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Muahedenamesi 

'Meclı·s Ankara· Paktı Ankara, s- aerek baz• ıanmıer için, • gerekse ahvalin icabeti dolayısile silah • • _ • b E • I alt.na ahnmış olan ihtiyat sınlfların hU-n ı ıttıfakla Tasvı ttı< kümetç~erhisine karar verilmiştir. 
. 

Cok Hararetli Gecen Celsede Harici- Hitlerin Dün Geceki 
!J,e Vekili Mühim,Bir Nutuk SöyleJ; . Mühim Nutku 

Hol anda 
Askeri 

Alman Devlet Reisi lngıltereye 
Yeniden Şiddetle Hücum Etti 

Müııilı, 8 {A.A.) - Hitler nutkunu •. 
bu aqam nasyonaJ sosyalist muha -
riblerinin toplantısında söylemiştir . 

. Bitlerin bu nutku İngiltereye karşı 
çok §iddetli hücumları ihtiva etmek -
tedir. 

Bitler İngiltereyi 1914 harbinde ol
duğu gibi §imdiki harbi de tasarlamış 
olmakla tiham etmektedir: 1914 de 
olduğu gibi 1939 da da Almanya fev
kalide kuvvetlenmişti. Binaenaleyh, 
Almanya 48 milyon lngilizin idare et
tiği 480 milyonluk bir nüfusu ve dün
yanın bütün zenginliklerini ihtiva e
den imparatorluk için bir tehlike teş
kil ediyordu. 

Bitler, İngiltereyi iki yüzlülükle it- • 
ham etmektedir: lmparatorluğunun 
atingtl ile kurmue olan İngiltere, şlm-

( ... s beti la)'fada ) 

Ettiği Yeni 

Bitler 

Bir Fransız Gazetesinin Mutaleası 

Ve Belçika Süratle 
Tedbirler Alıyorlar 

- - ....... (X ... ....., ,...._ ...... •hh ı ı ••• .. bd•lerla beraber ubrlen faalll &'..._ 
'"...,. a .... .,> 



Sahife r 1 YE Ni BABA• • n z -

VAHiDETTiN 
Belçika ve Holand• 
hükümdarlarının No.: tOt Yazan: M. SIFIR 

Damad F eridin Nezdinde Yapı
lan İkinci Bir Toplantı 

Yunanistan kanalile Bankalar Konşimento 
Af manyaya satılacak "' 

Tütünlerimiz Kabul Etmege Başladı 

• 

ta:!!;~!w!~~~·:!!-B Belçika. 'e il olanda b, 
darlarının La Haye'de uzun konu:::; 
hu-dan sonra, Df',şreyledikleri JP dl' 

o da, tabiidir ki, bu mansıb \'P. IZafiris adlı Karamanlı bir saıTaf, ken .. Memlek~timizden lUtüıı almak için • rek beyaıırwne He nmlıarilı dede 
mevki ynğmasında hissesini diliye ·ıdisinden istenilen inne mikdannı çok d~n Amerıka, Yugoslavya ve Yuna- Jhracat Piyaaaaında Büy'iJ/t Bir araamda sulh ~nm<l:ı tavassut Y" 
cekti. Fakat, maksad ve mevzuuna 1 bulmuş, teşkilatm mümessili Sofok- nıs::arıdan bazı firmaların mümessil- lunda tekliflerde bulunmalarıdlT· 
birden girmeyi muvafık bulmamıştı. ,liyi kapısından kovmuştu. Bu se - lerı şehrimize gelmi§lerdir . Fı ı · l B Gösterdi Ahnanya ile Fransa ,.e ~ 
Bir münasib düşiirmek düşüncesile, beble, tazyik ve tchdid edileceğini Amerikalı mümessil piyasadan bir Q Q ıye Q Ş arasında. muhasamatın ha.j~ 
0 da söze eu sualle başlamıştı: pek iyi bilen bu cimri adam, teşkilat- milyon kiio kadar tütün alacaktır. Hükumetin bir çok maddelE>rlmizin \ nnda bu miktarın iki misli stok mev· dan beri ve hatta çok daha. e~ __.., 

_ Heyeti vUkela listesini zatı §8.· çılar aleyhine abp tutmağa koyul • Yunanlılarla Yugoslavların da ayni ihracına serbestiyet \'Cren son karar- cuddw·. tarafiıklannı Jlin eyliyen iki ~ 
haneye yarın mı arzedeceksiniz pa - muetu. Her oturup kalktığı yerde, miktar mUbayaatta bulunmaları muh namesi üzerine piyasada büyük bir FASULYE MEVCUDU Alman de\'let reisinin ilkteı;;rio 1' 
şam ?.. yapılan bu teşkilatı, toplanılan para- temeldir. Ege mıntaka.:ıında umumi faaliyet başlamıştır. Fasulye, Samsun ve Çarşamba ha-j yctindenlıeri beklc<1i~ sulh. y~ 

Damad Paşa şeytani bir gUlüınse- ları hlikQmcte haber vereceğinden tlitün piyasası bayram ertesi açıla • Siyasi vaziyetlerin de nesbeten ha- valisinde 50 bin çuvaldan fazla tah- tavassut meselesine yeni teve8sti' et 
me ile: . \bahsile boşboğazlık ediyordu. Bu su- cağı.ndan. bu tüccarlar şehrimizden fiflcmig ol~ası ytizünden şehl'imizde min olunmaktadır. ı leıni~lerdir. 

_ Arza ne hacet monşer. Ben, lıs· retle muarızlannı korkutuyor, ken- 1zmıre gıdcccklerdir. bulunan bır çok bankalar muamele Ünye, Ordu, Fatsa havalisinde de Garb cebhesinde teressünı ~~ 
teyi dün şevkctmeabın huzurunda dini para vermekten kurtarıyordu. 1 Yunanlı ve Yugoslavlar buradan 1 yaptıkları tikcarlara konşimentola - 20 bin çuval, Diyarbakır, Payas ve ni faaliyet unsurlarının mü~ 
hazırladım ve iradesini bile istihsal SaITaf Zafiri, arzusuna nail ol •1 ald1kları tütünleı·i Almanlara dev • n.nı kabul edeceklerini bildi:n1işler - Elbüstnn taraflarında bu miktar da-

1 
,.e Alman erkfınıharbi~·esinin d~ 

ettim. muş, tef}kilatçıları kendinden uzaklaş-ı rctmek suretilc bir ticaret elde et • dır .. Ban~aların ~u kararı t~cca:lara ha fazladır. pJinlarJa hareket ihtimaJiııin k'1l'°' 
Demişti. Bu söz karşısında lhsan tırmıştı. Garib bir tesadüf eseri ola- mektedirler. Haber aldıt'1mıza göre\ gcnış mıkynsta 13 yapmak ımkanla- Mahsul cinslerine göre çalı 10,5, lendiğini gösteren harekatın ~ 

Bey de afallayıvermişti. Muhatabının rak o sıralarda, komisyoncu Sofolki Yunanistan bu sene tütün stoklarının nnı ."crmiş .. bulu.nma .. ktadır. Ka.~arn.a- h 13 S ı· ·ı J3 t b 11 d ... JP'I. _ ed 1 oroz , e anı • ve on u ar a diyeti karşı ında Brüksel ile ..- '° 
yüzüne bir milddet ha~etle baktık· de bir vehme kapılmıştı. Tamakar mühim bir kısmını Almanyaya sat- 1 men!nbebkulgun gük mdi':1klcre tcblıg ı • 9,30 dan iskele teslimi muamele gör- derhal faali:rete girişmeğe meclJOf 
tan sonra da meraklı hır tavırla sor· f "hb t .k .. 1 T'· k tığı gı"bi Ege mahsulU tütünlerimiz - mesı enme te r. j ' sarra m ı ar ve eşvı ı ı e, ur • mcktedir. . .. muşlardır. . _.. 
muştu: retecileri tarafından takib edildigı""ni den de satın alarak Almnnyaya gön- 'NOHUD STOKLARI :ıo.ıEt>Cf .. IEK lllJiKTAJ 1 _.ıı.- ,,_ 

O h ld d" b d mlarla ~ d k İhracınn müsaade edilen maddele- 1
' "~ •• " 

1
' .. Gnrb.cehhesincl~ \C dcnızlc.ruv -6a 

- a e, ne. ıye u a a. sanıyor ve bu zan, onun bütün hu - crece tir. A ı ı • ı l sr.: 
uzun uzadıya mbzakere ve münaka- . . rin ihtiyaçtan gayet fazla olduğu ya- Meı clmcklcrimizin ihracata kafi ca".'c enın ba.ı; aınasınMın ~' ~ 
Raya giriştiniz, saatlerce didiştiniz ya zur ve ra~atını kaçırıyordu. Bır gU~, DENiZLERDE : pılan istatistiklerden anlaşılmıştır. derecede fazla olmaması yüzUnden lstıyen nutuklar, cemblar, lk!Zl -..ısa 

P ., 1 d . en·yenin hüküm ve Bostancı ıstasyonundn, saITaf Zafı- En bUyilk alıcısı İtalya ve Fransa O· fiyatlar dahilde dolg11ndur. J{asta • t~kllfler ortaya çıkmamış de~ 
aşam . ... ra cı s ı . . l' N . . D • d Ç k 1 k F ~. h ·ı i ı -" bU /. icabı budur deyip....... nsın Ma ı~c. .~aretı umuru. Uca~ıy~ I enız en 1 arı aca lan nohudlarımızdan halen Samsun monu ve Sivas mallan 13 -14 kuru§a aa. .• at er .ı' ıasıın t~~.uın, ~ 
D d Paşa muhatabının sözünü umum mlıdüru Erşed Bey ıle gızlı Demı·rler ve havaliainde 14 bin çuval ihraca satılmaktadır. İhracata müsaade o • <la·l·u noktaı nazar lhtilufları nı•••:...

güle~~a kesmiş, ve alaycı bir eda ile: g~~i .~~_rüştüğünü görüyor, şüphe!eri 1 Sirkeci nhbmının gümrük kapısı müsaid mal vardır. 1 hınduktan sonra bu fiyatlara yükse· mu bet bir neticeye \'arılamaJJUP'" 
Eh 'cıte bunu da lüzumsuz bir busbutun artıyor ve fena halde pırc- • d b 1 · · d · 1 · Of ha valisi malları fob Samsun 1

1 
len bu maddelerimiz bundan bir haf· scheb.olmnfi.tur. .w - ·· ı,. 1 . k k 1 açıgın a u unan zıncır ve emır enn p~ . 

teamüle uyar gibi görünmek zarureti en; U§ u ~ıy~r. . • tcmızlenmc ameliyabna başlanmış _ kuru§ U7.erinden muamele görmekte- ta evveli S • 4 kuruş noksan fiyatla İngıltc.re ıle Ii'ransnnın sulh ~ 
ile yapıverdik. Gerçi biraz yorulduk Erşcd .J3eY_ın• bınbaşı Nıdaı B_eY n~- tır. Bu ameliyat devam ettiği mlid _ dir. Marmara ve Trakya mıntakala -l sablmakta idi. dilmek i~in ileri sürdiiklerl sart»" _,. 
amma netice iyi oldu. mında bır ~ıraderi olduğunu öğrenı-1 det zarfında bazı kazaların önüne geç böyle bir hnrelrntc giri,.melcrl~ 

_ Hariciye Nezareti erkanı ara • yor ve bu bınbaşının dd her karşılaş-! mek için Mm taka Liman Reisl"ği bazı B 1 d• M 1 z ld kt K,. f • cib olan ideal \e prcnslplcrlc, .., t" 
sında bir değişiklik yapacak mısınız? tı~~~ kendisine man~lı mana~. ~.akıp' tedbirler almayı ltizumlu gör~ilştür. e e ıye emur arı ongu a a a 1 ~·anın, sulh i~in ortu~a Jm)dO~ 

_ Elbette İhsancığım. Yapacak gulumscmekte oldugunu goruyor. Bu h d U dtiz 'k' . h kü kikatler ,.e elde c) lcdjği bazı --~ 

değil, müsteşarım sıfati ile seninle 'B'eh~ıi bb~bud"tü~. şahla~yor, Erşcd gcce8~e8ç~t t~ızı ~~ı;~a i§Qre~:; Vazifelerine Devam- Miktarda Sömikok !e~i ~~~nıyan bl ldr.~~y2ıs~~1:atü ~ 
beraber vapacag"ız. ey ı e ıra ennın kendıne ve men- ko 1 ktı G k b 

1 
ıçm ut:yaıı e) c ıgı ct;ıs:uar ve __ ..,,. 

Demiş ~c bu eski dostunun da gön· cubkolduğ? ~eşkilita ~üşman o.ldukla- reı: a~:,ğı;·sanc;:ııarı':aa ::;a~: !:: sızhk Ediyorlarmış Kömürü Yokmuş ' 'ı nazarlar arasında telifi henıen .~ 
lünü hoş etmişti. rı anaatinı bB.Bıl edıyor. Günlerce . . . . SlZ bir açıklık vardır. Bu se~ 

u11 korku içinde yaşıyor. Bir gtin korku nlmemesı. ve ı~abında d~nız altında - • - - • • Brüksel ile La Haye'in mii~..e-
Yeni vükela heyetini teşkil edecek ve endi§elcrini çetebaşı Vasile açıyor, atı:acak ~ı.na~~t ;:ıem~ın~en koru- Yapılan teftişler- Fiyabn yükselmesine \a sutln.rıom hu telifi fiili~at ~ 

zatlar, 0 gece Damad Feridin nez • Yapılan ufak bir mtizakerc~le Er§ed llk?bml ası ıdçınll Y b ve k~çUk mera • d b t• 1 ğ b" b h na çıkanp ~kalıuw)1K'.ağl ırı~ 
B ·ı b' d . . . h ed"J l . 1 e san a ann u vesaıt ve saha - en u ne ıce er ra men ır u ran- ......... dinde yine toplanmışlardı. Daireler • ey ı e ıra erının ım a ı me en . . dikkate ~a}andır. Bu da, ın-:-__. 

de yapılmasına şiddetle lüzum gör ~lüzumlu görülüyor. Vasil, birkaç gün d~n u~a~ bulunmaları dci\ızcılere bıl- ahnmaktadır dan korkuluyor dc\·letlcrin gösterecekleri ak~ 
dükleri temizlik ve de~'1iklik hakkın- lcr bu iki zat ile oturdukları köşkü dırllmıştir. İstanbul Belediyesi Riyasetinden Dün yazdığımız gibi Belediye İktı- lerdir. - _.ı. 

l 1 d gözlüyo ·ı t k"' kün b 1 Alakadar makamlar buradaki de - .. .. .. •.. .. . 1 . w • ihtiJP"'"" 
da fikirler. ~yan ve müta ea ar er- r ve .nı 1a~·~ , o! ası - mir aksamı s· verilen bir emirle Belediye müfcttie· sad Mudurlugu 1stanbulda Sömikok ngilız noktai na.zarı a~lt>IH -- ~W 
meyan cdıldıktcn sonra, müzakere ması ve sahıblcrının daga kaldırıl - . • çıkardıktan sonl'a • ır - . . . . ı buhranı \'e ihtikarı hakkında tctki- Bn!}\'ckil Bay Chamberlain ~~-

ltt'h d T akk' ensubla- ması kararı vcrili'-'or. kecı "e Ahırknpı rıhtımında bulunan lerı tarafından yapılan teftışler nctı- k t k d B t •tk"k ti d G 'ldh 'd 1 ad du---" 0~ sırası ı a ve er ı m ,, bir çok k .1 1 . 1 . d . d b. k d . 1 d bel r n yapma tn ır. u c ı at ne cc- an uı am a r e et~ ~__.., 
n hakkında yapılacak muiimclcye lştc o gece, Va.sil ile arkadaşları d . d "ap~r an :7.ı 1 e 'e!"ır en c 1 ccsın c ır ço aırc er e ec ıyc sinde Zonguldaktan tstanbula kadar t..-ı bir kere daha teyld edilerek. pır 
g.clmi§ti: O ~ün b~ m~h~~ ~es~~e- yapacakları bas~ın içi~ hazırlanmış- enız en çı nıacn ~r. • l~emurlannın "azifc saa~crindc, da: olan nakliye ücretinin azlığı hakkın- tiz iyasetinin sulhe müteallik ""1' 
sı, hepsıni dcrm derın du.5undurmuş- lar, başdanayaga ilahlanmışlardı. Romanya V.epuru bir ırede bulunmadıkları tesbıt olunmuf: da nakliyeciler tarafından yapılan lan be~·a.n edilecektir. 
tü. Hepcinin gözleri kapkara bir hırs Gece yarısına ynkın, bu kanlı tasav- ~l"'.~Z•. geçl~I . tur. Bu memurlar hakkında şiddetli şikayetler haklı bulunmuş ve nakli· Bu tavassut teklifi karsısında, 
ile bürünmü~ü. Bunlnr, millet ve vur ve tcşcbbü. den haberleri olmıyan Evvelkı gun Knradcnızdeıı lımanı- cezalar verilmesi Belediye Riyasetin- ye ücretine bir miktar zamolunmuş- katle ml\ı alırdc t."<lilmesl lazım~ 
nemlcketin o günkü acıklı hal ve va- ve her vakitki gibi huzur ve emni - mı7.a gelmekte olan Rıımen bandıralı den alakadar daire amirlerine emro- tur. Bu suretle sömikok fiyatları da esas nokta nerlinin ak UliıP;ltd' 
dyetini unutmuşlar, İttihadcılardan yetle yataklarına uyuyan Erşed bey Rumanya ''apu:un~? l{~rad~?izQe lunmuştur. Daire amirlerinin vere • 'yllkselcrck tonu 20.05 liınya kadar Halbuki b: aksiilumelin ilk ~ 
,, k · ted"kl · · t"k k'll · · ·ı b" d · · k .. kil ·· d" d gaftları bozuldugu ıçın hır muddet 1 el• il" \lma ıs ı erı ın ı anım şc ı erını ı c ıra cwıın oş nu art yan an . ceği cezalar usulcn memurin. lwmis- çı mu§tır. )(•ri, Belcika ile Jlolanda hakkın---.....J 
t,ıyin ve tcsbitc koyulmuşlardı. Hal- sarmışlardı. denız or~ıııda kalmıştır: Rumanya yomı tarafından tasdik olunacak ve Fakat bu çarenin 1stanbuln Zon • I zı kaııaJ; imalarla hlr hoşnucJ81P""" 
buki, bu bed.bah~ıa.r .~u ~şle meşgul ~- .. Çe~ebaşı . Vasi~, . imha h.~re~etine vapuru çl:t uskurlu ~ldt~.gundan d~- ayni zamanda memurun sicilJine kay- guldakta~ bol .. köm~r naklini kolay-

1 
ha\'a.sı ~ö~termcktedir. 

hırhen, şehnn bır koşcsınde kanlı bır koşku bckhyen ıkı sadık kopege ze-' la~ tek bı: uskurla 'e rotarla şehrı- dolun:ıcaktır. Jaşlıracagı şuphelı görülmektcdir.
1 

İste hu ciht·tten de Bel~ka ile,., 
{ · ynanıyordu hirli et t ki b 1 ak · t · u· mıze gelmıştir. Vapurun uskurlarına ç·· kU 1 tanb ld k" .. b 1 · ' ' ~ :~ .. tJ acıa o · ama a aş am ıs cmış . . 1 Bel d' b k ki' d b . ıın s u a omur u unma • landanın iki a.)' e\'vel '\'ap~ .. 
BU~ ilk ve küçük Bakkal köylüle- Fakat, hayvan olmalarına rağmen c- tel v~ıre dolaşınıs olduğu~dan va-

1 

t ft" ~ 1
.ye .a: ~nk :c , ın :a u k~·n' masına sebcb Zonguldak tan lstan -1 bu ta\·as~ut teklifini şı..;di ya~ 

rin te ildi ettikleri yirmi kişilik bir f endilerine ve ekmek yedikleri kapı- tur dUn. de h~reket edcmemış _ve L~- ~ ~~ e~ıne :ı sı 
1
. k ev~~. ~t ır~ bula kadar nakliye Ucrctinin azlığı kendilf:'ri iein esa la surette bit ı' 

çete, Yasil adında bir komiteci baş- ya sadakatten aynlmıyan bu hayvan- maı11ar ıdaresı tarn~ından temın edı- azı esme arşı a ny 181 tcs 1 0 değil, bir iddiaya göre Zonguldakta Ukeye maruz kaldıklarını h~ 
lannda olduğu halde, Bostancıda Ba- cıklar, hareketleri ve hal lisanları ile 1 len dalgıçlar vasıtaJ!!ıle akşama kadar lunan memurlarda bu hal devam et- kömür bulunmamasıdır. J{ız ortasın- . . . 

. 

itam. ed'lm k "-- l" t'ği takd" d · · 'h t den ilen gelmektedir. . . ..JJJ şıbüyük köyUnUn gerisindeki s1rtlar bu nankörlere gUzcl ve ib~ctli bir ır ı e ~re ımanımızda kal- ı ır e memurun ışıne nı ayi! da bir kömür buhranına maruz kal- bib--:. 
üzerindt bulunuyorlardı. Bu şerirler, ders vermişlerdi. Atılan et parçala- mı§tı.r. •verilecektir. mamak için daha esaalı tedbirlerin a- Allloland~ h~d~u ~?:~mda 6f!'~ 
aç bir kt rt sürüsü gibi Kayıtdağı ya- nnı, kapmak şöyle dunrun koklama- Vapurun pftınm dtin akşam saat 18 7"-GÜMROKLERDE.· lınması kat'i ve zaruridir. nıan Caslu;rkı ıaşkşucı· . 1~JP~ 

lar 
' 

· · 1 f dal kl · • b"l d t · · b't · k 1 vvvv -'V m1
• ve w rı :uun en ısını c ..., ~ maç ın an ınmış er, un ı ar ı- ga ı e tenezzUJ etmemişlerdi. Teh- e aıuın ı mış ve us ur anna dola- t .. ~ • k J' • "kJ f>itl1"': 

. . . 1 d" v kt' "k .. l'k r d 1 1 şan telle d t . l . -ıa w d a·· .. ki d 1 BELEDiYEDE t t• gornıemcsı C)ııl·etı J ... _,,_ 
Ck,ı.?edfıftln} tŞertı· •. a rtaındgecı mk~Jını,1 11 ~bl a am.~r oduklarını hissettik- lima rde c;~zenmıf1 ~t tıgu~han umru er e açı a- de\·Jetin herhangl.bi; sürprize .... ~ 

oy e eve eegın o an çe ıme- erı unankorleresaldırmı§lardı.Havı nımız an ırcye muevcccı en cak ı·mtı"hanlar Mah'!:'llllo ı" tfaı·ye t~ş- k 1 1 . f al.,... 
· · beki' ı d 1 1 h k t ım· t· u "' ~ a ımu a.u mhdu n.ada huluDJJ1 sını ıyor ar ı. nmış ar, hırlamışlardı. Atılan kur-, are e e ış ır. 

O za.manki "Mavn .. ·m.ira,,, lıtardan. §unlarla·'··Ucu .. dleri delik deşik olduğu wvvMAARlFJ.'E. İstanbul Gümrükler BUfjmüdUrlü· kilab kadroları ic:ıb cttinıwld<'dir. 'lf" 
h h ıd k k k d ı · .. ·a · d b ı d · ı d ı · Runun iciııdir ki, bir taraftsll t Teo arıs adında Gırıdlı hır sersen, a c, oş un npısın a u uya uluya · gu ı arcsın e u unan nırc er er:ı 1stnnbulun pasif korunması için . . • ,.-

kk 1 S · ı fak t ki h · ünh 1 . k" ı·kı dud arındo, rn mıllı hududlafl ~ Ba a köylülerle, amandıra ve Mal- can vermıe er, a , ya a§all te lı- Edebı·yat hocaları m a memur "e ımyager ı ere mahallelerde tcskil olun:ıcak vanmn . . . . • .. . tJ _. .. ı.,.. 
ked f d 'J • i b be t ' cd'J k ij J " ., o· ~RnsıntlC l til,Lll \e bUU'l)e e,,.. .... 

tepede bir hıyanet teşkilatı kurmağa ~n e en ı enn a rdar etmi§- A k •tt• I ayın, ı.~ m~ zere a ~!ıa<:1k mc· ekiplerine aid teşkilat kadrosu ikmal hafnza hu usunda tedbirler aJıı!~ 
memur edilmişti. Moda, Bostancı ve lerdi. n araya Pi 1 9r mur \C r.ım)ager namze. crı arasın- olunmm~tur Her mahalleden 1000 . . . • • ~ 
u_, İstanbul Jı'seler· ed b' t h ı d b · · d 2 t'h 1 k · kemlılcrını do~TUdan dogru\I. =-• .ı.uıutepenin o zamanki Rumları, bu Atılan silahlann sesleri ve köpek- 1 c ıy~ .0ca a· a u ay ıçın e ım ı an )apı aca - kı. iye mukabil 15 kişi vazifcdar kı- . . . . d ıır 
te kilatın topladığı çetelere elbise, lerin acı feryadlan ile uyanan 'Erşed nndan bazıları Ma.arıf V ckaletı tara- tır. Memuı iyetc alınacaklar ali mck- lınacnktır. ooehıl.~el•dbır 'n~ı) etin orta :, tll' 
para, erzak vesaire vermeyı· taahhUd ve Nidai Beyler, ugrw adıklan taarruz fın~an Ankaraya .dau~t olunmu~ur. tcb mezunları arasından sedlecektir. 0 . w t ft h" 1. .1 d m:ısı ıçın c eUennclen gelen P~·.~ - ıger ara an z~ ır 1 gaz ar an ıu f r . .. . .. ~ ... 
ctmi lerdi. Modada Aristidi isminde kar§ısında hiç de şaşırmamışlar, ken Çagmlan. 8 ~uall~m dün akşam An- Bunlaırn imtihanları ayın 20 sinde korunma kurslarında da tedrisata fn. aa ı~ (•tı ı;o terme)• du~ ~ 
bir mckteb muallimi, Maltepede So- dilerini müdafaaya başlamışlardı. karaya .gıtmışlerdır. ~un.la~ Ank~r~- yapılacaktır. Kimyager imtihanlaı ı aliyetlc d<!vam olunmaktadır. \"C bu ~urctlc <le, Alma~ya ıle t 1' 
fokli adında bir komisyoncu bu teş- Türke yakıpn bir atılganlık ve 80_ da bugün yapı~acak b.ır ıçtımaa ıştı· da ayın 23 ünde icra edilecektir. Kim B lkt -T k I b w LıgtltcrP- arasııuln. hır ta,.-O_J 
kilatı temsil ediyor, mahallerinde bu ğukkanlılık ile sillhlannı kapmı"lar, rak edeceld~rdı.r. İ~ım~ın mevzuu yagerliğe tnlib olanlardan şimdiye eşf' 1 'f11 a 1 • m oto Us lu bulmak çarelerini aramak ~ 

"' hakkında '"ımd lik h b ır. t k d 5 k" . 'd .. ere er f necek ır"ırnu· .. 1crdir lunan Rum ?.enginlerinden, açıktan a- balkonları tutmuglardı. Biribiri ardı- o:t 1 ıç ır ma uma a ar ışı ı areye muracaatta bu- . . . . o ,; • fi'. 
ğa yardım talebinde bulunuyorlardı. na patlıyan yirmi bir tüfegw e kaırcıı, yoktur. lunımı§tul'. Beşıktaş ıle Taksım arasında ışle- Hadiseler bu ta\ assut tekll·~ 

_, __ ~- yen ve Tramvay İdaresine bağlı bu- ne """kı'lde 'ı,ı·r akis te\1ı"d ed~ 
h ık d fa. ·ı·ği ,..- lllllıııı. lunan otobüslerin nakliye ücretinin u:wt.crmek Win su"ratl .. ı"nld-~' 

mezliği ile maruf bulunmakta olan 

O sıralarda, Maltepede oturmakta iki ceb tabancası ile mümkün olan ı ..,... et" 
ve a arasın a ızcı ı ve varye müdafaa ve mukavemeti göstermek- ' v F»""' • .,.. oeo ıt-s •• • k k pahnhhgı eskiden beri halkın şikayet- nıektedir. ( 

ten kaçınmamı§lardı. Okuyucularımız omı o l~rini .mucib .olmaktadır. Tramvay Dr. &,,ad~ ,. 
Yeni Sabah~ 

Abone Bedeli -
TOrklye Ecnebi 

IENILIK 1400 Kurut 1700 Kuruı 1, 

1 AYLIK 760 • 1460 • 
1 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 1&0 • 100 • 
Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler : Senellil 1600, altı aylJ.b = 1900, üç 8)'lılı 1000 kuruftur. = 
Adres tebdili için 7lrm1 bet lruru,ıu.k 

pul ıöndermek llzımdır. 

Ne yazık ki, o esnada karanlıktan şırkctı bcledıyeye devrolunduktan ~ 
istifade ile köıke iyice yaklaşan bir- Diyor kı· : Fiyatında sonrn da bu şikayetler devam ettiğin-
kaç haydud, baltalarla kırdıktan ka· den belediye biletlerin ucuzlatılması 
puian kötkUn içine dalmıtlard.ı. Ku- Niı'İn Zam? '·imkanları etrafında tetkikler yap • 
duı köpekler gibi, rasiladıklannı sa- 'l' mıştır. Bu işe memur bulunan Bele- 9 İKİ CltF..ŞRIN 1999 

lıp dalamağa bqlamı,lardı. İki kah- Adree ve imzuı bizde mahfuz yat olan beher tonu 21 lira yeri- diye lmar Müdürü HUsnU otobüs Uc- Perşembe ..., 
raman karde,, kötkUn içine intikal bır" k--==-r- b'""" go"nderdiği" · mek ne, 24 liraya almak suretile!.. retlerini hiç olma.ısa yan yan ya in-1 111 ~· 
eden bu "--.:ı IUlllllUo ""' 1358 H.Ramann27 1355 R.l .Tefr 

mu.auemenin aon safhasın- tubda huliaa olarak diyor ki: Ben mecburi olarak bu parayı dirmcnin mümkün olduğunµ tesbit '•-------ıı----_. 'J 
da da, Türklllğll cidden gere!Jendire- vcı&nekle beraber sarih olan hak etmiştir. Belediye bu tenzilatı der • aun:313-Ay:11 

k bir "Bizim Zonguldak Sömikok'u-
ce merdlik göetennl§lerdi. Bu nun satıtını tu.erine alan bir ec- ıı:rlığı da ortaya koymayı Jü. hal yapacaktır. 
salgıncı kuduru.klann kar§ılanna, el- ;nebi müesseseye müracaat et- zumhı gördüm. HUkfunet kömü- 1 - ·-
lerlndeld kUçUk ıillb]arile dikilmek- rün fiyatını tesbit ettı•gıW·nc, 1 lzmlt 8&farl&rl bugUn 
ten çek' · ı di Kadını tim. Uzun zamanlar bekletildik-

ınmemıı er · an koy- memlekette yerli kömür fiyatı- tekrar bafledı 
duklan bir odanın kapısında, Türk- ten sonra nihayet dün istediğim 
lUğün kömUrU almak değil, ancak kö- na znmmı icab ettiril'" hiçbir va- Uğur vapurunun geçirdiği bir ka- .. A_k_ı_•·...._--t---ıı.--ı--:-:ı 

namus ve tere!inf n bwer çe- ziv. et olmamasına göre, bu hare- Uz · ti ·· d b i 
lik tinısall gibi durmutlar merd mtir parasını kabul ettirebildim. za cııne ç gwı en er yapılamıyan 

• ce ket ihtikar değil midir?,, Alaka- lzmit seferleri bu sabahtan itibaren 
vunı§Dlutl».rd.I., Yalnız mUhlm bir farkla: Galiba darlann nazarı dikkatini celbe- baglıyacaktır. Bugün 1zmit &eferinl 

~ De\·amı var ) hlikfunetin de ta:kyid ettiği fi- deriz. Tayyar vapuru yapacaktır. 

TAKViM 



Sahife : .. 

1 
Türk _ Fransız_ Dahiliye Vekili Yunanistanın Takip 

Malatyada bir nutuk Ettiği Siyaset 1 gi iz ittifak so··yıedı" (Uaştarafı 1 inci sayfamızda) 
Bu sebeblet üç taraflı Ankarn pak-

li 1 d V B 1 • k a• t; M h d ı ( B~ tarafı ı incidP. ) 1 tının Yununistanda tevlid eylediği 

.~ 

O an a e e ÇI a Ura e Ua c · enamesı ve imar yolunda yapılan işlerden do- derin intıbuı bu zaviye altında müta-
. [j layı halkın Cümhuriyet hükümctinc lea eylemek lfızımd1r. Bu anlaşma., 

Askeri Tedbirler 
(Ba..~makaleden ıJe,•ı.m l olan minnet ve şükr~n hislerini ifa- bütiin Elen mehafilindc şiddelli bir 

Alı Yor.ar ti~mız için bu karanlık ve mağmum de eylemiş, Dahiliye Vekili verdiği l mcmnuniyet husule getirmiştir. Yu 
gtinleı·in hatırası zihinlerden henüz 1 cevabdc Malatyada gördüğü iyi k_:ı- 1 nan efkar~~mumiyesi ?-'ü:kün sö1:ün 
çıkmamış olacağına htikmcdebilıriz. ! bu iden dolayı Malatyalılara teşekkur ! den nsla şuphe etm:mıştır, ,.c Atına 

Bu ... ün Ynkın Şarktan bütün bu ederek demiştir ki: Moskovada, Saracoglu tnrafından ya 
.~ l tUkse1, 8 (A.A.) - Belçika as - liz tayyarelerinin ateşi altında bir , süne rağmen Holanda askeri makam- tehdidler çok uzaklaşmıştır. Alman! "- D.ahiliye \'ekalcti vazif~ini pıl:ın mli7.a~en;lc:uen mütemadiyen 
q{1 lllaknmalı, bir çok kimselerin si- Alman tayyaresi bir daha görünme- ları yenıclen bazı mm takaları su al -

1 
heyulası :ıtlntılınış bir kabus gibi fe- 1 aldıktan sonra Anadoluyu ilk seya- haberdar euılmı~~ır. 

\' altına almmasına teşebbüs etmi11 1 .miş, bir diğeri de, taarruza maruz 
1 
tında bırakmaktadırlar. na bir hatıra bırakarak çekildi gi.tti. \ha timin üçüncü merhalesinde bura- Elen mehafıh Ankara anlaıi -

~jandarmalar ev ev dolaşarak hım- kaldıktan sonra, sallaııarak tamami- j Su altında kalan bu mıntakaların Onun yerini tutacak Sovyet istiliisı- j ya geldim. Bundan evvel gördüğüm masında, Balkan antantının esaslı 
'tısı toplamıştır. Bütün umumi ve hu- le gözden kaybolmuştur. şarktan gelecek bir taarruza karşı nın Moskova ltükümctinin hakiki ni- vilayetler ve burada gördüğüm man- bir takviyesini ve Yunani~tn.nın cm· 
~ nakil vasıtaları, bilhassa şimal 1 İngiliz Orduı.unda Güniilliiler mükemmel bir müdafnn hattı teşkil yet ve tasavvuruna gerçekten tclca- zara mesul bir adamı te.~ci edecek niyetine munzam bir garanti görmek 
lt·· takasında, mit<mderc edilmiştir. Londra, 8 (A.A.) - Avam Kama- ettiklel'i malumdur. biil ettiğine dair ortada sarih deliller mahiyettedir. Bu S<!yahatiıııden nıak tedir. Çünkü, bu anlaşma , mi.ittcfild 
td.i:ısaderedcn mak~:ı.d, aslrcrc davet ı-asmda beyanatta bulunan Hore Be- lyi haber alan mahfollerde söylen- voktur. Bir z:ımanlar şarki Akdeni- sad bir kaç günlük fırs~ıttan istifade Türkiye ile, kendisine garanti vcı·cr. 

~ın.~ş .olanların. na~lidir. . . . j lisha, harbi~. ~~d~.yetindenberi lngi_liz diğine -~~~·e nazi matbuatının i~~de, ~in ve Bullrnnlnrın bir kısmını kc~di ~erek memleketin bir k~ç vilayetini devletleri, yani Fransa ile lngiltereyj 
~·a aıahıyettar sıynsı mchafılde ihtı- 1 ordusuna gonulJu yazılanların mık- tarzı butun bu korkuları haklı go.s - hayat sahası i lan ederek mütehakkıın gormek, oraların ah\'alı hakkında birlcştirmekledir. Bu noktadand1r ki 
t~ halinde umumi seferberlik ilanı i- tarı 70 - 80.000 raddesinde olduğunu teımektedir. ı bir tavır takınan 1talya son aylann malıimat almak ve benimle beraber Yunan matbuatı, Akdcnizin şark ha\ 
Oltı ~UtUn tedbirlerin ittihaz edilmiş söylemiştir. Alman gazeteleri filhakika Belçi- ı sivasi tekamülü karşısında bu emel- <;alışanlara izahat vermektir. Bu se- zasında ve Balkanlarda sulh ve em· 
~gu beyan olunmaktadır. JlolaıuJa llududunda Tcclhirltı:r ka ile Holandanın Fransa ve İngiltere ıe~i terkederek Balkanlarda huzur ve yahatim kısa olma..o:ına rağmen ~ö - niyeti takviy~ hu.~usu~da Ankara pak 

~a lege'i Anversc bağlıyan ve Bclçi- Amsterdam, 8 (A.A.) - Garbi Al- nin nüfuzu altında bulunduklarını id- istikrar temin etmeyi kendisi için lü- nerken iyi intibalar almış olacagı - tı~_ın e~e~ıyctıne. ışarct yolunda 
~ · liolanda hudu.dunun büyük bir ~~ny~~a büyü~ askeri faaliyet hü- dia etmekte ve A\•rup~ııın. bu kıs - zuntlu bir politika addediyor gibi gö- ma şi.mdicl~ C:Uinim. • . mu~~-ehıttir. Ve ~y~~ mat~uat, bu .. te
~at\ttıı boyunca imtıdad eden Albert kum surmektedır. Holanda hududun- mında "muhafaza tedbırlen,, alınma- zükmektedir. 1 Cümhurıyetın yegane ı:ıesnedı d~f~ı paktın. ~ıç kımıx:~~ terecldu_de 
~~lının sağ sahili üzerinde bir çok da teyakkuz tedbirleri fazlalaştırıl - sı lazımgcldiğiııi ilave eylemektedir - Her halde bugün Balkanlar eski- memleketi için hiç bir fedakar_l~~~n duş~nnemesı lazımgcldıgı kana.alın-
lııUb·t lahşid edilmiştir. Bu kıtaat, mıştır. ler. sine nazaran çok daha rahattır, çok l çekınmiyen halkın beraberlıgıdı_r. dedır. 
"t ıın rnikt.arda toı> bataryalarına Diğer taraftan, Holanda askeri ma Berlinde Aksüliınıel daha emindir. Bu arada Türkiye ise 1cümhuriyet idaresinde memleketın İngiliz - :Prnrunz - '!'ürk yardım mu 
~loınatik siliihlara maliktir. kamları da, em~iyet su ~eyliibları Aınsterdam, 8 (A.A.) - Berlinden çelik bir kaleden çok daha metin si- 1 yükse1işinin temeli, nifakı gömmek - ahedesi karşısındaki Rus ve İtalyan 

~ıı 01andndan gelen haberler, bütün mıntakasıw genışletmektedır. alınan haberlere göre, Alman hükiı - nirlerle vaziyeti gözönündc tutmakta tir.,. aksülamelleri burada dikkatle t.akib 
du Ub nııntakasında ve Alman hudu-ı İtalyanın Tenkidi met merkezinin Holanda ve Belçika ve sarsılmaz bir azim ve karar ile F'aik Öztı ak, iç ve dışta bu kadar edilmiştir. Bu anlaşmanın vücud bu-
bl'ı~YUnda müdafaa tertibatının art- Roma, 8 (A.A.) - ~us propag~n- hükümdarlarının sulh le.hine yapbk· 1 kendi hayat ve istiklalini \'e Balkan- kuvveUi oluşumuzun lesanüd v~ bi:- lacağmdnn haberdar edilmi§ olması-
~~ış olduğunu ve diğer bir ~ok fe- dasının son tezahürlerı, burada şıd· ları teklife karşı aksülameli, tehdid-

1 
tarın siiklııı ve asayi~ini gözetmekte- lik neticesi olduğunu bunun hiç bır na rağmen Moskovanın, üç taraflı Ak 

~ nı~ntakaları ihdas edilmekte ~etli bi~ sur~tte ve ~üstakil bir eda lerl~ . malidir. İki bitaraf meml~ke~, dir. vc~l~ ile ihliıl~ne müsaad~. edil':1iy~ - deniz muahede::;ile cenubda vücu<le 
lldut,'lluu bildirmektedir. ıle tenkıd edılmektedır • lııgıhz ablukasına kolayca. baş egmış B d -· iki"-· b. ·ebchi olmak i- cegını ehemmıyetle tebaruz ettırdık- getirilen sede karşı bir hoşnudsu:r.luk 
~ G" d'I lia . d G · · · · u egış ıgın ır :s ·· · l d . ~ i ~k Belçikanın, gerek Holanda. ıornale ta gazetesm _e a~- ılmakla ıth~m ~lmek~cdır. cab etmez mi? Ne oldu ki, Balkanla- t~n ~nra sozlerıne devama emı§- gösterdiği ve fakat bunun Sovyetlcre 

ıı.U tlihnz etmiş oldukları tedbirlerin da, Rusyanın 20 senedenberı haı b Jlıtlerm Tetkıkah f ki - 1 k ra fırtına ve tıı· kı: kar~ hiçbir tehd!di ilıtiva eylemedi -
"'l l' · · ı - ·· 1 k b" "b' rın u u arına yıgı an a 
~~at tedbirleri olduğu beyan edil- ı~ın ça ıştı~ını soy eme te ve ~rı ı- Am:sterdam, 8 (A.A.) - Reuter a- ı k bulutları darmadağınık ol- "-Halkın huzurunu bo.zan sebeb- ğini bildikleri intıbaı da nıevcuddur. 
~ te ve kraliçe Wilhelmine ile kral rıA a.:dına _ç_ın, ls~nya ve Mogolıstan janı:;ı ~ildiriyor: . ·-· .. d:~r~~an şey pek basittir: Biı· taraf- lerin başında şahsi gare~ler g~lir. Munzam protokoliin muahedeye 
te rld tarafından Führcre, !ııgilte- hadıselerını hatnlatmaktadır. ._Berlınden ha~e~ .verıl~ıgıne gore, ı tan rb demokrasileri Rumanya ile Bunlardan uzak kalacagız. Mıllet raptı Mo~kova ile Ankara arasmdaki 
&. ı.:ahna ve Fransa reisicümhuru Amerikadan GöoMrileu Tayyareler Fuhrer sulh t~~hfmı .. havı. olarak La Yun=::.istana tek taı-aflı olarak bir hizmeti her şeyi millete veınıekte_dir. konuşmaların tekrar başlaması im -
flıu11 hrun'e yapılmış olan sulh tekli- Londra, 8 (A.A.) - Amerikanın Hayed~n kendısıne gond~rılen _telgra- garanti verdiler ve herhangi bir te- Neyimiz Yarsa, neyimiz yoksa mılle- kanını vermektedir. 
llı.Oaa· .Alınan gazeteleri tarafından ~gilt.e~y: göndeı:eceği tayyarelerin fı tetkık~ başlamıştı:. \on Rıb~ - cavüıı:e karşı onları müdafaa edec~k- tin hizmetine koyacağız.,, Ankara paktına karşı ilk İtalyan 
~ııı:.. ıd ınütnlealarla karşılanmış ol - ılk kafılesı Nevyoıkdan hareket et - tropu. -egcr gece çagırmanuşsa bıle- 1 .. bild" d ' ler Dahili'-·e Vekili sözlerini, Malatya- aksülimelleri, Atina zaviyesile ba-
"'5U • ti 1 ·ıt . Am ik erını ır ı . ., 
~ b Ve İngiliz ve Fran.ı:;ız gazeteleri- mış r. ngı erenın er aya ev - bu sabah da,·et ederek mezkur tel- · . ~ f Tü k" d b ı ga- nın hususiyetlerinin atisi çok ümidli, kıldığı takdirde, Romada İtalyanın 
~ll u teklif knrşısındalci hattı hare- velce sipariş etmi~ olduğu 456 tayya- graf metnini onunla birlikte ınüzake- Dıgcr. ~ra tan kr ıye be d t k feyizli ve narlak olacag~ını gösterdi- haricinde bir Balkan bloku tesisi ta· 

er· · b t k ı 1 ' lt l · . . rantıye ıştırak etme ve gar emo - ,. 
~~ ının bu miliinid mütalealarla te- re şu a a acar ngı ereye ge mı~ 0 • re etmesı bcklemyor. . . . .. f _ g-ine en kısa zamanda en yüksek te- savvur edileceği endişesile, bir nevi 
""' •"~ki · ktı Al . . . .. rasılerıle kıırşılıkh bır muda aa mu • 
~iı. ~ 1 etmekte bulunduğu beyan ıaca r. nıan Hancıye Neıaretı Führere · · 1 k lretile rakkiye mazhar olması için lazım ge- çekingenlik müşahede edilmiştir. Ro-
~ektedir. Holanda Ve Bel~ikada Seferberlik yapılan Pulh teklifi hakkında tefsir . , ahe~enamesı ımza ey eme_d sltti"kl" .· len .... ylcrin yanılmakta olduğuna mada, Ankara muahedt"Sinin gayesi 

A t d 8 (A A ) Sulh ı . . 1ngıltere ve Fransanın va ,.. . cı 1 ~~ r ' 
E:FJKLER1N SULH ŞARTI ıns er am, . . - e - de bulunmadan evvel bu mtizakerenın . . .. l kta ık tic.-ıret ve ziraat itibarile ôe Malat - ve aümulünün ne oldugu- soruluvor -

t · h" d 1 h ek t H 1 d ta · · . . . yudımı nazan bır soz o mn n ç a- _ ~ " 
•. ;~"°tl<lra 8 (AA) B'"til m e yapı an ar e o an a ra- netıcesıne ıntızar etmektcdır. Fakat .. . h . t ' k l ett"ır ''anın çok iyi vaziyette bulunduguna du. Buna c vab kolavdır: İtalya mu: 'I!" • . . - u n gaze- f d k b tl k 1 t Be 1. . . . .. rarak fıılıyat sa asına ın ı a - J " 
~ r, l•'rans . 1 . . . ın an ço arare e arşı anmış ır. r ının bıtaraf mahfellerı ınuzakere . • , . . işaret ederek bitirmiştir. harib değildir ve İtalyan menfaatleri 

lio1 a \e ngılte~enı~ ~lçıka Gerek Holandada, gerek &lçikoda nin mlisaid bir nelice ·e var.ıca • ü- tnek ımkanım \eıdı. . . . • . . ~ 
l.tıı.. 1_ andaııın sulh teklıfinı clıkkatle h Ik 1 k t· . t· b"ta f .d. d d . 

1 
) gı lşte Türki'-'C ile tngıltere Ye Fran- Jlalııhve \ f'kılı Ela:r.ıgda Balkanlarda, Yakm Şarkta her türlü 

1A;-'Q11: t . a mem e e ın enınıye ı ve ı ra • mı ın e ır er J • • • _ • 

~~ti e ~~ş olduklarım, ancak bu lığı mUtemadi bir tehdid altında bu- · sa aı·asındaki karşılıklı garantı ~- Elazığ, A (A.A.) - Dahiliye V~- tehlike uzaklaştJrıldıgı nısbettc ko -
t~~~. ll'lusbet bir neticeye iktiran lunduğuna kanidir. Her iki memleket yannameleri böyle kat'i ve ~ızun_mud- kili Faik öztrak dün burny~. ~~mı~ run~caktır. Ve eylül ayı znrfınd? Yt'.· 
~. ~uı pek az ihtimali olduğunu, te !il f .ı..~-l·k tı LJ.ı•t/•rı·n Da••n detli bir muahedenarueye ınkılab et- ve Yolçatı istasyonunda Dorduncu nanıstanla İtalya arasında teatı edı-~. lkı 0 0 • • ._e ('J JIC{. 1 yapmış r. n l ..... 

0 
o o b"" A 

00 0 
• o o ö "l 

0 0 ''il~ ~aı-b devletinın sulh akdı ı- Holanda memleketin bir kaç mm- tiğinden dolayıdır kı, arlık hıçbır u- Umumı Mufettış ve~ılı Saıb rge -~ e len dostane mektublann neşredılmesı 
~~ buarı Şartlarını e\•velcc ileri sür- taka~ını bilhassa suya boğmuş ve di- Geceki Nutku yük devlet Blllkanlara yan bakamaz valimiz vilayet erkanı ve halk mu - dü~ünüliirse bu noktanın. Romanına· 
~htıclunduklarını ve herhangi bir ğer baz; mıntakalarda örfi idare ilin . . . . olmuştur. Hakikat bu~ur. _Fak~t bu messil~~i tarafı~?an ka.rşılanmıştır. lakasını çektiği ~örülnıı>..ktedir. 
~1-rı n dolayı evvelce vermiş ol • etmiştir. . _(Ba.,t~rarı 1 ın<'ı_ sa) famı.:t.da) hakikati itiraf etmelenne ımkan ol- Dahılıye Vekıh şere:ın~ g~e Halk İtalyan _ Yunan AnlllblllH t 
~Ilı karardan ricat etmeleri im- BeJc;ika yabancı tayyarelerin kendi dı_ kaıı~ıı do~mu~ oldugundan, ınsan- madığı için Balkanlarda husul: ge_len evinde bir ziyafet ver.ılmıştır. Karşı'4nıda Bt'rlin 
,ı,:vcud olmadığını beyan etmek- topraklan üzerinden sık sık uçmaları lıgın ~ır rehberı _ olarak ?rt~ya çık~- istikrarda herbiri ke~disine bı: hın:- • • Le Temps gazetesinin Ziil'ich'deki 

P . . . .. . yor. Bızzat kendı tahakkilmu altında met ,.e iftihar hissesı ayırma.ga ug- s t F ı d ya · · · · · 
"fllonya . . neticesrnde telişa duşmektedır. bulunan milletlere hiçbir hürriyet ovye - ın an 1 muhabırJ bıldınyor: 

'

A ı~ · ve Çekoslovakya arazısı - Hulasa her iki milletin temennileri k d' - .11 ti . h"" . 

1 

raşıyor. Berlinde Yunanistanla ltalya ara· -"'4Qlan iı:ıe- li d tahı· . . vermez en ıger mı e erın urnye- z k r b . tıe tecelli G 1 • il._' Yba n en ısı ve yenı ve ümidleri hükümdarlarının yaptık- ti . ""d f .t k "dd" d d arar yo • ne ıce u ırnıe o··ru··şme erı sındaki nota teatisinden memnuniyet 
"'<t.tıy, r yapılmıyacağına dair Al - lan teşebbüse bağlı bulunuyor. nı ~u a aa_ e me . ı ı~sın a ır.. etsin de onlar da memnun o~unlar. 
~tiıe/ara~ında~ yeni ve sarih ga- İngiliz Başvekili Ce\·ab Verecflk Hıtler İngıltereyı daıma .. ~~. bıl - Onların bugünkü yu_muşak vazıyetl~- Helsinki, S (A.A.) - Moskova.da gö1:1terilmekte ve buna büyük bir e· 
Se Vcrılınesı, garb devletlerinin Londra, 8 (A.A.) - Perşembe gü- ~ssa .. Almanya~a karşı ::;oıund~n il rini. biz nihayet realıte karşısında bır bulunan Finlandiya Maliye Na-urı hem.mi:e~ at~~ilmek~~ir. Bu diplo-, 
~lıA Ya.n etmekte oldukları tl il 1 d . . . . donmuş olmakla ıtham eylemektedır. intıbak eseri addederek yine memnun T a·· H 1 . k' .1 n bı"r te ması hidıseı;ının tefaırınde Almanlar ·"'Ur şar ar- n .on ranın yem şehremınının . . .. .. . . anner, w1 e sın ı ı e uzu - t . 

1 
k 

· G .ldh l'd -· . . 1914-1918 harbının bulun ımtıda - olut"'Z çu··nkil Tiirk _ Fransız _ 1n'"· 1 f ul . . d bulunmuı:ı.tur ngıltcreye ltar~ı taarruz ey em.- ten t uı a e verecegı zıyafette bır nu- 1 . . ... ·· o· e on m 1avcı esın e :>' •

1 
l'a.iasız Tayyarecilerinin tuk söyliyeceğinden dolayı başvekil ~nca 1~~~l~ere Alma~l~rdan . bır şey liz ittifakı bir emrİ\•aki olduktan son- Haber verildiğine göre, Maliye Na • geri kalmıyorlar. 

h ll.: ' ıstemedıgını ve hedefının mhnhası - b d · . tsizlik bevan B ı· d ı.~ , d"ld" -· ·· R ("•..: nıtı\affaJdyeti bu hafta içinde Avam kamarasında . . . ra un an memnunı)e ~ zırı Sov'-·et - Finlandiya görü§mele- er ın c uc)an c ı ıgme gore o-
~. -. 18 8 ran Almanvanıu mılletlerın ahenkh d 1 T"' k" 1 ·h· d ·· 5··yıe- "' . ·ı At" d k" , kl A .~ıf- 1" - Cebhenin merkez kıs _ beynelmilel ''aziyet hakkında beya - . . : . e ·ere c ur ıye :ı es ın e soT. 0 rinin devamı için bulunan yenı esas- ma ı e ına arasın a ı ~a aşma n 
h_ . ...._ ~· camıası ıçınde yaşamasını temın et- - k Ik k T"" k" · yaptıö-ı işin ~ ·· · · · 
~tı.ct 0 rbach ile Sarreguemins a- natta bulunmıyacaktır k ld - "dd. 1 • t " 0 mege a ma ur ıyeyı r:> ıar hakkında hükümetine malumat kara Paktını fuli olarak neticesız bı-
~~ ~vvelki gün harbin bidayetin B. Churchill'in yarı~ İngiliz bahri- me ~ ug~nut ı 

1 
ıa ,iı emış ı. t 1~- doğruluğuna bir kat dııha ikna. et- vermiştir rakacnktır. Zira bu pakt ltalyaya kar 

~'~ltıq.,. 1.~
1k bii;iik hava harbi \'Ukua yesinin bu son günlerdeki faaliyeti mldan emİo :·~t 0 

an ma.l_nyda es -~m melcten başka bir netice ha::;ıl etmez- Merke;i hükumeti tahliye eden şı vapılmıştı ve Franım ile lngilterc-
11~ , M o u ve ngı ere onun e ın en mus- di. . . .. . -

~ )elirı: alfım olan parJak mu\'af- ha~ı~da yar~n beyan~tta bulunması- temlekelerini, ve filolarını aldı, tica- .. . . . . .. .. .. . kimtieler evlerıoe donıncktedırler. nin Türkiy~ye vadeyledikleri yardım, 

~.... •
1 elde eden dokuz F.ran"-'•z na ıntızar edılmektedır. t• - · ld E . . ··kı .. k Turkıyenın hı~bır gurultu}e papuç 'lekteblerdcn biı· çogu· önümüzdeki Mussoliııinin, kat'i ol8l'a.k şarki Ak -"•ts ~ re me manı o u. • zıcı yu er vu - ~ j"' 

~ bıtt~' idet olduğu üzere hafif Bununla bera~r .. başvekilin Bel<;i- ledi Ye nihayet manevi en .son haka- bıra~mıyaca~mı, . ~er .. a~ımını hem pazartesi giinü tekrar . açılacaktır. denizde ve Balkanlarda sulhcti bir po 
~~bit· ~a~ tayyareleri~e tevdi e- ka ve Holanda hukumda.rlarının ta · reli yaptı. kendı ?1e~fıtatlerını d.uşu~ınek, h_~m IHelsinki tabii haline avdet. etmekte litika takib ettiğindenberi imkinsıı: 

tııı aı ~ıf uçuşunu hıma.ye vazi- vassut teklifleri hakkında beyanatta Hitler diyor ki: medenıye~ın ':e beşerıyetın en. yu~-pıre de pencereleri muhafaza için ko- olan bir İtalyan taarruzunu me\'ZU it-

~' .tnışlardı. bulunması muhtemeldir. "- lno-iltere eski usullerine avdet sek prensıpler~lle bu meknfantıcr: tkelııf ı nulan kum torbaları henüz kaldırıl- tihaz eyliyordu. 
buYlik .. Berlinin Ali.k 0 e'-·lemek suretı e atma tan aerı a - . . ~· dicı h mucadeleyi, diğer mü- ası ediyor. F:ıkat Almanya bugün 0 za- J _ •• • • " • • mıınuştıı·. Gecelerı sokaklar da ka - Bu sıyaset, Avrupanın bu kısmında 

ı. ava muharebeleri takib ey- Amsterdam, 8 (A.A.) - Reuter: ı manki Almanya değildir. Bu"'Ün onu 01~.yaca.?~ı fı_ılıyat ıs~~t etmıştır. j ra.nlıktır. Bu da göı.i.eriyor ki Mos - istikrardan başka bir şey arzu etıni-
~.~- Berlinden "lınan haberlere g··r . . 0 ı Dun Bu'-·uk Mıllet Meclısındc nıuahe- k .. ·· ı .· ı ··. kat'ı· bı"r ne- .. ~~tte•· . .. 0 e, ıdare edenler o zaman sıpcrlerde bu- .ı. • . O\'a goruşmc er ı ıcııuz ı yen Alman pohtıkasına uygım ola • 
\ ··~ ı t.akib eden iki tayyare, do- Hıtler, La Ha ye sulh mesajını tetkik lunmu~ olanlardır ve bu millet te l denam~nın ~t~ıfakl~ ve alkışlarla k:ı- ticeye bağlanmış değildir. caktır. 
~b'" E!Elseı"Schmidt,, den müre.kkeb etmektedir. Bu teklif hakkında gö _ harb sonrası devrini yaşamış olan bul edılmesının man:ısı budur. Mua- --·-- 1n T . t" h .. t l _ 
f\L.Jt a~tıkuvvetine rastlıyarak ayni rüşmek üzere Von Ribbentropu da - millettir. Versailles diktasını takib hedename son z~m~nta:ınk~~d.muaz· Partinin güzel bir gı ız sıya.se ı, mu asama. mm a 
1• 'l)~tı fld.a ,.e fakat ayni muvaf _ vet etmiştir. d .k. . . d Al d f zam ve hayırlı hır sıyası a ı..ıı ır. k kasını genişletme-Je çalışır ve bunu 
'tı.,_ e . .. .. e en ı ı sene ıçın e manya a se a- H "' i C hld YAi ÇIN ararl ti şarka kadar U?..atmağa. uğTaşırken ~~Yllte d ~ılcadeleye girişti; bu iki Bclçıka ve HoJanda hukumdarları- Jetten kendini öldürenlerin sayısı, uo;ey n a ~ 
~~buldu ~Şinanı, ilk çarpı§manın nın bu jesti, Holanda ve Bekikada Vilaon prensiplerinin müdafii Ame- .... ·-·· ·---·............ Ankara, 8 (A.A.) - Cümhuriyet 1 Almanya ile anlaşın~ olan ltnlya, sul 
~~il~ gu Forbach rnıntakasından pek müsaid bir şekilde karşılanmış- rikalıların bütiln harb müddetince Teberru Halk Partisi bu kış devresinde her ,. hi.ın muhafazası lehindeki bütün kuv-
'llt ~ .. ;etre -esftç d 'f · ·· b B l "k ı l II ı d Mu""te\·effa Bay Da\'idin hatıra.sı- halkeviu o mıılıı"tı"n ı·mka" n ve ı"lıti,·a- vctlc.ri toplanmk .volunu aramakta · ~ ••• cue e, ı• erzıg uze - r. e çı a ı ar ve o an alılar mem- uğradıkları zayiattan fazla olmuştur. . . " 
'ı.."~· t.akib etti. leketlel'inin emniyet ve bitaraflığının Bir nasyonal sosyalist olarak bü _ na ıthafen aılesl ta~fınd~~ avukat cına göre ''TUrkçe okuyub yazma dır. 
~;:ııı~~nt_~nda cebhenin diğer bir daima tehlikede bulunduğunu bilmek tün dünya ınüvacehesinde tekrar edi- Bay Y~da Alalof ehle Turk Hava , kursları,, açılmas1nı bütün teşkili.- Londr~da,. b~ ımla8mad~n duyul~n 
,~a~h'~tdl 0 rt Fransız tayyaresi, mu tedirler. Bu iki memlekette esasen yorum: Hel' şey mümkündür. Teslim ~~ru~ıle_ Kı7.ı.la~ ~ur_umu~a beşer • tına emretmiştir. mcmrıunıyet.ın ızahına gclınce Berlın, 

""' e d k f ·b ·I 'k ·1: ed·ı · t" H 1 .. - . . yuz lıra ıhd<t edılmıştır. Türk Ha,·a ld b" t f · d b 1 ktad . •'1,:-~ tn· • o uz Alman tayyare- se cı eı ı ı an ı mış ır. o anda olmak usla. E.ger bana harbm belkı . Bu kurslara 18 yaşından yukarı, şu yo a ır c sır e ıı ıınmn ır. 
~~""lth ... Uru ekkeb bir kuvvetle mu _ hükfımcti memleketin bazı kısımları - üç sene süreceği söylenirse cevabım Kur~~m ve Kızı~ay bu habıyete te- k b'lm·yen kadın ve er- ı tngilizler, Yunanistana verdikleri ga· 

•- ""' e 1 d b k şekkur etmektedırler o uma yazma ı 1 • "d . 1 1 rd 
"lll\... çarpıştılar. Bütün Fran nı su a tm a ıra mış ve bazı mınta- şudur: Harbin müddeti ehemmiyet . · k k taı d 1 -ı ak Maarif V _ ranti en pışrnan o muşa ı .... • ..,CQ'ele • •• 1 k 1 d d .. fi . . • __ 1 e va ı aş ar cuınar e 

>~I\ , lı".r rı us erine döndüler. Bu a aı· a a or ı ıdar~ ılaıı e:miştir. sizdir. Almanya teslim olmıyacaktır. ğım. Yapacağımıı.: fedakarlıklar ge _ kfiletinin millet mektepleri progra- ...................... e,.. ... ,. ............... . 
~ I.~ <>Itnaa:~z askerleri, bir tanesi Y~ban~ı tayyarelerın ke~dı topra.k Bana diyorlar ki, lııgiltere üç sene- çer. Ehemmiyeti yoktur. Asıl olan za- , mına uygun bir şekilde okutulacak - 9\ 
lıJ.i;t\atı .uzere, para§iltıe atlıyan ları ~z~.rınden u?ması Belçıkayı tela- lik bir hnrb hnzırlamı~ bulunuyor. İn- ferdir. Hazırlıklanmız sayesinde bu !ardır. Sadakai Fıtır 
t'1Y<>r]a~~otunu yakaladıklarını §a. duşurmektedır. Bu su~etle gerek gilterenin harb ilan ettiği günü Ma- harbi l9H dc1dnden dahu kolaylıkla B kurslara devam edenlerden f _ 
~ il· · lJ'.?1~dnda gerekse Belçıkada halk reşnl Göring'e beş .senelik bir harb idare edeceğiz. O zaman Almanya . u a. 

~lıq dt-a Q lngiUz Mu\raffakiyeti huku~~~-rları tarafından yapılan bu hazırlığı yapmasını emrettim. Harbın körkörüne harbe yuvarlanmıştı. Fa- kır olanl_nrın ok~a . mal~melerı 
ta.ı ~~a ·~h~ !ı_ıgilterc, fskoçya ve teşeb~usun muv_affak olmasını te - beş sene süreceğini zannettiğim için ko.t senelerdenberi milleti hem manen HaJkcvlcrmce temııı edıleccktir. 
~~~, ı- ~o •ller.ı arasında dün, Ro- mennı ctmektedırler. değil, fakat beş senede teslim olmı - hem de maddeten "iktısndcn,, silah _ Cümhuriyet Halk Partisinin ehem 
~~ ~eletj r~e tayyareleri ile Alman Holandanın Aldığı TedoirJer yacağımızı göstermek için yaptım. landırdık. Size temin ediyorum: Bizi miyetlc üstünde durduğu ve takib 
tıı;~ ~b tasında hava muhare- Amsterdnnı, 8 (A.A.) - Havas: Tek bir azmin iradesi nltmda toplan- ne askeri ne de iktısudi sahada mat ettiği bu teşebbüsün mühim bir 

biı:bir Ulınu~ur. İngilizler tara- Entin bir mcmbadnn öğrenildiğine nuş olan 80 milylıoluk bir milletin edenıiyeceklerdir. Tek bir millet ye- yurd ihtiyacını karşıhyacağı şliphe-
kayıb olmamıştır. lngi- göre Holanda - Belçika sulh teşebbü- neye muktedir oldu(hıau isbat edoce- nebilir. O millet Alman milletidir. si7..dir. 
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kalar Şilpheye 

D•• d S R T .r•., • "r 'Z y f ., Cenab Şahabeddin merbuJIJ~ Or er ene 1%a l eVTlgln ı ayyare lı e ap ıgı "İstihza zekanın hukuku tabiiYeliV 
1Lra y Ettı·g., i Vesi- Hapı·s Yatacak Bir Sevahatin Hilıa)'esi dendir.,, sözü zekasına güve~ I O M .T 1 zekalarını, başkalarının veya ~ 

Y B L J. ~en Mayısın 12 sinde Jilbertin Bir kiğıd da pilota yazdım: "İs· tm sırtında bilemeğe bir hak_.,. 
eT lTGRmlyOTUU Bomontideki evine girip, kimse bu- kenderiyeye ne zaman varabilece- lhUm ettirir. Onlara bilmem rOJıll'" 

YAZAN ı R. YALKIN 

lunmamasından istifade ederek bazı ğiz ?,, şairlere böyle bir vehim ço~~~l'ill r 
. • . . . . .• .w. eşya çalan ve koltukçulara satarken Babacan adam gu cevabı veriyorı melidir. Bilhassa bu gün, ~1 P' 

- İşte padı§8}um, bu .. demi§ti. tn- zının b~ ~barlara kar§~ gosterdi~ ka yakalanan Vasll ve Teoloğusun asliye "Allah bilir, gidiyoruz itte.,, ramızdan çoktan ayrıldığı, F~ 
kar kabul etmez, tevil göt~ez bir yı~ızlıgı iha~etle ta:sif ve tefsır et- ikinci ceza mahkemesinde yapılmak- Ben de ona şöyle yazdım: "İyi am,.. med, Halil Nihad ve İbrahim ,t-
vesikai ihanet ve hiyanetlendir onla- ~ıı ve b.u v~il~ ile. sı~ast basımiannı ta olan muhakemeleri diln bitirilmil, ma, biz de bitiyoruz i.§te!,, din gibi evvelce bu vadide kalelll _..,. 
nn. Mütaleası, dainize humı olmağa bır hayli çe~ştirmışt~: Bu arada, .. Da- karar tefhim edilmiştir. Vasille Teo- Nihayet öyle bir an geldi ki, her- riltenlerin sustuğu bugün, gerek_..

1
.,. 

bile liyakatleri bulunmıyan o garaz- mad P&!&yı özUrlü gorerek ve goste- loğusun cürümleri dinlenen şahidler kesin gözleri boş gaz tenekesine dl· sur, gerek manzum hiciv, h~ 
kar bedbahtların bütün mahiyetlerini rerek kabine azalarmdan ~ ve delillerle sabit görilldüğünden her kildi kaldı. Bende derman kesildi. mizah eserleri verenler adeta 
bir hiyanet sahnesi gibi, nazarı hüma- ihanet. ve bazılarını da gafletle ıtham ikisi de dörder sene birer ay hapse Hemen akıl edip çantamı açtım ve . edilmelidir. 'tlfl' 
yunları önüne serecektir. bu .. T~l - etmişti. . . . mahkum edilmişlerdir. içindeki nefte ipekli havluYu çektim, Hakikatte ise, yazık ki, bazall • 
zülden müneu.eh ve metın bır ıtikad . ~~beyncı, ~ol~anın bu delılı ve Bir hırsızın mahkOmlyetl çıkardım. işte o kadar.. akis oluyor. Mizah yazıda edeı:;.. 
ile mutmainim ki, bundan böyle ga - hilccetli ıhbar ve ıddıalan .k~rşı~da, Sultanahmedde aşçı Alinin 10 li- - Nasıl işte o kadar doktor, hav- tın, resimde san'atin, sahnede yd• 
razlan ile faziletleri karartan bu gi- kı~~ bozarmış, pek tabıidır ki, e - rasile yUz liralık kadar eşyasını çal- luyu ne yaptın? şanın değersiz bir ~kli addol~ 
bi den ileri? l.ayık oldu~ları ~ezaları f endısıne kS:şı ç.ok da mahcub ol . : maktan suçlu olarak adliyeye verilen Filozof birdenbire, anlayışsızlığı - Halle ta en evvel ~eğe, eg (J'P' 
bizzat yedıhümayunlarıle venlecek - ~uştu. Vah~~ettın:w.Mollanın kendi Nazifin muhakemesi dün Sultanah- ma sinirlenerek köpUrdU: ğe mütemayil oldugu hald~: 
tir. sıne karşı g~terd.ı~ bu sad~~at .ve med birinci sulh ceza mahkemesinde - ... Ne yapacakmışım, pantalo- igtirakle mizah kabiliyetli ·~.A 

Molla, artık susmuştu. Ellerini göğ- merbu~iyet!nın nıükafatını,. bır mik- yapılmıştır. Hakim Reşid, şahidleri numun içine iyice yerleştirdim olu:,> Rıza Tevfik ve reftkuı soytarı, maskara, paskal ~ 
süne kaw§turmuş, sunduğu kağıdın d.~ .. atıye ıJe beraber ?t:btlvl~e~, dinledikten sonra Nazifin suçunu sa- bitti. Gel gelelim, yedi saat sonl'&Jra insan benim sözlerimi kalp akçe ldeti tezyif ediyor. Büyük~ 
okunmasını, sadır olacak cevab ve turl.u ttirlil tevecctlh ve ı t a a~ ab o- bit görmüş, 6 ay hapse mahkfun et - İskenderiyeye vardığımız zaman tay- gibi kıymetsiz ve manasız bir dere- riyette, güldüren adamın, ~""6..-__..dlt 
iradeyi beklemeğe . koyulmuştu. Solu dedıkten .s?nra, kaşlarını ~atara aş miştir. Nazif derhal tevkifhaneye yareden çıkabilirsen çık ... Emir Ab- keye indirmek istese ve gece gün- kine neş'e verir~en, ~~. ~ • 
ilerisi~de elpençe divan dura~ .başına- mabeyncısıne bakmış .. 'V_~· . . gönderilmiştir. dullah işi sezmiş, katıla katıla gülü- düz düşünse bundan fazla muvaffak kendine_ ka~!Jl ~~etsizligı ~· 
beyncı Paşanın arasıra kendisme çev- - Paşa, Pa.şa. Hcpımız gaflet ıçın- 1 RUfV&t maznunu zabıta yor ve soruyordu. I Fak t .... 1 . . be w ._ bah telakkı ettigı zehabı uy .,jf(lf' 
rilen bakışJanndan fırsat buldukça deyiz. Memlekette olup biten şeyler - "Ne oldunuz beyefendi?,, Ben de 0 amaz. . ~ şıır enmı genmı İtiraf etmelidir ki pek az -~tfflıJ 
da, hünkara doğru seri bir nazar fır- den kimsenin haberi yok, mUteessirim 1 memu .. unu~ muha~ame81 ellerim kalçalarımda, sünnet çocuğu y~~~~" bır cı:.ettenul~.e ~~ksı~l~~ kendi kendine güler, daha d~,';a. 
!atıyor, kağıdın hünki.rda uyandır - bundan Mollanın da bu hizmetinden 1 Tophanede, nobet mahallınde rUş- gibi yürüyerek. "Olan oldu efen- ç~ u, on ar ıraz l" uvvdu~e~a gl~s kendi kendi ile istihza eder. ~;. 

· kkil ed t ld w ü ·· h d yapıl- · terıp acele etmeme ı ve uşunme ı - . ez-dığı tesirlen araştınyordu. dolayı çok memnun ve teşe rem ive a ıgı ve c rmu m;ş u ı dim!,, diyordum. . . . . . . . . ren, muhatabın aczı, kusuru v ~ 
Vahidettin, Molladan aldığı kağıdı yunum doğrusu. Kendisini saray oto- mak üzere iken de aldıgı parayı yu~- - fskenderiyeden Kıbnsa yine dır ~ı .be~ı~ gıbı ~na dılını her. şe~- lüdür. Gülen de gururumuz. ııaI d'o• 

!ikkatJe okuyor, okudukça da mer - mobıli ile konagına gon erınız ve şım ~~ 1 ıası e suç . . tayyare ile mi gittiniz doktor? . . . ' mizah haddi zatında Nas fr ak · · w ·· d · · · it w "dd" ·ı ·lu olarak asliye bı- den ıyı bılır yetmış yaşım geçırmış reddiJl p · 

1ı bir tavır takınıyordu. Sinirli insan- di bana sadrazam Paşayı çeğırttın - rı.ncı ceza mahke~esıne verılen ~le· ı _ Deli misin sen? .. Yedi ceddime bır ıhtıyar, ne olursa olsun, . battl canın bir nüktesi gibi fenaıarın 8:,. 
tar gibi, vakit vakit kaş ve gözlerini nız. ıdıye zabıtası se~rusefer memu~ Fu- ltövbe ettim bir daha binmeğe... ~~~ olsun ve sayıklasın, yıne bu nalığın sırtında bir kırbaçtır. ot' 
oynatıyor, alnını kın§tınyordu. Ki - Diyerek, haremi hümayuna çekil - ad hakkın~ venlen alt~ ay hapıs ka- , _Peki doktor, şimdi, aylığa falan turlu hatalar yap.m~, yapam~~· ~n makat ve belihat gibi malum;:..... 
ğıdm nihayetlerine göz gezdirdiği sı- mi§ti. ~n Temyız. m~kemesınce Fua~ le- lhalel gelmeden 1stanbu1a dönebilir- ~u hatal~~ kendı lısanım~, ~ .~ - vi 8.nzalar mizah mevzuu. o=.A~ 
rada çehresi biraz sararmış, dudak- ... hıne nakzedı~mış, b~ d~vanın yenıden siniz, fakat yalnız tayyare ile seya- ~ım~~ d~, kırk yıldan~n bıldıgım Mizah kudretini, ruhi ih~~ 
lan ditlenmekten morarmı§tı. Kirpik- 1335 yılı temmuzunun 3 üncü ve çok riiy~tine aslıye binncı ceza mahke- lhat etmek şartile deseler, ne yapar- ıngılızce ıle al~mış senedır konuş~u- muzir zekaların doğurduklal'l. ---"> 
leri ürpererek yavaı yavq kalkan ka sıcak ve sıkıntılı bir günü idi. Aydın mesınde tekrar başlanmıştır. dınız? ğum ve yazdıgım fransızcada bile kusurlarda, cemiyet bozuklu~ 
paklan altında parlıyan ve bebekle- halkı ile civar köylüleri hep tarlala-ı Dün, mahkeme Temyizin nakız ka Durdu, düşündü, göğe, denize, uf- yapmamışım. . 1 bulur. . . b"' 
rinden hıra ve hışım fışkıran gözle- rında ekin biçiyor, demet bağlıyor - ranna uyduktan sonra, iddia maka- ka baktı ve bir çocuk gibi boynunu Biltiln tenkıdlere ~~vab ol~cak su: Söze daldım gidiyorum. HicVl•_.-
rini Mollaya dikmi§li. Homurtulu ]ardı. Herkeste _bi~ ne§eeizlik sezili- 1 mı evrakın mUtaleası~ı _is~e~iş, mu- bükerek dudaklarını oynattı: ~tte. im hat ve tafsılatı havı e~yce zeJi, mizahı böyle nazariyatla jf JJO-
bir sesle: yordu. Genç ve ihtıyar, kadın ve er- '! hakeme, evrakın tetkıkı ıçın başka. _ o zaman binerdim! bır rısale hazırladım, bastıracagım. ye kalkmaktan ne çıkar? GeUniSt:J)IS'ıt 

- Molla, demişti. Hakikat midir kek bütün halk durmuyor, dinlenmi- gUne bırakılmıştır. öyle hüzne büründü, öyle daldı, ?~ad~ ba~ şiir~e~~~ yalnız k~i!.e seyin Rifat'm "Dınltılar - S~ ... f'd. 

bunlar?.. yor,. h.a~t~ konuşmu~o~ birer _maki- lrz dUfm•nı (!Oltan öyle bitkin bir hal aldı ki "bunu ne- ıt.ıbarıle kı~lerın sozilne ~~ıgı- ını okuyalım. Daha kolay ~, 
- Elbette padişahım. Hem de da- 1 ne gıbı ışlıyorlardı. Bıçıyor, bağlıyor, mahkOm oldu den sordum?,, diye UzUldUm ve bahsi nı arzedecegım ~~ ba~ §ıırlerın .~e Hüseyin Rıfat, monoklu ile, ~: 

inizce isbatı ve delillerinin iraesi her demetleri topluyor, köylerine ya da D"" t ,,_,..,, k d 1 b" gu··n hemen deği§tirmek istedim. mutlaka meslek ıtıbanle, mezheb ıtiw nın başına geçmiş, bakınız ne 
or ......-9 ay a ar evve , ır , ba ·ı ilşte k h i ~ 

an için mümkün olan ve onlarca da şehre yakın yerlere taşıyorlardı. kırda Ali kızı Duduşun üzerine atı- _ Şiirlerini beğenmiyenlere ne . rı ~ ~ua~en, m . re ve ~s. bir emre ne de t.ehdide ı.-1..-
tevil ve inkarı hiç bir veçhile kabil o- Aydında göze çarpacak bir sessiz- ' .. u_ bbü .. d diyecektin doktor? bır dil ıle soylenmest llzım geldigını Ne • --__~ 

. . . larak ırzına tecavıu. teşe sun e l · d tarif ed w. eynu1-::.... 
lamıyan hakikatlerdir. lik: t~alık v~rdı. Şeh.nn gerı alı~- bulunan çoban HUaeyinin muhake _ - Haklıdırlar, derim. e • ecegım · . gündüz • adım sevk ": 

_ Bu raporu yazan adamına bu dıgı gilndenberı mukabıl kuvvetlenn . _ hk . d du··n _ Hani haksızdırlar diyordun Ben aşık tarzında bır şey yazarsam ~. Y t _s.r_ pe, 
. . . . . .. mesı agırceza ma emesın e A-·kl · d"nd ··ted be · • sazla, - : _ _,. kadar emin misin Molla?.. tekrar taarruz etmelerı ıhtımalını goz . t d"l . f doktor? -.g& ann ın ı e o en rı ana- ardım da pr 

_Elbette padişahım. Makamı sal- önüne alan ahaliden bir kısmı, biribi- ın a?. e ~ ~ış ır. .. _ o halde hem haklıdırlar, hem nevi ve itibari bir ~kil almış olan Anladım altmışa ' ' 
0
.,.., 

tanat ve hilaf etinize sadakatle melfıf ri ardına şehri terketmişler, dağ köy 1:1~seyının Du~u§Un ırzına ~~cavuz de haksız ... Haklıdırlar. Çünkü bugü- 1 Uslübu iltizamen taklid etmek usul- ~ ~. 80 bit _. 
bir bendenizdir. lerine, Menderesin karşı yakasına, ettı~ı, a?cak, bagı~ası ve muman~- ı ne kadar benim imzamı taşıyarak den olduğu için taklid etmişimdir. Bakmışım &lemin ahvaliD~ pe! 

.. · ·· ,., d k"" ·· u b k"l · 1 atı uzerıne tcşebbusU nakıs kaldıgı . . ı Yoksa bu mebhasde dı'yebı"lı"rı·m kı" · g Vahidettin, biraz duşilndükten son .m.en eres oprus aşına çe ı mış er- . .. . meydana çıkan şıırJer, şunun bunun . . . • . . . ' . ÇfJ" 
ra, baş mabeyncisine hitab ile: di. Orak mevsimi olduğu için gönill- ~bıt g~ril~er~k, 3 sene hapse mah - elir.Je kalarak öyle perişan bir halde ı benım gı~ı ~.n .. m~enı ~ıllctlerın lı - Tek göz deyip te geçmeyiııiJ· ~ 

- Bak Paşa, demişti. Kafkasyada lü ve zeybeklerin bir kısmı da, da- kum edılmış~ır. ~:ızı ~~bl~rden. ~0: ı tab ve neşredilmişlerdir ki, itiraf e- j sanın_ı,. k~lturunü, edebıyatını,. fe~ - kü Hüseyin Rifat iki gözünün b~ 
olduğu gibi bir de Aydın vilayetinde, vet vuku unda tekrar gelmek üzere layı,_ bu hapıs mudd~tının uçte. ıkısı derim .onları bizzat ben de beğenmi- ~-fesı~ı laakal kırk senedenberı bu - pertevsiz adeseli, bir monokl ta1' I' 
bazı türediler bir hükumet tesisine köylerine gitmişlerdi. tenzıl. ol~n~~ ~urctıle cezası bır se- yorum. Hele son tabı öyle galiz hata- yuk. bır şevk. ve muhabbeU_e te~~bu hayata "tek göz,, le değil "Uç gô"' fi 
kalkışmış.lar da ~aberimiz bi~e Y?k· I . Vakit ~ğl~yi bir~ geçiyo_rdu. ~~- neye ındırılmıştır. IarJa dol~ olarak çıkarılmıştır ki, bu, etmış. ol~.n .. bır ada~. kendıne şıırde bakmakta_dı.r ve ~u suretle baY~ • 
Hükümetin bu kustahhktan şımdiye rın garb ıstıkametındcn telaşlı yuru- • M • beni de acleta kılıktan kıyafetten felsefı, buyuk ve mıstık meşkler ara- hayatını ıyıce gormekte ve k• 
kadar haberdar olmaması, teessür ve yüşlerle Aydına doğru gelen köylüler, Bir oruçlu fenahk çılrnrmışbr. mağa tenezzül ede~se onu Aşık ö- maktadır. İşte misali: ---~ 
teessüfümü mucib oldu doğrusu. mukabil kuwetlerin ilerlemekte ol- • d • Meı;elii ben· mcrden, Karaca oglandan aramaz. iJeP"" • . . . geçır 1 ' Hulasa V&kı'a till-i menhôsumwı ._..,,,,- • 

Yaver Paşa, bu tanzh hıtab karşı- dukları haberini getirmişler, ortalığı Ey Rıza takat yok hakkı inkôra ··• .. .. . Nabzım attık a felaket ÇUi'-:....; 
sında ezilip büzillmüştü. Çekingen velvele ve telaşa vermişlerdi. Biraz Unkapanında Yeşiltulumba me:t - Sen mahrem imi§sin didarı yara . Bahçe kap.ısının on~de duran bır «: dan_, 
bir tavırla kekeler gibi: sonra gelen bir zabit süvari keşif ko- danında 72 numaralı evde oturan . w. .. lilks otomobılden ellerınde mayola - A • • _._ 

H·1~& h k"kat bı·r QOY olmasın lumuzun da gerçekle<>+irdigıw· bu haber Kadri Pangaltıda Ergenekon cadde- Dedıgım halde, onlar şoyle yazmış rile, tanıdık Uç genç ve güzel kadın Till'ım yok ıse de servet'i ...Adi 
- ı ıu.J a ı y- S" • d" d""kk. d lardır: . . k b" v • ,._.--.4" 

ad' h b d mişti Gerçi o ha- bir şimşek hızile şehre ve tarlalara sındc Mar ırosun aşçı u anın a ındı ve şen, şakra ıze dogru ıler - .2 ... •ı ,...,. 
P ışa ım u, e · ' b" d nbı"re bı"r fenalık geçiııırı.ış· sıh Sen mahrum im lıı.~n... led"l r Girdiğim mecll&e bin han-- ~I valide, işgalden müteessiren siliha yayılmış, halkı ayaklandırmıştı. Ev- ~r ~ . . • - ı ~ ı e · e)ıeP"'" 
sanlan ve nzayı padişahileri hilafına terinden toplıyabildiklerini alan aha- h~. ım~ad otomob~lıle hastahaney13 Başka bir yerde de ben: Filozof "HulaM... lete geldiler!,, yas . IJI 
bazı cür'etkirlıklarda bulunanlar... li Menderes nehrinin cenubuna doğ- gonderılerek tedavı altına alınm~ş. - Sevdinıdi bir zaman seni... diye sözünU bitirdi. Pek muhtelif mevzulara d~ 

Said Molla, hırçın bir tavırla baş- ru, gürültülü bir sel gibi akmağa tır. Yapılan muayenede, . ~adrının Diyorum, fakat tabi şöyle diyor: - Neye yarar, dedim, bunlarla kıt'ayı havi olan bu eser bin di ~· 
mabeyncinin sözUnti kesmiş ve: başlamıştı. yor~nluk ve oruçluluk tesırıle fena- §imdi Kalamış koyunda olmalıydın! .. sek te her halde okuyanlar~aJl • 

laştıgı anlaşılmıştır Sevmedimdi bir zaman seni.. w k dı - Affedersiniz siz onu paşa hazret Taarruz edecek kuvvetlerin henüz · Elile agzımı apa ve: san Uç "handei feyyaz,, ko ~--.Jlf/I 
Tr.my.y..ı.an dUc-tU lcıte bunun gibi bir sürü haltlar... s s dedı· cıu b" l~L • yi __...-leri. Muhatabınız ve abdi ahkannız, mikdarlan ve hakiki taarruz istika- u T ".# - u ·· ' y ır IU..lza neş e _ ........ --·· .. --•••• 

.sıhhatine emin bulunmadığı, delil ve metleri bilinemediği için, fırka ku- Sakıb oğlu İzzet, 600 numaralı Be- .~iirle~i~i bu şeki~de görenler, de- zehretme bana!.. TEŞEKKÜR 
vesikalarına malik olmadığı herhangi mandanı miralay Şefik Bey, birçok şiktaş tramvayı Tophaneden geçer- dıgım gıbı onları begenmemekte yer- KANDEMİR ~ 
bir hususu emsali misillft zatı hazreti efradın orak için köylerine gitmeleri ken basamaktan düşerek başından den göğe kadar haklı olabilirler. Zi- S O N Vefatile bizi matemlere gar:~ 
padip.hiye arzetmek gibi bir denaeti dolayısile, bütün mevcudu bir müf- l yaraJanmış, Beyoğlu Belediye has - Meziyetin uzun hastalığınd~ 
kabul edenlerden değildir. Teessür ve rezeye bile küayet etmiyecek kadar tahanesine sevkedilerek müdavatı Radyo gUrUltU•U He Yeni bir Blzana mUzeal sini sık sık yoklıyan, cen yuP i' 
teessüfle tekrar ':rzedeyim ki, hUkft- azalan milli kuvvetleri, binbaşı Hacı yaptınlmıştır. mUcadele kuruluyor bulunan, ebedt gaybubetini d~~ 
met teşkili teşebbilsü vakidir. Müte- Şükrü Beyin kumandasında olarak, Rezalet Ç!karan ••rho' KahYelerdc, gazinolarda apartman Müzeler idaresi Ayasofya cami" . telgraf, mektub, telefonla ve~ 
şebbislerin başında da Muğlanm mu- mukabil kuvvetlerin ilerlediği garb Samatyada Tramvay caddesinde ve evlerde çalınan radyolann çok bahçesinde Bizans eserlerinden : ile veya çelenk göndermek~ 
t~amfı bu~unmak~adır. Delil ve ve- istik.ametine göndermiş, . kendisi de 5 numarada oturan Hüseyin Hilmi gürültü yaptıkları malfundur. Son 1 rekkeb bir açık müze yapmağa karar taziyet eden muhterem dos ,. 
sıkasına gelince de ı§te... Telsıztıelgraf sırtlanndakı müdafaa Fatih - Taksim hattına işJiyen tram- günlerde bu tar?..da yapılan şikayet- vermiştir. akrabamıza ve matbuatımıza 

Demi§. Koyp.undan çıkardığı ikinci mevziinde bulunan kuvvetlerin yam- vaya fevkalade sarhoş olduğu halde lerin fazlalaşması üzerine Belediye ı Müzeler idaresi tstanbuldaki bütün kür ederiz. ~ 
bir t~m~ da başmeb:nc~ ~line na gitmişti. O esna~a, taarruz eden ~in~iş ve ~tikli.l caddesin~e biletçi Riyaseti bu hususta icap eden ted. IB.izans eserlerini tesbit ederek Bele- Tedavisi !çin elle~?de°: ~ 
vermışti. ~ekrar, hün~aı:a hıtab ı!e:. kuvvetleri~ ~opyatagında bulunan az ile bılet__ yUzunden kavga edıp rezalet birleri kararlaştırarak daimi eneli _ ldıye marifetile Ayasofya bahçesine hattl muh.~lı yapan mudaVJ erli fi 

-. Padişahım, demişti. MUsaadeı mevcudlu ıkı taburumuz arasında te- çıkardıgından yakalanarak hakkın- mene tevdi etmiştir. Daimi encümen lnaklettirecektir. Bu hususta Belediye lara, konsultasyona gelen ! "Şii' 
şehnyarile~ ile b~abeynci paşa ku mas hasıl ol~uş'. ~iraz sonra da mu- da tahkikata başlanmıştır. gürültünün hangi derecesinin kanu- ile Müzeler idaresi arasındaki mUza. ecnebi profesörlere, ortak0Y 
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lunuz, takdim ettigım bu mefsedetna- harebe geregı gıbı başlamıştı. -·-- i il t 1 . ld w 

1 
kereler neticelenmiştir Yurdunun sahibi doktor AsJ'ltl -~_;of 

meleri okusun da manızatımın d i K d 1 f 1 rl d n cezayı m s e zım o ugu mese e - . ensul>IP':"-
. . . erece O sırada, Hacı Şükrü Bey kuman- ara en Z ••ere n e sinde müşkülata maruz kalmış ve bu- HALKEVLERINDE: ve müessesenin bütün m t.f" 

sıhhat ve hakıkatine muttali olsun ... dasındaki milli kuvvetlerimiz, Kızıl- ak•akllk . . ve bilhassa profesör Akil )ı{ub p· 
Bunlar, hükfunet müteşebbislerinin caçamın yan tarafında ilerlemekte Karadenizde çıkan batı karayel fır n!1 bır mtııkytast buklunmbamıştır. Va- Konferana doktor Ekrem Şerife ve doktor ff 
orada gazete namile çıkarmakta ol "k b" .. .. . zıyet zap u aca za ıta memurla- w ~ . . - ı en, ansızın, taarruza geçen ır kol 

1 

tınası yuzunden vapur seferlennde . . Beyoglu Halkevinden: yan İffet Onur'a sonsuz ş 
duklan paç~vralardır. ~~ I&- ile karşılaşmıştı. Yirmi kişilik bir mUf bazı aksaklıklar olmuş ve Karadeniz- rının ıçtıha.dına bırakılmıştır. Ha -

1 
_ .. . minnetlerimizi bildiririz. 

haneyi muc~b .o~a~ak _uzere bırden rezeyi mülazim Kadri Beyin kuman- den seferden avdet eden vapurların zırlanan talım~~ame yalnı~ ra~y.~l~~ 18 9/11/9~9 ~rşembe gunü saa~ . . . • . a. ]la 
arz ve takdımını munasıb bulmamış- dasında olarak, ilerliyen kuvvete kar- birer gtin rötarla limanımıza gelecek- ra mahsus degıl, her ııevı gurultu . .30 da. Evımızın Tepebaşındakı Zev~ı. ~akı N~red~~n .. Y, ltt 

tım. ıı bırakmış. kendisi de mü~eb.aki ku~ leri anlaşılmıştır. Buna göre evvelki yapan vesaite şamildir. ~;~~i~z S~~~~sı~~:f~:J::t .. ~~e~~ Valıdesı: Lam1a Çııru~ 
Molla, gördüğü itirafattan nihayet vetle Derekuyusuna gelmıştı. Vazı- gün limanımıza gelmesi beklenen Hilmi- Sh kt.cl otobU• tısadı mı .h "kt dı .,,,'il' 

derecede Şı·marmıa padı"aah huzurun y ti h b" ı f f 1 1 • cı an ı ısa mı?,, mev-
111 
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':l• ':l - e emen ır rapora ırka kuman- Mersin vapuru dUn akşam geç vakit 58 •r er zuunda ··h· b" k f · -·-....................... oıJI" 
da bulunduğunu unutarak·adeta şah- druıına bildirmiş, kuvvet istemişti. gelmiştir. Trabzon hattında bulunan Rami ile Sirkeci hattında işliyen ccktir. mu ım ır on erans verıle - Gökte kunetll obDJY~ 
~~~:b:u:~t~:C~e h~~~ey~ ~r: Birıı.z.~onra da, ."Bey?a~'.' nın Ovacık lzmir vapuru da bir gün geç olarak otobüslerin, son g·ünlerde cczalandı-i 2 _ Herkes gelebilir. Jetlerin yaşıyabilmeleri ıyi,,. 

mevkı.ndc de şıddetlı musademelerin yarın limanımızda bulunacaktır. nlması yüzünden otobüs imtiyazını mlş olduğunu bugün daha ~ 
duktan sonra, bu te§ebbüsUn ° ha - başladığı. h. a.berin_i göndermiş .• k.uv_.- Ege vapuru da fırtına yüzünden alan zat otobüslerini seyrüseferden mişlerdir. Bele<liye derhal tetkikata ~ş bulunuyoruz. Milli )la~ 
valideki Hürriyet ve İtilaf fırkası t t t 1 hakk d k dil - - ..... ~ 

v~ ye ış ırı mes~ . ın a ı egı- Poladhanede bir gün yattığından li- çekmiştir. Rami halkı bu yüzden başlamıştır. Raminin İstaııbulla mu- lıgunıza kuvvet ve ~ şubeleri tarafından defeatla bildiril- nı de tel tın t 
crar e ış ı. manımıza bir gün rötarla öbür gün çok müşkül mevkide kalmışlar ve va- vasalasıııı terrıın· ı·çm· ı"cap d b··- zorundayız. ___ _. mesine rağmen, fırka umumt merke- ( u ) e en u ~ 

evamı var gelecektir. pyeti İstanbul Belediyesine bildir - tün tedbirler alınacaktır • • ............. _ ..... - •• -
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~ ... ~ ~ ~ == ., ~------=- _: ..- ....=...... == = -· ~ - - - == 
e; =1.11':.•.: 5.-..· ~ -~· ~~ == -.........--- - ~J T;Pll :: -::z;.;:::ii~ ~ 

Ne ·b· ı·kt s d"" Net·ce - - l!I. ... .. '== = = = = = == = :E3 gı ı ı a ı ı .. ı== ~ ..... ? ~ ~~.- :.;-~~~.:;.e-::a=' !i 3 

~:. ~~e:~::~!~::, : ~ - i 
i.ktısacli ablukanın Almanya için ne es § 

gibi akisleri oıabmr? a Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN ~ Bunları derhal sıhhatle hesab ey- = ~ 
lemek imkansızdır. Zira Almanya - s= § 

nın ihtiyaçları ve servet menabiinin : ~· l • 1 k H kk d k • F •k • l •; nevaziyetgöstereceğivemuhtaçol- ~ ~ıt erın r a ın a ı l ır erı ~-
R - Bizim karı nerede kaldı Ha- K - Ben böyle şeyden anlamam, duğu maddeleri, bitaraflardan ne de- 5 = 

ti vat? vermem. recede elde edebileceği bilinemez. $ _ 40 - çok defalar teklif ve medhedildiği- masını tahdid etmek mecburiyetin- § 
li - Senin 0 şıfrıntı, yelloz, men- H - Kuzum hanım, carum hanım, Bununla beraber umumi mahiyette ~ İnsan kendi .. . t• . tahdid ni işittiğimiz yoldur: "Dahili kolo- :le kalacaktır. = 

debu_r karın da elinde turşu bakracı, bir adamın kanma gireceksin. bir fikir edinmek imkanı vardır. -- t . b" ·rzurb~ılir~e ı~ d W• • nizasyon,,. Bu öyle bir projedir ki Bu hususda karar vermeyi = 
a k e meyı ır vazı e ı se ış egışır. = 
r adan gelir, hamamın göbektaşına K _ İster kanma gireyim, ister Almanların harici ticaret istatis - == İn . t b" t il . k t ne olduğunu en az anlamış kimse- ~a tabiate bırakacak, yahud ::= 

oturur. tiki · ı ı hm 1938 d Al ~ san a ıa e aynı um.aş an ya- d · k ·· · b' ·· t · · canına, vermem. erıni e e a a . e manya, ...... ılın tı 0 "be • b" ah ler tarafın an medh ve tavsıye o- encıısı ır muvazene esısıne ça-
l{ d dah'l 1 - P amış r. şen,. ır m - Ü ki b . -- Aferin, bizim karıya.. H - Şu dakikada ölüyorum, bir Avusturya ve südetler e ı o - == l"kt B""t·· k 1 hlk tin 

0 
lunur. Akla gelebilecek en kötü za- lışacaktır. mid edelim u şım- ;;;;;:;; 

lI ;;;;;;;;; u ur. u un a ı ve me dah = - Bizimkiler de güzel, sarı peş- şeyler oluyorum. Ağzımdan nefesim mak üzere, 6051 milyon marklık it- 5 . . . . . . . rar1ara sebeb olabilecek bir yol- diki vasıtalardan a uygun va- ~ 
t
1
:mal!ara. bürünmüş, göbektaşına ge- çıkacak. halatta bulunmuştur. Şimdi bu itha- = bırunan melike8! bu ışı. o~d~ ıyı dur. sıtalarla vukua gelsin. Fakat o za- es 
ırle lAt k" d Alnı fazl ı=:;: anlar. İnsan dogan ferdın ınkışafı- ş·· h · k" bı·r topragı· n hasıla- man bu""tu"n kavı·mıer rnu··teessı·r o- = t;>r. .. K - Nefesin değil isterse canın a ye unun a, anyanın a • . d - up esız ı • 

8 ~ Sa ld Kı tac" vardır nıüşküJata maruz kalmaksızın ticaret - na mamalar çıkarmaz, ogurma tını muayyen bır" hadde kadar "O- lacaklardır. Halbuki şimdi yalnız = Gö - rı.g~e e · z ~ · çıksın yine vermem. = ~ = 
bektaşı bılmıyorum ... H:r neyse... H _ Karagöz, sen karından da yapabileceği memleketlerin iştirakle- keyfiyetine engel olur. Hiçbir za- ğaltmak kabildir. Fakat bu artma bu dünyada lazım olan toprağı el- § 

larll - İptida turşu yemege başlar- betersin. rine bakalım. Bunlar, Avrupanın bi- man ırkı düşünmiyen, yalnız ken- YB:lnız muayyen bir hadde kadar- de etmek için kafi derecede kuv- ~ 
~· _ . . . ? 1 K _ Benim karımın kusurunu gö- taraf memleketleridir. Bu memleket- 1 

- di şahsını düşünen insanın bu, ak- clır, namütenahi değildir. Binaena- vet sahibi olmıyan ırklar bu = 
B: Bızım. karı yemıyor mu. 1 rereğine evdeki karının kızının hali- ler arasına ne İspanya, ve ne de Por- 215 si usule nisbetle, daha insani, da- Ieyh, bir mi.iddet, kıtlık tehlikesi derdden musab bulunuyorlar. Çün- ~ 

deh - O senm şırfıntı, yell?~· men- j ni gör kerata. "Tokadı atar, Hacivat tekizi ithal eylememek lazımdır. Zi- i:=: ha adilane görünür. Maatteessüf, olmadan, Alman kavminin nüfu- kü ahval o merkezdedir ki, dev- 359 
ur kaı·ın da turşu almak ıçın bak- . . 1 Sen gidersin de beni lofca ra İngiltere ile Fransa, bu memleket- ~ neticeler tamamen biribirinin ak-ısunun artmasını toprağımızın ha- rimizde, el'an istifade edilmiyen. ~ 

raca ~lini sokar ... Benim işvebazım, 1 ;~e~İ~ mıhlamazlar pamuk ipliğile lerin Al.manyaya yapacağı ihracatı ~ sidir: ı sJlatımn artmasile telafi kabilclir. muazzam ve geniş topraklar var- ı 
nazenınim bunu görür görmez iğre-1 ~ sb -ı 1 be' d k"li "d kontr~l edebilecek vaziyet~edir. 193~ Tabiat insanları evlad yetiştir- 1 F'akat ihtiyaçların umumiyetle n~- d~r. Bu. topraklar istismar edilıne-
~ir .. hemen turşudan elini çeker. ç ag amaz ar, n e çe ı r gı e- senesınde bu memleketle~ın heyetı ı== mekte hür bırakmakla beraberıfus adedinden daha çabuk arttıgı yı bekliyorlar. Bu toprakların ta-

l{ - Bir bakraca kaç el girecek? rim. mecmuasından, Almanya, 2. 776 mil- ~ zürriyetlerini gayet çetin bir im- 1 keyfiyetini hesaba katmak icab e- biat tarafından gelecek zamanlar- 1 
b· ll - Karşı tarafta kurna başında İdgehte ''ar.ılım dolaba dilber sey- yon ı:ıarklık if:hala!ta bulunm~ştur. § tihana tabi tuttuğu - adedleri faz- der. lnsan1arın yiyecek, giyecek i- da muayyen bir millet veya. ırk i-
lt emzikli hanım yıkaruyormuş. Se- tYanı % 46 nısbetınde). Bu nısbet, == 1 1 f dl .. d g· itibarile ihtiyaçları seneden seneye çin tahsis edilmiş bir arazi gibi ==ı. n rine . . . = a ge en er er ıçın e yaşama a ı ~ 
ın o şırfıntı, yeJloz, mendebur ka- A • • bıtaraf memleketlerle tıcareti halele 55 1~ "k 1 k . ·ı· .. t"h b ·ıe artıyor. Artık birkaç yüz sene ev- muhafaza edilmiş olmadığı da mu- ~ 

rı Bakalım a.yıneı devran ne suret ~. . . bl k := ayı o ara en ıyı erı ın ı a ı . • . . . . ~ . _ 
~Şapur şupur turşu yerken imren- .. . ugramazsa, Almanya ıçın a u anın e 1 b 1 ıhaf tti •. ve velkı eslafımızın ıhtıyaçlarıle bun- hakkaktır. Bılakıs, bunları almak ~ 

knış.. gosttmr. ehemmiyeti % 56 olacağını göster - ya ~!z uhn farı mt ·raz.a. eb gınl ıarı mukayeseye imkan yoktur kuvvete ve işlenilınesi için elzem a . = nev ı mu a aza vazı esmı u ara · = 
l:{ - Karımın turşu yemesine ben mektedır. d... h ld . .. . . t .Bunun için, istilısaldeki her teza· faaliyete malik olacak kavme nam- §1 

de iın k" "Şarkı ile Zenne gelir.,, S . ü ll'k "lk dd 1 e ver ıgı - a e ınsan zuırıye ye- 1 •• •• "'f b" .. d fırtı d ld • il h . d. = 
ll ~~~:~ ~:ü~~r:U:ır, ı~~nin Makamı: Acem Küreli aid ~~~ı: ~:: ~ah~ şa;:u :;r~ ; ftişktirmt eh keyfiyektinbi·ı tb~hddidfedder; ı ~:::ı.':. :~ıaU:i~et ~er~~~~ düşün~ ze T:bi~g;i:a:r ~~~u~~r tanımaz. -~ 

0 "'ırf d b k d k tt· · b dd 1 d" k" = a a ' una mu a ı' ır e a o- ı b" dir H O ı ahlAkl ·· .. d 
t 'i ıntı, yelloz, men e ur arın an a ır, zıra u ma. e er ır ı . _ _ ·mek çılgınca ır şey . ayır, , canı m u arı yer yuzun e """" 
u Sen şelıi nazik edasın ey peri - h hı-k hasma olur --
·. rşu ister. Ne cevab alsa beğenir- Almanyanın silah ve harb malzeme- =: gan er ma u -u ne pa ~ - 1 toprağın fazla hasılatı insanlcrın yanyana koyar ve kuvvetlerin ser- ; 
sı 1 Ben senin meclfi:bununı ~oktanberi ~·-~ ı ı f t lışlr 

n · .si için duyacağı ihtiyacı karşıhya - _ s~. o ~un m~ ıa aza e mege ç~ . · 1mütehakkim ihtiyaçlannı tatmin best faaliyetlerini seyir ve tema-
l:{ - Dur bir düşüneyim! Hayli demdir gezerim bon serseri caktır. Bunların kısmı azamı da deniz r::::ıı ha~i ıra~emn ~u suretle tashı~ o- için kullanıldığı sözü doğru de- şa eder. Cesaret ve faaliyet husu- =a 
l! - Canım biz bunu bedava al - Ağlamaktan kalmadı çe~mim teri. aşırı memleketlerden. geliyordu. Al- ~ na ınsanı o!dugu kadar da akılane ğildir. Fakat tir tarafdan azami sunda en kuvvetli olan tabiatin ~ 

llladık.. demem.is mi? man sanayi maddelerinin ithalatı = görünür. Bu yeni noktada da tabi~ bir tahdid ve dig· er taraf dan ga- sevgili çocugu· o necib yaşamak ~ 
17 - İştiyakın canıma kar eyledi ı- 1 = 

l ıı.. - Aferin karıya .. latifeden an- 1938 de, 1.991 milyon markı bulmuş- -= ati yendiğinden, tabiatin kifayet- 1 yet çalışkanca bir gayret farze- hakkını elde edecektir. §! ar Başıma dünyayı zindan eyledi d 1 ==-
vessel!m... Canü dil nakdini hep gar eyledi t~ .. ~albuki teması muh~~za ede - ~ s~z~ğini isba~ ettiği~den o ayı se- ı dilse bile yine arazinin icabı ola- Bir kavim "dahili kolonizasyon,, ~ 

li - Ne latifesi. .. Kadın kuzum.. . Ağlamaktan kalmadı çeşmim. teri. bildıgı memleketler kendisıne 447 ı= vınır. Adedın hakıkaten mahdud rak son bir hadde muvasalat olu- faaliyetinin içine kapanıp kalır ve § 
~a.nını •. bir parça yediğiniz turşudan milyon marklık yani % 22 nisbetinde . kaldığını, fakat ayni zamanda fer- · nacaktır. Mümkün olan her türlü öte tarafdan dicrer ırklar dünya- e: 
veriniz der. O hiç oralarda değil, ye- "H . Z . k . bir ithalat seviyesi temin eylemiştir. din kıymeti azaldığını Ehi Lemye- mesaiye rağmen, bir zaman gele - nın gı"ttik"e dalı~ geniş sahaları il- ~ 
itle~ acıvat ennenın arşısına gelir,, • 0 . - t b' 1 - . t k" . .b. = - "' c:: 

ge devam eder. H M 11 h h k f ıger a ır e, eger vazıye es ısı gı ı E3 zel'in o küçük maymuncugu ancak cek ki artık topraktan daha fazla zerine yayılırsa, doğumlan ihti· § 
l:{ - aşa a anım ızım sa a d d Al . d == . .. lı d ed 1 - . k ~ kal ;ı;:;:;;. - Pekala eder. ld' . evam e erse, manya sanayı ma - == istemiye istcmıye muşa e e er. mahsul almaga ım an mıya- yari surette tahdid çaresine mü- :::;;ı 
l{ ge ınız. d l · "th ı · t d ot 78 · · k b 5 -

- Neden? z All h t 1 H . t ç 1 e en 1 a a ın an ı0 mı ay e- = Çünkü asıl tevlid melekesi talı- caktır. Ergeç meşum ve mukadder racaate mecbur kalacaktır Halbu- !i15 
• l{ -:- Neden olacak? O da senin b" A- b. a emande 

0 
k. acıvkaed. e e: decektir. Ayrıca bazı maddelerden ;;;;;;;; did edilip de doihım sayısı azalır a- 1 hatime bu olacaktır. Kıtlık iptida ki dig-er kavimler sayı . itib~le ""- §1 :aklia· . _ ı. ca a aramız an ara ı mı h t . .1 hr 1 k ;;;;; b • • ~ 9 ., ını yapara:ıt,,. işvebızm, na- g çt·., ç kt be · .. tik ~ ernen amarnı e ma um 0 aca ve = zalmaz - en kuvvetlUerın ve en zaman zaman, fena mahsullerden, galınakta devam edeceklerdir O i «_,tıi•» w • • • • • • e ı . o an rı goz m uyorsunuz. r k k k b a == ' . . 

uı.n yaptıgı gıbı ıptida ımrensın, H Ne .. b t f d' M mese a pamu ve auçu u ara a = sağlamların payidal:' kalmalarım ilh .. sonra meydana çıkacaktır. kavmin eli.· altındaki saha ne kadar 
~cınra da iğrensin değil mi? ı· - munas: e. e en ım. a- en mtihim mevkii tutacaktır. Petrol . d t b"" h t .. d l Tezayüd halinde bulunan bir nü- küçük ise bu vaziyet o kadar "a-
li um ya hem serde ıhtıyarlık var .th IAt d b d d .. d"' .. d k = temm e en a n aya muca e e- ~ K ·· ı b" ı k · ı a a ın an eş e or unu e ay- = f ·1 kıtlık 'tt"l ki k na - ara?~z, sen ° san ır 0 

- Z - Güzel amma efendim, eskiden . = sinin yerine - pek bedihi olarak, en us 1 e, gı 1 {Çe sı aşaca ' buk tahakkuk eyliyecektir. Maat- = 
Vermez mısın? bedecektır. § sonra ancak ambarları dolduran üf" • • ·ıı ti d h - = l{ · hiç olmazsa ara sıra teşrif eder de = hastalıklıları ne pahasına olursa . . . ' teess , en ıyı mt e er - a a dog- §§ 

ll'ı.eı:n - Vermem, vermem de ver - bir kahvemizi içerdiniz. Gıda maddeleri bakımından vazi - == olsun "kurtarmak,, merakı tesis ıstısna.i .. s~re~te ze~gın. senele~.de rusu, bütün beşeriyet terakkileri- §i 
. yet daha az kritik olacaktır. Filha - = . b" . . d . b"" 1 . t"h kıtlık gorülmiyecektır. Nihayet oy· nın· temeli olan yega~ne medenı·yet 1 ll _ . .. . . H-Artık efendim kusuruma bak- = edilir. Ta ıatın ıra esı oy e ısı - . _ . · 

~ Haydı şoyle farzedelım kı sen .hti 1 k ff d. H h 1 kika, mavzubahis bu memleketler - =:::: f f dild'k "ttik b b d b" le bır zaman gelecek kı sefaletı verıcı ırklar _ 0 kapıldıkları sulh 
b atUıın Yerinde ol ben de o emziklil?1ay~'. ı ya: ı a e ı~ .. ~r ne ~ den, gıda noktasından yapılan itha- = ·a e ı çe,. gı .

1 
ç~. er. a .. ırd tehvin artık.kabil olmıyacaktır ve ın· ilk" •• -· •• d . . = 

al:Uırı:rnışım gibi senden turşu isti _ ıse, boyle bagteten teşr~ınızden bır !atın % 53 ünü elde etmektedir. Ka- _ hal alacak bır nesı nuvesı vucu a~lık bu kavmin ebedi bir arkada- c . gorenegı ıçın e yem yem i==l 
y~Yirtı. Bak verir misin, vermez mi - şey anlıyamadı~ efendırr:. yıp % 47 nisbetinde olacaktır. Bu 1 § bulur.. . .. .. . . şı haline girecektir. O zaman, ta- ara~ eld~ etmel;,ten ~?k kere .vaz- ii 
sın? z - Ah Hacıvad Çelebı. Başıma vaziyet, bununla beraber, harbden == Netıce şu olur kı gunun bırınde biatin işe müdahale etmesine ve geçtık~erı. ~e dahı.lı k.ol.o~ızas- ~ 
i ~ - Peki. Ah canım turşu "yer gelenleri hiç sormayı?. . . evvel vesika usulü ihdas edilmiş bir ı bu yer. y~ünde hayat ~.öyl~ ?ir yaşamak üzere seçilecekleri inti - yon,, il~ ıl~tifa eyle.~ıkle~ı ı;m, az Ei 

;
1 
hı Yapar,, senin suyuna limon mu H - Hayrola efendım, ne gıbı ba- memlekette oldukça tesirliclir. ı -- kuvvetın elınden alınır. Çunku ın- ı hah eylemesine lüzum olacaktır. k~ymetli mılle~er nüfus ıskan ede- § 
lttııar turşu, ah canım turşu... , kayım? Almanya, temas halinde bulunduğu ~ san nevin bekasına hakim olan Yahud, insan zürriyet yetiştirme- b~ecek ~erlerın tas~~rufunu elle- 5 

zı l{ - "Hacivat taklid yapar,, Ku- ~ - Şimdiye kadar_ oturduğumuz memleketlerden e".""elk~ senelere n~- 1 ebedi kanuna ~~ak. bi.r müdd~t 1 yi sun'i surette tahdid ederek ve rıne geçırm~k çares~ı buluy?.rlar. i 
~;"' hanım, canım hanım bana bir evın havası fena_ oldu~d"': gerek beten daha fazla ıthalatta bulunabı· meydan okuyabıbr, ıntikam dakı- 1 ırk ve nevi için yukarda bahsolu- Bu da. şu nihai netıceye muncer § 

rça turşu ver. ben gerek Cemalıfer carıyenız hasta- lecek midir? = kası ergeç htilul eder. Daha kuv- nan bütün müessif neticelere ma- oluyor. ~ 
la~ - Vermem, ah canım turşu, a- lıktan kurtulmadık. Zikredilen rakamlar bunun kendisi = vetli bir ırk zayıf ırkları koğacak- 1 ruz kalarak kendi kendisine yar- En ~ksek .medeni~e~e .. ~ib ı. 

11.rşu. H - Vah vah hanım kızım. için hayati bir mesele teşkil ettiğini tır. Çünkü hayata doğru nihai sal- 1 dım edecektir. fakat bırtakım ınce ahlakı millfilıa- -
~ - Kuzum hanım emzikliyim. K - Yine aşağıda ördek nağmesi göstermektedir. • dırış güya ferdiyetçi bir insaniye-! Bu ihtimalin bir gün, şu veya zalardan _azade k~amıyan ırklar, 

inan - Emzik g~rUnürde yok amma var. ~ . .. Ciddi müşkülat arzeden mali vası ~ tin gülünç manialarını kırarak bu tarzda bütün beşeriyete şamil daha aş~gı ~ede~ıyete mens~b fa~ 
:a dıın, fakat yıne vermem. .. Z - .ot~r?u~um.?z evın. altı oyle ta meselelcri~ i bir tarafa bırakalım. = yerlerini daha kuvvetlilere vermek : olacağı, binaenaleyh hiçbir kav- kat tabıa~ ı~ba:ile d~a. anıf ı~k- $ 

Silt' - K~zum hanım, c~nım hanım, rutubetlıydidı kı gun geçtı~ç.~ b~şı- Almanya, ı: ·,. rafların, kendisile de- = için zayıfları mahveden tabiate uy-
1 
min bu mukadderattan kendisini ların, genış ıs~an .a.razısı sayesın- ~ 

~ Çek1l~~ek. B~a .bır parça ver. mızı kaldıramaz. oldu~. J?u~undum, nizaşırı memleketler arasında bir va- gun bir beşeriyete yer temin ede- kurtaramıyacağı itiraz makamın- de, tahdid endışesı olmaksızın a- ~ 
li' - Çekılırse çekılsın. taşındım, ?emalıfer ile b~rlıkte ne sıta olabileceğini ümid edebilir. Ab- = cektir. da söylenebilir. detçe arttıkları bir zamanda 
l\ - Bana yazık olacak. yapalım .d~ye sa~a sormaga geldim. luka, bu tariki ortadan kaldıracak Binaenaleyh kim nüfusunun art- İlk bakışda bu doğrudur. Maa- yerlerinin mahdudluğu hasebile ço ~ 

- Yazık olursa olsun Sen de hızım eskı baba dostusun. El- şekilde yapılacaktır. Dig~er tarafdan, = ·ht' • tt tahdid d , f"b .. 1 d .... u··ıebilir. . ğalmalarını kısmak merbutiyetin- ~ a: . · b tt b" . . = masını ı ıyarı sure e e e- 1ma ı , şoy e uşun . 
9 J{:. Mememde sonra çıban çıkar. e e ızım çaremıze bakarsın. Avrupanın bitaraf memleketlerinin 5 rek Alman kavminin hayatını te· Muhakkakdır iti bir gün gelecek, de kalıyorlar. Başka tabir ile, öyle § 

li _ Çıkarsa ~~m. H - Pekala efendim. Sen nasılsın menabiinden de daha fazla ıstifadeyi min etmek isterse bu yüzden AI- beşeriyet artık gittikçe artan nü- olacak ki bir gün dünya kültürü s 
l\ _ M~.mem d~er:. bakalım Cemal~fe.r. ~~l~a? düşiinecektir. Fakat bu imkan da -- man kavminin bütün istikbalini e- fusunun ihtiyaçlarını toprağın ve- daha az yüksek fakat enerjisi faz- § 
li _ Duşerse d~un. . . C - Eteklerınızı opüyorum efen- mahduddur. Bitarafların kısmı aza- ~ linden alıyor demektir. rimini arttırmak suretile karşılıya- la bir beşeriyetin eline geçecektir. ~ 

:!:'tıııı~anımefendı, merhametıne dım. ( Devamı var ) mı hiç değils;s:~!~ nc~u.:;=in •unUunııuın:nınılınU~ııılıılıGıııWÜnıtıulıUOiııDf ulı~UliffimııiôiniiUiuliıiiııı;nıının.muuiımmeımuu•ıımuııuonn~lı-uDnıu~ 
~ -

liln~a~ikaten, Yeni Sabah gazetesi Aliçonun ustası doğrudan doğruya 
te 1~l Cemıtleddin Saracoğlunun beni babasıdır. Zaten, Aliço doğduğu za
l>e~~kle gazetesinde neşre başladığı nıan on okkalık bir yavrucuktu. 
li ıvan yazıları okunuyordu. Aliçonun babası çiftçi ve köylü i-

~aco ~tta; bu yazıları Cemaleddin Sa- eli. Bağları, arpa ve buğday tarlaları 
kib glu bile adım adını okuyarak ia- olan bir adamdı. Koyunları ve keçileri 

ediyordu. vardı. 
b~kuyucularıma şunu arzederim ki; Aliço babasının biricik evladı idi. 
11.lı:ıd hile Yazılarımı gazetede neşro - Bu sebeble Aliço, çok bakımlı büyü
t-ukn.~ktan sonra, heyecanla okuyo - nıüştü. 

Oğlunun iri yapılı ve gövdeli olma
Ya.~iço tefrikasının başlangıcında bu sı babayı gururlandırıyordu. Zaten 
filtıo arı .Yazmaktan maksadım., Türk pehlivanın anası ve babası da iri ya
neV: tarıhine aid yazılan yalnız, mü- pılı insanlardı. 
lanı er ol:rnıyanlar değil, münevver o- Aliço, doğduğu zaman, ebesi bile 

. ,._,ar da alaka ile takib ediyorlar.. şaşmıştı. Çünkü, ebe hanım meslek 
atis~' bu hareket bize Türk sporunun hayatında hiç bu derece iri çocuk 
ri:Yor, hakkında sevinçli inançlar ve- doğumu yapmamıştı. 

~U. · Aliçonun babası, köyün ve kasaba-
lnan nevverlerimize hakiki spor ro- nm kahvesine geldiği zaman ağalara 
l:'tırk Ve hikayeleri okutmakla onları şunları söylerdi: 
ğıtıu.~ ı:ın~ru üzerinde alakalaııdırdı- - Tehey! .. Hele, benim kızancaz 
~oruz.gormekle sonsuz sevinç duyu- bir büyiisün; hepten harman sürdü

-'\Ce.2;im sizin susaklara ? •• 

Hele, Bulgarların Rus te§-
viklerile Türkler üzerine saldırdıkları 
devirlerde her gün, her saat silah ba
şı olmak lazımdı. 

fırsat vermiyorlardı. Çok babayiğit 
ve pehlivan olan bu havali Türkleri 
düşmanlarına göz açtırmıyorlardı. ~- .. ~ 26 JENE BAŞ PE~LİYAHllKEDEN MEŞHUR 

~ ' KEL ALıÇONUN GüREŞLERi 
Bu sebeble, Deliormanlılar erkek 

evlada sahib olmak ateşile yanarlar
YAZAN : M. Sami KARA.YEL dı. No: 7 

İşte; bu sebeble Deliormanlılar da
ha ziyade erkek evlada düşkün idi
ler .. 

Deliormanın .. çamlı dağları, soğuk 
- Ahmed ağa be! Büyüt bakalım 1 Zaten; ebe çocuğu kucağına ver

senin tosuncazı!.. Tokuşturacağız eliği zaman, iri ellerile evirip çevirmiş 
benim Ali ile be!.. ve kendi usullerince karışlamış ve 

- Baka be!.. Tam bır hıdrellez ku- ölçmüştü. 
zusu gibi on okka geldi be!.. Deliormanlılar hep pehlivan olduk-

- Gördün mü ödülü Ahmed ağa !arından bir çocuk dünyaya geldiği 
be!.. zaman ölçüp biçerlerdi . 

- Var bizde daha ekmeklik ağa Bir ana, kız evladı doğurursa, ba-
be ! .. balar yüzüne bile bakmazdı. Onların 

- A be ahretlik! Hepten senin gi- istediği erkek evladı idi. 
bi kuyruk çıkarmaz bizim karı be!.. Erkek evladı icabında silahı kapa-

- Gel, göresin tosuncaz nedir be!. rak hududa koşabilirdi. Deliorman 
Aliçonun babasının sevincinden ağ- Tuna boylarında, serhadde bulunan 

zı kulaklarına geliyordu. Kahvede, bir Türk diyarı olduğu için hemen 
camide, harman yerinde nerede olur- her gün eli silahlı olmak lazımgeli-
sa ols:un Alisinden bahsediyordu. yordu. 

• 

Bir erkek evlad dünyaya geldi mi? ve havadar yaylaları, Fatih Sultan 
Ağ·alar, babalar düğün bayram ya - Mehmed devrindenberi sükfın ve ra
pardı. Kız evlad icabında onların na- hatla yaşıyan bu insanları gamsız ve 
mus ve şereflerine halel getirebilecek gelişken kılmıştı. 
bir varlıktı. Çünkü, her gün Bulgar Esasen; Bulgaristan denilen yerde 
çetelerile karşı, karşıya muharib bu- ekseriyet Türklerde idi. Bulgarlar, 
lunuyorlardı. Moskoflar vasıtası ve lıiınayesile 

Doksan üç Moskof muharebesir.e istiklallerini isterlerken, Bulgaristan 
kadar Deliorman dağlarına, vadileri- da ancak iki buçuk milyon tutmaz 
ne, ovalarına h8.kiın olan Türkler, bu bir mevcudiyet idiler. Türkler ise, üç 
muharebeden sonra Bulgarlarla çenk milyondan fazla idi. 

leşmeğe mecbur olmuşlardı. Fırsat Yani, ekseriyet Ti.irklerde iken Bul 
buldukça Türk köylerini basan Bul- garlar Rus teşvikile, Rus parasile, 
gar çeteleri ırz ve namusa tecavüz Rus silah ve cephıuıeaile çeteler teş .. 
ediyorlardı. kil ederek: 

ll"la.kat; Deliormanlılar Bulgarlara < Dev.anıı var ) 



Bursa Çok 
Müesseseler 

Faydalı 
Kazand~ 

SABAH. 

---
Bisiklet müsabakası 
Mudanya - Bursa asfalt yolunun 

açıldığı gün Halkevimiz Spor komite 
si tarafından tertib edilen Mudanya
ya kadar gidiş ve geliş bisiklet mü
sabakalannda Mudanya - Bursa ara
sını az bir zamanda alan Bay Ahme
de bir saat hediye edilmi~tir. 

, 

Emirdağ (Hususi) - Cümhurjyet bayramı münasebetue, Halkevi~ 
de biiyük bir toplantı yapılmış ve manüatura tüccarlarile terzilerin iştı' 
raki temin edilerek yoksul mekteb çocuJclannın hepsine elbise dikilntİr 
tir. Halkevi ayrıca köylülerle temu ederek işlcı·inc tavassut etznekte" 
dir. Resimde, giydirilen çocuklarla bayramda bir müsamere veı·en kücUll 

1 mektebliler görülmektedir. 
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Dost Kavgası Değil, 
Post Kavgası imiş 1 

Meclis DDn Ankara Almanyanın 
Ablukası 

Paktını Tasvib Etti NeGibi iktisadi Neti .. (Basfarafı 1 inci sayfamızda) 

Bayramda 
Futbol 

Yapılacak 
MaÇları 

titab ile tanzimatın memlekete ka- celer Doğuracaktır? 
zandırdığı gelirler, verimler neşro -
lunarak halka ve bütün cihan kütüp- (Ba§tarafı 1 ınr.1 sayfamızda) 1 letin murahhası, bu muahede için, (Baş tarafı 5 inci sayfada) 
hanelerine sunulacaktı. kan tasvib olunduğunu bildirmiş ve yekdiğerile münakaşa ve pazarlık et- bir kısmını seferber h~le koymuşlaı~ 

O d 
. . b" 1 1 müstacelen müzakeresini istemiştir. miş değildir. Münhasıran, biraz ev- dır. İstihsal kudretlerı azalmıBtır ve 

sıra a yenı yem aş amış o an . .~. d 1 tt·-· .b. . b .. ilk' hsulAt d·- maddelerın· müm 
b .. k 1 b h dd 

0 
ra Meclis bu talebi tasvıb ettıgın en ve arze ıgım gı ı, eserın uy ve ma a ve ıgcr · 

u muna aşa ar u a en s n . . lm · . k k"" t be b .... k b. k smını ker.ı. 
bUf' b'T. ldı yUrildü ve gittikçe alkışlar arasında kürsilye gelen Harı- muvaffak bır eser o ası ıçın arşı- ~~ ~er e .u~u ır ·ı 

istanbul Muhteliti Ankaraya Giderken 
Demirsporun lstanbula Gönderilmesi 

Doğru Değildir 

. ~ .. u .. un a ' ciye Vekili Şükrü Saracoğlu metnini hklı ve kıymetli yaı·dırnlarda bulun - dı ıhtıyaçları ıçıa saklıyacaklardır. 
ış b~yudu • .. edi lir ayrıca bildirdiğimiz beyanatta bulun- muşlardır. Onun için, İngiliz sefiri Polonya ilhakı Almanyanın ha 
Munak.aşa böyle ~~~m. .'!' .~e - muştur. Naçbul'a ve Fransız sefiri Masigli'ye yat sahasını tevsi etmiş midir? Ora.. 

k~n tanzımatın yıldonumü gunu gel- Hariciye Vekilimizin Meclisin sık huzurunuzda teşekkür edeceğim. da maden kömürü bulacaktır, faka\ 
eli ç~ttı. . .. .. sık ve sürekli alkışlar, bravo sesleri işte arkadaşlar, bir taraftan siz • petrol madenleri ve hububat yetişen 

. B!; sa~h gazet~sı ~ ve. bu~t ile karşılanan bu beyanatlarını taki - lerle, diğer taraftan Fransız ve tngi- toprakların ve ormanların bir kısmı 
bır Tanzımat ~hıf~~" t~r~ı~ ettı. ben Muzaffer Göker "Konya,,, Mu - liz devletlerile yapılan aııenkli ve an- Rusların elindedir. Sanayi tesisatı 
Yapılacak ~erası~ ıla? edıldıği .hal- hiddin Baha Pars "Kars,,, Halil Men layışlı ve muvazi çalışmalar üç devle- yeniden işliyecek bir vaziyete sokul
de -~e~e~~e .- Ünıversıtede tanzımat teş "İzmir,, söz almışlar ve muahede- ti, dünya tarihinin esaslı bir dönüm mağa muhtaçtır. Almanya, maden 
yıldonumu ku~anmadı ve arkasın - nin ehemmiyetini tebarüz ettirmişler noktası teşkil edecek olan bu üçlü kömtirü mıntakası hariç, aç bir kütle 

Demırepor maçları evvelden lekarrUr elmlf I•• 
rorgun oyunculard•n lefekkUI edecek letanbul 

muhtelltl Ankaraya gitmemelldlr 

İstanbul muhtelitinin çarşamba gü vvvvvvvv·vvvvvv·vvvvvv·vvvvvvvv dan duydu~ ~ı: . dir. yardınıla§llla muahedesi içinde söz • ile karşılaşacaktır. 
nU Ankara muhtelitile karşıla.~mak ü- Milhı•m Bı·T "Bu yıl ıçın merasımden sarfına- Parti müstakil grup reis vekili Ali !eri, şerefleri ve imzalarile birleştirdi. Nihayet, ortada Rusya vardır 
zere pazartesi akşamı Ankaraya gi- zar edilmiş; yalnız hazırlanan kitab Rana Tarhan da bu münasebetle aşa- Kim ne derse desin, bu muahede Almanya, bütün ümidini oraya doğ 
deccğini dün bildirmiştik. S D -o da gecikmesi dolayı~ile- ancak bir ğıdaki beyanatta bulunmuştur: sulhe hadimdir ve tamamen hüsnü - ru çevirmektedir. Halbuki son sene-

Bölgenin aşağıya koyduğumuz teb· P 0 T Q V Q $ 1 ay tea~~rla çıkarılabılecek ve bu • "- Muhterem arkadaşlar, niyet eseridir. Ve bundan sonra üç ler zarfında Rus • Alman ticari mü-
liğinde muhtelitin salı akşamı Anka- nunla ıktıfa olunarak gelecek yıldan Bugün yüksek tasvibinize arzolu - devletin sulh için çalışmaları daha badelesi ehemmiyetsiz idi. Şimdi, Al-
raya gidecei;'i, maçı yapar yapmaz İs· •• itibaren merasim yapılmağa başla - nan siyasi vasikalar 12 mayıs ve 24 müsmir olacaktır. manyayı en fazla alakadar eden mad 
tanbula döneceği yazılıdır. Puvan hesabında goze nacakmış!,, haziran tarihlerinde kıymetli Başve- Arkadaşlar deler bakımından Alman ithalatının 
. ~Ykusuz ve tren yolculuğu ile ge- çarpan bir eksiklik . Bunun Uzerine_bir. mec~uad~ yi~e kili~·izin· huzurunuzda vaki bcy~at- Bu muahedeyi, bizim için, yalnız en yüksek rakamları nelerdir? 

~ırılen bir geceden sonra maç yapma- G 1 ta 1 A k D . bır yazı çıktı. lgnelı, kınayelı bır lan uzerıne zaten kabul buyurmuş ol- askeri ve sivasi bir vesika telakki et- 1927 de, Almanya, Rusyadan. 
nın teknik bakımdan hatalı olacağı akal .. bs~r~.Y a, . 11?1k~ranın 1emır- yazı ki o iki dostu biribirine ve biraz duğunuz esasları daha vazıh olarak mek asla d~ğru olmaz. Bilakis doğ- 155.589 ton buğday ve 121.955 ton 
dU .. spor u unun mı ı umc maç arını d kl .d ek b. b~cı uh . . ed"l . . l b" kl" d ' tı l B d H lbuki ŞUnülerek vakit varken bir tedbir . , 1 b T 1 . .. . a uza ara gı er ır '"l>' m am- tesbıt ı mış ımza ı ır şe ın en ru olan telakki şudur ki bu siyasi ve- arpa sa n a mı§tır. u az ır. a 
alınması için neden geç gidildiğini a~ı p

1
u: anta . ı ı~e erı utıze1rıne şakın- ri de kendilerine sataştırmak isti - başka bir şey değildir. O tarihlerde sikalar ı:fıilletimiz için siyasi ve as- 1927 senesindeki vaziyet istisnai idi. 

8o d _ pıyon ugu ayın ıçın yap rı ması a- rd bh . . ~~ ı~. . • • b" k ' ' S t R Al · · asıl r ugumuz alakadarlardan bayra - l tı l .k. t b. . . . yo u. sulh cc csmı \.UJ\.vıye ıçın ır o • kerl sahalarda olduğu kadar, içtimai ovye usya, manya ıçın n 
nı.ın b rar aş rı an ı ı maç an ırmcısı b. k t . edb. . 1 k k b 1 b b" b . t• 1 b·ı· ., D . irinci, ikinci günü !stanbulda D . k 1 .. · N d t' h k Bunu takiben ır a şam gaze esı- runma t ırı o ara a u uyur • ve iktısadi sahalarda da uzun, me • ır am ar vazıye ıne ge e ı ır. a -
ık· emırspor a ecı.sı ec e ın a eme . . . d b. . d ld - b t f hil. . t f be l"k b ·· ı maç yapmak üzere Fenerbahçe i- k 1 . T k ö . . nın fıkra muharrıl'lerın en ırı e muş o ugunuz eyana , esas vası - sud ve verimli bir devreye esaslı bir ı vazıye ve sc er r ı una muş-
le G arşı ge nıesı ve arı zerengının . . 1 k k . .. d haf t kt k .. 1• k rtm kt d 

alatasarayın mutabık kaldığı ls- d .d . 1. -· d d k 1 yıne tanzımatı ele a ara ço mam- larını bugun e mu aza e me e • başlangıç teşkil edecektir. Çünkü, u at çı a a a ır. 
lanb c ı arcsız ıgın en yarı a aması, k" bT b Ik" . S rh· tr t tk"k" . ı P 1 B lt k ı k ti . d 
o,, .. ul muhtelitindc bu iki klübden diğerinin hiç oynamamasından bi- dar taşlar. atıy~r ve . ım ··a ıfır eed. ı dır. ada !ye bı el ı ınkıze ksunt ~t~k bundan sonra Türkiye diinyanın en f lo onya 'b'~ bal ı. meRm e c ennb e 
.,u.ncu o1acagı- i"in muhtclitin ancak . . t b"t ed'l . b 1 .1 1 o da kendınce bır tezı mu a aa ı· muahe enın a§ ıca ara erıs ı büyu .. k ve en medeni iki milletinin hu- aza mena ı u ursa, usya, unu 

.ııaı !' rmcı es ı ı ememı§, eyne mı e 1 k k d. · 
. ı günü akşamı gidebileceğini öğren f tb 1 f d d yordu. noktaları §Unlardır: sumetle hatta lakaydile baktıgı- bir Almanyanın zararına o ara en ısı-

dık u o e crasyonun an sorulmuştu. . _ . .1 ed f"". ah. tt • aklı ktı A .. 1 d Fifanm gol averajı üzerine Gala- ,Aradan günler gc~ti.. dıger bırak- d" 1 B- Tkalma~ıl edt a luhı .. mt kı~e ~- mevcudiyet değildir. Türkiye yine bu neRs yacaı·· :· "th ı·tı 1932 d 

b
. nıator futbolculara stanbul a ta . şam gazetesinde yıne bu meseleye ır. aş a an 1 e e su u a vıye ı- iki milletin sadece terakki ve tealisini us petro unun ı a a e 
ır . 

1 

sarayın şampıyon olması 18.zımgel- . . . . 1 ı kd. : · t k"l t 5 6 926 · h p 1 veya ıki maç yaptırdıktan sonra a· -· d . 
1 

dönüldü ve yazıldı çızıldı. çın an aşma ar a ıne manı eş ı e • sempati ile istediği bir mevcudiyet 1 . tona, yanı emen o onya 
tren _ . .. .. ıgıne aır o an cevabını evvelce . .. .. ' . _ . . . · 'h 1- bali- lm B bl Yolculugu ve ertesı gunu Anka- b"ld" . .k Bız bulun bunları hep bır dost ve mez. te degildır. Türkiye ilmi ıle, irfanı ıle, ısti sa atına g o uştur. u, a u 
l'ad~ tekrar bir maç yaptırmanın pek ı ırmıştı · . , .. bilgi münakaşası olarak telakki et - 2 - Müddet, bugünün hadiseleri· ordusu ile, büyük İngiliz ve büyük kadan tevellüd eden birkaç mılyon 
Y.enndc olmadığı ayni zamanda bu va Yaklaşmakta olan mıllı k~e kar- tik. Fakat bu işin sürüp gitmesi dik- ne maksur değildir. Fransız milletlerinin gözünde ve di- ton defisiyi dolduramıyacaktır. Sov
ti;>ette gidecek bir muhtelitin 1stan- şılaşm~l~rında vukua gelm~sı muh: katimizi çekti ve işi biraz araştırma- 3 - Komşumuz Sovyet hüklıme · mağında medeniyet için, terakki için, yetler, Almanlara daha fazla petrol 
~uı? h.akkile temsil edcmiyeceği şüp- ~e~el ıtırazlara .me):dan verıl~~~esı ğa karar verdik. Elde ettiği?1'i~ ma- ~ine kar§ı takib. etme~t~n ayrılmadı- sulh için, insanlık için ve gönderebilecekler midir? _ 
ll~Iıdır. Düşüncemizi bu kabil tek- ~?.ı~. Beden Ter~~yesı Umu_m Mudur • lümat bunun biraz olsun bılgı ile, gımız dostluk sıyasetinı mahfuz tut' bilhassa kendi mevcudiyetleri i~in Rus istilısalii.t1 1932 denbeıi fazla-

iik hatalara meydan verHmemesi i- ugu gol a~era3:ıe ~~~pıyonun ~e dostlukla alakadar olmadığını göster- maktadır. ı zaruri ve çok faydalı bir varlık telak- laşmıştır, fakat kendi ihtiyaçları da, 
ç n alakadarlara arzediyoruz. sur~tle tayın edıleceg·ı·nı anlatır b~r di. Sade bir menfaat kokusu aldık. Muhterem arkadaşlar, bu esaslar ki edilmektedir. Muahcdenin büyük motörlii kıt'alar dolayısile daha faz. 

~ sg 00 tamım h~~ırlıyar~~ bolg~le~e ve ala- Yaptığımız tahkikat neticesinde hiç kimsenin yurdunda gözü olmı ·ı manası bize ' 'erilen bu kıymettedir. la kabarmıştır. Bundan maada, nak· 
ialatanbul Bölgesi Futbol .Ajanlığın- kadar k!~plcı:e gonder~ıştır. öğrendik ki: yan, gayesi huzur ve sükun içinde in- Eminim ki bundan sonra terakki ve liye müşkülatını da unutmamak la • 

tı: Esas ıtıbarıle ç?k guze~ hazı~la?- "Üniversitede Fuad Köprülünün kişaf ile medeniyete hizmet etmekten medeniyet \'C insanlık yollarında a- zımdır. Almanya, yalnız manganez, 

1 
1 - İstanbul Futbol muhtelitinin ,~~ş ?1an bu tam~m~e . ~ır ek.~ıklık mebus olması üzerine inhilal eden ibaret bulunan ve fakat yurd~ ko: ı dımlarımız genişliyccek, hamlelerimiz kereste ve deri, Rusyadan, ehemmi· 

>..51111939 çarşamba günü Ankarada 

1 

gor~ilk. Her hangı .~ı: ıtır~zı onle _ - bir kürsü vardır. "Türk Edebiyatı runması hususunda gaflet ve ıhmalı sıklaşacak, kardeşlerimiz refaha, bil- yetti miktarda elde edebilir. Rusya, 
nkara Şehir muhteliti ile bir maç mege medar olur duşunce.s~e . ~şagı Tarihi,, kürsüsü. Bu ){ürsüye bir pro- asın tecV:z etmiyen Cümhuriyet Tür- 1 yük Türk milleti hedefine biraz da- dünyanın en büyük manganez müs-

~t>l\'ias1 ve revanşının da Kurban ! yazıyor, ~u ~ususta te~vıru~ıı~~ -~e- fesör jntihabı bir iş, bir hadise olmuş kiyesinin ana siyasetine uygundur. ha yaklaşacaktır. tahsilidir. 1927 de Almanya 210183 
Yrarnında şehrimizde icrası iki böl- den ~~rbıyesı Genel Dırektorlugun- olacak ki bu dersin bölünmesine ve Bundan dolayı Cümhuriyet Halk Par- Türk milletinin bugünkü nesli sal- ton satmıştır. Yine bu arada, Rus 

&e arasında karar altına alinmışt.ır. den dıhyoruz. lilç kürsü haline getirilmesine dair tisi müstakil grupu bu muahedeyi lü- tanat devrinin asırlarca süren ihma- metalürjisinin bu günkü vaziyette ol-
h 2 - Takım 14/ 11/ 939 salı akşamı Tamimde; kazanana 3 sayı ve ka- fikirler ileri sUrülmüş, kat'i bir ka· zumlu ve müessir bir emniyet tedbiri lini taassubunu suiistimalini ve fe- madığını da unutmamak gerektir. 
~~ket edecek ve 15/ 11 939 çarşam zandığı bu yeni goller kaydediliyor. r~r değil, sade bi~ t:ı~avvur ~a~iye- ~larak tasvi~ ve takdirle karşılar. lik~tlerini, Atatllrk'ün bayrağı altın- Almanyanın, Afrika ve Hindistan· 
t" kşamı Ankaradan avdet edecek- Berabere kalana 2 sayı ve kazan- tınde olan bu şekıl ıçın de kursulcre Bravo seslerı, alkışlar,,. da toplanarak, bir hamlede silkinip dan satın aldığı şeyleri Rusyadan 
ır. dığı, bu yeni goller kaydediliyor. şöyle isimler verilmiş: Bu muahedenin, üç memleket ara- attıktan ve Cilmhudyet rejiminin temin cdemiyeceği aşikardır. 

~ı13 - İsimleri aşağıda yazılı idman- Ka~bedene 1 sayı v~. kazandı~ı bu ı - Eski Türk Edebiyatı Tarihi, sın.da mevcud iyi münasebetle~ m.uh- feyiz ve imkanlarını hayatın her saf- Bu suretle Almanyanın bir müd • ı 
bö~rın ikişer aded fotoğrafla acilen yenı goller kaydedıhyor. Hukmen II - İslamiyet devri Edebiyat Ta- telı.f sa~alarda. esaslı surette ınkışaf hasında canlandırdıktan, dünyanın det sonra sanayi maddeleri bakıının-
cıı ge merkezine müracaatları rlca kazanmış sayılana 3 sayı ve aynca rihi ettırecegıne de ınanıyoruz. badireler içinde vuvarlandıgı- bir de- dan mahrumiyete maruz kalacag~ı ve ' 

tı.nur ·· l k d dT ' ·· be ·ı " b~ . • uç go ay c ı ıyor. III _ T · t d · Ed b" t Bu anlaşma munase tı e dostu - virde, çelikten bir tek adam gibi, bü- gıda maddeleri azhgı-nın da tezayu .. d 
Qt'Şıkt H"" ·· M l d Al" H".k k b d anzıma evrı e ıya ı F d t t ·ıt ~ · aş: usnu, e ıme ı, u men ay e ene de sıfır sayı T .h. muz ransanın ve os umuz ngı e- yük kumandan ve büyük baş İsmet edeceg-i tahmin edilebilir. Şüphesiz 
rer a kk l h" ı ı . arı ı. . . • ah . tl . tb t 
ı:. ' a ı. ayrıca a ey ıne go yazı maz. Piıvan- B ta kti ··ı d Ah • renın sıyası ş sıye erı ve ma ua ı lnönü'nün etrafında toplanmak kiya- ki harb mülılhazasile Almanya mü-
~enerd c· d E d B . M 'ı il . - . u mu savver rsu ere e t f d T'" k" T .. kl h k , ' Jih en: ıha , sa , asrı, e- ı ar m savı olursa kazandıgı gollerın ed H eli T ~ı t f N" • ara ın an ur ıye ve ur er a • setini gösterdikten ve, böylece, artık him miktarda ithalat ve ihracatta 
. ed·-· 11 k .. d m am anpınar, .. , usa a ı k d ~,.. kd" k. k d" . 
" Y ıgı go ere ta sımın en çıkan ha- h d t , ·ı H b'b' · ·1 ı · ın a VtJ.Al ta ır ar ve a ırşınaı:; Türk bavrağının bundan sonra halk bulunmuştur. 
~alata d F k ,...~ .1 . . k ı· f 1 1 .. a , ve smuı a ı ın getırı me erı be . t h . . . "dd . • ' 

~n saray an: aru , \.A:'mı , rıcı ısme ı az a o ursa takım ust .. 1 . yanat ve neşrıya epımızı cı en çocuklarının omuzları üstünde, mü • Fak t ·ıaııı k yf" ti d 

/
\1er, Salilıaddin, Celal. vaziyette olur denilmektedir. soyHen~~ormtauşd. b' k F k t mütehassis etmiştir. Biz de bu dost temadiyen yükselecegı-· kanaatini fıle- ~ tısı vu··anmd a lme . ıytiek. 0 

•. e-
ata . . . •. . _ enuz or a ır şey yo . a a . kd. . rece sura e cu e ge ış ı, mu • 

ğhı<iQ n.bul Bölgesi Eskrim Ajan1ı • . Bız ıkı turlil hükmen yenilme bi- olması muhtemel. Belki de Ankara • 1?emlek~tler~ ~arşı aynı ta .!r ve ı- me verdikten sonra, o neslin mensub him stoklar yapılıp yapılmadığı sua· 
lO 11

• •• •• •• lıyo~z. . ~ ldan dönmüş olması dolayısile bu timad hıslerını duymaktayız alkış • ~l~uğu ~ürk. milletinin, medeni ve li sorulabilir. Abluka ergeç harb ima 
tUn esU. 93~ cu.ma gunu akşamı ~u- Bırı; sah~ya hıç çıkmadan yenıl -ıh afta içinde Rektörlük ve dekanlık lar,,. .. . mut.er~kkı mılletlerle ayni safta ve IS.tını azaltmak yoluna Almanyayı 
lialke ~rımcıl~ın ~t 18 de !.3eyoglu me. Bu vazı~wett~ kazanan 3 sa.yı ve arasında i§ tebellür etmiş bulunacak Bu muzakerenın sonunda k~nun a- ay~ı hızada yer alması, artık bir hak götürecektir. 
ları t Vı~~e aJanlıgımıza muracaat- 3 gol alır. Dıgerı sıfır sayı ve hıç gol ve müsbet bir mahiyet alacak. Bina- çık re-y_e ~on~larak 360 rey '\:e mev- olmuştu. İste. Fransız ve İngiliz mil- "IAC Temps,, 

eblıg olunur. yememiş olur. Buna diyeceğimiz yok. enaleyh, bu kadar yakın bir vad ile cud.un ıttıf~~ıle ~abul. olunmu? Ye bu letlerinin hakpercstliğini gösteren bu 
b 811 111 911 Diğer yenilme; iki takım maç ya- elde edilebilecek postu kim kap- netıce Mcclısın surekh alkı§lanle kar- üçlü muahede bize o hakkı veriyor. ha çalıştığım muahedename hüküm· 
QU hafta yapılacak pıyor. Biri 8-0 yenik vaziyette iken tırmak ister? .. Elbette bir münaka- §ılanmı.ştır. . .. Haklarımızda çok kıskanç, vazifele- leri gözönüne alınacak olursa, görü-

futb I I vukua gelen bir hadise iizerine oyun şadır, bir kavgadır başladı, M.e~lıs, gel~ek topla~tıs.~nı .. ıkıncı- rimizde çok titiz olduğumuzu, bundan Iür ki üç taraf murahhasları, üçlü 
7' k . 0 maç arı yanda kalıyor, hadiseyi yapaıı Fakat siz de bizim gibi sakın al • teşrının 20 ncı pazartesı gunu yapa~ şüphesi olanlara, bu kürsüden, sizin muahedeyi yapmak için, geçici ve 
n u 81~n. Staclı: ve gol yiyip, atmamış bulunan takım danmaym, inanmayın, kanmayın: Bu caktır. . . . r • T • g namınıza, bir daha tekrar ediyorum.,, muvakkat hadiselerin tesiri altında 

lO 3eYogluspor - Galatasaray saat hükmen yenik sayılır ve sıfır sayı bir dost kavgası değildir ... Post kav- llarıcı~ e 'ekılinln Nu!k.u Bundan sonra, Hariciye Vekili mu- kalmadıkları gibi bu muahede ile, üç 
\'~· liakem: Basri Bütün. alır. Aleyhine gol kaydedilmez. Buna g~sıdı~. Hem de ileride olması. edi- . ~n~ara, ~ (~.A.) - _Ha~.cıye Ve- ahe~enin maddele~ni ve ?1~~?~e~a- devlet arasındaki mevcud pürüzlü ve 
b_ n hakem: Şevket - Karun da diyeceğimiz yok. ·nılmesı muhtemel bir postun kavga- kı.~ mız B. ~~kru Saracoglu, uç taı:a~ı merun derhal merıyete gıroıgını gos- ihtilfıflı işleri hal ve tanzim için de 

o ~Ykoz H"l"l 12 30 1 Türk· 1n°ıhı ·Fransız muahedesmın teren kontrolii teşn"h • s , tl ı - w. . '\efp. • ı a saat · . Hakem: Yalnız Genel Direktörlüğün son sı. .. .. ~ . . .. . 'e O\ye ere ugraşmış degıllerdır. Onlar, sadece, 
''7 l\ Top. . . .. . . Buyuk Mıllet Mcclısınde muzakeresı aramızda bir harbi intac edebilecek b .... k .. tad h t ttı-
.ı.an h . . . tamımı uzcrıne 8 gol atıp hıç gol ye- esnasında aşağıdaki nutku söylemiş- ah ·~d Tü ·k· .. . . e~ uyu us. ın, a~a ın yara gı 
şer akem. Halıd Üzer - Rahmı. meden oyunun bitmesine 2 dakika Ru man "Q da . . . \ e, ı ~yed?n ~~hhud!ennın vakıayı tahnr ve tesbıt etmişler ve 
"a e/ Stadı: kalana kadar üstün bir vaziyette bu- ._, tir, · ıcrası taleb edılcmıyecegıne daır olan bu tahrir ve bu tesbitin kusursuz ol-
.,. l'a.D'l;- '- Arkadaşlar a· - k ·· ~etq. ŞC'4UlrUk • Anadolu saat 9. Ha- lunan bir takıma hükmen kazanmıQ Bı·r 're vk ,·r Altı a· d . b . f k ıger proto olun de Rusyaya karşı ması için de yekdiğerine candan ve 

· az· T ~ ı ~ ye ı ay an erı ır a 0 rupu b" d tl k · · ld - · \'an ı cezan. ı diye lehine 9 sayı verilirken 3 de gol I . . . . -. ' b •• ır os u m§anesı 0 uguna ışaret karşılıklı yardım etmişlerdir. Tekrar 
$Uıe hakem: Ata - Turgut· kaydedilmesi icabetmektedir ki biz Bükre§, 8 (A.A.) - Rumen mali· ıçt~mala~~n:.8..'. el~ırlıgıle ç~~~a:~k ".~- etmiş ve sözlerine devamla: edeceğim, muahedenameyi murah • 

fla.ıteı:nıaniye • 1st. Spor saat 10.45. ı attığı 8 golden 5 inin ortadan yok ye ve endüstrisinin tanınmış sima . Fcu e ge ır lıgı?1ltız csder, 
1 

tl u~ ıye 1 e "- Arkadaşlar, haslar yapmamıştır. Onlar, hayatın 
b : Feridun Kılıç ı ransa ve ngı ere eve erı arasın- H k bT k. B .... k H b" tab·· . . -
.ı.an. h · edilmesini doğru bulmuyor, biz gibi !arından Max Ausghnitt, dün akşam d 19 t . . , 1 t .h. d . er es ı ıyor ı uyu ar ın ve ıı seyrının yaptıgı bu muahedeyi 

tuyıı ..... 
1 
akeın: Fikret Kayral • Ziya bir çok futbol meraklısının da fikir-, tevkif edilmiştir. Resitza fabrikala- d~ı' . 1eşrınbıe:: e1 

.. andın le, ımza e- 1stiklal muharebelerinin kat'i tasfi- sadece yazmı5lardır. 
'l' ""'' u. ı mış o an u uç u yar ım aşma mu- · d Tü k 1 T 

~ ol>ka lerini meşgul eden bu noktanın iza- rında mühim bir hissesi olan Au::;gh· lahedesi ve merbutları Millet V k"ll • yesın. en so?ra r ' ngı ız ve Fran- Bu bakınıa göre, bizim üçlü mua. 
arık öpı ·Vefa saat 12·30. Hakem: hını Genel Direktörlükten rica edi - 11itt Rumanyanın en mühim çelik . . • ' . . . e ı e sız mılletlerı. hayatın her safhasında hede İngiliz adli hayatında büyu .. k bit 
,. ıerengı· 

1 

' rının son ve resmı tasvıbını almak i- "d . • bl d - ' ' 
1 an h k n. yoruz. fabrikalarından biri olan "Titan Nad · b gU tiks k h 

1 
. yem en ıncıza ar uymaga başlamı:.ı yer tutan ve tngilizl· erce "Common 'a a. enı· s ·h D lh çın, u n y e uzurunuza ge mış b · . bl h .. • ~ 

rı ~Yrı. · aını uransoy - • ......... - ..... - ....... ................ H rag,, ı da mürakabe etmekte idi. bulunuyor. ve u ıncıza. .ar,. aya.un fıılı sah~la- Law,, denilen adat, ahlilk ve an'ane-
l:ı Gaıatasa _ . Saracog""lunun bir Bir müddettendenberi Rumen ad- rınd~, ~endını ~ssettırme~e ~ecık- !ere müstenid yazısız kanunlara ben· 

alt,etn: A ray Beşıkta3 saat 14.30. • liye makamları kendisini döviz ka - Söze başlarken, hemen söylüyeyim memıştır. Alelumum Cemıyeti Ak • zer ki bunların kuvvetleri ve· ömürle-
~ ~cınan Akın Yunan gazetesıne ki bu eserin vucua buıması için bera- vam içt· 1 k k f t ~tı b,,.,_ . • çakçıhğı yapmak, kaçak suretile mal ıma an, ongre ve on eraııs- ri yazılı kanunlarınkinden çok daha 

ett ._em Necdet Gezen Fah d. b ber çalı§tığım Fransız ve İngiliz se- ıar ve al lh H t 1 lJı Sa-er.. - • ver •"' i eyanat satmak ve sahte evrak kullanmak . e usus. • a ay .mese esı_"nin fazla .• çok daha uzundur. . .. 
li' •u !f firleri bana eserin büyüklüğü ile mü- hali M t d kted ı 

!:Jte,- St . suretile Rumen tabiiyetine geçmekle ı, on reu.x e a ı en Bogaz- Nıhayet arkadaşlar, bu uçlU mua-
A, adı At" 7 Tü" k. H · · tenasib büyük birer devlet adamı ol- ı k 1 N k f l ~tın0 d · ına - r ıye arıcıye Ve- itham etmekte idiler. ar mu ave esı, yon on eransının hedenamenin muhtelit encümenin 

2 i;o. ıı: u - .Galata C:ençler saat kili ~ü_krü S~rac?ğlu, bir Yunan ga- Son zamanlarda polis Ausghnitt'in duk~arını ~.nlamak fı~atını ~·e:miş • mukar~eratı; . bu .k~rşılıklı incizabın tetkikinden geçen tekmil merbutlan 
Yan ha~enı. Bahaeddın Uluöz. zetecısıne atıdekı beyanatta bulun • memleket haricine çıkmasına mani lerdı~. Üçlu _muahede.~ın bu .~kı kıy- canlı bırer abıdesıdır. Denilebilir ki, ile beraber tasvib olunmasını sizler· 

ıı:etterbaıı enı: Hilmi - Hami. mu§tur: olmuştur. me:ıı. amelesı, uzun suren muzakere- son senelerde, bu üç devleti alakadar den rica ederim. İçimden gelen bir 
ltl!.tıı. çe • Altıntuğ saat 14.30. "Türkiye ile Yunanistan sulh arzu- lerımız esnasında, az vermek veya eden her meselede, kendiliğinden bir kanaati bir kere daha t k eli 

"i>;ı .... halialid Ezgu··. dadı 1 M Ausghnitt'in Rumanyanın son ya- çok almak gibi hasis fikirlerden ta görüş birlig-i ve bir hiiküm birligıw. ha- rum·. Be' n emı·nı·m kı· bu U~"'rıu·~rmeua~h,oe·, btı.._ ·~ k sun r ar. enfaatleri tehdide uğ· hudi maliyeci ve sanayicis· ı !' 

"4ltti.. enı: Ne~t l:!amıan • Sa- radıgı- takd"rd "lAL 1 ı oması mam. en uzak. k.a. lmı.şlar ve sadece. c. - sı.ı. olmu.şt.ur. Bir ~aftan hayatın ta- de, milletı"mı·z ı"çın· ' reJ·ını· ı· gı"bı·, Meclisi ._ w ı e, sı ıuıa sarı mak hu- dolayısile tevkifi Bükreşte bilyük bir d h bil -
susunda hazırdırlar.,, tesir husule getirmiştir. serın a la dıyuDk .bırb~lir~e.r okl~~ı ıçın bıı seyrının yarattıgı bu birlik, diğer gibi, Şefi gibi, uğurlu bir müessese o. 

çırpınmış ar r. ıye ı ım ı uç dev- taraftan biraz evvel muhtasaran iza- lacaktır.,, 
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Beşikten mezara kadar 
ve beyaz kalan dişler ! 
Diş macunu kulla
nanlar birçok tec
rübelerden sonra 

neden daima 

RADYOLIN 
de karar kılıyorlar? 

Çünkü RADYOLİN: 
- Dişlerde <Küfcki - Tartre) 

husulüne imkan bırakmaz. 

Me,·cud olanları da eritir. 
- Dişleri ıniııe tabakasını çizip 

hll'palamadan temizler ve 
parlatır. 

- Ağızda.ki mikropları % 100 
kat'iyetle öldüri.ir. 

- Diş etlerini ~sler, diş eti has
talıklarınn mani olur. 
Ağız kokusunu keser. 

sağlam 

YENi ~A.BAfl ' } tKtNC.lTEŞRL.'\' UJ3!t 
- ---.--

RADYO 
p~~ 

Dünyadaki bütün milletlerin~ 
İştirak ettiği ve yüz milyonlarca ziyaretcinin gezib gördüğü 

1939 New - York cihan sergisinde 
• 

9/11 /~89 PERŞEMBE 
1 12.30 Program ve memleket saat 

1 
ayarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 12.50 Türk müziği. Yeni Ş k . k l L k aeçellerı· bu··yu·k bı·r rag"" b .. et buldu sarkılardan ınürekkeb karışık prog- e er' ~e er eme, o um ve " 
ram. Çalanlar; Cevdet Çağlar, Hasan Merkezi: Bahçe Kapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy ~ 
Gür, Hamdi Tokay, Şerif İçli. Oku - =============================='=========================================== 
yanlar: Safiye Tokay, Sadi HÔşses. 
13.30/14.00 Müzik "Karışık hafif mü
zik - Pl.,, 

18.00 Program. 18.05 Memleket 
, s~at ayarı, ajans ve met~roloji ha-j 

berleri, 18.25 Müzik "Radyo caz or
kestrası., 19.00 Koııuşma "Ziraat sa- 1 

ati,. 19.15 Türk miıziği "Fasıl heyeti,, 1 Çıkacaktır· 
20.15 Konuşma "Doktorun saati,. İlanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
20.30 Türk müziği. Çalanlar: Cevdet j 
Çağlar, J{emal Niyazi Seyhun, Veci-' de Kızıla ya yardım etmiş olacaksınız. 
he, P.efik Fersan. 1 - Okuvan: )le- , MÜRACAAT YERLERİ: 
tek Tokgtiz. 1 • Nezahat - Hicaz Şar- lstanh.ılda.. Postane kar~ısında Kızıla~· satı~ biirosu. 
kı ".Mevsimi bahar geldi., 2 - Sel. Pı- Telefon : 226:>3 

! Bugün~~!~ !I~L:-:ı 
1 haren Sanda l Redcı.;tt•oinde haıı 1 

antika, nefis eşya n• kitah s:ıtı

lacakhr. :llernldılara ilan olunur. 

Zührevi ve cilt hastalıktan 

Dr. Hayri Ömer 
j nar - Hicaz şarkı - "Yüzüm gülse de l-ıtanbulda. Postane arkasındaki sokak (Ankara Cadde~i köşesi) Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
k. 1 3 H' t·· k.. "Ş 1 İliiııcıhk Kollektif Şirketi. 
ız ar,. - · · · · · - ıcaz ur u - u ı• karşısında No. 33 Telefon 41358 

1 köylünün yosma da kızı., 4 - Dede - Telefon : 20094 - 9:>. 
1........................................................ 1 t,s+ AH re Şehnaz şarkı - "Göniil durmaz su gi-' 

bi çağlar,, 2 
- Okuyan: ~füzeyyen ı•••••••••••• .. ••••••••••••••ı-.. 1 Sııltaıwhuıcd 3 iincii Sulh Elıı1•ııl. 

Senar. l - Taksim, 2 - Rahmi Bey -1 ' lli'ih:imli!iinden: 
1 Müstear şarkı - "Gel ey saki şarabı il \ ı .... 

1 
Da \'acı lst. 'l'clcfon direktörliıgU 

l~elenclir., 3 - Zeki Arü. - tı"aye şar-ı a\·ıılmlı E:min Raif tarnfından Be • 
kı - "Açıldı bahçede güller .. 4 - Sel., 

yoğlu Ay~sı aşa Alasa -apartmıın No. Pmar - Hüzzam şarkı - "Gecenin ma- n 678 j 7 de Sangurski Ana alcyhinL' ~. 1 
temi,. 5 - Şükrü - Hüzzam şarkı -

1 
No. lu dosya ile açılan (3 ) lira 4 

••••••• .. •• "Ay öperken,, 
6 

• · · · · · - Bayati şar- .,.' 1 kuruş ala~ak du\'asının yapılm:ıktıı 
kı "Ey serenler,, 21.15 - Müzik "Kil-

Kullanınız. 
~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ olan muhakemesinde mlidıleialcy~n 

çük orkestra - Şef: Necib Aşkın,. • nın ikametgahının meçhul olma• 111:1 

1 - Ludwig .Siede · tık bahar melodisi, binaen ilanen nrzuhnl \'C dnn·tiyc 
2 - Armandola - İspanyol aşk şarkısı, ] tebliğ edildiği huJdc mahkt>mey..ı gel-
3 - Mascagni - Kavalleriya Rustika- ıl memiş olduğundan bcrayi islikldt'. 

na, 4 - Lanner - Romantı.<: vals, 5 - mahkemeye gelme~iııe ve gclmiyecd· 
Moussorgsky - Bir göz ya~ı. 6 - j oıursa istiktaptan çekinmiş addilC 
Haydn - Yaradılış, 7 - Tschaikowsky- 1 ibraz olunan mukavelenin kendisıı c 
Eleji "Hazin par<;a,. 8 - J. Strauss - t aidiyetine karar verileceği hususu • 
Büyük vals, 22.00 Memleket saat aya- j nun ihtarı ~urctile muameleli gıynll 
rı, ajans haberleri, ziraat, esham - kararının 15 gün müddetle ilanen tch 
tahvilat, kambiyo - nukut borsası, lciğine \'C muh::ıkcıncnin de l 12 9~~ 
"Fiyat ... 22.20 Müzik "Küçük orkes- tarihine ıni.isadlf cuma gi,inii sant ·, l 

de talikına mahkemece kar·ar \'eril· t ra - Yukardaki programın devamı,, · 
~iş olduğundan müddeti kauuniyCS• 22,35 Müzik "Solistler - Pi.,, 23,00 ı 
zarfında itiraz edilmediği ve ma ı · Müzik "Cazbaud - Pi. .• 23,2f) - 23,30 . -de 

KapaıııiJ / f ~ ı kc.Jnede ha7.ır bulunmadığı takdıı •. 
. ~ gıyaben hiiküm ve karar. \'Crilecef;' 
~~ ilanen tebliğ olunıır-. 

"' -+: .;r :?"'? 

~························-" \ ! Paşabahçe ı 
i Tuğla Fabrikası i • • • • • FA<ldenberl büyük bir şfüıreti ola.u bu milli müesseı;e iki sene- • 
• denbet• yeni ellerde ~hrimizin en sağlam ve en re\·açta prese ve • 
• kerpi~ tuğlalarını lmal etmektedir. Her neli inşaat için ~ok ~ive- • 
• rişli n kırıksız sağlam tuğlayı ancak: • 

• • ı Paşabahçe Tuğla Fabrikasmdan ı • • • Tedarik edebilir .. iııiz. Tuğla almak istiyen inşa.at sahiblerinin • 
• bir karar ~·enneden ~' vel bir kere de P~a.Jıçe tuğla f abıikası • 

TER Z l 

• mamul8.tını görmeleri mf>nfaatleri ikt ıza..-;ındandır. '.fuğlalan • 
• yer inde gömıeğe nkitlf>r i olmıyan isteklilere, nrecekleri adrese • Beyoğlundaki terzihanesini, Ye-
• nümune de gönderilebilir. • nipostnne cad. yanan Ata Refik 

~~~~~~-~-~-~;-. .. _~ 
_..;.....-__ -.., .. _~_,- -·~=-:"' ~--~~-=~ :-~--,...~ . ·~ :~;_:~ 

-..-.;....-.;:::::::::;::;;:;" - -;...:_- ==.;. .jji;z--. __ . __ ........:~-Al!=c· '---== -~-- ... ,,,.,,..,,, 
GÖZ H~KIMI r Dr. Nuri Fehmi 

IJ... 1'ete•on : (30) dan (68) i arayınız. ~ I ham yanında Ksantopulo han 
~ ~ 2 rıci kat No. 12 ye nakletti -•••••••••••••••••••••••• ~ ~=================-

' Devlet ~=iryolla~~ tianlan 
Muhammen bedeli 1500 lira olan bır adet elektrik m•J deri 

ölçme fılcti 21/ ll / Jl>J9 salı günü saat "15,, on beşte Haydarı • ı gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın ı:ı.lına -
raktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 112 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, 
~anunun tayin ettigi vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat "14,, on dörde kadar komis;.on reisliğine ve.rmt•lt"'ri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta -
dır. "8581,, 

• • • 
Muhammen bedeli 3900 lira \'e 20 metre murabbalık lopu 40 kilo olan 

300 Rule beton inşaat için tecrid veyu bina damlarını örtmek için karton 
bitüme 27 11/ 1939 pazartesi günü saat "11,, on birde Haydarpaşa.da gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlık usuliJe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 585 liralık kat'i teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte pazarlık günli saatine karlar komisyona müracaat
ı.an lRzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

"9317,, 

~---------------------------, 
Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 

Bostaucıda Çatalçeşme karşısında deniz kenannda önü kumluk 

arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -

pılmış bir halde bulunan arsanın 21 ~etre cephesi ve takriben bir 

dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sai>ahları (10 ) 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahlllye 

Lokman Hekim 

MUtehaas1111 
Divanyolu 104 

Muayene E:aatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - c salı ve r.umartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T . 22398 

c~:· ::y:;'.ı~~~e~ .. ~~"~'.~~ıl 
Miitehassı sı 

Pazardan maada hergim sabah

tan akşama kadar. Ankara cad. 

Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Telef on: 23899 

Çocuk Hekimi 
Or. Ahmet Akkoyunlu 

'aksiııı - Talimhane Palas No. 4 
Paza rdan maada her gün 

15 ten ~onra Telefon: 401 27 

1940 kuçük cari hesaplar 
iKRAMiYE PLANI . 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılacakhr. 

Kumbaralı ve kıunbnrasız 1ıesaplıırrnda en n:: elli lirası bulunanlar 
Z·ıı ,·aya dahil edilereklenlir. 

---~ 1940 iKRAMiYELERİ ~ı-.... 

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

12 
40 
75 

210 

" 
" 
" 
" 

250 " = 3000. - " 
100 ,, = 40CO. - ,, 
50 " = 3750. - " 
25 " = 5250. - " 

Ti,rkiye iş Baııkasına para yatırmakla yalnız para biriktirmi§ 
olmaz, ayııi :;amanda taliitıizi de deııcnıi.ş olursumız. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : i- - .. 
1 - Gümrüklerde açık ve ilerde açılacak memurluklar için imtihanla 

Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve İktısad Fak ülte..'>i mezunlarından 5 
kişi alınacaktır. 

· 2 - Müsabaka imtihanına girebilm<:k için aranan vasıflar şunlardır: 
Istanbul Defterdarlıgv ından : A - Memurin kanununun 4 üncü n;addesinde yazılı şartları haiz 

1 İstanbul Belediyesi karşısındıı 

Ayberk apart. Tel. 23212 

·----
ZA Y l 

Halk bıı liğıııdcn alını::; oldu;ııı:t 
tasdiknameyi ı.:ıyi t'ltim. Yenisini a· 
lacağımdan eskisinin hükmü yolctur· 

Haydarpaşa hastah:ııwsi Dahili 
servisi hasta bakıcı Jll rlırııcd 

======-=----====-~ 
Tep ebaşı Dra m 

kısmında 
20 - 30 d~ Bu akşam 

Şf<~R.MtN 

• • • 
t~tik lftl Cude.,inde Komedi 

Kısmmıta 

Gece saat 20.30 da 
BİR MUllASİB AUANI \'Olf 

• •• 
HAl,K OPERETi 

(ESKİ ç ·AGLIYANDA) ~----
Bu aksam 9 da 'fn: ~~\ 

(SEVDA O'l'ELİ) ~~~ ! 

Son temsil ~' 
Cumartesi akşamı -~~ 

(Modem Kızlar) • 
Yazan: M. Yesari .. -

!
olmak. 

Aksaray Etyemez Davutpaşa mahallesinin Çardaklı hı:ı.mam sokağın- B - Yaşı 30 dan fazla olmamak. 
da 9 numaralı ve 120 lira muhammen senelik icarlı ev ile ayni mevki ve ' C - Askerliğini yapmış veya tecıl cdılmiş olmak. 
sokakta 1 numaralı ve 36 lira senevi icarlı dükkan üç seno müddetle ki- 1 3 - Müsabaka imtihanına girmek istiycnlerin belgclerile bera~r 

Baş, Diş, Nezle, Grip, RomatizttıO 
raya veı::lmek üzere açık arttırmaya konulup tali~i ?!k_~adığından arttır- 115 11 939 çarşamba akşamına kadar Başmi.idürlük Sıcil ser\'i iııc müra
ma on gun uzatılmıştır. İhale 20/ 11/ 939 pazat tesı guııu sant H de Milli 

1 
caatları. 

Emlak müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Senelik icar 4 - Bu tnrihe kadar belgelerini Uı.mamlıyamıyanların mü::mbaka im-
4 taksitte ve peşindir. tıh<1ııına alınmıyacağı, 

Taliblerin ylizde yedi buçuk n isbetinde muvakkat teminatla komis- i ş - Müsabakıı imtıhanı 20/ 111939 pazaıtesi günü saat 9 da lJaşmü-
yona müracaatları. "9330,, dürıükte yapılacaktır. . "9128,, 

Nevralji, kırıklık ve bütü ~ ağrılarınızı derhal keser 
İcabında g ünde 3 ka.,e alınabilir. - - .... _ 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU . • 
Neşriyat müdür\.\ : Macit ÇETtN · Buıldıp y•: Matbu.i Ebild'" 


