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Nuru•m• nlye No. 14 lmnltul 

Telgr•t: YaNI 8A 8AH lmnbul 

Telefen : I07H 

Her Yerde 5 Kuruş 

Almanyada Eski Hanedan Türkiye-SovyetRus~ 
Azası Nezaret Altında Müzakereleri 

kayser Çocuklarından Haber Alamıyor TekrarMıBaşlıyor? 
.A BelgraJ, Sovyetlerin Anlrarada 
~lmanHürriyetF ırkasıReisi,MünihSuikasdinin Teşebbaste Bulunduğunu Bildirdi 

~iman Kralcılarının Eseri Olduğunu Söylüyor Fransanın Moskova Büyük 
. . ı . Elçisi Ankarada 

Sulh Teklıfme 1 CHAMBERLAiN' iN N-UTKU B. Naouar HUkOmet 
C e V 8 b 1 a r Rlcallmizle GörUgecek 

İngiliz Dah;l iye Na%ırı Tarafından Okunan Dün gec~ Belgrad radyoeu, Sovyet 
Rusya hWdimetinin neticesi~ kahiııt 
olan Türk - Sovyet müzakerelerine 
yeniden devam edilmesi için Aiıkara. 

Nutukta Birçok Yeni Maldmat Var 
Londra, 16 (A.A.) - John Si~on, 

j harb vaziyeti hakkında Başvekil na-

l 
mına yaptığı beyanatta ezcümle de
miştir ki: 

1 

"- Chamberlain'in hastalığında 

büyük salah vardır ve umumi vazi
I yeti mükemmel olmakta berdevam
dır. 

Son iki hattanın en mühim hidise-
l-.ıı . ()ahld y 6 • l"Tiııl si Belçika - Holanda barış teklifidir. 

· Rl• Jla ~...... Resmi Alman ajansının bildirdi .. I=' elemenk kraliçesile Belçika ğine göre dün Fon Ribbentrop Bel -
...: . kralının sulh tekliflerine ln- çika ve Holanda elçilerini kabul ede
~ Fransa ve Almanya hükiı- rek kendilerine Führer namına beya· 
' cevablannı verdiler. Hiç kim- 1 natta bulwuııu.o ve İngiltere ile Fran

btiytık bir ümid uyandırmamış SQ.Q.U1 Belçika - Holanda banş tekli
- tegebbüs biç kimseyi hayret- ftiıi reddetmesi üzerine Almanyanın 

yan bir neticeye iktiran et- meseleyi kapanmış addettiğini söy • 
L.--:- temennileri boşa çıktı. lemiştir. 
.~ cevablar arasında. bilhas- Parlamento azası, Alman hükfune-
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da teşebbüste bulunduğunu haber ver 
miştir. Vaktin gecikmiş olması yü· 
zünden, ali.kadar makamlardan bu 
havadisi teyid, yahtıd tekzib edecek 
malUmat alınamamıştır. 

Fransanın Moskova Büyük Elçisi 
Memleketimizde 

İki aydanberi Fransada bulunaı. 
Fransanın Moskova büyük elçisi B. 
Naggar dün sabahki Semplon ekspre
sile şehrimize gelmiştir. Büyük elçi 
Sirkeci gannda Fransız konsolosluğu 
erklnı tarafından karşılanmıştır. ts
tanbula gelmeden evvel bir müddet 
Be1gradda tevakkuf eden B. Nagga· ~n Moskova B8yök ~ 

(Sonu S tiacü sayfada) o. Nagpr 
~~ ~'VVVV"""~J'VVVV...~ 

ı~u Siyasetimizd!!_ 
ileri Hamleler 

•~ Cümhurreislnin ileri sür- tinin bu teklife reamen cevab ver • 
~ krtlar cihan matbuatuida mü.- miyeceği hakkında matbuatta çıkan 
~ nıevz~ u teşkil ediyorlar ve haberleri de şüphesiz oku~uşla~~ır. 
~ Yada bü; •iı.\c bir hiddet ve in- . ~e~ ha.ftl!n\n kayda deger dı?eı 
'fırtınası kopa11yorlar. İngiltere bır hadısesı de Almanyanın Belçıka 
~ ~ulh şartları meselesind~. Baş- ve Holandaya karşı ~ar.~uz maksad- Ahnanyada takibe a lnJan Kronpnu bir ziyafette Dolanda 
lıt •le Hariciye lSazırının mutead- (Sonu S uncu sayfada) vellalıdl Jullana ile yan.yana -----------------------------------Nafia Vekaletince Ha.zırlanan 

Büyük Projede Neler Var ? 
~beyanatıanna ima ile iktifa ettiği =...:=.....=-=-:-:--::"'.":--:=:7"==-=-=--:-==-=-=-=========::::-:-:-=-:--:::-=====-::...=======-=-==:::::--:-==:::::-::==::= 

~.i::~=~~~ Sovyet Gazetelerinin 
~~~hsetmiştir. f• 1 d• H•• 
e.~"!·~~~:~ ın an ıyaya ucumu 
t. W•. 

---- • '~ukubuımu~ te- Gazetelere Göre Finlandiya lı 
hsına sıra gelınce, .. 

• • ~rıştırıımama- Askerlere'' Moskovalıları Oldürmel 
Bır kere, Avus- , 

tarafından ilhakı D • 1 T •ı • 1 
~ .. n.c n bfr surette vukua gel- ersı,, r erı ıyormuş 
s:!_bı ılhaktan sonra tezahür eden 
~tler de Avusturyalılann, u- \E 

\ n."-~olunduğu gibi, "Anavata
~ 'l\.aııat., saadetile mest olmadık
~ ilibat ettiler. Binaenaleyh, bir 
~ ~ kendi arzusu hilafına başka 
s'taıin tlbllyeti altına sokulmUI 
~. IUpbeai esaslı surette uyan -

~ baf)ı:a 1919 danberi c:ere
~-""'- \rakayi, Avusturya impara-
'- ' un ortadan kalkması Avnı
~ tl için büyük bir ziyan.teşkil 
~ ı..t etmiftir. bıtiyar Tuna 
~ o garib, gayri mtıtecania 
~ Ue Avrupanın orta.unda bir . F- ita edebiliyordu. Şimdi onun 
' ~-Avrupanın bünyesinde esas
~ birinin eksildiği gibi 
~. biıukler doğurmu§tur. Alman 
~ ~ bUtün Avrupa ve dünya
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~ "-liııt dklr ve muazzam bir var- j 
~ alınaması ancak yeniden bir 

~~ .. İmparatorluğu yarabl
"'Dll olacatı dilşUniilUyor. • 

...._,.. Cahid YALÇIN 
\ıııı..... ( Sonu S .. ü yfada ) 

'~ 
80n Sahifemize 

Bakınız! 

Reisicümhurun 
TeşekkUrY 

Ankara, 16 (A.A.) - Rıya

seticümhur Umumi Katipliğin
den: 

Reisicumhur Milli Şefimiz İs
met İnönü, Şeker bayramını 
kutlayan sayın yurddaşlara te
şekkür ve mukabil tebriklerinin 
ibliğına Anadolu ajansını tav- ı 
sit buyurmuşlardır. _ 

Dahiliye Vekili 
Hataya Gidiyor 

• 

"SU İŞLERbltz lNTtZAM İLE 
lLERLtl'OR. BiR tKl SENE 
tÇlNDE 11 .. K MUSBET NE'l't
CELF&l .ı\.LDIGIMIZ VAKİT 
SU SlYASl'~TlMtztN BN VE
ıtlML! BlR TEDBiR OLDUGU
NU GÖ7.A)Nt)NDE T!X~UM 
ETMlŞ Bl' f.ACA(UZ.,. 

-Relslcümhurumuzua 
son nutuklanndaıı -

Hayvan taclrlerlnln beher Sterllnde •e• kuruı 
zar•r ettllf, Şark vll~etlerlnd• flyabn 0;0 ao 

kırlldılı •nlafdlyor 
Ankara, 16 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili Faik Öztrak memleket i inde Hayvan ihracat birliğinin şark ve husule gelen müşkülat hakkında yap-

Fi••udlya onlU8Wlda hava da.fi toplarından mürekkeb hir batarya 
(Ya.mı 3 üncil aagfada) 

'yapbğı seyahati tamamlamak ~re cenub vilayetlerine yapılan iliracatta tığımız neşriyat çok geniş mikyasta 
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yarın "bugün., ~leden sonra Hataya ortaya çıkardığı bir takım lttzumsuz allka celbetmiftir. ı 
hareket edecektir. formalite ve komiayonlar ybünden ._ .( ~ 1 llllatl _,,... ) 



' Sahife : !" .... YENi SAB&a 

VAHiDETTiN • 
ius 

Çindeki İngiliz ve. 
Fransız kuvvetlerı No.: ıo-;r Yazan : M. SIFIR 

Damad Ferid Çok Milşkül Ve· 
Sıkıntılı Bir Vaziyete Dü~miiştiJ. 

Mekt~b Ki~~bları 1 Şehir Meclisinin 1 Ele~tri~. idar~sinin G "'.!:: .. h:.:!;;e::: 
T edkık Edıhyor il il Yenı Budcesı tasında, Çiude lııgiltere Ue ~ }iJY Ounku Toplantısı nın lttilıa.z_ eylemiş olduldar~~b~-Aıt· 1stanbulda bilyük dedikodu uyan- İstanbul Belediyesi ~lekt.rik T~· rarın dikkatten ~manıası ....--n· 

dıran yanl1c: kitab meselesi nihayet vay ve Tünel ldarelen Umum Mu- l n· ·e fJ11 
~ t · l' · d.. 'k' · . • O da Şimali Çindeki ngı ız' .. 

•• • • v Maarif Vekfileti tarafından nazarı stanbul Şchır Mec ısı un 1 ıncı dürlüğünün 940 büdcesı 1 kanunusa- ' . . . . :ı.rh•e iJI 
- :Monşer, demişti. Size gayet mu- budıyetıme de vakıf bul~dugunu . . . reis vekili Faruki Derelinin riyaseti ni 940 dan itibaren tatbik olunacak sız kuvvetJennm haddi asg. ·lJMI'• 

him ve mahrem bir ~ tevdi edece- zatı devletlerine olan hususıyet ve u- ıtıb~ra alını_ı:ıış~ı. d altında top~anmıştır. Ruznamede tı B ·ı·barı hazırlanan yeni büd- clirilmcsi '-e fada lmvvetlerın il•· 
. . d · k tl b damın Bılhassa uzerınde ısrar olunan e e r. u ı ı a ~--4ıa . 

1 
akl da aJınall 

.TI.n Bunun arzuyu şahane dahilinde zanne erım m·ye e u a · . . - • af d b mevcud Şehir tiyatrosunun 937 yılı k d Şehır· 11.•eclisinde dünden lAI..,. ra ızamı 
1 

mı · 6......... IJı B · b .. ta bıyat kıtabları Vekalet tar ın an a ce ve a ro Dl. 

hallini, müsellem olan dirayetinizden Damad Paşa, san eyın umu • 1 b' k . • ta afından ye- idare hesabı hakkında Daimi Eneli- itibaren müzakere olunmağa başla- rardır. . ı.eri 
beklerim. istiklal gazetesi haşmuhar- lea ve cevabını muvafık bulmuş, bu- zır anan ır omısyon r · men kararı, konservatuvar ve Kara- mıştır. Filhakika, İngiliz hiikfımetı, as dD" . . 

R 'd S d" Bey na b'ır çare aramak ı·çı·n du··şun· · meg-e niden tetkik olunacaktır. Bu komıs- d . • - Jd - b"ld' d" -· b scbebier rırı Rauf Ahmed Bey, eşı a ı 1 . . d lı 1 başla • ağaç müessesesi hakkındaki aınu y . b'"d e nazaran varidat o ugunu ı ır ıgı azı · ~· ında hır. rer·ı·kı· ı·ıe, epevce zaman koyulmuştu. Halinden belli oluyordu yon kız lısesın e ça şma ara .k. h b em u cey 1 ·ı s· li Ç'nde, t.ebaalaı"ın-:..ld 
nam ..r t encümen kararlan tetkı ı esa en- 9.660_000 lirae olarak tesbit olun- arıSl ~' ~ ~ . ı JllOll"""'"" 

1 b. gUn başmabeyncinin ziyare- ki, çok sıkılıyor, üzülüyor ve acı ıztı- mış ır. . d cümenlcrine havale olunmuştur. muştur. Bu varidata istinad ettirilen m.a~·csı ve untiyas ~taka11J'. •r11\• e;ve ır . · s·· . da Rauf 1 rab içinde kıvranıyordu. O esnada Lise edebiyat kitablannı tetkik e e Tram h f in zanırı .. 
tine gelmişler. oz aı asın , , k k . d ba k rta mek - Bunu müteakib Elektrik, ~.ay masarifat ta varidatla mütevazin ola nızamın mu a ~ası ıç . . de IJll• Ahmed Be bı.rkaç gece evvel, Nev- Zeki Bey de söze karışmıştı. Her va- ce .omısyon an ş ~ 0 

.• Tün. 1 u M'" d'" r· -·· 940 bud vetlerden fazla hır kuvveti Çın 
y, . . t t bul mu- kitki gibi Lutfi Simavi Beye biraz teb kıtablarım da tetkık etmek uze- ve e mum u ur ugu . - rak 9.660.000 lira olarak hazırlan- _ . ' . . JJO 

york Herald gazetesının s an ' • j . . k'l a·ı · tir Bu cesi ve kadrosu hakkındaki nyaset t . lundurnıamaga karar ,·ernuştir ~ h b .. M. t Vilyanı Elisle bir yerde atıp tuttuktan sonra, muhabirin hu- re bır komısyon teş ı e ı mış . . takririnı·n müzakeresi esnasında Ka- mıHş ıı. 1 . bu'"dceye nazaran maks~ Japouyadaki hgilis b,... . ..a. a ırı ıs er . . . . · · · t son komisyon Bedri Kemal, Tahır yem _.JP• buluştuklarını söylemiş ve muhabırın zura kabul ettırılmeı:ıesı ıçın, za ı l . ' Bahadan mü- zım Şinasi Elektrik idaresinin büd- h ~.zır.danan. d b ı şubeleri tev· elçici Sir Robert Cra.ige .ıapoa _ ,-~t 
. . · Umh v·ıs n tara- şnhane üzerinde tesır yapılmasını, Ne3ad, Murad Oraz \C .• k 

1 
· · er uç ı arenın e az ' . N Anı' 

1 
N raya zı'ıır Amerıka reısıc uru ı o k ·ı teşekkildir Her iki komisyon da tet· ce ve kadrosunu~ ~uz~ ~~e ~r~~ hid olunarak memur maaşlarından cıye .... azırıTie ıTra. 'do~kiu1 giliı. f/I • f dan Türkiye Avusturya ve Ma - daha mm·afık bir hareket olara ı e- .' . : . . h çok geri bırakıldıgını ılcrı surdu. ,Ll· "' O . lık bir tas uf temin olu- ebnış Ye n- sın e n ::- _ _..,. ın • ' . 1 kl . .. .. t·· kıklerı netıcesınde bırer rapor azır- . k. 42;>4 lıra arr 

1

. ,_ • • bü .. k b. ı-~ 
01 

,....klll"". caristan Almanya ımparator u arı- rı surmuş u. - da d w Vekfilete ne azadan Zahid Ural dedı ı; . . . tier~nnın yu - ır 1uM.ul ~- ~ ... ot nın tamam' en ortadan kaldırılacakla- Fakat, Damad Paşa bu teklifi ka- lı~arak dogru . n ogruya Tü l nabılmıştır. ..ted . İn iliz hük~ t' JUl.P'-
b l t . h .. k. b t d da gondereceklerdır. - Elektrik, Tramvay ve ne .. 

1 
ld mu aır g ume ı rı hakkında irad edilen bir nutuktan u e memış, un arın u arz a · vvvv idaresinden başka Sular idaresi de I El~k:rik ~a~vay .ve ~ne b ~d • tebliğ eylemiştir. bii· 

bahs ile hakkımızda pek fena karar- ha ziyade merak ve endişeye kapıla: BELEDiYEDE: Belediyeye devrolunmuş müessese • relerının yem budcesınde s;ın .. u a Buna muvazi. olarak, FraaSd • 

!ar veriİdiğıni, hatta, lstanbulun ~a cağından bah~e?"iştL O sırada, .Alı !erdir. iki müessesenin de ayrt ayrı otobüs imtiy~""'.' kull~ma . uzer~ yiik elçisi de, Japon hariciye ııı.ı;::. 
tehlike altında bulunduğunu teessur llısan_Bey, ~e\ımmetının ho.şuna Jl>de: Et satışı arttı bir çok masarifi ihtiyar ettiren geniş faalıyete geçıl_ebılmek •ç.ın r:;.ase;c !arına, Çindeki Fran'1Z kuvveti• •f 
ve endiııe ile ilive ettiğin\. bildirmiş. cek hır ııek_il bulınuşt~. Guler yuzle. Son günlerde Anadoludan bilhas- kadroları var. Acaba rjyaset bu iki her .sene 500 hın lırasıh~"."~lme .. uze = asgari hadde inılirile<eğini ,.., bU k !' 

Lfıtfi Simavi de, aldığı bu kara ha· - Ekselans, demıştı. Bu kadar le- sa şarki Anadoludan gelen canlı hay· müessesenin bazı şubelerini mesela l.5 _milyo~ ii~lık. taa u e gmşm• • fiyetin 1901 protokolüne inı&a v~,.. 
beri, hemen o gece şevketmeabımıza es.süre \'e ye:se kapılmanı.za hayret lvanlar çok artmıştır. lstanbulda top- muhasebe ve tahsH .•u~lerini ~evhi.d salahıyetı verılınıştır. Jiyen dedetlere ~·~.İtalyan •;... 

arzetmek işgüzarlığını göstermiş. Mu ediyorum dogrusu: Bu ışı~. aı:zu~~z lanan hayvan miktarı 20 bin olara~ ederek bir tasarruf ımkam duşunmu- Zeh·ır Kacakcıtarı ı ~f''l:r'aiknaleı~a.,raemı"~tirb.ıldırılmiş ok)tl. ~ habirin huzuru şahaneye kabul edil- dahilinde hal çaresı yok degıl kı. Lut- tahmin olunmaktadır. Bunun sebebı yor mu? .,...r .r -s 

mesini tavsiye ile, her zaman olduğu fen söyler misiniz, muhabirin buzu· ni hükümetin şimdi kaldırtlan ihracat Meclis azasından Taliıt: • 
1 1 

Çlnde, Avrupalılara karşı bir <' 

gibi, tarafı şahaneden muhabire hi- :~ ~ahaneye kimin delaleti ile girece- yasağı teşkil etmektedir. Kesim ha~~- - Bu kanun işidir. Bizim ışımız eı• rer bır~r ~.a~-~. ıanıyo r lktaest·fio)'lane etmBoi:". o·ıelanr hbareu lke90tlinipro~old 
taben söylenmek üzere bir de oeya- gını? ··· vanla rının şehrimizde toplanması u- şimdi Elektrik idaresinin büdce ve _ . ~ ..,.. 

natı cahane müsveddesi kaleme alıp - M.ch.me·d· .A. u.·. Beyin delalet velzerine et fiyatlarının bir hayli dil..~- kadrosunu tetkiktir, dedi. Emniyet Dırektorlugu kaçakçılık 'hti . lediğv• Aacaıofarın altına--.: 
:.. f k d · · ·· ·aa tli tak" 1 'a f!y 1 . ....,._. ~,.. takdim etmiş. re a atim uşunuyorum anıma..... ceği tahmin olunmaktadır. Zahid Ural - Kanun işi olduğunu bürosu son ıki gunde şı e . ~ larını koyan müteaddid A\Tllpa ":, 

Son günlerde, başımıza adeta k~P: - ~iç ~üş~nmeğe lüzum yok. Bu Diğer taraftan 1stan~ul mezbaha- biliyorum. Fakat ayrı ayrı kanunlar- bat yapmış,_ muhtelif yerlerde bırço !etlerine ve bu arada Japall19r· 
kara bir haberci kesılen ve bu gıbı çok munasıbdır paş~m. Ancak, Me~- sında son senelerde kesılen hayvan la konulan bazı yergiler de ayni tah- eroin ve diger uyuşturucu maddeler Pekin ile deniz arasında.ki Dl~ 
maruzatları ile zatı şahaneyi rencide med A1i Beyin kulagını şu yolda bu- miktarı O'o 25 nisbetinde artmıştır. sildarlar tarafından toplanabiliyor- kaçakçılarını yakalamıştır. Bunlar-

11 1 

• .n. .... ·nı ıe-'• ~ 
}'O arının seru.:;Swsı ıuua id'• etmeyi zevk edinen ı.utfi Simaviyi, bu küvermek kafidir. Huzurda ?~lun · Bu artışta en mühim amil n:1~baha Iar. Ben bu işin ve Elektrik idaresi dan ekserisi de, meşhur ve sa~ı~alı'da, Çin topraklannın muhtelif .ııo . 

defa şevketmeab tekdir ve teklifini dukları sırada, gerek muhabırın za- ücretlerinin eskiden olduğu gıbı hay- kadrosunun ayrı ve hususi bir' ko- kaçakçılardır. Bunlardan en mühım· ııarında garnizonlar tesisi hakkıJll ,et 
de reddetmiş. Bu sırada, Posta ve tı şahaneye karşı olan maruza.tını ,.e van üzerine değil de kilo üzerine is- misyon tarafından tetkikini istiyo • leri Kadıköyünde yakalanmışlardır. . t' 
Telgraf Nazırı Mchmed Ali Bey de gerekse şevketmeabın m~habıre v~- tinad ettirilmesidir. Bu sur:tıe ~ez- rum. Kadıköyündeki ta ı ve curmu meş- .. .. b 

1 
sevl ıi'!I· k .b .. .. I nuş ı. ed'M 

bı·r 1·şgu··zarlık vapmış, Basvekil, Ha- ki olaca_k be.yanatı.m nakil v. e.tercu- baha Ucretleri dörtte bir _nısbetin, __ de Nihayet makam namına Belediye lıudlar şöyle olmuştur: 1901 prot?k?lnnun ~':f·de~t· 
J - - • hukuk ve salahlyetlerden ısü 11 ~•· ticiye Nnzırı sıfatı ile keyfiyeti bana mede ~ı~az ımsaklı ve t:~kınlı hare- ucuzlamıştır. Bu ucuzlugun dıger Reis muavini Rıfat Yenal geniş iza- Evvelki gün Kadıköyünde sıkı bır .. bil ah devletler gaP"' 

bildirmesi icab ederken, bir fırsat bu- ketle, ışı arzunuz dahılındc ve pek mühim bir neticesi de lstanbulda sa- hat verdi. kontrol yapan kaçakçılık bürosu me· nıes1ını en Y

1 

ancıtt kuv,•etJer )-tf 
h 

·· ı ·a ed bT k k ı · k al ı ol T.. 1 ·a . d ıon arına esas ı sure e it' lup clo~udan doğruya zatı a aneş.ye guze ı are e ı ır. .. .. .. .. tılan aça et erın ço az mas - Elektrik, Tramvay ve une ı are- murlan burada bır uyuşturucu ma -
1 

t· . _
1 

. Çi 
1 

k' nu .. ftıı ~e ~ d D d p k l ·· k . . f 
1
. t es ınmj er, \:e , m e ı __. yetiştirmiş. Haber, tabii ki fevkal~ e . a~~ .. ~~a~ın ası yuzu gu uver- muştur. . .. . si biilçe ve kadrosunun muza ere - deler kaçakçılık şebekesmın aa ıye - .~ 

1 
. . rtt ak 

1 
la. uıüte.-

teessürü şahaneyi mucib olmuş. Şım- mış, gozu gonlu açılmıştı. Bu kadar Bu fedakarlık mezbaha budcesın- sinin gecikmesi sebebinin kadronun te olduğu neticesine varmışlar, şüp- : 1.r ;:; . atı ~bul yo u~~a.rdı· 
di muhabir Mister Vilyam Elisle gö· basit bir şeyi hatırlıyamadığma ken- elen her sene 300 bin liralık bir feda- hazırlanmasında gösterilen itina ol- helendiklcri kimseleri takibe başla- 1 ı~e er e urunu!> ~ 
riİşınek arzusunu izhar buyurur ııev- di de <8§11Uştı. Koca bir entrikacı karlığı icabettirmcktir. duğunu anlattı. Zahid Uralın teklifi ı m•şlardır. lki memur da, Siireyya ı:•kat son senelerde'. ve~ 
ketmeabuıuz. Fakat, AmerikaWarın haksız da değildi hani. Çünkü, bu Yani bir IUnal ln~ası reye konularak ~ed~olundu. ldar"'.'in isminde birisinin peşine düşmüş, bu 

1 
habltazır _A~~ harbınln e ~-

ve bilhassa gazetecilerinin garabeti meselenin bir de, o ana kadar lhs~ 1stanbulun İmar plfınının üçüncü kadro \'e büdcesı budce Encumcnınc genç Gazhanede Çına~a~t~ndn Pa~lı ı cı.ndanbe~ı,. \ll.Zl}et çok d jik bolıl" 
ahvalleri, habbeyi kubbe yapacak ka- beye bildirilmemiş başka bir cebhesı, beş senelik kısmına bağlı olan prog- ha \'ale olundu. oğlu Yorgi isminde bırısınden eroın I Çındc muhrm fırsatı~ m Ubilll il'' 
dar mübaliiğaya kapılmnlart malfi • daha açıkçası, Damad Paşanın dima· ramda yapılacak bir tünel mevzuu Ruznamenin 13 maddesini teşkil alırken, Yorgi, 4 paket eroinle yaka· nan ~'1:"pa devleti=. bıı ":ıdeıt p> 
mıımuz<lur değil mi? .. Zatıaliniz şu ğını kemiren sivri bir köşesi daha bahistir. Bu tünel Sahpazarından eden ve Elektrik idaresi mürakibli- lanmıştır. Bundan sonra sıkıştın - tısadı pıyasa.nın büsbutun ü si)__, 
zatı bulup benim namıma bir görüş - vardı. Hakikatte, Damad Paşa, mu- Şişhaneye kadar imtidad edecektir. ğinden istifa eden Ekrem Turun ye- lan Yorgi, memurlarla beraber Uzun ~ırılma.ması ,.~ Jap~n tev~s.:_. f).f'lı8' 
seniz ve huzuru şahanede daha mute- ha birin huzura girmesi şöyle dursun vvvv.,,._,vvv-.;v..,...~ rine elektrik mühendisi Haşim Al -j çayırdaki taş ocaklarına gitmiş, ora- tile ur~nn. ~ın mılllyetçıligı. iJJ, te" 
dil bir lisan ile idarei kelam etmesini, hatta saraya gelmesine bile pek ta- IKTJSAD iŞLERi: tanın intihabı uygun görüldüğüne dan da 40 paketten fazla eroin çıkar· da me\'kilerını kaybetmemek ıç ıut" 
padişah hazretlerini bedbinliğe sev- rafclar değildi. Sai~ Molla, iki ~in_e~- k T" · dair Riyaset Divanı mazbatası yine mıştır. Bunları nereden aldığı soru- enni ile hareket etmek yoıunu 
ketmemesini ta\'siye etseniz, diyo - vel ona çok kara hır haber gclırmışb. Mınt~ ~ .,1~~ret riyaset tarafmdan yaptlan bir taleble 1 ıunca, Yorgi, Yahya oğlu meşhur muşlardır. gt-
rum. Şimdi bu zate bu yolda vesaya-, Er kilnıharb kaymakam• Kemaleddın Mu d Ur )u gu tehir olundu. Bunu müteakı b Şebi r 1 kaçakçı Çolak İsmail den aldtğım t,ı.-, Almanya ile mücadele: ııo 
da bulunmak da gerçi . pek tuhaf O· s_ami, Vaşington _sef!ri_ Rliste~ Beyle· I tsta n bul Mıntaka Tica~et Müdür - Meclisi pazartesi günü toplanmak 1 söylemiş, lsmailin evi de birdenbiro rişükten sonra, Londr& De Pa ~ 
ıacak amma, bilmem h... rm, başmabeyncı Lutfı Sınıavı Beyle, Jüğüne tayin edilen A\•nı lzmırden üzere dağıldı. basılarak aranmış, 22 paket eroin de mıntakalanlakl kuvvetlerlnl ~· 

1hsan Bey bu mantıksız teklif kar- kendi aleyhine bir ittifak yaptıkları- şehrimize gelerek yeni vazifesine baş - · - orada bulunmuştur. 1 bir hadde indirerek tasarruf jjtY 
psmda biraz düşünmüş ve: nı bildirmiş ve şu maliımatı iliı\'e et· lanuştır. Eslti Ticaret Müdürü Meh- Etrüskün vaziyeti lsmail de bunları Ali Osmandan 1 hıri knvvetle?, başka taraoaıdS ,,oıoll" 

_ Ekselans, demişti. Bereket ki mişti: mcd Ali de bugünlerde tzmirdeki va- Bir müddettenberi tamirde bulun- aldıg~ını söylemiş, kaçakçı Ali Osma.- mal eyJemeyı daha ka.t'i bir. ..ttf'. 
N k H ld 

' t kt ı Et .. sk p d.. ha ıt alın d .. ··nrouşter-:uhaf olacağını siz de takdir buyuru- "Bu adamlar, evyor era ga· zifesi bruıma hareket edecektir. z. ma a o an ru va uru un · nın evinde de arama yapılmış ve 
0

• karar a ına 8,Vl uşu • .ıtııl 
yor ve söylüyorsunuz da. Tuhaf de- zetesinin İstanbul muhabirini vası- mirdeki ticaret işlerini uzun müddet vuzdan çıkarak limanda demirlemiş- rada eroin kullanan Süreyya ile Melı-1 Pekin. ve diğt~i" Çin şeWrlerın ~ 
ğil, pak yakışıksız bir teklif olur bu. ta ederek Padişah hazretleri nezdin- büyük bir başarılıkla ifa eden Bay tir. Şartnamedek~ sürati l~ayli düşük med oğlu Mustafa ve Ali Osman da f İngiliz ve Fransız tebna.lannın bil 

0 

• 

mek ister gibi, şayanı arzu olmıyan ele, aleyhinize propaganda yaptıra • Avniye yeni vazifesinde muvaffaki - olan. vap~run_. yıne Mersı~ hattına yukalanm~şlardır. Hepsi Üsküdar ve salahiyetlerini himaye ,·e 'ffe c11· 
Vekayii padişah hazretlerinden gizle- caklar .. ,, yetler dileriz. 1 1 tahsıs edılme.:sı muhtemelclır. ımüddciumumiliğine verilmişlerdir. Tsin'deki imtiyaz mmtakatarınıD 1)1' 

bir vaziyete düşürecektir bu teklif Damad Pruıa. o gündenberi düşün- Keçi kılı flyatlarında Yeni lahllslye gemllsrl. Bundan sonra lstınbul tarafında hili asaıiş ve nizamını temin Jçln,:.... 
oizi. Emin olunuz ki, bu hareketimiz mekten adeta ambale olmuştu. Hatta yUkaekllk Halen mevcud tahlısıye gemıler;-

1 1 
T h önüncle tutulacak husnsat rnust • 

. . . k 1 k b" k.l . araştırma ar yapan memur ar, a - , · ri çe hemen defe konup çalınır \'e Ameri· llısan beyin teklif ettiği tarzı halli Hükümetimizin keçi kılı ihracatını m~ ıhlıyac.ı arşı ıyaca . ır .şe .. ı 'c takalede, ötedenbcri takib edilmckl" diğer bilcümle knv,·etl~rin ge u.lı" 
ırn gazetelerinde çalkanır. düşünüp bulamıyacak kadar dimağı serbest bırakması üzerine bu madde- mukemmelıyette olmaması yuzundcn 

1 1 
I{ k 

1 1 
kilmf'si Japon mclıafllınde rn .ı•t 

. . . hl. . . . olan ..eman a enam ya a amış ar- . , "ilul • Damad Paşa, bu haklı itiraz kar- bozulmuştu. Damad Paşa, o günkü miz üzerine piyasada büyiik bir faa- Vekaletın yem ta ısıye gemılerı te- d . Ü 
1 

· d b. "kta . · b • bir t~sir husule ge1irmemlş ,1eg • 
· ·d . r· .. d .. v •• h be 1 u. zer erın e ır mı r eıoın u fflt'l ıısında bıyıklan ile oynıyarak endi· vaziyette, hatırı şahanenın .:en~ı e liyet başlamıştır: Son günlerde .keçi darikıne u~um gor. ug? • .' .a ın- !unmuş ,bunlar da, eroinj meşhur sa· Şüphesiz, Japonlar, İngilizlerle . .' ,,. 

§eli bir tavır alıntştı. Ve: olmasından daha zıyade, hunkann k•lı fiyatları eskısme nazaran yuzde mıştır. Me•c.ud genı.tlerın denızh ha· bıkali Topal Basandan aldıklarını sızların loöyle bir karanı ,
0

,.,,.sül i· 
_ Evet, 

0 
cihet de öyle monşer. nezdinde, nilfuzu~~n k':_l'ılmasından, 30 nisbetinde yüksel?,1i?tir .. İhr~cat 

1 

vala:~a faalıyet g?s.terememesı v: söyledikJerinden Topal Hasan da ya- lemel\ mecburiyetinde kalnıaJarı 1'~t-
Fakat, senin bu adamla muarefen mevkiinin tezelzule ugramasından yapacak firmalar kullıyetlı muba- tcşk~latların~n .d~ ~afı ol~aması ~em kalanmıştır. fivetini, Tokyonun, A\'rupada eld~. 
var. Şöyle münasib bir surette ve endişeleniyordu. Bilhassa, gazete mu· yaatta bulunmaktadırlar. gemıler tenunını •cabettırmektedır. Küçükpazarda da Mevlüd isminde m. ğe ba•ladığı avantajlard.ıı ~ 
d.ostane bir şekildP. tadili lis~n tekl~- h~?irinin huz~rd.a ~ulun.duğu. sırad~, r ' birisı eroin satarken yakalanmış, ci:i olar;)( telakki eylemckt~dit; 
fınde bulunmanız, ummam kı, bu gı- mulakatına Lutfı Sımavı Beym dela- b un yine maruf sabıkalılardan ve 

8 
haricinde daha mnunıı Jll ı . l 1 . 1 - . t . . ok 1 un ' unun , st,.. bi makfıs netice er versın. et ve terci.ıman ıgım ıs eyıvermesın- uyucu arımız il .. tedenberi takib edilmekte olan Aşu- . . . k ,,. d ki ,•eni . 

'd k k. . d N·ı t d d" LJ ma ardan o \ette, \Cnı ararm, ~ın e .J • jJr - Siz bilirsiniz. Fakat, Mister Vil- ?n .?
0 

çe 
1.~ıyor u. ~ ıaye ·. er ı- fl Q reci lakabile anılan Kemalin adamı ttiye ~üteallik bir komJlrooıi'Jtill _ _,, Yam Elis bu tavsiye ve ilhamımn nı dokmek luzumunu hıssetmış, mu- oldugu- anlaşılmış Kemal de yakalan- '"' T · d ki J

0

pon 11,..1"'-
, . . . . h t b .. .. k d. d Olyo kı· . zarım ve ... ıen- sın e .. memba101 öğrenmek ıstıyecektir hıç a a llllil yuzune, en llle acın ıra • r 1 ş •k A t t • f6 

• v k b" t ' l b k t . 1 l aye mış ır. ketinin daha müsaid bir devre ... ıı.df şüphesiz. Bu mealde hır sual sordugu ca !r a\ır a a mış 1 
ve. Bunlardan başka, Aksaraytla Ha-

1 
ı·nı ümkün"' 

1 1 
bil...,..,,k bir ın-· 

· · d b h a·1 B·ı· lh v l ıa ı m n a .,..,..., takdirde, zatı devletınız en a se ı • - ı ıyor musun sancıgım, a ey- lid isminde birisi esrarlı bir sigara . . -· .. illr 
· · - ı · d ·ı k · t ·ı d 1 bl ? ıfade ettigı de soyleneb • a1 mesını arzu buyurmadıgınıza naza- ıım e çevrı me ıs enı en o a arı··· Sirkecide Viyana otelinde mi _ ve akşam vapurile Bigaya dön- içerken yakalanmış, üzeri aranınca sı\.O" 

ran, kulunuz fena bir zan altı~da kal· demiştl .. Te\•fik Paşa~. damadı, ka· safir bulunan Bigalı tilccarlardan mek istiyordum. Maalesef akşama bir miktar esrar bulunmuştur. Dr. Reşad~ 
mış olmaz mıyım acaba? .. Bilhassa, yınpederının sukutu ıntıkamını ben- Emin imzasile aldığımız bir mek- kadar beklediğim halde mallarımı lstanbul tarafında yakalanan bil • ===================:: 
=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ den almak için harekete geçmiş. Va- tubda okuyucumuz şunları söylU- sattığım adamlara naklettireme • tün bu kaçakçılar da asliye beşinci I 

eni• Sabah şington sefiri Rüstem, erkanıfıarb .yor: dim. Hamalların kahyaları ve ka- ceza mahkemesine verilmişlerdir. TAK V M 
kaymakamı Kemalediin Sami ve Ba- tibleri benim bu müşkillatımla a· _ ·--

Bundan dört gün evvel İstan -
ha Salt beylerle birleşerek bana karşı bulda satmak üzere 96 çuval no- !!kadar bile olmadıklanndan no - hhalltımızdakl lnklfal 

Abone Bedeli gizli bir cebhe almışlar hudlar iskele üstünde ıslandı ve 
budumu Yağ iskelesine çıkardım. Her halde, Rauf Ahmed bey büyük zararlara girdim. 

SENELi K 
6 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

Ve ertesi gün müsaid bir fiyatla vasıtaslle olacak, L1ltfi Simaviyi Maruz kaldıg-ım bu haksızlıgı-
sattım. Lakin mallanmı teslim et-

Türkiye Ecnebi 

de kendilerine uydurmuşlar. anlatmak için Belediye lktısad 
L~uı· mek üzere iskeleden kaldırtmak 1400 Kurut 2700 Kuruı Şimdi bahsi geçen muhabiri, u Müdürlüğüne müracaat ettim. Şi· 

750 • 1460 • Sim vinin d H.1 t· il h k b 1 için mahalli hamallara ve hamal 
a euı. e ı e uzura a u kayetimi burada da anlatamadım 800 400 

1!10 
• 
• 800 kahyasına yaptığım müteaddid ettirmeğe teşebbüs etmişler. Bu mu- ve dileklerim nazarı itibara alın-

müracaat ve ricalarım nazarı iti-
• 
• 

habtr, huzuru şaha.nede umumi vazi- matlı. Derdimi kime ve ne suretle bara alınmadığı için bu mtişteri-
Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebJ yetimizi pek tehlikeli ve karanlık gös- mi kaybettim. Ertesi gün başka anlatayım. 
ıtıeınlekeUer: Senelifi S60cf, altı aylığı terecek, devleti, içinde çalkandığı bu bir rnil~teriye nohudlarımı 

20 
pa- YEN! SABAH - Kariimizin bu = 1000, üç aylığı ıooo kuru~tur. = badireden kurtaracak ehliyet ve ilrti- ra eksiğine sattım. Fakat hamalla- haklı dileği karşısında Belediye 

Adres tebdili için yirmi beı kuruşluk 1 dardan mahrum bı.:1und.u~u s_öt nn bu defa da gönlü olmadı. Bu lktısad Müdürlüğünün nazarı dik-
pul göndermek lAzımdır. !liyecekmi§. Nasıl begendın mı bu ışı? malları satıp çeklerimi ödemek katini celbederiz. 

(Devama var) 

Geçen aylar zarfında azalmış olan 
ithalat yavaş yavaş inkişaf etmeğc 
başlamıştır. Limanımıza gelen Fran
sız bandıralı Teofil Gotye ve İtalyan 
bandıralı Albanya vapurları ile kül
liyetli miktarda eczayi tıbbiye bır 
çok soğutma makineleri, muhtelif 
iplikler, limon ve fotoğraf malzeme
si gelmiştir. 

1358 H .Şevval 5 

GUn:321-Ay :11 

Ezani Saat 

11 01; Bundan başka son üç gün zarfında 
muhtelif vapurlarla Bulgari:>taııdan 
175 bin kilo man2'al kömürü ithal c- Rüzgarların e•meıi 

~ _.,/ 
dilmişti:r. 1 '--·-----------
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Sulh Teklifine Hayvan ihracatının Turkiye ~.sovyet . 

Almanyada Eski Hanedan Azası 
.. .. k A Rusya Muzakerelerı 

Cevabi ar lçyuzu Ço cıklıdır ! Tekrar Mı Başlıyor~ 
Nezaret Alt ı nd a 

(82.~mııkalt•den dev~m) . . 
1 

Y• • • • • • • ( Baştarnfı J inri<k.) 
Fransız gızetelcrinden biri Lehistaru, ( Ba..~tarafı 1 ınCJde ) gın gark vılayeUerındekı faalıyetı rın seyahatine siyasi mchafi1de e , 
Çekoslovakyayı ve Macaristam da 'l'amamen ticare.t y~pmak gayesilelhakkında bir.e aşağıdaki şayanı dik- hemmiyet verilmektedir. I\'.enuiı:;irıt 
ı'htı·va edecek b"ır Avusturya ı'mpara- kurulmuşken faahyetınde muvaffak ka.t sözleri söylemiştir: . gören gazetecilere büyük el<1i dcmiş-
torluğundan bahsediyor. Bu impara- ol~mıyarak Sovyetle~ ~ir ~e yap- "- Gazetenizin bir memleket da· tir ki: 

la ( Ra.~ta:ra.fı 1 incide ) radıkları zaman mUrettebat kendisi- torlugyu vücude 2'.etiren parçalar ta- tıgı satışta sennayesm .. ın yil. zde alt- vası olarak ele aldığı bu meselede 
rına daı.r· ı · ı k t b ı · ff k' tl ··d f"" etmek ~ · · tl ··- Dost Tüı:ki'"•eye !!eldig-im i"in ll\ o an şa.yıa nrın ·uvve u nı muva a ıye e mu a .- mamen mu··stakil olacaklar, yalnız mışını kaybeden ve muteakıb sene - mal sahibled namına sıze nunne e- .J ~ "' 

asıdır B ı "k H 1 d h d d · · · bed ti ·· termekt b Ç"Jk bahtiyarım. Umumi ,.a.,"!iyeti g·• · ı · e çı a ve o an a u u - ıçm ıca en cesare gos . e· .. ·t k •e umumi menfaatlerle bi- Jer zarfında da zararını kapatmak rimi?i söylemek isterim. Mevzuu a- t .
1 

b . . .. 
arında Alman k •~ t taha.,.,u··au·· d' Ka adakı" lıaı·eka~ ta hu"anııı fe mu~ ere ' . . . . k . . 1 y ,· h h"~ l ... d k" k . • h 7.C < cı er ızden daha ıvı bıJıuorlnr ve v ıl.Ua ının "" , ır. r • · "b" l"' . e bag-ıı olacaltlardır Fransız ıçın ışı omıs~oncu uga ÇC\ ıren ay- ı:s o an ~uz e se ız omısyon u . .. .. .. .. . ~ .J _ 

e A.lnıan tb tı ta f d t h l - • . l şt Ccbhede Fran rı ır enn . . b" ·-· . .. ... d k Fak h b gımu gunune takıb edıuorl r. 'Yalnız u·~, • . m:ı ua ra ın an e • na ıgı manı o mu ur. · . t ~· . h teklifindeki asıl ·veni- van ıhracat ırlıgının bugunku u- sene şar ta da alınmıştır. at ar ıikb" ld _ .J • • • • 

"''ar bı ·· d 1 1 b" Al 1 Al 1 t f d l gaze e:sının u .J .. • d 1 . 1 ı · m o ugumu kaydedebıh~mz. 
ltıa . r muca e e açı ması ır · sız ar man ar ara ın an yapı an lik ih a edilecek bu Avusturya im- rumwıu ortaya atarken Yem Sa- o nyısıle son d<>fa olaı-ak yapı an , .. . t • •• • . 

ı.kn· ıstilasına mukaddime olarak te· ufak mikya.stnki taarruzları püskürt- y y . .. bah her <>Pyden evvel memleketin muamelelerde bu komisyon rnesele0>i Ba.kaularda. sukune._ hhkum suruyor. 
a k parntorlugunda 1ta1vaya bır nufuz " :;-- • · · et · · b1 flekild · ı f ed' 

tı ı 
1 edilmekte idi. Buna binaen ina-' müşlerdir. Fransadnki İngiliz kıtaatı . . - . menafiini gözönünde bulundunnus gölgede kalmıştır. • .•:ııy ıyı r e ın ,.ışa ryo:-. 

ı mas hı:;sesı aynlması tasavvuruduı. ! -
ı ı pek ziyade arzu edilen müsa- kendi mıntakalanndaki müdafaa _ k 

1 1 . ve fakat ihracat birliğinin semeresiz Vaziyeti kısaca izah edelim: lki ayd.ınberi mc:;.uniyetle memle-
;~.~t~erver- beyanata inanmak tema· kuvvetlerini takviyeye devam ettiler. l!slu ~uran çoc!1gn şe er eme.~ı faaliyet bilançosunu neşretmek yeri- Elinde birliğe yatırılacak "1000., ketimde b-.ılunuyordum. Ş'mdı 1'.fos · 
tlıas unun uınumi olarak mevcud olma- Tayyarelerin faaliyeti vesaik te - ve:·ılmesı pek malum. _bır nn.~e~ı.r. ne yalnız ccnub vilayetlerinde hay • lir.ısı olmıyan hiç bir tüccar bu Bir- h.ovaya dönüyorum. Bclgrndı:ı uğra · 

1
:1a ~ayret edilmemelidir. mini mahiyetinde olmakla beraber ~ger Fransız _gazetesının bugun ıç~n van sahiblerine ihdas edilen bir ko- liğin azası olmak hakkını alamaz. yışım hususi mahiyettedir. Hastalan-

sı t~~rınisanide resmi Alman ajan- çok fazla olmuştur. Kuvvetlerimizin 
1 
bır hulyadan Jbaret olan tasavvuıu misyon ve formalite yüzünden vukuu Çünkü bir hisse 1000 iiraoır. Hay - d•jım için orada bir hnç glin l alnı •ğa 

et~ ~Ultenlerinde şu beyanat intişar müessiriyeti milletimizin sonuna ka· il~ride fi!le ~ıkac~k ohı.rs_a. ltal~~ r~- gelmesi melhuz bulunan tehlikeyi van!al'lnı dış piyasalara satmak is- nıeı bur oldum. Burada da bir müd· 
la lllıştır: "Almanya Belçika ve Ho - dar mücadele etmek hususun.l,ıki az· ahst ve akılnne sıyasctının ~akıl,ı bırjyazmakla iktifa etmişti. tiyen tüccarlar ilk cvvd,; yüzde 4 d t k::ıl.'.ıc:ığım. Türkiymıin ı.ıo kov 
L;~danın bitaraflığına riayet etmek mi geçen her hafta zarfında daha ~iikaf~tım. gör~cck. d~me.ktır. Fil~~- Ncşriyatımızın sayın Ticaret Ve • komisyon vererek maııannı Birlik a- ou~ ilit el · ı Ha,Yd r Aktny çok sn · 
b •Yor. Ta ki İngiltere ve Fransa da fazla kendini göstermektedir. kıka, s~y~sı \'azıyetın ı~kışafı. bugun ı kilimiz tarafından da alaka ıle kar- za1annın üzerine çevirmek mecburi- mimi dostumdur. 10$kO\!a~ n döniı "'~ 
\'~~riayet etsinler ve bizzat Belçika lngifü: G:ızetelerinin İddiaları 1 İtalya ıçı~ gerçekten hır t~hl:lce ar- şı1anmış olması "Yeni Sab;ılı., ı bir yetinde bırnkılmı lardır. Ayrıca Sov- keıdisi c gorü melde bmm a b:ıht.t 
!'ak olanda bu bitaraflığı kat'i ola - Londrada çıkan Sunday Chronicl~ Z"tmc~tedır. İtalyanın Be~hn ıle sıkı memleket vazifesi tel:ikki ettiği da· yetlcre yapılan satışlardan bırlik te } r olac:ıgım .. , 
lar tnuhafazaya muktedir bulunsun- gazetesi, Almnn hürriyet fırkası re:- dostlugun~n d~' ~mın~ rngm:n, !.tal- vasında yürümege &."'VketmışUr. Ha- yüzde 4 komisyo., almış ve cclimiz- 'F'ı r.Slz diplomatı dün ah:ıamln 

.,, si doktor Kurts Barhaym ile yapılan ya bu tehlıkeyı hı~scdıyor. Çünku ~ Jen büyük ccn bi sirketlerin scrma- d..on c;ıkan komisyon bedeli yüzde 8 i trPr. 'e A karaya gitmiştir. Hnber al· 
tn!!ni. gün Holanda Barıvekili r:ıd - bir mülakatı neşretmektedir. Bunn günkii harbdc Almonynnın. k_at; bır yelcrile faaliyetine dc'>am etmekttı bulmuştur. Fakat vaziyet bu kadarla dı.!un·za göre kendim arndn Türk hü· 
~ b ·· ...... 'h ·k a· · Al galebesinin ltalyaya nasıl bır ıstikbal . b' . . . . . . tar flı:r nutuk vererek Holanda bi· gore J.\"~unı suı as ının manya _ _ • olan ve yınc ır takım ccnebı fırına· kalsa yrn€ ıyıdır. k·ır t ncalile tem:rslnr ynp::ıcaktır: 

uec:k ~~ın ihlalinden e!ldişeyi icab e- kral taraftarlarının bir eseri olması ha.zırlıyacagı pek nşılmrdrr. Bunda~ !arla lüzumsuz angajmanlara giri - Harb sebebile hükumetin hayvan B. Nag~ar Ankarada iki gim knlncnk-
IJ.ı anı bir sebeb mevcud olmad1ğı- ve işdc Göringin de medhaldar bu - başka. Berlin ile Moskova arn~ınd~k~ şerek müstahsilin ve tüccarm hakkı ihracatını muvakkat bir zaman için Llr . 

.... ::_e alı.nan ihtiyat teabirlerinin Av- lunrnası muhtemeldir. Alınnnyadaki yakınlık ve dostluk Slav t~hlı~esmı olan binlerce liraJık dövizin bu ecnc.· menetmesi üzerine Birlik ve tüccar-
·ı.ı-d k t·· ı t" k 1 getırrmş ad L mr. Bulgar Gıı..zctesine Göre nedin. ~- a ı gergı"nligıy·n arttıgı- şu sıra- kralcıların niyeti, Hitlcri devirdikt~rı ı .. n yanın a apı anna · r bi şirketler kasasına akmasına sc.belı larla angajmann girişen nzalar ev -
~ n.,.__ d ı b·ı· B k k lu komC>T1yu da L Ani,• ra PaUını Nasıl Tefsir Edi:yor'~ 
dııh~ın. ınuhafazası için elzem ol- ve saltanatı ilan ettikkn sonra C ·;_ 0 una 1 ır. u or u ": . 1 olan Birliğin, teşekkülü anın<lan ıti - velce taahhüde girişmiş olduğu tüc-
taılib nu hıldirmiştir. Bu beyanatları ringin riyasetinde bir hükumet lcur- elinden tutarak İtalya s~hı~lenn_elbaren soo vaziyete gelinceye kadar, cnrlarm mallarını satın almak iste- Sofya.. 16 (A.A.) - Zora gazet:c
tı~ eden salüh hükumetimizce mem makmış. doğru yaklaştıran dost Bcrlın.dtr. Br- I gösterdiği faaliyet hakkında. n~Tiya- mc~ r ve ancak y\\zde 30 nisbc · amin Berlin muhabiri, ba:Z! Balkan 
tilt/etle karşılanmıştır. Çünkü 1n - Yine People gazetesine göre Al - naenaleyh. orta Avmpada, bır _fede- tımıza devanı edeceğiz. tind ... fiyat kırdıktan sonra m'iba- memleketleri tarafından büyük dev
ı.z. .. re Belçika ve Holandanın bitaraf manyada eski saltanat hanaianı a . rasyon halinde bir Avusturya ırnpa- p ""'Dil ~knr.;o"'I c.ı k U I yaatta bulunmuşlardır. Evvelce 14 !etlerle bir anlaşma a.kdedildiğindaı 
~~~'ra tnutıak surette riayet arzusun- leyhindeki takibat çok şiddctlen<lirii.· rator!uğu ihya edilm(·s~. ve _hunun 1- f'c... " ' Y 

1 n liraya alınaağ:ı taahhüd edilen ko· beri, Balkanların resmi Alman mah
'""QJ • miştir. Bu arada mevkuf buluna.r. talyaya dost \'e m_uzahır bulun- hayv.:-~ ihrac hn~ ... ki_ 1'010 yunların çiftı 9 liraya, 100 liralık bü- feUerinin daha ziya.de dikkatini çek-
~ ICayser, Doom'da Çocukların- prens Kronprinzin hayatından cndı tma:c;ı Romada me~nunıyet uyanchra- Merkezı halen Alman ışg~lı nl~1~- yük baş hay\·nnlnnn çifti 7tl liıaya ~ekte olduğunu yazıyor ve diyot 
~ lla:bersiz Bir Vazivett.e ec edilmektedir. cagı zannolunnbilır. da bulunan Praga Eksport ~ırkctının alınmış, fak:ıt bu hayvanlar Sovyct- kı: 

Bulunmaktadır · .... .,, ............... ,,., ..... •••a-: ••-;- ı Maam:ıfilı. bugün için . bö):le §ey- ~urada ~l~ke ~~ı_unan. P?raları~ı çı- lert; ~ine eski fiy:ıtlar üzerinden sa- "Üç taraflı Ankara paktının, Bar 

lad.loııdra, 16 (F. l.) - Bir kaç haf-ısovyet Gazetelerının lerden bahsetmek t:ım mımasıle çayı karmak _ıçın h ;rnmebmız cem:~an tılmıştır. kan menıleketlcrinin Tfirkiyeye Vt. 

~. anberi "-d" · · d b ı . Jgörınedcn paçaları ı:;ıvamak olur. hayvan ıhracatı yapılmasına musaa- Biz de Vekalete müracaat etmek ..... ..ı... de\·letlerine kar.,.. itiınadsızlık-..._ t.>_ , "'" ışe ıçın e u unan sa d . ti B 'rk .. &cu."' .,.4 

lıı. ~Yscr çocuklarından ve torun - F. 1 d. Hu·· cumu Böyle bir tertibe imkan bulunabilmek 1 e _?t~!ş . ') u şı. et ~u~arn vere . mecburiyetinde kaldık. Erzurum Ti- !arına sebeb olduğu Beıiinde biThas--
~i~lldan beyhude haber beklemekte- ın an ıyaya için lıc.rşeyden evvel Almanyanın ~ı yuzde ... 2 pnmle_ ~lı~catın h~- carct mildiriyeti vnsıta.sile birliğin sa kayıt ve i..:ı:ırct edilmektedir. Al · 
bıe~-Sabık veliahd, Potsdamdaki ika- Moskova, 16 (A. A.) - Havas a- mağllıb olması lii.zımdır. Hem de u- ~ı-~ı~mma yaJnlması ıçm ıhracat bu:- usulsüz h:ırcketieri için 'l'icaret V..,- manya ve Rusya yabancı devletlerin 
lca, 'iilhında kapalı bulunmaktadır. jansı bildiriyor: fak tefek bir mağliıbiyct değil Koca l~gı ılc ~ıta.brk lrnlmıştır. Cenub_ " 1· kiı.letinc yaptığımız mürncaatin müs- Balkanlarda müdahalesine müsaade 

Yııeri . . \I ·ın · b"tmi b' layctlenndcn yapılacak hayv:ın ıh - . . . . h tm ek · · .:;--ı~ ·· '-ktrr tu1ı: n, saltanat hususundaki bu- Sovyet matbuatı, Fınlandıya mu- ~ manya tamamen czı uş, ı ş ır . . . __ bet bır netice vermcSl 1~ al ımız:ı e em ıçm ~~ yuz mutauı -
Unu . . . . . h 1 Im a·k A . d de lı r acatının ımtıyazı yalnız bırhgc Ye- . 1 1 r..ckl ~,_.. . 1 ~ vermiş olduğu oğlu sıkı su- halef et mchafılını, Finlandıya lı udu- a e ge e ı çe 'rupa a vam . . _ . . . _. cmm oı:ara t ..., • emeı\.LeylZ. ar.,, 

~~ nezaret altmdadır. " Daily dunu Ural'a kadar uzatmak istemek- bir sulh temin edebilecek şaıtları ona ~.lmış oldugundan ~~rnc2t bniıgı Buncl:ın b:ı.;;k:ı tü c:ırlarrnuz ali - Son-Pt Rusvn ,~e nalk:ınfur 
tlch . . . . - kah 1 tt· - · k" kt . Al tuccarlann arzusu hılafma olar.ık k d __ ı.. __ , __ •--'·- -~- b' •:y • .J 

lUrı " e göre Gestapo ordunun bü- le, şıddetlı bır Sovyet aleyhdarııgı u e ırmege ım an yo Ut. - • . • . a ar ı~ıillill ~iUil>u=.ı rr.ııe.m p -~ 16 A \ , 
• llıona · ' takib tmekl So ti 1ttih d'l manyamn nelmdar zorluk ıztırab i- bu nngaJınanı kabul .ctmıştir. Bır - Ü" sc:ıelik h sab:ıhnın ycı!idcn tet . at,~, ( .ı .) - Rus~ a. Avru-
"-Oıı:... rşıst uzuvlarını ve prens e e, vye er a ı e ' li-· \..,.1 k' "h bu '-l- t :s b , .. d üf" 
lı _, l<"erdinand'ı tevkif etmiştir Çarlık Rusyası arasında hiç bir fark c;:inde bulunduğu muhakkak olursa ol- gın cenuiJUa 1 ı. racatın ~ırne kikini de iste."llektcd.irler... p.ı_mn ccn~ .u. sar ·ısı.n e n uzunu te 
ı...'in Kolonyada hapsedildiği söy ~ olinadığı yolunda tezviratta buhm- sun. bö)1e bir kat'i mağlübiyet vazi- hesabına yap~~rn~sı hakkında ~uc~rı Birliğin mibtalı ... l t'e tiiccarı" mii- ~ın e:.meK. ı:ın ~::.a.~kan n:emleketle. · 
~ektedir. Hattft., General Von makta ve Finl:ındiyamn, istiklalini, yeti henüz çok uzaktır. Zaten mütte- mecbur etme: tike ~1• hnklı bır ıt~ · him miktaıd.:t x:ınırlara sokun faali- ~~ıd~~~yrdlennı faaliyetle tak.ib 
llilı lıschitch'den şüphe edildiği ve Mü teşrinievvel ilıtililine medyun oldu- fik1er bu bab<la hiçbir hülynya kapıl- raza sc~k~~ş, ~~ e~~eı c yola çıka- yeti etrafında bu malüm.-ıtı ve ra- m ~r. . 
tar 8Uikasdindenberi Von Kcitel ta- ğunu inkar etmekle itham eylemek-ımıyorlar. Onlar Almanyaııın bütün ~k gerı donmesı ım~anı ol~ıya~ 200 lcamları neşirden sonrn şunu da ilin.'"C . R~ya ılc Ru~:myaı ar:ı:sındaki ger 
dıı.l!tdan 1 .. +n .. 1~c edild' -· · • . t tedir kuvvetleri henüz taze bir halde dur- bmc yalcın koyunun akıbctı tehlikeye edelim ki l'Tf'A!'n rrene tüccar tarafın- ginlik ::ızal.n.uşbr. Rusya ile Rum:my 
~ek aoı.umu ıgı n\ a) e e- . . . ti I:>~ .. ~ da feda]~ • k biliru:1 
' . ledir. General Von Ock'un da' Sovyet matbuatının iddiasına göre, duğuua emindirler·. Bugün resmen gırmış r. . . dan müstalısildcn ~ifti 13 -14. liray:ı ar:lı:"~ ~ ·a e olsa 
&. ~ili kaybettiiH sö •lenmektedir. Finlandiya ordusunda Finlandiya !harbin mevcudiyetine rağmen. \'azi- Çekosl~v~k şırl~et~:~ yapı!an .an - satın alınan kıJycnkır mc'\o"Zlltl bahis d h~ mukorcnet tcssme Uırmtaır ~ 

:kı~ - ' o } 1 h ı..~ tak .1a·· d . laşnadaki ısabctsızlıgı ve bır sterlı- .. k:a· t .... d b 10 ~ ı nı nül· t · ın· -~ '-~"'lllnler, muazzam bir monarşist 1 matbuatında, her tarafta :Moskova - yet mu ııreLK.:ye · uu um c en a) · . r.q • • • muş uıa yuzun en u: ne ~ra- a ~nn » .r~ ı n mu ""\.l.!!3.1\. -

"~ b litının izleri üzerinde olduğunu 1 lılara knrşı kiıı telkin edilmekte ve 1 ıardnki mo.hiyelini değiştirmC'miş gi- nın sa~ta ~<>-. ku~.u§ gıbı bır. para- ya alınmaktadır. 1üstahsil aleyhine tadır. Ru.crya He Rumanıyamn barış -
~ ~~ Ortadan knldırmağn karar küçük zabitler tarafından efrada, ı birlir. İki taraf ta hummalı bir faali- nın ~us:ahsıl "e tucca~ aleyhıne; ne bu fiyat forlmun g~kcck sene calıa ması B: lkn."ll:ırda mühim tesir icra e
~ beyan etmektedir. Prens "Moskovalıları öldürme dersi., veril- yetle haz1t'lanıyorlardı. O zamanlar su~Uc ~ok obrak ~vzuhah_s .. ş.r - ziyade dü~k küyiüni.in sayım ver- dcc<>kbr. Çünkü İtalya ve Yugoslav
~ de Bade'ın da evinde otıırmağa mektedir. bu vaziyetin devam cdemiyeccğini, ke~ ~asasına ~~aca.~nı go~teren gisiııi odiycıniyccck vaziyete düşme- yanın t~·sıne çahştıkl:ın Balkan bl~ 
ti~ t edildiği ve l.!areşal Von Nihayet,· 1'..,iolandiya garbe doğru masrafa dayamlanuyacağım ve i~in basi~ bır hesab gosterıJonı.z. si de variddir. k~na Rus - Rumen gerginliği mühim 
b.._,~beı-g'in B d t ı !bilhassa Sovvetler ittihadına ""~· behemehal bir sonu geleceğini söylü- Tüccar ihrac tını kendı namımı • ı· ... • 'h bir engcl olmaktadır_ 
~ b , avyera a nezare a - .J na.1.sıa - • .v. . ırııaın cev~ ı 
llit. .Ulunduğu da ili.ve edilmekte_ muhasım vaziyet almış olan devlet- yorduk. Pillıakika, işin sonu geldi, yap~gı _tak~ı~-de el.de ettıgı sterlını .. y .:::o • • • ~ Bclgradın kanaatine göre, Rus-Ru· 
')(tilki idare memurlarından ve 1 ıerc doğru temayül etmekle itham o- yaui harb oldu. Fakat vaziyet değiş- bugunku dovız ihtiyacı knrşt~mda 9 Dun, do~ ve cenub 'ıtay~tr~:~ can- men mukueneti Yugosla~·ya ile Ma -
d.iı.ı~~ bi _ d h _ lunmakt.adır. me<li. Şimdi iki taraf ta aşılmaz ka- liraya kadar tebdil edebilecektir. Ha!- h hayvan ıhracatçıları bırlıgınden cm-istruı arasındaki mümı "-ti . d 
~ r çogunun a apse buk" r,,.,ı.. "rk · h b şu mektubu aldık· seut: en e 
~ 8ôylenmelrtedir. Finlandiyanın Asl,eri llaz1rlıklar1 leler arkasında hfila hazırlanıyorlar! 1 y.;=OSlO\'ak şı etı em~ ın:ı sa- • • sıklaştıra~:ık ,"t: bu iki memleket a-

~e n ?'1 beş gün içinde kaydedilen Bern, 16 (A.A.) - Neue Zürclıer Bu işin de sonu gelecek ye galiba. tııan malla.~n parala~. b~. şırket .. t~- Muhterem Yeni Sabah Gazetesi r<IBlllda bir ademi tecavüz paktı akdi· 
liıı.i t bır Vakıa müttefiklerin vaziye- Zeitung, Helsinkiden istihbar ediyor: pehlivanların tuş hesabilc mağlüb ad- r~fından t~'lrn b!lgtınku ku: uze- t Sayın Yazı İşleri M.üdürlüğünc Jni de mümkün kılaeakt.rr. . 

~k ziy d tak · ı · t• Finlandiuanın askeri nıehafili Sov d"dilmclcri gıibi günün birinde bir rmden yam 520 kuruştan venlmek- 1-tanbul a e vıye ey emış ır. .J • - • • • • • .ı:.> 

'~ttı.. • bi.7.c mühim miktarda mal- yet Rusya ile yakında yapılacak mü- tarafın mnğliıbiyetinc ve sulhün a\·· tkedır.lAkrad~e~ef: bkır stde:}ınddekıd38_0 13 1kincitPşı·in 939 tarihli ,-e 5521:---------------
llli .... :" al k 1 . t· . 1 ~ l d tt·-· h'd 1 - B ·t urnş u ovız ar ı ogru an og- So ş. b ,,tlt lnak hak ve imkanını ve:-- za ere erın ne ıcesı ne o ursa o sun, et e ıgınc şa ı o acagız. u şeraı • . . . sayılı uüshamula intişar eden ,.c vyet ayramını 

• müdafaa tedbirlerinin A\'Tilpa harbi- altında mağlübivetin Almanyada ka· ruya Çekoslovak şırketının ka,sasına ta f -..ı-- ·· d ·1 • b t teb-.·ı·k elt:ı"k • · k"ed. f ,__h. ·· d . ra .ımı~u gon enıen ccva a n ... 
lUıiyet· 'b lmı b' nin devamı müddetince muhafaza e- lacag-ında zerre kaılnr şüphe edile- gırrnc .. ır. • evzutr.l ıs yuz e yır- ~- k .~ıa- cd·-· ·b· hakik t-

ı. . b' ı mucı o yan ır . iki . . d .. d k" . 1 7? o.ura neşrlL:Ulllı1 ıgı gı ı a 
~(İt ll' aydan be · So t Fin- dileceğini beyan etmeJ<tedirJcr. Bu. mez. Çünkü mukavemet koşusunda, mı 1 pnmm e yuz P se ı::ı 0 an - t k k · .. 1 ._ Ankara, 16 - Sm:yet tepi-
h .. ~a hUküm u ·" vyedave nunla beraber avni mehafil haliha ister servet cihetile olsun ister harb kuruş birliğe geçmektedir ki tüccar entııç~·' uza · yent 

1b~lliı:ta ca.büt~e 1:~~ nicvı:cl ilıtilali müurbetile """ e<ı e erı arasın cere- • .J , • • "' b. st r1· 1.k t 115') k ya u~a vazıye u n un ıgı.wo. R . . .. h 1 J 
~. en nıUzak ı ·. f'l · k t zırda silih altında bulunan kıtaat techizatı tedarikinde olsun ister ır e ın ı satışta am ,, - uruş 1 t B ·· · t• ed cı~ırum ttr smet ıWn ·· He ~. ere enn ı en ın ı a- . . . . . • k betm kted" o unmuş ur. ugun ın ışar aı gaze-
~-· kta d 1 kt l h ti d k h da ay e ır l'ül:scl.: SotPlPt Mecli!li Dit:am ~ ~ mı nnın, şım ı yapı ma a o an ma nrmıye ere ayanma sa asın · · telerd n manzunmuz oldufu '\-cçhile ~ 

~~ l.to diYa delegeleri 13 teşrinisa.- :~~matın ikmalin?e, tenzil edilece- oı7_un, ~stünlü~ 7.a~an . geçtikçe . Vazi~~tin bu k_~d~r :ararlı b~r ne- muhterem 'l'icaı-et Vekilirclz neşri- P..eisi Kali mı aFa ; o 1iC 7;e::s 
~~-,-&kovadan aynlmışlardır. Res gını ilave ebnektedırler. müttefıkler lehmde barız bır surette ıtıce tevhd_ ed~,:gını gorcn G~zı ~ı- yalınızın kendi beyanaUanna uygun Başvekil Dol.-tor Re/ile Sa!tdıı'lfl 
hq. ~diya mahfelleri bunun kati Ayni gazetenin muhabiri devam e- tecem edeceği muhakkaktır. ~b, .~I:ırrtm, Snrd, ~iınıs~ Erdıç. Bıt- olmadığını çok a.çlk ve kat'i bir lisan- ve lla.ıiciy Vekili 9-iikrü &7• 
~~le ta Olmadığım ve müzakerele- diyor: Bunu Almanlar da biliyorlar. ·on-'lıs tuccarfanndan ~ır çogu mallan~t la efkii.rıumümiycye arzetmiş bulu - co§lu ile SoınJet Komiaerler He-
~ı.ı ~l' ~aşlanması muhtemel oldu- Saltlhiyettar bir memb:ıdan bildi - dan dolayıdır ki son giinlcrdc lngil- hududda bekletmeg: karar_ \•crnuş nuyorlar. Şu hale nazaran: Y<:fi Reisi ve Ilariciye Koaim-
~ Q(ı Udlliyorlar. John Simon bun- rildiğine göre, Finlandiyamn mali iş-1 tereye karşı kıyasıya hnrh sözleri Al- ve toplu olarak Vekalete murac~_at:a ı - Yalnız deblokaj t"3.riyetlerine l rı. Molo:loj a~·asında dostane tel-
l'itj~~ llra Polonya Başvekili ile Ha- leri yolundadır ve Finlandiya kab et- m~n ma.lbuntında <lolaşmağa ba§la- bulunmuşlardır. Aynca 50 buyuk [taafüık eden cµ 8 komisyon bu işi grajlor teatı olxn:ırtıqbtr. 
~~ ~azırıuın ziyaretlerinden balı- tiği kadar şimdiki rniidafaa tedbirleri mışhr. Fnknt kıyasıya hnrbedebilmek tüccar namma da m~şhıır koyun tü:· lyapanlada mü.şlerek bir mesai mah- _ 
~ ~ e bu ziyaretin Leh kuvvetle- Din tatbikine devam edebilecektir. ellerinden geliyorsa acaba ne bekli- carla~ından Hüscym ~ıco bu "?zık Hulü ve kendi nz.a.lan neticesi oldu- yolsuzluklar görüldüğünü} muhte-
~~~Yaya karşı mllcadcleye yorlar? mesc.:e .. hakkında Vek~let. nezclmde ğu; rem Vekılimizin söylediklerine dair 
~ ~:die aid tedbirleri ittihaza y ahudllere atfedilen . Hüseyin Cahid YALÇIN teş:usl~-a~"!ası :!casilctt :A~eb JI _ Hayvan ihmcatının birlik evvelki ifadenizin teyidi neşriyatın12 
~-' "ğim kaydeylcıniştir. Bir bir h31! ise ıme u cmır?. muracaa a · kanalile yapılması ve Birliğin bu iş- tamamen vakıa hiliıiına bir zühu~. 
aa~ hizın kuvveti daha şimdidP.n Berlin 15 (F. İ.) - D. N. B. nin R d Yenı"den ~~~tur. larıVazı~ı buy s~ teki müSbeL ve ihr:ıcatınuzın kıymet- dür. 
t~ ?tıtista e~e~ ifa etmiştir. Ve Fran Pragdan bildirdiğine göre, zabıta, oma a . 1 ~· ~yun. ~ tü cı:;e b" ~- lendirilmesi lclıine mesaisi bütün nk defaki neşriyatınıza verdiği· 
~~~ bır Leh ordusunun tcş- hali hazmın, fevkaffi.de mahiyet gös- " Tunus Korsıka ,, ~ ~~~.an . ~b °';'' ~~memlekette HUl•ümcti Cümhuriyen1i- miz cevabın son fıkrasındaki "Buse 
~ 01 sız hUkfımeti ile istişare teren bir dram ~esel~sini tenvir et - Sesler" Yükseldi ~:Cburiı ~:ıd~:~:~k lıa;va:ıa.."lnl re karşı şükran ve ~innet dnyguları bcbl~rle koywılnnmızın _ mahvo~mak 

lt.t-~ b~tır. mekle meşguldur. Zıra, bunun, ya- 1 k sl y k . k ti tmak celbeylcmckte oldugu; tehlıkesile ka~ılaşmadıgını ve ıhrn· 
~~ litt--~~tün Alman vapurları bi· hudilerin "Dini bir cinayet,, i eseri ( Başta.rafı 1 incide ) Çe 

0 ~: k şır ~ n~na ~l ti nr - Dcblckaj i~inin ferden valci catın tabii şartlar dairesinde de:\•an1 
~~~ veya Alman li - olduğu zannedilmektedir. Cinayete satı dikkatle takib ettiğini, askeri ve zar~~e t. k ~:ı tşmı0 ~-y~~ ced n temaslarda tüccara pek az bir nef'i etmekte olduğunu ve Birliğimizin bu 
~ ~alıD .. ~a~ı bulunuyorlar çı - kurb:ın olan bir Çek kadını, mahira- iktısadi merkc:zlerin her türlü ihtima- yem .~~ e. ~ı b ehmc; tıs -~d·ı~.1 ta~a·:ı- temin cdcnilmc.sine mukabil, toplu hususta icabeden tedbirleri aldığı· 
b.. ~sı;-mat'dan ekserisi ya bi - ne bir surette parçalanmış ve tama- le karşı hazırlandıklarını söylüyorlar.! dva)~ı . len~ b~ da " nhıs fenı 1

1gı likır- ve bir elden idaresi halinde menfa:ıt- nı,, bildiren kısım da lınk:kı kanuni · 
ı.'l l~L"llnı.zcıan lal yalı d il k b lt l b' h ld b .. h"dl d"" k"' zah"' 1 e ısım en ız em uz 0 an a a- ı · · - - ek ·ı 1 · - ·· ttib seh • ola k 
'°(!' ~ uın... .... _~ ek anmışAlm u m

1 
e atnı oşa ı mış ır a e,, u- Bazı muşn ı c_r, ~n ~ tc urat dar tüccarların ifadelerile ve her za- erınııı ar~t~gını gormb. sure~~ e. n;:~k ~agmt· en mure

1
edi __ ı d vbı ra 

'il.· a•owııcw.ıa sızın an- unmuş ur. esnasında talebemn "Korsıka, Tunus,, . b t h b 1 maktadı yC\'"ffi bu ışm tum ır salahıyetle er..sı ın ışar ey gın en, unım <.tı 
\'e ~ 1Cat-et dan ba~ıştır. Bu tafsilat, cinayetin, dini mak - diye bağırıştığını, maam:ıfih, halkın m~n ıs a n azır u un · r. kendileri hesabına birlik tarafından yukanda bahseylediğ,imiz gibi, hcI 
~bq. hus EieferI~ine man_i olmamak sadl~ yap~ldı~nı . tahmin ettiriyo_r. bu haykırışmalara iştirak ~tm:~ğini, Bı rllğin ~zrktakl non mu- idaresine c~nu_b hissedarlarımızı~ S~ll zaman isba~ ka~ll v·~ fiili er:k~. \'e 

~ lial'e:'8taki bcynelmılel kanun- Berlmdekı muşahidler, bu meselenın fakat, bu hal, ltalynnın şımdikı va- bayaa 1 n 8 1 Y pal ~ı~? yaptıkları ıçtimada karar verilmış esaslara mustenid bır hakilrntı ıhti
~ l'ap1l' etnıek için elimizden ge- yahudilere knrşı yeni bir hareketin ziyetinde, Akdeniz ve Afrikadaki e- Diğer tar·aftan bir kaç gün evvel olınası; va eylediğinin ayni siitunlara Mat . 
fı~ Uı ~Gemilerimizden çoğu başlangıcı olacağı kannntini göster- melleriııden vazgeçmediğini gösterdi- Erzuruından şehrimir.e gelen koyını I Anlatır ki müddealarınız ve alel- buat Kanununa tevfikan dercini f"'ıca 

l!atUt le ·Ve tccıiibe ile sabit mektedir. i{ini teb:ırr'.:z ettirnıekted.ider. tüccarlarından Cafer Ercıkan Birli - husus son defaki (Hayvan ihracında ederiz. 
• •• 

1 bu geıniler t:aa:n-uza. ~ 
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Adam öldüren . 
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Kaçan Mahkiimlar 
Firar Hadisesi Nasıl Oldu? Katil 
Suçluları Duvarı Nasıl Delmeğe 

Muvaffak Oldular? 

Çocuk ve genç ruhU 
Gazi Terbiye Eruıtitüsii N e§riY~tııt' 

dan: 8 - Ankara 1939 - FiY" • 

100 kuruş ~ 'bİ 
Anne ve babalar için oldugu ~all 

muallimler için de çok fayda~ı ,0 
\'I 

bu eseri yazan Ziya Talat ~~~~~ 1~. 
bastıran Gazi Terbiye Enstıtusu 
lebe kooperatifini tebrik eder~ı. eŞ!İ' 

Yazan : Danı, Remzi KOROK Enstitünün bundan eV\·elkı 11 

Bir mikdar süvari ile milli alay ka- nada lstanbuldan gönderilen bolca yatının isimleri şudur: i1' 
rargahı "Koyuncu Ali,, de bulunuyor bir paranın tevzii hususunda bir türlü B~yra~ın birinci. ~n~ Üsküdar-ı kü tahkikatı bizzat ben yaptığım için Alternatif cereyanlar: Avni ııef 
tlu. Alayın milli kumandanı Celal Bey uyuşamamışlardı. Çerkez Hakkı, reis daki h~pıshaneden ıkı agır m~kum /asıl malumat bendedir. . . I Bekman . efi~ 
"Eski Başvekil,, askeri kumandanı da olduğunu beyan ile kendine bir aslan kar,maga muvaffak oldular. Ha.Ia ya- Diye numaraları çevirdı ve Hıkmet I{imya tecrübeleri: A vnı R 
kaymakam Hacı Remzi Bey idi. payı ayırmak, maiyetindekilere deke- kalanmıyan ve ele geçmiyen bu firari Onatla görüşmeğe başladılar. Muha- ı Bekman 

Babaköy, Tatar, Burunören ve ~far mik sıyırtmak istemişti. Fakat, buna mahpusl~rın bu hareketi şüphesiz he ver~nin cer~~a~ınd.an ~nlı!o~duı:n ki Uzvi Kimya: Avni Refik Bel<Jl'I~ 
marada birer milli tabur vardı. Ak- muvafakat etmiyen ve kendisini teh- yecanlı hır vaka oldu. • netıce menfı ıdı. Nıtekım ahızeyı ye- j Muasır terbiye ülküleri: pr. 
hisarda da on dördüncü süvari ala- dide kalkışan arkadaşlarını parasız ve Bunun etrafında maluın~t .. aıa.:ak rine bırakırken: Fikret Kanad. 

1 yı ile Reddiişgal cemiyetinin teşkil et- perişan bir halde Kütahya.da bıraka- iyi bir röportaj yapmayı duşundum. - Maatteessüf müsaade etmiyor- 1 p d .. C'ld 1 . D a fiJıft' 
f d 

. • 1 .. e agoJı. ı . . r. n. 
tiği piyade ve süvari müfrezeleri bu- rak kaçmıştı. Bu suretle bu esa Fakat nereye, hangı resmı ma rnma lar. Maamafih siz kendisine mura - 1 K d 

An k üze . b . d l b ana . ot lunuyordu. Bu müfrezeler ayrı ayn komitesi de dağılmıştı. ca nn- aşvurdumsa hepsın en ya nız: caat ederseniz Umid ederim ki oş .. filtf• 
birer milli ve askeri kumandan ta - de bin liradan fazla bir para bulu • - Beyanatta bulunamayız, yasak- çevirmezler. ı PedagoJı. Cild. 2 : Dr. H. 
ra!.ırıdan idare olunuyordu. Umumi nan Çerke-L Hakkı, düştüğü ihanet yo- tır. Yanından Umidsiz ayrılıp sokağa Kana.d. orııır: 
mP.vcud 1300 silahlıya baliğ olmuştu. lundan ayrılmamış, tedarik ettiği bir Cevabını aldım. Tabii bir şey de öğ çıktığım zaman fena halde üzgün bir . Çocukl~r ve _gençler ne oktıY 
fkr tabur ve müfreze cephesinde bu· hayvan ile Balıkesire gitmişti ki, o sı-' renemedim. Halbuki böyle güzel ve halde idim. 1 Zıya Talat Çagıl. }( ,-e 
luı r..n mukabil kuvvetlerle meşgul o- ralarda da Balıkesirde aktedilen kon· enteresan bir mevzuu elden kaçırmak Aklıma bir şey geldi. Hapishane ci 1 Sekizinci kitab olan "ÇoC~ ğır 
luyc;rdu. Bilhassa, "Tatarlı,, da bu- gre vazifesini bitirmiş, dağılmak üze. ta istemiyordum pek. varından, oranın yakınlarında soruş- Genç Ruhu,, nda bir çocuğun ~il" 
lunan milli taburumuz, o sıralarda re bulunuyordu. Açıkgöz casusa, gün - Ne yapmalı?. Ne yapmalı?.. turmalar yapacaktım. İcab ederse 

1 şuııdan yirminci yaşına kadar g ~· 
§ayam takdir faaliyetlerile göze çar- doğmuştu. Hemen kongrenin mu - 1 Diye düşündüm, nihayet vapura jandarma, gardiyan, katib .. ne bulur- diği hayat devirleri safha safbll 
pıyordu. Cihanpaşa çiftliği - Kara· kadderatını ele geçirmiş, takib edil - Balıkçı Şükril atlayıp: sam bu hususda malumat toplıyacak- 1 

la tılmaktadır. .. 'pit 
ağaçlı istikametlerine gönderdiği ke- mek istenilen gayeler hakkında bir Bayrim.ın birinci akşamı 270 ku - - Ver elini Üsküdar. tım. Derhal faaliyete geçtim. İki sa- Çocuğun vücud tekaınülünU ,·si· 
şif kolları ve müfrezelerle, mukabil hayli malumat edinmişti. Hatta, kon- ruşluk bir alacak meselesinden Tah- Diyerek yola revan oldum. Do~an- at sonra iskelede şu firarilerin kaç- doktor takib eder ve icabeden tıı dJf• 

tarafa sık sık baskınlar yapıyor, kur gre tarafından Amerika, İngiltere, takalede Muharrem isminde bir sa- cılar parkını ve Paşakapısını geçıp te malarındaki safahat bir röportaj ha- yeleri yapar. Bu binnisbe ko~aY t. 
duğu pusularla mukabil tarafın sü- Fransa ve İtalya mümessili si~a.sile- bıkalıyı bıçakla yaralıyarak öldüren hapishanenin önüne geldi~m .~~~~ tinde meydana çıkıverdi: ı Çocuğun ruhi tekamülünü takıb11:~. 
vari ~eşif kollarına k~ ~usturu~·~r- rine çek~le~ te.lgrafları? met~nı de seyyar balıkçı Şükrünün dün .tstan- ~aşımı kaldırıp ba~~ın~: Bır. sun.?ul~ ... mek için ne _y~pmalı ?. ~nun ~~.et. 
du. Bır tarafdan da, koyun muhıtın- elde etmıştı. Cıvar şchır ve kasaba- bul İkinci Ağır Ceza mahkemesinde Jandarma duvarın ustundekı kopru 0 Un Üsküdar hapishanesinde masını, elemmı, neşesını, kabı. ) tıl' 
de bulunan hendeklerle meşgul olu- !ardan kongreye iştirak eden zatların muhakemesine başlanmıştır. üzerinde dört dönüyordu. b g .,_ 1 - r Şunu da söyliye terini, düşüncesini, ·bir kelime ılet, et· 

. . . . ... ~ . h .. k kl ı ayranı uazır ıgı va . . . :ıce 
yor ve bunları muntazam sıperler ve da ısımlerını ogrendıkten sonra, e - Hüviyeti tesbit edildikten sonra - Bundan sonra açaca arın, . k". b 1 d h . h enin bir hunu anlamak ıçın nasıl hare 0ğ· 

B 1.1 lst b 1 a·· .. • k ~ bb" ed kl . yım ı. ayranı ar a apıs an 1 ııarı 
mahfuz mahaller haline sokuyordu. men ursa yo ı e an u a onmuş- Şükrünün Sulh mahkemesinde yapı- açmaga teşe us ece enn vay h . t' d r 0 u" ahkumla- meli? şte bu eser bize bu yo . 1 .,i:İ · .. • . , . . .. 1 . b' . av- ususıye ı var ı . g n m . .. . pı ı:ı·. 
Mıllet, artık saraydan, lstanbuldan tu.. lan sorgusu sırasındaki ifadesi okun- haline ... ,, der gı?ı goz erı ır ıç . rın eğlenceler yapmasına, eğlenmele- retmektedır. Bugun te:bıye rtıl< 
ümidini kesmiş, kendi varlığı ile yur- ••• . muştur. Şükrü, bunda şöyle demek- luya, bir de hapıshane pencerelerıne rine, saz çalmalarına falan müsaade saha~ı genişlemiş. old~gı~?~~n .. :1uıc· 
dunu ve varlığını muhafazaya çalışı- 1335 yılı Temmuzunun 4/ 5 gecesı, tedir : akıyordu. .. ed'I' S 1 curalar bag-lamalar çocuga ve gence aıd bır suru gu 1,tıl' 

· 1 Ş f'k B · F k t h ı ır. az ar, ' ' ı "b' .. ·· n ı:ı.0" yordu. fırka kumandanı mıra ay e ı ey, _ Muharrem, 0 semtte herkesi ha- Yo'uma devam ettım. a a enuz b kl dana çıkar. Her kovuş- erin, anlaşılmaz gı ı gorune 
Ne ga.ribdi:~~i, .o ~snada, lsta~bu: ~i~den. ~iiy~~ ~.ir merak :'e ıztırab raca bağlamıştı. Balık satarken ge- ne yap.acağımı k.~r~r~~ş-~ıra~amıştı~. t:~ir :~::::edir, kopup gider. !arın h~lli .ç~re~i ~ulun~~ştuı~. i tel" 

lun t~ş~ıl .et~ıgı bır ıha~et komıtesı ıçınde ıdı. ~op~u b.~şındakı kuvvetten lip benden de haraç istedi, vermedim. Hapıshane mud~~u g?r~e~, bır Saz çalanların etrafına toplanılır, J . Çocugu ı~ı. buyutm:s~nı ve ıY erıteJ' 
de gızlı gızlı bu havalıde dolaşıyor, ve h~le. günd.üzku ha.rb e~.n~smd~ Kafama vurdu. Ben de, elimdeki ba- kaç şey sorsam emındı~ .kı h.ı;bır ce· mahkumlardan iyi oyun oynıyanlar bıye etmesını hedef ıttıhaz edtıııel' 
halkı, milli teşkilat aleyhine çevirme- şark ıstıkametınde çekılen Yorük Alı lık bıçag-ile onun gögs~ üne vurup kaç- vab alamıyacaktım. İyısı nıı · · t k t k 'ft 'ft kan- ve bu yolda şuurla hareket c 11• - - . · f . B .. f . d h" .. . . 'd . e er e er, sonra çı er çı er 1 . :ıcurı1 
ge ugraşıyordu. Bu komıte, o zaman- e. e ve Necmı ey mu rezesıı~ e~ ı~ tım. Çok sarhoştum. Ölüp ölmediğini - Muddeı~mumıye _ gı e~~~: .. tolara kalkarlar, çifte telli oynarlar. istiyenler her halde bu kıtabı o 
in Muhibler cemiyeti mensublarından bır haber alamamıştı. Ertcsı gunku bilmiyordum. Bıçagı- da kaçarken de- Dedim. Adliyeye dogru yurudum. B . d b n keyı"f verici madde:- lıdırlar. ı~: 

.. d . . b' l . t Ü .. ··aa . . . u ara a aza :ı:ılıll • Çerkez Hakkı adında birinin (1) reis- şoyle ursun, o an ıçın ı e va1.ıye nize attım. skudar mu eıumumısı genç, na- 1 . d d" .. d laştığı görülürse• Kitab sade bir ifade ile ya' 'i, 
liği altında Bursalı Celaleddin Aksa-

1 
çok şüpheli ve tehlikeli idi. Hele, mu- Ne diyecegı-· sorulunca Şükrü bu e:ik, mültefit bir zat. Bay Orhan. herın te d'olmnup l'd

0
• içinde nazariyata fazla bir yer ~,ti· 

' l . .. k ' l ·ı d ' ' . d k ti k 1 ayre e ı eme ı ır. , k in ı:: 
raylı Hacı Hikmet, Bolulu hoca Re- kabil kuvvet erm uç ı ometre ı er e ifadesinin bir kısmım şöyle degı-·ştire- Benı son erece neza e e arşı a- K k 11 d ancak birkaç rılmamış olduğundan her es 

d k .. .. .. .. .... d b tt' -· . d os ocaman yı ar a 
::eb ve Rizeli Yusuf isimlerinde meş- ve Men eres oprusunun onun e u- rek tekrar etti : dl, oturttu ve ne arzu e ıgımı sor u. d f b" 1 b •1 lerine kavu- fadcsine elverişlidir. "İ' 

. . . .. ı P l. ·rtı· -· d k' t l B d . e a oy e ayram a em da v 
'eb ve .~eslekle~ı _belırsız dort şahıs- .u~ması, etra n ç~ ıgı~ e ı o~ a.r - Muharrem, gozumun önünde en sa ece. . k - şan mahpushaneciler tabiidir ki çok Müellif eserinin başlangıcın J{ı.. 
dan murekkeb ıdı. ~saraylı Hacı ıçın çok korkunç bır tehlıke teşkıl c- kaç kişileri vurmuştur Kendisinden - Şu evvelki gece kaçanlar ha .. 1 k h 1 kt b 1 • çocug-u bir genci nasıl anlarna}( ,,il· 

. . d' . .'..:! K d b t 1 t · k d b' 1• t f · ı·t . sevınır er ve ço azır ı a u unur- , }( b-
~ıkm~t ıle .~~lul~. Hoca. Receb ulema .ı~ oı uu. . uma~ ~n, u. op a~ı er e- çok korkuyordum. Kafama vurunca ın a .ıraz ma unıat ve a sı a rıca lar. lşte Üsküdar hapishanesi de böy zım geldiğini de şu satırlarla pe 
kısvesın .. e buz:un~uş ~a~ıslerden, Bur- ~ı sabah yıne .a) ?1 ~~vzıe getırtmek sersemleyip kendimi kaybettim. Bı - edecektım. .. .. .. .. _ le bir hummalı hazırlık içindedir şim- zel anlatmaktadır: d1l ~e 
salı Celaleddın ıle Rızelı Yusuf da a- uzere, Petrakı çiftlıgınc nazaran da- çağı vurup vuı·madığımı hiç bir şeyi Der demez, hemen gülen yuzu bu d' "B' t' . . hır çocUo ._ 
zıh komitecilerden idi. Bunlar bade- ha ç,ok emin bir yer olan "Dervişin bilmiyorum Elimdeki b;çak kanlı mı zilldü, bir ciddiyet aldı ve: ı.K 1 d b' . d k t'lde :ıs se .

1
z'. ~e ışımış ınsan ç'un .. kil beF

1 

. . · . . . . . . k ovuı:: ar an ırın e a ı n . gencı ıyı an amıyoruz. . ıceıı· 
meı hassa kumandanı kaymakam Ze- kahvesı,, ne kaldırıl~a~ını ~u~afık idi, değil miydi, onun da farkında de- -:- Bılırsı~:z kı bu hususta bır ço neye mahkum olan Şileli Abdullah ile mizde bir hastalık var: Herkes~ .::ıııı· 
ki Bey ile Zeynelabidin efendiden ta- bulrruş, hazırlık emrını vermıştı. El- g~ilim emırler, teblıgler vardır. lş hakkmda S t d b' f b ~ 1 k ı d . . .b. y tı·smi§ ıil· dC . . • . . · ama ya a ır ırıncıyı ag ıyara ımız gı ı sayıyoruz. e ... 
Iımat alarak Uşak yolu ıle evvela A- de bulunan emır neferlerı ve Koçar- Bundan sonra müddeiumumi lh beyanatta bulunamayız. 1 b t kt 7 5 1 v • t k' k ve ge11G . . . .. .. 11 .. 1 1 . • ' -

1 
k b . .. t t lm 1 _ para arını gas e me en , seneye arın çogu ıs er ı, çocu . . 1,~· laşehır taraflarına gelmışlerdı. Bura- lıdan gelen atlı gonu u er, Petra n san muhakemeye rneşhud suçların - Fa at u ış mustesna u u a ı hk" H ı· . . . l .k. k d k d. . .b. 1 ı Kendisınırı ıe . . . . . . · . - . . . . . . k .. • • D' . b • d' ç.. k.. _ ma um u usı ısmınc e ı ı ar a aş en ısı gı ı ça ışsın . ôY 

n~n ~.uhıtını bıraz. ze~ırledıkt~n .. ~'e çıftlıgı~ın .~mnı~et~nı tem.ın e~e ~- muhakeme usulü kanunu esasları da- dır. l}e ceva ver. ım. un u ~aze vardır. Bunlar da bütün arkadaşları landıklarını sevsin ve dünya.yı Jllıı· 
b;~ muddet de Gedız, Sımav, Egrıgcz, zere Ko?rubaşı ıstikametıne go?den- bilinde devam edilmesini istemiş, he- teler~e. çı~ac~k ~esırnlerle malumat gibi hummalı bir çalışma ve hazırlık görsün! Kendi kendimizi d~yuştı ıırl< 
l\utahya, Tavşanlı, Sındır~ . t~r~a- lcc0>lilerı sırad~'. evv~lc~ Petrakı sırt- yeti hakime ile iddia makamı arasın- b~ ~ıbı .fırar~lenn y~kal~nmasınd~ ile meşguldilrler. Fakat aralarında zu (şuur), bir çarka benzetırıer;fiJll' 
rında dolaştıktan sonra, bırıbırlenn- la~~n~a. k~şfe g~nderılmış. olan topçu da, bu noktada _bir ihti~af başgöster- buy~~}ır amil ol~r. Nıtekım Adana hazan gizli gizli konuşmalar, fısıldaş , dönerken, duyduğumuz nok1~a. !i$•• 
den ayrılmışlardı. mülazımı Tevfık Efendı, koşarak miştir. Heyeti hakime bır saatten faz- ya ı ... "''.:lr kaç~aga muv~ffak olan malar olmaktadır. di,, dir. Dönüb gitmiş olan g~ Jş· 

Çerkez Hakkı, Hikmet ve Receb gelmiş ve Menderes köprüsünün ce- la süren bir miizakere);e çekilmiş veznedarın katılı Abdullah ıle Antak- T d d ~- 1 . H 1 •. ? ve dönecek olan da "gelecek .. tıt~ 
. . . . . . ' lı T f'k. t ı d k' · 1 ·ı - am sırası ır egı mı u usı. 1 0 ... hocalarla bırlıkte Akhisar istıkame· nub sırtlarında, ehemmıyetlı bır pi- müzakere sonunda, şu kararı vermiş- ya . ev ı · gaze e er. e 1 resım ez: e E t b !erimizde, hareketlerimizde yo 1111 

tine geçmiş ve Bursalı Celaleddin ile y:ıde ateşinin işitilmekte olduğu ha- tir: otelcı ta~afı.ndan .teşhıs olunup polıse - ve u gece... teren "şimdi,, olur. Yaşımız ka~, 0if11' 
Rizeli Yusufu da Uşak, Çivril, Çal ı berini getirmişti. Hadise ayın on üçünde olmuş, ogün ihbar edılmışle~dı... .. - Duvarı tamam gaçilecek kadar sa olsun, küçükler hakkında bU ş 
üzerinden Denizliye göndermişti. O 1 Bu haber fırka kumandanında hak- ve ertesi gün maznunun sorgusu ya- Genç ve zekı muddeıumumi başını açıyor muyuz? di,, ye göre hükümler veririz.,, 
zamanki vaziyet icabı, bu serseriler, ı. bir hayret ve telaş uyandırmıştı. pılmıştır. Fakat, ancak ayın on altı- salladı: - Evet bu gece... Gönderilen eserler: 
uzun müdde: buralard~~ alaka~~rla - Çil! kü, kuV\·etimizin bu sırtlann şi- sında mahkemeye verilmiştir. Mah· ·- Evet, haklısınız. Ancak bu hu - - Demek bayramı dışarıda yapa- KÖYLtJNt)N SJ<~St U· 
rın nazarı dıkkat ve şuphelerını cel- nıal eteklerinde ve makineli tüfekle- kemenin kanaatine göre, nihayet ayın susta emir vaar. Bir şey söyliyemiyo- cağız? B k" .... k .. uasırııtl Jl'l 
bet k . . d 1 1 11 h t k S G d' ı · u uçucu şıır mecm ,.ıeJı 

k 
rr:fe sdızın k o ~ı mış 1ar,~~avBa . 1ı_h al- rimizin de yamaçlarında bulunduğu- on beşinci günü akşamına kadar mah ruz ar ı · V ~s ... h ar

1 
ıhyan1 gb~ ıytor .. l'kt' ellifi lznik'in Ömer köyünden ~ıuıt'V 

ı ı sa a oyu ~uş ~rw. ı a a - nu biliyordu. Bu ateş ise, mukabil kemeye tevdii icab ederdi. Gerçi bay- Ben biraz daha ısrar ettim. O za- e yıne_ an arı ır emız ı ır med Aydındır. Atatürkiln o li . 
re, evvelce verdıklerı karar mı;· kuvvetlerin köprüyü geçerek Petra- ram münasebetile mahkeme tatil idi- man telefona sarıldı: devam edıyor. Çamaşırlar yıkatılıp h kk d d 1 latan Jl'l ·ıı 

'b· k d ·ı . . b' f 1 b b k b' a ın a uygu arını an JıSI cı ınce en mı erme yem ır e· ki sırtlarının cenub kısmını i~gal se de, nöbetçi mahkemeler mevcuddu - Bir kere baş müddeiumumiden kurutu uyor, er ere sı ı ır saç ve ll'f b .. k" ktebi tıı 
d h l k .. K 1z 1 1 t 1 y . lb. e ı , u eserını oy me . sa programı azır ama uzere tl- ettiği ve orada bulunan kuvvetleri- ve bund{ln başka,mü<.ldeiumumilik fev soralım. in verirse söylerim. Çün- saka tıraş arı yap ırı ıyor. em e ı- il - ff k ımuştll1 • 

tah d b. l · l d' F k ı t d 'k d'l' Ut"l t'l k · · e yazmaga muva a 0 
ya a ır eşmış er ı. a at, o es- mizle m!isademeye giriştiği ihtimalini kalade ahvalde fevkalade olarak Ağır se er e arı e ı ıp u e ı ere gıyı-

hatırn getiriyor, hatta bu ihtimali Ceza mahkemesini içtimaa ve davaya dım. 45 lira para kaybettim. Şimdi niliyor. Hulasa Şileli Abdullah ile, Sa • • • , , 
(1) Bu adam birkaç zaman sonra, kuvvetlendiriyordu ve bu vaziyet, bakmağa davet etmek salahiyetini ha ailemin altınlarını bozduracağım. Sen matyalı Hulfısi büyük bir soğukkan- ANADOLU KÖYLEJ:11'1?'1 

~rkez Efo~n muavinJerinden l\lan- hiç şüphesiz ki, topların Çine istika izdir. Bu salahiyet te istimal edilebi- iyi bir çocuğa be~ziyorsun. Gel sana lıhkl~, s~n~i resmen tahliye edilecek- 'l'VRKVLERİ 'J,i~ 
~a~lı Şe\'ketin adamları tarafından metinde çekilmelerine mani olacak lirdi. Bunun için bu davaya meşhu- satayım.,, Ben de ınandlm. Adanrn da lermış gıbı hazırlanıyorlar. Konservatuar müdürü yusof er 
t\khisarm cenubunda, Marmara gö- derecede ciddi bir tehlike teşkil etli- den değil, umumi ahkam dahilinde acıdan. Elinde iki altın vardı. Bun- Bayramın gelip çatmasile eğlence - Demircinin Türk folkloruna aid cı5 
•? i1e ~ı~~ara nahiyesi arasında it- yordu. · bakılması icab eder. !ara 20 lira istedi. 18 lira verdim. U- lere başlıyan ma.hpush~ne~il~r ara - !erinin altıncısı.. •ıtfl' 
ıaf edilmıştir. (Devamı var) Bu karar üzerine, umumi ahkam yuştuk, aldım. Adam, bana, balıçı- sında onlar da zıyaretçılerını kabul 0 b ld b . A doluda. ~ . .f, 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= W - · · · " R W d' b tb 'ki · · l n qyı an erı na · l~~ dairesinde davaya devam edilmek ve ~an o . ~gul din.u ve ısmının ıza o u- el ıyovr, 'lkayram b~t.:ı herı~ı ha ıyor - makta olduğu seyahatlerde JcÖ~rttU . 
,••••••••••••••••••••••••••n•~•~~~~din~cilm~~rem~ak~gunu~ c. ~ eı g~ uun ÇIBaoo~ .. bl d t ldı~W & 

ı w 1 .. d Ik k b' . .k. goçe e er arasın a op a " deJl 
EN' VAS SAJ...ON - EN LtiKS KONFOR _ EN SlliHI ESBABI me başka güne bırakılmıştu·. o gece lstanbula indim. Bir aşçıda şe er ıçın e ça anır en... ızım ı ı ler, doğumla başlıyan ninniler lJU 
İSTİRAHATİ CAMİ 80~ SİSTEM PROJEKSİYON VE SES MA- Bir eahteklrltk SiJÇIU- r~k_ı içi? ~~~~oş .. old~. _?emberlitaşa kafadar ort~dan sırra kadem_?asıyor !timdeki ağıtlara "yaslara,, kadll~lııfl' 

KİNELERİLE MVCElDIEZ ŞARKIN VE TVRK1YEN1N EN sunun muhakemesi gıdıp hır uzumcuden u~um aldım. ü- l~r. Fakat kımse farkında degıl. Gar- tün ömür safhalarına göre .kadrir .,c 
MUHTEŞEM Ç be lita ta b' .. .. .. !tın ziimcüye parasını verdim. Ondan son dıyanlar, kontroller ancak sabaha mış ve beynelmilel alimlerin fıl< tit· 

Ç E N 
• em r ş ırkiuz~~.uye a -· ra cebimdeki altınlan gösterdim. O karşı yataklarında uyumakta olan ··ı 1 1 .. • ah edi1Il1 ş•·te 

B E R L 1 T A Ş 
suyuna batırılmıs es gumuş çeyregı ' . h 1 k dl mu a en arına gore ız .,,Jır 

. . ,. .. k . . _. . . da alıp knrşıdakı berbere gösterdi. ma pus arın ovuş mevcu arını sa- H Ik d b' t ·a zengı .. ı.il· 
altın !ıra yerme surme ıstedıgı ıçın . . .. a e e ıya ımıza aı c:C" 

. . . b' .. Sahtedir dediler. Ben oradan çıkıp yü yarlarken ışın farkına varıyorlar. Du b b .. lit 1 . t ıu bif ~ 'Jlr 
yakalanan Salıh ısmınde ır genç dun d"kl .. - b 1 . era er orJına e erı op ··1erı 

S 1. N E . . . k' . . . rürken bekçi arkamdan düdük çaldı. u er otmege aşıyor, Jandarmala- de ihtiva eden bu eser tiirl<ı.l. j)C' 
M A S 1 a~.lıyeye verılmış, t~': ı~ edilmıştır. Yanıma geldi. Karakola götürmek is- rın nöbet devriyelerine haber uçuru- h 

11 
. d t b' a · ı' İ" J.llLlsılt ·11i Memleketin bu"yu"klerı· mu" t ·ı 1 · h Dun Sultanahmed Bırıncı Sulh Ceza 1 E f 1 1• ma a erm e es ıt e ı nı '.$ ıet• , m az aı e erı uzurunda . tedi. Ben de korktum. Elimdeki para- uyor. ,,tra ı a an te aş mahpuslara . .d 1• k . 1 ı·in yer si· 

................... -....................... mahkemesınde yapılan sorgusu esna- d' .1 ki b be bü .. rme aı , p a ve arşıv e Jl'ltı • DAR• ·şşAFA ........................... . . . . .. ları yere atıp kaçmak istedim. Kaçar sez ırı meme e era r tun ha - d .. 't . Tb .1 folklor bcf ·,:. LJ KA MENFAATi.NE :: sında, Salıh, hadıseyı şoyle anlatmış- k k ladllar. pishane derhal aranıyor, Şileli Abdul- ~ .gos e:m~sı .ı .ı _arı e . ı-eJl " 
tır· en ya a . . . kısı tetkıkçılerı ıçın tam bt~ rı1er 

I · Hakimin, ilk tutuldugu- zamak ha- lah ıle Samatyalı HulUsıyı bulamıyor- 'f . .. kt' B"1:•u"lc bıı" e ··t"' •••••••••••••••••••• '• .. ••••••••••••••••••••••-•• ....... •••••••••••••.. h' ıı 2 vazı esı gorece ır uJ u "' 
Bu GECE TAM - Koyun ısar yım, 4 yaşında - kiki hüviyetini niçin sakladığı suali- lar. .. .. · .. yftı.Yl ıı1 . ııı 8 DE AÇILIVQR B b d A ·f b · dıın mahsulu ve dort yuz sa 1 rıfl yım. a amın a 1 rı ' enım a e de Salih şu cevabı vermic:ıtir· ••• . ı~öy e ''" 

KUfat Programında 2 BUyUk Fflm Blrd s ı·h Kıl tı E l aı· .. · n ' "' · . . cavız bulunan "Anadolu ~ fol" en a ı ıç r. vve ce a ıye müfettı- _ Korktum. İsmimi ve adresimi Ertesı sabah ış meydana şöyle çık- .. .. . . . . tımızlı:t ıı· 
H. u.dutla. r Tehlikede : •• • Gasparone şi Refikin hususi işlerine bakardım. 1 ··yledim. Fakat sonradan dog~ mış: Turkuler~". rnıl.~ı .~deb~ya ·et ,·e it t 
M il • ş· d' ş h · · d t yanış so • lorumuz ıçın buyuk bır scı" J(eS . ıreı_ e Balın -Eric Yon Stroheim 1:: Marika Rökk ımB ı, e re~~n r:!eho ur~y.orum . rusu meydan~ çıktı. . .. Hapi:)hanenin duvarı delinmiş, bir zançtır. Bu kıymetli kitabı_ ııc:ç.ııııt 
Sıyası vakalar d ·· il! ayranı gunu, <:.'c remınınde çar- Hakim Reı:ııd, maznunun bu ıfadesı ınsanı. n ferah ferah baeçebı'lecegı~· bu b'lh t .h .1 edebıYS. f J1" arasın a guzeran =• Lüks ve ihtişam sahnelerile süslen- a- ve ı assa arı çı er o " 

eden aşk ve ihtiras filmı' •• •.: mı'ı:ı c:ıen ve şuh bu"yük' revu"lu·· operet şıya, ekmek almağa çıktım. Yolda, ni kanaatbahş bulmamış, tstanbulda delikten avluya çıkılıyor. öndeki de- . t' . t 1 1 .11: kültür ve c 
~"' k" l" k af ili b. d 1 .. ·-· . . . ıç ımaıya çı ara mı ı il'r. l.:i•••••••.. Telefon: 225ta <l•••••••ıl Boyu dediıy. ki~. "Aır ~ damka rast adıın. mazbut adres de go~t~remedigı ıçın mır parmaklıklar da kesilmiş. lor meraklılarına kuvvetle tS!t$ 

ana . şagı a umar oyna- tevkifine karar vermıştir. (Sonu 7 nci sayfada) der~ 
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Su Siyasetimizde 
ileri Hamleler 

Nafıa Vekaletinin Projesinde Neler Var ? 

- Bundan ne çıkar? 
-a~ ler ga koltuğunda yaşıyor der -... 

le~~~ a~a, pehlivanın hodbin tabiat -
lllec/ bildiği için fazla mukabele et
~: dediklerini kabul etti. 

~t){ ı ağa, maiyetindeki pehlivanlarla 
l<ı Pınara gelmişti. 

l'ııaiytl{pınarda bulunanlar, Ali ağanın 
~ı~ıa etını gözlüyorlardı. Fakat; ara

Q~ın.ı bulamamışlardı. 
"-Uça ku; Ali ağanın maiyeti içinde 
lkıen ~0ktu. Demek gelmiyecekti. He 
~ehı~rkes sevinmişti. 

\>llıılar ıvan besliyen ağalar, ve pebli
bır d. .A.liçonun namını ve ne ayarda 

~· 1~" olduğunu biliyorlardı. 
llQ hel'~s~; Sercz beyleri, GümiUcü
l\J.iı;;021 etı, Drama ve Selanik beyleri 
~Y~n gelmediğine sevinmişlerdi. 

tr~ıt A ;.rdcn biri dayanamadı. Silis-
~ı w 

......_ ./\.~ağaya sordu: 
......_ h gaın, Pehlivanların bunlar mı ? 

~Vet. 

- Aliço nerede? 
- Bilmiyorum. 
- Gelmiyecek mi? 
- Bunu da bilmiyorum ... 
O vakitler, Kırkpınara hakim olan

lar makarncci Hüseyin pehlivan, Ya
kacıklı Kel Hasan, Kargılı Kel Memiş, 
Yörük Ali, Kara İbo gibi başpehlivan 
lardı. Bunların biraz ihtiyarı olan Ka
vasoğlu Koca İbrahim ve Arnavutoğ
lu vardı. 

Aliço; güreş arifesine kadar Kırk
pınarda gözlikmedi; herkes güreşi 
Makarnacı Kel Hasan, Kel Memiş, 
Yörük Ali, Kara lbo arasında olacak 
zannile biribirlerile münakaşa edi -
yordu. 

Derken, tam güreş arifesi akşamı 
gün batarken Aliço bir öküz arabasile 
Kırkpınara çıkagelıni&ti. 

Aliçonun geldiği hemen ortalığa ya 
yıldı. Onu tanıyanlar hoş geldine, ta
nımıyanlar da görmeğe gidiyordu. 

Aliço, başpehlivanlık sırasına gir-

Lakin; Kara lbo, hiçbir vakit Ma
karnacıyı mağlüb edememişti. r. 26 JENE BAŞ PEHLİYANLIKEDEN MEŞHUR 

1 

• KEL ALiÇONUN GüREŞLERi 
İleride göreceğimiz vcçhile Kavas

oğlu, Aliçoyu da saraya almıştı. Mak 
sadı, Makarnacıya taş çıkarmaktı. 

No: t3 
Makarnacı, devrin en yüksek peh

YAZAN: M. Saml KARAYEL livanlarındaı.dı. Bu sebeble, Kavas -
oğlu kıskaıııyordu. 

diği halde, daha kodamanlarla güreşi lık olan Makarnacı zamanının en S it Az' 
1 

d 
Yoktu. .. k k hli u an ıze sene erce şam ancı-

yu se pe vanlarından biriydi. b ş ı k b hl' lık ı 
Fakat; Makarnacı Hüseyin ve di- H tt" M k S l . . 1 a ı ı , aşpe ıvan yapmış o an a a; a amacı, u tan Azızın K -ı 'ht" ı k h ·1 k" 

ğer başpehlivanlar Aliçodan çekini - en sevdiği başpehlivanlarından idi. .kavı ~og ~~· ı. ıyadr 1 ırsı e ımse -
l d H . b" · · b hl" 1 .. ı cı erı çeremıyor u. yor ar ı. ıç ırısı u pe ıvan a gu - Sultan Aziz, Makarnacıyı, Hüseyin .. .. 

reşmek istemiyordu. Pa.5a diye çağırırdı. Makarnacı ile Ka- ~~ ı:;ebeble akrabalnnnı '!e koylu-
Aliço; yanına gelen Silistrelilerden vnsoğlu ve Kara İbo arasında daima lennı sarayd t tutundur~a~a çalı~ -

birine sordu: zıddiyet vardı. yordu. İ~te; bunlardan bırı de Aliço 

- Ağam, kimler var? Kara lbo; Kavasoğlunun akrabası idi. 
- Hepsi buradalar.. idi ve, Kavasoğlu ihtiyarlamağa baş- Aliço; Kırkpınara gelmeden Ma -
- Mesela? ladığı zaman Kara tboyu saraya al • karnacıyı gözüne kesmi~ti. Yüz kırk 
- Kara İbo, Yörük All filan.. mıştı. Mnksadı; Makarnacının karşı- okkalık bu devcü.sse pehlivanla çar-
- Makarnacı burada mı? sına dikmekti. pışmağn karnr vermişti. Ynnınn ge -
- Evet; o da burada!.. Nitekim; 1bo da Makarnacıya kar- lenlere soruyordu: 
Anlaşılıyordu ki; Aliço, Makarna· fSl koymuş ve Kavasoğlunun ar.luları- - Makarnacı burada mı?. 

eıyı gözüne kesmişti. Yilz kırk okka- m yerine getirmişti. Aliço; Kırkpınara gelmemiş oJsa... 

~e:o 

Maknrnacıya karşı mulınkkak Kara 
lbo güreş tutacaktı. 

Makarnacı, çok cesur ve cürctkaı 
bir pehlivandı. Aliço ayarında, kırıcı 

bir şahsiyetti. Tek başma, Kavasoğlu 
başta olmak üzere hepsine meydan 
okuyordu. 

Makarnacı Aliçonun geldiğini ha • 

ber alınca; yanında bulunan Kel Ha· 
sana sordu: 

- Hasan; güreş ~imdi denkleşti 

mi dersin? 
- Öyle; sen muhakkak Aliçoyı:: 

düşersin? 

- Sen de Kara İboyu tut!. 

- Tnbii ... Bırakır mıyım meydanı 
ona?. 

- Yörük Ali de, n:eı Memi§i tut· 
sun!. 

- Pehlivan, Aliçoyu çivgara getiı 
mek lfi.zım defll mi 1 

(Devamı var) 



.... :. rıı:Nt 8A•A• - 17 ( ~ ' •••• : .. '1 ' ' -.. 
Nih'dYe· 

No. es N•ldeden : 0LVIYE SAKAR 

- Affedersin Feridun, 

P . l d kto Sedad biribirlerine vinin artık kuJaklan uğulduyor hi~ y 1 a 1 ş 1 y o r :es.::~ ===ili~d~~ ~n=: ay::aı!l~=l~~u::Ü!':a:!::t;~in· 
ervın e 

0 
r ' d · k · · · tif d t b ~ h ed" 'ttı "' a et ba -ıı karı koca idiler. Bütün bir gey ifitemiyordu, belki de işiti _ • . ~n eve gıtme ıçın ıs a e. ememe ce emen -e m ın yanına gı • 

: Y t1ar g tarda bab.8ediyorlarken yor da anlıyamıyordu sararan yü _ Adana, (Hususı) - Hamleleri bi- bir ,ey söylemez artık! dedi. Ve şo- aordu: 

"~ifte ~~:U.uıar~ mesud çiftler., der: zil, asabiyetten kaba;an damarlan rikmif bir insan fırsatlar karş~ förUne d~ dönd~ . .. .. - Bu u~, böyle de~u.;ın: :: 
1 di. B k şıbkb sevgilerine he - çehresine korkunç bir ifade veriyor·! nasıl koşarsa, heyecan olmuş anu Mebmedin takallüs etmış yuzunde. reket etmenıze aebeb nedır . He .. l 
er h u ar ta tn . k "b" du Daha fazla tahamrcül edemE>di lannı sarfa nasıl çalışırsa.. bugün. ki ifadeden, Saadetle kavgasından rafım ağnyor. Şimdiye kadar böY • 
men emen gıp e uven yo gı ı . . Adan H lk . d h 1 l . b" ilan" . . . • . . . 1 d JJ<· 
idi. Onlan tanı anlard~n herhangi "Alçnk!,, diye inledi, kapadı telefonu. . a •. ~vı e am e erı ır ıı çok daha mühim ~ır hadı843n~n genç bır muameleye maruz kam~ ım~ ı 
bir kimsenin kız; veya oğlu evlenir .'Pervin güvendiği kocasının tarafın- ı:'sanlar gıbı ~.ed~~er yaratıyor ve adamı alt üst ettiğıni farketti. lıuızı mı kaç~rduıız? Ya, bır agac 
k "Saad t t .. den sonra dan aldatılmaya bir türlü razı rılamı- koşuyor. Bugunkü Adananın vuran Oldukça yumup.k biı· sesle: veya otomobıle çarpsaydık. ed 
Çie~ k e 1 e~b~nn;sm uz insaİ~ yordu ağladı ağladı ve nihayet ba- nabzı olan bu ev, bugüne kadar ba - - Haydi Mehmed e\'e gıdelim ! di· Gmç kız, istediği kadar Mehın • 
lah· e .. ~~ru h~r gı ıt ol urs;n ilave e-1 vıhve~i Arkadaşları da saşkın \•c şında her türlü kaliteyi denemiş vt ye emir verdi. çatabilirdi. Onun dinlediği yoktu. 

dl sod" zu\' elh ıçl unul uma aandet"ı d"ıl -1~?. ün P~r,·ini gUr bela ~, .. ıltabildi- fakat bütün meselelerini kavramıı Şoförün her zamanki mütebessim Hale, nihayet. ı::oförünün blflzuJlll 
ı ır ı. e ası on arın s •o -. J b' başı h ·· 1 1 bul c . . . . . · - f k · Ve te-

l ı şt P · de Se l ler 1 ır enuz •>U muş unuyor. ,. hareketinı bekledı. Halbukı Mehmed, gıymemış oldugunu ar ettı. 
erde destan o mu u. ervın .. - ... bAA N d o·· 'di On H Ik · · · d ba .. 
dad da ok mesuddu\ar. Bıribirlerinc Ak am, Sednd ı· pırlan içeri girin- : . -~vza .u~~ r. un a. -~vı gözleri bir noktaya dikılmış, kımılda- kallils etmış çehresı karşısın ~ .. 

d f 1 ç .. l ardı Bunun icin- ce korşılaştı -ı sahi nın deh setinden reıshgıne getırıhşı Adana gençlıgıne mıyordu. kikati anlar gibi oldu. Buııun uze~ 
e az a guvcn erı v , · .. : d 1. t t 1 .::.1. p. . d ·b .. e ömrünün en büyük sevinçlerinden bi· Hale arkadaşlarının hepsine bır • ne giilmeğc başındı ve clinı hcnüS di-

dir ki soyadı olarak ' Eseguven,. ıs - ı ı u u uverl ı cr.'ln e u gun . . . . • ve 
. . al ... 1 dı k dar hiç raslarn dı 1 bır çehre gör- rım \'ermıştir. . den Allahısmarladık dedi ve ilave reksiyonu ellerinden bırakmıyan 

mını maqoar · Çok muntazam bır metod esaslı · t b"ld · · l M ıunediO a·· ı rd rt · ı ve fakat onun dılını tutan f: yin . ' etti: o omo ı en ınmcmış o an c 

Seunahe tlen Vc~mlda ep .. ı..... t . - asıl sebebi başka idi Pen·ın c:.oivri to· bıı: ~ro~ramla çal!~ A~ana Halk - Yarın, 1ffetlerde bulunacağız. omuzuna dayıyarak yava~a: .. ~ .. ı 
m a e 1 an en ıne 0 urma ' cvının uç aylık aegıl son uç haftalık k d h h ld s d tin' ı h k t ttı5..-. . 1 di y· p · h ·· _ pukhı terJiö"ini c- llıyo du bir kaç . • . . .. .. • _ unutmayın, o vakte a ar er a e - aa e nası are e e 

ya gı~ış er .. ıne ervın er gun d k"k b k kt - b ' ld" fanhyctını mumkwı oldugu kadar Saadetin susuzluğu diner. göı·dünüz ya? dedi. Feridunun keO'" 
kü gibı neşen~~~ çok .. hıç ?urmadan 

8 hı a sdontrah ~r ttıt~1 • da!'jına :ed ~ kısaltarak "Yeni Sabah,, okuyucu • 1 Eemer gence de elini uzattı: disile birlikte gitmesini istiyerek, bull 
konuşuyor guluyordu Bır aralık ve em e a mm e ıgın en ço a 1 d b . büt"" k l --<h-

. . ' · : ha fazlasile Pervinde artık insaf de- anna arze ersem u evın un ° · , - Feridun meı ak etme, bana gü- da.n dolayı nasıl bir vaziyet ala~ 
Vıldan nışanlısı Semıhın haftaya a - · ln.rının birbirlerile adeta yarış eder 1 b:ı.: · d d. ·· k · ted' Fakat ~ ~ 

. ı.. .... .nnı ve bu ün Sedadın nilen f}evden eser kalmamıstı. Dur- . .. . • • .. vene U'rsın, e ı. mı gonne ıs ı. UV9 ,_,..,. 

meliyat 0·~· ' _ g _ . . d · . rd z , ıı cesıne gayeye nasıl koştukları goru 'ı ~cı..na Halke\'1 Belsa Nenad Gunıt Halenin elini hararetle sıkan genç zahmet etti, eğer Feridun Saaoc-" 
hastahanesıne yatacagını soyledı. Vıl- ma an vuruyor, vuruyo u. a' a ı r· --ır .. .ı .. <>1-- . . - oail 

·· · ·· .. Sedat yerl~rde sürUnüyor her topuk ur. ve-~· cevab verdı: ali.kadar olmaga başlarsa bundan 
dan çok üzilluyordu. Acaba yattı 1 . ' . 1 Ar şubesi 14 kL5ilik halkevi bando- s· l kk"" ed - · · tc · l k ben d • ·ı başkasıdır'· 
mı?,, diye. Pervin hemen kalkb ye- darbesınde canhıraş feryat edıyor- sunu tekrar tesis ederek muallimlere ı ., nısca ve yunancadan rnürekkeb - . ıze nası leşe ur .~cegımı essır o aca .. . egı, . ~ 
. d k d b" 1 _ du. "İmdat imdat sultanlık devri .. . 1 450 ·ıdrk k ecnebi diller bilemıyorum, bu anda ben dunyanın H .:ıle bu son sozlerı, Mehmedm 

nn en, ar a aşını . ı~ an evve me . bek~ ı.. a' l . d t çaylı dans, halka da mukemınel b1r ' an . cı ı ısını ed en mesud adamıyım. düşüııcelel'ini dağıtmak için mabSul 
raktan kurtarmak ıçın telefonu açtı geçıren ar ar .... a aş arım a ... ,, orkestra konseri verdi. resim keman ı öşesı olarak a}'lrmış; tilrkçe, e-ı . . . . .. . .. ınifd-• 
Sedad Epe bekıedı'kten sonra Yanm saat süren dayak fash Se- . : . ..' .. h l "ıyat tan·h cograw fya riyazi ilimler Demınkı durgun vazıyetinden kur- uzerıne kuvvetle basarak soyle .. 

a. yce • ve mandolin kursları ıçın butun a- • • • ' ·· k"" .M h ed b ~ ı "b" d ~ 
Sed d ld. H ,ak'tk' h:.1.:- · dadın bayılmasile nihayet buldu. . . t b"f .1. 1 f 1 fe ı'rtı"maiyat tıb tulan Mehmed, 90Cor mev ııne otur- c m , ugu u gı ı uran &~ 

a ge ı. er ' ı ı iUUlll sesı zırlıklar ıtmam edılerek kurslara ıl ı 1 ım er, ese • ., • ' ' • • · · ··zd·· -·· ruh" k · · k irerek u...-
tel f da .. led". Sabahleyin yatağında hurdehaş ya fen hukuk ziraat iktısad san'at, muş, ve hi.li ıçmde yu ugu ı a- rını genç ıza çev uzun !_. 

e on gur ı. aza kaydına başlandı ' • • ' klı- · ·ıe bl" · · baktı Hal · d dakla anda .--tan Sedadın çürüklerini sayarken . . · . bediiyat roman ve hikaye nev'inden nşı gın tesın t:zunu gıymeyı u- ya , enın u r 
- Allo, doktor Sedad. p . tekra ed" rd . Spor şubesı tenıs kordunu kilşad • . . . .. . . nutmuştu bir tebessüm dolqıyor ve nazik paı-
Pervin iliklerine kadar titredi. Ga- ervınK:.r.. r. ıytaol"h~. ' ış ta ederek tevsi ve tesviye ettirilen cirit olan. 3780 cıl~l~k büyuk ~ıta~han~yı Saadet. Halenin otomobiline girip makları şoförün eldiv~lerinin iri eli-

. - ıu.ır, yıne ı ın 'arm . . . ·ı · ·ıı· teşlnl eden bUtun eserlerın cıldletil • • ' 
rip bir hissin sevkile sustu, bekledı elime terlik geçti Asıl senin hakkın meydanında halkevı cırıtçı erı mı ı I . t 1 11 gU lu'"k de kapıyı kapamasına vakit bırak - kişlerile oyruyordu. · · · t · • ..... Tü" k lan cı'rı"t meeı amam anmış aynca n 1 • __. .. Sedad bıraz sınirh tekrarladı sal dak" sUrah" -1 1 maktı ve an ~evı r sporu 0 ' jmadan· Bir müddet sessiz durduktan ... -

Alı ı..: • • ., oa ı ı ı e pa~a an , müsabakalarına başlattınldı gazete, 15 haftalık ve aylık mecmua. . l _. 
- o, aımsınız · dua et yine heyecanla elime ancak . . . · . . bilumum vekiletler ve hıllke\•leri neş 1 - Hale, bak, Feridunu götürüyo· ra, Hale, ayni li.kayd ve tat ı 
Pervin artık karannı vermişti, et- terliği geçirebildim. Hem artık karar Dıl, Tarih ~e. Ede~ıyat şubcsı _ bır riyatının geldiği bu irfan yurdunun ruz, dedi. Mehmedin yerine dondur- devam etti: . • . . Sil' 

rafında susmasına hayretle bakan verdim bugUnden sonra soy adımızı konferans se~ısı tanzım ~erek .. un· okuyucu miktan evvelki aylara na- malan o ısmarhyacak. - Hem bu Saadetin idetıd~·. 
Vildanla Semahate gülerek göz kırp- değiştireceğiz anladın mı! Sedat çil- larda~ (~e~b_iY:> ve ~Ed:bıyat) me~-lzaran % 23 nisbetinde yilkeelmiştir. Hale gayriihtiyari gUldU: kızla erkeb'Ül konuştuklarını goruııc:e 
tı, ve sesini biraz değiştirerek cevab rüJde kapanmış gözünü hafifçe ara- zulu ılk ıkısını ~~rdı, ~ır kız ve bır 1 Fotoğraf laboratuvan ağrandis _ - Feridun, bu doymaz kızlara hemen bu ikisinin de i.şık olduklaJ1111 
Terdi: . . . ladı, ~t~ıy~ dudağını açtı zorla, ~rke~ talebe (Cumhurıye~) mevzuu man makinesini de getirtmiş bulun- dondurm9: ikr~ edin b~!. Bu~~ ne b~a. ç~ra ilin eder. Hakk~u: 

- Doktor Sedad Beyefendı, sız mı inler gıbı bır sesle: Uzennde konuşma yaptı. duğundan fotoğrafcılık kursu için kadar soguk lımonata ıçtıklennı ve soyledıklen de bu sebebden be?1 
siniz. Tanıdınız mı beni? - Neden canım? Sosyal yardım şubesine bağlı (Halk aza kaydı defteri açılmıştır. dondurma yediklerini Allah bilir. Fe- alakadar etmiyor. Her zaman ifr8.: 
~~-gü~li~en sesi, yumuşadı, - Fazla laf istemem, kıs sesini. İşleri B~os~) 1~~ fakir vatandaşın Temsil şubesi her cihetçe emsalsiz ridun, sizden •istiyaceğim bir şey kaçan hareketlerine a.rtık alışunı! U1 

adeti degışmışti, sordu: - Peki sen bilirsin, amma yeni mekteb,_ ıskan, nüfus, ~ap~, ~d.as - bir muvaffakiyetıe "Ateş,. ve "Mah- var: o _da, ~slu durmaktır. nunia: berabe~, b~ ınsan tahaoılllbİ" 
- Vallahi, tanıyamadım hanıme- soy adımız ne olacak? tro, adliye. zabıta vesaır işlennı te- çuplar piyesini tekrar tekrar tem- - Sıze vadediyorum, ve.... edemıyor. Eğer Fendunun başka e)l-

fen4i. Pervin birden, kızıyor, oturduğu k~W. ettirerek fakir talebelere sil ettirerek aynca talebelere de Mehmedin, ~ddetll bir direksiyon risinde ğönlü olmasaydı, ... hem )ıf . 
- Sesimin kime aid olduğunu çö· yerden kalkıp Sedadın yanına koşu- gcnış mıkya~ yapılan yardıma de· halke\•İ .salonunda halkevi sinema çevirmesi, boş bulunan Haleyi, ara- mcd, Saadet, hazan çok can sıkıcı bil' 

zemiyeceksiniz, öyle ise ben yardım 1 yor v~ bağırarak: \'am etmiştir . makinesile sesli ve sözlü film seanR- bnr ın içerisinde devirdi ve Ferid unun hal alıyor değil mi? .~..l 
edeyim, 2 heceli bi~ isim. . . - Ne mi ola~k, diyor. "Güver_ı· Köycülü.k şubesi kö~lerl~ sıkı mil· ları yapılmış, radyofonik temsiller EÖz.·crinin nihayetini işitmesine ma· .. ~.ehmedi~. hili ce;ab .~~rm~5; 

- Vallahi efendım, bendenızı size mem., olacak, zıra bundan sonra hıç nasebetlerıne hız vermış, bır çok ye~- için gerekli hazırlıklar tamamla.na _ ni C'ldu. gorunce, mutevazı bır gulüşle ıli 
yanlış tanıtmışlar, ben falcı değil. ~maeye güvenim yok. "Ne eşe, ne 

1 ıerde hava taarr~larına karşı pasif rak "Yedekçiler,, operetinin prova _ Genç kız ic;in~en: "~yefen?i _kız- etti: .. . . iÇiJI 
doktorum efendim. kımseye.. korunma usullerı anlatılmıştır. )arına başlanmıştır. gın. Saadetle cglenmesıne manı ol- - Şuphesız, Saadelın benun 

Pervin merınun ve fakat birden Sözünü bitirmeden hızla kaldırdı- Kurslar ve yayın şubesi hoparlör- tşte "Yeni Sabah,, m kıymetli oku- dum,, diye söylendi. söylediklerinin ehemmiyeti yok; ~ 
kızıyor, "Neden yabancı bir kadınla ğı elini, Sedadın çıplak başına çat- lerle neşriyatına ve radyo yayınına yuculanna örnek bir faaliyetin kısa Bu sırada, otomobil, gittikçe ar- kes ne tabiatte•olduğumu bilir, v~ ah 
bu kadar uzun konuşuyor, telefonu lattı... büyük ehemmiyetler vermiş, daktilo bilançosu. tan bir hızla uçuyor gibi idi. Hale, lfilcım hakkında da tereddild gosıeı: 
birden kapasın., diye söylendi, sesini ............. --···-.. -·-.. • ... ve okuma kursları açmıştır. Fotoğrafta X işaretli olarak halk şimdiye kadar Mehmedin arabayı bu mez ! Fakat beni tanınuyan ~ P 
biraz değiştirip tekrarlıyor: Bursa Sularını Kitabsaray şubesi Halkevi okuma evi reisi Nevzad Gtiven arkadaştan kadar süratle sürdüğUnil hiç görme- hıslar, bu sözler ve imalardan bll" tr. 

- Benim, Sedad, tanımadın mı da odası kitabhane.si mevcudunu tasnifi arasında görülmektedir. mişti. Araba şimdi öyle hızla gidiyor k_ım gülünç ve _h~kikate uymıyaıı 1' 
ha. T edkik ederek fransu.ca, iugilizce, alman . YN3Uf Ayhan du ki, seyrüsefer memurlannın işaret- tıceler çıkarabılirler... . 

Bu sualin cevabını gayet sert bir leri karpunda durmak için Mehmed, Nihayet Mehmed ce\'ab verdı: 
lisanla bekliyorken, telefondan gelen Bursa (Hususi Muhabirimizden)- matından da istifade edilmiştir. ısından itibaren tehir dahiline kadar kuvvetle frenlere basıyor, ve her de- - Evet bir kelime hazan ~ 
le8 onu 't.eyninden vurulmuşa dön - Evvelce Bursaya geleceğini yazdığı- Tetkikat e\'veli. kükürtlü, Kara- U7.al1aJl travertiler üzerinde de tet· fasında genç kız şiddetle sarsılıyor· alt üst ~ebilecek bir mana göeterr 
dUrd~ Sedad yalvanr gibi konuşu - mız .. Maden Tetkik ve Arama Ena- mustafa, Yeni kaplıca ve Kaynarca "dkat yapılmıjtır. du. biliyor .. 
rordu: titilaü,, jeologlanndan profesör Sa - banyolarını işgal eden sabada icr. Bundan maada tehrin şimalinde Bundan canı sıkılan Hale, Mehme- - Tamam. Geçen gün ıöyl~ 

_ Aıİıan Necli, ne garib kadınsın lamon Kalvi §ehrimizin sıcak aula- edilmiştir. Bu membaların çıktığı tra ''Merinos,, elektrik fabrikası, Debag- de yavaş gitmesini söyledi. Fakat, gibi eğer birisini seviyorsanız. ııerıı:r 
am, demindenberi sesini değiştirip rile Pınarbaşı suyunu tetkik etmit- vertiz dahilinde çok zengin sıcak su hane ve civarında açılan arteziyeıı §Oförün cevab vermediğini görünce sin anlattığı sözlere inanmaınak * 
durdun, ben de evveli kanm bir o- tir. Slcak suların tetkikinde gehrimi- yataklan mevcud olduğu neticesine kuyulan da tetkik edilmi§tir. işi tehdide vurdu: zımdır. Akıl ve muhakemenizi bıao' 
JUD yapacak korkusu ile hemen tanı- Zİll askeri hastahanesi hiyerotrapi vanlmıştır. Çekirge mıntakası sıcak Profesör Salamon Kalvi Uludağ - Mebmed, eğer bu kadar asabi- göre kullanmak zarureti vardır·-
yıvennedlm, söyle bakahm şimdi ca- ve elektrotrapi mütebusıaı doktor sulan es&8 membalan olan Vakıf suıannı da tetkik etmek üzere bera- yetle hareket eder ve otomobili sü· Genç adam dalgın bir tavırla: 
mm N~cllcığtm, pazar gUnU gelecek binbap Bay Rıza Remsi Reman ve Bahçede de tetkikat yapılmıştır. Pı- berlerinde muharrir Bay Musa A • rerseniz, sizi bırakıp eve gitmek için _ Felaket şu ki, akıl ve m~ 
llİll değil ıni? Ben bir bahane ile ka· belediye başmuhendisi Bay Abdür-~ su~.un m~baı ve oo~ann- taş ve dağcılı1' killbü reisi Bay Saim bir taksiye binmek mecburiyetinde me, kalb heyecan ve endifeye d~ 
nmdan izin koparır seninle güzel bir rahman da hazır bulunmuştur. ,~ı. ~kkülatı arzıye de tetkık e - Altıok olduğu halde Uludağa git- kalacağım. • ce, lakırdı anlamaz bir hale geli)"°r' 
san geçiririz. Bay Rıza Remzi Remanm bu hu- dilmiştir. mişler ve mahallinde tetkikatta bu • Genç kız, bu tehdidin bir netice dedi. 

O daha bir çok konuştu amma Per· sustaki derin bilgisinden ve ma1Q- Bundan maada Çekirge nuntaka- lunmuşlardır. Esad Alkan vereceğini ummll§tu. Fakat, Mehmed (Devamı dl') 

Ben de ocağmın kar§ısında, sevgi- de ne yapacağım, dedi. Sen babanla ni Seçmekte bir maksad güdüyorduın. 1 Ertesi günü bir erkanıharb b~~~ 
llsine, fanili ören, odasında Hanscı- git, çalı§ ve babana da yardım et..... Şultze'nin intikamını almak için. şısıw gördüm. Hem rütbesi b01--
lına uzun uzun teselli mektublan ya- Ben teyzenin yanında otururum. Fransa lehine istihbarat işlerine so - ı hem de erkiruharb olması, beni P-
an, gözü yaşlı nişanlıları eleme bo- Bu yolda karar verdik ... Biribiri - kulmak, Almanların aleyhine çalış- yeme daha çabuk ulaştırabilirdi· 1' ... 
fayını da göraünler... Görsünler ki, mizle vedalqtık, öpü§tilk. Annem mak ve intikam almak ... Bu arzu Ü· zUme baktığı zaman, gözleriıni ır- .. 
bir insanın mukadderabm bağladığı teyzemin, yani kıa kardefinin çiftli· zerinde israrla düşündükçe hislerim- çırmadım, tebessümüne Wcayd k-1-
blr dıllteği çekivermek kolaydır, fa - ğine yerleşti, ben de babamın valizini den mantığıma intikal etti ve buna madım. Ve nihayet kahveden çıkıor 
'kat o ~ayı kurmak zordur. elime aldım, o mavi elbisesile bit' 

1 

karar verdim. ı mı işaret ettiği zaman itaat etWO. • 
Çok mUtlrlll bir vaziyete dilfmilş - Fransa onbaşısı, ben de onun hizme. On gün kadar beraber yaşadığım da arkamdan geldi ve köee~ 

tim. O sırada, ll'ransız konsoloshane- tinde ve onun davasında çalışacak BVYVK CASUS ROMANI Tefrika No. 8 binbaşıyı elde etmek zor olmadı, ak- buluştuk. Sokakda yakalanan bit--: 
Dden bir haber geldi. Babam Ho - bir kız olarak yola çıktık... . • . ., . §am üstleri vilayetlerden izinli gelen dına karşı yapılan yarı müatehSlr 1'" 
landa tabiiyetini kabul etmemiş ol - istihbarat İşine ~asıl Getüm! rıne ahzıasker şubesi kamı olmuştu. ondan. so~r:ı •. ne yapaca~tım · Lısanı zabitanın ekseriyetle toplandıkları n kaba bir muamele ile: 
duğu için Fransa onu vuife batma Fransız hududuna girer girmez, l Müdhi.ş bir inkisara uğradım. Şu çok. ıyı bıldıgım halde böyl~ buhra~- kahveye dadandım. Orada bir limo- - Eh, söyle bakalım biliçim, oetr 
;ağırıyor ve 48 saat ~arfın~ Holan- ba~~ı .bend_en ayırdılar, 0 asker ol- vaziyet ~ar_ş_~ı?da ba~amı bulmak, h hır ~m~nd: kolaycacık ~ş. b~la~~- nata içiyor, günün hA.diselerini ga- ye gidelim? dedi. 
dadan hareket etmesı ~~yordu. dugu ıçın diger erlerin arasına katıl- nere~e gı~~gmı, hangı ~ph~~e Çar· ~k mıydım · İşte bu~~-~ gıbı ~ır su- zete!erden takib ediyor ve okuduğum Maruz kaldığım muamelenin ılft' 

Ben bu haberden sevındim. Annem dı,. seyahatine_ bed8:.va olarak devam P1!tı~.nı ogrenmek ~nım ıçın c;ok ru sualler k~famda duğilmlenıp ka- gazetenin altından da beııımle alika- sını yüreğimin içinde duydunı. 
tellf etti: . . . etti~ nereye ~~decegi~i henüz bilmi- müşk~ ~~ca.lrtı. Gerçı babam bana ılıyor, _gece~n uyku~u kaçırıyordu. dar olan kimeeleri tedkik ediyordum. _ Benim bir piliç olduğunıU otJ!"" 

- Anne tP de ba?aml~ ~d~nz. Y?rdu, .onun ıçm, Pansde eski, işina yazdığı gıbı, anneme de yazacaktı ve . Parı~e ı!k geceıru, ~ak ve ucuz Bir kahvede uzun boylu ve tek ba- den biliyorsunuz? diye cevab verdi"" 
Ben. orada çah§ır, senı geç~dirinm: bır ~telı ~ana adr~s diye gösterdi. Ben ~ ann~den ba~ın nerelerde ol- b': _otel~n bır karyola ~ıg~cak kadar şuıa oturan genç ve güzel bir kadın- Binbaşı şaşrrdı. 

Diyordum. Maksadım bıtaraf bır Panae gıderek bır yere yerleşecek, iş duğunu ogrenebilirdim. Fakat bu ev· mı~ık ~ı~. oo:ısında geçı~dım. ~abah· la elbet birçok kimseler alakadar 
0

_ _ Ne diyelim sana? 
memleketin ı.tudlarından çıkarak anyacaktım. "Sempatik Otel., e de veli çok dol&§lk ve çapraşık bir işdl, leyın butun bır gece nefsıml~ ~ucad~- lacaktı. Nitekim ilk gilnU garson ile _ Evveli k dinizi takdiJD editJI" 
bir ~tikam vesilesi bulmaktı. Artık arasıra uğrayıp babamdan haber bek saniyen de Parisdeki i~k yal~ sı- l~de? sonra, kararımı. v~nnıştim. Hıç de tekbaşına bi; masada oturan bir Ve alelacele ~m hakkımda bit t1" 
hiç 1Uphe yok... u.yecek ve. bu sureti~ biribirimizle ir- ~tılarımı katmerleştırecektı. Çare- bir ış bulamazsam, bırme metres o- teğmenden beni yanına davet eden bir kak kızı tahmini yürUttUğUnUS tçfO .. 
~Un ruhumla Fransızlığımı his- tibatı temın edecektik. sız katlanacaktım. . . . lacakt~. . . . . mektub aldım. Pusulayı, teğmenin gö. evvela kendinizden sonra bendeD a 

eedıyordua Parisi barb dolayısile büyük bir he Koskoca bir şehnn ıçınde yalnız Dedl?ım gıb~ de :,aptı~ :. bır hafta zU ön tinde yırtıp attım; genç sübay zUr dileyiniz. 
Annem Fransızlan hiç 11evmezdi, yeean içinde buldum, doğruca baba· başıma himayesiz, yabancı bir kız o- sonra, ış bulabılecegım butun kapalan bir daha benim tarafıma bakamadı - Öyle ise p do Sen bellitll srr 

çünkü evvela Almandı, aonra Alınan mın tarif ettiği otele gittim. Kartiye Jarak ortada kalınca Şultte'nin yok- zorladığım halde hiçbir netice -~de bile. Ayni gün, eporcu kılıklı batka dlğım iıwnlar::O ~! •• 
kocasından, babamdan fazla memnunlllten civarında otelin binasını bul - Juğunu daha acı, daha içdtm duydum.. edemedim. Fakat bır Fransız abitioe bir genç masama kadar sokuldu ve _ Bili.kis ...• Sia benim aradJ#llB ilı"' 
elmuştu. dum, fakat "Sempatik oberj,, ismin- Yanımda beni Parisde 10-15 gOn, o metres oldum. beraberee gezmeyi teklif etti. Ona da f&DSlim. 

- Ben harb olan memlekete gidip deki ufak misafirhane kalınanuo ~ j da kıt kanaat ya§atacak para vardı, Bir zabiti hem de yüksek rütbelisi- sert bir bakışla mukabele ettim. ~ (Deftllll df) 
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Bir IşÇinin ÜakiJ.dar Ceza SPOR 
Haklı Şikayeti Evinden Kaçan Bu Hafta Yapılacak 
DUn idarehaneınize bir işçi müra- aı hk l Maçlar 

caat etti. Kendisini De.fterda.rda, Ça- lJ'.IQ Um dT 17/11/989 CJUMA 
ınur iskelesinde İstanbul Dokumacı- [Baş tarafı 4. üncü sayfamızda] Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 12.30 Program ve memleket saat 
h.k Limited i§çilerinden Osman Me- BütUn bunlar, kaçakların çok mun- Futbol Ajanlığından: ayarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha-
tiç diye tanıttıktan sonra bariz bir tazam çalı§tıklannı ve ellerinde mun 18/11/1939 cumartesi günü berleri, 12.50 Türk müziği "Pl.,, 13.30 
teessur ve heyecanla şunları anlattı: tazam Aletler, ve testereler olduğunu yapılacak maç 14.00 Müzik "Karı~ık hafif mUzik • 
''- Çal.ı§tığım İstanbul Dokuma- gösteriyor. Bunları bir ihtimale gö· Şeref stadı: Pi.,, • 

Londra ve Paris'in en me§hur Fabrikalarından gelen 
BAYANLAR i~n de son moda ve Yüksek Fant.a.zi 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR 
Beyoğlunda BAKER Mağazalannda 

te§hir edilmekte ve gayet mUsaid şerait ve ucuz fiyatlarla satılmak -
tadır. Çeşitler tükenmeden evvel ihtiyacınızı §imdiden temin ediniz. 

cılık Limited Şirketi müdürünün bir re bayram tebrikine gelen ziyaretçi - Fener Yılmaz • Galataspor, saat 18.00 Program, 18.05 Memleket sa-
~~ &~a~m~~~~~~~,~ili~al~~~~~~~~~~lı-~~~aj~w~~~b~=-============================ 
likaya alındı. Biraz haşin olan bu hariçten başka bir §ekilde temin et· kemleri, Muhtar Gliredin, Müeyyed leri, 18.25 Türk müziği ''Fasıl heyeti,, .. - .. .. - .. -
~eni arkadq çok geçmeden amelenin tikleri söyleniyor. Fakat esası iyi bi- GUredin. 19.10 Konuşma "Spor servisi,, 19.25 
lızeti nefsile, hatta rızkile oynamaya len yok. 19/11/1939 pazar günü it Türk müziği, Çala.nlar: V:~he, Ke-
b&.§ladı. İşçiler direktörlüğe 12 imza- O gün bu hadise mahpushanenin yapılacak maçlar ,,.ı mal Niyazi Seyhun, Refik Fersan, 
Yl havi bir şikayetname verdiler. Ben en baş bir dedikodu mevzuudur. Mah- Taksim stadı: Cevdet Çağla. 
h~ işçi hem de iş kanununun tat • puslar konuşuyorlar. Beylerbeyi - Yeni Yıldız, saat 10,30 1 - Okuyan: Azize Tör.em 
bikatı cümlesinden olarak işçi mü • - Şileli Abdullah kaçmış yahu! .. hakem, Bahaeddin Uluöz, yan hakem- 1: Artaki - Kürdilihicazkar şarkı· 
ınesam idi~. İ§. ihtilaflarını .uzlaş!:11"· - Bırak sen de. Ona kalsaydı 18 leri, Neşet Şarman ve Sabahaddm "Baglan~ı gönül,, 2 - • :. • • · -H~ 
~ve ta~ı~ nızarnn~esinın 2~ un- yılı da burada g~irirdi. Dua etsin Yaraman, şarkı - ~vdası henu~:· a -. Y~ Baı, Dı·ş, 1l1ezle, Grı·p, Romalı·zm"' 
b
il ve 28 ıncı maddclenne tevfıkan Hulfisiye. Galatasaray - Altın tuğ saat 12 30 Asını - Hüzzam şarkı - Ömrüm sem J ~ ı .,. 
U nıe ı h kk d - n .. m .... ek ·· ' ' ' sevmekle sc e a ın a gorutl~ uze- _ N d ., hakem Necdet Gezen yan hakemleri " · N ı·· kı kik b"• •• "' } d halk 

:re ayın 6 ncı pazartesi günü saat e en··· M hta' GU ed" M_·· d o·· ' il - Okuyan: Mustafa Çağlar evra JI, rı 1 ve ulun agrı arJDJZJ er eser 
17.45 de toplantı gününü tayin ede- - Neden olacak?. Hulusi kaçma- .u r r ın ve ueyye ure- 1- Bimen Şen - Yegih şarkı - "Ne 1 
tek Ve d" w "k" .. ·ı k ..:lno nm mütehassısıdır, profesyonel fi· dın. . gül. iin renmni sevdim 2 - DelJil z - c•bınd• gUnd• 3 k•fe alınablllr. 
d ıger ı ı mumessı ar a~a "d" ş· di k d ta .. d f Beşıktaş Vefa saat 14 30 e- " a 
a haber vererek muayyen gün ve rarı ır. ıın ye a ar m uç e a - 1 

' de - Yegfıh şarkı - "A benim gözümün Her yerde pullu kutuları ı•rarla lateylnlz. 
~atte toplanarak meseleyi tetkik et· daha kaçmıştı. Zor bulup yakaladı- Şeı:~f stadı: nuru,. 3 - Etem efendi - Sultaniye -
tık. Lakin bu mesele hakkında iş ve- lar. . . ~ . Eyup - Kale, saat 10,30, hakem, gah şarkı - "Bu gülzarın,, 4 - Yesari - .. .. .. .. .. .. -
~al k -~ ~~ -D~e~~~~h~~~~ü~~~eın~.~~~m-~~~g~~-··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ n aşma mum n o a b 1 . d" !S ı 
gJndan mevcud nizamnamenin 40 ın- ayram yapıyor ar şım ı. ıyumlu, Fikret Kayral. Heybelide,. . 
C!t'l llladdesine tevfikan İstanbul mm- h - Nh e gezed rl. Bd~ıradş~ odl~alak~dıbdila- Fenerbahçe - !stanbulspor, saat 111 - Okuyan: Melek Tokgöz lnhıs· arlar u. Mu·· du-rıu·· g>J u·· nden • 
aı, __ ı "kt d .. d .. l .. w.. k yf" ti ara ate er er ı. ım ı ım ır 14 30 hakem Şazi Tezcan yan ha - 1 Rakım Uaş-'· k "B • . ~ ı ısa mu ur ugune e ıye . . . ' ' ' • - • ':i ~ şar ı - ana 

~QbU ~~ kV ~ U-nck~uheyecanı~~~rr~~&~k~l~,H~d~~k~F~re~nhlçy~~ıyM 2-A"f& -W-1••-------------------------· k· ı a ı ırme azımge . .. .. tü d rd . 1 ,, rı y a 
r-.ın bu zaptı yazmamıza i§ veren Bay uzun 'az e mı ya... Somer. hnn şarkı - "Di.ışme ey a§lk hayale., 1 - Şartnamelerine ekli listede eb'at ve mikdan yazılı nümunesi mu-
:Sahak ve İşletme direktörü Bay Arab • • • Ft-.ııerbahçe stadı: 3 - Halk türküsü - "Bugün ayın on cibince 7.111.000 aded kalay şişe kapsülü pazarlıkla satın alınacaktır. 
Yan ınani oldular. Aynca temiz bir Şileli Abdullah, Samatyalı Hulusi Süleymaniye _ Hilal, saat 12,30, dördü,. . II - Pazarlık 22/XI 939 çarşamba günü saat 16 da Kabataşta LeYa-
tahkire de uğradık; ile kaçtı. Bayramın ilk gecesi :1fapis- hakem, İzzet Apak. yan hakemleri, 20.10 Temsil: Uzun Mehmed - Ya- zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım J{omisyonunda yapılacaktır. 

- Defol buradan!.. Avazelerile o· hane duvarını delerek ve demır par- Samih Duransoy llıı:ıan Bayrı. zan: Ahmed Naim Kanca. 21.10 Mü- IJI - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilece-
dadan kapı dışarı edildik. maldığı keserek fırar~ m~vaffak olan 1 Beykoz _ Topkapı, saat 14,30, ha- zik "Radyo orkestrası - Şef: Dr. E. ği gibi nümuneler de görülebilir. 

Bunu nüzcrine ayrı bir yerde topla- bu yaman kaçaklar şımdı neredeler kem, Adnan Akın, yan hakemleri, Praetorius,, 1 - A. Corclli - Concerto IV - İsteklilerin pazarlık iç.in tayin edilen giin ve saatte % 7.5 gii-
~~rak kanunu!l emrini yerine getir-ıacaba? · Samih Duransoy, İhsan Bayrı. Grosso VlII. 2 -F. Mendelssohn - Ruy veııme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. 

1k ve zaptı yaparak üç mümessil Resmi makamat diyor ki: ........... .,. .... ıu .. ••· .............. un Blas uvert.Urü, 3 - T. Tschtı.ikowsky - V -Bundan evvelki 10.111.000 aded kapsül hakkındaki ilanlar hüküm-t 

:~kadaş. imzaladık. Birinci mUıne.s- 1 - Her türlü tedbir alındı, esasen Otomobil kazası Ceviz kıran. süiti, 22.00 ~fe~leket sa- süzdür. 
11

9453,, ı 
8 
~~We ~n~M~ 7~n~~n ıitleriürerin~~LH~ffi~k~M~ ata~n.~a~ha~rl~,filrn~~======================~~-~-~ 

~~h günü Mıntaka lktısad Müdürlü- caklardır. . Şoför Mehmed Şükrünün idaresin- ham - tahvilat, kambiyo - nukut bor- 1 ... .,,, ' • : • • • • ''< . ' ~ . ' . ... . ,.,: .. ... . "i. ._ ... -

~ne bizzat ~·c 2555 .numa~lı mak - _ Pek uzaklarda olmıyacaklan deki .tak~i o;~mobili 324 numaralı ~- sası "Fiyat,, 2::2.0 Müzik "Operetler -
likz nıukabilınde tcslım ettim ve fab· muhakkaktır. Onların Üsküdar civa- l lektrık dıregıne çarparak has~ra ug- Pi.,, 22.45 Muzık "Cazband - Pl.,, 

aya döndüm. nnda ve 0 muhitte saklandıklarını ratmış, otomobil de hasara ugramış- 23.25 23.30 Yarınki program ve ka-
ll l\apıdan içeriye girerken kapıcı biliyon1z. Yerleri bile tesbit edilmiş- tır. Şoför yakalanmıştır. panış. 

ay l(funil : tir. Beygir ısırması Q-------------
~-:-- .Seni patronlar çağırıyorlar, ha- Gayriresmi ağızlarda ela bunun ak- Tnrlabaşında Hasanpaşa sokağın- Askerlik İşleri ] 

tıııı verdi. si bir terane var: da 1 numaralı evde oturan Mihalin . . . 
Yukar • . . . Fatıh Askerlık Şubcsınden: 

tıı . ıya yanlarına çıktıgım za - - Bu cıva~~a mıdırlar? Ne gezer:. 5.yaşındaki kızı Pa~skevalı Yenışe- 1 _316 _ 334 (Dahil) dow mlular-
an. Atı alan Üskudarı çoktaaaan geçti. hırde Dereotu sokagından g~erken 1 b 1 1 1 tiıf,1 1 
- Mıntaka 1ktısad Müdürlügu···ne 1 Onlar aşacakları yerleri' aştılar bile. İlya oğlu Yaniye aid yük arabasın-1 a un art abdn~l~hamc eye h"tamı obezal ı, 

tapu • ı . . . 1 cezasız, e ı ı avası ı u an 
<bın \erdin mi? Sualine maruz kal- • Ve nihayet ben de. şöyle diişünü - dakı beygır yan~gm?an ıs~~ış, ya- hiç askerlik etmemiş bir buçuk sene 

iLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırcalayınız. 

. 'I'abii: . yorum: ralı çocuk tedavı edılmek uzere Be- hizmet ~:.b· 1 1• . d 1 .1 1 _ 1 .. . . . . . J . . ah . be • j e uı ı s am pıya e er crı e, 
~ ~ct!C9~rmv~füm. &~- -H~~~n~mdm~~~rşeyY~~B~fu~~~ ~e~~ y-~s~hi~e~~hllıa~~n~re~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bınıa fevkalfı.de hiddetlendiler ve: kaçmaz, kaçamaz. ~rgcç ık~sı de ya-' grır de muayene v? mil~e~e . ıçm 1 muzika erleı i. • 1 
- Öyle . b" d . b" . . .. ıkayı ele vereceklerdır. Ya sız ne der- Kuduz hastahancsıne sevkedılmışler- 2 Ge"en celbde k t • b 

1

• İstanbul ~ Bcledı·yesı• tıı ıse ız e sem ırıncı mu-ı . . , . . . d. - "" sev ar lgı ı-
lh ~sıllikten azlettik Ye senin yerine s~n~\okuyucularım ·· Sız ne fıkırde - ır. rakılan 316-334 (dahil) doğumlular-

ilanları 
~~U m~essi~rdm hlrini g~~~... KalbOurma•ı ılab~~rlamu~cleyc ühl~~ı,•••••••••••••••••••••••••••• 
t-eıı<lık: liem de bu dakikadan itiba _ Daniş fü•mzi Korok Eyüpte Baba Hnydarda Mekteb c:zasız ,:e tebdilihavası hitam bulan Daimi Encümenin 9 11 939 taıihli ve 11151 sayılı kararına tevfikan, 
•
1
.
1
_

1 
işıne nihayet verdik; diyerek ytın ........................................... . k • d 

8 
d t 60 hıç askerlik etmemiş gayri islfım Sömikokun - Türk Antrasiti şehrimizde, Zonguldaktan doğrudan doğruya 

'4Il\ a ıso agın a numara a 0 uran kömür getiren tüccaıın qcposuııda vasıta üzerinde teslim toptan ve pe· 
\. rı zaptı imzalamamı söylediler. Asılsız Bı"r Haber ya. şlnrında C5kici Eyiip oğlu Ali E-. erler. aıa 3 Sc ki · b k rakende ton satış fiyatının "21,, lira "5,, kuruş olarak tesbit edildiği ilan 

a ruz kaldığım bu kanunsuz mu - dırnekapı dışında Osmanm kahvesı - v · erı mayıs ayına ıra ·ı-
~rtıeıe karşısında kanuna uymıyan o Ankara, 16 (A.A.) - Son Posta önünde otururken birdenbire iskeın- l~n İslfım ve gayri islfım bedel erle- olunur. "

948811 

ğ lltı irnzalıyamıyacağımı söyledi- gazetesinin bugünkü nüshasında mu- leden yere yıkılmış ve oracıkta ölü- n hemen askere celb ve sevk edile -
1ın ZRınan: vazzaf askerlik müddetinin iki sene- vermiştir. Belediye doktoru tarafın· ceklerdir. 

hl.:' Bizim kanunla ·a· · y k Se _ ye ibHiğına ve nakdi bedelin ilgasına dan yapılan muayenesinde kalb sek- 4 - Bu celbde yukarıda yazılı sev-
"'ll ı:iımız o . k t" b. akd" bed . 
~tıao istinad ettiğin kanun bakalım dair neşredilmiş olan haberlerin kül- tesinden öldüğü anlaşılmış, defnine e a ık~ratın n ı ellerı alın -
ıe it bu hakkı verecek mi? dediler ve liyen asılsız olduğunu beyana Anado- ruhsat verilmiştir. mıyaca ır. . .. 
tu anunu hakkında bir hayli atıp lu ajansı mezundur. ŞUphell xıum 5 - Şubede toplanma gilnu 24/ 
'll:~tuıar B . . u 11/ 939 cuma saat 9 dur. 
~~tolı: • · en hakkı:ıdan emın bır -·- Firuzag·ada oturan Bahtiyar is- 6 - Tayin edilen gun·· de mükellef-

'atandaşı sıfatıle· V ı· · · B 00k t k• ' ~te l . a ımızın u reş e 1 minde bir zenciye evinde müshil ila- lerin şubede hazır bulunmaları füuı 

Dram 

Bu akşam 

20-30 da 

ŞERHİN 
• • • 

ıı.lltı fev ~ ekette hiç bir ferd kanu- tetkikleri cı almış, bir müddet sonra sancılan- olunur. • • • 
tor <l kınde olamaz. Sifiler nasıl olu- .. mı§ ve kaldınldığı Beyoğlu Belediye Selimiye Tümen Askerlik Daire- Kısmında 
ttıtil .a kendinizi kanunun fevkinde Bukre§, 16 ( A.A. ) - R~manya ha~abanesinde ölmü5tür. Adliye dok sinden: 

1stiklil Cadesinde Komedi 

tı.ııtı lorsunuz? Ben hakkımdan emi- Propaganda Nazırının daveti üzeri - t E K sed" . . . . . .. Gece saat 20.30 da 
,) 'dedı"rn J "k· k k" . . ne Bu""krec:e gele 1 tn b l l" . I •tr· oru nvcr aran cc ı muayene 1 - Hızmetı askerıyelennı henuz BİR MUJIASiB ARA ~n·oR 
"il d . ..a ın ne yazı ı ışım- ~ n s n u va ısı .. u ı t . "T beb" . k t•· t1 3 6 . 

Mantarlı muıambalar, storlar 
perdeler ve ulr her tUrlU 

TEFRIŞAT 
Levnzımntı, Beyoğlunda BAKER ma
ğaznlannda her yerden mtıs:ıid şart-

far \C ucuz :fiyntl:ırla sııtılmakt:ı.dır . 
Beyaz ~a dairemizde hn eler, yatak 
çarşaflan \e yi.ınlu yatak örtulcrinin 
fıyntl:ırı layns kabul etmez derecede 
ucuzdurlar ve rekabetten firidırler. 

h"' ! _oldum. Ben üç evlii.d babası - Kırdar, Propaganda Nazırını ziyaret ctam_ış ve ot ub~t· ~. ının akalıdye le ~apml amb~ş balan k 1 :cl3~k4 h<?abıl) d~ • • 
ı . .. ı. ~ • . yın ve es ı ı ıçın morga ın - gum u ır uçu sen ı ızmete ta Sultanahmcd S üncü Sulh II1t1:ulı 
ı.ı i!ı· nunıe beraber diğer iki Türk etmış. v~ sonra şehircilik inşaatım maınna karar vermiştir. b" 1 1 ~ . ·sı· . - JIAI~K oı•Enı."'11 
~~de kapı dır;arı edildi. Halbuki gezmgstir. ı ~:m v~ g%rı ı ~ı~ b pıyadelerle ~ Hakimliğinden: 

t ı. ununun 74 üncü maddesinin Ög·ıe yemeg·ini Bükrea Bel~iye Re- - - ..,;:--- -- ---- -=== muzı a ve . ar sa~:ıyn u kere celb Bu akşam ~·~ Davacı Devlet Demir)•olları ve Li· 
ıc. 1\ aı ı"h 

1 
ik" . f k b :< 1 -= 

1 
ve sevk ~ıleceklerınden hemen "m- eski Çağlıyanda , . 1 "ilh o an ıncı ı rasının · · G eral D b k" ·1 · Kı A k 8 :ı-- ~ rnanlar sletme Umum Müdürlüğü a· ~ı· ettiği ın h kk ··a fana ısı en om rovs ı ı e yıyen r- n ara arsasının bclcrine müracaat etmeleri bu do- Saat 21 de ~ ~ 

ııtıden 
1 

eşru a ı_ mu a aam dar, akşamleyin Türkiye büyük elçisi ğumlu erler kafi gelmezse 335 doğum (J-A;'ki tas eski hamam) ~~~~ t1A vukatı Hamdi Halim tarafından 1st 
~ıh a ınmak suretile kanunun Tnnnövcrin ziyafetinde hazır bulun- Hi 1kineiteşrinl'939 Açılıs\e lularn da mi.iracaat edilecektir. Yazan: M. İbrahim ' Kocamustafapaşa mahallesinde Tar· 
t--~Untnaddeleri önünde sefalet uçu- muştur. Bu ziyafeti bir kabul resmi Fiyatları Knparuf 2 _ Şubelerde toplanma 2'ÜJIU PaMr: Matine 16 de hana sokağında No. 13 de Hasan Nu· 
~au: te_:-kedilmiş bulunuyorum .. ., takib etmiştir. Londra 1 &terlln 5.21 24 lkinciteşrin 939 cuma günÜdür. ri Aydemir aleyhine 39/ 708 No. lu 

~aıı ır!r~gra~~nı iddia eden Os- Rumanya Hariciye Nazın Gafenko, New- York ~: ~;~:~ 129·60 Mezkür günde müracaat etnıiyenler Beşiktaş Birinci Sulh Ilukuk Ilfı- dosya ile açılan (169) lira 87 kuruş 
df!()ltuınacı~kgıL~ik~t nd s~nrak tiistandin~ul d~ sabah İstanbul Valisini kabul et- :~~~~o 100 Liret ~:~~~~ hakkında kanuni muamele tatbik 0 • kimliğinden: alacak davasının yapılmış olan mu-

t h"'t ~ ıını e şır e nez - mıştir. 1oo ı ı F 291475 lunacaktır . il ı:- ıgını tahk. Cenevre ıv çr• r. • · • Evdokimos, Tiri.yandafilos, Yusu- hakemesinde müddeialeyhin ikaı\1et-
'· "aiti .. ız ikat neticesinde Amıterdam 100 Fıorın 69 0075 3 - Bu celbde hiç bir suretle be- •· d K. h 
·~~ı·ı:. nıue~sesenin, kendisine yol - Berfin 100 Ranmark ~ ' del kabul edı"lmı·yeccl'tir. faki: Arnavutköyun e ıreç ane so- gahının meçhul olmasına binaen ila-

ı ... "i Olduğu ..• dik otoritesi ve milli şeref rencide olun - eruk .. ı 100 eeıga • kağında 3 numaralı evde sakin iken nen arzuhal davetiye v l r 
IU;'llnbuı nu ogren . muştur'.. Atına 100 Drahmi 2~-~~;5 r, 4 - Bundan evvelki celblerde be- halen ikametgahları meçhul. w e muame e ı 
~ k\l i§ d . rnı~takası İktısad Müdür- Biz bu memlekette, kanunun fev _ Sofya 100 Lıva · del verip te sevkleri nisan 940 ceı _ Em. Ada kT k t lh gıyab kararlan teblig edildiği halde 
1. lutiltat a~resı nezdinde yaptığımız kinde olan şahıs ve müessese bilmi _ Prag 100 çek Kor. 

1
"
6275 

bine tehir edilen İslam ve gayri is - .. ..ıne r ve ı 1 
a':1. n . san jtiraz edilmemiş ve mahkemeye de 

"il~ 1§ dai · fil +-Hol • • - 1 ~ bed r kdi l . d b Ruştu tarafından aleyhınıze ıkame . li "'Q~ resı m e .. ~ermın yoruz, tanımıyoruz .Eğer Osman Me- Madrtd 100 Pezet• 13.6025 anı c ı na er crı e u kere . . .. d d . gclınmemiş olduğundan meblağı müd 
lı c:~İtıi 'Veye .el koymuş olduklan ne- ricin iddiası bir hakikate istinad edi- Varıova 100 zıou - sevkedilcceklerinden 28 İkinciteşrin olunan ızaleı ş~~. ava~ . a. deabih (169) lira 87 kunı ~ 6 f -
~ll ~a}ı e:cıı. Bir milfetti3 gönderi - yor da Sahak ve Arabyan bayların Budapeft• 100 P•nıu 23.955 939 günü şubelerine müracaatları 16/10/ 939 gunlu celse ıçın tarafı- . .~ . . şun ,o .. a 

1~. aııınde incelemeler yapılacak- BUkr1t 100 Lıy 0.93 ilan olunur. nıza gönderilen davetiyelere mübaııir ız v~ 70 lO ücreti vekAletle tahsılme 
~" - cesaretle söyledikleri gibi böyle olan- Belgrad 100 oınar 2.48 ANAPJYOJEN tarafından verilen meşrubata naza- ve bilcümle masarifin müddeialeyh _ 

~lıı.:'<!alt lnr varsa öğrenmek isteriz. Onların Yokohama 100 Yın 31.045 r tr::' bizce hadiseye iki noktadan yok olduğunu iddia ettikleri kanun Stokhotnı 100 lıveç Kr. 31.0125 • J ran: İkaınetgihınızın m~huliyeti ten alınarak müddeiye verilmesine 
\~t-; te!~~t vermek ve tahkikatı ona bunun hesabını sormalı ve iş kanu - Moakova 100 Rubtı - Dr. İhsan Sami anlaşıldığından; tarafı,nıza ilanen 10/ 11/ 939 tarihinde gıyaben hüküm 

llİ)l ..,_.l ey} UHAM VE TAHViLAT ~it~ - idd· emek 18.zımdır. Müşte- nu da onu müdafaa etmek hesabına Merkez Bankası peşin 111_75 !streptokok, ista.filokok, pnö- tebligat ifasına karar verilmiş ve ve karar v~lmi§ oldugundan tarihi 
~İ71lllla~~sına göre kendisi işinden hakkını kaybeden Türk vatandaşı - Ergani ı mokok, koli, piyosiyaniklerin ı muhakemenin 4/ 12/ 939 günü saat ilandan itibaren 8 gün zatfında tem-

lcı da ~ ~~ber arkadaşlarının nın hakkını süratle iade ederek mev JI peşin JapUğı çıban, yara, akıntı ve 10 a talik kılınmış olduğu tebliğ ma- yizi dava edilmediği takdirde hük-
qı.ı. ltanunliiltüy~ gi~:iş. ~yni za- cudiyct ve kudretini isbat etmelidir. Sivas - Erzurum II cııd hastalıklarına karşı çok te- 1 kamına kaim olmak üzere yirmi gün mün kesbi kat'jyet edeceği ilanen 

ve bınnetice hilkfimet Alilkadarlardan bunu bekliyoruz. Sivas - Erzurum IV ı sirli taze aşıdır_--' müddetle ilan olunur. tebliğ olunur. 

-AZON MEYYA TUZU 
Müferrih _ve midevidir. MİDEYİ ve BARSAKLARI temizler, MİDE ve BARSAKLARI alışhrmaz 
ve yormaz.İN!<IBAZ, HAZIMSIZLIK, MİDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak teınbellijinde, 
MiDE EKŞİLiK ve yanmalarındaeniniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horoz markasına dikkat. 
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GÜNLÜK SİVASf HALK GAZETESi 

idare Veri · 
Nuruosmaniye No. 84 İstanbul 

Telgraf: YENİ SABAH Is tan bul 

Telefon: 20795 

Her Yerde 5 Kurut.ı 

''Asker Türkiye sulh cebhesine iltihak etti!,, 

Son posta ı.c geımi~ olan maruf bir İngiliz mecmuası, Türk - lngiliz
l<'ransız paktının imzası dolayısile millet ve memleketimiz hakkında pôk 

sitayişli bir makal~ ııcşrctıncktedir. 
Londralı mecmuanın yukarıda koyduğumuz şayanı dikkat Türkiye 

haritasile çıkan bu ya"tısı: "Mehmedcik şecaat ve fedakarlıkta daima bi
rinciliği muhafaza ctıııış bir muhal'ib olduktan başka askeri kıymetleri 
deha derecesine varmış kumandanlar t;;.rafından sevk ve idare edilmek
tedir,, serlevhasını tnşımaktadır. 

lngiliz muhaıTiri makalesine: "Türkiye sözüne ve taahhüdlerine sa
dık kalarak, İngiltere \'e Fransa bir Avrupa devleti tarafından Akdeniz 

su 
mıntakasında taarruza duçar olup ta harbe icbar edilecek olurlarsa bu 
iki devlete yardım etmeye muvafakat etmiştir. 

TUrkiyenin bu civanmerdane hareketi demokrasilerin Gamelin, Gene
ral George8, Lord Gort ve General lronside gibi şöhretlere malik olan 
askeri kudret ve kifayetine yeni kıymetler ilave etmiştir,, cümlel'3rlle 
başlamakta ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın askeri kıymet ve meziyetlerin
den uzun uzadıya bahsetmektedir. 

Londralı meslektaşımız Türk ordusundan ve onun şerefli ve kudretli 
kumandanlarından takdir ve hayranlıkla ~hsetmekte ve sayın Mareşal 
Fevzi Çakmak'ın "Hakiki bir asker günün 24 saati de vazife görür,, ve-

\ , 
1 

R U5_YA 

\ 

cizesini kendisine §lar ed.inaıgtnı ve o suretle çalışmakl!ı. oh.iugur~u EJ) 

!emektedir. 
Mareşal Fevzi Çakmak'ı, İngiliz gazetecisi "Ric'at nedir billl' :y 

1 

kumandan,, diye tavsif etmekte ve yazısına şöyle nihayet vennektc0 •
1 

• 

"Türkler askerliği bütün hayat müddetince temadi eden dededeJl 

kalma şerefli bir meslek olarak kabul etmişlerdir. Türkiye Yakınşarkırı 
ve Balkanların en kuvvetli orduımna malik bulunduğunu hakh olaral< id· 
dia edebilir. Bu ordwıun tank, tank dafii lop ve tayyare bakımından teC" 

hizatı da son derecede mükemmel ve kuvvc.:tilc mütenasibdir.,, 
~ 

AVRUPA HARBİNDEN SON RESİMLER 

Norveçle Almanyanm ansuıı ~ Oity of Flint Amerikan vapunınaa 
Almanlar tarafmdan zaptı 

. 
Wilaoyu istirdad eden Utvanyalıl&r eski luulud dlreğlnl kesiyorlar. 

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

Soldaki resim, bir Alman t.ah
telba.Wri tarafından batırılan 
lngiliz Olemcnt ticaret gemisi-

nin feei şekildeki batışını gös • ı 
termektedir. Torpil geminin or-
tasına isabet etini~ ve gemiyi 
ikiye bölmüştür. _______ J 

J'tlll 
Ren boyunda İngiliz cebhcsl.ıın kale kapısı : Beo nehri üzerindeki 1,.. 
köprüsünün başı İngiliz müdafaa hattının ileri karakoludur. ReSİJild~. tiİ 
giliz bayrağı dalgalanan blokhavzla diğer t.ahkimatı görüyorsunu:ı. J(oP 

de d<'mir parmaklıklarla ka1>atılını.5hr. ~ 

~~~ 
Sallibi : Ahmet Cemaledtlin SARAÇOCLU 

. ·~ Ne~riyat müdürü: Macit ÇETİN :3asıldığı yer~ 

~ -- ~ 


