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Wılle: s 

l.'f •) ~ 1: M :J :il;)! 3i1Yuna0~ ita_lyan Mosk o va ya Göre! f
Belçika Ve Holanda O~!!.!.'!! ~ .. am1 Türk-Rus Müzakereleri 

Sulh Teklif Ettiler ::!t :r::~~~f~~~:~~seku:::~n:. 1\Tasıl Başlıyabı·ıı·r .? 
talyaıı komşularma karşı hiçbir za- J. Y 4 

-·_. .__ man tahrikamiz vaziyet almış olduk-
( Başta.rafı 1 incide ) j haiili, Alman kıtaatının Holanda ve tarı iddia edilemez. Militarist bir mem 

il.rayında Belcika ve Holanda Hari- Belçika hududlarmda tahaşşüd etmiş leket olmıyan Yunanistan milli inki- "Besarabya Meselesi Kalkarsa Ru-
Ciye Na.zırla.rile görüşmüştür. bulunduklarını ve Almanyanın kendi şaf ve saadetini daha ziyade ticaret 

, lleıga. ajansı, bir tebliğ neşretmiş- menafiine muvafık bir hattı hareket ve bilhassa deııiz ticareti sahasında J J D A 1 k K b •tdir 
tir. Bu tebliğde bilhassa şöyle denil- ittihaz etmeleri için bu memleket il- aramağa meyyaldir. Bu da ancak bir men er C C D aşma 3 ) '' 
~r: 2erinde tazyikte bulunmakta olduğu sulh ve sükün devresinin tevlid ettiği 

."Kral Leopold ile kraliçe Wilhel • bir sırada Belçika kralı ile Holanda emniyet ve istikrar ile kabildir. Fa- .Le Temps guetesine 3 tarihile Mosj yaui bir taraftan İtalya, diğer taraf
lbbıe•nin Oslo grupunun zihniyetine kraliçesinin yekdiğerine mülaki olma kat nasıl.sa bir aralık İtalya yarıma- kovadan bildiriliyor: tan Sovyet Rusya arasında bulun -
le Usullerine sadık olmakta devam et larındaki ehemmiyete işaret etmekte- dasından esen hegemonya ve hayat Yabancı memleketlerde, Rumanya- maktadlr. Rusyanın uyauUjl, Balkan· 
llek ~yetinde olduklarını göstermek dirler. sahası rüzgarları Yunanistanı da pek nm da iştirakile Türk - Sovyet konuş- lılar için akisleri ölçülemiyen mühim 
ll'ıusunda bulundukları muhakkak - Ayni mehafil, Brüksel hükumetine haklı olarak endişeye düşürmüştü. 1- malarının yakın zamandat tekrar bir hadise teşkil etmektedir. 
tır. Son iki gün zarfında iki payitaht şayet Holanda ile müşterek bir nıü- 1 talyanın Arnavutluğu istilasından 

1 
baflıyaca.ğı hakkında neşredilen ha •

1 

Makale, bundan başka, Alman pro
~ bir takım görüşmeler yapıl- dafa&, plıinı kabul edecek olursa bu 1 sonra Yunanistaııda bu endişe ciddi ı herler, biç olmazsa Rumanyanıo işti· pagandasile yardım gören Sovyet 

,bıı.ş ve bu görüşmeler neticesinde Bel- hareketinin dostluğa münafi telikki bir tehlike karşısında duyulacak bir raki noktasından doğru görünmüyor. propagandasının Yug~lavyada, ez -
~kralı, Holanda krali~ne kendi· edileceğinin &dinden diplomasi tari- ıWm ve metanete yerini terketti. Vaziyetten anl&§l.Jdığıı>a göre, Türk· cümle İngiliz kapitalizmine hücum e-
~ §ahsan görüşmeğe geleceğini bil- kile ihtar edilmiş olduğunu istihbar Yunanistanın sadık dostu ve milt- · lcr, kendilerini al&kadar eden n1evzu- deıck, faaliyet gösterdiğini de y<&zı -
~ştir. etmiştir. tefiki Türkiye her zaman onun ya- : lar üzerinde yani Boğazlar ve Balkan- yor. 

Yanlış imla. 
Bir arkadaşım aıılatiı: 
"- Cağaloğlundaki sıhhi ınuay~ 

komisyonunda bir işun vardı. Korı

dorda. beklerken gözüme duvarlara 
asılmı~ af işier ilişti. Feci imla ve te. 
llffuz hatalarilc dolu olun bu cüır;. 
leleri aynen kopya ettim. 1: tc : / 

SıGara 
lçMek yasakdır 

ayakda DurMayinb; 
oturunuz 

SıGara 

içMek yasak 

Katibin odasın:. 

Gir'M:eyiniz 

kraı Leopold, bunun üzerine dün Berlin hükfımetinin, Belçika ve Ho nında, onun saadet ve felaketine iş- : lar hakkında müzakerelere tekrar Yugoslavya hakkmda, Nouvelle Ga 

::--. Baat 20,15 de otomobille La landaya İngiliz • Fransız tezi ile Al- tirak etmeğe buır bir vaziyette bu-,başlsımaga daima hazır bulunuyor - zette de Zurich'in, ~ad muhabiri- H<'la kapısının i.i:zerinde de şu l..!."tl 
'e'e hareket etmiştir.,, man tezi arasında mutavassıt bir hal lunuyordu. tQgili& ve Fransız hüki'ı· lar. Besarabya meselesini daiına, Bal- , nin yazdıkları dikkate pyandır . . Mu- le a:rJh: 

MUIAkat sabaha sureti kabul ettikleri takdirde Alman metlerinin Yunanistanı herhangi bir' kan harici bir meşele olaı·ak teli.kki habir, Molotof'Wl nutkunun cenubu y Buraya 

Evrakınızı kapudan 
veı·erek kayd&nizi 

yapdınnız 

•• •• yanın bundan memnun kalamıyaca- tecavüz tehlikesine kartı gar~ti et- i ediyorlar. Ru~l&rın bu me.<ieleyi kal- şarki ,t\Yrupasında uyandırdığı dc~n girmesi yasakt--
kadar SUrdU ğuıı ve Belçika ile Holandanın bitaraf- ' meleri Yunanlı müttefiklerimizde ka- · dırmaları halinde, Rumaayalıların, inkisarı hayale işaret eylemektedır. 

4ınsterc1am, 7 (A.A.) _ Dün ak. hk vuifelerini ifa etmemi§ telikki e-1 ti bir itimad ve siikluı tevlid etti. Ar-1 onlarla başbqa bir hal sureti bula- ' Zira, kimse, henüz Sovyet Rusya ha- Rcsmt bir mileSSC8enin koridorla· 
"- lfolanda krali~ile Belçika kralı deceğini ihtar etmiş olduğu ilave edil- tık Yunanistan hiçbir tecavüz lehli- , cakları fikri me\'cuddur. B. Moloto - rici siyasetinin müstakbel istikamet- da b kilde feci imli ve tellffuz 
~a cereyan eden mWikat saba· mektedir. kesinden korkmadan vukuatın inld- f'un son nutkunda bu meseleden bah- · Jeri hakkında bir şey bilmiyor. Mos- ~:talan~ tesudUf etmek hakikaten 
.... iklatne kadar sürmu.tür. Siyul mehafil, bu delilin, Aim&n- 1 şafına intizar edebilirdi: . setmemiş o1duğu malümdur. .. ı kova daha, h.~rbde olan memleketler hazin bir şeydir. Daha geçenlerde 

Kral dlndU yanın Belçika ve Holandaya kaI"3l ya Burada İtalyan polıtika~mın yu- ltalyMlll Balkulardald Rolu arasında kat ı surette yer a1mamış, harf inkılabının onuncu senesini id-
la R 7 (AA)_ Bel 'k k h pacağı muhtemel her türlü hareket ı muşaklığını, ahval ve şeraıtin icab- Cenevreden, Le TemJl6'in hususi ,1 şimdilik nrnllak bir bitarafl:k çerçe- rak ettik. On sene asli ihmal edil_ 

Leo""ldaybe, .. · · 15 d ~Llaikra için bir mazeret teşkil edebileceği mü larma intıbaktaki tereddUdsüzlüğünü muhabiri bildiriyor: 
1 
vesi dahilinde kalmakla iktifa eyle - miyccek çok rntthfm bir zamandır . .._rv ugun saat e DÇ ç aya · t kd' ·1 ~..ı- - r Y ı h" · · · k'b J ı k d" Ti' k. "t Irk be ~AL :t-- bu d h ket t • taleasını serdetmektedırler. a me yauc::tmege sıra ge ıyor. u- Yugos av ükumetmın ta ı .ey e-

1 
me tc ır. ur ıyeye mu e:ı ı ya- Bu müddet zarfında sayısı binleri 

Çil ~e ra an are e · ta k d bir d" ola diği-· bitar flık · · · k •t "d ta l k ~ Hollanda hududunda narus nı arşısın a uşrnan -
1 

a sıyaseta ve unıumı - 1 ırnt. :ıçı sure .. c gayrı os ·ne o ura !geçen kitab intipr etti. Yeni harf· a._-_ .. rak görmekte ltalya için hiçbir men- yetle harici siyasetine müteallik hu - , telakki edilmekle, ve Ankara paktı · ı ıerıe okuyan yeni ve bUyiik bir nesil 
:'._,ıredffen •ulh tek~ Alman hucum kıfaları l faat tas::n-vur edilemezdi. Yuııaııis- j suslarda, Journal de Geneve gazetesi nın imzasından sonra bile, Sovyet yetişti. Memlekette bu sayede okuma 
b..~am, 7 (A.~. ) .- ~çık~ Paris, 7 (A.A.) _ Brük&elden bu- tan ittitaklan \'e garantiler dolayı- 1 tarafından neşredilen bir makale, 1- Ru:.;ya ile Türkiye nruHındaki dosta- yaıma öğrenen geniş bir kütle hasıl 
a;::ıın H,?~da kralı~.csı Wı~elmı- raya gelen haberlere göre Polonya l si~e !sti~hil ve hürriyetini. temin et- taıyanın Balkanlardaki rolüne işaret ne .münasebctl~ı·in. d~\:amıma işaret ~ldu. Bu vaziyet karşısında İstanbul 
~tıgı zıyaret. _munasebetile a- harbini yapını§ olan Alman hücum kı mıştı. Bınaenaleyh, Yunanıstanı dost f ediyor; eyhyen Tilrk sıyasıl~rının. ~~~natla- ı gibi yurdun en mUne\-ver bir muhi-
\ııt . resmi teblıg neşrolunmuş - taları Holanda hududu boyunda bu- olarak Italyanın yanına almasından Yugoslavya, diğ~r Balkan de\'let - ı ının bu suretle tc~:r.ıb cdıldıgı kana- ı tinde resmi bir dairede bu nevi fahiş 

•• ·.. .. .. . . _ ıunuyorlar. hayırlı bir siyase~ ?la.mazdı: . leri gibi, iki siyasi cereyan arasında, ati gi.isterilınektedır. imll hatalanna rastl:ımak yakışık ~?tun dunya )Çın agır ikıbetler Almanlar bunu izah için mezkiir Roma dip!omasısı bu realiteyı der-
1 ~an şu inlard~ •. ve. gar~ Av- kıtaatı Siegfried hatU istihlclmlarma h~l. anlac:ı ve kararlnı verdi. ~~ün v p o·· G ld. R c b a ~~l şekilde göze bir diken gibi 

llilı • muharebe bUtu~ ~de~le he- yerleştirmek imkıinının bulunmadığı-ıbınnd~ .luna.n hududl:.ı.rını çıgnıye- l on apen un e 1 omanın eva ' batan imli ve telaffuz hatalarına 
tıl.ı.. b~~mamışk~n ~esınu~ı bir ~en: nı ileri sürmektedir. c:~ gı~ı Arnavutluk toprakl~ında ( R·..,tarafı 1 incide) ( Ba§tarafı 1 iacide) parklardaki tabelilarda da rastlan • 
:" Yükaeltmeyı bır vazıfe telikkı B k ta t d üh' • 'kt bınkmış olan ltalvan askerlen hu- .a-s- . . . . .. k d ö ı ed' k" tcliyo u ı a arasın a m un mı ar- . . .~ . Jarından başka Auft Hanza tayyare Gayda, Sovyet rıcalının "bır mut- ma ta ır. ye zann ıyorum ı, ı::t,_ ruz. da tank fırkaları da bulunmaktadır duddan gerı çekildil~r. Bu, Yunams- . . ·· 'lil d k tef'k ı k seı · ı ·· ükt" ~ü Hit dünyanın hiç bir yerinde misline te-~ nıüdd t ı ha 'bl • di · k ilk ltaı .1 . «li 0 şırketi mumessı e e uzun uzun o- ı o ara am ar goz ug -
~ bir c .e:ve' ı:nu rı er, a - Lorll HaHfakX ın Nutku tana arşı .yan cemı es.~ 1 

'. j nua"n büyük elçi başkonsolosa; lerci Almanyayı,, da komintcrnin sadüf edilcmiyecek bu nevi hatalı ta-
la.ı_ · . . . , Londra 7 (A.A..) - Hariciye Na- . . . . .. _ Bu defaki yolculugum lııç te muttehımlerı arasına sokmasını ma- a ara ar ı a ı ır son verme sulh ıçm emın ve makul e- zaman bu hareketi Yunanlı .muttefık-/ ,,.... ' - . .. . . bel" ı t k k t'" b . k 
~ tetkik etmekten ımtina eyAe- ' lcrımız hesabına bız de meınnunıyetle . .. - . . ;;.. ki' h 

1 
k ~~'<:ek'--'-' · eli. 1n Zlr1 Halifaks bu akşam radyoda bir • . . . . . . \ iyi geçmedi diyordu. Bır ·ok muşku- nalı buluyor ve bundan Berlın ıle 13.zımdır. Bayrab.mızm şc ı a c ın-

' iu::ndn ı bekiyanb eilnk~1~': ... .,..1 ~- nutuk aöyliyerek müttefiklerin dava- tdelhakk.ı ~tb~ .;:i: baş~lyanl bu ışın lata uğrau:m. Trenimi k~çırdığım i- Moskova arasmda kat'i bir anlaşma ı da nasıl bir kanun varsa, ayı ve yıt-
ti.... u ur ug u 9fUWar ı- a a ıyı ır ı a na; o nıası te- - - . . . dı .. 1 "l . bay ~e sa ih k'ld f'k ' l · · izah t sını müdafaa eylemi§tir. . . de bul t k B mı çin bir gün de Bc1graddu kalmnga mevcud olmadıgını ıstıhraç edıyor. zı muayyen o çu ere u}'mayan • llıeleri r şe. 1

• e .1 
1
.r .e~~ e - Harbin umumt hedeflerini tasrih ~~nnısın .. ~run~~ u · u son 6~- mecbur oldum.,, Gayda, Rusyanın Tuna ve Balkan- rak1ann asılması nasıl memnu ise, 

ı. ..... -·· ve bu fı~leri bınbı:ıne yakın- eden Halifaks demiftir ki: j nun te_zahurlerı .~lam v~ esas~ bır Von Papen Sof yada Bulgar Baş- larda sulbü muhafa1.a edebildiği id- tbu şekilde imli hatalarile dolu tabell-ıt1_~alan dogrudan dogruya ken- dostlugun teessusune delıl te.şkil e- ' _ .. • . . . 1
1 1 

d .. 1 edilme-
~ i · .. "'ld" "- Kararımız yalnız Alman taar- 1 . . vekili Köseivanofla yaplıgı mulakat dıasını §ıddctle rcddcttıkteıı sonr-c1., 1 arın ası ması a oy ece men 

l!bıaeçın lemuşhkub .. ı::· k 1 il . · ruzunun son senelerde Avrupaya yap l dıyor.lar. _Bınaenaley~ ~~mşum~un t hakkındaki suale -görli~mcnin hususi bilhassa İtalyanın mağli\blarm üze - lidir. Yanlış olanlar da dUzeltilme 
lrın- -~na y , utun omşu ar e ıyı bu sıyası muvaffakiyetinı tebnk e- . · 

1 
· · l'd" 

'ıeket· erhUkı ~ed len r
1 tiıl rt mini olmak değil, ayni zamanda Al- 1 ~r ti~n·ı· und uyb' ugumkuzh.memnd' U· ' tercih etmiş ve umumi o1arak, gazc- karmak için rnilnasib zamanı bekle- MURAD SF..&ToGI~U 

~~betı "d ed ile' b·ta af tığı hakaretlerin ileride tekerrürüne d k b dan d d _ ol<luğu kaydile- hiç ccvab vermemcyı l nne çu )anarak ganımetten hısse çı - ı ır. 

""'- ın um ar arı sı a e, a nıye ı an a ayrı ır zev ısse ıyo- d' -· ·dd' f ti k 1 ~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ·""lllutu kl.f d' b manyanın kendisinden daha zayıtı . . tecilere şö,.le demiştir: ıgı ı ıasını ne re e arşı ıyor \'e . :.:; ta rnuzu te ı e ıyoruz ve u v ı ruz. Aynı zamanda, bır aralık Yakın .. ·' . ] ... 
1 
.. , ld' k., 

\'Clasutum 'lt'f t .. d .. v .. takdir komşularına yaptıgı zararların da te· ı s kta t lıdidk". b' . .1 k eli - Scyahatım hakkınca soy UJe - ıyor ı. H . • V k•ı• ~ uz l ı a gor ugu - • ""ar e aı ır sıma 1 e en - . ı " s·· l b ' ' h . t k s e 1 ı •bir anlaşm kol ylaştınnak ve lifiai olmalıdır.,, . . .. t İUı.I l't'k b 1cek hiçbir sözüm yoktur. H nrb vazı- - oy e ırzı nıye anca ov- arJCJye 
'hadi 1 ayık · · a r · dek' bil "Zaferden sonra ne yapacağız?,, 1 ~~ı .. g~s c~e~l f y~n ~ ı ~ a.~ının tt~ yetini siz gazeteciler benden iyi bi- yet Rusyada oldu. O So\•yet Rus
ttizı Vasıtamla oma bı~ın et unk ızdilenı ·nı·n- sualine de cevab veren Halifax bun - w. ıtal·us d:ud ıdeahaaa ye. e ~vam e t~- liyorsunuz. Çünkti ben on ~ gün - ya ki, bu zihniyeti daha geçen ey -
lln.... ·" rı ve ızza en . .. . . gı ;: ır e yenı yenı sempa ı- l " ld "'da.f p 

1 
t 

_--.ttne b' 1 'h · fl b. dan bır muddet evvel Charnberlaının ' ı lbed - . d d .. 
1 

. b denberi seyahatteyim. Bu :ıkşam An- u e ve nıu · aasız o onya op-
~kleri ır anta~yış ~l~ıye 1 g~ ~1;: söylediği aşağıdaki sözleri tekrar et-

1
er ce d _ ece~n e ede b'li~u~ temız u- , karaya dönüvorum. Yeni Türk - Al- rnklannda tatbik etmiştir.,, 

tlrıı. vası arı anma a - miştir:. untma ıgını ı "~ e .ı. rız. • man ticaret. anlaşmasının yakında Gayda, İtalyanın lıütün gayretle-
. . . . talya kuv'\'etlı olabıhr ve askerı . . " · T . B lk ı ·da . 1 ·· 'lıce . . . . . . . "İngıltere ıntıkamcı hır sulh ara • .. . • . .. . . ı yapılacağını ümid edıyorum. Bızoe ı mı una 'e a an.aı su hun mu 

1iti ~e b bu, ke~di mılletlerımızı? .ıyı- mıyor. lngilterenin kendisi için top - 1 nıukenuı:ıeli.~ etin~ . pek guv~nebılır. bLınun yapılması için hiçbir mini yok haf azasına lıasreylediğini ve aynı 
~ oı-~ dunya~ın menfaati ık • rak talebleri yoktur. İngiltere ıu ka- ı Fakat .~ıçbır de\ l~t~n b~ c~g~ .~e 1 tur. Türkiye ile ticari münasebetleri- zamanda Avrupa medeniyetinin nıü
t..._ ~ l&lllJ[ yapmaga mecbur oldu • ttedir ki _ . uaheded strateJık ehemmı}etlerı haız: kuçük . k h .. t . V b dafaası için "alıştıgıv nı yazarak ına _ ~....._llı bir . . ö . . . naa , eger. yenı m e "tte&'kl d d U rd .. mıze ço e emmı..,e venyoruz. e u ... 

1 
~ bu .v~edir. yle .ümıd ederız müzakere ve anlaşma usulleri haricin ı m~ . .ı er ~n _ve .. ~. ~ .. an mus- anlaşmanın bir ~n evvel yapılmasını kalesini bitirmektedir. 
' teklifunız kabul edılecek ve bu d kd 1 . tikbald b tagnı olamı,acagı duşunillurse İtal- edi 1 İngiliz Gazett•lerinin İstilwı.<il 
b,~ :tle de devamlı bir sulh tesisi yo- ~k~ 0 

unursa ıs en nr şey yanın şarki Akdenizde kendisine d~t ~ yoruz.,, k t ·ı A k Londra 7 (AA ) Molotof'un 
""IQa ilk adım atıloıış olacaktır. . ~nemez. • lar temin etmekten her halde pişman on Papen a. ~m rem e n ara- nutkunda , lngilt~r~ ile Fransanırı 

• • Munhasaran maddi kuvveUe bap- olmıyacağı şüphesizdir ya hareket etmıştır. . . . 
Çıkada endlŞ8 V8 nlan bu itin hududu vardır. Fakat bu l . . . l ' . Rumen El!,'isile Mülakat harb hedeflerınden bahıs olan kısım-"''k . . . . .. . . v Yunanıstan ıle talya arasındaki lar lngiJiz matbuatında hiç bir hid-

'I Ometln kararları h~kıkat bizi korlebnemelidir. F.ğer ~· derin dostluk rabıtalarının teessüs~- Alman büyük elçisi Von Papen, det uyandırmamıgtır. Bu gazeteler 
k.~l, 7 (A.A.) _ Başvekil, dün Cl& k?,r~usu ka.rşısı_nu~ f~~~ bir 1 den rneomuniyetle bahsederken Türk- dün şehrimizde bulunmakta olan Ru- sadece istihza etmektedirler. 
-~n sonra Hariciye Nazın ile Mil- tezahurü ol~ak teJakkı ettagı~. ~-1 Frans~ - İngiliz ittifakırun hayırlı ve manyanın Ankara büyilk elçisi Stoy- Daily Telegraph gazetesi Moloto-
,..;"Gafaa Nazın Denis'i kabul ede- reke~ere. musama~ edersek, butün , mesud bir semeresi karşısında bulun- ka ile uzun bir mlilıikat yapmıştır. fu birinci sınıf mizahcı di;e tav~if 
,.ltetıdilente görilşmüştUr. ~rıyetin teı:•~kısıne reh~ o~ ; duğumuzu hatırlatmak bir vazife teli- M. Stoyka bu görüşmeden sonra etmektedir Diğer taraftan bu ga -
4'lt1te . fıkır kıymetlerının mahvolmasına gös · k'l d Bir al k Akd · · · b" Blik h ket tmı"!!!t'r · ' lb:"~akıben Nazırlar Meclisi top • j ı e er. ar 1 enız ıçın ır reşe are e · 1 • zete nufuktan Sovyet Rusyanın bi-
~· yummuş oluruz.,, har~ t~hlikesi şe~li~de gösU:~ilm~~ ~- Salya mDflka.b heyecan taraf kalmak ' hususundaki azmini 

-·-Dün Parti Grupunda 
siyasi hadiselere 
dair izahat verdi 
Ankara, 7 (A.A.) - C. H. P. 

Büyük Millet Meclisi grupu bu· 

gün "7 11/ 939,, öğleden sonra 
reis vekili Seyhan mebusu Hil
mi Uran'ın riyasetinde toplan
dı. 

Hariciye Vekili Şükrü Sara -
coğlu bizi alakadar eden son 
dünya hadiseleri ve durumu 
hakkında izahatta bulunmuş ve 
bu meyanda bazı h:ı.tiblcrin su
allerine de ce,·ablar ,-ı?rrniş ,.e 
Hariciye Vekilinin izahatı grup 
uınumi heyetince tamamen tas
vib olunmuştur. 

...._ )i lnalum t ı kt ı hafil tenılnuş olan bu ıttifak bugun bılıUns 1 uyandırdı gösteren bir mana istihra" etmekte 
,.._ AN.:_ __ ., a a ma a o an me ' 8 • R d ki Akd . . . bir lh . 'k ııı me mucibince her içtima scne-
laı.... "1i\liQaın Alman tayyareleri tara- Jr apor an şar ~ruz !çın .. 8~ ~e ısti • Berne, 7 {A. A.) - Basler Nach- ve bu azmin, Almanyayı eseflendire- si bidayetinde müstakil grup a-
~ ~ bitaraflığuıın m.t1. ç k M •• k :ar. kay~~~ı hazmetı~ı gormuş ?1d~~ richten gazetesinin S\lfya rnuhabi - ceğini, Finlandiyayı memnun edece- zasile birlikte gizli reyle scçil-

Ruznamede dahili ni?.amna • 

~Yen ihW edilmesi hususunun ) an UD8 aşa gu ~şt~ fnlıyatla sabıt ~luyor. Çünkü rine göre, Alınanyanın Türkiye Bii- ğini söylemektedir. mesi iktıza eden yedi ki~ilik hay 
-~ htikfuneti tarafından Berlin tarafı 1 incide bu Jttif~.k .. ve bu gaı:antiler .. b~unma- yilk Elçisi Von Papen'in dün Bulg:ı.r Daily Herald gazetesine göre, Sov-. siyet divanınm seçimi vardı. 
~ nezdinde protesto edilme. . ed ( ~ ld v ! say~ k~çülc Yunanıstan .buyük ttaJ. Başvekili Köseivanof ile yaptığı mü- yetler ittihadı, Almanya ile yaptığı 
'lllUt:eakfb aktedi1miş olduğuna i- ~-°:.: .. ne ;"e~cu .~ :::;ın::ı:zm -ya ıle hır d~~uk rabıtası ~~~~tmek- Iakat Sof yada derin bir heyecan u- anlaşmadan mümkün olan bütün isti- finB~Y~~!~ 'J~~:;~a~~a~:~: 

etınekteclirler. ıgı !il"'P ~- e muca . e . !.acını t~ çok tereddud ~~~k ve d~~ecek- yandırmıştır . fadeleri temin ettikten sonra bu an-
lli,'81 • . duyuyorsa muda.faasına ıstediği şe- ti. Bu rabıtanın ıstiklilden, mılh şeref • . .. laşma ile artık hiç alakadar görün _ cenin heyete bildirilı.."lesi için ~ lllehafil, bu hadıseler karşı- kilde devam edebilir. Bu meselenin ve haysiyetten bir fedakarlık teşkil Mezkur muhabıre gore, Von Pa • . a·· . . yarınki çarşamba günü saat 
111..... 81ıdlee1 ri · m.1 ktedirl . · ' B ı · tan bitaraf bir Bal • memcktedır. Bu gazete, orıngın Ro- . . .... ~elce e nı & ..... ememe er. benim mevzuuınla ve benım şahsım- edebilmesinden Yunanistanın ideta pen u garıs ın . . ah t ' . b' t ltal 

1 
ta 14 30 da grup ıçtimaı yapılmak 

'liıııdi ınevcud olan nikbinlik ye- la allkası olmadığı için üstünde bun- bir nevi himay~ altına girmesi mıina- kan bloku teşkili meselesındekı hattı m~ SC: ~~~.~~ .. . ?'~. ğü~~ .. - kararile riyasetçe celseye niha-
' ftl.a.._ biraz huzursuzluk kaim ol- dan fazla dUşUnUlecek ve konuşula- sını ifade etmesinden korkulacaktı hareketile Rumanya ile olan Bulgar r~ ın a.n ~ ı§ gorun u nu, yet verilmiştir. 

-""qfu söylenilebilir . . k .. · . . . .. .. .. . · münasebetleri hakkında iT.ahat almış zıra, Rıbbentrop la mutabık kalan _ 
4.hl . - cak hıç bir no ta goremıyorum.,, Halbukı dırayetlı ve uzak goruşlu bil- 1 b k" A Göring'in İtalyanın dahili işlerine Mare~al de Bone.de cönc!U 

)\,._, lb.ehafil, lngilterenin Alman- kümdarının. tecrübeli ve mahir ~- ve A manyanın cenu u !}ar ı vru - .. • _ . T . .. 
Jtt kaı,ı ittihaz edilm" olan ablu- ç· d . . . .. .. . . . pasına karşı kat'iyyen muslihane e- mudahale etmek arzusunu gosterır Roma, 7 (A.A.) - Bırkaç gunclcn-st-.: t • • ış v in Or USUnUn vekılinın durust ve akılane sıyasetı 11 besledi - · . t . •I . t• gibi oldug-unu ilave ediyor. ber·ı "-avutluk dahilindeki ttal'\! ,m ~Qir1er1n1 t ..... ~ıd etmege niyet ff k" I . · d · t'kl~ı· . tam tt me er gını emın e) emış ır. , .n.uı J 

llze,.;.. Alm"':l'-l b·ıa af muva a ıyet erı sayesın e ıs ı .... ını sure e mu- ........ .,. ........... - ............... _.. kıtalarını teftiş etmekte olan <leniz-
L ~ .... e anyanın ı r hafaza etmekle beraber emniyetini de B h · f 1 bl k Al 1 8 it k d Uf ~.· · ,. ~""il 'l(etlertn muk et kabili et Hongkong, 7 (A.A.) - Çin ajansı . . O ,eır.yaoa 8C r az• man ar a 1 e- aşın İtalyan kıtaatı m e~ .Jşı .l.lforc-

ı:~ l'ok avem Y • . . . . garanti altında bulunduran Yunanıs- 1 de Bono Tiranaclan ayrılmı§tır. 
""l'l Jcor laınaıı: Uzere bu memleket • bil~~or. . . . tan kuvvetli ko~usu İtalya ile şim- Bern, 7 (A.A.) - D. N ... B., ~hem- nİzİnİ torpillerle ;.şa-~~~~----~--:~--
~bna yolundaki faaliyetini Çmliler Hupeh vılay~~nın cenubun di müsavi iki devlet gibi konuşmak yada Eger - Pilsen hattı uzerınde fe- kapabyorlar tarleri bundan çok müteessirdir!;: 
"'lllı~ tasavvurunda bulunması da ve Çeng-Çung şehnnın yakınında ve anlaşmak imkarunı bulmuştur. ci bir tren kazası vukua gelmiş oldu- Serbest bırakılan sular sığdır ve an-

A eldir. bulunan Pei·Kan~ı zapte~iş~e~. Hüseyia Cahid YALÇIN ğunu bildirmektedir. 9 vagondan mü Stokholm, 7 (A.A.) - Almanlar c~ az yükl~ gemilerin geçmesine mü 
11\lrnan tahşidat Japonlardan 600 oıtt kaydedilmiştir. rekkeb olan bu tren, bir kayanın yı- torpil salıalarını Sund'un cenub m~t- saıddlr. Diğer taraftan armatörler, 

Çungking, 7 (A.A.) - Çekiai ajan- yctlerl cebhelerinde Çin kıtaatınm ye- kılması üzerine yoldan çıkmıştır. 9 halindeki Falsterbo'ya kadar genıt- İngilizlerin seyriaefain koatrolUntl 
~... Ve tazyiki aı bildiriyor: ni muvaffakiyetler elde ettiiö bildi. ülii ve 12 yaralı vardır. Bunlardan 5 ij letmişler ve Baltık methalini umum! takviye etmi§ olmalarından dolayı~ 
-~ 7 (~) - Diplomui ... Şami, Klanpu ve Kuantuwı vili- rilmekt.edir. ağır surette yarıılıd- olarak kapatmlilardır. İsveç arma - endife göatermektedirler. 
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YENl"'SABAB - 8 . İKlNOITEŞRIN ~ 

~IZA TEVFiKin,%;:.~ MilllSetınResımıeri 
1 T İ R A F L R 1 rıf ~~j ·~,"' Köy odalarına kadar 

13 Y d 20 S b Yazan : KANDEMiR n m talik olunacak 
aşın a, a I· Tefrik~ l'fo. 13 Ankara, 7 (A.A.) - C. H. par· 

kası Olan Suçlu Son •u.,. Ç"ll . Jı• R tisinin teşebbüsile evvelce iki kıY· 
o A6 0 erin n&an Uhtına metli ressamımıza yaptırılan Mil: 

Halid Pa.fl.Q Müfrezesi Kahra- Evvelce 20-30 kadar sabıkası o- 1T d. D li Şef İsmet 1nönü'nün rcsiınle~ 
l" lan 13 yaşında Şahabeddinin, Sultan- Yer iği Uygular köy odalarına ve köy mektebler_t· 

Ç k C ~ • • ah edd b kk 1 M h d" d"'kkl ne varıncaya kadar bütün devait manca arpı.fi.ara an '°!rmı~tı m e a. a e ~e ın u . - •• . . . . . 
Y .., Y nına_ kepengı kırarak gırmek suretıle Emir, bana rıca ederım, dedi, gıdin, Tepemizden ve pek alç~ktan uçan \'e müessesata yetecek miktard• 

34 lıra parayla külliyetli miktarda eeyhlere selamımı tebliğ edin, bura-lbir tayyareye başını kaldıran filozo- basılmak üzere bir milesseseYe 
Papa~ı çetecileri, ötedenberi Ha- atmak, yuvalarını bozup her birini tütün ve sigara çalmak, yine o civar- ya buyursunlar.,, Çıktını, şeyhlere fa; \•eritmişti. Bu mücssesece haııt· 

Jid Paşa hakkında dia bilemekte ve bir yere dagı-tmak i"in gözledigı·· fır- da Meleğin dükkanına da ayni su- yakla.§tım, EmJrin selamını ve emir- lanan nilmuneler beğenilerek der· 
"-' :ıı - Pek alıcı gözile bakıyorsunuı; ğ edil· 

taarruz için münasib bir fırsat bek- satı ele geçirdiğine hükmetmiş, he - retle girmek suçundan yeni bir mu- lerini söyledim. ~Allah onun ömrü - d. ok .. tor, dedim, bir hava yolculuğıı j hal teksire başlanması tebli 
Jcmekte idiler. Pa"~nın böyle on ne- men pa"nları sıvayıp işe girmişti: hakemesine dün Sultanahmed birin- nil uzatsın!,, dediler. miştir. Birincikanunun onundall ~ :. özluyorsunuz galiba... aŞ 
ferle o çiftliğe geldiğini haber alan Damad Paşa tarafından yeni teş- ci sulh ceza mahkemesinde başlan- Ben "beydi, kasra buyurun, Emir itibaren peyderpey tesellüme b · 

- Allah yazdıysa bozsun... diye ı k l b · ı · ber papaz Nomikos, çoktanberi gözlediği kil edilen kabinenin Meşrutiyet bil - mıfjtır. Evvelce ayni mahkeme kara- hazretleri sizi bekliyor!,, diyince ih- anaca o an u resım erın 
f t ı · - h .. km · ti " 1 ·1 t k'f d.l · k b·ı·h ti h · al ak 11r A yerinden kalktı, bir kere yaptırdılar yerde muntazam ve mazbut bir ırsa ın e e geçtigine u etmış 1• kum erine uygun olmadığı hakkında rı e ev ı e ı mış en ı a are ser- yar şey ellerim k dırar : Uö 0 işi ban Fak t t" b"l .. be . 
Hemen eteklerini beline, avenesini Hürriyet ve İtilaf fırkasının o gün - best bırakılan Şahabeddinin Adapa- vallahi.. ebeden içeri gidemeyiz, de- 1 a... a ov c er tov sı ... I şekilde asılmasını temin için çe~· 
yanına toplamış, Rum köylillerini a- lerde !stanbulda tevzi ettirmiş oldu • zarında babasının yanına gittiği an- di ve göğsünü açarak, nefesimize - Korktun mu doktor? çeveli olarak tevzii Partice düşU· 
yaklandırmıştı. Tabii, bu vaziyetten ğu beyannameden bir nüshası ile Ay- !aşıldığından, ora mahkemesi mari- darlık gelir, La vallahi, çatı altına - Hem nasıl? .. Hem nasıl bilsen?.. nülmüş ve icab eden tedbirler a· 
haberi olmıyan Halid Paşa, o geceyi dın ve ha valisine gönderdiği adamla- fetile istinabe suretile sorgusunwı giremeyiz, boğuluruz.,, Bak ~.n.ı.atay~.m. ~~eri!. Hüsey!n Kıb- ._ıı_n_m_ı,.ş_t.ı_r·--------~ 
çiftlikte geçirmişti. Ertesi gün, pa - rından o sırada gelen tezvirnameleri yapılması kararlaştırılmıştır. Gittim Emire haber verdim. Gü - rısta olum_ doşe~mde ıken, oglu kral p B 
rasile almak üzere ısmarladığı bazı koynuna sokunca Yıldızın yolunu Bir cinayetin muha- lilştük. Emir: F~y.sal bıraderı. Emir Abdullahla azarhksız SabŞ V 
erzak ve eşyayı beklerken, güpegün- tutmuştu. kemeal - Bunlar tam, südbesüd, su ka - bırlıkte oraya gı~~k üz;re alelace- ihtikar işleri 
düz haydutların baskınına uğramış- Verdigı-· bir kaç düzme haber- Bir bu"uk ay kadar evvel Yemi<> - tılmamı§ bedevi; dedi, ve kasırdan ' le Ammana gelmıştı. Emır Abdullah • 1 kfJJ 

~ ~ b "Be f d. · d b Ankara (Hususı) - Pazarı 
tı · le telaş ve helecanla düşürdüğü baş- te bir kahvede kabzimal Mustafa çıkarak onlara mülaki oldu. ana !e ~n 1 sız . e .. uyu~unuz, t lüniln . k i}gı" 
Şark tarafında büyük Ye geçilemi- mabeynci Yaver Paşanın delaleti ile Şen, orada otururken içeriye giren Çöl insanı işte budur. Çölün, hu -

1 

beraber gıde.lım,, ded~. Guz~l .bır Vd- :~: u~u Ute ~~·~s~ ~e~a ıneJca • 
yecek kadar çamurlu bir bataklık bu- de Vahidettinin huzuruna girmişti ... motörcü Salibi tabanca il~ kalbinden susile havasının temizliği, geceleri- p~r _seyahatı yapacagımız ıçın se - ı . ı~ a : af a d ı :~~ yapıl • 
lunan çiftliğin üç yanı da, papazlı - Daha kapısının eşiğinde iken heyecan- vurarak öldürmüştü. nin güzelliği ve serinliği insana dini 1 vındım. Hemen çantamı_ hazırladım. ~z~;:_;n Br 1ın ~n ~ .;r al e.ıtJ· 
lann yardıma çagı-rdıklan mütevel- h bir sada ve eda ile söze b~ı:ılamıştı Dün bu cinayetin muhakeme.sine bir takım ilhamlar veriyor. Belki o : Fakat tam yola çıkacagımız sırada a . ırld. _un dar eTn. ı tmV_"._,,. 

-u · d l be w • • ? "V k·t .· memış o ugun an ıcare ~., 
li, Koldere Rum köylüleri tarafından Hem adım adım ilerliyor, hem de söy ikinci ağır ceza mahkemesinde baş - sebebden dolayıdır ki Peygamberle- ı ne ese e~ . genırsm ·. ~ .1 za:vı t· d . b. k . . ~ 
sarılmıştı. Miktarları iki yüze baliğ lüvordu · lanmıştır. Kabzimal Mustafa motör- rin hemen hepsi çölden çıkmıştır. etmemek ıçın tayyare ıle gıdıyoruz' ., hın e yenı ır ~nun p~oJesı •• cıJ'I 

* • ' • H d b t ta · ·· ·· ususunda hiç bır faalıyet ıne• 
olan bu haydudlardan bir kısmı da _ Şevketli Şehriyarım ulu tac- cü Salihle aralarında eski ailevi bir Hatta Romanın en parlak zamanında em _ e unu am .. yyarenın on~e la -·ldi B f ar t· tedkiklefİl1 
çütliğe saldırmışlardı. Halid Paşa, danm Huzuru padişahil~rine bü _ yaralama hadisesinden olan müna- ve geçkin medeniyetinde bu kadar vardıgımız zaman soylemezler mı? e~ı r. l d uku:n ıye ın h sıl oJJ· 
uğradığı bu kahbece baskın karşı - yUk b: ·· ·d k • b' tı b feret dolayısile Salibin kendisini her efkarı ilmiye, san'at ve edebiyat yı _ ı Olan olmuştu. Bu cemaatin orta - aakr ası ~ ınl ı .. sonbra ve a JJJııJı· 

ır um.ı ve ço agır ır ız ra m - . . d 'b c netıce ere gore aşlaması 
eında hiç t_e ~rkeklik ve bezginlik sevkile koşarak geldim. İlahi tecelli- gördüğü yerde dövdüğünü, 0 gün dejgıl~ış ıken öyle bir medenıyet mcr- sı.n a. en ta~yareden kor~a~m!., temeldir. 
göstermem~tı. Yanında bulunan on yatın ne azametli bir eseridir ki her kahveye girince yine üzerine yürü- kezınde son derece sefahete dalmış- dıyebılmek benım harcım degıldı! O I•" 
babayiğit ile birlikte, bu yüzlerce gün huzuru §ehriyarilerinde i . ' düğünü, bundan dolayı kcndisiııi yaşıyan Romalılarda filozoflar, e- Bir de küçücük tayyare ki... Amg,•ı çUncU ordu doktor 
hayduda karşı koymaktan, si~a~ını ahkar şah.<ıiyetiıni, merdud 've c:env~ kaybederek tabancasını çekip vur - d~bler, büyük adamlar çıktığı halde yarabbi! Biz de tam on iki aded yo.- lbldeal .. 
kullanmaktan hiç te çekinmemıştı. fur muhacemelerine hedef ittihaz e- duğunu söylemiştir. dın hususunda en adi derecede paga- cu. Hele Kral Faysalın bir lngiliz Ankara. (Hususi) - Cihan ba~~ 

Saatlerce süren müsademede bu den siyasi hasımlanmır.ı, sahte nikab· Dün şahidler dinlenm~ş. hepsi, kah n~zm~en ileri gideme:ı:ıişler~i. _Ken- d?kto~u vardı, ben~m- . üc;~~ kado.r de l~~~kas cebhesinde _şe~id .. d~ 
mini mini müfrezenin aslan gibi bo- lan art.ık düşecek hakiki c:ehreleri bü vede otururlarken, Salibin kahveye dılerı de o putperestlıge hıç man- bır alamet. Balık ıstıfı gıbı tıkıldık ve tıfuı:ıten vefat eden Uçuncu 0 

• 

ğuşan erleri, ba~larında cidden ya - tün iğrençliği ile' görünecektir padi- girmesi üz~rine Mustafanın tabanca- madıkları halde yine onu resmi bir tayyarenin içine. Orta ycı·c de bil' doktorlarının namını taziz için g) 

vuz bir kahraman olan paşaları bu- şahım şimdi. Bugün onlar vadii me- sını çekerek ateş ettiğini ve öldUr-,dln ~larak muhafaza etmişler ve boş gaz tenekesi koymuşlar . ., Bu ne zurumda (Mareşal Fevzi Ç~kJJl~:e 
lunduğu halde, bir yiğitlik destanı- zellette suru·· .. .. 1 'n . . d . d düğünü söylemişlerdir. hangı vahşi kavmi idareleri altına oluyor böyle!,, dedim. hastahanesinin bahçesinde bır abı . .. nsun er. aınız e vıc a- . . . . 
na mevzu olabılecek k~.dar ~se~ lnı pi.ki şehriyarimizin lehime olarak Muh~k~me: diğer şaliidlerin ce~bi, ~rlarsa o~ları~ hur~fat~ ıtikadiyesi- "Başı dönen, tayyare tutan falan dıkılecektir. • 
cesaret ve şecaat gostennışlerdı. I tecelli edecek tezahüratı mesudesini v~ kat_ıı _ ~letı olan ~bancanın getı • 1 nı de ken~ı akı~elerıne ıl.ave ederek olursa ... ,, imiş. Ben iliştiğim yere : Bu abidenin güzel bir şekilde ın . 
J{ahbe b~skınc~ları ~arşıl~rında sa • idrak ile §erefyab olacağım. rılmesı ıçın başka gune bırakılmış - k~~ul. e~mışler~ır. Öyle bır ~anda sımsıkı sarılmış, nasıl hareket ede- şası için icap eden hazırlıklara bal 
atlerce tıtretmışlerdı. Bır çoklarını D . 

1 
t tır. Filıstın ıle bugunkü Şarkillerdun ara- ceğiz, ne biçim havalanacağız, uça - lanmıştır. 

t l . 1 d" S .1 . . t emış ve sa onun am ortasında d b 1 "·' a·· h . . ,.. 
epe emış er ı. ~n ~~rmı erını a ~ıı- durmuştu. Kemali edeb ve hürmetle Burnundan ve gözün- sın _a u un~~ .J.!,r un ne rı cıvarın - cağız, nerelerden geçeceğiz ve Kıb- Sovyet El aıoınde .u•ı-:-

.!aya kadar mev:zılcrını terketmemış- . . .. • .. .. A da ıse en muhım Peygamberler çık- rısa varıncaya kadar neler çekece- 1 Ç ·. br j}ıtı· 
ler ve sonra da, bu kahbe sürüsüne ellerını kaldırmış, hunkara, omru a- den yaralananlar mıştır. Ve orada övle dini bir beye- ~ ., d. d"' .. u , . d b' . Ankara 7 (Hususı) - Okto .... ıı· 

1 
f. t• . d h .J 6 .z. ıye uşun yor 'e aıa a ır, lAı· . 22 . . . d . . IJlW"'" 

gerçekten bir merdlik dersi vermiş - ıye ının evamı, ta tı ve saltanatı - Kurtuluşda Bozkurt caddesinde can hUkilm sürmüş ki· bir takım fa- "H h R b kb d t -1 c:ı. ının ıncı seneı evrıyesı . aı 
lerdi. Coşkun bir sel gibi hasımları-ının ta kıyametedek bekası için, kı - 106 numarada oturan Dimitri Kur - kir insanlar bile düny~nın her tara- c d, . ıza, . a an kat.mı ~yybare ı e sebetile bu akşam Rus sefare~111 

b
. . . .. . gezer ı, neyıne gere ı senın u ne- b" ·b ed·ı · b' Jcll'"'-

nın üzerine yUrümüşlerdi Bir çokla- sa ır dua okumuş, nıhayet dız ÇO· tulu.ş caddesınde sobacı dükkanında fına yeni dini ahkamını ve ahlakını ta ı· · · · · k? ş· d. k ır suare terti 1 mı§, ır t . , me ı şeyın ıçınc gırme . ım ı sı d 1 t . uı f' 1 sefate • 
rını bıçaktan geçirmişler, cesedlerini küp yere kapanmıştı. Sürünerek ya - çalışırken elindeki saç fırhyarak bur yayacak kadar gayre"t ve muvaffa - dişini, yum gözünü ve çek lahavleyi ev e rıca e se. ır er ve bU • 
çiğnemişlerdi. 1 nına k~dar .. sokuldu~i.1 hünkarın.~~~: nundan yaralanmış, tedavi altına a- kiy.e_t.ler göstermişlerdir. Bu fevkala- dilersen ya saburu ... 

11 
diyordum ken~ ler erkanı, davetlı olarak hatır 

Fakat..., nihayet Halid Paşa ile larını opmuş bastıgı yerlere yuzunu lınmıştır. delıgı acaba neye atfedebiliriz? Ben- di kendime. lunmuştur. 
4ltı eri de vücudleri delik deşik oldu- 1 ve gözi!11ü. s?rmüıı ve ~u s~.retl~ k.~ı- . Fe~erde ~turan ç_öpçü Ali oğlu Be- ce, bu, çölün bir mucize:::ıidir. Nihayet bir şeyler oldu. Sarsıldık, İ tanbul P. k••• 

1 1 
_ da duı> 

guv halde yerlere serilmişler, ancak luk vazıfesını de tamamıle gormu.ştu. kır dun Eyupte çöp kamyonundan Ben 1928 den 29 a kadar bir sene d 1 d"k h fifled' - s ~us onso os ugu U 

1 
sen e c ı , a ım, agırlaştım, . . . . Jf · 

Türklüğe layık bir merdlikle can ver Kurnaz Vahidettin, §eytan Molla- düşerek gözünden yaralanmış, mü - kaldığım Nevyorkta birkaç defa bu il .. 'b" ld te 1 d' b. d 

1

, gece bır suare tertıb etmıştil'. ~.,1 d 1 şur gı ı o um, r e ım, ır e kfı f tl b t erk-
mişlerdi. Müfrezenin geri kalan dört 

1 

nı_n gerçekten büyük bir mu\·affa- ll\'atı yapı mıştır. kcyfi~eti düş.·ündüm. Öyle sezdim ki: b kt k' Anı ki 1 met, se are er ve mat ua ~nt 
k b. k t K dU k d A k d be a ım ı man aya anınızın a - hazı!· bulurunuş ve ge" vakte ııaar-eri de, yaralı ve yürüyemiyece ır ıye ve yakışıklı jestlerle yaptıgı· bu uyuya c.ei1 a ın merı a a msan şer dehasının t d H b b ı d "" T ın a. a n am ıa, uçup uruyo- ~1 .1 . ı· 

derecede mecalsiz olmalarına rağ- rolleri, bilgıli bir rejisör inceliği ve Kuruçeşmede Mezarlık sokağında eserlerini adım başında kemali hay- ruz. Böyle bh lrl.'.ç dakika geçti, bır eg enı mış ır · 
men, kahbe nankörlere teslim olmağı dikkati ile takib etmiş, arasıra, baş 19 numarada oturan 85 yaşında İs - , r~tle gördükçe göklere bakmağa va- daha aşağıya baktım, hala Amma- - • - S 
ş~refsizlik addetmişler ve balçıkları. mabeyncisine manalı nazarlar fırlata- mail kızı Makbule, dün evinin bahçe- ıkıt bulamıyor. Orada daima insanın nın üstündeyiz. meğer tayyarenin ilk Hatay ~"lleb•J$larU1 
içine gömülüp can vermek üzere ba- rnk gillümsemişti. Hiç şüphe Y k k' sinde gezerken üstü kapalı olan kör ~~var:~i~etini, insanın zeka ve ka- mükemmeliyeti ( !) pilotun da ma _ zı"yafe• 
taldığın çamurlu sularına doğru yiı-ı Vah"ıdettı·n·n bakışl"'... 1., M 

0

11 ı, kuyu çökmüş, kadıncağız kuyunun bılıyetını, ınsanın kuvvetini ve ira- h t' (,) · d b' . l ı ,u.nc .. n 0 anın are ı . sayesın e ız dön baba 
7 

(A.A.) _ Valı· şuıcri 
rüyüvermişlerdi. . b ' . ' içine düşmüş, muhtelif yerlerinden detini görüp beğeniyor. Yani bizzat dönelim, Ammanın tcnr.sı"nde fırıl fı- .. Antaky .. a. . . ...e 

1 
yıne ır çıka.r peşınde koşmakta ol- - . k d ' · b - · All . .. .. r ,,. Haydudlar, §~hid olan Haliu 1 a _ .3 _ 

1 
dı ~ agır surette yaralanmış ve tedavı e- en mı egenıyor. ahı dilşunmu - nl döner, bir türlu" tızakla<>~mazmı- Sokınensuer 1enı seçılcn Hı:LtaY .:...n. 

.. . uugunu ana gı, tavrından da mu- . .. H tt• k k 1 . ~ TUrı.v-
i'lDln guler yüzlü başını Jrcscrck bir k bel . . h 1 d _ f . . dılmek uzere hastahaneye kaldırıl - yor. a a o sc sen atı bınaları, şız .. kulaklarımızı da pamtıklarla tı- b·ısl.arı şe_refine dün akş_am 

1 
.... 

a e .çın azır a ıgı arkedılıyor- lt • b' k" 11 .. Hopamn ucuna geçirmişler, köyleri - . . . - mıştır. yer a mı azım ır ostebek yuvası- kamıştık. Bir aralık ö t. sürdüm, a ... otelınde bır ziyafet vcı ·,ıuş v~ z .J t 
nin sokaklarında saatlerce gezdir - Ju. Fakat, Molla Vehıdcttının agız Tr ımvay-Otomobll na benzeten sekiz kat 9imendiferle- bir daha öksürdüm, eyvah .. o"'mrilmde fette Parti Milfetti"i Re.aid TaJ'lgıı. 

açmasına meydan vermem ·şt· k' K · ·t •t k' l · :1 •J -.rı mişlerdi. So;1ra da vahşetlerine bl· . . . . 1 ı ı. 0! ç•rpış..maaı rı, çeşı .. çc~ı ~a ı~e erı, fevkalade ilk defa öksürüğümün sesini duymu- ile Parti tarıuiudan mebusluğa n~. 
nümune gösterınek akıllarınca ora- nundan soker gıbı tezlıkle çıkardıgı ş·şı· Tün' 1 h tt . 1. 611 asma koprulerı aynı deha \•e ayııi d B . b' t h f - . di d . 1 ... ı;Ş 

1 b ı ı e a ına ış ıyen nu yor um. enı ır u a sınır r tut- ze gösterilen zevat haZlr bu unu· 
daki 'fürklerin maneviyatlarını tü _ ir tomar kağıdı, titiz hareketlerle maralı vatma ·a . d k: t - malumatla acaba Arabistan çöllerin-ka tı k n ı aresın e ı ram- d k .. k.. tu. !ardır. 
ketmek üzere, bu kesik başı Akhi- rış rır en : vay Galatasarayda eski Galatasaray e. ~apma m~ ~n ~üdür, değil Sağa dönüyor, sola kıvrılıyor, eği-
ıara göndermişlerdi. - Şevketrneab efendimiz hazret- merkezi önünde şoför Mchmedin ida- ~ıdır, onu. da ?üşunemıyor. Muhitin liyor, arkaya yn.slanıyor, bagı~ rıyo-

• • • lerine malumu ilama kalkışmak, ger- resindeki 2427 numaralı t k . t - ınsan ilzerıne, ınsanın maneviyatı ve · b. h dn . 
1 

a sı o o h ' · t · .. . rum, amma kimsenin başını çevirdiği 
O kara günlerin kara cübbeli şey- çı ır a a.sınas ık olacak amma, mobiline çarparak hasara uğratmış ıssıya ~ ve _mızacı uzerıne fosirini yok. Baktım ki olacak gibi değil, çı-

mnı Said Molla nİhayet Vahidettini hakkın tezahür ve tenvirini ukul için vatman yakalanarak tahkikata baş~ pek v~zıh bır surette gör:nek için kardım cebimden kağıdı kalemi, baş-
' hak saydıklar ı " k · · b'ldi ~ · 1 medenı memleketlere dei!il o mülh;ı:ı de bir iyice ağına dolamıştı Halkın ın ~0 ıyı ı gım za- anmıştır. .. · . 1:> ~ ladım yazmağa. O sırada bir daha 

batta Hürriyet ve ltilrdm y.aptıkla~ tı şevketsiınatının payansız olan der- Anbara dUttU çoll~r;.;.ıdı, ~aşa~~~ı. ~ü ~e~·- a.ş::ı.ğı göz attım; Bahri Lutun Ustün-
lstiskalli tenkidlere, gösterdikleri boş yayi afvı içinde, sadır olacak bir su- GalaU:ıda Kürkçü kapısında An - yl or 

1ın· ısa, ınhara gtı ıdyüşer .. er e goril- den geçiyorduk ve bu ulu deniz 0 an-
b' . en ve n yre e uren mede-

nudsuzluklara, açıktan açığa püskü- çu~un ır katre mertebesınde kala· talya ambarına aid 1 numaralı mo . niyet eserleri tabiatin b" t . . d da kırık, çatlak, iğri bir aynaya ben-
cagına ol · t •t· dı . t" d ta 1 1 . ıze esırın en . d rülen umumi nefretlere rağmen, Va. an emnıye ve ı ı"!a daı- or e ya n ame e smaıl motörün ziyade bizim ona ka . k . zıyor u ... 

· · · · · h . 'k' t d . r -· d k' rşı rea sıyonu • 

Belediye Seçlmi . ıe • 
Antakya, 7 (A.A.) - Yenı ~..V 

diye meclisi ilk toplantısını ya~;e 
riyasete Sadık Yurdman'ı ~ınif 
daimi encilmen azalarını ayırınıştıı'· 

• _;ıj\11 
Hatayın diğer Şt-birleri b~ 

meclisleri de ilk toplantılarını Y~ : 
rak reislerini ve enclimenlerini ~ 
mişlerdir. 

=================:;::::.::..-..-::;:::: bıdettının enıştesı Damad Ferid Pa- yanem, .asıml~rı~ın ~cab ettikçe za- ı .. ı mc re.. er~~ ~~ın e ı ~mbarına muzu gösterir. Çöllerde ise bedevi- Aşağıda temaşaya değer başka 
tanın sadaret makamında ibkasına tı ~~retı .şe~nyarılerıne karşı nikah d~şerek vucudunun muh:elif yerle - nin seciyesini ve mizacını vahşi bir bir şeyler de yoktu. Çöl uzaJıp gidi- VEFAT . 
lnad ve ısrirla karar vermesi, hele, edındıklerı rıya perdelerinden birka- rın~en yaralanmış, Beyogl.u hastaha- endividüalist tipinde yuğuran bir ta- yordu ve saatler geçiyordu. Halbuki Merhum Hacı İbrahim Efendi ~-
bu hususda Hürriyet ve İtilafcılara çını da, huzuru şahanelerinde çak nesıne kaldırılarak tedavı altına a- bii zaruret vardır ki, bu, pek kolay tayyareye binerken hepimiz nihayet !ebelerinden Bebek Darüleytaııı ııı 
karşı o güne kadar görülmemiş bir çak e~e~. cüret ve cesaretini verdi lınmıştır. göze çarpar. O da hududu muayyen Uç, Uç buçuk saatte İskencleriyeye dürü eski ~aarifçilerden {)'niversf~" 
ıekilde şahane bir tec.:ellüd gösterme- bendeı aczu ahkarınıza, şevketlO, kud Limon hıralzı yak•landı olmıyan çöl aleminde kendi kendine varacağımızı sanmıştık. Şimdi bu ve Devlet Matbaası muhasibUğtrı.; 
..1 Mollan.ıı, o gün için, pek boşun .. retlu tacdarım efendim. Yahya isminde bir kundura boya- yaşamağa ve hayalını türlU tUrlil kadar zaman geçtiği halde görünür- bulunmuş, Dördüncü Fırka rnubsB

1
,,. 

gitmişti. Sözierini bir solukta sıralamıs ve cısı, bir iki gece evvel sebze ve mey- tehlikelere karşı müdafaa ve muha- de İskenderiye miskenderiye yoktu. liğinden mUtekaid Ernllk Baıık"'1,,. 
Kendisine bir adliye mUsteşarlığını o esnada bulup ayırdığı uzun bir" ka- va halin~ girerek bir dükk~dan bir faza etmeğe mecbur olan bir adnmrn Etrafıma göz gezdirince c1\mlenin da Bayan Feridenin, Muhafız a13 YJ t 

bile ÇOK görecek kadar burunları bil- ğıdı Vahidettine sunmuştu. Biraz dur sandık ~ımon 5al1_l?ı§, kaç_ac~gı sıra - ancak kendine güvenmesi lilzumudur. ellerini kalçalarında buldum. Bir bur da sUbay Lutfinin ve Yüksek 'J'iCfl~ 
yüyen, memlekette kendileıinden muş, mutadı üzere gerdan kırar gibi da bek~ıler g~rmuşler, hal ıçerisinde İşte bedevinin cesareti, bUtün kur - kuh~adır, gid~~or v~ sa~~i kendileri mektebi talebelerinden HibetuU~j./ 
gayrisini göremiyecek derecede de boynu ""bbe . . k . . ' uzun suren hır kovalamadan sonra nazhğı düşmana karşı merhamet - aynı halde degıllermış gıbı Emir Ab- pederi Süleyman Nh.•azi Sag~can 6/ e'; 

nu cu sının ya ası ıçınde bir- k 1 1 d ' bı1l v 
gözleri perdelenen o gururlu fırkacı- kaç defa oynattıktan sonra da. ya a amış ~r ı~: .. .. • sizliği, hazan da ulüvvücenabı, her dullah bana yazı He soruyor: "Na - 939 salı gecesi saat 2,10 dn ra . g 
lara, yarada na sığınıp sert bir sille · . • ~ah ya ~un . dorduncu sorgu hakim- türlü meşakkete kaT§ı son derecede sılsınız beyefendi?,. diye. Cevab ola- rahmana kavuşmuştur Ccn:ı.zesı ıııl 
~~~~~~~~~~~===~=======~(;D~e~v;~~1=';~;r~)= ~~wn~~so~~~~~~Mm~~m~~tam~ile ~iliMrnk ~~~~ kı~nM ~mutil~~~~am~~nü~en~~ 

soı.ra tevkif olunmuştur. güvenmek lüzumunu hakkile idrak göstererek gülümsilyorum. Emir tek Beyazıt camiinde kılın -. ıırtnn s~~te • 

ÇENBERLI
~r 1\a s···u··r••d•••••d••,.••••••"•ı••••••••••ı••••1•••••1 edip ona göre yaşamı§ ve biitün ha- rar yazıp uzatıyor : "Ne oluyorsunuz Edirnckapıdaki aile kabrine götrıtl 

Aş 
ur a açı ış rea m er tı d b .dm .. 

S 
• ya n a u ı an uzere yaşamış ol- beyefendi?,, Artık sabrım tükeni- cektir. -4 1nemas1 Burdur, 7 (A.A.) - Merkeze bağlı masındadır. yor, ben de yazıyorum: "Ne olacak a ' ,. • .,:;•-

Celteci nahiyesinin Belonu köyilndc _ Çöl düşünceleriniz d 1 . •••••••••••11••••••••••••••11•••~·· -

T k 
• • · 1 b" ük' ·ık . • • uygu arı efendim, sıkıntı bastı, vakıa ortada wır· 

U .. r ıyenın. en muhteşem sı·neması yenı yapı an uy ı okul bınası ile nrn hulasa hayatınız Uzerind b ' t _ b' Göhten gelecek telıllkeye U· · b k .. d dik'J A • e ır c ır gaz tenekesi var amma, bu tene · b 
yı .. ne u oy e ı en tatürk büstü- sir yaptı mı? sı l~i Jıa.zırb.mıuık, milletin 

ı l ı kcyi knplhca g idecek, sığınacak bir .. uıı· 

P k k 
nun açı ış arı yapı mış ve bu müna- Filozof bir lahza diisündü · k k tün ferdlerlııi avrı ayn du§ ... 

d 1 beti 1 tö' " • enar öşe yok!., Emir gülüyor anı- ,, ı:tıl" e Ya in a açı ıyor se .e yapı an_ rende. valimiz Sadri - Muhakkak ... Heleyulınayak mi.- b düren bir derndır. Bu oıe'ds·"" Ak 1 Parti B 1 di ma enim gülecek halim kalmamış. k "11 .,. 
- a ı e ve . e e ye reisleri, vi- beye girip, orayı yıkadı ı•ım günden- H hiçbir TUrk \'&twıdaaı a.,-

ı - t ki d o aşa minellıuzur ncrde ise ver yan-
aye er nı ve cıvar an gelen bin - beri (Allah) kuvvetine bir başka sın edeceğiın hani. kalamaz. ~ 

lerce hallı: bulunmuştur. türlü inandım! ..................................... •• 
( Devamı var ) 
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== Türkçeye çeviren : HÜSEYİN CAHİD YAL_ ÇIN 1 
& ~ 

-~ = 
., ~ ... 1 Habsbourgların Umumi Siyaseti! 

1-l _ Ben eve gidiyorum Karagöz. K - Benim karını neden mendebur -~ 

1 
E3 

l{ - Anın:ı, Hacivat, rica ederim, oluyor ... ya seninki .. • ~ " - 39 - - Reich Almanyası bile Habs- göstermeğe başlıyalıberi Almanya- ~ 
benim çareme bak. H - Benimki, benim işvebazım, na r. I Pragda bütün bu üçüzlü devlet bourg'lar hükiımetini tanır ve ona nın ittifak politikası manasız ol- ;;;; 

1-l - Ne ise ... Dur bakayım. (Ha- zeninim ... o günü de hamama gide • ~ komedyası hakkında neler söylen- itimad beyan ederken Avusturya- duğu kadar tehlikeli bir şey olu - ;; 
civat Karag0··ze dogr-u gelir. Karago"z cekmiQ, hazırlık görüyormuş. .. 

0 ~ - t daki Almanlara ne yapmak kalı- yordu. = 
'it' ıı::::: <ligini öğrenmek için Prag gaze e- = 

~acivatın opıuzuna elini atar ve aya- K - Ne hazırlığı görüyormuş? := lerinc bir göz gezdirmek kafi idi. yordu? Sonra büt~ . ~manların Doğru ve geniş her türlü diplo- 53 

gtnı kurtarır.) H - Anlıyacağın süslenip püsleni- == Bu "diplomasi şaheseri hakkında nazarında vatan hamı diye alçak- masinin fıkdanına dair klasik bir f.51 
}{ - Neyse gu··"bela kurtulduk. yormuş! Seninkinin arkasında bir es- ~ orada istihfaftan "istihzadan lıkla damgalı hale gelmek için mu- misal. § 
n :. .. ·· Amsterdamda:ı bir göri.inüş IE5 ' · li 'd·ı ? H lb c:ıa .c:ı - Büyük geçmişler olsun. ki ferace, hotoz yerine bir başörtusu, ii başka bir şey yoktu. Sulh içinde, k~vemet mı etme ı ı er. a u- Bilhassa, neden bir ittifak yapı- ~ 
}{ - (Bir tokat atarak) Bu da ca- hem de simsiyah.... General Brecard yazıyor: e iki imparator muhabbet buseleri kı ~u Almanlar _onlarca sene~en~ byordu? Bu yalnız Reieh'in istik- ;:;:;:; 

~<ısı... Elde bulunsun. (Aralarında K - Şetaret bacının boyası çıkmış Bugün, Almanların, Holanda hu - 55 teati ettikleri sırada, ittifakın, ben Almanya ugrunda en harıkal bali ni yalnız başına, kendi kendi- a 
ll avga ba§lar, Karagöz yerlere uza - tır. _ duduna doğru mühim kuvvetler tah- ! Niebelungen'lerin idealinin hayali fed:karlıklara katlanmışlardı.. . . ne yapacağından daha iyi bir su- ~ 
ır. liacivat kaçar.) Of! .• Aman ba- H - Ayagında yarım papuç... 1eid ettikleri bir devirde, muhtemel = sahasından ameli realite sahasına . Fakat Habs~~rg monar§l~~ ~~ rette temin etmek için. Reich'in § 

~ld.ıın ... Aman ..• aman ... muşmula gi- K - Daha uydur bakalım, koca ha- bir harekat sahası hakkındaki proje- 1 ~ indirilmesine kalkıldığı gün mef- çmden cermen.lı?111 tamamen kok~ istikbali Alman kavminin hayat § 
1 

Yerlere yayıldım. (Biraz kalkarak) vuç... . . . . lerine hususi bir ehemmiyet. vermek ::::a suh ilan edileceği zerre kadar giz- kn.ı..ınırsa ?bu ~titfakın .. ne k~ymetı imkanlarını idameye münhasır ka- ~ 
Amanın kaburga kemiklerim ... (Haci- H - Benım ışv~bazım, mı.zenmım, . lfı?.ımdır.. ı 

5 
lenmiyordu. I k~lacak~ı: İttıfakı .muse1le.sın AJ. hyordu. ~ 

~~~n sesini taklitle) amanın batni ke- her nekadar se~. şırfıntı, yelloz, ı Holanda. Belçika gibi açık suret- es 0 halde nasıl ">ldu da, bir kaç se- 1 manya ıç.~n kıymetı Avustu~ad~ Binaenaleyh, mesele ancak §11 1§11 
ı/rı~··· Seni gidi utanmaz, arlanmaz, mendebur karını ıstıskal eders~ de ... I tc, bitaraflığını muhafaza eylemek 1 § ne sonra, ittifakların fiile çıkarıl- ıAlma~ nufu: ve tefe~ukununAbı: suretle ifade edilebilirdi: Hakiki i!1 
eçı sakallı kerata seni ... Ulan benden I{ - O anlamamazlıktan gehr. arzusunu ilan eylemiştir, Belçika 1 § 1 t" ld. -· İt 1 _ damesıne dogrudan dogruya ta ı bir· istikbalde Alman milletinin = 

ne alıp ta . h B' d H - Bakar ki olacak iş değil; onu 1 kralının Amerikalılara hitaben irad =: ma arı _sfaa ı gtet ı?tıti.zfaıknan, .. allya değil miydi? Yoksa Habsbourg'la- hayatı nasıl b, ır· ~kı·ı almalıdır? Ei! ha veremezsın ya u... ır a- == nın anı sure c ı a ı muse es-
1 

b. . 
1 

-·ı .. t 'lt'V • = 
kapımın öntine gel de görürsün. d:ı hamama davete mecbur olur. eyledigı-· nutuk ta bunu amirdir. Fa- ı == . k·ım . .k. "tt f'k" . rın slav ır ımparator ugı e mu • Sonra bu inkiı::ıafa icab eden temel- E!! 

b • . . ==: ten çe ı esme, ı ı mu e ı mı ı f'k h ld b'l -· h k' , :.. a 
\. 

4~ - (Gelir) Vay ... KaragözUm... K - Bizim karı ışını uydurur, so- kat bitaraflıklarıııa riayet eylemeği ::=; .. ·· t·· b ak · h tt• d.. te 1 a e yaşana 1 ecegıne a ı- len· ve n
1
atlu"b emru·yeti Avrupa =a_ 

.wı , ==: yuzus u ır masına, a a uş- k t . 1 d ., • = aşaııah, akşam -şerifiniz hayırlar ol yundandır. . . . . taahhüd eden Almanya, bu taahhüd- =:= man tarafına geçmesine hayret e-, a en ı~anı ıyor m~y u. . . devletlerinin umumi münasebetle- ;;; 
ııun. H _ Benım ışvebazım, nazenınım, Jcrini tutacak mıdır? § . ., 1 t 

1 
A t 1 Rcsmı Alman dıpJomasııu tara- . . .. d 

1 
t . ka :::;;; 

:t? • •• li5i dildı . E\·vc ce ta yanın vus ur- .. .. . . rı çerçevesı ıçın e, nası emın - ea 
;(),, - Lebbeyk hamam bohçalarını hazırlar. 1 Halbuki İngiltereye karşı büyük e= d h b . . l fındnn ve butun efkarıumumıye ta- b·ı 

1 
., 59 

b •·• . . . • . - ı • e yanın yanın a ar etmcsı mucızc- , A . . d . 
1
. ı o ur. a 4~ - Akşam şerifiniz bayırlar ol- K - Tabıatıle bızımkı tası taragı bir husumet gösteren Almanların =:: · . b' d k.k k b·ı 1 . rafından vusturya ıçm e mıl ı- Al . t• . h .• f li i§I 

ııun derim toplamaz ... Orada olanları bekler. lmenfaati mümkün mertebe Şimal sın1 e ırl a ı da.cıl ı c_ 0k.~un1 .. -~?a- yetler meselesinde alınmış olan va- . ~an sıy:ıse ı~ın ahrıcı aa t. 1 
~ · . • := nı mış oması ıp aması or ugune . . -.1 , yetının tahminlen vazı suret e ~ - (Vurarak) Bunu icad edene H - Senın o şırfıntı, yelloz, men- denizi .,alıillerine yakla§maktır· Ho- l == .. 

1
• 

1 
b' k. . . 

1
. ~ayet sadece budalaca bır şey degı .. zd . T k ti 

:tekotaun derim. debur karın arkada, benim işveba • landay~ yerJeştikleri takdirde, ;ercih ı ~ mulptel a 0 mb~mıhş. dı~ ımtse kı~ıln dıı.ç J tamamen manasız idi. 70 milyon dgo en gcçkı~ ırsl ~ §U d ~naa pey- 1 
lı . . .. d 1 1 · . §3 an aşı maz ır a ıse eş ı e ı- ··r d .. kk b b. k . . a etmeme ım cansız ı. b ~ - Aman birader bu ne hiddet, zım, nazenınım on e, yo a revan o ur- ettikleri taarruz hedeflen olan Lon· := d H lb k. A t . d· . . nu us an mure c ır avmın ıs -

u ne hal? lar. 1 dra ve İngiliz üslerine çok daha ko· ~ ~~~ u~r :kt~~ ı bö ~~si~~ ya a \'azı- tik bal ve emniyetini bir ittifak U- . A~~nyanın nüfusu her sen~ 900 1 
}{ - (Vurarak) Nah ... bir yum _ K - Biitün komı;ıular da onları sey- !aylıkla hücum fm~atım bulacaklar- ~ Y g ç · ) · zerine bina ediyor ve seneden bın kışı kadar artıyor. Bu yenı va-

tuıc ... burada kal re koyulurlar... dır. ~ Yalnız Habsbourg'lar ve Alman- seneye karşıdaki müttefik tarafın- ta~daşlar ordusunu beslemek zor- El 

li-Ay! Birader ... Beni darbe hak H - Benim işvebaz~m, nazeninim 
1 

Her ne hal olursa olsun, Holanda : lar bu me_mlek~ttc ittifak fikrine dan b.u .ittif.akın y~gane mümkün lugu sened.en ~e~eye artmak ve b~ ı 
lun Yak... geçerken turşucudan bır bakraç tur- 1 üzerinde bir Alman taarruzu derhal ~ taraf darlık cdıyorla~dı. Habs- temelının sıstematık. muhakkak ~ıth.~ .~ehlikesının ~~ydalı zaman 1 

}{ - (Vurarak) şu yumruğu da al eu alır, senin şırfıntı, yelloz, mende- Belçikada bir aksülamel tevlid ede- bourg'lar ~csab scvkıle ve zaru-
1 
ve kasdi bir surette tahribine şa- J c a onunc geçmek ı~ın ~ol v~ ça-

hurnuna sok bur karın da turşu bakracmı taşır. cektir. Ve Almanların hududu gcı;- e ret dolayısıle; Alman A\.'1.Jsturya- hid kalıyordu. Bir gün, Viyana relPr ~ülun~azsa, hır gUn bı_r _fe-
li - Am~ K ag .. ilin ben §Unun K - Aman! .. yolda başlamasın ye- tikleri gün, Belçika üzerine hücum 5 Jılar hüsnüniyetle ve büyük bir si- diplomasisi ile bir "muahedename,, , l~ket ıle netı~ele~me_k z~ru:i ıdi. g 

Burasına güzel ~üze~z se~ai okuya_ meğe... l ayni zamanda olmadığı halde, ge. 1 ~ yasi belahat eserile, bir hüsnüni- ' kalncaktı, fakat imparatorluğun ~u. kad~r. mu~hış bır ıhtımalden ı 
~ak geldim... 'Biraz ha.sbihal etmek 1 H - Sözü uzatmıyalım, aheste bes-

1 
cikmiyecek bir istikamet gösterecek- = yelle: Çünkü ittif~kı müseııe: \·a- müttefiğinden hiç bir hakiki yar- ıctınab ıçın dort ~are_ var~ı: . 

'tedbn. Se · b ( k) t te, hep birden hamama vasıl olurlar. 1 tir. =:: sıtasıle Alman ımparatorluguna dım görülmiyecekti. 1 - Fransız mısnlı takıb edıle- ::;:a 
llat n ıse ana vurara ça , ı ~ •. •. . . ·r 1 kl .. 1 t k d w l art 'i E:ii 

~ ga aş a m. = k 1 d ' ki · · t hd.d edil bili' f l ·· m 
'Vurınaw b l d 1 K - Hangi Vasili bulurlar? · Şimdi, vücud bulmak imkanını = buyuk bır hızmct ı a Cüccc ermı, tnly:ı hakkında zaten başlan • re , ogum arın ması sun su- ~ 

Z\. - tn h d. be , d H - Ben sana Vasil demedim, vi.- daima kendisinde taşıyan bu farazi- ~ onıı uvvct en ırccc crını ve ona gıçt:ınbcri hal böyle idi. ret e ta ı e r ve aza nu- !İ 
11-.. an... ay 1 n \.ur um... = d b 1 kl d" .. ·· f b l ·· ·· l b·ı· d' 
'
111di aen ne vuru orsun ? .. Sonra te- sıl olurlar dedim. Yani varırlar. yeyi daha şümullü tetkik etmeden, ~ yar unda u unac~ a~ını ~şun~- Eğer Almanyada kavimlerin ta- usun u surete onu ama ı ır ı. ea 

:.1~rn ha! .. Ker:ıa. ... kar§ıma ge~ _, K--.~ay gözünü sevdiğim ... şimdi evvel, en y.ükse~_.tabii fu-ız.~nın 210 = yorlar?-1: Bunda ... sıyası belahat~~1 1 rihi ve psik~lojis~ bi:az dal~a.va~ Şüphesiz ki ta~ia:ın kendisi,~ 
b 

1~· Iiay, bana hıyar, pancar ... diye anladım ışte.. . metreyi gcçmedıgı bu sun ı A nu - ~ d~ t_esın vardı. ~nim~ bc~lenen u-
1 
surette tetkık edılmış olsa ıdı Quı- kıtlık yahud fena ıklım ~artları a 

ctgırıp duruyordun ... Böyle bağıra -1 H - Bunlar hamam kapısından i· 1 
pa toprağı hakkında bir iki kelime = ımdın tahakkukuna __ uu~.an olma- rinal ile Viyana 1mpara~orl~k sara- takdirinde yahud fukara topraklı ::a 

:ğına adam gibi gelsen, kapının tok- çeri girer girmez anakadın ustaya, söylemek faydadan hali d~~il~.ir. ı __ masmdan dola~ı d.~gıl, b<_l~le hare- y~nın ~a~yana har~ gıdcbılecekle- yerlerde, ~z~ me~leketler yahud 1 
ağını eline alsan insan gibi (vura- usta natıra, natır meydancıya, mey- Holandanın fiimal kısmı, çok duzdur; =: ket etmekle Reıch ı kendısıle bera- rıne hu~bır zaman ınanılmıyacaktı. bazı ırklar ıçın nüfus artmasını ~ 

't'ak) tak, tak vu~an olmaz mı? dancı... l Alman hududu civarındaki müteaddit : ber onları uçunıma siir~kliyccek Bir hüklımet tek bir İtalyan aske- I tahdide itina gösteriyor. Maaına- ~ 
lı.ı li- Çok oldun artık. .. Daha ne vu K - (Sözünü keserek) Aman ne , bataklıklar, buralardan memleketin , ~ o devlet ka~avras!na bagla~da~ rini o kadar miitcassıbane nefrete- fih bu kadar kat'i olduğu kadar da 5311 

Yorsuı1 ? olur ... çabuk söyle birader... içine uühulü güçleştirir. Yollar, tuğ- = dolayı bu hır belahat tcşkıl edı- dilen Habsbourg'ların devleti da- akilane bir usul ile, asıl doğurma ~ 
lltı l< - Sen de kapımda ne uluyor _ . H -. Hacivat Çele?inin haremi ge- ı ıa?.an yapılmıştır.. Bu vilay~tl~riıı , ~ yordu. Bilhassa .. bu i~tifak yüz1:°- h~!inde bir muharebe .. m~ydanına mC'lckesine engel olamaz, doğan ~ 
a rı •.• Vurduksa ... tarif için vurduk. lıyor diye haber verır, hamam halkı mudafaasını, hcpsınc mayn doku len den, .Alman A \ ~stuı yalılar ~t.r- duşman s_ıfatınm gayı ı ~ır ~ıfatla ferdin yaşamasına engel olur. § 
ı ~ktın kapı açılmadı. Biraz daha hız- biribirine girer. ve bir an içerisinde seyrüsefere ka - e:: mı•nlıkten çıkmaga daha zaruıı~ su- sevkctmege daha te.5Cbbus bıle et- Çünkü onu 0 kadar çetin mih- § 
:(!a (vul'arak) tak, tak, tak diye vur- K - Bunlar cıvatalı mı? Nasıl bi- patı la bilecek bir hale konan, yolla - r~tte mahkum kalıyorla:dı. _Filh~- me<lcn bütün İtalya bir yanar dağ net ve mahrumiyetlere maruz ::: 
arı olnıaz mı? 1 ribirine giriyorlaı? nn kenarlarına blokhauslar. koze - . ~ı~a, Habsb?urg'lnr, Reıch ıl~ ~ır haline gelirdi. Çok defafo.r, Viya- tutar ki az km'Vetli, az sıhhatli o- ~ 

b}) -Ra .. il b'· .1 l'kl . b h H _Sen de amma Jfıf anlamaY-'iın matlar in~a ederek, kolaylaştırmak c; ıttıfak sayesınde o tarafda~ bır ıs- narla İtalyanla.nn Avustııry::ı ucv- lanlar ademe kavuı::ımag-a mecbur ~ 
uı ragoz m, oy e 1 e Ra a 1 

- - t'la k (l · attecssuf pek ı · · b · t · d ·ı t· 1 "' s= "· acağız g 1.b ·t k .. k b . k ha ... Benim itibarıma biribirlerine gi- imkanı vardır. Bundan maada, agır ı ya arşı n ma etme gııya mer ııtıyc ın en ı ı ı- olurlar Fakat havatın zorlukları- = 
ı.-ok aı a ... aı ı şa ayı na· .. ·· - h il l k bö•l b. · fFya l b' · 'hf f 'dd ı· b' k' · ' J = ı. tnnberi .. .. d'k B ·a _ riyorlnr. nakil vasıtaları, yollarılan yurume - a' ı o arn ; e ır ıs ~ a : .ma- ras ı ır ıstı a ve sı et ı ır ın ı nı iktiham etmegre imkfuı verdigı-· ;; 

• "<t"" goruşeme ı ... ana a e ı · d k' ·d -·- k l bT 1 d.) kendılermı tc ·ı b h cd'ld· - · · ·· a·· A l ı -·•1eı·ak ld K _Allah beter elsin. dikleri takdirde cıvar a ı arazı e = ruz n a ı ır er ı · ı e a s ı ıgını gor um. sır ar- f dl h C 
1
.. .h t k ti e: 

.._ !( - Ço~:·be . .. .. d'k ı H Allah beter etsin denmez Al göınülmcğe malıkfımdurlar. :-.: minat altına alabileceklerini zan- 1 ca miiddet zarfında İtalyan hür- erl er d er ukrl u mı n~l e t'atira- e 

... a. .. işte §. neli dr'~ ~.C:uUkşeme 1 ı am- lalı arttırsın denir ·· · ı Holandanın kum ve balçıktan mü- -- nettikten başka, Cermcnliği geri riyet ve istiklali aleyhinde Habs- nır _ar;k ba~li·~nıt·l.ıd.vel nesB·ı yde ış : ~ 
lı ım ovuil~ ya. · · . . • :=: t k 1 d k' d h'l" . tl bo ,1 h . . . mcge ·a ı ye ı ır er. u a aynı ::= 

.'
1 

- Se . 1 . • - . . . . te.~ekkıl merkezı kısmı, su altına vaz ~ n ına yo un a ı a ı ı sıyasc e- urg ar ancdanının ırtıkab et- . . =a 
~Ilı nm e cıddı konu§Dlaga gel- K - Bence ıkısı de hır kapıya çı- (S 7 . ·f .~ ) I == rı'ııe d nl etmek bu yu" zdcn da- t'kl . lı tal k d b"' .. kt·· ki esaslı ıstıfanın tekı ar başlıya bil- ::= ··· Şu d . k .. .. onu urı sa'\ aua = eva 

1 

ı erı a ar o a ar uyu u ~ 
\>akitli ~v ekı. arma soyle, oyle kar. . ha kolay ve daha az tehlikeli bir istense bile unutulamazdı. Böyle mesi içindir. Tabiat ferde karşı bu a 
t~in. Vakıtslz bıze gelmekten vaz - . H - Natır ha.n~m'. ustalar: beni~ I =: hale geliyordu. Bunun sebebi 0 ma- bir arzu ise gerek İtalyan kavmin- kadar anif surette hareket et- ::::! 

l\-1{ . . ışvebazım, nazenınımın koltuguna gı- B E R L J T Z 1 ~ Ilım "objektiflik., ile Reich hüku- ne, gerek hükumetinde hiç yok- mekle ve hayatın şiddetlerile öl- ! 
de 'llecıe:y~;ıın ~ah~a~ı mısın? .. Hem rerler, onu baş ~edire çıkarırlar. 1 ~ metinin protestosundan artık bir tu. Bu sebeble, İtalya için Avus- çüşebilecck çapda değilse onu der- ~ 

li _ g mesınmış ··· .. K - Aaman dıkkat et, baştan çı - 294 latlkl61 C•ddesl 
1 
§ korku kalmıyacağı mülahazası uc- turya ile ancak iki modi vinndi hal kendisine rücua davet eyle- ~ 

haıı n Neden olacak ... Geç~n gun sa- karmasınlar. Ak ı · k 1 = ğildi. Her vesile ile ittifak göste- v:ırdı: ltt ifak yahud harb. mekle ırkı ve nev'i kuvvetli bir hal- g 
~le· l:ir:::ı, çat çat kapı bıze dam!~- . H-Sus boşb?ğ.az sen de! .. &:~i~ şanı ısan ur an 5§ rişi yaparak biu.at Alman ~\~US· Bunlardan birincisini intibah ile de idame eder ve en yilksek icra- ~ 
tı~ kalkınıhanım, işvebazım, n~~nı- ı~vebazım, naz~~ı~ın: soyun~r, doku- F j .1. ~ t~ryalılar arasıncla pek rezılanc beraber ikinciye rahat rahat ha- ata vasıl olur. a 
~ettirsin?§ kapıyı açmış, ne gorse nUr. U~t:a~. bırısı b~r kolt~guna, na- ranSIZCa - ngı IZCe b~~ İslavlaştırma tarzı~a karşı zırlanabilirdi. 1şte bu suretle sayının azalması ~ 

l{ _ }{~ .. _ . . tırın bırısı bır k~ltu~u~a gırer; tıpış, Almanca -- yuks~len s.aygısız _ scslerın sustu: Bilhassa. Avusturya ile Rusya- ferdi, ve binaenaleyh, neticede, ır- = 
ıı rıını gorse begenırım. tıpış hamamdan ıçen gırer1er, kurna- Haf tada 3 ders, ayda 4 lira :-: rnıabıımcsıne imkan hası1 oıacagı nın münasebetıeri silaha müracaat kı aaha kuvvem yapar. 5! 

"' g~~;.et, senin o mendebur kan- run başına geçerler. ( De\amt var ) \a1Jn81üuliıiıBinDJ11mmmııuonunm~mmuııuinmmmımniıiıiUıTIWWıu;mın1mmnwmuımnııııuımııııUuüôıHimml~1Pmunıınl 
aa,~~Yu~ulanma ayandır ki, Yeni 
dığı ta ilk olarak kimsenin tanıma
t'a~~e.şhur Akkoyunlu J{azıkçı Ka-

\1 e rı Yazdım. 
tUn '..hu tefrikam tam yüz on beş 
~aı~~dU. Okuyucularımız fazla al!
~bruc. lar. Yüzlerce mektubla bizi 

l) ettiler. 

~Öt-~~k, Cemaleddin Saracoğlu, iyi 
let-i t:ı· hır gazeteci idi. Nitekim görliş-

bo ~t'er realite halinde tecelli etti. 
biı ~t;°ruau~u söylemek lazımgelirse 
la., ltölln~ıyorduk ki, bu yazılarımız
~tıla/~Uler, pehlivanlar, ağalar ve 

liaıb ~ar alakadar olacaktır. 
()lcluğu Ukı: bu iein bUsbUtün başka 
rıe;llla ~ anladık, saydıklarım oku
etilni~: an gayri bir çok mUnevver-
.Atea~~ de. alakalandığını gördük. 

~~ l"aıı' hır gün, çok sevgili şairi-
::~ıın. ~a ~~al, dostuma rastla • 
t\ '<Ql l"ah !.;skı bır 8.şina ve arkadaşım 
e <let'ıJ ~ ~etnallc hoşbeşten sonra, 

e geıRirsiniz? 

- Hoca, ne gUzel yazıyorsun! 
- Neyi? .. 
- Şu, Yeni Sabahtaki pehlivan ya-

:tJlarını ... 
- Okuyor musun? 
- Seni temin ederim, hayatımda 

bu deı ece zevkle okuduğum bugün 
bundan başka bir §ey yok ... 

- Güzel mi? 
- Çok glizel, her gUn heyecanla 

okuyorum... İnan bana. Bilirsin ki, 
bedava bir şey okumam .. Fakat, se
nin pehlivan yazılarını daha gazeteyi 
açar açmaz okuyorum, dedi. 
Doğrusu şaşmıştım. Bizim gibi a

damların fazla meşguliyctimlzden do 
lnyı bu gibi yazılan okumağa vakit
leri olmadığını biliyordum. 

Demek, Yahya Kemale de vakit 
verdirip okutabiliyorduk. 

Derken, bir gün şair Faruk Nafize 
rnstladım. Bu da eski bir dostumdur. 
Yahya Kemal gibi bir arada çalışmı
şızdır. O da §unları söyledi: 

r. 26 SENE BAŞ PEHLİYANLIK EDEN HEIHUR 
..-~·,. KEL ALiÇONUN GüRE$lERi 

No: & 

Hoca, q('nin Yeni Sabah'daki 
Arnavutoğlunu okuyorum .. Kazıkçıyı 
da okumustıım.. çok enteresan .. 

Alay olsun diye sordum: 
- SahidPn okuyor musun? 
- Ne diyorsun!. Hem de seve se-

ve .. 
- Yahu, sen şairsin? Sporculukla, 

pehlivanlıkla ne alfi.kan Yar? 
- Birader, Türk olur da pehlivan 

olmaz mı? Ben, anamdan babamdan 
dev masalı gibi, pehlivan hikayeleri 
dinliyerek büyüdüm. Hangi birimiz 
dinlememiştir, dedi. 

Mahsustan sordum: 
- Öyle ise, dilnkU tefrikanın nere-

YAZAN : lıf. Sami KARAYEL 

de kaldığını söyle .. 
Faruk Nafiz, hocasının karşısın

da ezber manzume okur gibi yazdık
larımı söylemesin mi? 

Bu, bununla da kalmadı. Yine bir 
gün, meşhur edebiyat tarih\ milel -
liflerimizden Agah Sırrı Levend ile 
konuşuyorduk... Avrupa seyahatin -
den yeni dönmüştü. Parisin kokusu 
üzerinde idi. 

Bnnn, şunları söyledi: 
-Hoca; senin Yeni Sabah'da yaz

dığın Arnavutoğlunun eksiklerini bu
labilir miyiz! .. 

Şaşırmıştım .. Agah Sırrının, Arna
\ıUtoğlu ile ııe ilgisi vartı-

Mukabele ettim: 
- Ne yapacaksın?. 

- A birader, ne söylilyorsun? Bü
tün işlerim arasında senin yazını lez
zetle okumağa fırsat buluyorum. Ka
zıkçıyı okumuştum, Arnavutoğlu baş 

lndı. Biliyorsun Avrupaya gittim. Bir 
aydır hasret kaldım bu yazıya .. 

Ona da sordum: 

- Kazıkçıyı anlat bakalım ... 

O, hu! .. Bülbül gibi biliyordu. Ar
navutoğlunu da baştan okumuştu. 

Daha bitmedi. Meşhur romancımız 
Mahmud Yesariyi bilmiyen yoktur. 

Fakat, onu yakından tanıyanlar da 
ha iyi bilirler .. Mahmud, gazete namı
na bir şey okumaz ... 

O, kendine mahsus eda ile cevab 
verir: 

- Deli misiniz? .. Mevzuu bul, yazı. 
yı yaz, patronlarla çekiş, para pul 
derdine düş ... Sonra da, vakit bul ga
zete oku .. §aşarını sizin aklınıza. İşi· 
niz yok da bir de yazdığınızı hecele· 
meğe çalışıyorsunuz? 

Bu şekilde ve karakterde olan ar· 
kadaş bana ne dese beğenirsiniz? .. 

- Hoca; amma da ballandırıyor • 
sun pehlf\ranları ? .. 

Mahmud Y esaıinin bu liifı, yalnız 

beni değil, yanımızda bulunan mu
harrir arkadaşları da hayretlere dii • 
şUrmüştü. Derhal sordum: 

- Ne o, sen de mi okuyorsun? . 
- Haydi! .. Hele, hele uzatma oku· 

Hatta, yazdığı romanları bile o • tuyorsun işte .. 
kurnaz; çünkü; bu arkadaş yaza, ya- - Hayret ettim Mahmud .. 
za usanç getirmiştir. Bazan, ona so- - Şaşma! Git patrona söyle Mah .. 
rarız: mud Yesari de okuyormu§, diye, on• 

- Mahmud, neden ~azete okumu- dalığmı arttırsın ... Daha ne istiyor ~ 
yorsun? ·~ ! .. dedi. ( De\·amı var )' 



Sahife : s· -

Burhan ÇOLOK 

<< Vittorio - Veneto » zırh
lısı faaliyet halinde 

Romadan Le Temps gazetesinin hu 
susi muhabiri bildiriyor: 

Tecrübe ve makinelerin sıhhatini 

tetkik maksadile, Adriyatik denizin
de iki gün ve bir gecelik seyirden son 
ra, 35000 tonluk dört İtalyan zırhlısı 
serisinden birincisi olan Veneto - Vit 
torio, Trieste'deki üssüne tamamile 
hazır bir halde avdet eylemiştir. Söy
lendiğine göre tecrübe rnuvaffaki -
yetle neticelenmiştir. 130 bin beygir
lik makine ile elde edilen 30 mil sU
rate erişilmiştir. Bu yeni zırhlının di
ğer bir eşi Littorio'nun inşası, gele
cek senenin ilk aylarında nihayet bu 
lacaktır. 

Littorio - Vcneto'nun uzunluğu 230 
metre, genişliği 30 metredir. Silah 
kuvveti 381 lik dokuz toptnn, 152 Jile 
12, 90 lık 12 toptan, 20 ağır nıakineli 
tüfekten ve dört te deniz tayyaresin
den mUrekkebt.lir. 
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SPOR Sömikok Buhranı Ve 
ihtikarı Mı Var? 

lngiltere Kıyılannda 
Hava Muharebeleri 

Amelenin Fazla 
Mesai Ücreti 

Belediye yeniden ted- Nizamname icra Ve· 939 Atletizın Mevsimi 
Nasıl Geçti? 

kikat yapıyor killeri Heyetinden Çıktı 
Belediye sömikok vaziyetini yeni. Londra, 7 (A.A.) - Bahriye N& korkmıyan Fransız tayyarecilerinin •-Kan .. h 1 lan, 

tinin bi teb,..;;o;_.... - b bah ·· t aretı · · beli w b. . ~ ununa gore azır anmış o 
den tetkik etmektedir. zare r •"fi......., gore, usa cure ve ces ermm g ır nışa- "cııA fazl tl rd lı hakkın· 

aralarında ild Polo to . d . ld v bey etmekted. l ı9'4en a saa e e ça şma 
İstanbulda sömikok buhranı mev- d& bulund v hafifn.l': .... n, .. rpıhosbunUD nesAı 0

. =~il :~--ı. kum ı~ae:ıı· daki nizamnameyi tcra Vekilleri He-
eud olduğuna dair yapılan ihbarlar ugu .u11t&UA ar P ynı 'Y~ an - eti tasdik etmiştir 

lstanbul atletlerinin bir S8n8 ı·çinde yapb~I tahakkuk etmektedir. Piyasada mev- mileritafİDUIJ dleril~;m::_~,~a Al- ğınl 1 sad~etlannıAlm~,~~~:1'~" y Memleketin ekon~mik menfaatleri 
y cud bulunan kok lstanbulun ihtiya • man yyare e _.. ,_......-. o an zayıa lllAU& &LU5l o ugunu . b fazla istihsal ihti d la 

lur koşuları, Salon, açık hava Çahşmaları, eını kar§l)amaktan çok u.zaktlr. İngiliz ~e hiç~ ha.sar ol- eh~~e ~ydetmektedirler. Ma- ~~ ;~ mesai yapılab~:in: ~ 
dahili, harici müsabakalarla yaptıkları .. B~dan. bqka Zon~ ~ ~· Dıtpnanın Z&Jl&b malftm =~~~!ı:"'':ı baikaunmadığını~lma:n~!'~ sahanın iş kanununu tatbike m~tm 

• k 1 b•ld" • komür getirtilmesl gtlç)e§nrletir. Pi· ~ P makamı karar verecektir yeni re Or arı 1 ırıyoruz. yasada sömikok için bugthı mevcud t.koçya ~ için üzerinde ha~a muharebesinin w SalAhiyetli makam f~ mesaiye 
narhla kömDr bulmak imklnsızdır. Londra, 7 (A. A.) - tskoçyanm kua gelmJe oıduğu omuuıcJa araştır- k bil -· .b. b işçi1 

939 atleti.mı mevsimi, bölgeler ara- çiincülük, 6 dördüncülük, 2 altıncılık, Ellerinde kömtlr bulunduranlar ihti· §imalinde Shetland adalan UErinde malar yaplmaktadır. arar ~ere ecegı gı ı, un;:n _ er 
• ve enternasyonal mtisabakalarm almak suretile Tllrkiymiıı kazandığı lira sapmakta ve fiyatlan miitemadi Alman tayyareleri uçmU§tur. Dafi Yan resmi bir tebliğ, dünkü muha- :"'i8"1;: ı:rua~en gru::n: a~a :· 
~. elde edilen teknik derecele- 34 sayının 30 unu temin etmişlerdir. yen yUkseJtmektecli. Belediye 1ktı _ toplan ate§ açmış ve çok yüksekten rebeyi "mllhim ve çok mini.dar bir ~ a:a ~ ~ti yapı mı a • 
l'bs 1Wtsekliği ile evvelki .ene1ere na- Yeni l'Morlar: ad lCUdürlftğü bo vaziyet karprm- uçan tayyareler bulutlar arasında zafer,, diye tavsif etmektedir. Bu teb ~ün~ ~e ~ fazJ a1ışm 
~ ınuvaffakiyetli geçmi§, 8 bi • Geçen mevsim ı~. 8000, 4X200, da yaptığı tetkikatı' bir rapor halin- kaybolmu§tur. liğ ilave ediyor: . ıı:ı a.:ıaa ;\ a ~ . bası 
~~lik ve üçüncülüğfunüzle biten 400 metre mania ko§Ularile uzun at- de hüldimete bildirecektir. '.i'ayyarelerin bomba attıkları ha- "Bu muharebe, Fransız pilotları • ~ 0 Y ar az a mesaıye ıc ar 
-.can oyunlarile sona ermiştir. lama, Pentatlonda latanbul atletleri beri teeyyüd etmemiştir. nın yüksek meziyetlerinin yeni bir de ı emez. .. .. . ir edi 

Bu hafta yapılan askeri liseler at- birer kere, 5000, 10.000 de ikişer kere D • d b lunan çam Garb Cebbeelade lili olup Fransız tayyareciliği malze- Kanunen gunl~ hizm~te ave -
1-L.:_ •• bakalarile 940 mu· . Tür" ki k 1 k la dır -u anız e U Paris 7 (A. A.) 7 +_,,.;,.~--ı . . k t' . .. t ktedi lecek fazla mesaı 3 saati geçmez. Bu ~ musa mevs - ye re or arını ırmıt r . ~e- , - ~'""ID&IU mesının ıyme mı gos. erme r. . . . . 
ile Cirildiği bugün Türk milli takımı- yil koşusunda ve iki elle gülle atma- tomrukları sabah tebliği: Gece, sakin geç:mi§- Hattı müstakim üzerinde Kesser - fazla m90ess:ıı~ yek~u bır takvım yı-laa 18 tl t k · tern d · k 1 t · edilıni·..+h· •:- hn'd •1 b. dah . h eket lında gunu tecavuz edemez. a e veren ve e sen en as- a yenı re or ar esıs 9 ..u. Son lodoe fırtma1armdan sonra su- uc. sc ı ts er, ıraz a sen ar Fazl . . ü ti al üs 
~-mü~bakllar ve bölge aruı Aynca. 50, 100, 200, moo ve Bal- lann tesirile Ambarlı sahillerine kül- Forb&ch Franmlarm EBwle edebilirlene de akrobasi mevzuu bah- ti :, ;;~a~ 

50 
c~ ' no7 

1 
-

;:-1JUaŞma1arına sahne olan lstan • kan bayrak koşularile gülle, disk, ci- liyetli miktarda çam tomrukları sü- Paris, 7 (A.A.) - Askeri vaziyet: aolduğu zaman, Fransız tayyareleri - re ~0• ı :nı c ı::ıı ~da 0 ur, 
buı atletlerinin 939 çalışmalarını ve rid, yüksek, uzun atlama üçüncü ka- rUklenmiştir. Sarrelouis'in garb mıntakasında Din faikiyetinden i§tibaha mahal yok- mıbest taışvker lire a . n· ynınAncake serb-
ın«--bak 1 h ı.ıı.-.. larak ·a. .. n..a:- •- • kü" ilk" Al üfr ze1 • taraf tur çe arr ettir ır. u woa a anıu u.uuwa o ıı.nA&U· &.egon. Gümrükler idaresi bu tomrukları ç man m e erı ın • .,, . b n .. ili -
Qıeyj faydalı buluyoruz. 50, 100, 4X50 bayrak yarışlarile, toplatarak 1stanbula getirmil ve mu- dan yapılan iki ufak taarruzdan baş- Hava Harbiadeki Tayyareler ~~~ aram, ta 1 ~e :~cJ:-
. ta~bulda atletizm mevabni 1 bi- gttDe, diak, yüksek atlama dördüncü ha.faza altına almışbr. Tomnıklann ka, cebhenin bütün imtidadınca, kay- Amerikan Malı e:;nh e ~f ursa. as~an ı< 0 

_ • 

~cıteşı-inde başlar, 31 birincitetrin- kategori rekorları kırılmıştır. batmış olan bazı kayıkların hamule - da değer hiç bir hidise olmamıştır. Paris, 7 (A.A.) - İyi bir memba- (. beu tltelı .şekıl 'e edşartlarusarraha gore bu) 
..., bit B t1 ik" .. det Cebh d ·ı uh f dan .. v "ldiw. .. dünk. .. h nıs er nızamnaın em tır. er. u sure e son ı sene ~ın s - sinden o1duğu zannedilmektedir. e e mevzı er aynen m a aza e- ogrenı gıne gore u ava H rd .. ed fazla 
.2_.hirinciteşrin 938 den 31 birinci- tanbul atletlerinin kırdıkları Türkiye M•c•ll•noa vapurunun dilmektedir. Düşman müfrezelerinin muharebesine iştirak etınii olan bü- . ~r ~e .:.;,e muess~ e . m:; 
'""9rın 939 gününe kadar lstanbulda rekoru sayısı 18 e çıkmıştır. t iri her biri, yahuz bir defa harekete geç- tün FraDSlZ tayyareleri Curtiss mar- samın aş ası ve ı aresı m~ 
)apııan kış, salon, açık hava çalış • Kabul edilen yeni Türkiye rekor- am miş ve bu harekat, Warndt ormanın- kalı Amerikan tayyareleridir. makamlar tarafından ~ontrol edile • 
lbaları bölge, bölgeler arası, enter- larile, 939 atletizm mevsiminde muh- lki senedenberi H~~çte. bul~an da bqlayıp Bisten nehri vadisinin İngiliz l'ayyareleriıılD İstikşafı cek ve onların nezaretı altında yap-
lla8yonaı mUsabakalan şöyle sırah· telif branşlarda elde edilen 10 en iyi ~acellanos vapurunun uzenndekı ha- teşkil ettiği oldukça derin ve münhat Londra, 7 (A.A.) - İngiliz tayya- lacaktır. 
)lbUiriz: derece ve sahihlerini gelecek yazı - cız kaldınl~k~ sonra ':~purun. h. · mıntaka boyunca devam eden kısım- releri, garbt Almanya üzerinde 4 is- ============= 

.... koşulan: mızda vereceğiz. SPORCU panyaya g~tmes~ takarrur etmı~tir. dacereyaneylemiştir. tikşafuçuşuyapml§larvebirçokkıy Hollandanın 
939 mevsiminde beşi 3000, biri Ankara.da Yapılacak Bayrak Y~ı Ancak gemı ~~ııre ~uhtaç oldu~- Fransız kıtalarının, Forbach'ı tah- metli fotoğraCıler almışlardır. Bu tay 

3'soo, Uçü 5000, dördü 6,000, biri 7500 Ankara, 6 ( Hususi ) - Bayram dan bu hafta ıçınde b~r fen heyeti ta- liye ettiklerine dair. yabancı memle- yarelerden biri, ilssüllıarekesine dön- Müdafaa 
llletrelik olmak Uzere 14 dahili kır ko günlerinde Beden Terbiyesi Enstitü- rafından mua~en~ edılecek _ve lspan: ketlerde bir takım rivayetler çıkmış- memiştir. 
"1au y ılmı«+•.. sü ile hendbol maçı yapmak üzere An yaya kadar gıdebılecek şekılde kısmı tı Sa1ilıi tta k • hf 11 hıgiltere'-'e Gönderilecek Ta'-""areler Pi .a t ..... - ap 9..u. bi . 1 k l .. .,.+, lacak . ye r as en ma e er, ,, ,,,, an 1 

... ta.nbul temsili takınılan 5 şubat- karaya gelecek olan Beden Terbiyesi r tamır yapı ?.1~ı U:~ as ... ~ . Forbach'm elin Fransız kıtalarının Ottowa, 7 (A.A.) - Kanada Ame-
ta lznıirde yapılan Uç şehir koşusuuu Umum Müdürlüğü Spor Eğitmen ta· ~ Vapuru~ on~m h ~y. ıçıııde işgali altında bulunduğunu katiyetle rikaya 1500 tayyare sipari§ine karar [Bq tarafı 5 baci sayfıpmwhı] 
~ 20 ınartta Ankarada yapılan Tür- lebelerile Enstitü talebeleri arasında .aı:1ı~anyaya gıtmesı mu teme dır. ifade eylemektedirler. Kıtaat Fobach vermiştir. keyfiyeti ile müdafaa edilebilir ... 
~ birinciliğini kazanmışlardır. Rı- mevsim koşusu olmak üzere 4X1500 Bakırköyde top~u •tı,ları mıntakasında, Alman arazisinde ka- Wull Street Journal, iimdiye ka - Holanda ordusu takriben 350000 
: lfaksud Ankara koşusunda Tür- bayrak yarı§ı yapılması da düşünül - Bakırköy ile Gazlıçeşme arasında- in iki tepe ile iki kasabayı halen iş- dar İngiltercye bir kaç yüz tayyare kişiden mUrekkebdir. Bunlar, her l>i-

}>e rekorunu kırmıştır. mektedir. ki sahJlde yarın saat 9 dan itibaren galleri altında bulundurmaktadırlar. satmış olan North American Avi • ri iki fırkalı, dört kolordudan iba • 
8-loa faaliyeti: Büyük maçlar haftaymında yapılan hakiki topçu atışı yapılacağından bil- Nere<le Göringln Ha\'a Donanması? ation korporasyonunun bu günlerde rettir. Taınamile organi7.e olm8Dll§ 
lialkevi ve Kolej şubelerinde yapı- ve h~l~ üzerinde a~etizm propagan: cümle meraki~in ~tış sahasından.~çık Londra, 7 (A. A.) _Dünkü hava ~ !?~iliz he!etinden 1600 tayyare hafif motörlü ~ir ~ırka vardır. 

lan dalım Pentatlon müsabakalarına dası ıçrn mUsbet tesır yapan bu nevı tan geçmelen aliJ:ııdarlara teblıg e- muharebesinden bahseden Daily Ma- sıpanşı a1acagını yazıyor. Ordunun vazifesı: 
" genç iitirak etmiş birinci ve ü- bayrak yanşlarının her bUyük maç dilmiştir. il, soruyor: "Goering'in namağlub Deat.sehland r.Jdb F.c1iliybr 1) Hududda biliımum istili yolla· 
Wncu kategorilerde ~bul rekoru haftaymında yapıldığını görmek is· F"anaız vapurları _ hava kuvvetleri, hani nerede?,, Paris, 7 (Hususi) - "Deutsch - n karşısında mUdafaadır; ordu, 
'şbr· ~Ye bu vesile ile de ~~şüncenin _fii- aeferlerlne h•fladı Bu ~azete, ilave ediyor: land_,, ceb kruvazö~ünün Atlantikte rnüsta~kem kuleleri işgal eder, yol-
liaydarpaşa ve Galatasaray lisele- liyat sahasına gec;mesını temennı e- ı eylulden itibaren seferlerinı tatil .. 'Ne İngiliz tayyareleri, ne Fran _ faalıyette bulundugu mıntaka keşfe- !ardaki maynlara ate.ş vererek uçu-

11- &alonlannda yapılan çalı§lllalara dr.riz. etmiş olan Fransız yolcu vapurları sız tayyareleri bu namağliıb hava dilmiş ve Alman kruvazörünün izini rur, ve nihayet garbe doğru çekilerek 
~. Beyoğlu Halkevinde yapılan 18 118 • Akdeniz limanları arasında tekrar kuvvetlerine tesadüf etıni§ değildir- bularak muharebe eylemek vazifesile memleketin esaslı merkezini müda • 
~a 2907 genç devam etmi§ - ı f b 1 s muntazam seferlere başlamışlardır. ler. Bu harbin en büyük hava çar • b? ~ın:akaya deniz kuvvetleri gönde- faaya a~~der. . s an u porCU• İlk vapur yarın lzmireve öbUr gün pışması olan dünkü hava muharebe- rılmıştir. . 2)_1~ıncı muka,_emet hattı, Meuse 

.\çak hava miisahakalan: de lstanbula gelecektir. si, müttefik tayyare ve tayyarecile • Alman Ordusunda Hadıseler nehrı ıle uzay~ İJssel ~attıdır. 
~~citeşrinde, biriBci kategori ü _ 1 A k Marmara ve Ege rinin faikiyetini aşikar bir surette Londra, 7 (Hususi) - Alman or- Holanda Lımbourg da, Me~ 
;:~~ askeri liseler §aID.piyonası, arının n ara isbat etmektedir.,, dusunda bir takım hadiseler zuhur nehri, Belçika ile hududu teşkil et -
-~ a denlzlnd~ f~rtın• Fnnsız Hava OnlU&WlUll Kudreti etmiştir. Bu münasebetle, Alınan Ge- tiğinden, müdafaa, Meuse nehrine 
~ ; dördllncü kategori üzerinde Devlet Meteoroloji istasyonundan . nelkurmay Başkanı, General KeiteJ, müvazi Juliana kanalı ür.erinde vu • 

?(·Çivili mUsabakalan Seyahat•ı verilen malfıınata göre Marmara ve Pa~s, 7 (A.A.) - Havacılık me. Alman askerlerinin ltuvvei maneviye- kua gelir. 
~ ~~~=1!=~=~ori tize • Ege denizinde lodos fırtınası çıkaca- ~Jı, . dünkü hava muharebesinin si üzerinde menfi tesir yapacak her 3) Holandanın asırlardanberi mii-

l'(isa .... ..ı- • • • . :. . ğı haber ahnmıştır. Liman reisliği va muttefik tayyarelerin manevra kabi- türlü hadise veya rivayetlerin ölüm dafaasını teşkil eden üçüncü hat, 
a...:· &&ua.. bırıncı kategorı uzerınde · eti aı•1.-..:1 liyetlerinin y · b" delili. f 'k d"" ~ nıUsabuaıan latanb ı htelltl zıy GAAUar acente ve vapur sa- e°:' ır ve aı l1I cezasile tecziye edileceğini taminı et- Zuyderzee ile Rhin arasında Utrecht 

-.,,.. ... _ . . . . . U mU V& spor hiblerine bildirmiftir. man kuvvetlerine hücum etmekten mi§tir. viliyetinin BU altına vaz'ı ile vilcud 
~'4; birfncı kategorı üzerınde •lltman kurau hentbol - bul 

~~ ~yramı. . v• atlet takımının rapa- Dahiliye Vekili Malat- o·· ş h. M ı· . d ı~ bu maniaların arkasındadJr 
' gül da~ do~uncü kategon tı- c•A• k•rfll•frnlllar yada tedkikler yapıyor un e ır ec ısın e ki, zaruret halinde, Holanda orduaı, 

, 'l't!IQıqıUZda. pası . . . htbol: Ankaradan davet edildiği- . . merkezleri olan La Haye ile Amster· 
t..:_ d- , dördüncü kategon ü- . bild" di-· . l tanbul ht litin" Malatya, 7 (A.A.) - Dahılıye Ve- M •• k 1 Old d Ud f · · k"l kt· a·. 
~~ latanbul birinciliği. nı ır gımız s mu c ın kili F ik öztrak d.. s· tan bura- una a amı m a aa ıçm çe ı ece ır. '!ıi'ı 
'l'eınnıUZda· ik. . k t . .. . Ankaraya gitmesi ve bayramın üçün- ela . . un ıvas . ku şa ar u mal denizine sahildar olan kısım, on 

'le l>entatıo ' .~cıbaka egon uzerm- cü gUnü 19 mayıs stadyomunda An- ya gd mış ~~ .ıstasyond~ val~, . - kilometre genisliğinde bir kum tepe-
"'-- -~ n musa ası. k . . . man an mulkı ve aı:ıkcrı erkan ıle . . . 
.. .:uıtnUZda.· b" . . k t . .. ara muhtelıtıle bır maç yapması ta- ' . .. . • . lerıle hımaye altındadır ki buralarda 

tfıt~ , ırıncı a egon uze - karrür etmiştir. kalabalık bır hal~ kut~esı tarafınd~n . . ·-· <.Baştarafı 1 mcıde) Tramvay Umum Müdürlüğü müra- Holanda askerleri admı adını düş • 
..._·~e:~~?n~ :~~dalekar.t Bugünlerde tesbit edilecek taJom k~~l~nmışüve bılr k~t ~ asker rası - ıdda_:e edı~?ıgledın~ şayanı dikkat bul - kibliğinden istifa etmiş olmasına bi- mana karşı vatan topraklarını mü • 
""il bbin .. -~ ı ıncı a egon a - b b" . . . .. _ meı ıtıramı a ey emıştır. ugunu soy ı. naen azalık hakkında ittihazı karara dafaa edecektir . 

.A.'t.. cıligı. ayraKmm lıHrınc~ pazartesı _gunu ak- Faik Öztrak kısa bir istirahatten Vali Ye Belediye Reisi Lfıtfi Kır • mahal olmadıgıv na dair k " · 

~tıstosta· biri c· k t . ek şamı ema alım ba.şkanlıgında An- h""k" t k - d ·ı· t d b k dedik" a anın en - :s 
1 

. , n ı a egorı r or k h k . sonra u ume onagın a vı aye ar ceva verere ı: cümeni mazbatası itirazlara beb rette iki işi telif olurunıyacagı-nı söy· 
e en araya are et edeccktır. d · i:. • 1 · · t kk -11 ·· T · k ti · B 1 di se 

4l1Jte • : . .. • . w • ~tre. 11?11r erını, eşe u er. m~es- --: _. r~vay şır. e ~ın c e yeye oldu. Bunun üzerine kavanin encü _ ledim. Düşünmek müsaadesi istedi 
)~rı liseler dah_ıl olmak uzere . He~d~I . . ~ıger tarnften ~sk~~crı sıllerını kabul ederek kcndılerıJe u- geçtıgı gundenberı hıç bir toplantı meni reisi lazım gelen izahatı di ve ertesi gün bir çok kanunlarla ya-
"Jet . a Yazılı 12 mi.ısabakaya 2087 liselenmız gıbı hendbol sporıle ote- mumi işler üzerinde görüşmüştür. olmadı. Bu itibarla vaziyeti Meclise Ek Turun . . ver · 1 k "k" azif . b·...:ı-

gifth; .. ti" denberi mcc:gul olan G · Bed T Dah. . . . . .. _ rzedem . rem vazıyeti hakkında Da- nıma ge ere ı ı v enın huga 
L.. .,.._ ~ . ~ azı en er- ılı ye V ekilimız ogleden sonra a edık. h T Vekil ti . iki" haf edil bil v · · ·· Jedi. B 

--.;~bul atletlerinin haJ'iç temas - biyesi Enstitüsünün daveti ve Beden da, Belediyeyi, Alay Kumandanlığını Diğer bir çok hatibler mazbatanın 1 ıyb~ . . '·e nınd ~ olduğu- mu tl azab. "b" ~ ecegmıd "k" ~ti~h d te u 
• Terbiyesi Umum M .. d .. r·-·· .. . kA nu ınncı .Karar a Vekaletın Tram sure e ırı ırıne zı ı ı ıç a • 

l9 . w u U: ug~~ em- Partiyi ziyaret eylemiş ve mensucat gayrı afi olduğunu iddia ettiler. vay Şirket· .. k"bl" w •• 1 . - barüz etti. Vaziyeti yüksek merciiınia 
ek_- lna.Yista Mısırda Rıza Maksud rıle Ankaraya çagırıldıgını bıldırdiği- fabıikası ile tütün atölyesini gezmiş- Kavanin encümeni reisi vaziyeti izah 1. . 

1 
! mura 1 ıgı 1 e şehır mec- 1 Dahil" v kaıet· b"ldi d:ı. 

,-~ p . S Ev. . ısı aza ıgının telif edilebilece'"-' o an ıye e me ı r .... 
la~-..... • olad, beynelmilel müsabaka- mız por gıtmen Kursu hcndbol ta- tir. etti. Bunun üzerine mazbata ekseri- bild. d" w. • .k. . k . &&&&.0 Vekilet bize Ekrem Tur'un kanaatini 
~ 'l'Urki · . . k da · ·· ·· ti k bul 1 d ır ıgını ı ıncı arannda :uıe bu-
tt.ı~ı:,_ yeyı temsıl ettiler. 2 bi • ınu pazartcsı gunu Kurs Yardi- Akşam üzeri hükumet konağında ye e a o un u. nun telif olunamıy v . , tt• teyid eden bir cevab verdi. Ondaa 
.-~ ve 2 ·k· "l'k ldıl kt"" ·· H"" edelin G""reli' · ba • R · d kuzun · acagını ış ar e ı-' ı ıncı ı a ar. re o~ usam u nın t- vilayet kaza kaymakamlarının işti - . uzn.amenm o cu maddesı- ğini söyledi. bir müddet sonra bu işin olamıya~ 

l\ ile huı A takımı; İzmir ve Anka- kanlıgında bu sporun zevk ve cazibe- rakile yapılan diğer bir toplantıda nı teşkıl eden, Taksimde haftada bir BI iti ğını bildirdi. Size soruyorum. Bun-S, 8 takımı Bursa ve Ankara ta- sini göstermek üzere ~~~ ha- vilayeti allkadar eden meseleler tct- ~. pa~r kurulmasına dai~ mUlkiye r r•z ve Y•Hnln da nasıl bir idaresizlik göriiyorsu-
~ takımı Balıkesirde yaptığı reket edecek ve çarşamba gUnu fut- kik olunmuştur. encumenı mazbatasının münakaşası . cev•bl nuz? Biz bir mesele hakkında yüksek 
~alan üstün sayı farkile ka- bol maçından evvel hentbol karşılaş- esnasında bir aza pazarlann aleyhin- Bu ızahat üzerine Hamdi Rasim merciimizin kanaatine mtiracaat et-
~ · ması yapacaktır. dilerinden i~ derece k~ dürüst de bulunarak dedi ki: dedi ki: tik. 

S ~uz beynelmilel miieabaka- Atleüua: Büyük maçlar arasında hareket, temiz oyun bekleriz. - Pazar yerleri umumi surette - Ben bu işde idaresizlik göriiyo- Hamdi Rasim Valiye cevab vere. 
~!:' karwaıa.manın sekizinin bi- yaptınlan bayrak yarı§larmııı yaptı- ikinci kime llg hey'eH daima tozlu ~e pist.ir. nım. Kanun gayet sarihtir. Dahiliye rek meaelenin tarihçeaini yapı 99 
~~ ~ b~ ikinciliğini, on ğı müsbet tesir gözönünde bulundu. lopbln•madı Buna ~ ıu~ m~l ~ba pa- ~~le~e sorulmasına neden lüzum dedi ki: '-'i a~.~~WüğünU İstanbul at- rularak bu büyük günde atletizmin Dün alqam toplanması lizımgelen zandır. RU_zgarlı gunle~ daima a- görilldu? Sonra son iki aylık vaziyet "- Reis Beyefendi neden tendi 

l8 -~· zevk ve cazibesini halka tattırmak i- ikinci küme lig heyeti 10 dan ziyade çık olan y~yecekler mikrop yuvası nedir? İki ay maq alınmıı bir takım Uz.erlerine aldılar. Bu bir ka•mıı. 
~~~~dan ibaret olan Tir- çin bir de bayrak koşusu yaptınlma- murahhasın gelmemesi üzerine top- oluyor. Doğrusu ben bunu ayıp bu- muameleler yapılmış; bunlar ne ola- riyaset divanına aiddir. Ben dol&m. 
~ cıliklerinde 16 birincilik, 15 sı düşünülmekte, bunun için de mev- Ianamamıştır. luyonım. Pazarların IAğvolunınası cak? baçlı yollan aevmem. Bir arkadq 
~ ~~3 tlçtıncillllk alınağa mu. sim sürat koşularına müsaid olma- SUlermanlya abldınd• taraftarıyım. Vali ve Belediye Reisi Dr. Lfıtfi için mUnakap etmek benim için a. 
~ U§lardır. dığı için bir "4X1500,, bayrak takımı maç J•pılmıy•cak Bu teklif meclis tarafından kabul Kırdar Hamdi Rasime bizzat cevab zabtır. Fakat ortada bir prenaip m• 

h..~Uııc 0Ytuılarmda: götürülmektedir. v olunmıyarak reye arzolunan mülki- vererek dedi ki: selesi var 

~ ~alkan oyunlarında Tür- Futbol, hendbol, atletizm karşılaş- r~::ada: ~~an:.nı~:a~ de ye encümeni mazbatası kabul olun- - ~ seferki toplantıda Ekrem Bunun Üzerine azadan Sırn Enve1 
~~ l8 etmek üzere giden Zl malarile Ankaralı sporseverlere can- Süleymaniye stadında ubu ırkı§ d an du. . Tur'u milrakib olarak seçtiniz. Ta- vaziyeti izah etti. Mazbata reye ko. 
· ~ 3 ~ ?atanbul vermiştir. Bu lı ve zevkli spor günü yqatacak ta- sinde futbol m 1 brıı:re- . Niha~ rumamenin son madde- haddUs edeceği muhakkak olan bu nularak kabul olundu. Şehir MeclW 

ellik, 2 ikincilik, 3 ü. kımlarımıza muvaffakiyet diler ken- k a~= yap a • sme geçileli ve andan Ekrem Turun vaziyete dair bir tek kelime konu- yarm aaat l~ de toplanmak _.. 
' masına arar ve • 31/10/939 tarihinde Elekbik ve IUlmadı. Ben bu arbdqa hususi ~· tatil olundu. 
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8/11/1939 ÇARŞAMBA 
12.30 Program ve memleket saat 

,yan, 12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12.50 Türk M\iziği "Pl.., 

13.30/14.00 Müzik "I{il~ük orkes
tra - Şef: Necib Aşkın,.. 
. 1 - TschaikÖwsky: Milletler ~u
iti, 2 - Viktor Hruby: Viyana ope -
retinden Potpuri, 3 - Martin Uhl: 
Herkese, 4 - Heuberger: Şark'da. 

18.00 Program, 18.05 Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 18.25 Tüı k müziği. 

Çalanlar: Fahire Fersan. Refik 
Fersan, Cevdet Kozan, Reşat Erer. 

1 - Okuyan: Melek Tokgöz. 
1 - Şetaraban peşrevi, 2 - Fai

:•e - Şetaraban şarkı: "Badei vuslat 
ıçil ·in,, , 3 - Sadettin Knynnk - Şet
nraban ç:ırkı: "Gecemiz kapkara., , 
4 - Dede - Şetaraban şJrkı: "Gö· 
zürnden gönlümden,. , 5 - ...... - Şet

Tepebaşı Dram 
kısmında 
Bu ak§a.m 20 - 30 dı 

Ş ERMİN 

••• 
istialitl Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Bugiln gündüz 14 de 

KEL OCLAN 

Çocuk oyunu 

Gece saat 20.30 da 

BİR MUHASİB ARANIYOR 

••• 
HALK OPERETİ 

(ESKİ ÇACLIYANDA) 

Bu akşam 9 da 

(SEVDA OTELO 

Yn7.an: Yusuf Süruri 

Müzik, Karlo Kapoçelli 

Fiyatlar: 50 - 35 - 25 

araban şarkı "Bahc;elerde aşlama,.. 111•1••••••••••1•91 
2 - Okuyan: Semahat Özdenses. 
1 - Rcş:ıcl Erer: Keman taksimi, 

2 - Lemi - Usşak şarkı: "Günler 
geçiyor,. , 3 - Artaki - Uşşak şar -
kı: "Sevdanın yakın gel,, , 4 - Klar
net Şükrü - Uşşak şarkı: "Gezer do
laşırsın,, , 5 - Usşak saz semai::;i. 

3 - Okuyan: Sadi Hoş.c;es. 
1 - Salahaddin Pınar - Karcığar 

şa::'Jn: "Sann gönül verdim., , 2 -

Dr. Hafız Cemal 
Dahlllya 

Lokman Hekim 

MUtehaasu11 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - E sah ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. T. 22398 

...... - Karcığar şarkı: "Rikcsü biça- iİll••••••••••••• 
reyim,, , 3 - ............ - Hicaz türkü 
''Dağlar dağlar viran dağlar,,. 

19.25 Konuuşma "Dış politika hadi 
seleri,, , 19.40 Türk müziği "Fasıl 1 

heyeti,, , 20.40 Temsil: "Bir ad koya- 1 
.:madım,, , ''Yazan: Rıfat Nerin., , _ 

Acete Bir Pansiyon 
Aranıyor 

20.50 J{onuşma "HafWık posta ku- Yüksek Ticaret mektebinde Ha
tusu,, .. 21.10 Müzik "Riyaseticüm · taylı bir Türk genci İstanbul cihe
hur bandosu - Şef: İhsan Küncer.,. tinde temiz bir ailenin yanında pan-

1 - Thco. Rupprecht: Marş, 2 - . . . . - ı La F · ••ı 1 sıyoner olmak ıstıyor. Gazetemızc 
ıc. ..acome: erıa spanyo su-
Jti,. , Los Toros, Lareja, La zarzu _ N. S. rumuzile mektubla müracaat. 
ela. 

3 - J. J. Mayan: Denizde gece. 
4 - H. Maquet: Anamlı'lar dansı. Dr. Feyzi Ahmed Onaran 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans Cild ve zührevi hastahklar 

haberleri, ziraat, esham - tahvilat, Müteha&.'>l!U 
kambiyo - nukut borsası "Fiyat,,. 

22.20 Serbest saat, 22.30 Müzik ı Pazardan maada hergün sabah-
"Opcra aryaları - Pi.,, • 22.55 Müzik~ lan akşama kadar. Ankara cad. 
"Cazband - Pi.,. 1 Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

23.25/23.30 Yarınki program ve Telefon: 23899 
"kapanış. , ___________ .. 

Umumi Hey'et Toplantısı 
Türk müzik birliğinin mutau senelik umumi toplantısı 12/11/1939 

lf>aznr günü Ankara Halkevinde yapılacaktır. 

Sayın azanın o glin saat (10) da toplantıya gC'lmcleri rica olunur. 

Ruzname: 1 - İdare heyeti ıaporu. 2 - Hcsabatın tetkiki. 3 -
idare heyeti intihabı. 

- .. _ .. _ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

lc•bında gUnde 3 k•t• ahnablllr. 

- Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. -

~························~ I \ : Paşabahçe ı 
i Tuğla Fabrikası 5 • • • • • ır..lddeoberi büyük bir ıtöhreti olaa bu milli müessese iki sene- • 
• denbeti yeni ellerde şehrlınizln en sağlam ve en revaçta pre~ ve • 
• kerpiç tuğlalannı imal etmektedir. Her nevi inşaat için çok elve- • 
• rişli ve kırıksız sağlam tuğlayı ancak: • 

• • : Paşabahçe Tuğla Fabrikasından ı • • • Tedarik edebilirsiniz. Tuğla almak istiyen inşaat sahihlerinin • 
• bir karar vem1edcn tıvvel bir kere de Paşabahçe tuğla fabrikası • 
• mamulitım görmeleri menfaatleri iktizasındandır. i'uğlalnn • 
• yerinde görmeğe vakitleri olm1yan isteklilere, verecekleri adrese • 
• nümune de gönderilebilir. • 
W Tele'on: (SO) dan (68) 1 arayınız. Jt 
~ ~ 
~ •••••••••••••••••••••••• - 1 

YENJ .SABAH 

, ______________________ ! _______ ~~----------------------------'' 

DEVLET DENiZ YOLLARI İŞLETMESİ 

.. ~ 

T. IS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: ı Şubat, ı May.ıs, 1 Ağustos, 1 lkincitcşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve k"tmtbarasız hesaplarımla en ac elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 .. = 3000. - " 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 100 " = 4000. - tt 

75 " 50 " = 3750. - " 
210 tt 25 = 5250. - tt 

Tiirkiyc iş Bankasına para yatırmakla yaln1t;; para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taliinfai de denemiş olursımuz. 

............................ !-............. . 
İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

......................................... 1 ........... 

l 

UMUM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

Münakalat Vekaletince yapılan ilanla 15 teşrinievvel 939 \ e bila
hare idaremizce yapılan ilanla da 31 teşrinievvel 939 tarihine kada:
kabul edileceği bildirilmiş olan, İngiltereye ısmarlanacak gemiler hak
kındaki teklifü:rin kabul müddetinin 30 te.şrinisani 939 tarihine kada= 
temdid edildiği ilan olunur. "9262,, 

p- Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem .., 

il.- Hakkı Katran Pastilleri de vardır ~ -_, 

M. TURHAN T AN'ın en son Tarihi RO~A-;;;:'~'i71 
SAFiYE SULTAN Fiyatı 125Ciltlisi150 
Hint denizlerinde Türkler,, 100 " 125 

1 Devrilen kazan 
Kanaat Kit;~e!?.:ı .. U:•'-.15ıca~-

Istanbul Defterdarlığından: 
l 'Urk parası kıymetini koruma hakkındaki 

12 numarah kararnameye ek karar 
Madde 1 - Sikke ve külçe halinde olduğu gibi kıymetli m \dcnlcı·ill 

hurda ve masnu halde de memleket Jışına çıkn11ln1ası memnudur. (l~ı~

metli madenlerden maksad: Platin, AJtın ve Gümüştür.) 

:Madde 2 - Yolcuların şaht>i zinet olarak daima taşıdıklnn kıyınct.h 
madenlerden mamfıl eşya da bu hükme dahildir. Yalnız nlyaııs ve t:aat bil 
hükümden müstcc:nadır. 

, Madde 3 - Hariçten Türkiycye gelen ecnebilcl' bera~rlcıiııdc gc • 
tirip ilk Türk gümrük kapısında alii.kaclı.ır nıeınudarmn verecekleri. bt' • 
yannamelere veya pasaportlarına lcayıd \'C i3arct ettirdikleri kıymeW ınıı· 
denlerden mamfıl eşyayı avdetlerinde memleket dışına çıkarab!lil'ler. 

Bu kararın neşrinden evvel Türkiyeye gelmiş bulunan ecnebiler be· 
raberlerinde getirmiş oldukları kıymetli madenlerden muıi1fıl eşyayı kaJJl· 
biyo mercilerinden müsaade almak şartile memleket dışına çıkarabilirler· 

Madde 4 - 30/ 6/ 930 tarihli ve 1715 sayılı kanun hükümlerine 
göre yapılacak muameleler bu kanun hükmünden müstesnadır . 

.Madde 5 - 14/ 1/ 1938 tarihli ve 2/8030 sayılı kararname ile 17 5 
1939 tarihli ve 2111008 sayılı kararname hükümleri miilgadır. 

Madde 6 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 1 - Bu kararın icrasına Maliye Vekili memurdur. "9303,, 

KAŞELERİ 
BAŞ, DIŞ ağrılarını, ROMAT1ZMı\ 
sancılarını, SlNİR rahatsızlıklarırı 1 

DERHAL geçirir. GRİP, NF..ZLE \'C 

SOÜUK ALGINLIGINA karşı mü· 
cssiı· ilfıçdır. 

İcabında günde 1 - 3 kase alınır. 
Her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekfılctinin resmi 
ruhsatiyesini haizdir. 

I - Haziran 939 tarihinden 2 nciteşrin 939 tarihine kadar Cibali 
fabrikasında birikeceği tahmin olunan 150 ton ve İzmir Tütün fabrika
sında da Mayıs 939 dan Teşrinievvel 939 tarihine kadar birikmiş olan 80 
ton tütün tozu müteahhidi tarafından kaldırılmamış olduğundan yeni -

den ve pazarlıkla satılacaktır. ill••m•m•ii!*Mıı::•em••••••••mıa•-•-ım:ı••••••-~ 
II - Pazarlık 17 / XI/ 939 cuma günü saat 16 da l{abataşta Leva

zım ve Mübayaat şubesindeki alım, satım komisyonunda yapılacaktır. 
UI - Şartnameler her gün sözü geçen şubede görülebileceği gibi 

nfunune de Cibali fabrikasında görülebilir. 
IV - lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 9t 15 

miktarındaki güvenme paralariyle birlikte mezkür komisyona gelmeleri 
ilan olunur. "9047., 

Cinsi 

• • • 
Muhammctı 

bedeli 
Miktarı Lira 1\ t . 

Fıçı Mantarı 212.000 adet 4664 -
Kamyon 
Zımpara taşı 

l " ,,_ .. .,.., -

% 1,5 
teminatı 
Lira Kr. 

319. 80 Açık Ek. 
236. 25 

" 

Eksiltme 
Şekli Saati 

14.30 
15 

60 S/m 250 ,, 3760 - 282. - Pazarlık 15,30 
I - Şartnameleri, mevcud fıçı mantarı nümunesi mucibince yuka -

nda miktarı yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın 
alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ı:ıaatleri 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 10/XI/ 939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Mü -
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği 
gibi fıçı mantarı nümunesi de görülebilir. 

lstanbul Emniyet S ndıöı Direktörlüğündan: 
Emniyet Sandığı hcm;lulanndan Gülsiinı mirasçılarına imıı ~ olil(• ~011 

tebliğ : 
Murisiniz sağlığında 1snıail ile biribirlcrinc miiteselsil kefil ve n1L;;; 

terek borçlu sıfatile ve 20789 hesab No. sile Sandığımızdan aldıkları 15· 
liraya karşı Sultanselimde Çırağıhamza mahallesinin eski Snkızağacı ye· 
ni Bodrum en yeni Hüseyin Remzi sokağında eski 34 Mü. yeni 31, en ycrı~ 
28 No. lu kargir ev ile ayni mahallede halen Alinaki sokağındn eski _34, 3

1( 

Mü. yeni 25, 'l7 No. Iu bahçeli diğer kürgir bir evi birinci derecede ıpotc 
etmiş idi. l'rt 

Vadesinde ödenmediğinden 20/4/ 938 tarihinde borç miktarı 16i8 lirtı ' 
'b":e kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 No.lu kanun mucibince yapılan takı 1 

açık arttırma neticesinde yalnız mezkur en y"cni 28 No. ıu gayrimcn~llo 
2300 lira bedelle talibine muvakkaten ihale edilmiş ve bu bedel sandığl 
alacağına kafi geldiğinden diğer gayrimenkulün satışı geri bırakılını:tır~ 
İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 938/ 798 No. ra ile sandığl . 
mıza müracaatle borç ödenmediği takdirde kat'i ihale kararı verilmek ll

3 
zere dosyanın İcra hakimliğine tevdi olunacağı son ihbarname makamırt 
kaim olmak üzere ilan olunur. "9302,, 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 
~w~e~r~u~birl~~m9k6rkomiQooagclmcleriil~~~u~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"8859 .. 

iLE SABAH," öGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra ,.,ünde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçala~'ınız. 

• J "' -

Bayramda yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacaktır . 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve herP 
de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

MÜRACAAT YERLERİ: 

lstanbulda, Postane kar~ısında Kızılay sabı.? bürosu. 
Teh•fon : 22653 
lstanlıulda, Postane arkasındaki sokak (Ankara Caddesi köşei;iİ) 

İlancılık Kollektif Şirketi. 
Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU - ı 

.Nctriyat müdürl.\: Mat:it ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya ••••••••••••••ııılıı••••••••••••..,... 
Telefon : 20094 - 95. 


