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Milli .~din Tarihi Nutku 
BUyUk Millet Mecllslnin Yeni içtima Devresini Açan 

CUmhurreisimiz Dahill ve Harici Siyasetimizi 
Anlatan Çok Mühim Bir "utuk irad Ettller 

Cütnhurreisimizin Nutkundan Parçalar 
( 

'' BayiJk Mecli•, bl alı Tarh milleti emin olabilir ki Cllmlauriyet ordu
ları emir aldıkl amatı vazifelerini halık ile ifa edecek kıymettedir,, 

"Türkiye Dastluklarma Vefakar, Taabhütllerlna Saıllkhr,. 
"BugUn olduOU gibi y•rın da memleketi"" har.il nuntakası haricinde bırakmay• 
arzu ediyoruz. Mazide olduQu gitti atide de TOrk • Sovyet mUnasabatlerinin dostane Atatürk'ün 

:ı~ -::...::-lçlıMle-w:: Aziz Hat1raS1m 
99yrini aamimt olarak takib adeceOiz. " 

Almanlar Zehirli Şehir Meclisi Dün Açıldı 

derek h\UIU8l dairelerine çekilmişler-

dlr ~u mUtakıb Refet Caruter. Anma Programı 
~=e ~:~=:~:-;:: r Mekteblerde ve~\ 
pılan seçimde 359 rey ile ve mevcu- Atatlrk'ü anmak IPa '*18 .ilt-
dun .ittifaJdle AbdWhalik Renda ri • tlfaler tfttlh ...,., 0 ctlll 
yaaete aynlnufbr. her tarafta matem ~. 

Bu netice U8erine alJoeJar arasın -
da ktlnrilye gelen AbdWhalik Renda "---- • 
ILl sözlerle nyaaet mmiini itgal ey- AnlqLra. ı (A. A.) - Atatürk'ün 
!emiştir: ölümünün yıldönümü olan ilôncitel} -

.. rinin onuncu cuma günü Ebedl Şef'm 
-·~~~-· r.iJ:Jıiıllltll ........ •• nl 11 

Telhr ~ MÇmek mrettle o gün bu malradla *'8 Jlallllv-
hatlrımda ~ 16tfunda bu - !erinde en büyük mfllld mmmrtan 
lunduğunuz. yüksek ıtimad~n dola· başt:ı olmak üzere askeri erkin ve a
yı her birinU.e ayn ayn şukran ve mirlerın ve daireler reisleri1e Parti 
minnetlerimi sunanm. ve Halkevi mensublatının, resmi ve 

Vazifemi ifa ederken bütün arka- hususi teşckkilller uıilmeuıllerinin 
daşlardan kıymetlı müzaheretlerini ve halkın iştirakile yapılacak toplan
eeirgememelerini bilhassa rica ede- tıla. ""'da saat tam 9,05 de, Ati.t~'ün 
rim.,, ( Sunu S bcü uyf...,. ) 

MecllS ikincı reisliklerile idare a -
mirlikleri ve divan katibliklerı için 
yapılan seçimde reis vekilliklerine 
doktor Mazhar Germen, Refet Canı
tez, Şemseddin Günaltay. 

Molotofun Türkiye 
Hakkındaki Sözleri 

tctare bıirlilderine Halid Bayrak 
"Beyuacl,,, irfan Ferid Alpay:ı '').tar Ankara, 1 (A.A.) -:-. B. ~olotof'ua 
din,, , doktor Saim Ozer,. "Manisa,.. ~ütsek Sovyet ~ecliainde iradlwetti-

Di k'tibı.kl . de u . .0 ği raporuo Türkıyeye aid olan ım· 
vaD 1 erıne vedıt '-iZ- la ..a-..a· 

.,.,;;. "Kı...__._ Bek" K n aşagıQ9\&lr: 
6 ..,ren uuwya,. , ır aleli.. "Au- .. _ So~ _ Türk görllfndileri, bn 
tep,, , Kemal Ünal "İsparta,, , Cavid kt akdile netioelenmemiftir. Fakat 
VW'&l "Niğde,, , Doktor Sadi Konuk : görüşmeler, btzt ali.kadar eden bil 
"Bursa,, , Zıya Gevher Etili "Çancı.k- çok si~aı:i meseleleri ayduıl&tmağa 
kale,,. yahud hiç olmazsa bu meseleler üze· 

Aynlmıflar ve söz alan doktoı rinde yoklama yapmağa yardım et -
Mazhar Germen tekrar rdis vekillik- miştir. Enternasyonal siya.at vaziyet 

~Cllilı ~ılıc:ııı 

( Sonu S ÖDCl\ eayfammla ) 

Rusya Bulgaristan
dan Deniz ve Harca 
üsleri istiyormuş 

Gaz Kullanmak • A •• Muhakemesine 
istiyorlarmış Daımı Encumen Azası Dün Başlandı 

Stokholm (Franaızca İstanbul) 
"Sveaska Dagbladet,, guetooiniİ 
Bertin muhabiri •Sovyet Rusya ilı 

ltalya arasındaki diplomasi dllell 
su,, nun neticesinin Berlili siya'" 
mahfellerinde muhtelif tahminle?\ Serbest Reyle Seçildi 

Çok Hararetli Geçen içtimada 
Vali Yapılacak lfleri Anlattı 

t8tanbul Şehir Mecliai dün saat 14 Saat tam 14 de Vali ve Belediye re
de Vali ve Belediye reisi doktor tfttfi isi doktor LAtfi Kırdar kUraUye Çık· 
KırdanD ri~ altında yaptığı top- m•zhı aiaJa(' arasında ve ayakta 

lb ile ~i devresi toplantı- çok -samimi olarak riyaset divanı ve 
larma başl•mıftır. daimi en~Umel;) a.zalarmm ıiyaset ta-
Toplantıda btttttn azalar hazır bu- rafınc:lah namted göeterilmekSisin 

htnuyordu. Bund&n bqka oldukça w tam bir aerbeeti ile intihab oluna
a••ı..ı• bir ••'in kitlesi, llUdi· caimı ~ Vali ve Beledi,e Rel· 

(YUlll 7 •J ..... b- ,... 41oldunDufbll'. ı '-11m1..,.....) 

aebeb olduğunu yazmaktadir. Zann8! 
dildifine göre Rusya, Bul~ 
loyılannda deniz ve hava i1aleri ıs 
temekte, Bulgaristan da bu isteklen. 
reddetmekte ve bazı mütkflllt h1s 
&etmektedir. 

:ttaıya hali haı:irdakl BalairiW. 
tının yerine~ ve ~Is· 
tanm d& dahil o~ ~tiaaıran 
bitaraf bir blok ikame etmeğe çabş. 
ınaktadır. !taıyanm böyle bir pakta 
temin ecJeceği faydalar adei'Bi teca
vUs mtaakları imiş amma Balkan 

devletleri but gQna itim..-..k göa
termekte ve he~ bir taahhttd 
altına girmele )'Ulll"''"tlrta ~ 

(YU1111"6) ler ... 



Sahife : ı · YENi SABA-ıt ---n 

VAHiDETTiN 
No.: 94 Yazan : M. 81FIR 

Damad Feridin Yalıaında Yapılan 
Liman· . Hamal
larının Dünkü 

Yeni Bir Fesad Toplantı&ı 

Yeni Sabah 
Abone Bedeli 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kuruı 2700 Kuruı 
750 » 1450 > 
400 » 800 • 
150 » 300 » 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600, ·aıu ayl.ıiı 

1900, üç aylıp 1000 k~. 

Adres tebdili için :J1rmf beş kurualuk 
pul göndermek lhımdır. 

Diin Vali ve Belediye Reisi doktor Lfıtfi Kırdar, rektörle bir~ok doktorlann ,.e Tıb talebesinin huzurlle Haseki hastahanesinia eni kısın 
tır. Soldaki resimde rektörü nutuk söylerken görüyorsunuz. Salda düıa işlemeğe ba§lıyaa Bertin • 1staabul ha\ '& hattmna ı~ yoıt:U: = : 

mekt.edir. 

DAVET 
lstanbUl Oüınhuriyet Müddeit',,ıft' 

miliğinden: 

1stanbulda bulunduğu a~ 
Bafra Hukuk Hakimi Mehroed P" 

nin memuriyetimize müracaaU· ~ 

=======::::~ 
TAKViM 

358 H.Ramazan 

------------------~--



._ yıı,,:ı-.ı · a._aAM" 

Amerikada 
Bitaraflık 

Kanunu 
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Milli MliCADELEDE AIZA_ TEVFiKi 
·ıTtRAFLAI 

BiBlmRiR'Afil 

XNilfi. Üniversite Neşriyatı 
Sergisi 

a 
il Yaz•n : KANDEMiR 

No.: •• YAZAN : it. YALKIN 

Tilrk Kadınlarının Göaterdikleri 
E,siz Bir Kahramanlık 

12 Sene Hapse 
MahkOm Oldu 

Tefrika No. e tnkılan müzesinin iegal etınekt' 

B • 'L • • ~ ~L AT• U • olduğu Beyazıd medresesinde terdi' eni .IRlnCI ""/eTRGf l91lfdnlnl nal~ edilen nevşriyat lel'gileı'inin blJ, t 

B . v J. l r l J. d ·ı çiincilsü oluyo~·. ·cti-
Bir sene kadar evvel, bir gece, ır n.auın a LV enaır , er 1 11ki "Harf İnkılabı Seı·gisi,: 1 

• 

Mahmud Nedim isminde bir toför, Matbaamızın açılışından evvelki-~ 
metre.ei Despina ile Galatada Domuz l tin. . . . .. rab harfli neşriyat ile bafb1--· 
sokağında beraber yürürlerken ara- §te o sıralarda akraba ve taallfı - ye ımtiyazıdır, dedi. Bazı derın hu- 1 Müteferrika İbrahim ve Said Efdt 

Aydın ovasını yakıp kavuran §id- Hakdan nusret ve muWfariyet dile- lannda çıkan bir atız kavgası esna· kat beni bu avarelikten kurtarmak zünler ancak şairlerin imtiyazıdır. dilerin ilk basmalarile devaın --
detli bir güne§Üı altında devam et - mekte bulunan Baltaköy kadınlan a- llDda Deepina Mahmud Nedime ktif- için Darillmu&ılimat Müdiresi ve Ter- Unut yavrum! Ben <k unut! .. Bu ve nihayet bugünkü matbuatıJll1..,. 
mekte olan muharebeyi, ileri sUrülen ramnda ansızın bir kaynaıma, ardın- rettlkten sonra: biye hocası ikinci şefkat nişanını ha- ölümlü dfüw.yda. I tekamülünü gösteren eserleri bit~ 
bu kuvvet de bilsbiltün ateşlendir - dan da bir konupna olmUfbı. - Senin kedi kadar bile yüreğin iz Ayge Sıdıka hanımla evlendirdiler. Her cefayı unutmaktır bizler -için,T7_ya topla~ıştı: ~~t~Zlll ctlY 
mişti. Biraz sonra da, Denizli polis Kahraman milletimizin bu difİ u- yok!. demiş, bunun üzerine Mahmud Bu hanımla zaten uzaktan karabeti - teselli yuz on senehk tarıhını pek güz.el 
k~~liğinden istifa ile memuri - l~an, TUrk ana, kız ve gelinleri, P.- Nedim Despinayı çakı ile yaralıya~ak miz vardı, beraber büyümüştük. Sonbalıann matemini gö::le.?'imde. ]andırmakta idi. • 
yeti gıbı hayatını da yurdun hali.sına hıdi oldukları bu kanlı savquı karşı- kaçmış, Despina, vak'a mahallnıe Filozof· okuma!.. İkinci sergi Türk Tarih KurtJI' 
nezre<len Ödemişli Hamdi efendi ku- sında, Cihan Harbinde Irak, Filistin, gelen polislere kendisini MahmuJ H 1: ed l' . ? d" . . neşriyatına hasredilmişti. ~ 
mandasındaki Denizlinin gönWlü ba- Kafkas, Rumanya, Galiçya, Çanak- NedJmin vurduğunu söylemi,, kaldı- k lktı ~a ~m mık" ~e .ayağ~ Ve gıttı, gramofonu kurdu, sonra başında gelen "Ti.irk Tarihinin ~ 
bayiğitleri de yetişmiş, zaten lehimi- kale cephelerinde, kanlarını döktükle- nldığı hastahanede ölmüştü. a · t mb. 

1
b!u ık, nı~ mt ı- çalan zeybek havasına uyarak, kendi Hatları eserinin mü~veddeleriJl.İD aıı: 

h be · d k · to rak - k zacım ve er ıyem ır ço acayıp e- kendine Aydın efelerine taş çıkartan " · _..;~ 
ze cereyan eden mu are nm e §e - rı p lara karışan evladlarını, ar Bir iki gün sonra yakalanan Mah- sadUfl .. il d h l' .b te . . ' . . _ rinci sedsi altmış il~. ikinci seı-
li büsbütün değişmişti. deşleriııi ve kocalarını hatırlamışlar, mud Nedim de mevkufen adliyeye 1 er yuz n en ay ı garı sır- bır kıvraklık ve çevıkhkle oynamaga kırk üç, üçüncü serisi de on be§ f' 

O gUn Tellidede ve Telsiztelgraf isimlerini yürekleri sızlıyarak rah- verilmi§ti. Dün, Mahmud Nedimin er altında kalmıştır. Ben _gayet ser- bqladı. tUdden ibarettir. . 
sırtlanmn müstahkem mevkileri ö- metle anm•tl•rdı. Onlar da, bu ayn- muhakemesi birinci ağır ceza mah- besh t ve serazad yaşamaga alıemış, Yerine otururken: Kafi derecede bilindiği için tafSI~ 

ünd k . b kanlı uh be yüz et lık +-ı · il · · · in w . . . . . . em ana tarafından hem baba tara- - Hauat iı:te bu ~J·yordu w . . . ooiel' n e ı u m are , y - •~erı e yanıyor, ıçın ıç ag- kemesınde bıtirılmış, Despınanın ken ' ., !i •• •.ı • vennege lilzum olmıyan Pırı .ı-
miı beşinci alayın kumandan vekili lıyor ve kıvranıyorlardı. dimne küfretmesi takdiri tahfif se - fı~d~n dağlık adamların evladıyım. Sord~?1: "Kitabı Bahriye,, si ile "Aın~ 
binbaşı Hacı Şükrü Beyin idare ve Bu, sızılı yürekli analardan biri, bebi olarak göz önün'! alınmış ve 1 Büyük babam Ahmed Durmuş Bö - -. ö~~ımden korkar mısınız? haritası gibi Tarih Kurumunun ci6' 
kumandası altında devam ederken, sabahdanberi döktüğü yqlar ile ısla- Mahmud Nedim 12 sene hapse, mü- liikbaşı isminde bir sergerde ki, Yu- Gidd,u: den iftihar edebileceği iki es~ 
Umurluda bulunan binba§ı Hakkı Be- nan çevresini gözlerine bastırmış ve ebbeden amme hizmetlcrınden mem· nan iRtiklali tı (lı::> '"ımanhlara karşı ya - N~ korkarım, ne korkmam. O- başka Kurumun neşriyatı isiJlll~ 
yin müfrezesi henüz harekete geçmiş haykırmıştı: nuiyete mahkum edilmiştir. man harbetmirs Debreli bir kalı ı. na ne gıt,. bende?. u:zak~aş, derlm, ne j yazılı kitablara inhisar etmek_~~d 
ve harbe iftirak etmiş değildi. Çiln- - Ne duruyoruz nineler, bacılar, ÖIUme •ebeblJet veren 1'ürklUı'. d? gel-~nı al. Ölum gehrse yalnız be- - Anadolu Beylikleri: ItP-" 
kü, binbaşı Hakkı Bey, verilen karar kızlar? .. Erkeklerimiz, düşmanın bu Kendim de, evvelce söylediğim gibi nı d~ı.l papı.ıçlarım~ da alsın gitsin. Hakkı Uzunçarşılıoğlu. 
mucibince, taarruza iki gün sonra yaman ateşi, güneşin yavuz sıcağı çocuk m•nkOm olllu ilk çocukluğumu tabiatın kucağında l Vaktını beklı~~ceksı~, .nıutla~a. gele- - Yakınşark: Şemseddin GuoV 
ba§lamlacağını biliyordu. Menderes altında Türklüğümüzün ve Müslüman Bir müddet evvel, Taksimde Sıra- büyüyerek yaşamışım. İkinci çocuk -1 cek olan Azraıh ne gozhnde büyüt, ne tay. ~ 
köprüsü başına yapılmak istenilen&.- lığımızın şerefi uğruna boğuşurken, servilerde ayni apartmanda oturan luğum da Geliboluda pek rahat ve ı de davet et! . . . - Türk Bayrağı: Fevzi Kurtoil"° 
nf taarruzla vaziyetin de~~i~n·i-~~ bizlere buracıkta dinelmek yakışır Jozef ~e. Pariko isminde 15-16 yaşla- serbest geçmiştir. Bilhassa babamın Başını denıze çev~rdı, d~ldı, .~zun - Mısır Tarihi: Yusuf Ziy~ öt-B!, 
muharebeye mecburen gırışıldigını mı? Hadi kalkın hele. Birer desti su, rında ıkı arkada~ kovboy oyunu oy- ı terbiyesile kendimi bilmeğe başla _ , u~u_n daldı ve kcndı kendıne soyler l - Kuleli Vak'ası: Uluğ tgd~ 
haber alamadığı için de tayin olunan birer çömlek ayran, birer çanak yo- ı narla.rken Pariko kazaen Jozcfi ta- mıştım ve 0 bana hiç bir vakit fikir- . gıbı: ~ . - 1bni Sina: Hayatı ve eseri~,..~ 
günü bekliyor, tertib olunan beyan- ğurtla birer çıkın somun iletelim banca ile başından yaralamış \'e ölü- . . ' . ı - Yalnız lutfetse de, Azraıl aley- ı dair muhtelif yazıları taşıyan bil)~ 
nameleri alakadarlara irsal ve teb- bu yiğitlere. müne sebcb olmuştu. Hadise şöyle ı c~ ~·e _ıtıka~ca t_a~yıkte bul~n~a?1ıştı. hisselfım, yurdumu bir kerecik, bir bir cild. 
. . . . . . . k . . j Bılakıs daıma ıtıkadımı fıkrımı her 1 son d •f k ı ·· ed t ·f . . · b"'" • liğ ışı ıle meşgul oluyordu ki, bunun Bu candan hıtab, anaları ve nıne- \'U ua gelmıştı. ' ' .. ' . · c acı o sun gorm en, eşrı Tarıh Kurumunun faalıyctı --..-

da "hnnn lm affak' tl t 1 · ba 1 k 1 . .. . n~ olursa olsun serbest soylemcnıı etnıest! Y'lkama yapışın· . , y k. . 1 . h. . ~nl'" llG9"rı asını muv ıye e e- erı, cı arı ve ız arı o anda coş - Bır pa?.ar guni.ı, Jozef babasının t 'k b"h d d' · • asa·· 0 sa. ara ın ısar etmemektedır. ~--...... 
• tm•..+; t k.. d w k 1 . eı:wı v~ ten ı e er ı. T 'h K . d 1 . ---"i,_-

mm e ıs"-'· urmuş, oye ognı oşturnıuştu. ş- tabancaı;ıle kırbacını almış, taban - ı 1 . . Yu~aın<ık ,lt.di.</üı seferberlikte arı ongresı o ayısıle neŞrc:u- ıı· 
Aydın İngiliz mümessili Mister te görülen kaynaşmanın, işitilen hay- 1 canın kurşunlarını boşaltarak arka- .. ~~c bu .tesırat ve t~:bıye altında Ö!iin: Tıer ııc/cre dii§r.ıı kuı"adır. yilz küsür etildU de ilave etnıek 

ffodtler'in, mutasarrıf Beyin, Aydın kınşmanın sebebi bu idi. Biraz son· daşına vermiş, Pariko da bir iki de- b~yuy~r~ bır. ç.ocuk tabu olarak be - ,.. . w w zım gelir. ., 
Rum despotile mukabil kuvvetler ku- ra, destilerini omuzlıyarak, çömlek- 1 fa t.etiği çc>ktikten mmra tabancada mm gıbı yetı~ır. F ılo:wf ınısunca. ona, dogruluguna Fazla olarak Kurumun, onuJlC . 
mandanının ellerine birer beyanna - lerini kapan, çıkınlannı koltuklarına kalan bir tek kurşun patİamış, Jozcf Şuradn aklıma bir şey geldi; bütün ıi~n~ rttiğim sözii. söylemekten ken- sayısı intişar eden bir Je "Bclletell•1 ~ 
me verdirilmişti. s~kıştıran bu dişi aslanlar, kafile ka- başından yaralanmış ve kaldmldığı gençliğinde hlikiı~et ~t.ori~es~ne .ka:- ı dımı nlamadım: . . _ vardır ki her biri çok değerli ırı.ırı' 
Fırka kumandanı, vaziyeti nazarı fıle savaş meydanına koşmuşlardı. hastahanede ölmilştii. aı gelen ben. garıb degılmı kı, hüku- , w - Keşke, d~clım , kıtablarınız, ka- lelerle doludur. 

dikkate alarak, bu müfrezenin de Türk yurdunun, Türk istiklal ve şe- Muhakeme asliye ceza mahkeme _ met konağında dünyaya gelmiş bir · gıdlarınız \'C fı lozo.fl~rmızla başbaşa Bu üçüncü sergi de üniversiıeoJ' 
derhal harekete geçmesi, şehre şark refinin koruyucularına, yalnız su ve sinde devam ederken Juzcfin ailc.;i cı.damım. Gençken, 1285 senei hicriye- ı kalsaydınız dn polıtıkaya hiç karış- ı zin 1939-1940 ders yılı başlangıcı 'ft' 
istikametinden taarruz etmesi lüzu- ayranla yiyecek değil, kuvvet ve gay- çocuklar arasında mUnafcret oldu- 1 s~ ramazanın~n 23 üncü sabahleyin tu I m~saydınız' Memleket ~ir alim ve silesile hazırlanmış bulunuyor. 
muna dair olan emri, binbaşı Hakkı ret de dağıtıp saçmışlardı. Hem de 1 ğtından Parikonun Jozefi kasden 51_ 1 ludan on ~~kıka e~el Meriç nehri kı- şaır kazanmı.ş .olurdu, sız de bu ka- İstanbul Darülfünununun il~ 
Beye. ulaştırmak vazifesini, o ~ırada avcı h~ttmda ve ateş altında. ·ı dürdüğünil iddia eylemiş, bunun Ü· ·ı yı.sında kaın_ Cesn ~ustafa Paşa hu_l dar :~ekmezdınız. .. . . dan, 1stan~ul Üniversitesinin kUrııl; 
nezdınd'! bulunan Aydınlı Ferıd Be- lçlermde, şehidlerin tufeklerini ka· zerine muhakeme ağırceza mahke- kumct konagında dogmuş olmamı ha- . Fılozofla bu ~okta uzerınde bır hay şundanberı geçen beş sene zarfıtl • 
ye vermişti (1). Bu suretle, Umurlu- pıp erlerin arasına katılmak, hücum- mesine intikal etmişti. ı tırladıkça, kendi kendime: "Behey h konuş.tuk, hır sürü münakaşalar neşriyat vadisinde elde edilen ırı:., 
daki kuvvetlerimizin bir an evvel lara karışıp düşman üzerine atılmak Dün bir'n . agı· hk . adam, doğacak başka yer mi bulama- ettik. Nıhayet: · vaffakiyctleri gözönilne koylll ..na 

h be . . kl . . ed' . . k h w ı cı r ceza 111a emesın- d 7 1 <l' 
1
. Tal', ded' . · O . bi1" ..... ar ıştıra erı temın ılmı§tı. a ramanhgım gösterenler, bu suret de Parikonun h k . f 1 ın . . ., cer ım. - ı. . .. ı. gerek nıversiteliler gerek • 

" . d ç· ç· t l 1 Tü' kl" w.. . .. .. .. .. mu a emesı ne ıce en- .. . . - Talihin man" 1 kt ·c ·1 . . k . ·r d ı · ı.~ .. ,.ynı zaman a, meye ve ıne e - e r ugun yilzunu guldurenlcr de m·ış kası'd sab·t .... 1 d ' -· d Teessuf ederım kı benim yaradılı- ... sını an ama :a maarı çı er ıçm ço ıstı a e ı o . . . • w. . . , ı goru.me ıgın en . . . ' . .. lilk k' , .. Ü . . . • . . f .ıı 
grafhanesı vasıtasıle de ~ug!ada ~u- , yok degıldı hanı. Çok, hem pek çok- mahkeme. Parikoyu bir sene hapse, şınıda ve yetışışımdeki hususiyetleri guç ~e ı;orum ~sta~.. . . tı:. nıve~sıtenı.~ ~~ddı ınkı§B. 1 e-
lur.o.n tabın· kumandanlıgı ıle mılll tu. Onlar Büyük Harbde de ne hari- 20 ıı· ra P" ... cezası 800 1. t . t lstanbul muhiti mekteb idareleri ve - Rım çckmemış kı ... Talıhın u- karıiır. Gozle gonıluyor. İşte nıaJl{lt 

, ,ı •• , ıra azmına ' · , d k · · · · · ek • 
heyetıt>re .d:· depolarda ~ulunan cep- kalar ya.ratmışlardı. Cephelerde ko- ve 30 lira avukat ücreti vermeğ·! tabii o zamanki hükümetler anlıya- m ı ın ı ' e : mo rntı_k bır kanunu yok- , vf ınkışafını da gö.ıle görrn 
hane ve flılahlann en serı vasıtalarla ı şan ve dlişmanla boğuşan erkekleri . mahküm etmiştir. Ancak p .k mamışlardı. Yoksa hakikatte hiç te tur. olsa bı le ~nu bılen yoktur. Talih, satı: 11 
en yakın yollardan köprübaşına ye- nin yokluklarını ihtiyar.- de<le ve nine- sucu işlediği vakit 15 Y ' arıb~~~n 1 kötü bir adam değilimdir. Benim bü- k.ınunun ~evkıııdc \ 'C haricindel<i zu· ' Üniversitece bastıı-ılnn k itablar~ 
tiştirilmesi ve civar köylerde bulunan lerim~. küçümencik yavru ve bebek- 18 · yaşını bitirmediği · aş;nı 1~ ~r ı~ 1 

tün kabahatim serkeşlik, nizam din- ı hurattı_r,_ ışte o kadar. sayısı 99, profesörlerin kendi hesı;J 
silahlı ve silahsız gönüllülerin de bir lerine duyurmamışlar, onlara yok _ dan· hapis müddeti 6 an_ adş~ . 1ıgı_n_ lememezlik, hulasa otoriteye karşı a- - Sızı politikaya sürükliyen bu larına bastırdıklan da 86 ya b3 

ı .. d ·ı . }" 1 , aya ın ırı mış ı zuhurat: r b" l"kt l. ld w an evve gon en mesı uzum arı e- ı sulluk yüzü göstermemiş, kimsesiz- tir. silik .. başıma gelen bütün sıkıntılar • a ge ın ır ı e anet edelim. o uguna göre tam 185 tir. 
lıerr.miyetle bildirilmişti. Aynın de- lik acısı ~ektirmemişlerdi. belfihr hep bu yüzdendir işte. ' -~oca ak sakalını sıvazlıyarak bir 

1 

Bu ders kitablannın yanında ~ra: 
mi:-yolunun şimalinde bulunan dağ i o günlere kadar ellerine almauık- Bir katıl dah• mahkOm Ve tilozof· "her QI' • t k }ti. mıı<ldct tlalgın dalgın düşünen muha- fesör ve doçentlerin hususi nefr~:!!, 
k " ı · N oldu ' Y"yı unu ma a- tal - ~ k d b )lw-

oy. erı.~e ve aynca ~ azilli civarın - ları kara sapanlara sarılmış, tarla- , . .. . zımdır! .. ,, diye ilerlerken ilave edi - )Jm, ag1r .~~ır .. o~u~tu.: ; tı.ııa a ir yer ayrıldığında~ .. 'O" 
dakı koylere de aynı tebligat yaptı- larını sürmüş, tırmıklamış ekmi 1 Bı.r m.ud<let _e::eı, Erzıncanh Ha - yordu: . -:- Bcıı duşun urdum kı; memlcke- , nın uzun koridoru bir çoğu bırıb~ . 
rılınıştı. Bilhassa, milli hedefin Ay· biçmiş, harman etmişlerdi'. Yaln;~ san ·~~ınde bırı~ı, Gala tada kahveci _Bir yerde şöyle yazmıştım . "Bu tımızde ıslahatı siyasiye ve içtimai- den değerli olmak üzere lebaleb Jcly
dmın işgali olduğu da, münasib va· jkendilerini deg~ il hepimb:i de .,,, ,· lsmaıl ıle mctreşı olarak y:.ışıyan kız dünyada vicdanını r h •. t · k 1 yı ·yc meydan açılınca elbette bizim i- tabla dolmuştur. Bunları burada~-.. .. • °"\:ın- k d · E · 1 .11 a aı.sız e meme cJ ,. • 1 1• w . • 'Jt;1 · 
sıtalarla butun halka anlatılmıştı. dirmiş ordularımızı ve · ıı t . . . ar eşı smayı, smaı e metres o- ı için ne mümkün . k ca.ımız a e umum kabul olunacak- maga ımkan olmadığından karı 

Ge.rmencik ve civarında bulunan bcslern'işlerdi Hizmet ve f:ıa:fı~~~~ı turduğu ve bu yüzden çıkan kavgada sarho" ol çalı.::ab~~- yap, .1hıy . u.yba. yat, , tır. Ve Tiirkiyeyi berbad eden hafi- mize sergiyi gezmelerini tavsiye t' 
k b· ı k ti .. . f b . a ·ı k d ' . .. . • . - " , .., ırscn zı nını ır me ı ycl'k r .. . l" . . d . 

mu a ı UV\'e er uzerıne ırsat u- rı bununla da kalmamı§tı. Diğer ta- en ısıne kufrettıgı ıçin bıçakla ya- raka sardırıp bir fikir il 1 I ı eJımı, zu um ve ıstıbdar mu- erız. .-"" 
lundukça sık sık taarruzlar yaptınl- l rafta yav ve kı<> dememia 

80
g-uk e . ralıyarak öldürmiiştü. lsmailin mu- yapabilirsen şiir y f·ekmteşbgu 

1
et, hak.kak kalkacaktır. O zamanki ide- ............ --.... ,,.. .. _____ ... 

• d . 1 b d lm .. 1 , ~ 'fi• v h k . . . . w ap, a a azı arı alim. d . t • tl V f t 
ması. emıryo unun o.~ uru ası lu- 1 sıcağa ehemmiyet vermemiş, yettiği a ~mesı -~ırı~c~ .agı: ceza mahke _ gibi yarıma: Eyvah ben bedbahtım, . ız e m~şru ıye e .. başlıyarak, e a 
zumlan da, o sırada Sökede bulunan develer beygirler sürdüğti' ka...,l'lar mesınde dun bıtırılmış, karar tefhim varın büsbünün bedb ht 1• • d. nıhayet en mukemmel hukfımet şekli Emniyet Sandığı memurıarııı~ 
f k k - h b' S 1. h dd' ' o·· d'l · · J a 0 acagım, ı ola ti h · tt k .... O' ı.r ·:ı e~ am ar ı. a a a .. . ın ve mev- ve arabalarla, canını ve malını feda e ı mıştır. ye düşünme. n c m urıye e arar kılmaktı. Bay Mümtaz ile Eskişehir ffav'j,; 
k~ ~u.m~d~ı Bınbaşı Saıb Beylere ederek, cephelere erzak ve cephane Mahke~e, Hasanın, kardeşi Esma- _ Siz bu tavsiyenize uyahiliyor (Devamı var) kulları Dr. Bay Suphi Arın ba etti' 
bıl~mlm~ştı. .. taşımı§lardı. Sırasında 0 ağır yülderi nın .. lsmaılle .m~tr~~ . olarak yaşadığı- musunuz? • Bir T• in ~et Arın 1 - ~ı.- 939 da vefat_,,.,. 
~ edakar ve kahraman mufrezele- omuzlayıp sırtlamaktan, dağ ve ba- nı ote<lenberı bıldıgı ve evlerine gi - _ Bazan ... Evet hazan da olmu • l ta b 1 Deft J ğınden cenazesı 2 - 11 - 939 pe~ 

rimizin gerçekten büyük bir azim ve yır aşmaktan da sakınmamışlaruı dip geldiği için bunu tahrik sebebi o- yor. f t'h~üı n u .
1 

. erdarlığa muamele be günü Kadıköy Mısırlıoğlu ~· ,.ı-
cesı. ret ile yaptıklan taarruzlar kar- Varolsunlar yiğitlerin yiğit anaları. larak görmemiş, ve 22 sene hapse Durdu, biraz düşündU: t ~ ver~ı en. tahakkuk memur- türk sokağında 15 No. lu evdell • 
§ısında, mukabil kuvvetler de büyük Umurludan ilerliyen binbaşı Hakk~ mahkum etmiştir. Esmanın Hasana _ Çünkü keder ve hüzün . . _ ~gu·n~ aynı d~ıre m~murl~?dan dırılarak Karacaahmede defnedJll 
bir inad ile diretiyor ve mevzi ve Bey kumandasındaki kuvvetler· . küfrettiği sabit olmuş, bu cihet de ---- ınsanı urı pan terfıan tayın edilmıttfr. cektir. Mevtaya rahmet dileril-~ 

k ·1 · · h f ımıı ~ 
mev ı erını mu a aza ediyorlardı. de, 0 gün geç vakit, mukabil kuvvet- takdiri muhaffif sebeb olarak göz · Yak•l•n•n eer•rcll~r p y · ı 
~aki~ ~ğleyi bulmuş, sıcak şiddetini !erle temasa gelmişti. Kepez sırtları önüne alınmış ve H~Kanın mahkfmıi- Şehremininde Ereğli mahallesinde artide apılan çtima 
~ilsbüt.un ~rttırmıştı. H~va, tene!- ıle Aydın ve Nazilli yolunun iki yan- yetı 14 sene 8 aya ındirilmiştir. 14 numaralı evde oturan arabacı Ra-
fus edılemıyecek kadar agırlaşm1'tJ. lann~ muharebeye girişmialerdi. Fa ~ 3S 38 

H' u h · k "' ifin evinde bir takım sabıkalı kimse-
ıç ı P esız i, bu kavu - kat, bu temas Tellidede ve Telsiztel- Ba~ından J•r•lanl(ı 

rucu ve bunaltJcı sıcaklık, sabah· graf ıurtlarında sabahdenberi deva P w leri toplıyarak esrar içirdiği emni -
danberi didinmekten, boğuşmaktan etmekte olan muharebe UT.er· d im angaltıda Sungur so~a~nda 60 yet direktörlUğtl kaçakçılık bürosu 

1 lm ın e, e- numaralı evde oluran Alı Şışlide lk-
yonı mıyan, yı ıyan erler ve yiğit- himize bir tesir yapmış degwildi Ora bal t k 0 memurları tarafından haber alınmıı 
)erimizde te . . . h d . . apar manı apıcısı smanın at- ' 

.. sırı~ıı, em e pek şid- dakiJer, yine şiddetli bir mukavemet tığı bir taşla başından ya 1 Raifin evi birdenbire basılarak bira-
detle göstermege başlamıştı. Susuz- gösteriyor, fedak8.rlanmızın taarruz- suçlu yakalanmıştır. ra anmış, rama yapılmıı, şişeden yapılma bir 
~~tan. yanıyor, kdıvranıyo~lardı. Fa- larını inadla önlemeğe uğraşıyorlar- VU ..1.g d ı esrar nargilesile esrar, eroin ve bir 

a • yıne savaşa evam edıyorlardı. dı. Cüu r•n I ı mikdar afyon bulunmuştur. Esrar 

Türk kadın ve kızla- Vakit, ikindiyi bulmuştu. Mukabil Çadı.~·cıl~rda Bodrum. hanında otu- çekmek üzere toplu bir halde evde 
rının fedakarhğı ~.a~f~k~~~r de cidden çok yorulmuş, ;::n ~I~se~~k~:n, :ynı h:nda başçı bulunan Suphi, Hamdi, Alleddin ve 

. . umıdsızlıgın verdiği son bir cüretle ayrının u nın a yar ım eder - Ahmed isminde dört ki i d 
Tam bu esnalaıda, sabahdanben tehlikeli bir teşebb.. k iken, kaynar su kazanı üstüne dök"l· ş e yakalan-

devam etmekte olan bu kanlı harbi dı Tellided rtl use o~ulmuşlar- müş vücudünün muhtelif yerl . u mıştır. Bunlardan Hamdinin üzerin-
b"' ·ık b' t ekk"il . . ' · e sı arının agaçlık ya- • enn - . 

uyu ır ev - l ve ıman ıle sey- maçlarından ansızın .1 • U d"kl . den yanmış, Cerrahpaşa hastahane- de de aynca bır miktar eroinle afyon 
retrnekte ve mücahidleıimizc Cenabı bir kuvvetle v 0 .. ru··k Aıl~rıefs r uk er~ sine kaldınlmı§tır 1 bulunmuş bu maddelerle beraber 

• ı ıe e ve omı · ' 

(
l) . • ser Hamdi Bey müfrezelel'i arasınd K~lb sektesi hepsi adliyeye verilmişlerdir. 

Ferid Bey Aydın eşrafından- buldukları b" ecl"k · . a 
dır. ı.um tııii.cadclede ) 7 t z ·ı h 'k' .. ır g 1 ten ılerlemışler, Edirnede Bostan pazarında otu- Yaralanma 

nu ı e ı cep· er ı -ı mufrezenin yanla 45 1 d 
hclcrda buluı:mu.g, hizmctıe1·; maddi rile?ini t el d 'd ed k . rını ve ge- ran Y~6 arın a Samuel oğlu Şatez Kasımpaşada Ahmedin kahvesinde 
ve manevi fedakarlıkları ile u' k : dı 1 1 ece bır vaziyet al- hastalanmış, evvelki akşam Edirneye yatan H aydar oğlu Necib Taksimde 
t t~ı rrüd . erçc - mıştar . Akıllarınca bu hareketi "t k ti 
en : e .etmt.j çok kıymetli yu1·d hilcum hattımızı biraz olsun . e, ~ me . zere trene binmiş ve yolda bir kamyonun arkasına asılmı§, bira ;t; 
sevcrlcrdcndır. ilerde hizmetlcrjnden k'l k b . . gerıye l ölmUştilr. Yapılan muayenede kalb sonra dlişerek yaralanmış, tedavi c-

iJah de w. çe ı me mcc urıyetınde bırakmak 1 • • d .. ıa · · w., j 
ayrıco. , ~e weuız. >jatemişlerdi. (Devamı var) ~JK~~sıntenı·o edl!giul ~nl~şılmış, cesed jdilmek üzere hastahaneye iÖnderil-

. aı esıne e8 ım mıştır. Jniltir. 

Dün Parti merkezinde Vali Lôttl Kırdann riyasetinde bir 1ç.- 1'_ 
nu~tır. İçtimada vaU muavinleri de hazır bulunmuştur. ResiJD Jç~ ,r 

rasmda almmııtır. 
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Milli ef lnönünün Tarihi Nutukları 

Maarifte Tekamül: 



-a 
YENi ISA8AB 

İtalya-Yunanistan 
Anlaşması 

Galata Cinayeti 
Faili Yakalandı 

lloma, 1 (A.A.) - Havas ajansı- Geçen hafta gece Bankalar cadde-

IWdfe: 'f 

Almanlar Zehirli Gaz Kullanmak 
istiyorlarmış 

Londra, ı (A.A.) - Hava Neza· İngiliz Bahriye Nazmrun Beyan~b Son Atina Oyunları 
Etrafında Bir Mülikat 

nın öğrendiğine göre, İtalya ile Yu- Rinde polisler üade veremiyecek ka
nanistan arasında ademi tecav:U dar ağır surette yaralı olarak bir a· 
paktının akdi gecikmiyecektir. !tal- dam bU:.nuşlar, yaralı, kaldırıldığı 
yan diplomasisi bu paktın iki mem- Senjorj hastahanesinde ifade vere
leket arasında Arnavutluğun işgali meden ölmüş, ert('Si gün teşhir edi
ile hadis olan bulutları dağıtmağa ve lerek ölünün Tophanede dikim evin
Avrupanın doğu cenubunda barışın de çalışan Rizeli Ali olduğu anlaşıl-

reti bildiriyor: Loıidra, l (A.A.) - Winston Chur .. 
İngiliz bombardıman tayyareleri, chill Alman tahtelbahirlerinin lrlnn· 

dün Fransız topraklan Uzcrinde düş- danın garb sahilinde sığınmalarına. 

T k G··ı·· E k• Ati t s •h K tahkimine hizmet edeceği kanaatin· mıştı. a ımı 0 uren S 1 e emı ' azanı- dedir. 
1 

Polis, geceli gündüzlü yaptığı tab-

man bombardıman tayyarelerile ilk ve oradan ia.5elcrini temin etmeleri· 
defa olarak temasa girmek fırsatını ne mani olacak tedbirler hakkında, 

lan Muvaffakiyetin Başhca Amili Olmuştur ltaıyanıarın dostane =~: ~:n~~::~~~~~~u~~~e~::cı! 
bulmuşlardır. Tayyarelerimiz, yük • Sir Davidson tarafından A\ aın Kr..· 

sekten uçan iki düşman tayyaresine marnsında sorulan bir suale verdiği 

b
• . t• yürümüş ve üç dört kişiyi zan altına hücum etmiş ve bunların birini dü - cevabda, İrlandanın kara sularındru:ı, 

Basarabia vapurunun zarif salo • -~ 1 r J8S 1 almıştı. Bunlardan, yine Tophanede- şürmüştür. Diğer düşman tayyaresi yalnız lrlanda hiikumetinin mesul 
nunda büyiiklerinin nasihatlerini bü- , Ankara, 1 (A.A.) - 'r!aoer aldığı- ki dikim evinde Alinin ustası Rizeli bulutlar arasında kaybolmuştur. olduğunu söylemiştir. 
tün kulak kesilerek dinliyen ve Türk mıza göre 29 teşrinievvel Cümhurıye: Şükrünün katil olduğu anlaşılmış, Almanla. Zehirli Gaz Atlas denizinde dolaşan Alınan 
nıilli takımı azası olmak §erefini ka- bayramı günü Roma radyosu evvela Şükrü de, irad edilen delail karşısın· Kullanacak !lı ? deniz üstü gemilerinin Deutschla:ıd 
tanmış yirmi be§ genç, eimdi kafile ~k İstikla~ marşını çalmış ve sonı:ı da c~rmün~. daha fuJa inkar ede - Berne, (Fransızca İstanbul) _Bir tipi iki gemiden ibaret olup olma • 
başkanlarından umumi talimat ala • Turkı:e neşrıyat .?'~pma~ta ol~ spı- ~~ı~. ve ıtıra~~a bu!urunuşt~r. Ka- çok gazeteler ve müteaddid hukukşi- dığı sualine de Churchill şu cevabı 
caklar. ker, bayramı butun Türk mılletine tılın ıtırafına gore, cınayet şoy)e ol- 1 } Ak• 1 a·- aruf 1s 'ot" 

k 1 
nas ar, ıa ım er ve ıger m - vermıs> .. ır: 

Bütün gözleri üzerinde toplıyan, ut amı§tır. muştur: . . . . , . . .. 
bütün kulaklara bir mikrofon hassa- Bu dostane hareket Ankarada gü- Şükrü Alinin hemşerisidir ve onu vıçreli şahsıyetler, Berlinden şu sa • '- Bu husustakı ıfadeler mutc -
siyeti veren Semih Türkdoğan konu- zel bir tesir bırakmıştır. Tophan~de ustabaşı olarak çalıştığı 1 tırları taşıyan matbualar almışlardır: nakızdır. Fakat 7..ann~erim ki, .Deu-
Şacak. Birden bütün takımın sanki !dikim evine bizzat aldırmıştır. "Lchistanda yeniden bir hayli İngiliz tschalaııd tipi bu gemilerden hıç o!-
kudreti çoğaldı. Çocukların kendile- Fakat, Ali dik başlı, şununla bu - ' mamulatı zehirli gaz stokları bulun • ma:sn bir tanesinin açıklaı'da bulun· 
l"ine olan emniyetleri arttı. Çünkü Bu Ha (la nun1a kavga eden bir adamdır ve A· du.,, dugu muhakkaktır.,, 
kafile reisinin sesinde, sözlerinde bil- linin yap~ığı her ~adisede Şükrü mu· 'ı Bu rnatbuada Alman ordusunun Akim Kalan Bir Hücum 
tün bunları tevlid edecek kadar se - y apzlacak ahaze edılmektedır. muhtelif cins gaz ve bilhassa "Haı·dal Londra, 1 (A.A.) - Bir Alman 
\'imli bir otorite var. Çünkü genç at- . Nihayet, _hadise günü d~ ~ükrü I gazı,, stokları elde etmiş olduğu söy- deniz tayyaresi kafile halinde seya • 
let bu günkü haleti ruhiyesine şene- Mac[ar . yıne ~u ~ekıI?~ muahaze edılmış, ak- lenilmekte ve İngilizler "riyakarlık hat eden vapurlar üzerine neticesb. 
lerce aşinalık etmiş bir ağabeyi din- ' Futbol şam ustu. Alı ıl~ beraber çı~tıktaıı ve yalancılıkla,, itham olunmaktadır. bir baskın yapmıştır. Tayyare, kafi 
liyor. Beden Terbiyesi İstanbul AI ·e s h tJ bac . sonra ıy na ı a er vermege !>!- z·· "ht k "V lk ht b h leye refakat eden vapurların top n· 

Bir deg-il, bir kaç mevsim yalnız Ajanlığından : lamış, bu serkeşlik ve aksiliklerin - ~:1 e çı an ° srec " u a- . 1 . . 1 · afi d 
ı Ü Ü ı . . .. . . Al" vadısı yazdıktan sonra ilaveten diyor teşı ve ngılız tayyare erı tar n an 

lf~inden gelen bir iştiyakla çalışmış, 4-11-939 CUMARTES G N iden vaz geçme!)ını soylemiştir. ı, .. k .. rt'"l ··şt·· 
Yaptığı işde bulduğu zevki yalnız YAPILACAK MAÇLAR Şükrünün bu nasihat ve tavsiyeleri- ki: "Alman propagandası "Hardal pus u umu ur. 
kendi sarsılmaz azim ve enerjisine Sem1li 'l'ürkdoğan Taksim .Stadı: ni de ters karşılamış, kendisine küf· gazının,, bir Alman ihtiraı olduğunu Cebhe Vaziyeti 
1lledyun Türk atleti, en çetin imtiha- g?rJavları da geçmek. Tahakkuku e- Beyoğluspor - Davudpaşa. Saat retmiştir. Bunun üzerine Şükrü bı- ve 1918 yılında yine ilk defa Alman· Paris, 1 (A.A.) - 1 teşrinisani 939 
nına giderken, böyle bir reise, böyle ~y müşkül olan bu gayeye eri§mek 14.30. Hakem: Fikret Kayral. çağını çıkarıp Alinin karnına hafif- lar tarafmdan lpres'de istimal edil· Fransız akşam re::;mi tebliği: 
Sôzlere okadar muhtaç ki... :çin umumi müdürlükten bir çok di- Yan hakem: Rahmi • Sadık çe batırmış, bundan sonra da kaç - diğini galiba unutuyor. Zaten bu gaza Gündüz, ccbhenin muhtelif nokta· 

Balkan oyunlarının birinci günü, !eklerde bulunulacaktır. .5.11_939 PAZAR GÜNÜ rnıştır. İperit denilmesinin sebebi de İpres'te larında, her iki taraf piyadelerino 
lllutad vaktinden evvel yenen ye • Bir avuç atletten başka alakadarı YAPILACAK MAÇLAR Şükrü bu itirafları yaparken ağ - kullanılmış olmasındandır .Demek 0 • mensub hafif kuvvetler, mutad faali· 
lnekte o, süratçilere verdiği nasi - t,, 11,nmıyan Türk atletizminin, bü • T k . St d . lamış ve büyük bir teessür izhar et- luyor ki Alman propagandası halkın yetlerde bulunmuşlardır. 
h tl ·· w b - d fed 1 a ~nı a ı. · · a e yapılacak işin can alıcı nokta - ttm varl~gını u u~~. a ·sar . ene - Ortaköy • Demirspor. Saat 10.30. mıştır. unutkanlığını istismar etmek iste -
sına öyle temas ediyor ki, müsabık, ~in ellerınden a~tlıg~ u~ ~am~ıyon~u- Hakem: Halid Özbaykal. Ali de, b~ ~~çük yarayı aldıkUı:n mektedir.,, 

Madam Roosevelt'in Bir Nutlm 

Nevyork 1 (A.A.) - Madam Roo· 
sevelt Okrnhoma City klübündc ver-içinden muvaffakiyetin en mühim sır g·J c'üşünerek bır nıkbınlık hısscdı • y h k . H. i. Bekir sonra mendılını karnına basmış, bır B t . k ti .. Al 

la f k 1 k r·l . . an a em. am · .. dd t .. .. .. k 1 u gazc enın anaa ne gore • 
tından birine erdiğine kanidir. yor ve en muvaf a at et a ı esının B 1 "--- . K le Saat 12 30 Ha mu e yurumuş ve yaranın an arı 1 b ·aa· 1 d ak dl . ey er~yı - a · · · • w. . w b 1 man arın u ı ıa ar an m sa an, diği bir nutukta, modern harbin sari 
Şimdi staddayız. Müsabakaya b,,.c.ı. haf.kanına soruyorum: k Ah d G .. wdun·· dışarıya degıl dahıle akmaga aş a-la -:t 

1 em· me og · ·· takbel b'" "k 'k ki h .. rnak üzere atletler eşofman yapı - - Takımda esaslı eksiklerimiz ne- y · hak . ş k. _ Müfahham rnış, bir müddet sonra da Ali takat- mus uyu mı yasta ucum 
j'.orıar. Emekdar spikerin 100 metre- dir? an cm. evv fı S t 14·30 ten kesilerek yere düşmüş ve gittik- larda kendileri tarafından zehirli gaz 

olduğunu ve harbin yakın tesirlerin· 
den, bitaraf memleketlerin kaçınma
larına imkan olmadığını söylemiştir. Fcnerbahçe · e a. aa . . · t' l" · ·· k · 

Cıleri daveti elli bin kişinin heyecan O en lüzumlu şeyin eksik olduğuna H k . 1 t A k çe ağırlaşmıştır. Bu şekilde bir müd- ıs ıma mı mazur gosterme tır. 
11 ~ a em. zze pa . .. ·ın 
?~~~m~abek~~~cns~~ş~ei~~ediy~: y hk ·HlidÖ~ayk~-~-dcl~yff&k~fük~ı~nragM -=~=========================== 

h · ·· an a cm· a ı ·· f k kald ld - h t h ın de yüzünün hatları gerilmiştir. - Takımda eksik olan atlettır. Su edd' muş, a at, ırı ıgı as a ane • ~ 
~nki çağınlan kendisi imiş gibi... rat koşularından başlıyarak iki§Cr r ın. 1 de de ölmüştür. r 

Sf.art verildi. Koşucular ilk anlar- mümessil, ikişer de ayni kıymete ya- Şeref Stadı: 1 Filhakika, Alinin yarasının ufal• T. iŞ B/_NKASI da azami sürn.te gcçmeğe çalışırlar • kın ihtiyat atlet lazım. Bunları bir Alemdar - Şişli. Saat 10.30. Ha • olduğu ve kanın içeriye akmasından 
iten muhakkak ki onun kulakları da iki senede yetiştirmek bu günkii şart kem: Basri Bütün. öldüğü de tesbit edilmiştir. 
OtUsabaka rüzgarının uğultusile dol- lara göre mü.<jküldür. Evvela yetiş - Yan, ha~m: Turgut· Necdet. 1 Zabıta ta.hkikntını dün a~am ik-
t'ruştur. tirmek için bulmak, bunun için de a· Altın tuğ - Hilal. Saat 12.30. Ha · .mal etmiş. delilleri de toplıyarak, 

~i:rat koşularından sonra marşı - ramak gerek. Halbuki bizim bu hu • kem: Eşref Mutlu. 
1 
katilin itirafile birlikte bir zabıt tan-

rnı'" çalınıyor. Nemli gözlerile bir susta bir şey yaptığımız yok. Mesela Yan hakem: Ziya Kuyumlu - Ha • zim etmiştir. 
Ylikc:eıen ay yıldıza bir de Muzaffe - Galatasaray lisesinde Cezmi isminde lid Uzer. Katil Şükrü, bugün, evrakla bera-
re bcıJ.ıyor. Bu bakışı ancak onun 17 yaşında bir genç var ki bu sene Beşiktaş - Süle~aniye. Saat 14.3ı' ber adliyeye teslim edilecektir. 
O'lihabıklığını bilenler, onunla takım 11.3 yaptı. On birinci Balkan oyunla- Hakem: Şazi Tezcan. 1 Şükrü ile beraber zan altında bulu-
11.rkaduşlığı yapanlar anlar. Altı se- nnda ikinci süratçi mümessilimizin Yan hakem: Ziya Kuyumlu - Selh.- nan Alinin diğer hcrnşerilerinin bu 
ııe İ!r.lcfuısız kelimesini unutarak bu bu çocuğun olması çok muhtemeldir. mi Aka!. hadise ile alakaları olmadığı anla-
~f~ı.r~a çalış~~~ış m~~~ı ~. Bu gün Semihin on altı yaşında İstanbul Feucr Stadı: şılmış ve bunlar hakkında yapılan 
l i:I <!lıetlenmızın gozunu yıldıran şampiyonu olduğunu bilmeseydim Beykoz. !st. Spor. Saat 12.30. Ha- tahkikat .durdunılmuştu~". 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

1940 
İKRAMİYE PLANI 

Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
1 ikinciteşrin tarihlerinde yapılacaklar. ,IJ.G gibi beynelmilel kıymette bir belki bu tahmini biraz mübalfıgalı kem: Feridun Kılıç. Kısa hır zamanda katılı meydana 

~receyi böyle bir gün için yapma. bulurdum. Halbuki on yedi yaşında Yan hakem: Neş'et Şarman - Fik· çık~~m.ağa ~uvaff~k olan İstanbul 
ış rnıydı? Amsterdam olimpiyadına iştirak e - ret Kayral. 1 pohsını tebrık ederız. 1 
'Bü~Un bunlara rağm.en o Balk~n den Semihin iddiasına en münasib Galatasara~· - Topkapı. Saat 14.30. l ımo ...... : .. ••••••• •• , .. , ................ .. 

~Pıyonu olamadı. Nıhayet bugun misal kendisi değil midir? Hakem: Samı Açıkoney. Sahh KthCln 
k 0 Ulain'i o şerefe ermiştir. Müsaba· Böyle istidadlann memlekette hiç Yan hakem: Samih Duransoy - İh-

r 1940 ikramiyeleri: 
2000 liralık 
1000 " 

:~ardan sonra daha dört gün kala - le eksik olmadığını dü§ünerck ŞU su- san Bayrı. Muhakemesı·ne 
~gınıız Acropole otelinin geniş sa~ al aklıma geliyor: Sülcymaniye Stadt: 

;;~na Balkan atlctl~ri. serpilmiş o- - Adamları bulduğumuzu farze- Feneryılmaz - Anadolu. Saat 10.301 a·· B 1 d 
~ Yorlnr. Burada hakım olan mev- delim. Takımı nasıl hazırlamalı? Hakem: Sıtkı Eryar. Un aş an 1 
·U atı t· d" F t w f b" . d bi.. e ızm ır. 0 ogra çının ırı e O bunu kendi kendine çok defa Yan hakem: Kenan • Hazım. 1 · ·· · 
• gün evvelki enstantaneleri atlet- . 2 30 zmıt ı (Telefonla} - Ataturkun 

!ere s . . sormuş olmalı kı hemen ce\'abını ve- Galataspor - Altınordu. Saat l . ııiışlarının halk tarafından ziyareti 
tıa atmakla. meşgul. Bız de bır ke- riyor: Hakem: Necdet Gezen. . 
.. l'da hlt.ımuş, anlatılmaz bir heye- sırasında 11 \atandaşın _czılme va-
"at\I - Milli takımı daimi bir kampa Yan h:ke~: Rebii - Emin: k d d 1 D 1 t Ş 
tır a geçmiş olan son haftanın ha - toplamak en muvaf1k usuldür. Ta - Karagumruk - Anadoluh1sar. Sa- asın a~. o ayı ev e ura~ı tara 
,,._ aa,na J.c:.ldimizi bırakmışız. Bura- 30 H k R r·k T fından .ıu,,umu muhal<emelc:.rme .. kc' .. 
"<l lebe mektebine, memur dairesine as- at 14. · a em: e ı op. 1 ·ıı.. .. ~crdt>niJen mütaleaları toplamak • y h k H S 1.h rar venlen eskı rtanb1.1l pohs mndu-

1 Pti ker kışlasına buradan gider. Bu mil- an a em: arun • a ı . 
ı..,..;nc·ıııı iıi.:-:f'diyoru .. m .. Şüph. esiz ki rii Çorum va.lisi .s. a.1.ih K>lı.çla. :.dd 
"U•qa li kampın en idealidir. Yapılamazsa ı , 
'-b· . r.ın en kıymetlısını Semıhte bu- kazandılar. Bu varışlar da tam yeri- stanbul pohs mudur muavını Kaı.ı-
'<l ılırım buna yakın tedbirler alınır. .J b .. 1 't ~ hk · ne gitmiş oldu. 1 ranın ugun zmı agırceza ma · 

--"Os•~d a· tak b Ben sporun memleket propaganda- . .. . rncs· de d s ı ı..aşl nm ~ • le{· ~ ı.u ' ıyorum, ıının u se- . .. .. .. . .. .. .. Bu arada senenın en populer atletı ın uru ... ma arma ı.. a ı~ 
ı formu nasıldı? Düşünmeden ce- sındakı buyuk ve muessır rolunu du- u ff . d.. .. k ld 1 ._ tır. 

\ta} • • ••• k d d" . mU7..a erı UŞUnmeme e en ge mı 1 
Verıyor: şunur en ° evam e ıyor · yor: Mahkemeye Nail riyaset ediyor ve 

c - Hakikaten iyi idi. Alınan neti- - Balkan oyunlarından evvel üç _ Muzafferin diyor Semih mu _ müddeiumumi Hamdi Doğu iddia 
e de l:> a••rt ·ır k I ı iti _u formun tabii icaba tının f ev- 0 tane mı 1 maç yapma ta şart- zafferiyeti pek büyüktür. Mesuliyeti makamını işgal ediyordu. Kocaeli 
lıa~~~ Jıı·. Mallım ya wgidilmeden bir tır. . .. .. . . ae §imdi artmıştır. Memlekete kazan 1 barosu reisi Sedad Tek, Salih Kılıcın 
le1 ~':veı kamp dagılınış ve atlet- ~a~ık~ten butun ra~ıblerın.?en da dırdığı şampiyonluğu arkadaşlarile ve avukat İrfan Şakir de Knmramn 
~le gıdıl.Miyeceği bildirilmişti. Da- ha ıyı bır koşucu oldugunu gosteren birlikte müdafaa edecektir. Muvaf • vekilliğini deruhde etmiş bulunuyor
~ı~ a~letit:.r, idmanı'.. rejimi bıraka- ~za daha_ d~ müsabakasızlık yü - fakiyeti de bu kış yapacağı idmana !ardı. 
t k· ı~tiı-ahat etmek uzere sahadan zunden maglub olmadı mı? Ben bun- ve hayat şeraitine bağlıdır. Bu ço - Hüviyetlerin tesbitin<len som~a 
t0~d~er. Bu !~ibarla alınan netice lar~ dalmışke~ Semih yine konuş • cuk istikbalde, büyük dünya maçla- Salih Kılıç ve Kamran vak'anın su
lıtn fUn ~erec~gı muhtemel randıma- maga başlıyor. rında kendinden bahsettirebilir. Bil- reti cereyanını anlattıiar. Salih Kı-

- ~kınd~'.1ir. . . - Ben Balkan oyunlarına yedinci mediği çoktur; bileceği de evvela der lıç, halkın Atatürkün naşını ziyareti 
~tıe ana oyle gelıyor kı gelecek defa geliyorum. Takım bu sefer halk, sine çalışmak, sonra itaatli olmak • esnasında iktıza eden bütün cMr.iyet 
l~i ne~enılekette bundan çok daha seyirci ve rakib atletler üzerinde bü tır. tedbirlerinin alındığını, iki gün evv .-
~ü~ce alacağız. yük ve güzel bir tesir bıraktı. Üç SÜ· Bir iki gün evvel Muzafferden de linden bütün ihtimaller nazarı itiba-

~c:lll.lekreddid üst dudağını ısırıyor. rat koşusunu kazanmakla da aynca bunları işittiğim için artık onu bir ra alınarak bir talimatnarrıe hazır . 
~L etteki aı:n. zl • d"" ·· d"" "ft"h ed b.1 · "'(l}İ.i • i.U\ası ıgı uşun u - ı ı ar e ı irız. Malfun ya yüz met- büyük şampiyon olarak tahayyüle !andığını ve bu talimatnamenin tek 

:~zıy?:Uın.. reyi kazanmak on bin metreyi ka- hazırlanırken Naili güler yüzü ile: mil ·kaymakamlara dağıtıldığını, 
ti. a"aknıbılı.r, d.ıyor: ~elecek seı:e zanmak gibi değildir. Bn görünmez - Haydi yahu, diyor, acıktık. yollarda manialar vücude getirildiği· 
~t {;k ın·?ct.ı.ce~ı şım_d~den 1:1~.m~n koşu halka daha entere:san, daha ca- Yandaki yemek odasında çoc~lar ni, süvari polis kuvvetlerinin tekmi-
~lıın~111 uşkuldur. Maglub ettıgımız zib ve şık geliyor. Sonra iki yüz ve toplanmışlar. Semihi görünce hepsi linin vazife gördüguw .. nü saraya gi • 
'I " er U U ··mğU· k • - ' 'ı e llluh ç ncu . te rar almak dört yüz metre. bıraz dogruluyor. den yolların ikişer kilometre ileriden 
l.tıı-. llu .. akkak kı çok çalışacaklar- Yunanlıların kadın rökorcusu ve Çocuklar peçetalarını açarken gar- kesildigı-"ni fakat her c.ıeye ragıw nen 
)o.._ ıtıba 1 Tü k Atl t• · · ' ~ -~l'onunun ~ ~ r . ~ 1~ Fed~ hile? ~or m~?arr~r~ olan M'admazel son da sabırsızlanan Ateşin tabağını halkın duygularına hakim olan he • 
'1;a it ıeı çok milhımdır: Bır Lanıtou nun sozlerını hatırlıyorum: doldurmakla servisine başlıyor. yecan sebebile intizamı ihlal ettiğini 

Utnenlere yenilmemek ve Yu- - En Aristokrat koşuları Türkler Füruzan Tekil ve bu tedbirlerin neticesiz kalmas: 

500 " 
250 " 
100 " 
50 ,, 
25 

" 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az 
elli lirası bulunanlar kura ya dahil edileceklerdiJ 

İstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Malzemenin adedi 
Muhammen bedel 

L. K. 
Muvakkat teminat 

L. K. 

Yüksek tevettür sigortalan 5951. - 446. 33 
Alçak tevettür sigortalan 6230. - 467. 25 

1 - Yukanda muhammen bedelleri yazılı iki nevi sigortalar kapalı 
znrf usulile eksil~~Y" ~onmuştur. Eksiltme 13 11/939 pazartesi günü 
saat 15 de ldaremızın Tünel başında Metro han binasının 5 inci katında 
toplanan arttırma uksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Her iki nevi sigorta eksiltmesine iştirak edeceklerin 913 58 
lira ve yalnız yüksek veya alçak tevettür sigorta eksiltmesine i§tirak' e· 
deceklcrin de o cins sigortalara aid yukarıda yazılı muvakkat teminatı 
vermiş olmaları. • 

3 - Bu işe aid şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden para· 
sız tedarik edilebilir. 

4 - Teklif mektublarının şartnamedeki tarif at dairesinde hazırla
narak saat 14 e kadar 7 nci kattaki komisyon katibliğine imza mukabi • 
linde verilmiş bulunması lazımdır. "8843,, 

yiizünden müessif hadisenin vuku şahsın mes'ul olamıyacağını ve ken
bulduğunu söylemiştir. Bunu müte- disinin de vicdanen müsterih olduğu
akıb biz1.at halkın sebebiyet verdıği nu ilave etti. 
bu kazada ne tedbirsizlik, ne de ha- Neticede muhakeme şahidlerin 
tanın mevzuu bahsolamıyacağını ila- celbi için ayın 29 una talik edildi. 
ve ederek o zaman verdiği emirlerin lstanbulda bulunan şahidlerin ifaöe
suretlerini okudu. leri İstanbul ağırceza mahkemesi ta· 

Kamran da Salıh Kılıcın sözleriı~e rafından istinabe auretile alınacall
igtirak ederek bu h.8diseden hiç biI tır. 
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HAi K OPt~UETl 

Bu akşam 9 da ilk dı .. fa 

(KADINLARIN BEG.ENDlGl) 

Operet 3 perde 

SATILIK YALI 

Büyükadada deniz kenarında bir 
tarafı cadde, diğer tarafı deniz 7 oda
lı bir yalı "5000,, liraya taşraya azi
met dolayısilc acele satılıktır. 

Milracaat: Bi.iyükadarla Emlak sim 
sarı Lutfi'ye . 
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2 IKINCfl~fJŞRIN 19.'lff 
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' Yalnız Güvercin d•lff. ••kerde eulh alimeUdlr. 

ALI MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

1ı1s oo 95 09 

366 81 27 52 

Aksaray Gurcba Huseyinağa mahallesi 
Tekke sokağında 6 No. h ve beş odası bu· 
lunan evin tamamı. 
Geclikpaşa Mimar Hayrettin mahallesinin 
Tatlıkuyu sokağında 14 No. lı ve bermu • 
cibi çap 71 metre murabbaındaki arsanın 
tamamı. 

Beyazıt Çarşı mahallesi Parçacılar sok8:_ • 
ğında eski ve yeni 8 No. lı kargir dükka • 
nın tamamı. 

Yukarıda yazılı mahaller 15 gün miiddetle satılmak iizere açık art: 
tmnaya çıkarılmıştır. lhalesi 17 / 11 939 cuma giin ü saat 15 de icra e~ı· 
leceğinden talihlerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahliılat 
kalemine müracaa.tlan. "9083,, 

=--.. ... - -

-
SATIŞ iLANI 


