugu ıçın or- Askeri mahfeller, bu davetin as - . . Antal a mebusu Rasih Ka lanın · ··0 
• ısar ar Vekilınin verdıgı ccvab ve 

dUları karada ve dcni?.de mücadele ha . .. . yan.Jo en muazzam üç tayyare fabn- .. Y .. .. . P . Refık Saydam hükumetçe esasları ha- mufassal izahattan ve söz &lan hatib-
Unu b 1 '!<'üh" "k kt h' ken kış ıa.rtlarına gore talim ve ter- kası artık bütlio. nrimlerile Menıe~ Turk tutun ve sıgaralarının Amerı· zırlanmış olan iktısadi korunma ka • 1 . . . 

e u unan .ı; rere yu ·se en ı- biyesini tem· tu! ld ~ •-. v "'- 1 d k. b 1 .1 1 'd h' • enn miltalealanndan sonra Uçlıncü 
lab d bT dl Fak~ Finl di • . ınc ma o ugunu .....,... başl:ımışb.r. ta a ·ı eyne mı e sergı c teş ır c- mm layihası üzerinde grup umumi he d . . 
r . e eKı ırl rd. . .. an ya se - rih etmektedirler. Slmdi t 'it . h "- 1 dilip edilmediği h:ıkkındaki sualine yetince müzakere cereyan etmesin' ma denın mUzakeresme bıı.şlandı. 
erı ve ~ızı o uya ındmlen darbeler ~ , ngı enmın arm:ı nası h~ . .. . . • . . • 1 Bu madde hakkında. Sılıhat ve lç-

lteudis' · · dl Alın k d :ı.ı-J:uıd•Jh ... daha iyi ~-•---•· · · · faydalı mülahaza cttıgını ve bu ls.yilıa tim • M V k" . • mı §lm anyaya arşı a· M · ı ı" ş f • "6...... uuuu•U&A ı~uı ıu giltcrenin l·alnız bu harbi knz..'lnrmı.~ru .. . . . aı uavenet e ılı Dr. Hulilsi Ala-
~ mllsamahak!r davranmnğa IDOO - 1 1 e diinyamn en mu:ı.zzam ÜÇ tayyare nftSıl cehd;tm.iş olduP...mu göstermez ttzerı~dc ıc:ı.b ede? tctkıkatı yapmak taşın mahallinde yaptığı tetkik \"9 
bu tml ti B h ı v Ribbe t b Jk ld .-;... ·· ı d U · o· · • ve alakadar devaırlc temas etmek U- . . . . re ~ r. u a on ntropa il y . a r t..•u o u,,u soy enen ev m es· Bu fabrikalar, . ., onlardan !.'il\an vası- . . . . . . . müşahedelcrme mUstcnıd ızahatı ge-
~eniden ümide düşmek fırsntını ver- ıt1alatya oluPda sesele.re bir gÖ'i atalım: talar, kudretleri \'C JcesretJerile bize zere ~ır komısyo~ teş~ıl edı~es~ U• rek hüküm.et ve gerek Kızılay cemi· 
ltıiştir. Rus - Alman işbirliğinin İs - Birincisi Londra clva.ruıda, lkincisl tngiltcrenin hn.rb ejderini bir daha.' n:ıurnı hey~tc teklif etti. Teklif mutte- yeti tarafından bfıdiscyi mUtcakib ya 
kandinavyn.da ve başka yerlerde yeni ( Ba..5tarafı 1 incide) şinıa.lde, ücüncilsö cc:ıubda ve her U~ü ba.'ını k.aldıramıyacak sekilde ezmek f~k~n tas\·ıb olunarak ruznameye ge- pılmı§ olan ant ve müstacel yardım-
lllr tarzda müessir olmadığı yakında Kayscriye reldilcr. Etraf karlı Parla istnsyon.laruun ca bUyUğüııdeu kararını da gös~rir. · çıldı. . . . . . larla bundan sonra alınacak tedblr. 
•nlaşılacaktır.,. ve hava soğuktu. İstasyonda daha büyük üç fabrfüa t.Banur ~- Roose,·elt ve Papa sulh isti:rorlar- ı:uznamemn bınocı maddesıne ta- leri bildiren vazıh cc\-abhırı ve bu 

Pertina..x, şunları ilave etmektedir: vilayet erkanı tarafından kar • Diz. lngllbler bUAlara "Ha.ya.let fab- mıs ... lla.n!!i !öJulh? tİı!!iltere dal;a. har- alluk eden mevzua dair evvelce tcş- mevru üzerinde ukrir sahibinin ba::ı 
"Bununla beraber Stalin, ihtiyatlı ~ılandılar. tık ziyaret ettikleri rlkala.r,, a.:lı.n.ı t.alaruşlard1r. Çünkii ~·yeni h~rla.myorr ki: edilmiş ~rup. encüm.~ninin hazırla- temennlyat ve beyanatı dinlendikten 

hareket ederse, daha isabet etmiş o- vilayet konağına kadar olan u- bütün aı.amdluine rn.ğmen öyW. set- dı~ı rapor ı~zerıne muz:ıkere açıldı. sonra sa.at 18,30 da celseye nihayet 
ltı.r. ÇilnlrU Cene\"Te toplnntısından zun güzergahta dükkanlarını re~~rdir ld uzaltt.-uı kcndllorinl A~l Naci Karacan Bır çok hatıblcr bu mevzu üzerinde verilmiştir. 
&onra İııgiltere ile Fransa, Berlin ite kapıyarak dizilmiş olan halk ortalaruın. kuroh!uı.tan bliyiik fa.biat =.:....::....:=======-::.._---~-..:=~:....-----~-==:----=:....=:=...::.===::==~=============== 
~~skova arasında gittikçe az bir fark CUmlıutteisi.mize candan hür - parça.lıı.nnda.n a.ymltak lınbll değildir. 
~orınektcdirler.,. met ve muhabbet tezahtirleri.n- Gttelerl ise, en bliyUk elektrik Jrud-
.. Oeuvre gazetesinde Mme. Tabouis, de bulundu. Buradan tayyare retlerile yüklü Ulrnbtllar altında .;bin-

löyle yazıyor~ fabrika.mm ve sonra. Parti bina- Ierle amele çalrşttğt halde en kil~iik 
"Bu harbden evvel Stalin Hitlere sını şereflendiren CUmhurrei.si- bi.r r.fya d:ımlıun bulrna.k kabil d«'~l-

biçbir zaman ona muhtaç olmıyacak. mi.z halk mümessillerini kabul dlr. Ziyaret~i hunlardan birinin içine 
ltıış gibi muamele etmekte fdi. Fakat ederek dileklerini uzun uzadıya ;lrlnce ~Uf f'tti~l ytll!!.1eroo çahş- 1 

Seıvyet ·Fin ha.rbindenberi bazı kiın· dinlediler. Halıcılar, pastırma.- ma po talan. Jıam nw:1(1~ depolan, 
~r rollerin ~eccğini ,.e yakında cılar, tuhafiyeciler, çiftçiler, ta· resim atölyrlf'lri, keski ve kayna!t da-

Milli Şefimiz, Kayseri kadınla - rett~n doruıhumal<tadır. 

İıı6ilterc Toprağına 
Kıymet Veriyor f Türk --a italyan ~s~e~y~~::=~ an~: :!:r' ~dc;:~:r·:~.::~a ta~~;~ 

T• t• • 1· k" f 1 nnın iş hayatına ve umumi ha- lşt.e harbin h:wrla.ndığı cehennem İngiliz zirai faaliyetinin esası riftlllderi '\'e halkı, 
ıcare ının n ışa yata girmekte geciıtınemeleri v~ bunsıcllr. Yt..~erce ,.e ytlzleroe tay- bizzat kendi ihtiyaçlarına kifayet edebilecek bir şek-

liği makamında kalmıştı. Hitlerin ismi ise 6 harfli

dir. O, 1933 kinunusruıisindenberi şansölye ve 1931 
dcnberi de devlet reisidir. Bunu hikil.ye eden bir 

Fransız gazetesi, "Onun sırası ne vakit?., sualini sor· 
maktadır. 

Sıra khnin? 

lzı 1ir, 2ô (A.A.) - Gazetelerin kız çocuklanmn ilk mektebdcn yarenin hu geniş \ilkede l>inlocle ·,·e !~. ~rn~ eylemektir, 1.ngilwro halin "·e ayni zamanda. 
)~dikleri :ınalfunnta göre, TUrkiye sonra tahsile devam etmeleri hlnlcrJc snyıla.n kadınlı erl<ekll ame- ı;urulera ya..,atm:ık i!:•D fazla. istihsale teşebbüs cdi -
~e İtalya :ırasında. mevcud ve mer'i lüzumu üzerinde ehemmiyetle le elinde ve par~ p:ı.rç:ı r.asıl yokt:.au yor. 
ti durdular. B h c:ır~t va tediye anlaşmalarının it- var olduğuna ve ~n iyi ham madde ım hayvan )'efü;tiren çittliltlerde, eski lurlar 
alatın tevsii suretile tadili takar • Yonca tohumu temizleme is- ne m iyi işçiliğin lzdh'acındruı doğan ekiliyor, Ye buğday ile birlikte ot ta zeredlllyor. tn-

t1ir ettiği Ticaret Vcl::!letinden bil - tasyonunu gezen Milli Şefimiz tnyyarelere h:lyrnnlı!da balm.rsınız. tegittelre bu harbde hi~bir şe~i tesadüfe bıralcm:ı.k ls-
~t'ilmlş ve !mtlrdeki ithallt tacir • bu hususta iznhal aldılar. Bu - nnnlar, u~sa. hazır ,·aziyette Ye seri m yor. Gelen sene df>, toprağının membala.nnı rrın-
el'i bu mUnasebetle diln Ticaret Oda- r:ıdan kız cnstitUsUne gidildi. h:ıllnde hn.ugruin.nn uzunluklarına iti- azzam surette arttınnış bnlunııcaktır. Abnnnlann 

etnda bir toplanb yapmışlardır. Genç lazlann eli§leri görüldü. , 
1 

, topraklarını l~etmek Jçin sarfettikleri mesaiye ha. -
'l'oplantıda §imdild anlaşmada Hazırladık!. rı ~ay i~lldi. ~en,~'!llng~~n ıar:ıe:,ıcim~er, ~hit karak onlar gibi Jıazırbyacak değildir. Bugün, 1ngll-

~ vcud bazı pUrüzlerln ortadan 'kal- Son .ziya.ret Kııyscri dokuma ey ~ , r. • ;> mc ~ yun a., bıner t.erenln yaptığı şey modern fen ,.e sanat ile eski zl-
qll'ılınası izhar olunmua ve tacilll t.,. kombinnsına oldu. Kombına mü- bey~ı::.Uk rıfte ~ıotörI_er ta§ıy~n ma.- raat alalWığulır. lltU'b İngiltereyi, dalıa ziyade mezru 
~tııni edilen noktalar tetkik edil - düründen gerek buranın ve ge. doru karfa.llar kı 425 ıle 480 ldlomet- ve mümbit bir kara toprağına doğru "'Ötiireceh-tlr. 
Jattr. rek diğer mensucat fabrikaları- re mn.lannda tef:niit edt'n siiratlcriJe ~ R :: b 

~lue gazetelerin ıı~riyabna naza· ınızın umumi vaziyetleri ha.kkm- 5000 kUome~IDi bir f anliyet saha-
·altı lzmirdekl manifatura tüccarlnn da. izahat aldılar. Pabrikada ye- smdtı. mltrnl,rözleri Ye ağır bomba 

Oo bin •ı ll bi ı ticr · 1 ln hnmulelerilc harbe hazırlanıyorlar. eq. J. ra sermaye r imlt...<>d l:>'mış o an genç ustalar önü- ..... ta .. __ , rd ı..-- bi • • .._,_ A lınanyadn. şimdi eğlenceli bir hikfıye ağız -
ltct kurmuşlardır. AÜD huzuruna gelip ellerin! ö • uU yy~e en .ı.w4 rl.lle -. • d ~ 
'b..._ lau 'dalar . •. . . ::ı.n agıza dol~maktadır. Burada, Wei • 

it ~u ulrkct dı§ meınloketlerden faz. perek arkadaşlar.uıııı tazimlerini . v~ ın ~edinin U!l)'Ü:ı: b~e yak ma.n Cümhuriyetinln ilk reisi Ebcrt'in ismi mevzuu 
~da. manifatura eşyası getir. arzettiler. Saat 1.2,30 da kombi· !aştığı söyl~ bu Uç fa.brik.a.D.ııı bahsolmaktadır. Ebert•ın ismi b~ harften mlirekkeb 
lt İmıir1 1stanbul piyasasına bağ· naclıuı ayrıldılar. caJışma. ~~ hakkında. daha iyi bir olu~ tam be§ sene reisicümhurluk makamım irzgnl ey-
b kalmaktan kurtaracaktır ve ica. • Hususi tren saat 13 de Malnt- fikir edinilebilir. lenuşti. İkinci rcisicUmhur Hindenburg'un ismi on 
lll<I,. serm~e.sln1 arttıraaaktır. YaJl,. dobu hareket etu. İşte bUtful ba faa.11.yetler bize in • harften ib.arettt. O da on sene müddetle devlet reis-.,, 

Garib dünya 
1) l\luharibler müstahkem mevkileri arla.smda 

hemen hemen hareketsiz bir halde bulwıma.J.tadır • 
lar. 

2) Bitaraflar daha ı...Jade ziyan görmektedir • 
Ier. İstatistikler, t-Orpillcncn 10 vapurdan altısının 
bitıırnflara. a.id olduğunu göstermektedir. 

8) Ne Fransa, ne İngiltere \'e ne de Po!ony~ 
Milletler Ce.mlyeünlıı ynrdınıııın. miiraenat etmb'Or -
lar. Fakat 1088 de Ce.uevre hUlrllmlcrinl reddcdr.n 
Finlancllya, onun yazdımmı taJeb odi3 r. 

ti) Rusya, Finlandiya lle hıırb lıa.lindo olıuıı.dığl
m söyler ve Alman 80.blllerlııin İngiliz te Fmusızlnr 
tarafındıuı abluknsuu re:smen protesto e(lerkcn 1'1n· 
la.ndiya Wıillorlnln ablukasıw ımn ediyor. r 

5) }1nla.ndiya ile haı:betuıediğinl söyUyen So\·
y~t Rusya bütün oobhelerde t:uunıza giri§mi3 görü
nuyor. 

G) Fransa llo İngiltere, Ceiıevrede Sov.ntleri 
lifilleUer Cemiyetinden tardederkeu, Hotıkova U. dJ.p~ 
lomasl mliııasebetıer~ kesmlyol'la.ft 

' 
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Fin andiya Har.bi 
Dondurucu Soğuklar Altında Çarpışan 

iki Ordunun Tabiyesi Ve Vaziyeti 

IRADVOl 
p~~ 

27/12/939 ÇARŞAMBA 

12.30 Program ve memleket sa
at ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha ,. 
berleri. 

12.50 Türk Müziği "Pl.,, 
13.30/14.00 Müzik - KUçilk orkes

tra "Şef - Necib Aşkın,, • 
18.00 Program. 
18.05 Memleket saar ayarı, 

ve meteoroloji haberleri. 
Finlandiyada devam eden mücadele ~,-....- 18.25 TUrk mfujği - Müzik Folklo-

heyecan verici bir mahiyettedir. Ha- runa a.id örnekler. Sadi Yaver Ata-
lih:ızırda, Sovyet ordusu cebhelerln man. 
imtldadında mağlnb olmuş ve bir da- 18.4.0 Türk müziği - Fasıl heyeti. 
ha intikamını alacak bir harekette 19.25 Konuşma - "Dış politika ha-
bulunamıyacağını da göstermiştir. diseleri.,, 
Sovyet Rusya, hasmını, sikletinin n.1- 19.40 Türk müziği. Çalanlir: Fah.i-
tında yavaş yavaş ezmek projesin • re Fersan, Vecihe, Cevdet Çağla, Re-
den ba.5kasını ortaya koyamaz. fik Fersan, Okuyanlar: Sadi Hoşses, 

Bu şartlar, Milletler Cemiyetinin Safiye Tokay. 
aldığı kararla binnisbc iyileşmiş gibi 20.20 Temsil Kızlar ağasından is -
göztikmektedir. Fakat Almanyanın timdad - "Yazan - Nahid Sırrı,, Unut-
lsveçte bir müdahale teşebbüsü ile kan "Yazan - Ekrem Reşid,, . 
fena bir vaziyet içinde de bulunabilir. 20.50 Konuşma, "Haftalık posta 

Rus Sevkiılccn Ye Tabyesi '-" kutusu,, 
21.10 Müzik - Riyaseticümhur ban-

Şimdiki halde Sovyet sevkülceyşi- ·dosu "Şef _ İhsan Künçer,, 
nin b~lıca hedefi, Carelie berzahın • 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans 
dan şiddetli bir hücum ile Ladoga gö- haberleri, ziraat, esham _ tahvilat,! 
lünün şimalinde bir takım ihata edi- Finlandi,·ada Finler tarafından -düs.·ürüJen t>Ir .. o"'-·et tayyaresi 

,., 0 ·,., Kambiyo - nukut borsası "Fiyat,,. 

n -- 27~'UN 19~ 

iki İngiliz Torpitosu Arasında Kalan 
Bir Alman Tahtelbahirlnin Akıbeti 

ci taarruzları biı teştirerek, en zengin 
ve en fazla meskun Finlaneliyanın ce- da tesis eyledikten sonra hududdan Fin kuvvetleri adeta daimi gece içe- 22·20 Serbes saat. Son on beş gUn Alman bahriyesi lerile tekrar hissedilmiş ve bu scfct 
nub vilayetlerini elde etmekti. Finlan- itibaren, Ladoga gölü sahilinden, mü- risinde, hayalı:tler gibi ortaya çık - 22·30 Müzik Solistler "Pi.., için büyük gemi kayıpları içinde pek bulunduğu nokta tekrar bombalan • 
diyayı İsveç ten ayımı ağa matuf olan teaddid kuvvetler sev kettiler, Nais - maktadırlar. Finler, yakın mesafeler 22·55 Müzik • Cazband "Pi.., fena geçti. Amiral Graf Spce'nin ar- mıştır. Bu sefer, gemi feci akıbetine 
bu ihata edici manevraların ilk hede- tenjarvi, Su~u~~olmi, 11omantsi, Li-

1 
d~n top ~ull?n~aksızın ekseriyetle, 23·25123.30 Yarınki program ve kasından Columbüs transatlantiğinin ermiş ve tahtelbahirin köşk kapağı 

fi Suomussalmi ve nihai ~ayesi de 1eksa, T. olva.Jarvı. de, h.er ye_rde mu • agır makı~elı tüfek, mavzer, el .bo. m- kapanış. mahvin_e_ şahid olduk. Bir_ t:arafta.n açılarak mu .. rettebat canlarını kurtııl' 
~ af k kdhusulb - ··········································dİ 1 Fr Ulu idi. Bu netice, Botni körfezinde v fakıyetsızlı aynı §e ·ıt e ası, hatta uzun hançerlerle hucum a ngı ız ve ansız torpıd~ları Şı- mag-a giri!::mış· t"r D . . .. erın· de 

b Beled. e K·· .. 1 d . . . -· . :t ı • enızın uz bahri bir harekat iJe de elde edilebi- uldu. eylcmektedirler. Akşamlan, Ruslar, ıy omur ma cnızı ve atlantıgın şark sabıl - .. .. -·· .. . 
lirdi. ıtakat Finler, bir gtin bile kay- Bununla beraber tamamilc ~imal 

1
melcesiz, maişet.siz açık havada kal- let'ini baştan başa tarıyarak Alman gordugunuz tahtelbahirin köşkU ' 

t k 1 h ı..-.:ı s·b lı k kt dı l B k b"l F. k o 1 R "'b t taht lbah' 1 . . f ı· tl . • suda yüzenler ise İngiliz torpidosu • betmcksizin bu körfezi, Aland adala- mm a asıma, arU\..:-ıen ı er~:a -~lV/ma ~ r ar. una mu a ı ın uv- epo arına ag e e ır ermın aa ıye erme ma-
nnın müdafaasını tamomlıyarnk ve vetler veyahud da Kırgızlar bır mud- vetlcrı ormanlarda, evvelden hazırlan ni oluyor ve bunların bulundukları na çıkmak istiyen iki Alman nefe · 
bu adaları karadan ayıran geçidlerde det için daha iyi bir netice almış gibi mış ve techiz edilmiş ve gizli bulu- - -- mahalleri dinleme aletlerile tayin e- ridir. Torpidodan bu iki Alman ncfe-
mayn tarlaları tesis ederek kapamış- göriinmel<tedirler, zaten vaziyet ta- n::ın melcelere çekilmektedirler. Niha- Kad 1 köyde Fiyatlar diyor ve bombalarile harekete geçi- rine tutunabilmeleri için bir ip sar-
lardn·. mamile sarih değildir. Finlandiya, yet, yorgun bir halde olarak Rus kuv- Dün Tenzil Edildi riyorlar. Yukarıya koyduğumuz re - kıtılmıştır. 

Rus tabiiyesi de, sevkulceyş kadar bıız denizinde otuz kilometre k::ı.dnr vetleri, muayyen müdafaa hatlarına İstanbul Belediyesi kömür depo _ sim iki İngiliz torpidosu arasında 
muvaffakiyetsizlik göstereli. Bu tabi- rbir sahile maliktir. Ve bu dar pcnce- geldikleri zaman, taze Fin askerleri kalarak batan bir Alman talıtclba - lcralla sena sonu 

larında satılan Sömikok ve mmı.bük 
. ye, hava ve kara harb malzemesinin re seksen ila ytiz kilometre uzunlu - bu kuvvetlere kat'i bir mukavemet kok kömilrleri halk tarafından hirinin uğradığı akıbeti gösteı·en devlrlerl 

kudretine ve aded tizcrine istinad edi-lğunda ve Rarfc tarafında Sovyct Rus göstermekte ve onlara ccbheden mu- ve siklet merkezi daha çok denizlere S b . . . A d" 
bd d "'• ·ı h k h·ı rab<Ybet görmektedir. Bıı depolarda. · t"k 1 t · b . b h ene a3ı dolayısıle ıcra ve ıflas '" yordu. Sovyet hill<ümeti Douhct me- ya ve gar e c norvcç 1 e mu at a ı hücumlarda bıılunm:ılttadırlar. ın ı a e mışe cnzıy<'n u arbin en . . · . · ' . 

todunu tecriibe eylemeyi mahirane bir koridorıın. uç kıs~ıı~da bulu~ma~- Diğer taraft.:ın da! ~üçlik müfrcze!e:, sa~ln: kö~ürl~-in hususi depodaki canlı, korlumç le\'hal~rından biri sa- ırclerın~ekı dosyaların tasnifi ve yeıl; 
bir manevra sandı ve bu metod has- tadır. Bu lwrıdora halmn olan :salını- bu Rus kuwetıerını sarmakta ve rı- sa ış ıyat ann an daha fazla olduğu yılabilir. seneye evri için, bu ayın 28, 29 v. 

• r iddiası belediye tarafından esassız B . d .... 
1 

1n .
1
. . 30 uncu perşembe, cuma ve cumarteSl 

mm mukavemet göstermesi halinde, jorvidc ç~rpışma dc\•am etmekted;r. ,~tlcl'ini kcscı"1< tehd;d altına almak ..•. 1 kted' ç·· 1 .. b 1 d" k'. u rcsım e goru en gı ız torpı- ··nı .1 940 . ~ ... ,, 
d l goru me ır. un m e e ıye o - . . . . gu en e senesı kcı.nunusanısını ... 

onun umumi mahiyette bir hava bom Hn '.l'ab~ f'si ta ır ar. mu··r satıc:ıları 1. ,.1• 1 k t b·t ı doları, Alman tahtelbahırının denız ı·ı{ı·ncı· .. il .. d". d.. .. .. 1 . ,.. 
:; .,. n esas o ara es ı altı . a· d"kl . d" l aı tl . il ' uç ncu ve or uncu gun en v 

bardımanile mahvedileceği tehdidini Fin tııbiyesi gayet mülcnevvidir ve Finlerin cesareti hududsuzdur. Ku- ettiği fiyatlarda asla bir kar ve men- n~ ;n ır ı e:~b. ın e~~ ~ tr~. e lan salı, çar§amba ve per§embe gün• 
n13ıi'{~iıwı! yiiİ>irmıf,l°akat 'şictdCDe e aou'~ eJieiiıekC@"ir:=Ben:an :i;-1' fi ı ve''kd lffü'f1'"'ô'a"ıl12l!.C v'i!' c 'Ub'lillh. fıyauara. 1fotnurbn belettl)'e' ve· ııu'Ru 1 seçmış. er ve ta 1 ıne gırışm~ş. er 1X:: leric in-eşgdı ·onıca·Kıaruu. ~~::--""" ı:j· 
Finlerin reddile kaı'§ılaşnuştır. So\'· lerin bakiyesi, bfüımum A\•rupa ordu- Avrupada coJrafi vaziyetile manevi met taranndan tesbit olunmuş nar - Daha ılk bomba.lar tahtelbahırın Y~~ layı, bugünlerde, ihtiyati tedbir ve 
yet Rusya bunu mevldi tatbike vaz- farının bakiyesini hatııfatmakt.ndır. 

1 
kıymetini birleşerek böyle bir faa - hına yalnız kömürün mahalli bele -1 de~ola.rı.~ı tah~b. ederek suların u- haciz muamelatilc müddete tabi işlet 

.?ylemeğe cesaret edemedi. Burada, müstahkem bir mcvkiiıı liyet göstermcğe imkan verdirecek 1 diye depolarına kadar nakil masari- zerıne luzuceth bır tabakanın yay~l- den gayri acele işler müstesna oıınalC 
!{aradaki hücumlara gelince, bun- k15.sik müdafaası ~:.zı~~ı b~hisl!r. ba§ka küç.Ü~< bir millet yoktur. Maa- fini ilave edilmektedir. Bu itibarla ~~sına sebcb _oımı:~ .~e. t~htelba~ı.r, 1 üzere, icra ve iflas dairelerinde, iş s~· 

lar fazla mikdarda tanklar ve piyade 1 F'akat, Ladoga gol unun şımalinde, lcscf, bu silfı.b ''" malzeme stoklarının hususi ticaret m iiesseselcrinin karış- duşm::ı.nın çelnlccegı umıdı1e denızın 1 hiblerinin müracaa.tleri kabul celilJnl' 
kuvvetleri ile yapıldı. Bu taarruzların 1 hasımlarını, hududun civarında, tev- bir nihayeti de vardır. F'inlandiya, on- tınlmamış saf, tıım siklette sataca- dibine inmişti:·. Al~a.n gemisinin mü !yecektir. 
en mühimmi Carelie berzahında tesis kife teşebbüs ctmemi-,lcrdir. :Mulıare-!Jarı yalmz başln.rın:ı bımkmnk hata- ğı kömürler bu fiyatlardan daha faz- rcttebatı, dcnızın dıbınde, kurtulmak 

1 
=:======================~-::;:::;

edilen müdafaa hattını zorlamak ga- be ederek yava.~ ya\·aş memleketin sını irtikab etmezsek Sovyet hükume- laya malolacaktır. Daha ucuz sat . ümidile açılan delikleri kapamağa, [ İ -1 
yesile yapılmıştı. Bu miidafaa hnttı, dahiline Joğrn çekilmişlerdir. O su - tini uğr:ı.cıtıracnl:tır. Ru mcmlekctler-ı malc teşebbiiı;ünde bulunanlar muhak miivellidüllmmuzayı ve elektriği ida- Askerlik şleri 
Ladogn gölil üzerinde Taipale'den retle ki Rusları tcclıizat üslerinden u- de alınacak kat'i bir rnuvaffakiyetin kak kömürün ı,alitesinde ve sikletin- 'reye ve gemiyi işlC'r ve yukarı ~ıka- -----·----------
başlıyarak, Vuoksi ırmağını seyıinin 1 z:ıklara S{!Vketnli!"}lerdir. Bu aradn, şümulli hcaabsızdır. Bir ademi mu-ı de ihtikara sapacaklardır. l bilir bir hale koynrnğa. çok uğraşmış- 1 L A N 
bir ltısmında takib eder, sonra da 1 Lcningracldan Moı~rmansk demir yo- va.ffnkiyetiıı de temelleri ayni şekilde Kadıköyünde kömüıün 23.5 liraya Iardır. Beyoğlu Yerli Askerlik şubcsirı 
Koivisto'ya doğru imtidad eder. Sov-llunun her taraftan Finlandiya budu- olar ak hesabsızdır. satılması lfızımgelirken 25. liraya sa- Fakat lngiliz taht~lbahirleri har- den: 
yet ordusu boş yere, bütün kuvvetile !duna en aşağı! yüz kiloınP-tre mesafe- ......._ --- - ------------~ tılmasının sebebi dün de yazdığımız bin ilk haflnlannda olduğu gibi deniz <:? bem"z y r · d 1 lı .. aS" 

b"' Un b l k Kclunu m· ld·ıgye> kıı'"t··dı ·b· k ·1 k ~u ı er ısın en ° up enuz bu hatta çollandı. Bu şiddetli darbe- ~e olduğunu ve ·ut _ u mem c c- ·~ . • . ı• t• ı~ı ı amyon ve ar~ba .v~purı.~ :ıa - üzerinde bir yağ tabakası görünce kerliğini yapmamış 335 doğumlu ve 
de neticesiz kaklı ve kırıldı. Tanklar tın kar altında bulundugunu da unut- Paşa bahçe ıspırto fabrıkasında c;a- lıyat yapılması netıcesıdır. Dun Ka- tahtelbahirin battı ':;ına arlık bük- b 1 1 1 Ab• .. .. k ..a. 

· f k" k ·· . · 4o 0 un ara muame eye ta ı bulun ı;:>""' mayn tarlaları üzerinde havaya uç- nuyahm. lışan ameleden Musta ıı. ma me o- dıkoydckı depoya mavna ıle ton metmemel>tedirler. Onun için bir h. u· . il r 1 "k s~ 
tular ''eyahud da toplar tarafından Ruslar, tankların arkasında, sıkı !unu çevirirken dü~üp muhtelif yer - kömür gönderilmiş ve bu kömür 23.5 "'dd t _ l b k .... d'" •. ızme ı gayrı m s ım er er ı 

. . . mu e ya0 a a asının gorun uğü h" tr tab"b t · 1 h ·~ ' tahrib edildiler- piyade kU\.,,·etlcri e- birle~ik kuvvetler halinde ilerlemek- lerindcn yaralanmış, t~<lavı edılmek liradan satılmağa b~lanmıştır. h r"' d "b t beki _ ızme 1 ı ve ve enner er arı ''ı 
' . . . . . . · · ·· d N.. ı t h · tl k'" ·· sa a etra ın a no e emege ve ehliyetname dereceleri ne olursa o· zilelikten sonra geriye pUskUrtUldU. tedırler. lt"'ınler ıse ufak bırlıkler hu- uzere Hay arp:ı~a umtıne 1:ıs :ı a- Beledıye, mutavassı ara omur 

Berzahda, Sovyet ordusu Fin toprak- linde daiılmaktudırlar. Bu Fin gıııp· nesine kuldırılmıştır. vermemektedir. Ellerinde kömür bu- devre koyulmuşla~ ~e b.u esnada ise, sun derhal askere sevkedilecektir. 
lanııdnn ancak otuz kilometre kadar ları, Rus kıtalnnnı sarmakta, iznç ey- Beyoğlunda SunöUr sokağında de- Iunan mutavassıtların ve bilhassa Alman tahtelbahırcılorı, havası~lık- Bu maksadla bunların hüviyet cilJ 
Uerliyebildi. !emekte ve geçtikleri nuııtakalardnki mirci Ardaşın çırağı 15 yaşında Vey- Gazhane, Sömikok ve Karabük kok- tan boğulmak korkusile, satha çık ~ danlan, askeri ehliyetnameleri ve 

Vaziyet, Ladoga gölünün §imalinde her şeyi tahrib etmektedirler. Karlar sel ~ağ elini makineye kaptırarak ya- larrnı karıştırarak saf Karabük na - mağa uğraşmışlardır. ~"akat tahtel - diplomalarile birlikte 29 birinci 1'~· 
, de aynidir. Ruslar üslerini, Lenin - arasında mevcudiyetlerini belli et - ralannıış, Şişli Çocuk hastahanesine mile satmalarına mlni olmak üzere bahir denizin dibinden ayrılır aynl- nun 1930 cuma sabahı şubeye gel • 
grad denıirynlu üzerinde Mourmansk miyen geniş beyaz mantolar giyerek kaldırılmıştır. teftiş ve kontrollerini arttıracaktır. maz, geminin yaşadığı dinleme alet- melerl ilan olunur. 

_ 21 - Peki niçin bunu yapı;ın? Sana ra komhser içeri döndii. Bana: )Gayriihtiyari otomobile yaklaatım. 'gelen SOb'Uk hava, beni kenelime ge- - O gece de çok geç uyudum. Rüyal~ 
bir düşmanlığı mı vnr? - İfadenizi imzaladıktan sonra gi-,Elile içeri girmemi i§aret ediyordu. 'tireli. O zaman hissettim ki İsmail rımda mtttemadiyen Nazili, polisle 

1:öyle. manzaralar ka.rşı~ınd~ ~ulun lfcv.ıu sadedinden ı;;oktan çıkmıştı. debilirsiniz, dedi. Nazifi göstererek: 1 O k:ıdar halsi~wı:n l~i ayakta dur~- 1 Be~n sağ kolu omuzlarımın üzerin- ve İsmail Beyi gördüm. Birkaç defi 
maga hıç alı§mamı;, oldugum ıçın ne Ben kendimi biç mlldafe.ıı. edemediğim _Zaptı 0 da imzalasın. Sonra kcn- yordum. 1çerı gırdım. Ve otomobıl dedır. Yavaş<:a bundan kurtuldum. hıçkırıklar içinde uyandım. 
kadar heyecan duyduğumu, ne kadar den, Nazif ise milkeınmel bi~ aktör diaini belediye doktoruna götüriın. derhal hareket etli. İsmail Beyin husust eof'tirU otomobili Ertesi sabah fabrikaya aklım, fil<' 
~ae1rdığımı tarif edemem. Komiser o· gibi hareket etmesini becerdiğinden Sarho§ olup olmadığını tesbit etsin! İsmail Bey, benim haıı~i haleti ru- hiç bilmeeliğim yollardan sürüyordu. rim karma karışık bir halde gittifll• 
nu dinledikten sonra b~...ı. döndü. adetA o davacı, ben 6Uı,,:lu vaziyetine I emıini verdi. biye içinde olduğumu anlamıştı. El- İsme.il Bey sordu: Dairedekilerin hepsi hft.diseyi öğreJl' 
YUzUme sert sert baktı: dilşmil§tük. Vaziyetin bu ~kilde in- İsmail Beyi görür görmez sakinle- lerimi tutarak okşadı. Sakin blr sesle: - Şimdi nasılsın kızım? mişlereli. Fakat her nedense hiç J<iJll" 

- Bak ne dtyo:? Size bıçak. filan kişafı, komiseri ~a~aş ya\'af} benim ~n Nazif yeniden bir şeyler söyle - - Çok üzüldiin galiba kızım! diye - TeşekkUr ederim. lyiyim. se. bana bir şey sormağ~ ~esaret ed:. 
çekmemiş. Çektiğine dair eahıdiniz aleyhime meylettinyordu. Knrakol- mek istedi. Ben bir şey anlamıyor - konuştu. Bu kaba adamların arasın- - Nerede oturuyorsunuz? mıyordu. Ben de Nazıfın ikıbeÜ • 
var mı? da h.erke.c;in ban~ ~di bir ka~ın, btr dum. Önüme uzattıkları daktilo ile da bir sa~t kalmak ·tahammül edilir Söyledim. Bir müddet susutu, dil- merak ediyord_uın. İçimde istenıi~ 

Ne cevab verebilirdim? Bağrım ~u- kaprU: ~Unden ıkı ~ocu~lu ~ır ~ yazılmış bir kağıdı imzaladım. Ve şey değilelir. şilndU. Sonra şoföre evimizin adreslııl rek on~ y_aptıgım fenalıktan dol~!t: 
rumU§tur. Şaşı~~§ k8:1mı.ştım. Benım eağızıışmden ettf~~ş bır kımse ger sallana sallana dışarı çıktım. İçimden ga~i.ihtiyari ağlamak ge- verdi. Otomobil sokağımızın bozuk 1 dehşetli ~ı.r ned

7
amet vardı ... F~ıit:] 

şaşkınlığım Nazifin cüretini arttırmış zile baktıklarını goruyordum. Etraf adamakıllı kararmış, gece liyordu. Kcnd!.rnı zor tutuyordum. Bu kaldınmlanna varınca evin önüne ka ne yapabıhrdim · Nasıl geri doneb 
ve komiseri de tercddUde dUşUrmUş- Bu sırada kapı açılnrnk içeriye 1s- olmuşta. Yolların ve dUkkinlann e - anda bir büyüğe, beni teselli ve bima. dar gitmek istemiyerek otomobili dim. 
tü. Nazif: mail Beyin girdiğini gördUm. Beni o- lektrlkleri yruınıış, sokaklar kalaba- ye edecek bir adama o kadar muh- durdurdum. İsmail Bey o gün fabl'ikaya gelJl'leı-

- Şahidlerim var, diye bağırıyor- rada görünce: lıkla§mı§tı. Karakolun önünde büyük taçtim ki.. dünyada ycgil.ne tanıdı - - Te~ekkür ederim. Bu kadan ka mişti. Bunu _muhasebeci Hakkı BcY
1
1, 

du. Bilttln muhasebedekiler e:ıhiddlr - Sen hlilf1 hurda nusın? <liye sor- bir otomobil duruyordu. Ben otomo- ğım h8.mi, İsmail Beydi. Eğer o ol- fi. Esasen evimiz on on beş adım ile- Sedad konu§urken duydum. Onun gc., 
beni i§imden bu kadının attırdığına.. du. Sonra komisere kendisini tanıttı. bilin önüne gelince kapısı açıldı. Ve masaydı, bana fabrikasında derhal iş ridedlr. Zahmet etmeyin. memesi biraz canımı sıkmıştı. O fo.b~. 
bu yetmiyormuş gibi, §lroeli de beni Ve kendisilo biraz hu.cmsi lilurette gö· içeriden bir ses: vermeseydi, kimbilir şimdiye kadar İsmail Bey yine §efkat dolu bir ses- kada olmadığı zaman kcnelimi bUSbil 
hapse sokmak istiyor. rtışmck :tsteeliğinl söyliyerek komiser- - Fethiye kızım! Buraya gel! di- halim ne olurdu. le bir şeyler söyleeli. Elimi :ıtuvvetlice ttin yalnız hissediyordum. 
~aq~r Nazife sordu~ le karşı odaya gittiler. On dakika son· ye beni çağırdı. Ses İsmail Beyin idi. Otomobilin aralı duran camından sıktı. Otomobilden çıktım. fDcvanıı vnt) . . 
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:J'örkoeye ~vire• : ırosEYtN cAllID YALÇIN 

Hitlerin Alman Bahriyesi Ve Harb 
Tabiyesi Hakkındaki Fikirleri 

-··-Bilhassa, Alman top malreme
shıhı lngiliz mal:ı.emesine gayet sa
rih surette faik olduğu, 28 santi· 
metrelik Alman topunun, atet kud· 
reti bakımından, otuz buçuk san
timetrelik İngiliz topundan aşağı 
bulunmadığı söyleniyordu. 

işte tam bunun· içindir ki vazi
fe o zaman bizim de otuz buçuk 
santimetrelik toplar imaline geç
memizi icab ederdi. Çünkü gaye 
müsavi bir kavga kudreti elde et
mek değil, üstün bir kuvvet temin 
etmekti. 

Yoksa, ordu için 42 santimetre
lik bir havan topunun temini Zaid 
bir teY olurdu. Çünkll 21 santi • 
metrelik Alman havan topu o za. 
man Fransanın malik olduğu mUn
hant endahtlı bütün toplara haddi· 
zatında faikti. Kaleler otuz buçuk 
santimetrelik havan toplarının dar
belerile de yıkılırlardı. 
Şu var ki kara ordusu kuman· 

danl&ğı iyi gördüğü halde bahriye 
iyi göremiyordu. 

üstün bir topc;uluğun tesirinden 
ve üstün bir süratten vazgeçiliyor
sa, bu "risk., hakkında tamamen 
yanlış bir nazariyeden ileri geli
yordu. 

Bahriye kumandanlığı, daha ge
milerin inşası için kabul ettiği şe
kil ile taarruzi hareketten vazge
çiyor ve a priorl olarak zaruri bir 
tedafüi harekete kendisini mah· 
kfun bırakıyordu. Bu yüzden, an
cak hücum üzerine istinad eden ve 
yalnız hücuma istinad edebilen kati 
muvaffakiyetten vazgeçilmiş olu
yordu. 

Daha az süraW ve daha az kuv
vetli surette müsellah bir gemi da
ha lıızb ve daha ku.vetH bir dU.
man taraımdan top ateşine tutula• 
cak ve batınlacaktır. Ve bu da, 
çok kere, bu kuvvetli gemiye mü
aaid bir mesafeden temin edilecek
tir. Kruvazörlerimizden çoğu bu 
kar.unu büyük bir acı ile takdir et
miş olacaklardır. Harb bizim bah
ri kumandanlığımızın sulh zama
nındaki noktaina.zannın yanlışlığı 

nı isbat etti; imkin müsaid olduğu 
zamanlar, eski gemilerin teslihatı
m değiştirmeğe ve yenileri dahtı 
iyi teslih etmeğe bizi mecbur bı
raktı. 

Eğer Skager - Rack deniz muha· 
rebesinde, Alman gemileri İngills 
~ilerinin ayni tonaja, slli.hlara 
ve sürate malik olsalardı İngil\2 
donanması daha isabetli ve daha 
mUessir olan 38 lik Alman- obüsle
rinin fırtınası altında rabb mea
nn içine yatacaktı. 

Japonya vaktile bqka bir bah· 
ri siyaset takib etti. Orada, pren
sib olarak, yeni gemiye mulıtel 
düpıanın pmisine u.ıt1n bfr kav- • 
ga kudreti vermeğe galıpyorlardı. 
Bu tedbire o zaman ondan çıkan 
imkln, donanmayı taarruza geçir
mek hnklnı, tekabül ediyordu. 

Kara ordusu kumandanlığı bu 
kadar esaslı surette yanlış bir fikir 
talrib etmediği halde, parlament1> 
bekımmdan maatteessüf daha iyi 
temsil edihniş olan bahriye parla
mentonun tefekkOr tarmıdan za. 
rar görilp duruyordu. 

Bahriye köhne noktal nazara 
göre t;epilltlandmldı ve eonra d'l 
ayni premiplere söre harekete p
tlrildi. 

Ordu muahharen elde etmesini 
bildlli ölmez pn ve ~i Gene
rallerinlı:ı Almanlar tarmıdaki iyi 
çahpnalarma ~ bütün zabitlerinin 
ve neferlerinin iktidanna ve misil 
bulunmaz kalıramaıılığına borclu
dur. 

Harbden evvelki bahriye başku· 
mandanlığı da~ mtlanl bir de
haya malik bulunmq olaa idi kur
banlar beyhude yere hayatlannı fe
da etmil olmıyacaklardı. 

İşte htıkQmetin o pek mtlkemmel 
parlamento mahareti sulh zama· 
nmda bahriyeye muzır oldu. ÇUn-
kil, mı atteessilf, hıp.at meaeJele. 

rinde parlamento noktalnnan sırf 
askeı1 mülihazalar karşıimda ge
ri çekilecek yerde bilik.is faik bir 
rol oynamağa başlaın11tı. lktıdar
sızhk, zi.fı tefekkürde manbk ki· 
fayetsizliği - ki parlamento mUes
sesesinin mUıneYJiz vasıflandır • 
donanma kumandanlığını berbad 
ettiler. 

Kara ordusu, yukarıda da söyle
diğimiz veçhile, bu kadar derin su· 
rette yanlış bir fikir cereyanıM 

kendisini kaptırmadı. Bilh~, o 
r.aman umumi erk8.nıharbiyede mi
ralay bulunan Ludendorff, Reicha
tag'm milletin hayati meselelerinin 
tak.ib ettiği yanm tedbirlere, gös
terdiği zlfa, ve çok kere bunlan 
inkar etmesine karşı nevmidane 
bir mücadeleye girişmişti. O zam&"l 

bu zabitin yaptığı cidal neticesiz 
kaldıysa kabahatin yansı parla .. 
mentoya, yansı pşkın Bethmann 
Holweg'in daha sefili.ne olan vazi. 
yetine ve zifına aiddir. 

lılaamafih, bu hakikat bugün 
mesullerin bu kabahati mi1U men
faatlere karşı bu kabiliyetsizlik •· 
leyhinde vaziyet almıt olan zata 
atfetmek istemelerine mini olamı
yor. 

Bu anadan doğma elebaşılar için 
bir yalan fazla bir yalan eksik mü
him bir mesele teşkil etmez. 

Milletin halinden son derecede 
mesul olan bu ada.mfann mücrimıı
ne h&fifliklerinden dolayı taham· 
mülü icab etmiş bütün mesuliyet· 
teri düşünen, beyhude yere fe
da E dilmia ölüleri ve malulleri, kat· 
lanmakta bulunduğumuz muazzam 
hicabı ve hakareti, içine dalmı3 ol
duğumuz namütenahJ sefaleti ta· 
savv.ur eden ve bütün bunların yal
nız birkaç zamane adamına ve iyi 
mevti aftllanna nesaret Jcortdr.
rma doğru yol açmak için vuku& 
geldiklerini bilen bir adam, ıtlphe 
yok ki, bu mahliıklara alçak, rezil, 
namussuz ve cani denilmesini pek 
iyi anbyacaktır. Yoksa kullandığı· 
mız lisanm kelimelerinin minası, 
gayesi gerçekten anlaşılmaz bir 
hale gelir. 

Eski Almanyanm bütün kaba· 
hatleri ancak onlann yilzünden 
milletin dahili siyaseti bozulduğu 
zamandır ki garib bir wzuh ile gö
ze çarpmışlardır. 

Evet, bu kabil ahvalde, nahoş 
hakikatler büyük halk kütleleri 
arasında avaz avaz haykınldığı 

halde, başka taraflarda, pek uta
mlacak vakıalar sUkftt ile geçlftiri
liyor, ve bunlar kısmen inki.r bile 
ediliyordu. 

Bir meselenin açık ve halisane 
tedkik ve tetebbüü ihtimal ki mr 
iyileşme husule getirebileceii za. 
mantar itte böyle yapıhyordu. Fa
kat hUkflmetin il bqmda blıhmu 

8hsiyetleri propagandanın Jııym& 
tinden ve özllndm adetl hig IHı 
teY anlamıyorlardı. 

Propagandayı mahirane ve daiıı 
mi surette iatimal ayeainde, haJb 
cenneti cehennem gibi ve, lnmw 
aksine, cehennemi cennet gibi g&. 
termeğe kim kadir olabilirdi 1 Bu
nu yapmaamı yalnız Yahudi bile 
eektl ve buna gGre hareket edeeek 
ti. Alman, yahud daha dolrun. 
Almanın hUkftmeti, bu babda zer. 
re kadar bir fikre malik değildi. 

Fakat bunu harb içinde pek pa. 
halı ödemek icab etti. 

Fakat i§aret ettiğimiz ve harf>. 
den evvel Alman mlllethıl lekele
dlğlni gördUfilmtlz ba sayım fe
nahklar içinde, birçok muh~ 
nat da mevcud idi. 

Hatti, bitarafane bir tedk.ik ya
pıhrsa, f1ll'88Ull 1ealim etmek icab 
eyler ki diğer kavimler ve diğer 
memleketlerde malOliyetlerimizin 
çoğunu blzlmle payla§lyorlardı. 

Hatti bizi bu sahada bal 6fi· 
yorlardı. Ayni amılllı ~tifailm 
hakiki mul .assenatlarmıızdaD 
rum bulunuyorlardı. 

[Dev 
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Yusufeli akının 1 ~~~-=-r.:~~~ 
Acıklı Vaziyeti Arkadaş Muzibliği 

Yazan: M. Şerif OKTÜRK 
Noı 4? YA.ZAN: M. S!ımi K.'1RA1'EL 35 kilometrelik bir yolun yapılmaması 

halka ÇOk zarar veriyor Fakat, Makarnacı korkuyordu. - Böyle usta!. 

A nadolunun §irin bir kazası o- 1 dfsine mektub gö:ıdereceklerdi. Erte- Çünkü; dah& hali Kırkpınar güreşi- - Nasıl bir güreşi misin be?. 
lan "? :··n ya Y~ bir. kum • si gün, Sadiden gizlice toplanıp ;111ek· Erznnım, (Hususi) _ Eskiden Er·\ larında. pirınç tarlalarında bin bir e • nin zoru kalbinden silinmemişti. Has· . -:- .Çok kırıcı mı... Tıpkı seniri gi· 

panyarıın gel111 herkesı sevındlrdi. tubu yudılar, garsona vaziyetı an· zuruma b:ığlı iken mülki te§kil8.t do- mekle yet.i§tirdikelri mahsullerini Er· nurun ne canavar olduğunun farkın· bı ımış usta!. 
Ak§amlan biraz milzik dinlemek is;iıı la tarak kuvvetli talimatla beraber layısile bilahare Çoruh vilAyetine bağ 1 zuruma getirerek sata.r, yerine arpa da idi. -. Hoşuma gitti be? Aferin bu, 
gazinoya hücwn eden halk, güçlükle oldukça ehemmiyetli miktarda para lanan Yusufeli kazasının, umumiyet veyahud bpğday almak suretile köy· Aliço, oralarda değildi. :Makarna • padışah~ he!. . . .. 
yer bulabiliyor, _hıı~.ta bir kısmı d~ a· teklif ett~er. . . . . .. itibarile iktısadt münasebeti Çoruh lerine dönerler. cıyı Sultan Azizin huzurunda yiyebi- d- Hıç hatır gonul saymıyan bir 
Y.akta kalıp ger1 donmek mecburıye· S~cak bır yaz geccsı ıdi. S~dı, 0 gun vil5.yetile değil Erzurumladır. !ate Fakat ne yazık ki yine ihtiyaçlarını lcceğine emin idi. a amm~ışk .... be' 
tınde kalıyorlardı. magazayı geç kapatmış, gazınoya ar- bu yüzden zaman zaman yapılan mUl- teminden • c· kalmaktadırlar. Bunun - 0 ıyı ·· • 

I~ t··zı · d olan kadaşla ı d <-on gelı"p masalarına a ız Y.alnız Ali .. ·çonun .. korktuğu vardı.. - ultan Azı·z, eg·er ''- 1·amacıy" -..umpanyanın §8.D o erın en · r n an .., ra ki teşkilatlarda, bazan Çoruha hazan d beb. ı ·d l asıdır &ıuu\ ' • 

G.. . b. l .. . . d b.. .. ·1uh k tm· .,.... O GU . l ' a se ı yo un mevcı. o marn . Padişah eı.ıreşe mudahale etmemeli t d k K lb 
uı:ın, ır taç gun ıçm e utun na.zar- ı a c ı~ .. ı. gece, zın mese e- Erzuruma ba<Planmış ''e son teşkilat- B k . · d ki . . b or a nn çı arıı-san sana ara oyu 

ı k dis• d I aff k . k·t k·t . t ı d" r·k· 1 o u aza ıle h"rzurum arnsın a ıdi. d aktı arı en m e top amıya muv a 1 sı va ı va ı yı.ne aze en ı, ı ır e- ta da Çoruh üzerinde kalmıştır. 
03 

k" • ayıyac r. 
l ..+ S · · ·· 1 1 il · · buı·· kıı··ı t d··kt·· mesafe 103.kilomctrcdir. Bu 1 ı· Hatta; Halil Paşanın yanmd:m o: _ Olsun b"'··· o mu'"' .. u. ezının guze o uşu e ga- rını un açı · gı e or aya o u, e- Halk şüphesiz ki bu bağlanıştan Ü .... 

zinoya fazla müşteri celbediyor, vü • ğer kabul ederse evlenmek niyetinde kat'iyen memnun değildir; sebebine lometrenin ııgüzck köyiine kadar o- dasına geldiği zaman Hali pehilvana - !boyu da yenersen bil ki· ken-
cudüoün ve çehresinin mütenasibligı··. oldugu· nu söyledi. · · • · · · .. lan 68 kilometresi vesaiti nakliyeye şunları söylemişti: • di çıkacaktır ' ' 

gelınce; Çoruh vılayetile hıçbır mu- ·· "tl ··te• aY 35 k 'l u · · Halil be' Mak il b haf · 
le de günden güne birçok gençleri Saat ilerlemiş gazino tenhalaş • h tl · l d - ·b· f d ınusaı ' mu i.) •

1 ı ome rcsı \C· - ••• amacı e u • - Desene epeyce cümbüş olacak 
' • • 

1 n.sc e erı 0 ma ıgı gı 1 mesa e a- suiti nakliye işlemivecek derecede ta güreş tutuyoruz.. ı 
kendisine bağlıyordu. Ön masalarda mıştı. Mevzularının en tatlı bır yerın- hi daha uzaı-tır Erzuruma bag·lanma- . · . ı sarayda be. ' · 

1 

bozuktur. Bu 35 kılometrelık yolun - Ya ... 
yer bulabilmek için kavgalar eksik de garson masalarına yaklaştı, S:ıdi- !arı için birçok rnüı·acaatlarda bulun- vapılın"sı 

0 
kadar U"Un bir iş olmuş· - · · · · · · • · · . . •. 

olnıuyov, güzel sesli, sevimli çehreyi nin kulağına birkaç kelime söyliycrek mu§l" . d ·· bet b" t· , , · .. ·· · - Padişah emretmiş.. - Hepten temızlıyece~m bu su· 
"'

1 sa a mus ır ne ıcey c 'ar- ' tur ki bu uüne kadar yaoılamamıştır. - Nerede? ~ 
clıılıa yakından görmek iı.teğile bir ilerlemiye başladı. Az sonra Sadi, dıramamışlardır. Y:ıpılan bu miirııca· ~ .: . . .. . " . . ? . s:ıklnrı be! .. 
gün evvelden gazinoya koşup nıasa yerinden fırladı, garsonu takib ede- ti ·· · 1 11. d dk"k Kudrcllı ve .vapıcı Cmnnurıyet hu-" - Bılmcm neresı · ·· Yıldız, dedıler. - Usta çok hızlısın muhakkak 

a er uzerıne ma 1a ın c tc ı at yap k" ti . ·d T'" k' . h · H "'{ ·d· k .. k'. ·· ·· ·· d ' ·· 
kiralıyanlar da oluyordu. rek ortadan kayboldu. k .. 936 . d D l ·1· , \T ·ume sayesın e ur .ıyenın emen - a, .n ecı ıye oş unun onun e galib geleceksin?. 

ma uzere senesın e a ıı ı}e e- h b··t·· 1 .. 1 • k lıkt ·· ı · 
Sadi de akşamları mağazasını kapa Garson, para kuvvctile üzerine al- kiiletinin emrile eski Erzurum valisi emen u un wy erın: varıncıya n· çayır · a oy e ıse. - 1nşallah Halil be!.. 

dılttan sonra arkadaşlarile gazinoya 1 mış olduğu rolü muvaffakiyctle yapı- olup halen İzmir valisi bulunan Etem dar ara~a ve otomobıl. yolu ~evcud - Padi~, bu herifi himaye eder- A!iço; kararını vermişti. Makarna· 
gidiyor, fazla para vererek ön taraf- yordu. Sadiyi tenha bir yere çekerek · Aykut bu kazaya gitmişti. Kudretli buluııdugu h::ı.ld~ ufak. bır tan:~r~. muh se fena yaparım ha!.. cıyı fena halde ezecekti. Ve, bir da· 
!arda bir masa tutup gece geç vakit- !cebindeki mektubu itina ile çıkartıp ve görtiş!ü valinin yakından yaptığı ;ac olan bu ye.~ı sa.atlık ~o~ yuzunden - Yoo .. Sultan Aziz böyle adam de- ha meydan yerine çıkamıyacak hale 
lere kadar eğleniyordu. Etrafında • uzattı ve Güzinin gönderdiğini ilave ledkikatta bu kazanın Erzunıma bağ ılU yolda bug~n bı~e ıı_u'ıyat ~ncak ğildir. Katiyen müdaM'le etmez. Er- getirecekti. 
ki arkad•u•Iarile kürük ya"'ıanberi kay ederek vanından ayrıldı Delikanlının ı h bhed f • ·· hayvanla temın edi!ebılmektedır. kekçe güreşe taraftardır Halil'e sordu· 

--s ,,. :!> • • :ınmamnı er ce en muva ıı: gor- ı · · 
na§mışlar, çocukluk çağlarım birlikte sevinçten elleri titriyor, kalbi çarpı· mtiş ve keyfiyeti yüksek vekalete 0 Bu. ~al _köylüde açılmış olan ya- - Sahi mi söylüyorsun be? - Halil huzurda pomak gtireşi 
geçirerek senelerin ilcrlcmesile bera· yor, gözlerine inanamıyordu. Zarfı suretle bildirmişti. Fak .. t, ne çare ki raya ıkmcı bir ynra daha katıyor. - Vallahi böyle .. Padişah erkek- yapabilecek miyiz ki? .. 
bcr ~lgunlaşmışlardı. yırttı, mektubu okumıya ba.~ladı. blr semere hasıl ol:ımamıstı. 1 Köylii mc~·a v.~ tıcbzcsi~ E~~uru- çc güreşmiyeni sevmez. .- .Eve~ .. efendimiz, kıran kırana 

K.uçUk ~aşta ba~asıru kaybe~e~ İsmini lıi1medi~im g~nç! Bunun da yegane sebebi sırf "Vari· m~ an:~k dort gun~e. getırebıliyor. -:-. İyi ö!.ley~ .. dedi. . . glıreaı seu•r. 
S:ıdı işlcnn yUzUstil kalmaması ıçın Bu mektubumla sizl ralıatsız et- da.tını kaçırmamak m:ıksadile Çoruh Dort gun yollarda surunen meyvn ve Gureşe uç gun vardı. Alıço, Halıl - Tchey! .. Desene Makarnacıyı 
mağazanın ba.şına geçmiş... önceleri ı vilib:etinin mU\·afal\·at etmemı·s ol • se.bze!er zayi old_ ue-tı için para dahi et ile sıkı bir idman .d. aha .. y.a. ptı .. Çar. -

1 

harmanlı yacağız be? .. tiğim için önceden özür dilerim. J ~ ~ 
amcasının yD.rdımını da gorerek ba· Fuknt buna meelmrum. Kasııtbanıza masıdır. mıyor. Dıı vazıyet karşısında köylü şamb:ı, perşembe vucudunu dınlendır- Sultan Aziz, Aliçoyu görmek ve 
basının bıraktığı boşluğu doldurmuş- ,.1 1. .· . ".. ld n ·;ad t Eu kaza coğrafi bakım itibarile de- değil buğday, arpa dahi alamıyor. ~ ui. Fakat her gün. akşam snbah Ali- onun çok medhettiklcri güreşini sey-

G .. .. . gc e ı ıırmt ,.,un o u . . ou mu. c 1. . • FI ı·ı ·· ı·· ·· · ı -d tu. enç yaşta buyuk bır servete ma- f d. . •. ~ . 1 d ... ·· relerden, k·ayalardan nıürekkcb arıza- mc geçen cüz'ı bir parayı da yollar- ço, a ı e \'UCU< unu yag a og uru • redip bir fikir almak için cuma selam 
ı .k . zar ın a sızı \&aıma urşım a 0 or· . . 1 d . - ·· 
ı olan Sadı, aşka ve kadına çok su· 1 1 ·k d • , İ . d . h bır arazıyc malik bulunmaktadır. n yıyor. yordu. lıgını guç yapmıştı. 

me t e ze\ il) U:\ orum. ~ım <' sı- .. · k · 1 - uh k • . 
samıf2b. Ansızın karşısına çıkan Gü- k b ' • .:ıı.,h d ;, 1 . Bu arıza 0 kadar fazladır ki, pek az Bu hal şüphesiz ki çok vahim ve GureAın ço çetın o acab"l m a •• Hatta, p:ıdışah herhafta uzak semt 

. l . d b' f k k l ze arsı ır arzu, \.14. a o~nt!!>U nr k kt Al" .k.d b' d ll l"l .. • - -zın, çın e ır ırtına oparmış, a • 1 ~ G 
1
. . 

1 
• tesadüf edilen n..c;a<Tı '-'ukarı "40 met- acıdır a ı. ıço, ı ı e ır e a ı e soy- !ere cuma selamlıın vaptıgı halde o, 

. a~ < uyanmışLir. ıc 11U<ı, •u a.5.nma ' 0 J '' • • , • • ~ • - • 

bımln boşluklarından bir ses duyur • _. d 1. 1 k " .. ·t • . , n re murabbalık bir düz sahaya meydan Yusufeli halkının hir"'ok teı.;~bbfü:- lcnı) ordu . hafta Beşıktaşta Sınanpaşa camiın-
b l tı Art k . 1 . . k itlZ e uır ı ı ,o ... ermız.. azı g~ • ~ . 0 . . k k kk 1 k ı d • • 

mıya aş ~ış . . ı ış ennı, ar a- ceJer sizi arka ma ıılarda ~örmem ismi vcril~r. Böyle ~~r .arazide ekinin !erinin akim kalr:ıas• dolayısile bu - . .' _yuz ır o a ~ man<.ıaya e selamlıga. çıkmı§tı. 
daşları~ı ıhma! ediyor, pembe çeh- bana ıztırab \'erip neı~emden kay- kıt olacagı pek tabııdır. acı hale rıihayet verilrnesin~ kıymetli efendısının huzurunda bır harman ?ultan Azız, damadı olan Mehmed 
resi yavaş yavaıı .. sol~yordu. Bu hal, l>ettiriyor. Bura<.la yaşıyan hnlk maisetlcrini gazetenizi ta•:sit 'ıe tcr,·ümau kıl . siirdüreyim de görsün?.. Alı Paşaya soruyordu: 
nrkadaşlarının goz.lerınden kaçma • Kasabanızın ('ıt güzel delfüanlı~t sebze, mcyva ve ııirinç sayes inde te- ı m:ı.ktaıı başka. çaresi kalmaınıetır. - · · · · · ·. . - Mehmcd Ali, bu herifi çok med-
mışb. ld - bili· 1 • D min etmektedirler. Bahçelerinde ba•Y I llJulılia Sa\·cı - Efendıınız bunlan sıraya koy • hediyorlar ... Çok pehlivan yapılı bir o ugunuzu ~ormn. ınıı;:;umız- ' ., ı• ;,. 11 k- • ·ı·b · - · · 

Sadi, önce gizli tuttuğu sevgisini, .... __ da 1 kt · . 1 . 1 
.. .. tı · · •.. ,,....,.,, • .,.,..., .. ..,vvvvvv v v vv·vv·vvv·v. """"' ma < a lll."nı mag u ettıreccgım mı herifmiş ı 

WUl •:ua erm zm ( unıı. u~u- d " be' ... . . 
sonraları arkadaşlanna da itiraf et· nii, kalbinizin temi:.Uğini ö~reniyo- lzmir v,·ıa" yetı• 1 Eg-o T't~tu .. n/erı· zanne ıyor ... , ') - Evet Padışa~ım; s.~r~?ver Halil 
mişti. Sadiyi bu yoldan çevirmek için . rum. Artık hisl~rime m:ığ!üb ol:ı _ ~ ı & • • • • • • • • I aşa kulunuz da oyle so~·luyor. . 
hepsi ayrı ayn uğraştılar, türlü mi· rak ttize J.arşı olan :ı: lrunı itiraf e- - ·-- - ·--·- - Sıra ona gelecek be!.. - Ben de ondan tal'W,k eyledım. 
saner göstererek bu sevgisinin iğrenç diyorum, ka.niılık ~&stert-ce~ntz.e 940 yılı bütçesinde S at;ş;arı Oil Yedi · · · · · · · · · 
:\o.W ~ v'l ... ı;-··-"'" .!.......,.. .... "-·----- UCl!WWJJJJ. :DW\~Jlil1U.uuau u ;::..w • ~~o.ooo 1.1.. - --- - - - "' ...... , -· •• ···-~ ~ ~ ... ,~.. - Vallahi H alil! Padişah maJiı:ıah - :Makarnacı ile Kırkpınarda ço· 
bu telldnleri, delikanlının kalbindeki, alarak bu harekete öoce ben tcşeb- ediliyor tzmirden bildirildiğine göre Egede - · · · · · · · · 
ateşi söndürmesi lhımken daha ziya- büs ett.im. Bundıuı sonra garson Vilayet Meclisinin şubat toplantı - tütün s:ıtışları, açılış günlerindcld - Sultan Azizi kimse yenememiş, 

- Oyle imiş Padişahım. 

de alevlendiriyordu. vasıtasile mektubbışın:ı. Eu mose- sında 9-lO yılı vilayet bütçesi hakkın- hızı muhafaza etmemekle bcmber diyorlar öyle mi? 
Arkadaşlan, gelip geçici bir kum- leyi arkailiL')larınızdwı gnleyi11iz. da hazırlıyacağt formül büyük bir a- ' satışlar 17 milyon kiloyabaliğ olmuş- _Doğrudur usta!. _ !ster misin bu hcr.if Makarna.· 

- Bakalım bugün ne olacak? 

panya kadınına fi.şık olan Sadiye kı- Sizi, daima onlard:ın ayrı görmek laka uyandırmıştır. Vjlayet meclisi 1 tur. Kumpanya ve müesseselerin mil- _ Hepten pehlivan öyle ise bu he· ı cıyı mağlub etsin?. 
ı:ıyorlar, zavallı gencin, Güzine hay-

1 

isterim. (,.'ilıtltü, fJııla.r, siQ liyUc ,·a- azaları daha şimdiden bu mevzu la bay:uıtlnrı şöyledir: rif be! .. ı _ Olabilir Padişahım! .. 
ran hayran bakışına bir yandan da sıfJa.rdan pek maktala.r.. meşguldürler. _ Amerikan Tobako firması _ Çok pc1ı!iva ndır usta! .. _ • _ Mııkarnacıyı yenerse, karşısı-
gülüyorlardı. C.üıleriniı.de."t öper, m~ktubmna Daireler bütçelerini hazırlamağa 3.300.000, Glen Tobako 2.100.000, - :Maknrnncıyı, !boyu m:ıglub et- na Kara lboyu dayıyacnğım. 

Bir gün tesadUfen §nntözün gözü cevab beklerim canım.. baı;lamışlardır. Sıhhat d:ıiresi bütçesi Garry Tobako 1.400.000, yerli ürün- miş <iyle mi be ?. • _ 
Sadiye flişmiş, diğerlerine yaptığı gibi Güzin,, Jıa~rlanmıştır. Ziraat ve Nafıa büt- ler ~it-keti 1.500.000 Herm:ın !spir"~r - Ö~le usta!.. ., _ J{ara İboyu da yenerse ben va-
gayri ihtiyarı tebessüm etmişti. Bu Sadi, mektubu tekrar tekrar oku- ccleri de hazırlanmaktadır. Her daire 2 milyo:ı, Borov:ılı biraderler tica - - !rı ynrı mı be ... 
hareket, genç tüccarı ümidlendinniye du, katlıyarak iç cebine koyduktan bu sene bütçesini hazırlarken azami rethanesi 1 milyon, l<'elcmenk şirketi _ Senden kısa amma, çok geniş- mn ... 

bir sebeb olduğu gibi arkadaşlarına sonra arkuuaşlarının yanına döndü. surette tasarruf düşüncesile hareket 1 milyon yüz bin, İnhisarlar idaresi tir usta be! .. = ~~~ ~~a dünyanın kaç bucak ol-
da güzel bir aJay mevzuu açmıştı. Sevincine, neŞ!sine diyecek yoktu. etmektedir. Tasarruf edilemiyecek 8 yüz bin, Türk tütün limited şirke- - Tehcy! .. Amma yaptın Halil be. dıığunu gösteririm. 

Sadi, artık Gilzinin de kendisini Garsonun çağırmasındaki sebebi giz- kısım maa§le.rla hastahaneler z1ruri ti 5 yüz bin, Ferid Yusuf ticareUıane
sevdlğlni dU.jUnerek teselli buluyor, lecli, fakat arkadaşlarının fazla is - nıasraflarıdır. si 6 yilz bin, Abdi Fuad müessesesi 
gülUmsemesinin ifade ettiği manala· rarları karşısında bir yalan söylemek Vilayet daimi encümeni yeni yıl 2 yüz bin, Şerif Rıza halefleri 250 
n kendince tefsir ederek türlü ha. • mecburiyetinde kaldı. Etrafındaki bütçesinin esaslannı h~ızırlamıştır. bin, Savcı limited şirketi 150 bin, 
yaller kuruyordu. Bunu arkada~lan· gençler, Sa.dinin şaşkın v1Uiyetine, at· Yeni bütçenin ancak 250.000 lira ta· Fetv:ıcı müessesc~i 75 bin, Hiiseyin 
na da iftihar ile söylüyor, her zaman tığı yalanlara, türlU jestlerine bıyık sarrufüı 2 milyon 200,000 lira ofacağı Sabri ticarethanesi 50 bin, diğer fir-
tekrar ederek kendi kendine avunu· altından gülilyorlardı. !zannedilmektedir. - malar 600.000 kilodur. 
yordu. Sadi, o ge<:e eve dönUnce GUzine bir Bu tasaıTuf, bugünkü tahsilata te- ı 8 r-gail:'ıi da L i ;• Evin 

Sadi yanlarında bulunmadığı bir mektub yazmış, kalbini olfluğu gibi kab~ eden erkamdan ve tasarruf e- Tav ıu Çö tU Bir Kl~I 
sırada biltün arkadaşları başbaşa ve- anlatmı§tı . Bu mektub, ertesi gün dilecek kısımla. vilayetin 700 küsur Y .a~elaodı 
rip bir muziblik dUşUndüler. Garsonu g~rson vasıtasile arkadaşlarının eline bin liralık borcunun itfasına ihtimal Bergamanın Barbaros mahallesinin 
elde edecekler, Glizinin ağzından ken· (Sonu 7 nchle) verilmemektedir. Şeftali sokağında. Makbulenin evinin 

duvarları Dikili zelzelet=;i esnasında - • · · · · · · · 
- Bilimin, ne yapacağımı?. 

çatlamış. Geçen gece yağan yağmur- . . 
lar esnasında. ıslanan duvarlarm üst - Eve~, cfe:ıdımız.. _ 

1 kısmı yıkılmış ve bu evin yanındaki I -: ~enm: clı~den Arnavudoğul a· 
evde oturan Halil oğlu Hasanın yat- rı, Ka\:as ogull~ı~ Makarnacılar, Ka· 
tı<Tı odanın tavan kısmına rastlıya • ra İbolar gcçnu§tır .. 
r;k tavan çökmüştür. Ou:ıda bulwıan - Bu herif Arnavudoğlu kndar 
Hasan vücudünün muhtelif yerlerin- olmasın .. dört çetin güreşten sonra, 
den yaralanmış ve hastahaneye k:>l- onu bile meydandan çıkarmıştım. 
dırılmıştır. Hasanın hayatı tehlikede - • • • · • • · • 
değildir. (Denımı \'rtr) 
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Büyük Röportaj No. U :Yazan: FARUK KVçOK 

Galip Ef gani mi? 
Gulab Şah Abbas mı? 
Maruf seyyahın muha

kemesi meraklı 

Jahlfe : 1 

Son Deniz Faciasının Merhum Turhan Tan 
(IJ&,"jtarafl l inci sıayf·-- ~> 

Mes'ullerı· Kı.mlerdı·r ? ğını:e::unOOi:.:!~Y~ Cevizlikteki 
• evinden birçok yakınlan ve dostları 

tarafından kaldınlan cenazesi saat 1 
(&§ta.rafı 1 incide) her te§ekkille yardım ediyor. Bize de de iskeleden bir §irket vapuruna ko-

B .,l 'f~ • • • A G ı ·b bir safhada peri§an kaldı. elini uzatsa da ya bir yardım sandığf nulmuşve.~ecide edebiyat ve ~t-eyog U .fi ,-aıyeSlftlft ŞÇl8l G f . . . . . hah Vapurdakilerln aileleri ltimbilir, ne yahud da mecburi sigorta yapmağa buat ilemının hemen hemen butun 
Eskı Perapalas otelı sahıbı Mis - - · menırublan tarafından k lanmış 

1 

İtfaiye . ·deri [muharrir] polis şeime :izalıat '\·eriyor 

taraf dan bir üddet otelinde otu- kadar heyecanla, baba, agabey, oğul, önayak olsa... ar§l -

m. -· bo m elinden aldığı pa- eni§te, kard~lerini bekliyorlardı. ••• tır. 
rualp ettiğödı edin:uğind.ve en dolavı dOlan _ Bir arkada§lllllZ, dün gece geç vak- Gemide bulwıanlardan valnız ma- Kı~etli edibi kaybetmekle ~e~.n 
r an em ·r te kadar ugr· n<>arak vapurda bulunan- . . .' .. teessur duyan dostlarının elemı goz 
dı cılık · ddi ·1 yyah Galib Ef - _. kine lostromosu Refik Zıyanın evını . . 

nt al 
1
hin ~~1~ davavsa dün as- lann isimlerini öğrendiği için sulara ögr-enebildim.. yaşlan içinde tabutunu takıb eden 

gan ey e ~ ~ - • ömülenleıin tanı llste81ııi sabah gar . . . muhterem refika.sile sevgili oğlu Tur 
liye sekizinci cem mahke.mes:ınde de- g . . - Galata Kapııçı hamamı cıvann- han _ ekl d-'-- "ok artını..+. 

setderi ~yalım Yem Sabah ver- d t dedil ı gorrn e au.a. ıs 9 ... 
vam e_dilmiştir._ . di. a 0 

•. u:u~?r, er. _ Cenaze, bir polis mlifrezesinin de 
Galıb Efganının Yemen tebaa.sın- . . Eı; mı guçbel8. buldum. .. Aglamak · iltihakil eller ilstilnd + ... .,,narak 

d ın ... -'--~~ d ld - Gemıde bulunanlardan bır haber a- tan özl . ,,.,.,., ............ bir kadı . e e ........,. , 
an mı, ~ ~n ~mı 0 • ugu labilmek i in sabahın ti alaca karan- g en ~&ü.19 • n. _ .. Turhan Tanın yıllarca feyiz ve nur 

hakkında polıs dörduncü §Ubesinden bğından i :kadar _ t k d' - Kardeşçıgım, dedi, ne var, kotu verdiği Babıfıli caddesinden geçirıl· 
yapılan istizaha cevab gelmediğin - . . a şama ugraş ı , ı- bir havadis mi?.. di B" .. k ··1.. "ug.,.etini ve ve -

tirti1 . .. dındık B d f k" .. "k k .k ,_11 b. . uyu o u son zı.1_ 
den, bunun derhal gc mesı mum- :. . .. ·-· . . u e a uçucu esı sa~ ır yav damı a arken kadirşinas kitabcılar· 
kün olup olınadıgı-nın araştınlması Tabu ılk muracaat ettigımız yer lı- ru ağlıyarak atildı: y p _ .. 

ld M taka L . · · R f'k · dan pek rogu duk'kanlannı kapata -
i · else bir müddet tatil edilmiş man ° u. m mıan reısı e ı · - Amca babamdan bir haber mi !<.. • • 
çın c ~ _' Kazayı si?.den iki gün evvel ha- 7 ~ •• rak ona hunnet ve mınnet vecıbele· 

ikinci celsede buna imkan olmadıgı - . . .. w var ... Ah bır gelse .. dwı gece ruyada . . . tirmişlerdir Yollarda 
g .. rüldügun-~ den muhakemeye devam ber aldık, dedi. Fakat tafsilatı ogren- gördüm.. r~ı yer.~e ge . ı· 

o a··· . . . tb ta b'ld' ed"k kurne küme duran halk ve gene.ık 
edilmiştir. me ıgıınız ıçın ma ua ı ır:rı. ~·1. Annesi kendini tutmağa çalışarak: zümresi ihtiramla e~lcrek sel~ına 

Galib Efgani vekili Hamdi Üge Şu saate kadar kazanın sebebını 1 - - Haydi Güler dedi sen Ayşe tcy ' 0 

Efganinin tabiiyeti meselesinin dav~ miyorum. Fakat kuvvetle tahmin edi- zene kadar git. .. 'Bak: yeni bir şey duruyorlardı. .. . . . 
.. . .. · - · yorum ki bu sebeb geçen sene Aksu ? Cenaze Beyazıd eamıme getmldı 
uz.erındc muessır olmadığını. bınaen- - dığı .k saik duymuş mu · ve namazı kılındı. Bu sırada 1stan -
aleyh bundan sarfınamr edilmesi vapurun~~ ugra. azanın. . ve - Ben gitmem... bul Valisi ve Belediye R~isi Lfıtfi 
( betti - . . .. 1 dikt d · sebeblennın aynı olsun Gemının fır· Anın ·· ..:L- •• d' 1 b 
l ıca gını soy e en sonra emış .. . · _ - 1a, soz.wuu ın emezsen a Kırdar da o-eldi Gerek merhumun a-
ti k .. tınaya mutchammıl olrnadıgı mevzuu b lrn c · 

r ı. . .. .. . an ge ez... ilesine, gerek matbuata izafeten Ba-
lşte bu Receb bi. vle bir Recebtir. ekmeğile bize 8 - 8.50 kuruşa malolu- - Ka.r§ı ~ .~~kılı, ~ celse- bahsol~~· Çunku gam ~e~u~tı ~ - Peki anneciğim peki... sın Birliği reisine taziyetlerini bildh'-
Soruyorum: . yor.. .. de, Yemen ~mırlıgı J:l~rıc~y: Nazırı mız daıresı~de muay~ne edı~ıştlr.... Çocuk gitti .. Annesi: . mek cemilekiirlığında bulundu. 
_ Günde kaç kert yangına gıder· - Yemekler hep böyle bol mu, namına Kralıyet meclısı reısı olan za Esasen denız bu, bugun tezgahtan çı- - Allah bu yavruya acısın, dedı. Buradan otomobile konan cenaze, 

siniz?.. ~oksa Galib dayı bize iltimas mı et- t~ i.mzasile ~e Yemende!1 aldıkla~nı kan bir gemi. dalgaya day~n~az ba: O giderse biz n: yapanz ... Kar<1cşim yine kalabalık bir kafile tarafından 
Arif cevab veriyor: ti?.. 6?ylıyerek bır mek~ub ı~r:az. etmış- tar ... Halbukı 7? yaşında~ı bır gemı AlJalıaşkına dogru söyle .. yoksa... takib olunarak F.dimckapı şehidliği-
- Belli olmaz, baza.\ arka, arka- - Hayır hep boldur. tı. Bu mektubda, muvekkılımm Ye- dayanır ... Mesela bence Gulcemal va- Cümlenin sonunu getirmeğe dili ne götürüldü ve TüTk tefekkür haya-

ya dört beş yangına gıttiğiıniz olur. Yemekten sonra masalar, silindi, menle bir _ala~a~ .olmadı~ı ~e oraca puru dünyadaki gemilerin en sağla - varmıyordu... :tının bu değerli kıymeti topnığa kon-
Bazan de birkaç gün yangın olmaz. sıralar duvar kenarına çekildi. Her- tan~n~adıgı bildirilmekte ıdı. Yemen mıdır.... Teselli ettim: du. Cenazeye bazı gazete ve mecmua-

Yazıcı Halid: kes yerli yerine yerleşti .. Halid -ge- hancıye nazın Mebmed Ragıb Bey- Hayretle sordum: - Yok teyze, yok, vapur çok sa·ıtar, Belediye, Şirketi Hayriye, Deniz 
- Haydi, Faruk, diyor. Gel seni ce dersi, dedi. Her akşam 8 den 9 a dir. Onun namına kimse imza etmez. - Amma sefere çıkmıyor?. hilde batını§ ... Eğer ölselerdi ccsedler klübU ve dostları tarafından birçok 

bwm aşçı Galib dayıya götüreyim.. kadar ders vardır. !Mahkemeye iki mektub takdim edi- - O başka mesele ... Emin olunuz .. bulunurdu. Halbuki şimdiye kadar çelenkler gönderilmişti. 
tanış.. abbab olursan işin iştir. Ye- Daha sözümü bitinlleden kuman • yorum. Bunlar üzerinde Yemen hü - Bugün satılığa çıkarılırsa Gülcemal böyle bir şey yok ... Demek 'ki sağlar.. Aziz üstadımıza. Allahtan tekrar 
tneğin iyi tarafı sana gelir. d z k. . . . d' H . . - kfunetinin resmi mührü olduğu gibi yeni vapurlardan daha çok para eder. Belki telgraf ta çekmiştir. tekrar rahmet diler, muhterem refı-

dak. k" .. an c ı ıçerı gır L epıınız .ayaga K del d h b ., Kur E d b" l l Cümle kapısının yanın ı uçu- kalktık· ,'Yemen Hariciye Nazın :M:ehmed Ra- - azaze er en ne a er· - - • vct, geçen sene e oy e o - kasına, kızına ve oğluna tarlyetleri-
:ük bir binanın önünde durduk.. bir 0~ gıb Beyin imzasını taşımaktadır. Ga- tulan yok mu?.. muştu. O zaman Galata vapurunda mizi sunarız. 
kaç itfaiyeci mutfak kapısının kena- Otın·;ıuukrun.Bu~ ... k. . .:ıikt.e _ lib Efgani namına, iki sene evvel, - Şu dakikaya kadar resmi bir idi ... Gemi karaya oturmuş. 5 gün 5 •• urh•n T•n'ın Çocukla-

b. a· u . ır ı ı gezınu n son mal" t k Sin b Li Reis. _ . . • 
rına snklanm1ş1ar ırşey seyre ıyor- : müvekkilim Avrupada iken gönderil-

1 

um~ yo · . o man ı gece haber alamadık ... Artik umıdı r nın te~akkUrU 
lar_ bizi görünce parmaklannı ağız- ra Sen .. 1 R .. t·· d d' s·· 1 .. 1 miı:.ı.tir Bu da gösterir ki müvekki- mahallınde tahkıkat yapıyor. kesmiştik k1 geldi. Meğer telgraf çek· .a ~- ~.b rn. • ...ıh T , _1 •. l .. "rerek• - soy e U§ :u, e ı, us u ~ . ' ••• . al IT d' l ftan .ru.u. 'lJQ. amız .L\U. an anın o u-
arına gotii . _ tim Yemende tanınmaktadır. Bir mıR, mamışız ... ~en ı te gra ev- .. . • 

- Sus işareti yaptılar Saksı sokagında yangın '~· Nere -, .. .. . . . . l{aptan ve tayfaların isimlerini ön-- wel .......Jdi. .Ah ah Refik'in bu gemi ile mu dolayısıle gerek bızzat cenaze 
' · den 8 a! ? muddet ev,·el rnuekkılımın ceblerı • 0 6""" • · ·nde b 1 k erek çelenk 

Biz de ayaklanmızın ucuna basa- u ırsın · ·· 
1 

ad v .. rülm. •• renmek için müracat ettiğim batan ilk seferiydi. 5 lira. fazla maaş verdik- meresımı u unma ' g 
Be -ı M 1 -üd·· ı··-·· ·· .. d aranmış parası om ıgı go ' uş- b •. · göndemıe.k telgrafta \'e mektupla tak yaklaştık.. Uzun boylu - zaten - yog u a m ur ugu onun e .. • ' .. . vapurun sahiblcrinden ihtiyar ırısı leri için eski kumpanyasını bırakmış- . • _ .. . . . . 

itfaiyede kısa boylu yok ki- ak saç- bir "60,, lık yangın musluğu vardır. tu. A}da beş yuz lıra .v~rerek otelde hışımla: ltı. Ne uğursuz gemi imiş. Allah bu tazıyet eder~ bü~k ;Jeınımızı teslı-
lı koca burunlu birisi önüne beyaz Sonra Tarlabaşı caddesinde 112 nu· ıotu~tadır.;~ kcndisın~rn~~~~-ı - Adreslerini biz de bilmiyoruz, yavruya acısın... ye etmek lutufkarlığuıda b~ılunan 
bir önlük geçirmiş bakır tabaklara maralı evin önünde de 60 Iık bir yan· :and ı;r mıd r ~~ g m ır. j dedi. Fazla dur.aro.Adım .. Dışarıda rastla- dostlanmıza ayn ayrı teşekkure te-
hem köfte koyuyor, hem de orada gın musluğu vardır. ~. ~ eımen. ~~ g ır. "' .,.- M .. ",1 ..ı •• -: -=-" ..... ri:-:-; ~'7n4 .. ~..... • ~ .... ., .. ,.__ -- ...... O},,.. """~""-eı.u ..... e-stııilr ve IZbrabımız imkln bıralmıı-
·- • • . - . . . ..~.,_,., rnuM'l'le'.KaCfar oldugun-u ve ne suret- rab kanun mucıbınce müstahdemın i- - .Amca,, dedi babama snvıe g""l- yor. 

,.. ,1- V•~ a.cı.14, ~ gCc-Jaa.tUQa, u.u- - ranaO dd • d 9 • }' • be w • 
1 -:~ "° • •• ,. • 

rup ta alcşam ak ~ ba ımı bela . .~ .~şı sa esın e nwna - le geldiğini sormuş, Hamdi demi~-tir çın po .u;e ya.nname vermege ve bır sin, çabuk gelsin, \•allah artık )"ara- Başta, cenazeyı )runıterek bıkib 
sok ş ş ya ralı evın onunde.. .. ki: defter tutmağa mecbur değil misiniz? mazlık yapmıyacağım. Hem balıkya- etmek lfıtfunda bulunan sayın 1E>tan-
K~··1ikı d d' 1 . Garb d - Buralarda 100 luk musluk yok l.r kkir . b' d k' - Şimdi kanunu filim bırak, yal- ğımı da gü7,el güzel içeceğim • bul Valisi olduğu halde ailemizin bu 

.. : ı ın er mı .. : . ı a- mu?.. - u:re ım~n ce ın e ı ~~a - nız sizin gazete bizim vapur için köh- •·· tsayılı elemine iştirak e<ku Zt:•·ata 
.v:ının sozlerıne kulak asbgı bıle yok. _ Yok nın haczıne dahı karar alabılırler. ne d . H lb k' b. ••• tc ekk'' ,, . . . ·bı.;;; 

1 
'tu"'·ı:.-

}f b' tab kal d d 1 ··· . . em1ş. a u ı ız vapurumuza y· ~ ur.ıer.ımız.ı.n ı -z,uuıa ı.ı 1.-.u-
a ıre . a . arın a~~ a. 0 aşı- - Fakat sen biliyorsun. Terkosa Bu ıtibarla, şimdi söyliyemeyiz. Mu- daha yeni 60.000 liralık tamir koy - . ıne rıbtımda rastladığım ihtiyar tavassutunuzu rica ediyoruz. 

~or .. ~anı vakıt bulsa kofteyı kaptı- hiç bir zaman güven olmaz .. her va- hakeme neticelendikten sonra hcsab duk. bır gen:ıici:. ıMerhumun refikası Oğlu 
gı gı~ı kaçaca~.. . . kit kesilir ... Borular kunı farzet, ne- vermeğe hazınz. - Vapurunuz sigortalı mı?. . - Şım~ı •. dedi, haber aldık, 4 kişi- Zahide Tıan Turlıı:m 7'an 

Galıb da~ı so~le~ıyor. . reden su alırsın?.. Suad Ziya söz alarak demiştir ki: _ Hayır!.. nın cesedını bulmuşlar... Anlaşılan =:...:::::.========;:===== 
- Heydı kedı pıst, get dıyom sa- - Arozözden. - Şimdi verilen ·vesilnlarda ümid - Neye sigorta ettirmediniz? zavallılar Y~ yüze karay:açıkmış- H 1 K A Y l:: 

ha.. . . _ Arozözü biliyorum.. oralartla, ederim ki sah~edir. Evvela, bu zabn _ Prlmler çok yüksek... ~.r ... sonra sogu~~n ?onmuflar. Oü-
t bNıha~et .. olanlar ~l.d~. Ke~ sarnıç falan yok mu?.. Galib Efgani olup olmadığı malüm - Af buyurursunuz, bir şey sora- şunun, tam sahıli selamette ölüm ne Arkadaş 
a aktakı koftelerden bınnı kaptıgı , d -·ld· l"":;~ı." • - " • • acL .. 

gibi yallah kaçb... Galib da ı da - .... e.g~ ıl'.. ~u, 931 yılında Seyid ~gım. Malum a kar.gır evle -ahşap e- . . . . - . M •bı• v • 

rafta dur.an satırı kapar ka ma/kedi- - Sen söyle Kamil.. Süslü Saksı GuJib .Şah Abbas namile, İngiliz pa· ~ sigortası ayni değildir. Kirgir ev- . Bı~~s~?ın parmagında Sadiye adlı UZJ 1gt 
n· k d p sokağında yangın var Alelıisul T saportıle ve Pe~averli bir Hindli ola- lennki ucuz, yanmağa müsaid olan hır yuzük varmış ... Bu Mustafa ola -
ınT ab~~ asıb.n dan .. G 

1
.b da kos tamtakır nereden.su alırsın er- tak 1stanbula gelmiştir. Bu vesaka- ahşap evlerinki pahalıdır ... Sizin ge- cak. Daha geçen hafta bir lstanbullu [Baş tarafı 6 ncı sayfamızda] 

a 11 ız e a ı yının arka- , . . k l . anl Be.nim e u-· h . s n· . ~_,, __ 
- - [D ] nın sahte ve Galib Efganinin bu t mı çürük olduğu için mi sigorta primi ız a ~ anmı§tı. .anlamadı- g ç gı zaman epsıa mm .ı.uı..w.ı.a:, 

ıundan .. Yagmur yagmı§ yer kllygan evanu var za _ .. .. y.alanlarwa gül" rianiı. 
zavallı Galib dayının w k ........ - ............................... olup olmadığının da tahkikini iste- pahah ?.. gım vapurun anı batışıdır. Vapur ken- . . 4'Y0 

dığı gibi sabr bir tarafaa:;~ . .. :J- Karadenizde bir Vu rim. Adamcağızın kaşlan çatıldı: d~ tehlikedehissetseydiimaad ister- d' Bu şekılde bırçok mekt~b.gidip gel-
larafa gidiyor... ı o r • Bundan sonra Galib Efgaııinin ve- - Şimdi, dedi. Saat yarım, yemek dL. Demek ki bWdenbire ya bir ka- ı~ ~~· Sadıyı s~~ıya 

Kedi de sokağa.. Galib dayı pire nan Vapur u da batb kili Hamdi Üge söz alıp bu işi şöyle vakti... yaya.' yahu.d da .~~bi hu: cisme çarp- ba§la ıpı. - ı~ fırsatta.n.ıstıfade 
gibi yerden 81,.rıyor elimle k (Başta.rafı ı inci sayfamızda. izah etmiştir: Anlarsınız .a, nezaketle kapı dışarı tı. Bll'denbıre goçtu. Sahilde parçala- ederek aldığı bahşi§Ser yetmıyorınuş 

:. apısına 1 d·ı· d k n b l d be · b h ...... '"h; Güzin c:n '-..:1-- · t· 
kadar koşuyor. Kedi ağzında köfte likte Karadenizde battığı anlaşıl - - Gu1ab, Galibin yanlışlıkla de - e ı ıyor u . n u unm~~ı a nını u ta minimi ~ ~ ~-fanı ıs ~yor, ~~-
C~ddenin tam ortasında Galib dayıda mıştır. . ğişmiş bir şeklidir. Şah Abbas da, . . . •n kınrvetlendınyor. gilin bu ~y~ a_ma~ı soyledi di-
bıddeti görmeyin .. Zavallı sokak 80• Yunanıstanda Elefteriyos Kiryakis 'Efganistandaki şöhretidir. o zaman Gemı ışlerınden anlıyan bir ecnebi 0

• yerek mutemadiyen çekiyordu. Saf 
kak sokak kediyi kO\•alıyacak değila .. i~~nde birine aid.olan bu balıkçı ge-llngiliz tabiiyetinde olan müvekkilim armatör: S?zlerimize kulak veren ihtiyar bir ~·-~~ ~r dediğini yapa-
Rapının önünde .. Hır~ek sesle kediye mısı Tunada faalıyette bulwıan bir sonradan Yemen ...::.b·· t• . . - Kızılırmak. dedi bir "Ok vann,._ denız kurou: rak fre1:gııhsmın bütün .arzularını ye-
b _ 3 ~ LA ııye ıne gırmış- • ıs :r~ E 1~ d . • · ıaotın.d;m;..,; d' d 
agınyor.. nakliye şirket.ine satılmış ve bu ayın lir. Yemende adet şudur ki Yemen- l~rımızdan yenidir. 1898 senesinde İn- . -. va , .. de~ı, galiba :sen gazete- rıne 6-~~ :zamıe ıyor u. 
- İ1ihi, kedi, gelmişini ~- 21 nici günü Twıaya gitmek ibere li 1 b" .. y +;b.. . gılterede Hartpul'de İrvil kumpanya- cısm ... Ölen öldu ... Katan kaldı ... Baş- Bu hareket, uzun müddet devam 

. b , ~'"'"""'6" . • . . o mayan ırısı emen ı..a ııyetiııe muharr' · · - ,1 d b la b . . • 
ili ellemek boynumun borcu olsun.. ıçınde sahıbı de bulunduğu lıalde Ji- .gı·rince do wd - b ldu- sı tarafından yapılmıştır. Bugün 42 ı.rmıze SOJ e e un rı ıra - edip Sadi bir hayli masraf ettikten 
erkek · - l 1 g ~ ve mensu 0 gu y d d Fak · · 1 k bi dah b ·b · k ·· ·· sen ıçen ge ··: . manımızdan geçerek Karadenize açlı yere nisbet edilerek isimlendirilir. aş.ın a ır. a~ gemmm genç ol- ıp_ r .. a u gı. ı azaların onune sonra arkada§ları vaziyeti sezdiler. 

Kahkahadan hepınıız kırılıyoruz .. mıştır. Gemi buradan gittikten sonra ues 1• b. Tü' k b '-='-b.. • • nµsı demek, saglam olması demek geçılmesının çaresıne bakılması için Çok müşkül mevkide kalmı§lardı. Gar 
Su def ~dön:.. A'J. e a, ır r u ı..cı ııyete gırın- deg-ild" N' le yazsı B" 1 • bi k a uyor: burada ve Yunanistandaki alakadar-! Türk. derl . . ır. 1ce genç r vardır ki çüriik n. oy e rcsmı r umpanyanın sonu tehdid etseıer yaptddan . _ 

- .Şu kedileri benim başıma sizler 1ara hiç bir haber gelnı . .h t : k 1~ 1 ~ ~~un ~pbı, ~h. Ab- Uir. Nice ihtiyarlar vardır ki sağfam- tekaüde se'\~kcttiği vapurların seyri_ 1 ıl ak . k asal ~ an 
ınusallat ediyorsunuz... Fakat bir dun·· \•apunın Karad ~dış nbı ta.:: as a ın ara ganı denmıştir. dır. Esasen çürüklüğünden dolayı seferine müsaade etmesinler Sö'z ara daşh ac. ' dscs çı larmk ar dehkanh 
.:~ enız e a ugıı Galib Ef • de kT · b · · · - a a zıya e soyu aca tı 
"""' kafam kızacak .. sabn kedilere anlaşılmıştır . . . ganı • \r.e ı ının u ıfa- Loıa kumpanyası gemiyi sigorta et - mızda, bu vapurun sürati saatte 4 . · .. . 
değil sizlere fırlatacağım.. Gemi . . desını ~eyıd ederek_ Kandeharlı ve m~~~i için Devlet Denizyolları bu ge- mildi ... Dilşlinün, takaların bile sürati B~na ?ır çare ararlarken umıd et· 
Yazıcı Halid: _ . Bulgarıstan sulanna yaklaş-ıHazretı Peygambenn amcası tmam mıyı satmıı:.ı.ur Ben kab-ı..- ... : ,ı..:_ bundan fazladır 4 .1 .. tı• b" mediklen hareketle kar§llaştılar ve 

tığı bir sıra.da b .. "k f r:t Abb . v ~ • 4l.l4U .IUWSeye . mı sura ı ır 1-a- ld 1 Galib dayı blrak §İmdi bunları eli· t im . .~yu ı maya tu - as neslınden oldugunu, bundan bulmam. Geminin seyrüseferine mü- purun seferine müsaade edenlerden memnun o u ar. Kumpanya, "U ... ,, 
~or. bak sana yeni bir arkadaşımızı ı:rukuş ve hır muddet denizde boca-ıdolayı kendisine Efganistanda Şah saade edenlere bulurum. Bugün aile- hesab . t . l K . . yu rerketmiş, meçhul bir istikamete 
~anıku getirdim.. tan sonra dalgaların hücumuna Abbas dtndiğini söylemiştir. ferini matem .içinde bırakarak sulara lık ka;:ııesıı;.~~· . ar~denızın karan- gitmi~i. Gazino yine es'ki sessizliğine 

Bize yazıcı geldi.. Sana iR+.-11;;;.:_ dayanamıyara.k batını§ ve büyük bir Müddeiumumi, iddiasını hazırla - gömülen 20 kiQ.i her zaman Lı'man ı· lar Yoksa sha ı enneb ener ~oysun • kavuşmuş, Sadi, arkada§lamıa tek • ka -~&&& tesad .. f · ~ k ·· - ıs - • er scue u mevsımde .beş 
c!ar mektub yazar.. u eserı o arak geminin güver- ma. uze~e _mutatea etmek için evra- daresinc vicdan azabı verecektir. on Kızılırmak kurban eder 20 25 r:ır yakınbk göstermiye ba§lamıştı. 

b· Galib dayı cebinden koca fakfon te ıost.ı:>mosu lcurtWarat BuJgaristaıı kı ıstemıştir. ... aileyi reissiz bırakır.ız. , - Bu aynlı,ğı ümid etnüyaı geaç, önce-
: ır Q.heb çabnyor. ahillerine ~•§ ve hidieeyi anlat- Mahkeme, evrakın müddeiumumi Olen gemicileri tanıyan Rizeli Hur- leri pek fena olmU§, fakat günler geç-
b - Al, sar bakalım.. sen bwılara Slll§tır. tarafından tetkikine ve iddia için .§id kaptan: ** tikçe kalbindıeJd Jllk llÖnmiye ba§la .. 
llkma.. . • • Lostromo fırtına esnasında dümen muhakem~nin başka ~~ana bıra - - Tayf alann hemen hepsi, dedi. mış, kan.rmı~, çehresi, normal şekli .. 
- T~ edenm llÇl'llem.. ~da ~ bulmmıüta kılmasuıa ltarar verınıştır. Rbelidir. Resul Mehmedin memleket- Rumen Kralının ni almıştı. Bu suretle arkadaş muzib-

te "":- Öyle ıse gel .• sa.na Yem.eğiııi ve- iken vapur bat.mağa başlamış ve bu 
1 
~ te bir karısı 5 cocuğu vardır. Hurşid bir nutku liği fena bir neticeye v.annadan kapan 

ıa;un .. boru ~adan al. Y.oksa bun sırada 1ia kuvvetli bir dalga dümen cr a Vekiller i ömerin, 3 ~ocuğu, Numan M.alikin . . JWj, wıutnlmua, e8ki eamimiyet tek• 
dan sana nobet gelmez. kamara&ııı alıp deniz t I 4 çocuğu, Hasan Alinin 6 - • { Baştarafı 1 .iadde) rar ıeaıılaııımftl. 

.. l\öftemizi alıp Halidle yemekha _,Lostromo bir müddet~ ~nnuşt~. Op a nhSI dır. Bu saydıgı· m ~:ı~1--=- çocugul_:. ar Tatar.eSku, beraberinde kralın aska- --.ı!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lt 
•ıey ·a· Yalız ortasında Ank 2 aı.ı.CK:nu .mem aı.et- r· . ti kumandam -
~lln c gı ıyoruz.. Köfte ciddm nefis bir kamara ~kazı ara, 6 (A.A.) - İcra \rekil- te tarlaları ohna.dıw • . . . ~ ~y~ ~ iİlla. - kat.indeki %eva.t, Alman, Ukranyalı, 

uıı... Halide ıSOr:uyorum: mış ve :nihayet bir n,:li~anlar~k kal - fo? heye? b~gün saat U de B~ bakacak başka .ku:ee :endilerme sıevıcı ıle erkanı~arbiye reisi gene- Ermeni ve Yahudi ekalliyetleıin.in 
- Yemek bedava mı?.. sul&nn tesirile safi eserı ol_arak kru.~ dairesınde Bqvekll Doktor 'Babaları öliınt:e sürlin ~ e yo~ur. ral Teneacu. oldugu halde Rumanya- mümessillerlııl "kab11l -etmteıerdp-. -
!fayır. Tabldot .. Bir övün yemetlsahiller.ine dil§m" timen Bulgaristan Refık Saydamın riyasetinde toplana-Jdw·lar Esa i,· ~e~- Sovyet Rusya hududunda kain Ak - mümessiller krala htıkfunete ti1t 

1 U3 r. .rak müzakerede btilunmUftur. jzin ~ti S: ~~·~&er h~~ - german &ehriDe visü olnıU§tur. a.a.y& olu! ~mwi--ım beyan --~~D 
- --e;u mı .•• Hükümet Bu m~tıe bifVekll lle nıfa.ı lerdir. · 
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MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir 

·y Z !f 1 .. l .&.11.&. B 27 lLKKANUN 1939 
~ 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNOA, BARSAK 
TEMBELllGINOE, MiDE . EKŞiLIK ve YANMALARINOA emni1etJe kulla1 ılabilir 

· MiDE Ye BARSAKLARI temiıler va alııtırmaz Ya yormaı. MAZON isim Ye HORUS markasına dikkat. 
========================================================================= 

Tepebaşı dram 
kısmında 

Bu gece 20. 30 da 

1 .. ., l 
SABAH, ·oGLE, AKŞAM 

1 
2 
3w-...:--;.-...;._-;-....;=::;..;.........;__:.............;_-ıı 

SOLDAN SACA : 
1 - Milli bir bankamızın ismi. 
2 - Dikkat etme - Faydalı bir şey. 
3 - Bir milli müessese - Kız kar-

deş. 

· 4 - Köylülerin en mühim işleri. 
~ - İçilir - Padişah çadırı - Bir 

hayvan. 
6 - Hala - 1ranice "acaba,.. 
7 - Eskiden mahallelerde mev • 

cud bir teşekkül. 
.B - Budala. 
9 - Elbisenin bir kısmı - Yarım. 

,o - Ebeveynden biri - Bir kuş. 
: l."UKARIDAN AŞA(a: 
.1 - Politika - Nida! 
2 - Her evde bulunur • Muhte • 

rem - Zaman. 
3 - Bir çiçek - Dikkat. 
4 - Aşağı yukarı. 

5 - Bir erkek ümıi. 
6 - Bir sa.n:ıt. 
7 - Değnek - Çok okumuş. 
8 - Bir şair - Merhamet. 
9 - Dur - Uyumayan. 
ıo - Odun - Bir nota. 

DüııKü bulmac ımızın haJli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 D <1 I LJ U I• A 1R11 ! Z 'A 
2A I R I A I Z 1 lı•:uıF 1 .\ 1 K 
3 V I A I R I A !K I ABıA M,A 
4 A \ K ı• ı K ı t l•l o ı K AIN 
5 R!• SlllrLi İ i M~ Nlfl 
6 •ı s ı ~ i R i i i Z IBI T l•ı s 

&\~.~t>;,c~,a..\c , 

8 I ITIAI f ILIAINlAIT 
MIAIKI tlR~ ETMlTI N lE 
A IK AILI Alltl t !M!A"fE 

YELPAZE 
••• 

İstiklal C&dcıesinde Komedi 
Kısmında 

Gündüz saat 14 de 
KELOCLAN Çocuk oyunu 

Bu gece 20.30 da 
·lKlZLER 

Ankara Borsası 
26 Birincikğmm 939 Açılıt .,. 

Fiyatları 1Capan11 

Lendra t lterlln 5.2375 
New·Yerk 100 Dolar 130.36 
Parlı 100 ırrank 2.9171 
Mllanı 100 Liret 6.7375 
Cınıvrı 100 lsvlçr• Pr. 29.425 
Am.terda"' 100 Florlft 69.2520 
Berlln 100 Raytmark 
8rUkMI too ••'•• 21.8225 
Ati na 100 Drahmi 0.97 
lofya 100 Leva 1.6025 
Prag tOO Çek Kor. 
Madrllll tOO Pueta 13.605 
Varıova 100 Zletl 
Budapllfb t• Pı111l 23.475 
BOkrlf tOO Ley 0.97 
•••ar•lll 100 Dinar 3.175 
Yokohanıa 100 YOR 31.21 
ltokhol111 100 lıvıç Kr. 31.0825 
Moekova 100 ftublı 

llHAM vı TAHViLAT 

Ergani 19.75 
_J 

r: ANAPIYOJEN :ı 
Dr. İhsan Sami 

treptokok, istafilokok, pnö
mokok, koli, piyosiyaniklerin ı 
yaptığı çıban, yara, akıntı ve 
cild hastalıklanna karşı çok te-1 

sirll taze aşıdır._..._ 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dah lllya MUtehaasıaı 
Divanyolu 104 

her gün 2,5 - E salı ve cumartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

-1 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLiQıiNE -

HORMOBIN 
T~bletlPri her eczanede bulunur 

kutusu 1255) Galatı, lstanbul 
~ebıo reçet .. tı• .,.,,, r 

PASiF :,RUNMAI 
\re yangın işlerinde gün
den güne zaruret kesbeden 
ve fennin son tekamülatı-

nı haiz olan basit ve 
kullanışla 

MOTOPOMPALARIMIZ 
gelmiş olup ilk talepte ka
ta loğ, izahat ve elverişli 

teklif verilir. 

Türk - Avrupa 
Limited Şirketi 

İstanbul, Galata, Perşembe pazarı No. 57 / 61 

,.-- Öksürenlere: Katran H~kkı Ekrem -• 

lr..- Hakkı Katran Pastilleri de vardır _.I 
Nafia Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan i~ : 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şebekcsile sınai imalatı ve 

lf ~tme binaları inşaatı keşif bedeli "2 400 000,, liradır. 
2 - Eksiltme 26/ 1/ 940 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 

N -fıa Vekaleti Su İşleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında ka· 
p .. ı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
ıt ri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilinde 
S İşleri Reisli~nden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 liralık muvakkat 
tı .ıinat.. vermesi ve. eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
e ~rinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine 
D iracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesi
k ıyı ibraz etmeleri şarttır •. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyan 
~ ı· eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
pıt saat evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde verme
kri 1izımdır. 

:Postada . olall gecikmeler kabul ediln'ıez. "6606,, "10691,, 

-

her yemekten soara günde 3 defa 
dişlerin ~zi muntazam ~ n fı .. çalayınız 

İnhisarlar U. Müdürlüiiinden ı 

Cinsi 

Muhamm~o 
bedeli 

Miktarı Lira· Kr. 
3 7,5 te. 
Lira Kr. 

l\lh. kilo l\luhammen 

Ek<siJtmenin 
Şekli Sa.ati 

Cinsi Milctan fiyatı B. tutan 3 15 teminatı Ek. 
Lira Kr. Lira Kr. şekli 

Iskarta kanaviçe 4512 kilo 22 kr. 992 64 148 90 Pazarlık 
Iskarta çul 1084 ,, 16 ,, 173 44 26 Pazarhk 
Iskarta kınnap ·1940 ,, 15 ,, 741 111 15 Pazarlık 
Yamalık kanaviçe 5000 ,, 30 ,, 1500 225 Açık A. 
Iskarta kanavice 5000 ,, 22 ,, 1100 165 11 

~~_!lE_k ş_ul ~ 2000 !! 25 " 500 75 Pazarhk 

Yamalık çuval 1000 ,, 30 ıı 300 45 ,, 
Iskarta çuval 5000 ,, 22 ,, llUO 165 Açık A. 
Iskarta ip 4000 ,, 20 ,, 800 120 Pazari.tk 
Iskarta kınnap 3500 11 15 ,, 525 78 75 ,, 
Marka bezi 200 ,, 25 ,, 50 7 50 ,, 
Yamalık kanwiçe 5-14 ,, 30 11 163 20 24 48 ,, 
Iskarta kanaviçe 1455 ,, 22 ,, 320 10 ·18 " 
Iskarta çul 400 ,, 16 ,, 64 9 60 ,, 
Iskarta çuval 190 ,, 22 11 41 80 6 27 ,, 
Iskarta ip 31 ,, 20 ,, 6 20 1 ,, 
Iskarta kınnap 1896 ,, 15 11 284 40 42 66 ,, 

1 - Nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı ıskarta 
sargılar hizalarında gösterilen usullerle ayn ayrı satılacaktır. 

lI - Muhammen bedelleri, ~" 15 muvakkat teminatları hizalarında 
yazılıdır. 

III - Arttırma 2 11940 salı giinü saat 14 de başlıyacak ve ayni 
günde bitmek üzere Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 1 

satım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - :Nünmneler her gün sözü geçen şubede ve mallar da Şemsi -

paşa, Ahırkapı depolarında görülebilir. 
V -- İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte %15 mik· 

tarındaKi güvenme paralHrile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. "104.18., 

• • • 
l\luhanımPn bedel % 7,5 temi. Eksiltme.un 

Cinsi l\olildarı J,ira Kr. Ura Kr. günü şekli saati 

Cam alat 2160 Ad. 2518 76 188 21 4./1 940 açık 15 
Ecza 107 Ad. 4!)4 85 37 31 ,, ,, 15,30 
Alalı fenniye 92 Ad. 2623 65 196 13 ,, ,. 16 
Alatı fenniye 111 Kalem 5890 441 81 ,, paznrl. 16,30 
Kırık pirinç 106 Ton 9010 675 - 29,'12/ 93!),, 15 
Kamyon 1 Ad. 31~0 236 25 5 1 940 ., 16 

ı - Şartname ve evsafını gösterir müfredat listeleri mucibince 
muhtelif tarihlerde eksiltmeye konup ta talih zuhur etmiyen malzeme hi
zalarındaki usullerle satın alınacaktır. 

zarlık günü ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

1 ..... ·. •' · .. ~:·~.~."' ~-.~ 

-. YILBAŞI 
HEDiYELERİ 

AGA BAL TlK RAD . OLARI 
~kandal'ı 

AKORDİONALARI 
Dans ve Klasik 

PLAKL R 
Portatif ve S:ılon 

GRAMOFONLARI 
O Jeon ve Sair Marka 

P 1 K - O P Lar 
Yükaek marka 
BİSiKLET 

ve M O T O S İ K L E T L E R 
Her nevi 

MUSİKİ ALETLERi 

DENİZ YOLLARI İŞLETME 
MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

J1 _ Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ve pa-

1 III - Eksiltme ve pazarlık Kaba.taşta Levazım ve Müb::ı.yaat şube-
sindeki alım komisyonunda yapılataktır. fl!l••••••=•••••m••••!!IBll••••••••I!! 

IV - Liı.ıteler ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız 

DEVLET 
UMUM 

alınabilir. . 
v - Alalı fenniye listelerinde gösterilen kataloğ numaraları sade-! 

ce aletin tip ve evsafını göstermekte olup şartname makamındadır. Başka ı 
markalar da verilebilir. Bu hususta Kaba.taşta Şarap ve Kimya Labora
tuarı şubesine müracaatla daha fazla izahat alınabilir. Bu iş için pazarlık 

1 
gününden evvel fenni teklif mektublan mezkür lılboratuar şubesine ve
rilmelidir. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5, 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. 

"10636,, 
••• 

1 - İdaremiz ihtiyacı için salın alınacak 5000 kilo ot ve jit 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 1750 lira olup muvakkat teminatı 131, 
liradır. 

3 - E:ksiltme Tophanede umum müdürlük alım satım komis 
nunda 28 K. evvel 1939 tarihine miisadjf perşembe günü saat 10. 
da yapılacaktır. 

4 - Nümune ve şartnameyi görmek için malzeme müdlirlüğ .. 
her gün müracaat olunabilir. 

5 - İstekliler yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanunda ya 
vesaikle komisyona gelmelidirler. "10285,, 

Muhammen B. 3 7,5 teminatı Eksiltmenin ========================== Lira Kr. Lira Kr. Şekli saati 1 Cinsi :Miktarı 

Demir boru v. s. 16 kalem 400 30 30 02 Pazarlık 14 
.Çelik saç muh. 
eb'atta 7780 kgr. Pazarlık 15,30 •llllllll!l•-•11111~•--~--.. ·~-.. ~-11111!1-.. ~~ 
Buhar kazanı 2 adet 1750 00 131 25 Pazarlık 16 Bedeli keşfi 13,277 lira 7 kuruş olan Belediye hastahaneleri 939 

I - Şartname, nümune ve çelik saç eb'at lisetsi mucibince yukarda yılı kuru erzak ihtiyaç li~tes_ine dahil mevad 2190 numaralı kanun 
yazılı üç kalem eşya pazarlıkla satın alınacaktır. ıncı maddesinin son fıkrasına göre pazarlığa konulmuştur. Tem.inat 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, pazarlık saatleri tan 996 liradır. İhale 29/ 12/ 939 cuma günü saat 14 de Daiınl Ene·· 
hizalarında yazılıdır. yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Muamelat MUdürlüği.i kaleminde g 

ın - Pazarlık 11/1/940 perşembe günü Kabataşta Levazım ve bilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublan ile ve 939 rua 
Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Ticaret Odası vasikalarile birlikte ihale günü muayyen saatte Dai 

IV - Şartname ve müfredat listeleri her gün sözü geçen şubeden cümende bulunmaları. "1035 

İstanbul Belediyesi llanlan 

parasız alınabilir. 
V - 1steklilerih pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 

güvenme paralariyle birlikte mezkür komisyona gelmeleri. "10748,, 

- -- ·Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
Nesriya.t müdüri.\: Macit ÇETlN Basıldığı yer: Ma.tbaai Eb"" 


