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RE,AT NUR DARABO 
Fran•ızca Ankara Cazeteai 

Bat Muharriri 
FRANSIZCADAN - TÜRKÇEYE 

Yeni Lugat 2 nci Bası 
992 sahife 30.000 kelime 

Teknl~ln en son kıbul ettiği harf
lerde basılmıştır. Fiyatı ııefi• ciltli 
olarak ?.50 Kr. KANAAT Kitab~vi 

ürk·Rus M Ünase betleri Finlandiya Harb 
Sovyetlerin Değişen Siyasetlerinin Etmeyi Göze Aldı 
l<endilerine Hayırlı Olmasını Dile- Sovyetlerin istedikleri De .. 
inek Bizim için Dostluk Vazifesidir • - - •• •• 1 T • l 

Yazan: Haseyin Cahid YALÇIN nız Ussunu v ermıyor ar 
- ay Molotof'un nutku, bu ara
li.fi da Türkiye ile Sovyetler Bir
~tasındaki münasebetlere dair 
~I a~w~azctelere eksik surette in
lltli. ~ttıgıni hisseden Ulus refikimiz 
'cıye Vekaletine müracaatle bu
~ ~rn metnini almak ve neşret
srnkanını buldu ve efkarıumu
~ ~nvir hususunda teşekküre 
Jtt.ıa ~ır hizmet ifa etti. Binaena
d\' 8.Jans tebligatına istinad ederek 
~~y ~olotof'un nutku hakkında 
4'~ et •· · mütaleaları bugUn 
"lt nazaran tek

~~P.lU tabak-

Ve Heyecanlı Bir 
Casus Romanı 

Vaziyet Çok 
Qergin --
Helsinski Boşaldı 

Kremlin Sarayında· 

Müzakerele,- Devam 
Ediyor 

Helsinki, 4 (A.A.) - Finlandiya 
hariciye nazırı B. Erkko, dün akşam 
Finlandiya gazetecilerine aşağıda

ki beyanatta bulunmuştur: 
"Pravda,. gazetesinde intişar eden 

makaledeki hücumlar, bir ikinci 
teşrinde söylemiş olduğum nut
kun yanlış tercümesi üzerine mü
essestir. 

Maliye nazırı Tanner ve diğer Fin
landiya delegesi B. Paasikivi bu ak
şam B. Molotof ve Potemkin tara
fından kabul edilmişler ve Finlandi
yanın noktai nazarını Sovyet dele - 1 
gelerine bildirmişlerdir. Finlandiya 
delegeleri, Sovyetlerin taleblerinin 
üçte ikisini kabul etmişlerdir. Kabul 
edilmiyen kısım, Finlandiyanın ce-

( Sunu S t,lııcü sayfamızda ' 

Cümhurreisimize 
Gelen Tebrik 
Telgrafları 

-

rialaudiya ordWRl.lldaıı bir kıs1D1 

İsmet İnö~ünün Nutku 
Etrafında Tefsirler 
Pariste Yürütülen Mütalea 

Paris, 4 (A.A.) - Radyo ajansı şu şartla ki, bu halis emniyetimUn 
bildiriyor: tehlikeye düşmesine ve taahhüdled-

ATATÜRK 
MATEM SAYISI 

YEDİ GÜN refikimiz ATATÜRK'On 
ölüm yıldönümü için çok zengin 
resimlerle süslü Ye itina ile ha
zırlanmış bir matem sayısı vücuda 
getirdi. Her Türk watandaş ebedi 

, r lr hatıra olarak (YEDİ GÜN) ün bu 
matem sayısından b:rer tane adin· 
melidirler. Yarın bütün müvazzi
lırdan bu sayıyı ista~niz. 

.. Bugün oldugu gitil yarın da mem- miztn ihlaline sebeb olmamahdır.,, 
leketimizi harb sahası haricinde tut- Türkiye Reisicümhuru İsmet lnö-
mağı samimi surette arzu eaiyoruz, (Sonu 7 ncl sayfada) 

iki Yüz Bin Koyunumuz Suriye 
Yolunda Mahvolmak Tehlikesinde 



.. 

8alılfe : ı· YENi SABAB 

VAHiDETTiN 
Mücadel• 

No.: 97 

Hüsameddin 
Kararını 

Y•z•n: M. SIFIR 

Bey Verilen imha 
Haber Almıf tı 

İstanbul Belediyesi ihracatı 1 CürmUmeşhud B 1·"::;.7~~:.~::·\,:;,, ·~ 
Kooperatifinin Veni Meneden Listede Halinde Yakalanan ~:.1~:!::1.ı!::~:d;!:;:ı::;:-; 
F 

tından yakalanması, \'e diğer bi~ 
aaliyetleri yapılacah tadilat Eroinciler İngiliz bandralı ticaret srrıneleridi' 

- Zeki Bey, kes bu IB.kırdıları, ye- viş kıyafetine girivermişti. Fırıl flrıl Atlantfüte Ye ezcümle OkyııJld ' 
tişir artık .. demişti. Zıra, §ımdi çıl- kendisini aradığını bildiği Havranlı İstanbul Belediyesi Kooperatifinin Hükumetin birçok maddelerimizin Süleymaniyede Mimar Sinan tür- sun ~ııul.ı kısmıncla batırılnlal"' 

~~~~~~~~ 

clınp sokaklara fırlıyacağım, önüme Çerkez Rızayı sık sık görüyor, bıyık tesis ettiği yağ fabrikasın'ın istihsa- ihtiyaçtan fazlasına ihraç müsaade- besi ile civar avlu köşelerinde bir ta- denizlerde korsan harbinin ba~~ 
gelene saldıracağım. Bu ne haldir? .. altından gülüverip geçiyordu. Hiç !Atı piyasada çok büyük rağbete maz si vereceği hakkında Ankaradan ve- kım eroin müpteliilarının toplanarak olduğunu gösternıektcdir. 
Şaşıyorum size, nasıl tahammül edi- şüphesiz ki, yine vazifesine canla ve har olmuştur. rilen haber, piyasada büyük bir mem eroin alemleri tertip ettikleri ve bir Bu da lcni dc{;rildir. Korsan ~ 
yorsunuz bunca herzeye? .. Söyle Al- başla devam ediyordu. Kooperatifin 25 bin lira sarfile nuniyet uyandırmıştır. kısmının satıcılık, bir kısmının da hi tfı c ki zamanlarclıınbcrl ıne'cr 
lah aşkına, kimlerdir bu işleri ya - • • • vücude getirdiği fabrika bugünkü 1 Bilhassa yapak ve tiftik mahsulü- alıcılık ve içicilik yaptıkları emniyet olan 'c deniz tarihinin bundan teSi" 
panlar, millet ile padişahın arasına Serkl Doryanda verilen mahud zi- normal istihsalatı ile !stanbulun yağ müzUn ihtiyaçtan fnilası satıldığı kaçakçılık bilrosu tarafından haber siz l•nlamı)acıuh bir keyfi)cttir. 
böyl.~ ~esadla~ kata~lar. .. .. .. yaf~ ~e Aristidi Paşa ile Azaryan e- ihüyncı~ın üçte ~irini karşılıyacak ıtakdird~ ~c~eketimize mühim mik- alınmıştır. Evvelki akşam yapılan FillıaJdlm, lınsuıı vııziyctte bıl" 
Göruşme bır baylı uzun surmuştu. fendinın bazı ayan azaları üzerinde· kadar bır kapasıteye malik bulun- tarda dovız gırecektir. ani baskın bunların meşhud cürüm nan iki \'C) a daha fnzla de' lctıercı: 

Biribiri ardına boşalan şişelerin dön- yaptıkları tesirler ve hele hünkarın maktadır. Fabrikanın meydana ge - ÇünkU son gelen haberlerden A • halinde ynkalanmasile neticelenmiş· birisinin, tabintile bir deniz de,I~ 
dürdüğü ~aşla: artık biribirine uy-, görür gözü ve tutar eli mesabesinde ti:cli~i .yağları~ _f~rmül~ lkbsad Ve- meri~~ ve Fransada yapak fiyatları- tir. Bu baskında Mehnıed Hekimoğlu, nin, Okyn.nuslnrcla ezici bir hakiaılY": 
muş, Zekı Beyın arzulan muhatabla- bulunan Refik Beyin propagandalan kruetının takdırını mucıb olmuştur. nın yuzde 30-40 kadar yükseldiği an- Mehmed Emin, Koço, Ali Osman, tesis cylecliği vakit, tlcniz km·,etıeı' 
nrun .~i~.ağlannda bi':°'. yer bulmuş- matlüb tesirlerini göstermiş, semere-1 Diğer taraftan kooperatif İstanbul laşılmaktador. Hofz" Mehmed, Muslufa, Şaban ve ililıarile a.5aj;. me,·ldde bulunan ;,,..ı 
tu. Gurcu lbrahım, muşır Ahmed lz- lerini vermişti. Hürriyet ve !tilaf fır- fırıncılarına nümune olmuş ve sıhhi Mevcud istatistiklere nazaran ha- Fikret adlannda dokuz eroin düşkil- horsan harhinc tc\·cssül ecler. Zi"' 
z~t P~şa~, Havra_niı Çer~~z Rıza ~-a kası, ikinci Abdülbamidin son baş ekmek çıkarmak için bir ekmek fab- len tabakhane ve kırkım yapaklann- nü yaknlnnmıştır. Hepsi evrakla~·ile l•ütle hnliıulc taarruza geçemiyrn_! 
suva~ Hüsameddın B?yı ımhayı u- mabeyncisi Nuri Paşanın reisliği ile rikası tesis etmek üzere bundan bir dan 7 milyon kilo kadar stok bulun- birlikte kaçakçılık bürosuna getirile- zayıf Jıasun, karşı tarafın ti~ 
z:rıerıne almışlardı. Bıraz sonra da, teşekkül etmişti. Hatta, fırkanın bi- müddet evvel teşebbüslere giıişmi.~- maktadır. İhracata müsaade ecnd•W• ~nhkikata başlanmıştır. ni, miinfcrid Ye ani taarruzlarla~ 
bırer kenarda sızıp kalmışlardı. rinci ve ikinci reisleri ile umumi ka- ti. Fakat Avrupa harbinin zuhuru takdirde müstahsil ve t·· 1 

1 ıgı ellemryl, uznk denizlerdeki ti~ 
Ert 

. bah k 1 f d ah tib" d .. . . . krnek f . . . ~ uccar anınız MÜTEFERRiK: s•·f· !e ·nı i i . , ,.p,-esı sa , uru an so ra a m ın. :n ~~teşekkil bır. he~etin, 1334 e abrıkası ıçm alınması lazım istifadeli muameleler yapabilecekler- .: me rı n seyr n ız aç ep•' 
murluk çözülürken, işin tatbiki şekil- yılı ıkıncıkanununun yırmı dokuzun- gelen makinelerin getirtilmesini im- dı'ı· Yerı· f b "k l . Sela~ n ı" k fuarı fırsnt bilir. ....,. 
1 

. d .. .. ··ı·· k 1 •. •• Vah"d t . af d A • ı a n a o.nmızın mevsım K J bi b ti 1914 ~ erı e goruşu up arar nştırılını§b. cu gunu, ı e tin tar ın an hu- kansız kılınca kooperatif bu teşeb- sonuna k d b "kt k orsan ıar , u sure e 
Kaymakam Zeki Bey, bir vasıta ile, zura kabul ve fevkalade bir iltifatı büsten vazgeçmek mecburiyetinde nsı . 1.~ ba~l ukml 

1 d.artınha~ca ya- Komiserimiz geldi binde de göriildU. Almnnya, bd~ 
.. . Ah d t et p b" . zh . .~. . . . . nı ış ı~e ı ece er ı a mın edil - künden ,.nk 1 h 1 . tll )J-... ~ muşır me zz a~yı ır g~ce s~ıyeye ma ar edildıgı de ışıtılmış- kalmıştır. Kooperatif küçük mikyas- mektedir. Ondordüncü SeUi.nik beynelmilel ~- ca a ruv\e 

0 ..-~ 
acele saraya davet ettırecek, Gur- tı. ta bir si.it pastörizasyon fabrikası .. fuarında Türk pavyonu komiserliğini r~'lllcn, ŞınuıJ clenizl rnınt.akas:,.-
cü İbrahim de iki arkadaşilc Yıldız Bu §ayia, teşekkülleri o sıralara tesis etmek üzere tetkikler yapmış - ~o.n gun~erde So~_etlere ~tılan ıfa eden 'licaret Vekaleti dış ticaret harb ahnlanndnn ileriye mu~ 
yokuşunda bekleyip Paşamn yolunu tesadüf eden selameti umumiye, sos- sa da Avrupa harbi bunun da müsbet ~~ı tılerlc ıh~cata musa~ae cdılcce- dairesi komi eri Şadi Zeki Doğan, Se- ı bahri Jnn vetler çıkartanuya ;uti 
kesecek ve işini bitirecekti. Havranlı yal demokrat fırkalan erkanında da bir neticeye varmasına m~i olmuş- gı hakkındakı ha)>erler pıyasayı ga- lanik fuarı tatil edildikten sonrn Yu- ~özline )<estirdiği için bu harb d 

Rı~ dn, Hiisame?din Beyi, ar_kadaş- huzuru §ahnneye kabul olunmak ar: tur. y~: canlı. ~ir s~;ı:eye :Ukseltmiştir. 1 nanistanın muhtelif iktısadi mıntnkn- ı:e ~lirnc~tı za~uri gör~ii. Hafif:: 
larıle ÇarRamba cıvarında beklıyecek, zusunu uyandırmıştı. Selameti umu- K . 

1 
Dun İzmırın buyuk tuccarlarından lnrını ve mliesseselerini de tedldk ey- \azorJer te bu ışe tnlısıs edllell " 

evine giderken önliyecekti. miye fırkası reisi ve eski Amasya .. d~?~.7ratı!b ok~~tasının b s~ne bazıl,m piyasadan 50 bin kilo yapak liyerek şehrimize dönmü§ ve Anka • sellah ticaret gPmilerl, Atlant~ _... 

İki . gor ugu rng et dıgcr senelere nıs - . Akd · ı f r · t · · f ı~uu,..-
serscri, bırer do1guncn dünya- mebusu !smail Hakkı Paşa, azadan betle asaari iki misli miktarda tcza- mtibayna etmişlerdir. Bu yapaklann raya hareket etmiştir. cnızl e aa 

1
le e gırış 

1
•• • fi' 

lığa kavuşmuş, Zeki Bey ile öpüşüp Şerif Yahya Adnan ve umumi katib yüd et \t· I{ t"f 
1 

k t 1 kızıl cınsleri 50 ve Anadolu mnlları ta bu korsan harbi fazla bı~ ·~~ 
kucaklamıs ve nihayet kör Remzi ile Ferid Paşalar ve sosyal demokrat s· d"l"mk ı.,. ır. k ooper~fı b 0 ank a arı da 48 kuru tan muamele görmüştür BELEDiYEDE: ramadı. Alman korsan geınılert 1.ııı 
birlikte sokağa uğramışlardı. Remzi fırkası reisi doktor Hasan Rıza Bey ~~m 1 1 anca ma~·ı ~ n_ı çı . :ıra • vvvv """" "'~ birçoğu 1914 de 'e bir kı~mı da -;, 
Bey, teşebbüs esnasında veya teşeb- ile reis vekili Halid Paşa koşmuşlar bilmekte, koopcrntıfe hıçbır kar bı- GÜMRÜKLERDE: Sinemalarda yeniden senesi zarfında batırıldı. ...ı 
b 

.. d 
1 

' rakmamaktadır. t "I "'t ld Hnll>uk" ı ·· k'" Al bahri~.,,,. 
us en sonra, o sıralarda stanbulu huzura kabulleri istirhamında bulun- VV'VV enzı a yapı 1 . 

1
• mguıı ll maıı . ,,, 

hükümleri altında bulunduran kuv - mışlardı. VlLA. YETTE • Gümrüklerde . . . 1914 ilnkünden dahn zayıftır. ve 
' tl . ··t bbisl Ud h l • Hükfımetm sınemaJnrdan alınan lere hakim olan İngiliz ,.e Fraıısıı 6" 

\e erın, mu eşe ere 11,! a a e Fakat, ne yazık ki, o günün düş- açı acak İmtihan rüsumu % 28 den Cb 10 a indirme- . ıı,ı' etmemeıerini temin için, verilen im- mantarına bile ardına kadar ve her Yeni Vali muavini sine rnğmen birtnkı~ sirıemaıar bu :a;m:ıanna karşı musbet bi~ ,, 
ha kararından alakadarları haberdar gün açık bulundurulan saray kapısı- • 1stanbul Giimrüklcr BasmüdtlrJü!:rü tenzilat h lk k tl' . 1 d" ~ e ar ı getemlleoek ve lı e,,,, 

t • ·1 d b i d g~ 1 d ı ·ı · · ' 1 a n a se ırmemış er 1
• gıllz ve Fra.usı1Jarın uzak menıle'" 

e megc, ~erserı er c, u Ş e yardım nın kendilerine karşı kapalı olduğunu ""' 1 ende açılacak münhal memurjyetle- Belediye 1ktısad MiidürhiğU bu hu- ol ıJ 
lanna çagıracaklan arkadaşlarını seç .. .. I d" V h"d . t t b 1 l" . J ~ · • t . ı · ı l .. .. terden J npM.akln.rı idhalata Jllıt • . . gormuş er ı. a ı ettın, memleket- s ruı u va ı mu:wın ıgıne tayın o- rü ayın ec ı met uzcrc yuksek mek- susdn tedldklerc başlamıştı. k • '.I 1 1 • • , e'fl 
mc~ehgıd~yorlardı .. O ~lbak~ _il· teki mevcudiyetlerini bile fazla gör- lunan Haluk Nihad dün sabah şeh • tcb mezunları arasında bir müsaba- Yapılan teclkikat neticesinde 41 si- ',:e\ m'~kı ~"oilemn.zl<osrasabulı1'ı bi~n&Çe y'etl 
zerı er ış olup bıtrnif]ti rahım ile d"" w.. h ttii t kktill . ... IM.l n ıar ı 1• Rı~ kendil . b" nd . . 

1 
ugu. ve ..• ~ • eşe ermden az- rimizc gelmiştir. Bay Haluk pazaı te- ka ımtıhanı açacaktır. !dare imtihan nemadan ancak 16 sının bu tenzilfıtı elen başlamak mccburiyetjnclcdif· 

• en gı ı şer ıpsız e çok Urktugu bu fırkalara mensub he yaptıkları dig· er 12 ta · · k 1 
Fesad ocab'lna dönmüşlerdi . .Biraz '-'etleri tl t . 

1 
• si gtinünclcn itibaren yeni vazifesine suallerini hnzırlamı tır. İmtihana. ö- · . • . .nesının .

1
smeo huna bn..stamı5tır da. """" 

J n maruza arını ve azımat an- b 
1 

kt ve mutebakı 13 tnnesınin de fıyatla ı Al h f tJJlllP"' 
sonra da, Kör Remzi Bey gelmiş ve o nı bile kabul etmemiş saray kapısını ~acn ır. nümuzdcl i hı.Uta bn.şlnnacaktır. 1 h" t .1• t d ki 1 • mnnyR, u ıı.ali~ete, ~ 
o-ün temas ettiği servislerin muvafa- ·· 1 · k , .' · İ I G nnc a ıç enzı n yapma 

1 arı ana- Jln.rb J>lanından iyi hn.zırlannııff .,,,.. 
kat ve memnuniyet haberlerini miij- yuz ~~e a~atı\e~~ştı. /KTISAD iŞLER/: - Jra U U r Ul.lcr aş 41lmıştır. B.elediye tenzilatı .kısmen ya ı azznm bir tcslciliit ile tak"'\ iye edile,.-
d 

1 
. R f , Bah S .d Be 

1 
Ha.dıse çok garıbdır. Huzura ka • ... • mUdürU lzmlte gidiyor panlnrla hıç yapmıynn sınemaların ortaya çıkmıstar Mesela Deusch~ 

e em~ş,t ~~ ': k nlıa 11aı. d ~ere bullerindcn bir gün evvel, Hürriyet ve Vag fıyat.arı 1 tanbul Gümrükler B 8 .. a·· .. fiyntlnrını lfı.zımgclcn hududa indir- ceb kruvazörli t~afın<lan ba~ 
~-u~ada e tirec~.,... a e en e ra- İtilaf fırkası, teşekkUlünU ve tazima- hararo.tl d" 1 "t •. D . ti ··kıa~.m.u ur~ miş ve bu suretle hazırlanan yeni ta- gemilerdeki mUrettebatt.nn b~ 
ucrın c ge mı~ .. ı. tı tm k .. b" . ~ o.n ı zmı ' erıncc g mru ennı teftiş ·r 1 . t d"k f . • ...1 • H"" dd" B 1zz t p .

1 
nı arze e u?.erc ır heyetın ma- ... .. rı e erı as ı ctm ştır. Almnnhırın lnı,tiliz ticaret kafiJeltP 

kend~~:kı~~a '~ilen ~u im~~a ~a~ ~yni .tü:ayuna gel;ceğini. bi~ tez- Yağ fiyatlarında caıılılık devam et- ct~;k uzere bugünlerde lzmite gide- Belediye bir oper• teala nin Jıarekutmdan miil<emrnel bit~ 
rannı haber aldığı zaman, hiç de hay Bere ~~ld' aş~abey:cı r Lu~ı Sır~avi mektedir. Son üç gün zarfında 7 bin cc ır. ediyor rett.e malfımnt sahibi olduklarlJll .,.. 
ret etmemişti. o, millet ve memleket dacy~ t•ı ır~lış vedı eyl ıyetın ~adışa~ teneke muhtelif cins yağ satılmıştır. İstanbul Belediyesi hesabına Al - dimıişlerılir. 

A • • • • • • n ıs ızanı ı e sa r o acak mu::ıaadeı · y ı Aln ı · d y,, hadimlennın ve bu arada kendısının seni . k a·ı . t bli~· . . ı Urfa malları kilosu 105 110· Mnr- " 1manyada şan tahsıl eden Bayan Se- n nız ıa.n arın demzler e ~ 
ergeç, sarayın bir taarruzuna uğrı- t ~elnıdn. Le?tfıı·csı:ne • Bee gıbnı r!caldin yngifarı d:ı 85 - 93 k~rus ı":ıze. Sadakaı'" Fıtı r miha ve Bay lhsnn ve Miinir için Be- ca.klan bu faaliyet de mahdutl bit MI • . . e DUŞ er 1. U l ımavı y U dıle- ~ rın- 1 

• • • " • "b ı .. --'·tı ZI __ .. it r yacngını zaten bılıyor ve böyle bir -· V hid tti ed k b'. den m 1 .. .. t·· y _
1 

. leclıye bır meşgulıyct sahası bulmak sırı mııcı Ouıua.K r. , m uzı- ~ 
bb 

.... be . gı a e ne arz er en ır sırası- uame e gormuş ur. ag ar asıd .. · ı d ki f--•ı t 1' .,,, teşe usu klıyordu da. Hatta, 
0 

nı g ti . . ' derec"'lerı"ne .. e t 1 kt d ----- uzere çalışmaktadır. Bayan Semiha nız er e ıwu ye unsurları ÇO .,. 

Ü b hl 
. . e rını§ ve. " gor sa ı ma n ır. lsıa ıbul M··ıı-ı·· · ·· d ·· · iti S'lh kt d ti i -- ,,. g n sa a eyın, zıyaretine gittiği lz- .. . .. ' u u ııgun en: cuınhurıyet bayramı gecesi verilen yı r. ı ı re n ve mane•·--~ 

zet Pa§anın konağından çıkarken -Musaadeı humayunlarına isti - H•rlcdan yapılan ldhahU En iyi fyi Son !baloda teganni etmiş ve bütün hazır biliyetlnl haiz birkaç gemiden ='-
karşılaştığı birkaç şahsiyetin, ken ~ ~adl\arzediyorum ~f~dimiz. Yeni - Dlin muhtelif ecnebi vapurlarla li- K. P. K. P. ~- P. 1 bulunanların takdirini mucib olmuş- elinde kuvvet yoktur. Bundan .,. 
disine müteveccih nazarlannı, biç de fı:a:.ı~~n °~~ng~.~~umY_et ~e !tilii.f manımıza kUlliyetlf mikdarda ihracat fuğdaydan: 12• 20 tur. Bunun üzerine Bayan Semiha An takib meseleleri de ~ok de~ıniŞ " 
hoş bulmamış, kendince lüzumlu gör-ı . . u ~ ~azıyeti, ıı::ebu- maddesi gelmiştir. lO. OO 

9
• lO kara radyosunda konserler vermek muayyen deniz tir.aret yollarJOdl ,ı 

düğU bazı tedbirleri hemen almış ve ~a~l m~lıs; feshedil~ış bulund~gu ~- Orlant ismindeki Norveç vapuru Arpada": 16. 30 J 5. 00 O. 00 üzere davet olunmuştur. Belediye bu 1 vamh tarassudu dolayı~lle e~ 
aldırmıştı. Zaten, vazifesi ve daima j e ~· ır ırkad~n zı~ade alelade hır 125 bin kilo maden kömü-ii S Üıimden: 83. 2) 66. 30 50. 00 gençlerin boş kalmaması için İstan - ı Jrnrs:ın sefinelerlnln ortadan k ~ 
maruz bulunduğu tehlikeler icabı çok ,~em;yet mesabesındedır. Her ne nam- R 

200 
. 

1 
' oancz- bul kons<>rvatuvarı ve Şehir Tiyatro- Jarı neticesi de tabii bir hal akP 

temkinli hareketi adet edinmişti. ~. 0 ursa olsun, dahili nizamnamesini ya .us va_ımr.u . bın kap yağlı ı Hurmadan: 00 00 133. 20 00 00 suna bağlı olmak üzere küçük mik • dır. 
Hüsameddin Bey, bu tehlikeli va- huk?m~tc ~d::" ~le, herkes birer vcrnık getırm•ghr. yasta bir opera tesis ctmeğc karar ! Şlmdô, Almanlar, sOfth amba~ 

ziyet karşısında, şahsından daha zi- ~em;re ~ ~ e ebılı; ~~ bu cemiyet- vermiştir. Bu opera yavaş yavaş te-' mm Jcnldırılmasını mliteakib, Afil _.M 

yade müşir Ahmed 17.zet Paşanın se- 1~~ e, b :rr~yet v~ tılaf fırkasına kemmül ettirilecektir. ı ka ile Jnı,ıiltcrc ıve Fransa a~j,ç 
Ifunetini düşünmüştü. Emri altında k be~ a şf" uyuı:ıliacak.ol~n huzura Ok 

1 
Pasif Kor1.1nma teşkllatl ba..-.lı~acak tfoaret sefinelrrfni tJU" 

bulundurduğu fedakarlardan birka. b~l~n~~eı ıne;aı y~t ~stirhamında uyucu anınız Berber Kalfaları için ahn c~k fJlumbalar mal< aclile ycnidl'n faali~·etlerde 
~mı paşanın muhafazasına, diğer bir . . r er. u vcsıle ile, mebusan . . • 1 naealdar<lır. • 
kaçını da c·· .. 1b h. . d . meclısınin mebusandan mürekkeb Pasif Korunma tc kılatında kulla- 1 1 _,.. 

urcu ra ımı aıına tn- h k" i Ol k' Gu'" nde 15 Sa t M" lm k .. ı ste o :r.amnn asıl miicaclcle ııw 
kib ile göz altınd tutrn w a ık fırkaların makamı hükümda- yor ı · a 1 nı a uzcrc stanbul belediyesi 113 . ' • c "' a aga memur ~il U . 1 t 1 b ti 1 retlenecek lmrşılıMı taarruz '~ etmişti. Bir taı af dan da zaten tanıa n em nasebetlerı olaınıyacağını na- u um ayı m na rnsnya çıkarmıştır. k"l 1 Ad" 1 • '.. • 

, ~- zan d"kk ti eh . • . Çalıştır 1 ? 1 But l b ı a· "k ı ı J ıa ıS{' erme mutcmudıyen tığı ve beraber çalıştığı miralay Esad . ı a ş rıyanlerıne arzetmek 1 ıyor. u um a ar aero ınamı o acak 1 kt 
Beyi, biraderi f.zzet Paşa hakkında ısterim. İstanbul halkının derdlerile en ve tekerlekle müteharrik olacaklar- o un:t<'.a ır. G~1 
\•erilen imha kararından haberdar et- Sözleri ile Hürriyet ve ltilMcılann çok alakadar olan "Yenı· Sa- bat bir yemek yemek istesek ~ır. Tulumbalar yerli bir fabrikada D. n~şad SJ\ 

h yahud da çok geç kalındığından 1 1 ı kl d 
miş ve bazı gerekli tedbirler de tav- uzur~ ka~ul. edilmelerine mani ol -ı bah,, abu mektubu yazmamızda şikayet etsek hemen: ma o unaca ar ır. 
siye eylemişti. Kendisi de, icabında ~ak .ıstemı6tı (l). Fakat, entrikacı ki sebeb evvelki gUn bir ak§am 11

- l,ine gelirse! ... ,, cümlesile KömUrd;;;;ehlr!andl 
daima yaptığı gibi, hemen şeklini ve hUnkii.r, manalı manalı gUlümsemiş gazetesinde okuduğumuz ber- karşılnşırız. 
kıyafetini değiştirmiş, fakir bir der- ve: 1 berlerin açılıp kapanma mesele- Bu vaziyet karşısında tabii 

Yeni Sabah 
Abone Bedeli 

HNELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklye lcnelıl 

1400 Kuruı 2700 Kuruı 
760 • • 1460 • 
400 • 100 • 
1IO » 100 ıt 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Senelilf 3600, altı aylıjı 

1900, ilç &7blı 1000 k'lıruıtur. = 
Adres tebdlll için 71nn1 be, kuru,Juk 

pul göndermek lAzımdır. 

- Tahtların devrildiği, milli hiki- sine aid yensiz bir yazıdır. biz de ses çıkarmadan çalışma-
rniyetin saltanat silrdtiğU bir hengam Haftada bir gün istirahat e- ğa mecbur oluyoruz. Biz zavallı-
da, bu heyetin kabul edilmemesi pek d b 11 1 b ların feryadlanna alakadar rna-
abes ve nezaketsizlik olur. en u zava ı arın u bir günlük · ti ah ti rin kamlar ne vakte kadar kulak-

Cevabile' .."4\ya milliy~•erligıw ·nı ıs r a e e göz diken bazı ' ew ..... !""&.. larını tıkayacaklar? Bu haksız-
g(Ssternıek, bepıabeynciaini mahcub dükkan sahibleri vardır. Acaba lık karş18mda Berberler Cemi-
etmek Jstemfati. Ertesi gUnU de, Hür- belediye ve al!kadar makamlar yetinin de nazan dikkatini cel-
riyet ve ltıW heyetini kabul etıni§ti. bizlerin sabah saat 7 den bederiz. 
Fakat, çok abes ve nezaketsizlik ad- öğle tatili yapmaksızın gecenin Birçok zamanlardanberi ga-
dettiği red hareketini, 1ellmeti umu- saat 10 una kadar durup din- zetenizln devamlı karilerlnde-
miye ve Sosyal Demokrat fır • lenmedcn çalıştığımızı görmUyor niz. Sizin gazetenizi tercih edi- ~WV'VV'VVVVVVV 
kalarına kareı reva görmekte hiç mu? Yani bir boğaz tokluğu- §imizln sebebi bizim gibflerin hak Se\'gi , .c ~fkate muhtac yavrular 
de beis görmemi§ti • Devamı var na gilnde 15 saat i§. Sekiz sa- larını arayıp soran sizsiniz. Bi- Şen ve mes'ud yavrularınızın 

atlik mecburi iş kanunu mev- zim bu içden gelen arzularımızı bayramlıklarını hazırlarken ç0 • 

(1) LO.t/i Bimaui Beyin, Sultan hiç bir kelime atmıyarak gazete- cuk Esirgeme Kurumunun kur-
MeJımed Re§at Hanın w halefinin cudken günde 15 saat çalışan ' nize aynen yazacağınıza emin ol- duğu yuvaları da sevindirmenizi 
...... 0y 18- lJ dııkz,.,,J insanlığından ve benligıw·nden' K 
0 ,..,, ınuu g r " c;nm adlı eserinde: duğumuz için peşinen teşekkür- urum saygı ile diler. 
bu hadise hakkında. daha taf 8i- kaybeden biz zavallılar ne yapa- ]erimizi arzederiz. Çocuk Esirgeme Kurumıı 
ı&Zı nuılumat mevcztddur. 1 .__ıı_m_?_. _ö_ğ_le.1.en •• ·.d_ı_şa_n .. ;yı..a..;;.ç.ık~ıp~r,;a·_;__.;:;Şe;;,h;za(l;:;;,;eba§ı;;:~Be=rbe=r~K:;alf:aJa:n:::_J ~~ 

Bursanın imarı ,r 
Bursa, 4 (A.A.) - Bursanırt i~ 

planının tanzim ve tatbiki işi btı~ 
imza edilen mukavele ile prof 
Prosta tevdi edilmlat~ 

TAKViM 

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



....., S lKINotT.EŞBIN l~ ygNL SA.HAH • 
istanbulda Yeni Bir Sanat Türedi: l§I•l~l:tl:J§j;1!?1;1 TORK - RUS 

A ı T ı · · Münasebetleri Sıhha Simsarhğı Saçaklardan "-\ m a n a y y a r e e r 1 [Ba!)makııleden de,ıım] 

F T ki d alıedcnamede de Fransızlar ve lngi- Sılıha.t ve afiyet dolandırıcıları i§ ba§tnda - Konya.11 hastanın Şikayet 
ran Sız Opra arın a lizler hakkında ayni ihtiyati kaydın ........ <l"ma gelenler - Hayır sahibi bir lıemderd - uBak! Yil.:füı sapsarı Bu··vu··k . ti "t ~ 

konulmasını istiycccğinl bildinnifiti. vu~ " • bir memnunıy~ e .1 ıra~ e-
0 zaman Sovyet dostlarımız kendile- gozleriu de bir tuhaf ... ,, - ômrünün sonuna kadar bana dııa et! - derim kı 1sta~.bul ~ledıyesıne çat-

"" rln' d b •tt'f k yüzünden Alman- lstanbıdmı en hazik doktoru - "Biz bıı i§ için SOO lirayı gözden zaten mak epeyce guçleştı. Ankara cadde-
lıa-aris, 4 (A.A) - Askeri vaziyet Alman Tebliği 

1 
;n he bu 

1
• 

1 
a. ki .. b. h' çıkardık,, - ll111e, tıbba, ihtisasa karşı kurulmU§ bir tuuık. sinin asfalta bitti Atatürk köprüsU 

'I kkında Havas. Ajansı şu malumatı Bertin, 4 (A.A.) - Alman başku- barha tar \;~rmrd'ıyecBeizierıMnıoskızoeva:1.~~ Y•z n: KANDEMiR yapıldı, Boğaz yoİu açıldı, semt semt 
erınekt"-1:- d lı - t br- edi a se memı!i4e ı. ., .. kl 
J)·· '-""\.W": man an gı e ıg yor: .. d t tt.kl ri 0 dakikaya guzel soka· ara kavuşuyoruz, mey-

h Unkü gün bütün faaliyet hemen Garbde, dUnkü gibi mevzu topçu ve k~e ~ ı ~ zamanrtl görUşül- DUn matbaada müstesna bir ziya-ı ğil ya, bir dakika bile geciktirmek danlar birer birer ortaya çıkıyor. Şe-
erııen havaya inhisar etmiştir. keşif kolları faaliyeti olmuştur. U ar ~ 

1 
a~ı§. B~ dar, nl yeni retçiyi kal.Jul etmek vazifesi bana caiz değildir. Neme gerek, vebale gir hirdeki büyük imnr hareketini, göz-

larıAiınan keşif tayyareleri gerek hat- Bir Milyar Dolarlık ~lpariş. . ~ k~.f~ese e er ~c~l.izi bit.. dtiştU. ınek istemem doğrusu .. Haydi doğru le kolaylıkla takib etmek mümkün. 
u rnıı üzerinde gerek cepheden çok Paris, 4 (A.A.) - Petit .~arısı~~ ~biı :ıe ~nız a .a i rduk tyl giyinmiş, derli toplu, temiz pak doktora... Bittabi daha birçok noksan şeyler 
te~k~aki yerlerimizde uçuşlara te - gnzetesinin Nevyork muhabırme .go- B ~m b' an ~~:~:~me ~ahal ve basta. oluşuna rağmen güler yüzlü Ve pek samimi bir eda ile söyledi- var. Fakat şimdi yapılanları ve ya-
b· bUs etm~lerdir. On iki tayyarelik re, müttefikler tarafından Amenka- ura eka . ı~ ~IA 1 

ede ,,..;.ı k' S bir Konyalı idi bu. ği bu sözleri §Öyle tamamladı: pılmakta ola.olan görünce, iııs n bu 
ır dUa · · · l 1 h b levazımı si vermem ıçın 1 a.ve ec"'D.z 1 ov- Y• • • Fak h · Ak'l '" h d ·· ·· b. · d ta \' "jrnan hava kuvvetı §ıddetlı hn.- ya yapı mış o an a.r . - t d ti hU Uniyet hU!fına. _Sizi, sizden şikayete geldigım ıçın - at anı ı ıuu tar nere - noksanların n gunun ırm e mam 
~ dafi toplarının mütemerkiz ateşi parişleri daha şimdiden bir milyar ~e eko~ at~ı b~n kendilerine ha- beni hOŞgörün, diye söze ba§lıyan bu de? .. Şimdi gidince yeniden sıraya gi- lnnacağına haklı olarak inanıyor. 
takllısında gayet yükseklerden uça - dolan bulmu tur. 1.ar e . e .mb~ e, ıztte her "'-eyı· söy- zatı derhal kari şiklyetleri dinliyen recck, tabii en sona kalacaksın ... Oç Ben bugün, lstonbulun çabuk ya-

t."o b Bl F V Batı ld ıs, samımı ır sure y • • • 1 • • be<l k 1 • b 1 la r ach Uzcrine gelerek tarassut r ramıız apunı " 1 
1 k nla b tas vvur ve mak- arkadaşa hnvale etmek il7.ere idim kı, dört saat sonra 'buyurun!..,. dedık- pılması ıca en no san arınuan a ı 

tda bulunmu§tur. Pads, 4 (A.A.) - Frarunz Baoule e~1en °b. ;1 azı 1 \ıe itham et- 0 niyetimi seı.miş gibi sandalyesine lcd zaman da doktor yerine, gözle- scdeccğim. Bu noksan, belediye büd-
la. İ"akat cephe civarında. giilenmiş vapuru Atlantik denizinde bir Alman sai arı ~e~ ~eme' akıldan geç- iyice yerleşerek devam etti: rinde uyku akan, yorgun argın bir ih- jcesile alakadar olmadığı ve ıslahı pa-

Yl'are ıncydanlarından kalkan Fran denizaltısı tarafından batırılnuştır. m yoruz. Ye ır şe~ _ tstanbulda apartman simsan, tiyarla karşılaşncaksın ... Beni dinler- raya mütevakkıf bulunmadığı için 
tıı~ avcıları gözükür gözükmez uzak· İki ölü ve 11 kayıb vardır. Müret- mezYal. f··u tta .. .. ____ hizmetri simsarı, koyun, odun, zahire, sen.... icabının derhal yapılmasını haklı o· 

""" · · b. A · nız ıı ya goze çarpan ~ ·~ . . . . 
'"'"' 1!Jtır tebattan 33 kı§ı ır Fransız vısosu dı b' beb' 1 ak . b ed k. gümrilk yag- sebze hulasa zevk ve - $öyleyiver scvabıııa, ben ne ya- larak bekhyebıhrız. · n ır se ı o m ıca er ı o- ' • 

. li'orbach üzerindeki bu mühim ke- tarafından kurtarılmıştır. . nu da vakayiin tarih sırasile cereyan sa faya varıncıya kadar her F-Yin sim payım şimdi? Bahsedeceğim şey, dlikkü.n saçakla 
: Uçu!Ju son gUnlerde bu mıntaka- Alman Turruı.u Necrea Gecikıyor!. tarzını d .. ünerek tahmin edebiliriz. san bulunduğunu işitir, bilirdim am- Birdenbire büyük bir fedakarlığı nnın ve oluklarının vaziyetidir. Yağ· 
birı Ahrıanıann gösterdiği faaliyetle Amsterdam, 4. (A.A.) - Tanınn_uı Arada u:nlaşma esaslan üzerinde ma, elilemin sıhhatini, canını pa~- göze almış bir kahraman halile kolu- rnurlu bir günde sokakta yürümek, 

ettirilebilir. Evvelki gUn Forbach Holandalı gaz?.teci von Blankcst~ı~, konuşulmağa baelandığı tarihlerde ra çıkaran bir acayip sin:ıs~r. teşkı- ma yapıştı v~: .. .. .. .. .. rastgele. a.kan veyabu~ ~·aya kaldı -
::Un ınenzım Alman ağır topçusu ta- A~a~ya~n .buyU~ taarruzu. ne ıçı.~ Sovyetlerle Almanlar arasında hiçbir latının vücudUndcn eşhedhbıllah, ka- - Gel, dedı .. yuru Ye omrunun so- rımları ıkı parmak su ıçınde bırakan 
Obfıtıdan boınbardınıan edilmiştir. 21 gecıktırdıgfnı tahlıl ~er~k dıyor kı. iti.lif yoktu. Almanlar bütün Avrupa fese girdiğim evvelki güne kadar, ha- nıına kadar bana dua et!.. bu fena saçak ve oluklar yUzUnden , 
ltı Ilı dUrmıüş ve mühim hasar yap- Almanlar mua7.zam ihtiyat ku~e~: için nasıl bir tehlike iseler Rusya i~in berim yoktu. Eh ben nihayet bu şeh- - Hay Allah send~n razı olsun ... ne kadar güçtür. Bazı yerlerden ko-

'411r, lerine muhtaç bulunuyor. Bugunku d b. tehl.k 'd'I İngiliz ve Fran- rin yabancı bir misafiriyim de bu iş- Ve, uuı.tmıyayım bır çeyrek saat şarak geçmek icabeder. Bazı yerler-
l)f Ukli d · t'f d ed k he U as e ır ı e ı 1 er. k d' · b" b k d k l d d b b.r.._ fer taraftan Fransız kumandan- ks l"kn ha? ıs tıla .e. ere a ışn :lan - sızların Ruslarla anlaşmaları .kendi- Ieri bilmem, fakat siz gazctecileri_n de sonra ehn ımı. dır as1~d a o torun de atla~ak, bazı yedr ?.' t~ e kmec

1
_ u-

~uıa g 1 •. er ı ızme ennı yapın m - 1 · · · • A , k t'i b·r hezimet t~.._ I bu aıhhat ve afiyet dolandırıcılıgın - muayene ancsın e bu um... ren hatta kaldırım eg1ş ıı·mc azım ba. e en malfımata gore For - 1 t' f ·ı ·1 ld.. en ıçın anı ~e a ı "'.1- • • • • • t b' 1 l 
"'·~·ın §imali ~rkisinde Alm~m top- anAnl ye ış ırtı m?5ltı e m:gu 1 unr.hava kil edeceğini gören Almanlar ne ya- ldan bihaber bulunmanız ve bu husus- t Blızı, bı~den.kşıkaye:e g~~c~. derli- olu:. H~le stanbkuluikn l n:nztaacku ilo ~n 
''"llU tak · manya, ngı ereye )apı a klan k evmldane bı·r ta halkı ikaz etmemenizi ne va.lan op u, temız pa ve guler yuzlu Kon- şoforlennin sev ett erı s crın 

"' vıye edilmiştir ff ki . r.. paca nı şaşırar n 1 ' ' - l . . . . . k ~iin .Al , · • hUcumlannın muva _ a yetsiı. ıgın - ha k tl muztar surette kendile- söyliyeyim, doğnı bulmadım, ve iste ynlı nefes almak ıster gıbı susup da altında kalmamak ıçın, ha,·adan o-
l'a!tııdaıı ~ce :c:1man ~~ele~~- den in~r: hayale ugramıştır. ~nra ri:: Reus~ann ayağına attılar ve ilk onun için sizi sizden şikayete geldim.. hayretle yüzüne bakmakta olduğumu valarla dökUIUr gibi akan suların al-
~ Ve M ır er .. ya~ı ı§ r. - mtittefıklerm hava tefevvuku gün geç 1 t 1 Darılmaca yok değil mi bayım? göı ünce. birden asabil~ir gibi oldu: tında banyo etıneğe katlanmak, he-
~ateler t:L ulhouse uzerınde uçan tay- tik;e daha ziyade artmaktadır. Bu ise an1aelmabyı yap.~ ar.. b. ·m Sovy t Biliki.s Dikkatle sizi dinllvo- "- Yani bunun anlatılacak ne.si phnizin başına gelmiş bir iştir. 
k"b .<Jransız avcılnn tarafından ta ı ·ıt k .. tl h r d ş e unun uzerıne ızı e - - ··· · 1 edUnı· • ,. .. Almanların ngı ereye u e ~ ın .e lerle 'tffak muahedenamesi sözleri rum. ,·ar, bu ne biçim şikayet böyle? .. der Belediye dükkan sahiblerini, sa-
rtlına ""':~lmiv~ ~unlar Rhin .ın ote ta- yapacakları hUcuınun muvaffakıyetı- d f 

1 

1
1 

- dı Neden sonra kom _ Efendim son zamanlarda artan gibi bakıyorsunuz yüzüme değil mi çaklarını mutlak surette ıslaha mec-
llı:ı.. ~\;J\ı ştır Ancak bırkaç Al - . k fi tm ktadır e ıı.sı aya ugra . ' ' b '> E\ .. l -

"""' tuYy . • .. ksel k F nı ço zayı a a · . şulanmız bu teşebbüsü hatırladılar keyifsizliğime sebeb olarak her ka- ayım ... ·et orası oy e amma, eger bur etmelidh·. Esasen yolda başınızı 
~Pt'aktarı a:ı. yu . ere . ransız Bundan başka, Almanlar ~zınl~- ve bizden de bittabi eskisi gibi sanıi- fadan bir ses çıktı, kimi böbrekleri - bizim hayırhah arkadaşın "ömrünün kaldırıp bakarsanız, bunların maıı-
flın ~erek B nnde ılerl~~enn~. d;- rlnden tasaruf yapmak mecbunyetm mi muvafakat cevabını aldılar. İ§te mi, kimi midemi, kimi dalağımı, sonunn kadar bana dua edeceksin, se· znrn itibarile de ne kadar çirkin, eğ
~tlı~lardı. ourgone ıs ame uı e de bulunuyorlar. Polonya harbi ben- yapılacak misakın ruhu ve esa.Bı böy- barsaklarımı, ciğerlerimi, sinirlerimi. ni Akil Muhtardan da, Neşet Ömer- ıi bUğrü ve çarpık çurpuk oldukları-

1: . zin bakımından Almanyaya pahalıya le karşılıklı anlaşılarak tesbit edildik- yani akla gelen bir yerimi ileri sür- den de, bilmem kimden de mUkem- nı siz de görUrsUnUz. Artık için.e 
l>atia Fransız '.reblıği ma~ ol~~ştur. Alnıanl~r.kezıı tayya- ten sonradır ki Saracoğlu Moskova- dü, şunu keselim, bunu biçelim, öte- mel, harikulade bir doktora gönderi- girmiş olduğumuz yağmur mcvsı-
~ tebr~· ~A.A.) - 4 -11 - 939 ak- recılerını ve tayyarelennı de ~-mı~ ya gitti. Fakat arkasından fon Rib- kini yaralım, delelim, şişirelim.. de- yorum .... diye tıkdığı muayenehane- minde, bu hususun gözl>nüne alına-

b.. tgi. la kullanmya mecburdurlar. Çwıkti be trop t'..t" Bı· .. :ın görUşmeler diler. Ben de; "Oldu olacak, bari gi- nin sahibi hem de Jtülüstür bir kadın rak harekete geçilmesini beklerim. 
"-""'ltUJı M sel • Sa d Fra 1n 'lt · ta · n ye 19"

1
' ... 1 • ~ iki o le ıl? ~ rn: arasın a • nsa v.e gı .er~nın . yyure ıma- durdu ve Sovyetlerle Almanlar ara- dip şu tecdid ve tanıir işlerini 1s- ı hekimı olmasaydı ... Be? o .. g .. ce işin MURAD SEHTOGl.U 

fta.,, tarafın hafıf keşıf kolları ı ıa.tı ve pılot yetıştınuelerı Almanlar- d . b. 1 d h i tanbulda '"·nııtıra'"'!m diye kalktım fnrkına varamamış· bır suru mua-qYeti 1 . . dil sın a yenı ır an aşma n ft mza- .:r • " " • • •• • •• •• • • • 

o muştur. dan üstün r. - lanaı. buraya geldim. Muvasalat.ımın crtesı yene, tahlıl. rontken montken ucret- Cumhı•rreısırnıze F· • Sovyetlerin fikirlerinde değişiklik, günü de soluğu pro.fcebr Akil M~h- 1eri diye ~m .. Yi.1:1:i lir~yı bay:lmış: ti , f 
ınfandıya Roosevelt yeni daha doğrusu ycnı şartlar bundan tarın munsenchanesınde aldım ve ın- t~m=. ı.:~~~ı .~unu 1 e hır tuzaga d~- 1 f brı·k telgrafları 

lı sonra ortaya çıktı, binaenaleyh Sov- tizar salonunda bir köşeye ot~r~rak, s~ru:du~u. nnlayınc~ya ka~ar ı- ge en 8 'larb t eyı· Bitaraflık Kanu- yetlerin Almanyadan istihsal cttikle- sıramı beklemcge başladım. Hılaf o.ı- kı~cı partı, bır on beş lıra takdım et- ( Buş tar:ıfı 1 incide) (' •• e m ri menfaatlere mukabil Almo.nlara masın amm~, bir saatten fazla. hır mış bulunuyordum. bunı Lehrun, ı·unanistnn Kralı 
\lQz Ald nunu imza) adı bir nezaket göstermek istemiş ol - zaman .ge~mış, benden evvel gelıp s~- - Yani... mejeste Georges, Irak J\rah nai-e 1 dukları aşikardır. Eğer Saracoğlunun raya gırrnış olanların daha yansı hı- - Yanisi şu ki bayım .. bendenizi bt Aıt.e Al><liillab, Japon iınpa-

~lıb <naş tarafı 1 inci sayfammla) Vaşington, 4 (A.A.) - Reisicüm- Moskova seyahati Sovyetlcrle Alman- le sa\'uşup gitmemişti. Sabrım tül<c- yedi aylık bir hamile yerine koyup rntonı Hirolıito, Utvno~ a Cüm-
~ gar.bisinde SovyeUerc bir deniz hur Roose,·elt bugün ~~t 12 de um- lnr arasında yapılan ve Rusyaya bü-1 niyordu .. _işte tam o sırad~ bo~~ıa.n kaşla göz arasında kafese tıkan o hıırreisi ek ·clfuıs Anıısta Scme-
~i Verııınesidir. Bu talebi redde - bargoyu kaldıran yenı bıtarafhk ka- yük menfaatler tcmlı1 eden anlaşma- yanımdukı sandalyeye kcrlı fcrh hırı hayıı· sahibi hcnıderdi o dıılcikadan i- tona, Mel; ika CUmhıırreisi elc-
~itı ~iıı;e sebeb, şimal memleketleri- nwıu imzalamıştır. da bir rol oynamışsa ve Rusyaya, bir bay oturdu. Ve nezaketle selamlıya- tibaı·en koydunsa bul!. Herif bir an- setans I..azaro Cnrdenas, Afga-
lclanı~ ~nlandiyanın bitaraflığının Ncvyork, 4 (A.A.) - Yeni bita- parça dahıı fazla bir ınenfaat temini- rak, benimle lafa koyuldu: da sır oldu gitti. Tabii doktora diye- nlsnn ltrulı maj" te l\lnhmud Z.'l-

lı(·· dır. raflık kanununun reisictimhur tam- ne hizmet etmiese Hariciye Vekilimi- - Ne zanıandanberi bekliyorsunuz cck lfı.fım yoktu. Çünkü o benden e\•- hlr, Belç-ik·ı icralı ınaje te J.eo-
~~kereler, evvelkilerden daha fından imzası gazetelere, Roosevel- zin seyahati boşa gitmemiş olduğunu beyefendi?. ''el şunu diyordu: ''Ben diplomalı ta- ııo!d. fı ır ı.nılı majcst.- Faruk, 
»'tıt ne bir hava içinde geçmiştir. tin bu meselede oynadığı bırirıci de- komşularımıza, dolayısile bir hizmet _ Allahufıl m iki saate yaklaştı .. hibim. Vakıa kadın hastalıklnrı mü- tar::.fından tebrik telgraflıırı gön 
ltııina~ Pek muhtemel olarak B. Sta- recedeki rolü tebarüz etti!°meye vesi- ifa ettiğimizi görerek bundan mem- dedim. tehassısıyım nmma, sizi (derhal teda- tlrrilıııiştir. Cıınıhurrcisiuıjz hu 
~11' ~ ~örU..,mede bulunmayışı dola- le olmaktadır. nuniyet duyanz. _Eyvah bana sırn gelinciye kadar ,·iye muhtaç bir hasta) olarak geti - t~lgwflnra teı;;eı.t.iir teJgrnfl:ırı 
tlqj_~ ik~nci görüşmenin tarihi tesbit Nevyork Timcs diyor ki: Vakayiin cereyanı böyle objektif sabah olacak ,.,aliba !. ren damadınıza [ !] ., Hayır, ben er- gönd rmisir. 
' ~ıştir. Bundan dolayı mUza - Eğer müzakereler parti milliihaza- surette dlişünüliirsc görülür ki Tiir- Endişeme tc;cüman olarak ne gü- kek hastaya bakamam., diyemezdim. ~ ..... --ll:Dlll!ll---=--Dllll!-!""'!! 
~~ :

1n. devamı §ekli üzerinde bir farının fevkinde yüksek bir düştince kiycnin siyasetinde hiç bir yenilik zel de sövlüyordu. İçimi çekerek; Deseydim kanun da beni mesut tutar- her tarafına yayılmışlardır. Ofollerde 
:ı;.. ~lıYemem. !sahasına intikal etmiş ise bunu rei-ıolmamıştır. lki arada değişen siya- _ Be~denizc de övle .. dedim. ı dı. trenlerde, vapurlarda, tr:.mvayl~rda! 

~:nıandiya, Sovyetler birliğile dos- sicümhura borçluyuz. R<.'isicümhur set yalnız SovyeUerinkidir. Bunun _ Hem böyle fa2İa gecikince dok- Artık sinirden suratı asılmış olan hattiı yabancıların de\·a~ ettıl:lerı 
~. \'e dUrüst münasebetler idame Harekette silrat, tavsiyelerinde uy- Sovyetler hakkında hayırlı olmasını tor yoruluyor dn ha.tan savma bakı- derdli muhatabım devam etti: kahve _ve g~zhıolarda mutemadıycn 
tı~~dadır. Finlandiyamn vaziye- sallık ve teRrii meclis üzerinde heri temenni etmek de bizim için yine yor hastalarn .. ne yapsak bilmem ki? -Şimdi mesele yalnız benim alda- av pc§ındedırler: Ve bunların meşhur 
~t·UgllnkU güçlükler karşısında na- türlü tazyikden içtinab sayesinde dostluk vazifesidir. _ Beklemekten baska çaı·e var tılmış olmamda değil... ÇünkU ben doktorlar nleyl.ıın~e. yaratbkları h~-
\ıitli1~: F'akat Finlandiya, Sovyetler kanunun bUsbütUn sükunet içinde Hiiseytn Cahic.l \" AL('IX mı? .. dedim. iki gündür yaptığım tahkikat neti _ va hakkında bır fıkır verebılmek ı-
~ gıne karşı hüsnü niyetini gös- cereyanını herkesten ve her seyden ........ - .................... ~.-_...... y •• •• cesinde beni avlıvan 0 havır sahibi çin sana, yine Yakacık s::ınatoryo . 
kı_l:l:te}( ..._. • ~ M ·ı d .. d - Dogru soyluyorsunuz amma, • • ., 
'l1 btır u-c1.hsinde mUmkUn olan bil- fnzla te?1uıe mu\•aff~k olm~tu~. . arsı ya a musa ere~larzettiğim gibi ne kadar fazla bek- zatın, benim gibi Anadoludan gel - munda biunt sahidi olduğum bir Va· 

hanları vermiştir. Mezkur ga.~te, c:ımhunyetçııe:ın edilen kahvelerimiz lerı;;en, doktorun o kadar bitkin ve mu,. hatti İstanbullu birçok acemi, kayı anlatayım: Bir gün sertabib İh · 
~AND1YA HUKOMET hat~ hareketını tenkıt ederek de şoy- (Baş tarafı l inci sayfamızda) sinirli bir zamanına kalacağız ... Ben· saf insanları bu şekilde dolandırma- san Refik yanında akrabasının birı 

lıe~R~EZ1N1N TAHLİYESİ le d~yor: . . . . . kahvelerin 26 tcşr:inieweldc vapura ce bugUn bu işten vazgeçip yarın er- yı ~'J edin.~iş bir.şebekeye mensub ol· o~duğu hııld: yine böyle . ~nadolulu 
~ft ~ı, 4 (A.A.) - Finlandiya Cünıhurıyetçıl~nn ekserıyetı ta - yüklenileceğini vldetmişti. Fakat kenden gelmekten b:ı.şka care yok.. duc:unu og~enmı~ .. bu~.unu):orum. Bu bır hast~ muracant ctmıştı. Dvktor 
!\(!~~:merkezinin tahliyesi Uze - rafmda:° ~erek ayanda gerek mebu: 26 teşrinievveldc §İrkete gelen bir i Salonda ve ötelerde bekleşenlere herıfler meger gö~urdukl~n hasta ba- hastayı ıyıce muayene cttıkten sonra: 
'ıuı UgijnJcrde şehrin normnl nüfu- s:ında ıttıhaz ol~an .?a~tı ~areke~ı haberde kah\'elcrin askeri ihtiyaçlar şöyle bir göz attıktan sonra bizim ye- şına doktordan .oır ko~ısyon alırlar "Üç ay s~natoryomda yatması 1cab 
~cak~cak yüzde 10 u Helsinkidc aıd~etle reddcde~ .. Muhu;n. b~r. harı: dolayısile Fransa hi.lkfımeti tarafın- ni ve hayırhah hcmderdlc beraber a- ve bununla geçınirlermış. eder.,. dedı. 
~ r. et sıya~ me:rolesının dahılı bıı partı dan müsadere edildiği anlaşılmıştır. yağa kalktım ve sokağa çıkbk. O, Tam bu sırada Mahmud Yesari o- Bunu işiten hnsta ağır ağır yeı in-
li .Sl~tDE HAZIRLlKLAR meselesı gibı ele alınmış olmasına Haber aldığımıza göre ~irket bu \'a- yolda koluma girmiş anlatıyordu: daya girmişti. Bizi bizden şikayet e- den kalkmış, odadan çıkmış, foknt 

~~~lllki, 4 (A. A.) - GUniln hi- teesstif eyleriz. • ziycti hükfunetimize bildiııniştir. - Geçen gün akrabadan birini pro den sayın Konyalının derdini kısaca yoldnşı elini koynuna atarnk pam 
~it bel> dolayısile h~tlmet radyoda Norveç HUkllnlefl Söylenildiğine göre Fransa hükfı- fesör Mazhar Osmnna götürmüş ve öğrenince, ge,Tek gevrek güldü ve: ctizdanına davranmış \'c : 
~~ lnnarne neşrederek halkı sU- meti bu kahvelerin bedellerini pe§_in tıpkı böyle sıramızı beklemekten usa- - üç sene evvel, dedi, beni bile - Doktorcuğum, dt-mi!';ti , b,z hu 
~lll!ı \>e disipline davet eylemiştir. Amerika Vapurunu dövizle ödiyecektlr. Ancak muhtelif narak, alıp ''yarın geliriz .. ,. diye tek- böyle bir tuzağa düşürmek istemişler iş, için zaten üç yüz lirayı gozdeıı çı -

'aıı.1 ~da olduğu gibi harb imkansızlıklar mcvcud olduğu bir rar evine bırakmıştım. Ertesi günü di. .. Yakacık sanatoryomuna gider - karmı;s bulunuyoruz. Helal olısun aL .• 

~~ da kullanacak pasif ko- Serb&SI Bıraktı zamanda memlekette hu.sule gelebi- erkenden gittiğimiz zaman Mazhar kcn trende yanıma sokulan biri "E- Amma gel şu işi dört be~ giind. b.ti-
h •• ~e ~ . birleri halka lı_!lbrlatılmak- leeek bir buhranın önüne ne suretle Osman bize: "İş işt:en geçmiş .. bu has ğer sanatoryoma gidiyorsam aylarla river! .... 
~ele h~rlerae kalarilara gruplar Oslo, 4 (A.A.) - Non.'QÇ makam- geçileceği mühim bir mesele t~kil tayı hiç olmazsa diln getinneliydi - zamanıma, avuç dolusu paralarıma Yazımı bıtırirken. ziy rctime ge-
~ ~:~~le§lneyi. ve her iht~e lan "C~ty of Flint,, vapu~u. bir etmektedir. 1 niz! .• ., demez mi? yazık olacağını,. çilnkU ~iğe~le~i dört len bır doktor arkadng da şunu an
~~l'i tava~k ve gıyecek tedarık et- Alm~~ lımanına ~\•kctmek ıstıye.n 1nıüsaadcs1ni almış bulwıuyordu. Va-1 Bizim hemderdin bu lafı beni cad- -şırıngada t?davı eden bır muhı~ dok tattı: 
V~'l' Ye olunmaktadır. gem.mm Alman mure~tcbatını tevkif fpur, cuma günU <Sğleden sonra iki denin ortMına nuhlayıverdi. torun emrıme amade bulundugunu, _ Gcçenleı·de, !starıbulda ilmini, 
~İLOSU SALDIRM:ACA ctmış~er ve ~~apurwı ıçın~e bulun?'111Non.·eç harb genlisi refakntinde ı' - Aman birader, dedim, bunu ne mühim doktorun ~r!me o ~ü,,KKbl ihtisasını maalesef yalnız knzanç ''a.-

lt°'1t lR VAZ!YETTE Am~ıkan murettebatına ınde etmış- Haugesund limanına gelmiştir. Va _ diye biraz evvel demedin .. Allah esir- bunun için kendisını ta.kıh etme- sıtası olarak kullanmak istemiş bir 
~,a, 4 (A.A.) - Havas: lerdır. pura limanda demir atmak müsaade- gesin ya bize de yann Akil Muhtar min ki.fi geleceğini,. söylemiş, U Ya doktorun bu şekilde cürmiimeşhud 
'ta.d a kurnıındanı Mologin bu- Norveç amirallik makamı tarafın- si verilmişti. Tromsoe'den hareket et böyle diyiverirse .. Haydi dönelim de kııcığa kadar da peşimi bırakmıyarak halinde yakalanarak dokuz ay icr~yı' 

iett/~ söylediği bir nutukta dan ne~edilen bir tebliğde şöyle de- tikten sonra City of Flintin bir Nor- zarar yok bckliyelim.. israr etmişti. tababetten menedildiğini ~itnıiştlik.,. 
tl llaıtılt ı: nilmektedir: veç limanında durması için makul Bizim bayır sahibi arkadaş, acıya Derdini dökmil§ olınarun verdiği Demek ki, ilme, tıbba, ihtisasa, te· 'few_' ~filosu her ihtimale kar "City of Flint ismindeki Amerikan hiçbir eebeb görülmediği için Non•eç acıya yüzüme bakakaldı: huzurla yanımızdan ayrılan sayın miz eöhrete karşı kurulnıuv olan çı-
~ "etın Ulunuyor. HUkfımet emir vapuru, gemiyi uıpteden Alman mü- maka.mlan vapurun serbest bırakıl- - Affet azizim.. Haklısın, fakat Konyalının arkasından ~ _uzun ğırtkan tmaklarile mUcadele iç\n e\'
t'1.: &.rı.na ez, Sovyet Rusyanın düş- rettcbatı bulunduğu halde Tromsoo- masına. ve içindeki Alman milrette - benim de aklıma ~imdi geldi. Bak bakan Yesari, tekrar bana döndü: .•. veli yine bizzat doktorlaı-m kendi B· 

~ lıar~arşı her nereden gelirse den itibaren sahili takiben Norveç batının tevkif edilmesine karar ver- yUzUn de sapsarı, gözlerin de hani - Bu adamcağızın jlklyet ettiği ralanuda bir aavq açınalan ger'f".k.!. 
' -, atılaca~.. kara suları dnbifüıde sefer etmek mit*'dJ.r.,, bir tuhaf ... Bu vaziyette bir iUn et. çığırtkanlar ha.kikaten latanbulun "°1Lndoınlr • 

... .... -
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B. c· D Yazan : KANDEMiR !11\\lıı:oı.m..ıJı T edkikleri 

lf inayet avası Tefrika No. tO Kayseri, 4 (A.A.) - Tedkik se:d 
Tophanedeki kahvelerden birinde F; l o z o f., r:. i i r de n B a h s e t ,. hatine çıkmış olan Dahiliye veel • 

kumar yüzünden arkadaşı Mehmedi "J' Faik Öztrak bu sabah buraya g tJ' 

Artık Bl.zı·m rroınlarımız Da öldüren katil Eminin davasına dün noıı·ıikayı Bırak, Dedı· miı;ıtir. Vali ve vilayet erkli.ili ve 
No.: a& YAZAN : R. YALKIN 

.1 ~ ,- mevkufen ikinci ağır ceza mahkem& Cı rafından karşılanmıştır. Dahiliye t1' 

A S ., B l f sinde bakıldı kilimiz muvasalatından sonra 1' ~ 
feş açmaga aş amlf I Katil Emfu; vak'ayı anlatırken: - KB.h sağdır, dedim, k!h.... Ve devam etti; ~ kaym~amlarının d~ ha~r ~ulf ij1t' 

. . - Bankada 300 lira bir param - Dervi§ falan mı? - .... Evet, ben Meşrutiyeti ideal ı lan bı: toplantıda vıl~yetın ıdar ut· 
Heye~andan kızar~ Yii_zl?r top~ ışüş~~~erdi. Her saat geçtıkçe ~~d- vardı. Onu almıştım. Sonra kahveye - Kendisi inkA.r eder amma belki bir hilkumet tarzı bilmekle beraber, rile ~lakadar olmuş, ızahat ~e' 

larda, verılecek ateş emırlerını bekl-ı detını bır kat d~a arttı:an harb .b0!· gelince Mehmed ile arkadaı;ıı Abbas ermiştir.. yukarıda arzettiğim gibi onu ancak Faık ~z~rak sa.at 17 de halk, ınii • 
yor, hep titizleniyorlardı. Nihayet lece devam edıyor, müfrezel~n~~, bana kumar oynamamı teklif ettiler. - Tanır mısın bu zatı? bir basamak addetmiştim. Tedrici te- sesat: bı~l~kler ,,:e teş~kkUl~er 
emir de verilmiş, toplarımız da m~- etraftan ~~şan ve Mender~ .~~~rusU Ben kabul etmedim. Mehmed çok - Dostumdur ve pek sevişirdik. . rakkiye, yani tekamUle sıdkile itikad messıllerını kabul etmışlerdir. 
kabeleye girişmişti. Aydm milli mu- başında sılahlandırılan gonüllillerle, israr etti Hatta bana ağır laf - - Şimdi dargın mısınız, yazık.. . ettiğimden dolayı birdenbire derecei T k 1 b •""" 
e;adelesinde ilk patlıyan bu topları a- mütemadiyen kuvvetlendiriliyordu. lar da söyledi. Benim yine oynamı- - Hayır, darılmasını bilmiyecek istibdaddan Ctimhuriyete çıkmak ih- a 8 

- ara a çarpı ıııl' 
teşlemek şeref ve iftiharı topçu mü- Akşama yakin, müdafilere de İz - yacağımı anlayınca bıçak çekerek il- kadar temiz bir insandır. timaline inanmazdım. En çok beğen- Beyoğlu Antuvat apartın~~ 
lazimlerinden Yakub ve Kemal Bey- mirden bir tren dolusu asker gel - zerime yürüdü. Ben de bıçağı çek- Filozof· "belli.. diye tekrar rüba- digvim Cümhuriyet c.>kli dahi bugun·· • mukim Jak; 2056 sayılı ve §ofor rt 

' " "'~ edi ·d · d k' tak · ·ı An"' lere nasib olmuştu. Artık, bizim de mişti. .. .. tim. Üst tarafını bilmiyorum. iye çevirdi bakışlarını. kün Türkiye, Fransa veya Amerika m n 1 aresın e 1 sı ~ e ~şe<!ell 
toplarımız patlıyor, ateş saçıyor, hır· . Bu .~ren, şe~~e y~klaş~rk~n ku.ç~ Dedi. . - Belli, diyordu, Ömer Hayyam- Cümhuriyeti değil, doğrusunu söyli- c~ddes~den g~erken bır k~a!S' 
çın gümbürtüleri ile efradımıza mu- bır mufrezcmızın şıddetli bır ateşı ile Dinlenilen Abbas ve diğer ikı şa- dan tercüme ettiği şu rübailere hay- yeyim, Perikles devrinin cümhuriyeti bır~enbıre çık~ 3a50 plaka n ]<ırıl,ıı. 
vaffakiyet müjdeliyordu. Savurduk- karşılaşmıştı. Bu katar, fedaka.rlan- hid vak'ayı böyle anlattılar. Yalnız ran kaldım vallahi. o kadar selis ya- idi. O zamanlarda nihayet otuz kırk 1ı yilk arabas~ ıle çarpışmış d,ıı. 
ları lagwım ve tahrib taneleri ile karşı mızın elinden, vagon pencerelennden Mehmedin elinde bıçak gördüğünü zıl k' B' d k. d be . bin kişilik Atina cemaatinde altmış camlar Jak'a ısabet ederek ba§lll . 

1 
"zl 1 mış ı... ız e es ı zaman an rı , h f'f 1 t 

yandakileri acı acı düşündürüyor - otomatik tüfekler ve mıtr~ yo ere söyliyen bir şahid bulundu. O: şairlerimizin en az tecrübe ettikleri yetmiş tane en büyük dahi yetişmiş a ı çe yara amış ır. 
du. Biraz sonra, piyade ateşleri gi- açılan şiddetl.i a~eşler sayesın~e, .~- - Ben kah~eden içeriye girerken yol rubai vadisidir. İçlerinde glıya en olması, dünyada mhili görülmemiş bir Dayak 
bi, başlıyan topçu düellosu da birden 1.ak kurtulabılmış ve şehre gırmışti. Mehmedle Emın dalaşıyorl~ı:dı. O meşhuru da Azmizade Haleti'dir. Yir tekamUliln mucizesi idi. Bu keyfiyet Bebek Cevad paşa caddesi 215 ıı~ 
kızışmış, şiddetlenmiş ve böylece Ge~en bu kuvv~t, hem~~ Kepez sırt~a- sırada Mehmedin elinde bır bıçak mi otuz kadar rübaisi varmış, merak beni çok şaşırtmıştı. maralı dükkanda tütüncü Meb111 

mü~~eme de hakiki bir muharebe rı ıle Topya:agı mevkıınde ve .~em.ır: gör~Um. . • . ettim, gördüm. Hepsi vezin itibarile Gençli~ ve toyluk bu! Fakat son- polise müracaat ederek Ehraın Y~ 
şeklim almıştı. yolunun şehırd~~ g~e~ kı:-mı uzenn . Dı~ordu. M~~a~eme dıger ~hı~le- kırık dökük ye çulpadır, kabataslak- raları, bıraz daha olgunlaşınca, bil - j .şunda 8 numarada Fikret ve ~,ıe 
Aydın, hflla etrafa kara dumanlar de bulunan . m.ud~fılerı bıraz olsun rın dınlenmesı ıçın başka bır gune tır. Mana itibarile de hiç harikulade diseleri layikile görebilmeğe, iç yüz- taraflarından dövüldUğünü iddlş ~ 

savuruyor, kızıl alevler saçıyor, kor- ~~nl~dırabılmıştı.• Bq. suretlu har- kaldı. bir fikre ınakes olamamıştır. Zama- !erine dalabilmeğe imkan bulunca an- şikayet etmiş suçlular yakalaJlş 
kunç uğultularla yanıyor, yanıyor • hın bırnz daha uzamasına sebeb 01 • Kaeden cinayet nımızda benim bildiğim, dostlardan !adım ki; dünyanın en mühim dahi· tahkikata başlanmıştır. ~ 
du. Esen şiddetli bir garb rüzgarının muştu. .. .. . Kasden yaralamak ve öldürmek ve bahriye zabitlerinden Muhiddin lerinin böyle bir küçük yerde toplan- :::::0::-"'":, 
.. .. k tıl t tı k b' d" Bu kanlı harb Aydında butun şıd- d kuf f ·ı k R . l . . k' ·· h · t " f · · · :~..ıll" onune a ana eş, p ı ır uı~mar1 . ' . . suçun an mcv Musta a ı e ar a- aıf Bey vardı. Fakat hsan Hamamı ması, o zaman ı cum urıye ın eyız şehir halkına Perıkles devrı cw"'J't' 
insafsızlığı ile, Müslüman ve Yahudi detı~e d:vam ederken, v bınbaşı Saıb daşı Süleymanın davalarına dün ikin- oğlunun rübaileri, bildiğim Türk rü- eseri değil, belki, pek müstesna olan riyetinin tatbiki gayrikabildif· ··eE 
mahallelerini silip süpürüyordu. Beyın S?~eden çıkardıgı, ka?ram~~ ci ağır ceza mahkemesinde bakılma· bai şairlerinin hepsine faikdir. Onla- cı>ki Yunan ırkının bir sırrıdır. ı tebbüatım yavaş yavaş eski ıntı il· 

Şehrin cenub kısmında bulunan ma c~.ferakının kumandasındakı . mı.Hı ğa başlandı. : n dikkatle okuyorum. Bu kadar har- Çünkü bugün, Perikles cümhuriye- seseler hakkındaki itikadımı ~ı· 
hallelerin kenarlarına kadar sokul· mufrezc de, ~~lt.a~ık, dKermkencıkbcı • Suçlulardan mevkuf Mustafa gel- fi harfine sadık tercüme, hele bu se- tinin ne kadar iptidai, binaenaleyh etmekle beni hayli asrileştirroiŞ 01 bl 

k t . . .. f d k. 1 varlarında bırıbırı ar ına anlı as- d' v. h ld d' w b. ta d 1 1• . . ı · t ·1 · k b. 'd kli · d .. ~~ ..... "" ma cesare mı gosteren e a ar an- ' k b·ı k tl . ıgı a e; ıger ır suç n o ayı 1 asette ... Cidden büyük bır hlinerdır, asa ıs enı emıycce ır ı are şe Ve ben işte bu halım e, omru.u.o"'' -1 
mıza, müdafilerin attıkları yüksek kınlar yapıyor, mu ~ ı uvve erı tevkif edilmiş ve tebligat yapılmamış yani gıpta edilecek bir muvaffaki - olduğunu artık sarahaten görUyo - kertesinde iken Sultan Hamid ~~ 
. fil.ki .1 d fl d k. yakıp kavuruyordu. Mufreze efrad ve 1 k d S"J hk e . . .. 1 . . ..es-ın a ı mermı er e o tara ar a ı . . . bd .. d.kl . o an ar a a9ı u eyrnanın ma cm - yettir. rum. rının son gun erını yaşıyor • . r· 
evleri ve diğer binaları, biribiri ardı~ zabıtlerının bu ha.r e goster 1 

.. el~~ ye gelmemiştir. İkinci su<;luya da teb ll Ben rubaiyi pek se,·erim. Gü~ işle- \ KUçUk bir cemaat olan Ynnanistan haksız bir surette eziyetler çek•Y
0 

yıkı d 
kahramanlıklar bılhassa her tur u 1. 1 k .. h k b · · b .. h · ki' k na yor u. . • • ' ıgat yapıma uzere mu a eme aş- nen bir şe•·dir de ondan mı bilmem ı ıçın u cum urıyet şe ı pe muva- dum. _.,, 
takdırlere layık bulunuyordu. He· l b. ·· b k l t ·' ' f k ·· u b'l k' y lı r d d w·ı çeJlev· Toplanmızın savurduğu mermiler le, muhitlerinde mücadele his ve fi. <a ır gune ıra ı mış ır. 1 fakat cidden severim. Gerek farisi, ı go~ n~e. ı e, o zan:an ı~ unan - Ne yapa~ım, ~ ım e cgı , saıııı: 

de mukabil kuvvetlerin en ziyade bi- . . . .. Emniyeti eullstlmal davası gerek türkçe olarak on on beş rubai ların bıle ıtırazatına ugradıgını unut- durmaz, daıma şıkayetler eder 1'' 
. ' . kırlerının artmasına, bu suretle go- ' 1 B ı · · d Efl•t · b w .. f'ki ı irJri sÇl rıkmış ve toplu bulundukları top ya· ··ıı .. 

1 
· .. d .. • 1 Beyoğlunda oturan Teoforos · ve- ' yazmıştım ve dostlar beğenmişlerdi. mama ıyız. un ar ıçın e a unun patı agırır çagırır, 1 r er vW 

tağı ile diğer noktalan biribirine ka- 1 n~ · ~. crın dgun .;.~ g~ne ç.?g: mas:.a kili bulunduğu Yani Ekmekçioğl~ ve· I Hatta birkaçı İngilizceye de tercüme millahazatından kuvYetli ve müsteh- ça söylerdim. Fakat bu rejimi de ııı.ı· 
tıyordu. Bu cehennemi ve çok acık- eth ıgı ~artıkm ıbedı ~rı edmus esna ır resesine aid gayrimenkulleri satarak olunmuştu ki onlardan biri de şu- zi bir tariz olamaz. mek için bilfiil hiçbir teşebbüste tJ 

e emmıye es ıyor u. 1 • H 1 N k ·b· 9 ' l 1 k b. 1 t [D mı va........: 
lı manzara karşısında müfrezelerimi- I s·· k d 1 b .. Atinadaki vereseye göndermedigı'" ·n- ı dur. e e evyor gı ı mı yon u ır unmamış ım. eva ~ 

oke mınta asın a yapı an u mus · =-=-=-=-=-:-.:-=============== :=============================:::;:::::::::.---
zin kahraman zabit ve erleri büsbü- bet tesirler Azizi,..•e ve havalisinde- den emniyeti suiistimalden dolayı H b t . k~ . tı ak 1 • #• 
tiln h I bı 1 d 

' .J d "dd · .1. w ar a eşı ama. y mış g tmış 
ırs anıyor, gaza anıyor ar ı. ki mukabil kuvvetlerin bulundukla- verese tarafın an mu cıumumı ıge 8 . . ·li b ıı:.... .. .1 k •tm• 

H b' . b' ·1 hırs h ·1 1 ' ·1 . . D" b d 'd h u se~ e ~•r oy e a mış gı ış er ın ırer azraı ve ışmı e rı yerlerde sinip kalmalarını ve Aydı· verı mıştı. un u avaya aı azır- H k b' 1 k alm 
·ı · t ı t ldikl · · · hk'k lm lb d'l a namına ır mezar ı ış, ı ::ı. a ı ıyor, ras .ge ermı ezıyor1 na muavenete kalkışmamalarını te- lık ta ı atı yapı ış Ye ce e ı en galib 
çıgnıyor ve tepeliyorlardı. min suretile de çok faydalı neticeler Tcoforos sorgusunda: M &ol~ b l b ak.bet b k ·ı 
Aydının Müslüman, Hıristiyan bil- veriyordu. . - Evet ben verescye aid olan Bü- a,.. u 

0 
u 

1 ıra mış ~· • 
tün h~Jkı, topçu, piyade ve bomba Yangın ve harb 0 gün de Aydında yükadadaki gayrimenkulden 8000 miş. 
ateşl.en~de? k~runmak için mukave- akşama kadar, olanca şiddetile de • lirahğı~ı sat~.ım .':'e parayı d~ gön - - Evet doktor, Meşrutiyet devri-
metli kargır bınaların alt katlarına, vam etmişti. Fakat, ortalık karar- dermedım. Çunku aramızdakı muka- ne gelince? .. 
bo_drumlara ve ma~zenlere kapan~_ış, mıya başladıktan biraz sonra, iki velede bütün rnall~rı.n hepsi satıldık- - Ne güzel şiirden bahsediyorduk. 
eıgınmışlardı. Ölum korkuları ıçın· tarafa da ateş keserek bulunduklar~ tan ve paraya çevırdıkten sonra vere- Rahat vermiyorsun ki, araya yine po 
de titreşiyor, mukadder olan akibet- yerlerde kalmışlardı. Müfrezelerimi- seye teslimi şart koşulmuştur. Buna litikayı soktun işte ... 
l~ri~.i ~~leşiyorlardı. Hiç birinde ha- zin işgali altında bulundurduğu ma _ da sebcb ölü Ekmekçioğlunun bana - Demek artık nefret ediyorsunuz 
las umıdı kalmamıştı. hallelerin İslam halkı akınlar halinde borçlu olmasıdır. Mallar paraya çev- politikpdan ... 
Aydında bulunan İngiliz irtibat za- Menderes köprüsü b~şına gidiyor, ve rildikten sonra verese ile hesab gö- Bir tuhaf, acıya çalan gülümseyiş-

Bugün LALE Sinemasında 

HENRT BATAlLLE'in en büyük piyesi 
V1CTOR FRANCEN - ANNlE DUCAUX'un 

ÇILGIN BAKİRE 
Filminde, neş'eli bir gençlikle eğleniniz. Bakir bir sevgili ile ~ 

ve heyecan duyunuz. Saadeti kaybeden bedbaht bir kadınla ağlayınız. 
İlaveten: Karada, denizde, havada bir haftalık son harb rapOf'll 

ve RENKLİ MIK E 

biti, diğer ecnebilerle birlikte şehrin bir kısım da civardaki köylere doğru :eceğ~.z. Ben alacağım parayı aı~:a- le yüzüme baktı; Bugün saat ıı ve ı de ucuz matineler. 

cenubunda bulunan Amerikalı For _yürüyor, diğer bir kısım da harbin gım. ~t ~anını d~ onlara verecegım.1~~S~o~r~d~ugu~w ~n~ş~e~y~e~b~a~k~.~ .. ~~~ii~~~~~~~~5i5~~~55~~i5~~i5~~~:;:;:gz~~' 
bes kumpanyasına aid büyük bir bi- vereceği kat'i neticeyi intizaren, ge- Demıştır. Tahkıkata devam ·olun- ~ _ 
naya iltica etmişlerdi. Şehirde bulu- ccyi geçirmek için öteye beriye so- maktadır. .... ır 
nan bir mikdar Fransız jandarmasi- kuluyorlardı. Bir hırsız tevkif edlldl ı MemlekeUmlzde hiç bir filmin kilzanmadığı muv.Aff•hiyeti kazanan, hiç b 
le konsolos vekili ve Fransız, ttal • Nisbeten siikunetle geçen 0 gece· Hasnnpaşn hanında kundura leva- fllmln görmediği muvaftakiyetl gören bUyUk Türk filmi 
yan tabiiyetlcrinde bulunan ecnebi - nin dinlendirdiği müfrezelerimiz, 30 zım deposundan eşya ''e kundura le· ALLAH 1 N CEN N ETi 
ler ve yerli Rumlardan binlercesi de Haziran sabahı, daha ortalık ağar . vazımı çalmakla suçlu Hasan Hüse· • 
Fransız Sörler mekteb ve kilisesiııc madan, inadcı müdafilerin mevzileri yinin muhakemesine dün Sultanah-
sığınmışlardı. Her iki binaya da birer üzerine atılmışlardı. med birinci sulh ceza mahkemesinde 
büyük Fransız bayrağı çekmişlerdi. Harb, ayni zamanda şehrin şimal, bakılmaya başlandı. 

Şehir gerçekten kanlı ve dumanlı şark ve garb kenarlarında ve hatta Mutad sorgulardan sonrn okunan 
bir manzara alınıştı. Bütün halk can kısmen de şehrin içinde, bizim tara· iddianamede Hasan Hüseyinin sir -
kaygusuna düşmüşlerdi. İslamlar ca- fımızdan yapılan hücumlarla başla - katle suçlu bulunduğu ve mezkflr 
milere, Hıristiyanlar kiliselere ti- mıştı. (Devamı 1;ar) kundura levazım deposunun pencere 

yalnız iPEK sinemasında devam ediyor 
İlave olarak : Ankarada Cümhuriyet Bayramı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ camlarını kırmak surctile muhtelif • Bugün ıeaoılar ıaat 11.15 - 2 - 4. 15 - 6.30 ve 9 da (Dikkat : 11.15 matinesi tenıilatlıdır.) 
zamanlarda gelip içeriden birçok eş- iıııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Şarkın 

ses kralı A B O 0 L V E H A B'ın 
Mest ediei bir müzik ... Ga.,yedici bülbül nağmeleri ... Lfıhuti sesler n 

hazin bir a.5k ile dolu 

BEYAZ GÜL 
Türkçe Sözlü - Arabca şarkıh 

müstesna filmi 

ya çaldığı iddia olunmakta idi. Reis _ ~ _ __ ::;;i? 
suçluya ne diyeceğini sorduğu zaman ' 

suçlu :e~s~~n~~~c:::~an gelip geçer- Bu hafta {··s .. A··R·A·v .. ·ı sı· nem asının 
ken dışarıda ve meydanda buluyor- l / ................................... 
dum .. Ah~ satı.yordd~m. Yoks~ çalma- Görülmemit bir muvafhkiyetle gö.stcrmektc olduğu Ye Sinemanın ideal çift artiıti 
~~:ı~~~:~e gırme ım, cam aıan da BARBARA STANWYCK ve JOHN BOLES 

Demiştir. Bunun üzerine müddeiu- Tarafından yaratılan hiisi, müessir, ve heyecanlı sahnelerle dolu emsalıiı 

:~:i~~:k~le~~ii;~i:uç~~ ~:~~1=~~ EBE o·ı YEN SEN ı· N ı· M 
celbi için muhakeme başka bir güne Stella d•ll•• 

1stanbulun sayın sinema meraklılarına en büyük bayram hediyesi bırakılmıştır. Filmini mutlaka gidip görüniiz. Bütün annelerle kadınların görmeleri l&zım gelen bir filmdir. Annelik ~ 
olacaktır. • 88 • mı? Yoksa ... Aşk mı daha büyük? Seyircilerin kalblerlni ütreteo bir §8.heser •. .na.,·eten FOKS Jlffl1'11Y' 

1 AKSİM SİNEMASININ 

~=========================~A~~dandU~Up~landı wA~~~~ B~~~~ ıı"ı ~ ~~ıntıı mili~~ . ..ıl Tarlabaşında Keresteci Receb so-

M E L E K 
Sinemasının gösterdiği ve bütün İstanbul 

halkının zevkle s~yrettiği sen~nin en güzel 

ve en nef ıs şaheserlerınden 

Çıkmaz Sokak 
Filmini heııüz görmemişseniz, acele edin. Ba§ rollerde: 

CORRINE LUCHAIRE - ANNIE DUCAUX 
Filme ilave olarak: ANKARADA CtlMllURİYET BAYRAMI 

kağı 8 numarada oturan Sıtkı kızı 

Leman polise müracaat ederek Kur
tuluş hattına işlemekte olan 180 sa
yılı tramvaya binmekte olduğu sıra
da birdenbire arabanın hareket etme 
sile yere düştüğünü ve yaralandığını 
iddia ve şikayette bulunmuştur. Suç
lu vatman yakalanmış, tahkikata baş 
lanmıştır. 

Kavga 
Ankara caddesi Rızabey hanında 

oturan 68 ya,alarındaki Ali, ayni 
handa oturan (0 yaşındaki Muiz ile 
kavga etmişler. Muiz Aliyi tokatlı-

Bugün saat 11 ve ı de. Matineler tenzilatlıdır. yarak dövdUğU.nden tahkikata baş-

•••••••••••••••••••-••••••• .. lanmıştır. 

lflllll---· Bugün SUMER sinemasında 
Bütün hasılat rekorunu kıran ve görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilen 

Genç, tirin, sevlmll ve gUzel ylldız 

DEANNA DURBIN ' . ın 
En son, en mUkemmel v• en fazla alkıfl•nan ve takdlrle aeyredllen 

iLK UYANIŞ . 
Neşe, gençlik, musiki, şarkı ve dans kaynağını siz de mutlaka gidip görünüz. Keyif ve zevkle eğlenece.ksi~ 

ilaveten : EKLER JUR AL son !JiUnJa havadlslerl 
Bugün 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 



YENi SABAH 

Yazan Selim Nüzhet Gcrf,;ek 
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ıu;uı~ Azizin işi gücü Aliçoyu mağ 
taıt' ettırmekti. Kava.s')ğlu Koca lb
Uy ırn, Arnavutoğlu Ali pehlivan ib
da arıadıkları cihetle artık, meydan-
~ !'Pkiinıiş gibi idiler. 

liUs e~·~an, Kara Ibo ile Makarnacı 
i~i ~Yin pehlivanındı. Sultan Aziz bu 
llı.ek ~~Prhlıvanına Aliçoyu yendir -

ı.. ıstiyordu. 
(\el A1· 

li'ak ıço; aslen Deliormanlıdır. 
~Un~Ü. ecda_dı, dedeleri ~?luludur. 
leli • Delıorınan havalisının TUrk
e01~ F'at.Uı devrinde Kastamonu ve 
l'iler ~ı·aflanndan o taraflara geti
lelid~ Yerleştirilmiş Anadolu Türk-

ır. 

ti~eliornıanın, Tutrakan, Silistire 
iullııı Yeru halkı Kastamonuludur .. 
t~an u Ve etrnfı Boluludur. Hoş son-

li'ak:~len r_nuhacirler de vnrdır. 
lçitı ~u:·. ~çonun Şumnulu alınası 
~aıııs Unun hatlan ve vücudilnün 
l!Ci8t~ ltc~disin.in Bolulu olduğunu 

l'tıege kfıfidir. . • 

DAH 

Esasen; inadcı, dik kafalı oluşu 
Bolulu olduğuna en büyü delillerden 
biridir. 

Aliço; kumral, sarıya çalar renk
te, çil yUzlti, çil vücudlü bir adamdı. 
Kafası keldi. Tepesinde tek, tilk saç 
vardı. Gümrah ve pos bıyıklı idi. 

Aliço kızdığı zaman kel kafasında-

,.,...,.,.__ _____ ~ 26 JENE BAŞ PEHLİVA"UKEDEN MEJHUR 
1 

•• KEL ALiÇONUN GüREŞLER i 
No: a YAZAN: M. Sami KARAYEL 

ki tek tUk tüyler havaya kalkardı. köylerinden bir yere konmuştu. O muz olmıyacaktı. 
Burun delikleri gerilirdi. vakit, babası anası ölmüştü. Çocuğu Aliçonun resmine dikkatle bakı -

Aliçonun, Kavasoğlu Koca İbra - da yoktu. Yalnız bir karısı vardı. nız! Hem de, derinden derine süzü -
hlmle. ak~abalığı var derler.. fakat, . Aliçonun Malkaranın hangi köyüne nüz.. Göreceksiniz ki, emsalsiz bir 
bu, ~ır rıvayet olsa gerek.... muhacir edildiğini de maatteessüf bu vücuddür. Korkunçtur, sarptır, sert-

li AlıdıçonYunl babasb ıbda dedefsı de pedh- gün bilmiyoruz. tir, pehlivandır. 
van . anız, a ası tara ından e- y 1 Al" k .. ·· d ··1d·· -·· 

-·ı Al" ta f d d h a nız, ıçonun oyun e 0 ugu- Yirmi altı sene, Türkiye başpehli-gı , ıço, anası ra ın an a pe - . b.1. Fak t h · k .. d ., 1 • • • • 
r dı nü ı ıyoruz. a , angı oy e · vanlığını elli altı yaş gibı bır ıhtiyar-
tvan · Mezarı nerededir?.. Iık devresine kadar üzerinde tutan bu Aliçonun ustasının kim olduğunu 

bilmiyoruz. Elimizde, nasılsa bir resmi vardır. Türk sporcusunun namını ve hayatı-
Fakat; anadan babadan pehlivan Bu resim nadirdir. Eski pehlivanlar- nı yaşatmak için stadyomlarımızdan 

olan Aliço; cidden, dünyanın nadir dan ve Sultan Hamid de\Tİ başpeh- birine heykeli .dikilemez mi? 

yetiştirdiği sportmenlerden biri idi. livanlanndan Kömürcü Mustafa peh Neden dikilemesin ?.. Neden dik
Aliço; doksan Uç Moskof muhare- livandan aldığım bu resim olmasa, A- miyelim ? .. Bu, yalnız hükUı:net işi 

besinde muhacir olarak Malkaranın liçonun e~k&.l ve yüzü de malumu - midir? .. Biz sporcular aramızda para 

' l5Mlfe : :ıt 

tophyarak bu namdar adamın hey- Aliço, elli altı yaşında iken, yeni 
kelini dikemez miyiz?.. ycti§en ve başpehlivanlık zümresine 

Aliço; eski Romanın HergUlü gi- dahil olan Adalı Halil ve meşhur Ko
bi, bir masal ve bir efsane olan kuv- ca Yusuflarla Kırkpınarda yaptığı 
vet ilahi değildir. güreşlerle alemi hayretlere boğmuş-

Aliço; eski Yunanistanın Eşili gi- dır. Bu , pehlivanlarla yaptığı beşer, 
bi, bir masal ve efsane hülyası ola- aeltışar saatlik güreşleri eleli altı 
rak yaşıyan kuvvet mabUdu da değil- yaşında olan Aliçonun genç iken m 

dir. müthiş bir adam olduğunu gösterir. 
Aliço; bir ucu Hind denizine varan Ne meşhuru cihan olan Adalı ve 

ve Basra körfezinden başlıyarak, A- ne de meşhuru filem olan Koca Yu
den boğazından, Yemenden, Asir san- suf, ihtiyar Aliçonun elinden ba1j 
cağından, Mı.sırdan, Trablusgarb . pehlivanlığı alamamışlardı. 
den, Tunusdan ta. Bosna Hersek Aliço; bir güreşinde Adalı Halilt3 
hududuna ve oradan Su-bistan, Ka - şöyle demişti: 
radağ, Bulgaristan, Runıanya ve - Olen susak ağızlı kızan!. Ölserr 
tii. I~afkas ve İran hududlarına uza- dahi, leşiıni yenemezsin? 
nan koca Türk imparatorluğunun mil Koca Yusufla yaptığı beş buçub 
yonlarca, evet, milyonlnrca ve çeşid- saatlik güreşi şaheserdir. Bu, güreış
li insanları içinde canlı olarak efsane- lerin sureti cereyanını ve nasıl oldu
ler doğurmuş bir pehlivanı idi. ğunu sırası '{eldiği zaman yazaca-

Aliçonun, bugün kuvvetini ölçmek ğım~ .~ 
istersek şunu söylemek kafidir: (De yamı var) 
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Halenin blitün gururu bu kelime-! cede senin mesud olmanclır. Eltlekt 

Bayramı Merasimi lerde toplanıyordu. ·çizgiler, katiyen insanı yanıltmaz. 
Mehmed cevab vermedi, pozunu 1 Parmağile, avucunun içinde biribi· 

~ak, fotoğrafın objektifini genç rine iltisak eden iki çizgiyi gösteri · 
kıza doğru çevirdi. Ve sakin bir ta.- l yordu. . . 
vırla: l Atelımcd, bır sanıye daldı, s .ınra, 

- Biraz hareketsiz durur musu - silkinerek: 
nuz küçük hanım, diye sordu. İçerisi - Sözlerine te§ckkür edC'rim dadı, 
oldukça karanlık enstantane alamı - dedi, kalbime bit· ferahlık Yerdin ... 
yacağım. Poz vermek lazım. Elindeki çizgilere baktırmak istiy·~I'I 

.\1l İhtiyar dadı iı:;kemleleri kenara a- Hale sabırsızlnnarak: 
~ ·~. tarak ve masayı iterek ortalığı dü- - Bana da bakar mısınz? diye sor· 
~ '""",.. zeltmek için uğraşıyordu... du \'e elini uzattt. 

_ XVIlI _ - Yavrum demek siz de ü•tikbal 
den haber almak istiyorsunuz? oıur, 
size de söyliyeyim. 

İhtiyar dadının görüyorsunuz ya, 
böyle bazı marifetleri de vardır. 

Mehmed lakırdıya karıştı: 
- Dadı, fazla üzecek şeyler sö.Y· 

leme sakın .. 
Hale, şöfürüne hiddetle bakarak: 
- Hayır, söylediklerine bakmaylil· 

Hakikati açıkça öğrenmek istiyoruitl· 
En ufak bir noktanın bile gizlenme
sine tahammül edemem, dedi. 

İhtiyar glilmeğe başladı: 
- Peki yavrum, istediğiniz gibi ol· 

sun. Her şeyi açıkça söylerim. Si1-
çok zeki ve cesm· bir kıza benziyor • 
sun uz .. 

Mehmedin dadısı, gen<; 
eli üzerine eğilerek kısa 
anlattı: 

kızın açık 
cümlelerle 

- Saf, temiz bir kalb, fakat ta -
hakküm etmek istiyen bir gurur .... 
Kanı astı.. ruhu tamamile başka tür· 
lü .. o, aşkı inkar ederek seviyor ... Ba.
basız kıl kocasız kadın ... O da ıztırab 
çekiyor. Ve sebebi de kendisindedir. 
O, hastadır. Ve bu yaşıyan bir vü · 
cudde ölümdür. Hayat ve ölüm heps 
çifttir... Her şey mevcuddur. V.t 
biribirine tearuz eyler. İyile~me, yenı· 
den hayat bulmadır. Her şey müb • 
hemdir şimdi. Gurur ayaklar aı.tmfl 
alınmıştır. Doğrudan doğı·uya ita.ya.· 
ta, zevke gidiliyor. 

(De,·amı var) 
- -....---____:::::. 
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Askeri Liseler Atle
tizm i incilikleri 

Yeni Türkiye 
Hakkında Anket 

İngiliz -Japon 
Münasebetleri 

Pierre tchae isminde bir Fransız Tokyo, 4 (A.A.) - Tokyo Asai 

iki Yüz Bin Koyunumuz Suriye · 
Yolunda Mahvolmak Tehlikesinde 

muharriri haftalık L'illustration Shimbum gazetesinin Londra m~~
mecmuası~da Yeni Türkiye hakkın- biri İngiliz başvekili Chambcrlamın 
da Yaptığı 'bı'r röportaJ' sonunda bir mlilfıkatını_ ncşre.tm.ekted. ir. H. ükfmıetimiz.in.. h_ayvan ihracına 1 çen senenin koyunlarından ellerin~e 

R 
1 mühim miktarda bulunan bır izahatını şu §ekilde nihayete erdiri- Chamberlaın demışbr kı: . milsaade etmesı uzerıne Sovyet - us 

. Eğer Japonya lngilterenin Çindckı ya ve Suriyeye koyun ihracatına ba§ çok tüccarlar Filistine satılacak olan 
yor· tl · · ta k 1 rd koyunlar meyanına kendi hayvanla-"Yakınprk ve şarki Avrupa siya- alıdi haklarını ve menfaa ennı - lanmıştır. Anca son zamana . a nnı da ithal etmişler ve hayvanlar 
Setine, bugu .. n mühim bir hadise ha- nırsa İngiltere de J_apo~_ya.ya ka1:§ı Filistine gönderilmek ilzere Mardın 

h ek tin d - ti ekti 000 b hududa dofrru yola çıkmışlardır. Fa-ou•• b 1 mu""sabakalarda Kuleli 45 kimdir. Cihan harbinden yirmi sene olan A attı har ~ ı cgış r.ec .. r. ve havıılisinden toplanan 200. aş ~ 
n aş 1yan • sonra 1919 senesinde ortadan kalk· Hattll lngilterenın Merkezi Çın hukQ koyunun bir ihtilaf neticesi olarak k~t 200 bin ~a§ ~ürü hududa, yal~· 

Puvanla başta gidiyor Bursa ve denız 20 şer ması keyfiyeti kat'1 görünmUş olan metini de tanıması muhtemeldir. mahvolmak tehlikesinde olduğu ha- tıgı sıra~~ bırlık anla~lr:ı~an "k: 
•• •• • tt ·· · d b .. yük b 1 ..._ sebcble tuccarlardan yliz e mı -puvanla ikinci Maltepe üçuncu vazıye e bir aevıetin arazisi uzenn e, u . C b er a ınmı&' .. ır. rıncıa büyük bir komisyon taıeb et -

bir Avrupa devleti me~dana gelmış- Deutschland e Menileket zararına olarak vukua miş ve aksi halde koyunların ihraç 
tir. y~ sencd:.11~' .~yanı ~ay- gelmek üzer7 b~lunan bu ~ayıp şu edilmiyeceğini bildirmiştir. Ellerin-
ret röncsans amı~lermı, bızzat Kruvazörü Nasıl sebe~le~den ılerı gelmektedı~. Mem- deki koyunlan haddinden fazla elde 
kendi moral ve maddı m:~~~~ann. leketımızdcn ya~ılaıı hayvan ıh~catı tutmakla esasen zarar etmiş olan 
dan alan Türkiye, bundan otunı ar - K [ A d • nı idare etmek uzere bundan bır kaç 

1 
t k d b' 

k dd tı k Or •an l ,.., e l)'OT tüccarlar bu vaz ye arşısın a ır-ıannda Avrupanın mu a era a- '1 ~ 1 sene evvel hayvan ihracat biriciği bul tm · ı 
rarl~bı:ııa.n büyUk devletler grupu- [Bas tarafı 5 inci sayfamızda] naniı altında bir teşeklrul vücude ge- ~~h~~~~~i~i~:dum!i i:ı~ş a~k:~ 
na gırmıştir. lumboz kapaklarını kapatmamızı da l tirilmişti. Bu birlik gerek kendi aza- ı d karolara müracaat etmeğe ka-Türkiye istiklfılini tekrar elde et. led ·ı . . .. ar ma . 

• ' da uh f e lemek em.rey ı er. .. lannın ve gerekse ıstıyen tuccarlann rar vermişlerdir. Hnyvanlann gerı 
mek ve son:a mı aa az:t ~e faa- Tromsoeye gelmeden, dumende koyunlarını yilzde 2 komisyonla ih -1 dönmesine de maddeten imkfuı mev-
hususundakı ?e~am ! g: . b 1 bulunan Amerikalı Norveçli kılavuza raç etmekte idi. J cud olmadığından 200.000 baş koyun 
liyetindedir kı sı~askı' şe ı~!Haku ?1kuşt: geminin City-of-Flint olduğunu bil· Son gUnlerde hlikumetimizin ih- \yollarda dökülüp ziyan olmak tehlci-tur. TUrkiyede hıç ımse: ı a ı . a· .. . . 
el. · d bulunduruyoruz veyahud dır ı. racata müsaade etmesi uzerıne ge - 1kesınde bulunmaktadır. __ 
ımız e " D · tıldı Kılavuz Norve" oto-=--==::==::...::-::~:.:...:-:..:.::.:.====================;.::;.:=-= da " hali hazır si asi rejimimiz ka- . ~ır a . · . • -.s • :::: 

'di d . B~l:-k' seyyah her rıtelerme vazıyetı nnlatınış olmalı kı, • 1• A 1 k 
!r:tta.:e~~~~k~ ~~kiye realist- bir torpido muhribi. Agemiye yana - ismet nönünün 1 YUt u 
tir. Bu şekilde, gerek iktısadiyatın - şarak, A!manları sıliihlarmdan tec-
da ve gerekse siyasi gayelerinde za- rid cyledı. E fı el ,.,.. r . l 
manile birlikte tekamül ve inkişaf e- Bizi karaya çıkardılar. Bundan t r a ı n a I e T s l r er 
decektir,, s()zUnü işitir. sonra, City-of-Flint, Norveç gemile-

Ve bu, onu, diğer bir çok devlet - rinin refakatinde kara sulnnndan 
lerdcn tefrik etmcğe kafi gelir. çıkarak denize açıldı.,, ( Baş tarafı 1 incide ) Sovyet milnasebetlerinin ananevi Ç<.r· 

Türkiyenin, hali hazır şefleri, mU- Yeni Tip Alınan Knıvazörleri nü'nUn B. M. Meclisinin. 6 n~. dev:~: çevesine yabancı mUtalebatın ortaya 
essis Mustafa Kemalin mUcadele ar- Londradan Havas ajanBına bildi- sinin kUşadı münnsebetile soyledıgı çıkmasından mlite_vcllid ol~u~unu ih-
kada§landır. Reisicümhur lsmet 1 · riliyor: nutkun bu esas cüml~i, Türkiye'..~- sas etmekle hata ı~lememıştir. 
nönü Ankara önünde Yunan ordu - Nevyorktan Almanyaya gelen tel- giltere ve Fransayı bırleştiren ?orü§ Moloto~, Almanynnın. a~zusunu 
suna karşı koyan ordunun kumanda- graflar, Klel deniz üssünde dört ay- beraberliğin sıkılığını parlak bır su- tatını:ı ettikten s~~-r~, vazıyetı ~n~a
nıdır ve lnönU, kazandığı galibi- lık bir ikametten sonra Berlindeıı A- rette göstermektedir. Üç mi.ilet harb r~ya ıznh edebildıgını ;~nnetmege ım 

Ba§da giden Kuleli atletleri \'e 4X400 bayrak t.akımı. yetlerinden birinin ismidir. Bundan merika •a elen bir Amerikalı mü _ den nefret ediyor. Fakat felaket kor- kan vard.ır. ~erhalde, ıkı memleket a-
.... •· h d" ·-:, beg t u bahse-jkus!Je istiklUllerini feda edcmiyecek - rasındakı müzakereler hakkında Mo -

A _k cllikl rl dli ~·----, en ısın ynna ını mcvz u d w 

1
. 1s t ın·· ~ ert Liseler birin e ne n . . leci gibi tnahhüdlerini de bir paçavra lotof'un kullan ıgı ısanın me o-~C?ıerbahçe stadında başlandı. Kule- Bu o un Yapı I a c ak dıyor. .. . mütte 1 gibi telakki edemezler. nün kinden esaslı bir surette farklı 

h, Bursa, Maltepe, Deniz J.,:selerine . B~ muhendı~, ~lmanlann, .. • ı 19 Teşrinievvclde imza edilen mua- olmamasına ve Molotof'un "Türkiye 
ıne tl · · d' W• 1 tanbul fık tıcaret gemılenne taarruz ıçın, . . . "ki . . . k 1ıkl kta" 

nsub 140 a etm gır ıgı, s s H k ti ı . . t· b" bedenin gayesi Avrupada hır emnı- ıle fı r tcatısmın arşı ı no ı 
atletizm ajanı ve spor eğitmen kur- po r a re e er saatte 44 mıl seyreden ycnı . 1~ ır tak t · Balkanlarda nazarların aydınlanmasına geniş bir 
SU talebelerinin muvaffakiyetle idare "kruvtazörk't' ıd·~timBal ~yledik·~~n~:t!:~ ~::u= id::::es~~ ve surette hizmet etmiş olmasından,, do-
etlikleri müsabakalarda sahanın iki ATI.ETİZ!\-! yan e me e ır. u ruvazo '. ~ 1 Neville Chanıberlain bunu geçen- layı fevkalade memnuniyet göster -
gijndenberi vakit vakit yağan yağ - Bugiln saat 

9 
dan itibaren metr~ boy~nda: 4 aded, ~orpıl ko\~· lerde Avam kamarasında söylemişti, miş olmasına baktlırsa, Sovyet Hari-

bıtırla koşulamıyacak hale gelmesine Fenerbahçe stadında Askeri vanı ıle museUah \'e aynı _ 1.aman a İsmet İnönU de 1 Teşrinisanide tek- ciye komiserinin Tilrkiyenin azimli 
l'ağ?ııen gençlerin iyi hazırlanmış ol- Liseler atletizm şampiyonasına bir b~mbardı~an. t:1~'Yare~~~ ~:1: rar etmiştir. tyi niyet sahibi olan bir hattı hareketinden dolayı fazla muğ-
rnaıan ve enerji ile yanşmalanndan devam edilecek ve şu müsaba- yan b~r harb '~lııdıdır. Bu .

1 
~ devlet adamı bu sözleri şüphe ile kar- ber olmadığı ~ağı yukarı muhakkak 

bu havada daha iyi yapılması mtim- kalar yapılacaktır: ka Voıth-Srhneıder pervanesı e mu· 
1 

kb gibidir 
kUn olmıyan dereceler yapmışlardır. 9.30 200 metre seçmeleri cchhezdir. Bu, hem dümen vazifesini şı amıyacn r.. ·•kA et = ===·======= ======== 

9.45 Gülle atma finali go""rdürecek ve hem de, harikulade Londra, Parıs ve.A~ara hu um Ek K'' ' M ı j beniz lisesi komutanı, Kuleli spor 1 . b h il ti h kukunn rem on o ese ?.S Oğrctmeni Hüsameddin Güreli .Mııl- 10.05 20 metre finali manevra ve harC'ket imkanlannı ver- erı, arışı er _mı c n .
1 

u . .1 
t 10.15 1500 metre finali dirccek bir kudrettedir. mutlak surette rıayct cdi mkesı surek· ( Da!; •• lrafı J lnclde ) epcH5ğrctmeni Zeki, Bursa öğretme· t"l t k t · tmek veya oruma 
tı: 10.25 üç adım atlama finali. Bu sansnsiyonel fü•ant karşısında bı eh ~ drar e~ısın· ek"' .

1 
t• ........ ıftirlar ceza dairesince filhakika nakzolun -ı 'Nef'i ve kalabalık bir seyirci küt- ·ı . k a sın e aynı u ı e mu u.u:ı • t F k t b b kzi yazıl 

lesi önünde yapılan müsabakalarda 200 metrenin Askeri Liseler bazı teknik mülahazalar serdedılme l l .. .. .. teb .. ttirdiği muş ur. a a es a ı na ye • 
~ rekoru 24.6 güllenin 10.31 1500 • . · smet nonunun aru~ ? . dığı şekilde olmayıp tamamile kanu-

'U neticeler elde edilmi§Ür. Un 4.47.61 Ü" adımın 13.46 olup Bııgünkii realist Tiirkiyr.nin B:ıı;,·ekilı tedır. . . . . gibi, bu tilkü her memleket ıçın kendı ni esaslara istinad eylemektedir. ıoo metre: Her lisec.len 3 kişi ol- -.s Refik Sa''<lam Alman balırıyesmın bazı harb \a- hususi bünyesine coğrafi vaziyetine 
1 

R hi . "k k k 
n...k W• ıöo t bunlardan 200, gülle, 1500 re- .ı • . ,,.k f k 1 ııd b' ' "Tan,, gazctes , u mn yu se mc -""ıtt Üzere 12 atletin girdigı me - hıdlcrı ha"'ı aten ev a a e ır ma- ve imkanlarına göre muhtelif tedbir- bcb.l d . ed 
rede bu sene yapılan sürat koşuların- korlarının kırılması kuvvetle başka, yeni Türkiycnin doğuşunu nevra ve hareket kabiliyeti veren ler istilzam etmekte olması pek tabii teb mezunu ol~~sı se ;. ~- ~ı~ cı; 
da Türkiyede 10 en iyi atlet arasın- muhtemeldir. tesbit eden vesikanın, yani Lozan Voith-Schneider ile mücehhezdir. Fa- bir Qt>'\!dir ve bu noktai nazara Lon- al~? dEkiremtı Konıhg'e ve: ıgıt' . e_drgraka 
da b · 1 F'UTBOL ı . . . ı· .. ~J • • mun er ca nın e emmıye mı ı ulunan Kuleli Hüseyın çamur u rounhcdcsının münakaşalarının ga ı- kat bununla hareket eden yegane Al- dra Ye Parisde tamamen ıştirak edıl- tm . b d k ak h r lıtnnra düştliğU için beklenen mu· Taksim Stad.: bt, yine O'dur. Üniformalı hiç bir man gemileri daha ziyade, deniz· mektedir ~ e~ı ve u~ an çı ·~ k.'."0 zu 

1
; 

\r.affakiyetini gösterememi§ 11.6 ile Fenerbahçe - Vefa. Saat 
14

·30 
parti mevcud değildir. Fakat, de hasara uğrıyan veya bozulan tay- Diğer taraftan üç devlet arasında- arı .kesapb ey emesı mum unl ve .. : ı..ı.._, ı D i ı· l" Şe Fener stadı: . , i ,. · · k ' b" zım ı en unu yapmamı§ o ması.u 

"

1

rtnc liği kazanan en z ıse ı • Saat Türkiyenın an anev AUVVetının e~- yareleri kurtarmak için istimal edi- ki teşriki mesainin bunlardan her ı- maznunun suiniyetine hamletmiş ve 
liften sonra ikinci gelmiştir. Üçllncü Beykoz • tstanbulspor. disinde tecelli ettiği ordu, yeni mıl- len küçük tayyare tahlisiyelcri veya- nnın diğer devletlerle olan dostane bu cihetin kararda ve tahkikatta na-l~li ''Ruleıı·,, 11.9, dördüncü Naci 12·30 y bi k 1 t ·· b tı · 
'l.t Galatasaray - Topkapı. Saat letin kaynaştıgı r oca o muş ur. hud da Baltıkta küçük seyahatlerde ve normal munase e erme zarar ve- zara alınmamış olmasını sebebi nakz 
8 altepe,, 5 inci Turhan "Deniz,, 14.30 Harbler ve anarşi ile yorgunA dil- kullanılan ufak seyyah vapurlarıdır. recek mahiye~~e olmadığına . e.üph~ ad ve ittihaz eylemiştir. Halbuki ka-
ncı Sadeddin "Bursa,, · gen memleket, inkişafı ve iktısadı teç Yani, fazla bir silrate ihtiyaç hisset- yoktur. Bu munasebetlerden bın • kı nun nazannda. maznunların şahsi 

i l>uvan: Kuleli 9, Deniz 8, Maltepe Şere~:~~~şa _ Hilal. Saat 12.30 hizatı için, ancak kendi membalanna tirmeden kolaylıkla manevra kabili· §~phesiz bu anda .. en milhim.~idlr - evsaf ve kabiliyetlerinin hiçbir kıy-
' 'Sursa 1. Beşiktaş _ Sülcymaniye. sa- dayanmak enerjisini, "ve akıllı hare- yeti istiyen gemilerde bu techizat Tilrk - ~ovyet. muna~~be~lerı~ır ve meti olmayıp herkes müsavi addolu-
~ l'tletre. at 14.30 ketini,, gösterdi. Bu hareketin kendi- varoır. Fransa ıle ~gıltere Türkı~e.nın Sov- nur. Bu müsavatın, müstesna evsaf 
Uçer atletten 12 milsabıkm girdiği . .w. , sine mal olduğu fedakarlıkları bilmi- Bu suretle Voith-Schneider ile mil- yet ~~s~a _ıle m~vcud ve ıkı me~lc- ve rnezayaya istinaden, hele bir maz-

~11rnur içinde ve yağmur altında. ko- ta~ınun gırdıgı 4 x 4o~ bayra~ :arı§ı yor değildir. Fakat, Türkiyenin bu cehhez ve saatte 44 mil sürat yapan ket ıçın .ı~tif~deli 01.an dostluk m~na- nun aleyhine ihlfıli, kat'iyyen mev • 
Ulan 800 metrenin birinciliğini çıkı- yagmur ve ça:nur~ ra~en ~un ~ suretle hareketinde siyasi istiklalinin bir kruvazörden bahis. (Hem 60 met- sebet!e:ının ıdamesı ~ususund~ı en- zuu bahsolamaz. 
ıle beraber başa geçen .Maltepeli Os- heyecan ve alaka _ıı_e takıb ~~ıl~ ~U- muhafazası değil, fnkat ayni za - re uzwıluğunda bir gemi gilçlilkle dlşesını. tamamen teslıın ve takdır et- Temyiz ilamında milndcriç ~akz 

lllıın 2,17 dakikada kazanmış, Mal - sabakalarıııdan ?ırı olmuş ~useyı~, manda onun kavileştiği de müsnhede kruvazör ismini alabilir) tabirlerde mektedirler. w sebcbleri, başlıca, manıun Ruhı 'nin 
te.l~li Rahmi ikinci, Kulelili Remzi U- Ali, ?emnl, Şef ık,, dl'n. mute§_e~kı~ edilebilir. Hiçbir devlet, hatta Alman- bir tczad te kil etmektedir. Zira, mev Bu dostlu~ s~glam t~n:e~_lere ela- mevzuu bahis telgrafı vermeltle sah-
ÇUtıcü D . d R""ştü dördüncü Ku- Kulelı takımı 3.58 dnldkada bırıncı b'l k d" . . ek için . ş bil .ın. U t yanıyor ve Turkıye Reısıcumhuru, tekarlık suçuna iştirak edip etmedi-1 ı ' enız en u • a.ı· d H . n . Ert ... 1 d ya ı e, ·en ısıne emır verm zuu bahis pervane )'UK s rn. ver- Tü k hükf: ti . M k da Türk 
e lden Abdi beşinci, Maltepeden Sıd- "~ ı ' ~yn, emzı, ugru il an i$tısadl bir ı;ıantaja kalkışamaz. Ge- direcek kabiliyett~ değildir. r ~me nın ?s ova - ği hususunun Ankara ağırceza mah-ltı altın 1 t muteşekkıl Bursa takımı, 4.13.4 da- "lkbnh d k" A ketimı· Sovyet mlinasebetlerınde yeni ve me- kemesince nazara alınmamış olınası cı o muş ur. . . . 1 S H . .. d çen ı ar n ı vrupa nn , b' h 

1 
t k"l ed b"l k bi 

h._ • 6 D . kikada iluncı ' acJd, ayrı, Bulen , • .. d dı "" · _ - - - -:- sud ır mcr a e eı; ı e ı ece r esasına istinad etmektedir. Yani a cuvan: Maltepe 12, Kuleli ' enız Ru··şıu·· den mütecıekldl Deniz lisesi Bognzlardan oteyc e uzan rma,.. ıs b, onu, Irak, İran ve Efgamstan ve anıa~maya varmak için son haftalar T . d . . R h"' u· Ek em 
· 

11 
- ~ . A . . .. . k • ~ ' emyız ceza aıresı, u ı n 1

1 
r takımı üçüncü olmuştur. t~rken, TUrkıycde de, bazı vrupa dolayısıle de Mısır ıle mutesanıd ı- zarfında hiçbir gayretten çekinmemiş K'" . ta f d .k ed"l ( ~ı 

Clr'd 1 k tl · d ·· h d t · l b' ft k' O onıg ra ın an ı a ı en re::ıııu 1 

Atma: Koşunun üçüncUlüğünU 4.24 daki- me~ e e e~n .~ ~.uşa e. e ~ rruş 0 
• lar. Burada, ır ~ra ~' .es ı s - olduğunu bilhassa hatırlatmaktadır. evrakta sahtekarlık) suçuna iştiraki 

b· l.2 atletin girdiği ciridde müstaid kada "Turgud, Halid, Kemal, İsmail,, ~ugum aynı. muşku.l ~nzıyelı bulaca- manlı lmparatorluguna tabı devletler Muvaffakiyet bir an için pek yakın gi olup olmadığının tahkikini istcn1ek· 
a~:;enç ~lan.Kulelili Ali 47.74 ~et;e den müteşekkil Maltepe takımı ka - gımdan endı§e ~tmı~ım. . . ve diğ~ tar~tan da, büyük ~üsl~: bi görUnmU~U. Bu mu~affakiyet :ı: tcdir. 
Ci ak bırincı Bursadan Ekrem ıkın- zanmış ise de ko~culan atrene edil- Fakat bu endışelenm boşuna ıdı..... man mıllctlen mevzuu b:ıhsoldugu du de edilemeınışse de, müzakereler ıki Diğer taraftan Ekrem König hak-
lt~liden Ha~ri üçüncü, Kulelid~ diği için diskalife edilmiştir. Türkiye, ~1?kan .?isbe~~~e, Almanya- §ünUlürse, katedilen yolun mesafesi memleketin anlaşma arzu ve azmini kında da Ankara sorgu hakimliğin • 
~· dördünc\i, Bursadan Şemsı Puvan: Kuleli 7, Bursa 5, Deniz 8. nın kendisıne gosterdıgı mahreç ve hesablanabilir. Türk hükfunetinin sa- bozmamıştır ki esas nokta buradadır. de tahkikata devam olunmaktadır. 

~ilci, Nizami altıncı olmu§tur. Umumi Pu\·an Tıu;nlfi: Yapılan 5 sınai teçhizat imkiinların~an. istifade hibi salahiyettar şahsiyetlerj, onun Bu talikin mUhim sebebleri Molo- Son günlerde Fransa emniyeti umu-
uvan: Kulelil3, Burs~ 8. . . _ müsabakadan üçünün birinciliğini ka etmi§tir. Bundan, dAhili ~ıya~rın realizmi üzerinde ısrarla durmakta - tof'un nutkunda aydınlatılmı§tır. miyesine mensub seyyar ve sivil po-

l'llt •tık Atlama: 12 atletın gırdıği sı- zanan Kuleli 45 puvanla ilk günün bi- fazla yUkıelmeel !Seklinde ?ır ~ksuli- dırlar. Bunun isbatı, Türkiye tarafın- B. Molotof diyor ki: lis memurlarının Ekrem König'in 
l{lll atı:urıayı büyük bir istidadı olan rincisi Bursa ve Deniz 20 şer puvan- mel vukua gelmiştir. Hanci sıyascti dan inıza.lanmıı siyası itilfıflar seri - So\'Yetler Birliğinin bidayetteki takibi ve taharrisi mevzuu etrafın • 
~ elili 'Fikret 3 metre athyarak ka- la ikU:ci, Maltepe 15 puvanla Uçilncü bund~ bir tesir duymamıştır. . sindedir. maksadı Türkiye ile Karadeniz ve bo- da yazdıkları raporlar Ankara adli· 
tlıl~itır. Bilgili spor hocaları tara- olmuotur. Müsabakalara bu sabah Yenı TUr~lye ne istediğini ~illyor Yukanda zikrettiğim iki pakt gibi, ğazlara münhasır bir müzaheret pak- yesine gelmi3 ve tetkikine bqlan· 
~an kısa bir zamand~ uıeydana çı- 9.ao da yine Fenar stadında devam ve b_unu k~~yetle tahak~~ ettiriyor. hepsi de, TUrkiyenin komşularına tah tı idi. Fakat Sovyetler Birl!~· Alman mı§tır. Bu tetkikat neti~esin~e me§· ~ larak yetiştirilen Fikret çalışma- edilecektir. Yarının genç sübaylarına Eskıden dunya, efsa~~vı ha_sta .. a • did edilmi§tir. Avrupa ve Asyanın il- yaya kaşı olan dostluk politikası mu- hur sahtekarın ele geçirılmesme me-
iltı ~devam ettiği takdirde en fazla muvaffakiyet dileriz. Sporcu d~11 dan, d~~a _dun .. h:Uı~ uze- ti.sakında bulunan TUrkiyenin esaslı cibince, Tilrkiyeye Karadeniz .. devlet- dar olacak maınmat istihsal olundu-
"ııı ç ftene sonra Türk ve. Balkan • • • rmden hemen _sılınmış maglup bır dev ve hayati menfaatleri yalnız Balkan- leri müstesna olmak Uzere Bogazların ğu tahmin edilmektedir. 
tit-. Piyonu olmağa namzed bır genç- l\lektebler Arasmcla. Fudbol letten bahsedıyordu. Bugün Avrupa tara ve küçük Asyaya değil, fakat biltiln devletlerin harb gemilerine Ruhi elyevm Ankarada yoktur. 
n Karşılaşmalan ve Asya üzerine dayanan ve kuvveti Kare.deniz ve Kafkas hududuna ka - kapatılmasını teklif etmiştir. Hapishaneden tahliye edildikten son-
~ ~lladan Mümtaz 2,80 ile ikinci, Havskul mektebi He İstanbul lisesi hcrgün tezayüd eden bu devlet, bir dar uzanır. Ve burada, 1920 de Rus- Bu suretle - zira bizzat Molotof bu ra bir müddet Ankarada dolaşmı§, 
İd~en Şerif 2.80 ile UçüncU, Kule· 4 R takımı arasında yapılan hususi Avrupa devletleri grupu ile, bir As- ya ile yapılan anla§ma ortaya çıkar. hususta mutabıktır - münakaşa gö· oldukça bol para sarfetmiş, sonra 
4~ \,~Uha 2.70 ile dördUncU, neniz- fudbol karşılaşnıasııu "Cafer, Melı _ yalı devletler grupunun müşterek li- Bu menfaatler, ayni zamanda şarki türmez bir surette anlaşılıyor ki, Tür- kaybolmuştur: Fransaya kaçtığı yo. 
~ltıı kret beşinci, Bursadan :&enan med, Nusret, Abdurrahman, Ahmed, deri olarak kendini göstermiştir. Bal Akdenize de müteveccihtir. Bu sc . kiye Başvekili son nutkunda Mos.ko- lunda bir şayıa varsn. da haldkab 

l=tucı 0lnıu§tur. Halid, Ali, Feyzi, Zeki, Osman, İb· kan anlaşması, Türkiyeyi Balkan - bebden geçenlerde lngillere ve Fran- vndaki müzakerelerin_ bu defa netice- uygun olup olmadığı m~çhuldilr. 
i)(Van: Ruleli 9, Bursa 6, Deniz o. rahim,, den mUteşekkil İstanbul lise- Jar, Yunanistan, Yugoslavya ve Ru· sa ile imzalanan anlaşmalar da mev- lenmeınc:ıin_i_n __ Saracoglu - Moloto~. a- Veklli avukat Hanud Şevket d-. 

400 Bayrak: Her okuldan ~ircr si takımı 3 - O kaza.nmıgtır. manya ile birleştirir, Sadabad pak • ~mu bahsoJmaktadır.,. rasındakı goruşmeler esnasında Türk elyevm lstanbulda bulunmaktadır. 
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RA"DYO PROGRAMI 
5 11 939 PAZAR 1 - Okuyan: Sadi Hoşses. 

12.30 Program ve memle1::et S'-at 1 - Eviç peşrevi, 2 - Dede • E· 
ayarı, 12.35 Ajans Ne meteoroloji ha- viç şarkı; "Bülbülü asa ruzi şeb,, , 
berleri, 12.50 Türk müziği: Müzikli 3 - Sal. Pınar . Eviç şarkı; "Göz 
:yurd panoraması. y~lannız,, , 4 - Zeki Rif - Ferah-

Okuynnlnr: Ankara radyosu küme nak şarkı; "Küçüksün goncalar aç
okuyucuları, üç kemençe, tambur ve mış,, , 5 - Halk türküsü; Aiişimin 
saz refakatile. kaşları kara, köşküm \•ar. 

İdare eden: Mesud Cemil. 2 - Okuyan: Semahat Özdenses. 
13.30 14.30 .Müzik (Küçük ork..-a- 1 - Sadettin Kaynak - Hicaz aşi-

YENi SAll&JI' 5 .IKINCfl'EŞRIN 193.lf 

1 M. TURHAN TAN'ın en son Tarihi ROMANL~71 
SAFiYE SULTAN Fiyatı 125 Ciltllsi150 
Hint denizlerinde TUrkler,, 100 ,, 125 

iLE SABAH, öGLE VE AKŞAM Devrilen kazan ,, 125 " 150 
Her yeınekt~n sonra giınde 3 defa muotazamau dişlerinizi fıl'!:ala~,nız. 1 Kanaat Kitabevi -••••••'11 

tra - Şef: Necib Aşkın). ran şarkı; "Açıldı gün,, , 2 - Ham-
1 - Karl B~me: Gün~~·~a~ .• iliTokay-GarlpHi~z p~ı; ''Şu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2 - Frnnz Lchar: Evn ope!'etinden dağlar ulu dağlar,, , 3 - ............ - Istanbul Defterdarlığından: TER Z t 
potpuri, 3 - Bruno Hartmann: Par- Suzinak şarkı; "Ben gülşeni aşkın
lak güneş ışığında dam; (Entermez- da,., ~t - Udi Ahmed - Karcığar şar-
7.0), 4 - J. Stı·aııss: Dinamıdcn (Es- kı; "Nazirin yok senin,,. 
rarengiz Vals), 5 - Hans Schneider: 3 -- Okuyan: Mustafa Çağlar. 
·Meşhur Röfrenlerden potpuri, 6 _ 1 - Dede - Ferahfeza şarkı; "El 
Rudolf Nützlader: Hayda bana bir benim için seni sarmış., , 2 - . . . . -1 
ıl ha çal, '! - J. Strauss: Rit~er Pas- ~-şşak şarkı; "Sah~ sevd~.lar~ ~~il -ı 
ınan komık opcra:sının balesı. fun,, , 3 - ......... - Uşşak turku; Sa-

18.00 Program, 18.05 Memleket balı olsun ben bu yerden gideyim,, , I 
saa.t ayan, ajans ve meteoroloji ha- 4 - ........ - Uşşak türkü: "Ali Dağı
berleri, 18.25 Müzik (radyo caz or _ dır dağların hası,,. 
kcstrnsı), 19.00 Çocuk saati, 19.30 21.30 Müzik "Dans müziği - Pi.,, 
Tlirk müziği "Fasıl heyeti,, , 20.30 22.00 Memleket saat ayarı ve ajans 
Konuşma "Türk tarihi,, , 20.15 Türk haberleri, 22.15 Ajans spor servisi, 1 
müziği. 22.25 Mi.izik "Cazband - Pi.,, 

Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, Ru- 23.25 23.30 Yarınkı program ve 
şen Kam, Cevdet Kozan, kapanış. 

• • • 
lstialal Caddesindt• Komedi 

Kısmında 

Bugtin gündtiz 14 de 
KEL OCLAN 

Çocuk oyunu 
Gece saat 20.30 da 

HlNDlSTA:S Ct~vtzt 
••• 

HALK OPERETİ 
Bugün matine 16 da 

Bu akşam 9 da 
(SEVDA OTEI,,l) 

TURGUD ERGiN 
Beyoğlundaki te~·zihanesini, Ye
nipostane cad. yanan Ata Ri!fik 
hanı yanında Ksantopulo han 

2 nci kat No. 12 ye nakletti , 

Zührevi ve cilt hastalık lan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

Açık arttırma yolile satılığa çıkarılan Harbiye ayniyat ambarındıı 

mevcud 619 lira 42 kuruş muhammen bedelli 899 kalem otomobil malz<!· 

mesinin arttırması on gün uzatılnıı~tır. İhale 16 - 11- 939 perşembe günil 

saat 14 de Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapıla 

caktır. Taleblerin 46 lira 50 kuruş muhammin temiııatilc ve muayyen giin 

ve saatte komisyonu müracaatları. "9169,, 

ŞEKERCi 

H. MUSTAFA ve MAHDUMU 
Bayram için nefls Şekc ·, Şek:deme ve Çiicolatalarını 

Her gün taze çıkarmaktadır. 
lstanbul l!I hçek pı No. 90 - 92 T61: 2tt94 .-ı 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZM .• , NEVRALJi, KIRIKLIK ve bütün ağnlarınızı derhal keser. 

DiKKAT: şekilde Gripin kutularının iizerinde resimde gördüğünüz 
kabartma pullar ilave edi~miştir. 

Her yerde ısrarla pullu hutularl isteyiniz ve 11ulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 
·- - _,..,..,._,....._ .. .,,. , ... "~ ,_,, __ :~.~,,... 

. " .--.- . . ,, .. · . . .~ .. •""..,· ... ~~ 1 • • -·- 4 • ~ .. :: •• • ... • • • .. • • • ..,. • 

Erzak Tevzii Bir Memur Aranıyor; .••••••••••••••••••••••••••~ 
r Umum l\liitt•!midini Askeriye Ce- Lisan bilen bir sntıcı aranıyor. Al-1 fj • 
1 miyetinden: manca ve İngilizce bilmesi şarttır. • 1 

Cemiyetimizce mukayyed askeri Ankara lkba kitabevine müracaat. • "• 
eytam ve eramil ve muhtacı muave- • 

net eski teknüdlere erzak tevzi edile- Londra ve Pnrisin en meşhur •• Tug"' I a Fabrı' kası •• 
cektir. 1: 100 lrnyıd numarasında bu- fabrikalarından gelen Bayanlara _ 
lunanlar 7 - 1 l - 939 salı günü saat mahsus mantoluk, rop ve kos- •• •• 
on birden itibaren bayrama kadar tüm tayyörlük yüksek fantezi 
pazardan maada her gün ve 400 nu- rodier, moreau, harriş, tweed ve • J~idcnbcri biiyiik hir şöhreti olan bu milli mücsse!:ic iki sene- •• 

maradan yukarı için ba\!ram ertesi Ü • denheıı yeni etlerde ~t·hrimizin en sağlam \'C en revaçta prese ve 
" saire Y NLO KUMAŞLARIN • 17. ıı. 939 da başlıyacağından ala- • kerı>iç tuğlalarını imal etmclctcdir. Her nevi inı;aat için ~ok elve-

emsalsiz çeşit, cins ve renkleri • · li ı k ~ı t -ıa -• il kadarların mühürlerini beraberinde nş ve urı sız sag am ug yı ancaıc 
Beyoğlunda BAKER Mağaz.ala- • • 

getirmeleri ilan olunur. nnda her yerden müsald şartlar • p b h T " 1 F b , k d 1 
Sultanahnıcd 3 foıcil Sulh Ilttkıı'c veucuzfiyatlarla satılmaktadır. • aşa a çe ug a a rı asın an 1111 

Si T. iŞ BANK 
KÜÇÜK CARI HESABLAR 

İKRAMİYE PLANI 
Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 

r 1940 ikramiyeleri: 
1 adet 2000 lira 

llakimliijindetı: 1 • il 

1 Davacı Şernfettin Altay tarafın . ~stanbul Diirtlüııcü lr:ra memıo-- • Tedarik edebilin;iniz. Tuğla almak istiyen in1a.a.t sahihlerinin ill 
dan Ankarada Atpazarı kale içinde lııyırndan: • bir kar•\J' \'ermedl•n eV\'Cl bir kere de Pa.şa.bahçe tuğla fabrikası il 
Hisardibi mahallesinde 'l'ürkçe so - Vasil Dcmircioğluna borcundan • mamul:i.tmı ~örmeleri menfaatleri iktıza.sındamlır. Tuğlaları il 

• kağında 8 No. hı hanede Ali oğ!.ı dolayı mahcuz olan ve paraya çevril- • yerinde gönneğe vakitleri olmıyan isteklilere, verecekleri adrese 1 3 " 1000 " 
6 

" 500 " 
12 

" 250 " 
40 

" 100 " 
75 

" 50 " 
210 

" 
25 

" 

Kumbaralı ve kumbarasız hesablarında en az 
elli lirası bulunanlar kura ya dahil edileceklerdir 

!
Süleyman Fehmi Atayol ve Recep mesine karar verilen İsak Anjele ait • niimune de ~öndcrilebilir. 111 
Akpay aleyhlerine 39 1573 No. lu Galata Kalafat yerindeki hurda de· • TelP~on: (30) dan (68) i arayınız. il 
dosya ile açılan 200 lira alacak da - mirleri açık artırma ve peşin para •• A.~ 
vasının yapılmakta olan muhakem1..'- ile satılacağından talihlerin C( 7.5 ........................... .. 
sind~ müdde_i aleyhlerden Süleyrna- yüzde yedi buçuk pey ak~esile 9. - ~ - -~~ 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
n~n ıkametg~hını~. meçhu~ _olmasına 11 _ 939 rasllıyan perşembe günü sa·: 
~ınae~ 20 gun muddetlc ılaı~e~ teh-ı at 13 den itibaren yukarıda adresi 

1 
lıgat ıcrasına v~ ~uhak~?1esı.nın de; yazılı yerde 939/ 4447 numaralı hazır ' 
28-11-939 tuıhıne muadd ~ıı bulunacakmemurumummüra~aU~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
günü saat 10 a talikına mahkemece: rı ilan olunur. I - Şartname ve niiınunesi mucibince 2/ X/ 939 tarihinde kaı>61' 
karar verilmiş olduğundan yevrn ve zarfla ihale olunamıyan 10 milyon adet bira şişesi kapsülü yeniden P" 

===========================~nhlimezk~~abiuatw~hll~k~ ~~~~~~ M~k~~siltmeyekoomu~u~ 
le mahkemede hazır bulunulmadığı Ji'- ~ II - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kuruş hesabile 26 b

1
" 

Istanbul Mıntaka Liman 
Reisliğinden : 

Sirkeci rıhtımında Gümrük kapısı açığında bulunan zincir ve demir 
kütlelerinin temizlenme ameliyatına başlanmıştır. 

Bu ameliyat devam ettiği müddetçe bu işte kullaııılan ve gündüz 

iki siyah küre ve gece çift kırmızı fener taşıyan algarina ve dalgıç san

dallarına çapariz verilmemesi ve icabında deniz altında atılacak dinamit 
sadmesinden maswı kalınması için büyük küçük bütün gemi ve merakib 

ve sandalların bu vesaitten açık geçmeleri ilan olunur. 

takdirde gıyaben muhakemeye de- ~ A k _ı n lira. muvakkat teminatı 1950 liradır. 
vam ve karar verileceği ilanen tebliJ n QrQaQ ~ III - Pazarlık 16/ XI/ 939 perşembe günü saat 14 de Kabataşta. le' 
olunur. ~ vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ıt 

~ 1 iV - Şartnameler her gün levazım şubesi \'eznesinden ve 1Zfl1 

-- ! ~ n 1 Ankara başmüdürlüklerinden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. . ' 

Orl Hafiz Cemal ij~ Kitapevi _ l{a-atçı.,l\ _ ·ru· rkçe ~~ l V - İste~liler~n _ pazarlık için tayin edilen giın ve saatle% 7,? Çı _ vcnme paralarıle bırlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı ıl 
olunur. "8~~ 

Lokman Hekim ll ve yabancı dil gazete, mecmua, tt 
Dahlllye Mütehassısı U kitap siparişlerini en doğru ya- ~ D } D }) 

Divanyolu 10-1 n pan bir yerdir. Erika ve İdeal ~ ı CV et emiryO arJ 
Muayene saatleri pazar hariç ij yazı makineleri satış ~ıcridir. ~ ....... 

hanları 
her gün 2,5 - c salı ve C!Umartcsi 1 n Telefon: 3377 n 1 Muhammen bedeli 6750 lira olan 150 adet ~ijen tüpü 16/1~/~ 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara ~ ~ perşembe günü saat "15,, on beşte Haydarpaşada gar binası dahihlld 

1 t bı l 11 · · 111..:ft z - 125 10 939 t 'h" · · d kabul olunur. T. 22398 ~ _.,.._,~~~~~rlJ komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. . nt san ı ı:ıncı "-'-> memur ugun- . - . • arı ı ıçın avet edil - ~ ...._._ ıw 
d kl 

Bu işe girmek istiyenlerin 506 lira 25 kuruşluk muvakkat te~1'.AUI 
dan: ı erı halde toplanma kabil olma • 1 kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı ı;v 

Müflis Adapazarı Alı~b ve Demir jmıştı. Alakauar alacaklılar tetkik ve GÖZ HlC:KIMI ~ .. .._ ÇOCUk HBı\İıTIİ --. saat "14,, on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. oı' 
Malzeme imalatlıanesi yasası idaı·e icabeden kararları vermek üzere her Dr. Nuri fehmı· Or. Ahmet Akkoyunlu :ı Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dnğıtılına~t.8 

'!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!"'!!!!!!!~ .. 8!"!!!~ azası avukat Fethi Başaran ölmüş halde 7 -11- 939 pazartesi gu"'nü saat 1 ı'al{sim - 1.'alimhane Palas No. 4 ~ İstanbul Belediyesi karşısında 
olduğwıdan tetkik ve icabeden ka - 15 de dairede hazır bulunmaları ilan Ayberk apart. Tel. 23212 Pazardan maada her gün Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOCLU 

15 ten sonra Telefon: 40127 N .. .:.riyat mu··d;;,,.;,; ..... •ac"ıt ÇE;wrılN n-~ddı~ "fel' .• .....-atbaai EL.J.~...if' 
rarlar verilmek üzere alacaklılar olunur. (16W\ İİI••••••••••••• iıl•••••illl••••••llii "';r· ua•" w. ~1 .._ e.• &ırL ~ 


