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-Finlandiya Harbi Başladı 
Kara, Deniz Ve Havadan Hücuma Geçen Sovyetler 
Şiddetli Bir Finlandiya Müdafaasile Karşılaştılar 

Helsinki Yanıyor. Şeh~rde 200 ölü Var 
Finlandiya Harbi 

l'ialaadlyalılana, Sovyet Rus
hJa taarra etmek içJD. kendi~
.._ ook faydall bir müdaf• la&~ ................. ?_ .... 

11f oldaiu bir meYRiml belde
llMllılı1l_ irtlklh et..Mle

'~""-la müdafa-
heJ~~~nüliir-

~. 
4"lrupamn gözleri Almanya ile 
~ üemokrasilcri arasında cereyan 
~ nıiithit harbe dikildiği ve her
tııı .... ~eli derdile meşgul olduğu bir 
''41& Finlandiyanın fırsattan istifa
.._ eıneıme diiemeei, kOlllfUSUD& te • 
\l;'lll kalkması birdenbire büyük 
't tllgınıık gibi ıörünerek hayret 
\i..~ uyandınr. Faka~ Tas 
~ tebligatı Finlandiyalılann 
'--.:."':' hareketi hakkında hiç §iiphe 
i:,_~ıyor, insan ister istemez bu 
~te inanmak aztırannda kalı-

u 

"' > 
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Hffüld. s.gda ~ Ma,.t Mauerhtılm bir merulmde. Solcla. Sovyet kıtalanıua Finlandlyaya giriş istikamet lt.rini göstenm ha.rita 

Herek ede Bir Tren Faciası 
Muhtelit Katar hat üzerinde bırakılan 

• vagonlara çarptı • Bir ölü var 

1 Rusların Harekete Geçi~i Billı 
DiJnyada Teessi1r Uyandırdı 

Londra, 30 (Hususi) - Evvelki tyareleri taı afından bombardıman e 
gece resmen kesilen Sovyet - Fin mii dilmiştir. Rus c!·dusu da l.iç noktadaı: 
nasebatını milteakib bu sabah Sovyet Finlandiya hml•ıdwıu tecavüz eh::i~ 
kıtalannın Finlandiyaya girm&ilc tir. Bu ııokl3l&r Lcningrad civarında 
Sovyet Rusya · Finlandiya harbi fii- 1 Terko mevkiile LeniAgra.dın 1Q3 mil 
len başlamış bulunmaktadır. şimalinde Ru')jarsi ve Şimal dehizin· 

Evveli sabahleyin saat 9,15 de, son de l~ol ı limanının civarıdir. 
ra da saat 11 de Helsinki Rus tay- ( Sonu S üucü uyfu.cla J 

Macaristan Sesini 
Yükseltiyor-

- --···-·---
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itibaren 
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No.ı U!t 

Avrupada Yeni Bir 
Harb Sahası ... 

Y•z•n: M. SIFlll E . . ş b k . Matbuatın En Haliç Şirketi a ogün nihayet bolmuş olan ro-roıncı e e esı lonya harbinden ve bita de-
Koca Salonda Ses, Sada Kesilmiı, z .d- b. k Emektar Rüknü vam etmekte bulunan Alman - tngl-

• • -1. abıta yenı en ırço Dün toplanan umumi nz - Fransız silihlı mUcadeıesindeO 
LJ·rkea LJünkarı Dınlıyorau k f heyet, tasfiyeye karar sonra Avnıpanın diğer bir kısmı )'fi' nıç n< tev i at yapb Süle man Tevfik Baba • nı baııtan bır harb ı .. ıasııe kars•'af' 

. . mişti Sabıkalı eroin satıcılarından Pan- y . verdı maktadır. Filhakika ha.ftalarca su-
Ol1ll'dukca söylüyo~, söyledikçe ~ev halde harem d~c;n.ne geç ' galtıda Üftade sokağında 45 numa- Dün Sabah V cf at Ettı üç seneden beri belediye ile ihti - ren diplomasi müzakerelerinden l'8 

zuu tazeJiyo~u. B~r ~~k, saatine V h"d tt" .1 D ad Paşa Şlırayı ralı evde oturan Mihran oğlu Serki- Türkiye ve İstanbul matbuatı en laflı bir vaziyette bulunan eski Haliç inkıta safhalarından sonra So,·re* bakmu· \"a.ktin gecıktıgını anlamıştı. a 1 e ın 1 e am ' akta d tt" -· ha d s··1 man dün da 
- ı· · b" d ·1 . alta t komedyasını hakikaten pek sin eroin satın evam e ıgı . - eski ve kıymetli emek arı u ey şirketi umumi heyeti toplantısı Rusya ile Finlandiya arasında 

Ayaga ~:Jk~rkcn haııın ır e .• ı e. :,.,.,.,:,izccsine oynamı§lardı. Ger - ber alınmış, Emniyet kaçakç~lık blı- Tevfik Babayı kaybelmi§tir: Baba; yapılım§ ve şirketin resmen feshine harb başlamıştır, Bn suretle, Alın ... 
- Müfettiş Paşanızın §ayı olan 1 k d -·1 fakat herkesi ken rosu memurları icabeden tertibatı a- dUn sabah begte, Topkapı cıvarında- karar vermi§tir. ya ile gub demokrasileri ~ ınaald d k" f li tl · · bilhassa çe ten, oyuna egı' · l rak ef t f 

havza 
8 ı. ~ ye erını ~~ . . , :iilerine güldürmüşler, mahiyetlerini learak birisi marifetile 10 ~m eroı_n ki evinde ve 79 yaşında o a v a 150 bin altın lira sermaye ile kuru· harbe müva.zi olarak bu sefer de, .ı\. .. Erzurur~ ıç~~ • te~eb~us~;:ı~ ~- ve maskaralıklarını aleme göstermiş- alınırken cürmü meşhud temın etmış etmiştir. .. lan Haliç §irketi mukavele ahkamına rupanın §imalinde büyük bir dcvJetJI 

ordu ~~fettişligı ı;nzifes~d taf lerdi. lerdir. Tahsisen son yıllarda pek çok muş göre nakliyatta elde edilecek para - küçük bir de\'let, çarpışmağa koyul-dedecegız Paşa h~e~~n? ... Mus . a 1335 senesi mayısının yirmi altıncı Ser kisin üstünde ve_ e~in~e .~e ara· kül at ve hat ti sefalet çe~en zavallı nın yüzde sekizini belediyeye verecek mu.Şiardır. 
Kemal Paşanın gırıştıgı bu ı~lere ~ıd .. .. Yıldızda merasim dairesinde ma yapılmış, ayrıca, ıkı buyuk pa - Süleyman Tevfik., buna ragmen m~t- ti. Şirket bu taahhüdünü uzun bir Böyle bir siliıhlı ihtilaf Yukuuııdt 
ealiibiyeti her h~de, mevcudiyeti _?ız- :;:;'~ilen bu meşveret meclisine, eski ket eroinle mahiyeti meı:hul bazı toz- buattan elini çekmemi§, muhaı"".~· müddet ifa etmi§, fakat biliihare en·eJcnürdc, bıı mücadeleye saik O' 

lerce meçhul bır kuvvetten aldı~~a v y n· bütün vükela Damad Paşa· lar ve eroin bulaşık çakılar bulun - mütercim, musahhih olarak son gu- vapurlara binenler azalarak şirket bu lan amilforin aranması en başta ge
hükmelmemek pek ziyade eafdıllık ı.::., :y;,,. azalan, bazı' askeri ve mili- mu~, heps~ mUsader~ edilmiştir. Ken: nüne kadar çalışmış ve kalemini el- taahhüdünü ifa edemiyeeek vaziyete len bir keyfiyettir; So~·yet Rusya il• 
olur Paşam. . ki rical eski ve yeni çelebi efendiler- dısıne eroın satıcılıgında Y_ardım et den bırakmamıştır. .. dUştüğünden yüzde sekiz aidatı be- Finlandiyayı biribırlcrile tutu§turaJI 
Vcm;ş. hırs v? ~ıle fırlıyarak le, si~ fıkralar, baro, darülfünun, ti~ ?-'11;ışılan ~a~ Serpuhi ve Fran- Bu vesile ile, kendisin? karşı §ul<- lediyeye klir üzerinden ödemeği tek- selıebler nedir? Bunu, li'in - So~~:•'. 

salondan çıkıp gıtmışti. fetvahane, darülhikmetUlislamiye, da gul ısmınde bınsı de. yakalan~ıştır. ran ve hürmet hislerimızle beraber lif etmişti. Belediyenin reddi Uzerine mii:l:akcrelerinin ba§langıcınllan ıh 
O gece, Damad Paşanın hakik.~t~n rülhilafetül'aliye ve Trabzon, Paşaeli, Bunlar, müsadere e~ıle? er~ınlerle kaydetmek istiyoruz ki merhum son mesele mahkemeye intikal etmiş ve haren tetkik ve son günlerdeki siy~ 

asabı bozulmuştu. O an için lzmırm Adana, İzmir, Vilayatı §a.I'kiye MU- beraber adliyeye verılınışlerd.ır. roman tefrikasını "Yeni S~b8;11,, a neticede davayı belediye kazanarak vaziyeti müta.lca e.ylemek dcrlınl gos-
işgali hadisesini, Paıis konferansına dafaai Hukuk cemiyetleri ile KUrd Yine a~ca sabı~alı m~n~~cıla_r- yazmı§tı. "Abdillhamidin C~ncı Ho· müterakim aidabn tutarı olan 106 ternıektcclir. 
iştirak meselesini bile unutmuştu. Teali cemiyeti ve matbuat mümessil- d~n Veh~ının de eroın ~ttıgı ogrenil- cası,, isminde olan bu eser bırkaç ay bin lirayı şirketten istemiştir. Yolcu Sovyet Rusya, Baltık denizinde tS" 
Muatafa Kemal Paşanın lstanbula !eri davet edilmişlerdi. mış, ~dıkpıışa cadd"".ınde 13 nuına- evvel gazetemizde çıkmıştı. adedinin yan yanya auı.lmam ve tc- Jdh oyledlğl siyasi fıınliyet nrası?dlo 
karşı aksi bir siyaset takibine başla- lçtiınaa tahsis olunan merasim da- ralı ~vı ~trafmda te:Ubat ~lınarak, Arabca, farsca, İngilizce ve fr~- sisatın da eskiliği yüzUnden esasen Bnlhk devlcUcrindc, ~ide eyl~diğ•. si
dığını tasdik ve kabul etmekle bera- iresinin direkli salonunda bir riyaset Vehbı bır paket eroın sattıgı ~rada sızcayı çok iyi bilen Süleyman Tevfık zararda bulunan şirket bu parayı ve- yasi ve askeri avııntn.Jlara muvazı o
ber, bu hususu da o an için dilşüne- makamı hazırlanmış ve bu makamın meşhuden .Y.a~alanmı§tır.w Vehbı, ev- vaktile, fransızcadan yaptığı roman rememiş ve belediye de Haliç §irkc· laral<, simnJde, yani Finlancliyndıt 
miyordu. O, yalnız Ali Kemal Beyden iki tarafın, sağlı ve sollu ikişer vcla, kendısını yakalamaga gelen me tercümelerile çok şöhret bulmu.~tur. tinin bütün vapur atölye ve tesisatı· ı knra topraklarında ve ayni za.mn~da 
çok çekiniyor, dalına giill kalmasını sıra sandalye konulmuştu. ön sıra - murlann üzerine bıçakla hUcum et - Bundan başka ilmi, tarihi ve felsefi , ed d k . 

1 
t . el'ne al- dcnizıle de bazı sc\•lnılceyşi mevkii.et h

A d" el . t . f k t b" h ~ d" k asına mey tc .. na vaz ıy e ere ış e meyı ı .. t J'IJ)JŞ'" arzu ettikleri bu a ıs erı, emas ve !ar vUkelii heyetine arka sıralar ayan mış, a a , ır a ıse çı m . birçok kitablar yazmış veyıt rcume H 
1
. . k t" . b lediyeye 1 iktisab eylemek arzusunu ,,gos e 1 d 

- ki ' d ·ı ed k 1 u Uzerm- . . "d .. d mıştır. a ıç şır e ının e .. ri d b l UzS'" münasebette bu un ugunu ya nen azalarına ayrılmıştı Bunların karşı an verı m en ya a anını~, etmiş halk eserlerını yem en vucu e b' r d b k k.. ür tt Bu esas uze n e a§ ıyan m 
bildiği bazı ecnebi mahfellerine ifşa tarafı da cemiyet brka ve matbuat de ve evinde yapılan araştırmada, getir~ştir. o~akn t~06 dın8 ıbr~ al~b aşrcau "aormdır kereler. Fin istiklalini ihlfil edecel' 

d B"lh ' · · b' b ak · b la ~ır c ınc c ın ıra o • · ·nJd etmesinden çok korkuyor u. 
1 

as- mümessillerine bırakılmıştı. Öğleden ı§a.retlı paralar, ır ıç 'eroın u • Gazetecilik ve muharrirlik hayatı IB .. k"" . d tesisatı ile vapur- bir radcfoyc geldiği vakit. Helsı 
ila, o sıralarda Cami, Mahir Said, A- sonra bütUn davetliler salonda top- şık kağıd ve çakılar ve eroin bulaşık yarım asrı geçer Matbuata 1313 Yu·ı 1 ugudan bu mbevcul .. d: me~ektedir hiikfuncti ile l\loskova arasındaki kO-
. ı· Asaf M Refik ' b" h b 1 t Bu sırada · . . an u orç arı o ıye · 

0 
za-gah Maz um, uammer, . lanmıştı. Herkesin çehresinde, acı en- ır ayvan u unmuş ur. nan harbiı:<je "Sabah., muharrırı ola- • • h " nu~malar da inkıtan uğramı,tı. . 

İsmail, İsmail Subhi, Bekir Samı, dişelerin bıraktığı çizgiler açıkça gö· Vehbiden eroin almağa gelen topal rak bulunmak suretile intisab etmiş, Bu sebcblc ellerınde 150 hın ısse ı manda.nberi nıiit.emadiyen artan bit 
Mühendis Refik, Tevfik Hamdi, San- rülUyordu. Söz söylemek istiycnlcr, Hasan, Adnan, Mustafa oğlu Hasan birçok gazeteler de çıkarmıştır. Son bulunan~ar gerek sermayeden ve ge- gerı;inlik ve askeri hazırlıklar, vaıl
cazade Şakir, Abdülhak Şinasi, Sü - meclisin intizam ve inzibatını idareye ve Muzaffer de yakalanmışlardır. zamanlarda, Tarih Cemiyeti hesabına rekse kar ola:Sk on para a:amıya ; yetin Yahanıet.e doğru seyrcttiğiııl 
leyman Nlizhet gibi memleketin ta· memur edilen seryaver Hurşid Pa- Bunlardan başka, eroin satıcıların "Hayat Küşa Tarihi ni farsçadan caklardır. Hıssedarlnrın bır kısı:nı gösteriyordu. 

· al tc k'l ttikl · d K .... k d k " şehrimizdeki İtalyan bankaları ıle nınmış sım arının ş 
1 

e en şaya isimlerini yazdırmışlardı. Artık, dan Muhtar a uçu pazar a f. ış· tercüme ile meşguldü. Geçen cumar- . . .. k va- Son hudud hadiseleri tizerine, So\1'" 
"Milli abrar,, fırkası mensublanndan herkes padişahın gelmesini bekliyor· tırılarak yakalanmış, elinde bul~_?an tesi nüzul isabetile hastalanmış ve zaruret ıçınde bulun~n ~~z~ Tür. . ye:t Rusya ile. FinJaıırllya amsuıclnld 
bazılarının yaptıkları menfi pr?pa- do. O sırada, Damad Paşa, bilyük bir paket eroini yere atarak çıgn~- dün sabah ölmüştür. tandaşlarıdır. Bu \azı:>etı ev~elc~ ilıtiJfıfın silahla balledilecehri neticcSI 
gandalıırla, bazı ecnebi ~~ellennd.• bir gnf yapmış, siy~e ol~ cehli ~iş, lheri11de bir k!brit kutusu lç':'-1 En Ç-Ok sevdiği malı, Ebedi Şef'i- ı tahmin eden hiseedarl~rd'": dunlru kendisini gö U!rmişU. Fllhnkik~, ~·~: 
uyandırdıkları menfi tcsır \ e. hıslerı, gibi muaşerette ve teşrıfattakı vukuf sınde ıkı paket eroın bulunarak mu - miz Atatilrk'ün kenrlisine hediye et- toplantıya ancak on kışı ge!mı~tı_r. yet ordusundan bazı askerlerın oltı 
Ali Kemal Beyin körüklem~~ı-~d-~n a- suzluğunu da göstermişti. Ansızın a· sadere edilmiştir. Bu sırada, Muh~· ı ti-· bir ipekli mendildi. Onunla gö- Pakat ikinci toplantı _yapı~dıgı ıçın mii ve yaralanmnsile neticelenen ,.e 
detiı. ürküyor, hep bunu duşuneyor· ıyağa kalkmış, elindeki kağıdı okuma· rın kardeşi Remzi de jandarma elbı· . m~lmesini de vasiyet etmiştir. mevcud hissedarlar şırketın resmen diğer taraftan da ''tılmu Fin Jıiikil' 
du. g· n başlamıştı. Fakat, eski sadrazam, ı scsile gelerek memurların vazifeleri· • C . b b h Topkapıda Fat· feshine karar vermişler ve tasfiye nıcti tarafından resmen tek-7Jb edilcJI · d - ·ı d hliz"' • 1 . . enazesı u sa a Bır aralık, uyku egı e, un ve koca ihtiyar Tevfik Paşa, bu ebleh ne müdahale etmış, Remzı yakalana- S itan h 11 ... ·nae l{oltuk so- için bir heyet scçıni§lerdir. Heyet es- huclml Iıadlselerl \berine, son ~·apıJBJI ·• 1 • • • • d t - . lık ma u ma a e .. ı ,_ 
elem sızan goz ennı samımı os u ve damadın yaptığı bu kUstahlıgı haz • rak tahkikat yapılmış, Jandarma - k - d 6 adakJ evinden kal· kiden ioare heyeti azası olan şu ze - siyasi temaslar, Jıfıdiselerin önlaı• .. 
mahrem müşaviri İhsan Beye çevir- medcmemişti. Hemen yerinden fırla· la halen alakası olmadığı anlaşılnuş, dagıl n ak numar Toılkapı camisinde \'nttan mürckkJbdir: ge~lemiycook bir mahiyet n.rzettiğf-

. f v talt"b t ırı ara namazı .ı: mış 
1

• e: . . . mış, kulağına bir §eyler fısıldıyarak onun hakkında da ayrıca .~ a a kılındıktan sonra Topkapı mezarlığı- Avukat Celal Sofu, avukat Hayri, ni iı?aret etmil)ti. Sovyet Ilariclyc "o-
- Bu haris ve hodbın adamın dıli damadı kolundan tutup yerine oturt· başlanmıştır. Muhtarın daha şumul- d f dilccektir. avukat Misbah Narliyan, mimar De- miscri n. Molotof'un liin elçisine vcr-

\'e kalemi ile bazı ecnebi mehaffüni muştu ki 0 esnada da Vahidettin ar- Jü mikyasta eroin satıcılığı yaptığı naT""eknc tb tı f"k" hayatına nari Seyfi u~akizade Muammer a- <liği notanın, Fin hUkiımctile Sovyet 
. . · h 'k tın · ' • . • hk"k d ur ma ua na, ı ır , ' :; • . . . .i .. aleyhımıze te.~vık ve ta n e csm- kasında Veliahdi Abdülmecid efendı anlaşıldıgından ta ı ata evam e- h 

1 
"k t d • 

1
. h" tle yapan vukat Haşim Hakarar hiikfımeti arasındaki dıplomnsı nıt 

. . B • • . . a u a en cger ı ızme r · . • . d den çok endışe edıyorum monşcr. ~ ve diğer saray erkanı bulundugu hal- dılmektedır. T •f'k B b Allahtan rahmet di- nasebetlcrının katedılmis olduğnO k .. ah b "b" t bb""sler"ne mfuıı · · · H"" k" t k C\ ı a aya •W h "ki 1-''et 
ust ın u gı ı eşe u ı de salona gınnışlerdı. un ar, ça ı 1 k d r ·ıes·ne arzı taz.iyet ede· DENiZLERDE : \'e diger tarafta.o er ı mem (;.P olınak çarelerine acilen tevessül et - bir yüzle hazır bulunanlatı askerce IKTISAD iŞLERi: er, e er ı aı 1 arnsındn.ld ndemi tecavüz paktıoıll 

meliyiz. Fakat, bilmem ki ne yapma- selamlamıştı. B l ·ı 1 T. t riz. Kapo Pino Vapurunu Ruslar tarafından feshedildiğini bil-i 
., . . eyne mı e ı care 1 vv-vv d" . .. • Fin s ·et ıtııtita!~ ıyız · ·· Herkes, emirilmü'minine, halıfeı • • . B M ll ırmcsı uzerınc, - OVl 

lhsan Bey, bliziildüğü koltuktan, ruyi zemine ihtiramen ayağa kalk - Odaları komıtesınde BELEDiYEDE. ! a•ıran age anes nın sulhcıı halledilmesi lmklnı )ta'" 

~ykusuzluktan _kızaran gözlerini 
0 

- mıştı. ümidle açılan bütün gözler hün Beynelmilel Ticaret Odaları Türki· Teftişlerin Neticesi ı Dün Gitti panmıştr. ~öz, .• bu .. seı:r• ~lihla Pl: 
guşt.urarak dogrulurken : kara dikilmişti. Koca salonda ses ve ye Milli Komitesi dün saat 16 da top- . . .. . . lki sene evvel Çanakkale boğazın- c:ı.delcye dtişmuştü. ~ ıtckım. bu 

81 P d k 1 
· d · ti o .. tstanbul Beledıyesı mufettışlen ta· cad 

1 
d ba lam So , , t k talat'' - ar on e seans.. emış · n - sada kesilmişti. Herkes hunkarın na- lnıımı§tır . ·· 'da Kapopino i~mindeki İtalyan \'apn· e e e ş ış, \;\C 

1 
.• d h 1 

. t -
1 

k ' . · . rafından yapılan teftlşlcrın çok mus- ı ~ .::. in al k-.;ı-- bir h dud U" dan a a evve şu no aya ven ece sıI bir celadetli ve şahametlı tavırla Toplantıda geçen senenin faalıyet . 
1 

a·-· 
1 1 

kt d runu batırdığı için limanımızda ha- ın ş ı e UUiK~ uzanan ° 
1 eeva ı . n r. s 

1 

'. • s6z söyliycceğini, yeisli milleti nasıl raporu okunmuş ve yeni idare he~etı Umumi ve hususi hizmet mü.,.,,..e- ciz altına alınan ispanya bandıralı .' ~ . • .-

1 

ıııııl b h zı la ak d"yorum amma bil · het netıce er ver ıgı an aşı ma a ır. I :wrin len Uç nohtada Fin ararlsiJl 

mem kı, vakıt de ııek geçtı. 1 teaelli ile gayrete getireceğini bekli- in ti ha bı yapılmıştır. Komite bu mu - j . . l"k h h. . bl .. Magellanes vapuru dün blltiin hazır- gırın•ş, Fm _huı.wnct merkezi H~ ~ ..... 
- Hayır Ali Kemal Beyin iskatı d F k t b""tün bu intizarlar bo- nnsebetle büyüklerimize tazim tel • lerınde temız ı ve sı 1 ıca ar mum . b:ızı yerlerınde tayyare bomı:J»"" 

' yor u. a 
8 

• u ık"" Id - kadar yerine getirilmek lıklannı ikmal etmı~ ve saat 15 de ı k ı .._ meselesi §U an için, bu notadan da- ·tın· ti ç·· k"" Ferid Pac:aua yaz grafları çekmiştir. un o ugu · . .; . mau arına mnruz a mışwr. 
' 6:t gı ış · un u, :r-J it d" !spanyayn gıtmck uzcre lımanımız - A .. 1 ~il ha mühim monşer. Nota cevabının, uıı!ı hattı hümayunda. Rua tic aret mllmeealll e ır. İfü: Aclcn malwnata. gor<", hn~ ı) 

birnz tehiri, idareimaslahat edilme- ~. anı mühi~de başlarında Ankaraya gitti Oaktllo lmtlhaıı dan ayrılmıştır. .. .. müca.clelc, cihan efkanumurniycsinde 
si imkanları mevcuddur. Yarın lzzet .11• ·ti:· ~u 1 • d tahassül etmiş al- . . . S Ti t U n e. tlcelendl Vapur hareketinden evvel uç du - derin akisler uyandırmnld;an ııfıll 

.. . .. d mı e n sıne enn e Şehrımızclekı ovyet care m - . d "" k 1 k til h · · elamla 
Fuad Paşayı mumessıle gon ermek tı buçuk asırlık bir hanedanın reisi 1 T V b" bazı ticari istişare· Beledıye muhasebe kadrosuna alı· u ça ;_"~ sure .. e şe rı s . - lt:ılm:unıştır. 
ve nota cevabının Anadoludnn yapı- bulunan ve nefsince her türlü feda - ~= ~ul~:~.:;;e;;.ere Ankaraya git_ j nacak ıo daktilo. için açılan mllaaba- mıştır. kı sene mud.dctie Hal'.çt~ ya- Bıı yeni harh<le dDdmte şaynn ol~ 
Jan istizahlara gelecek cevabları mü- karlığa amade olan halifeleri ve pa· ·şı· ka imtihanına gıren 40 kadar orta tan vapurun tekncsınde b1çbır arıza hlr noldn da, F'ınlnn<liyaya lcarşı bU 

teakıb verileceğini söyletmek ve bi- dişahlan bulunduğu halde, bilfımum mıM~essiJ Rusya ile aramızdnki ti- mekteb mezunu arasından 5 tanesi o~madığı iç~ tamir edilmesine lüzum yük bir sempati gösteren Birlc~ik ft.· 
raz da sabık vadlerimizi teyid ettire- efradı milletin emeli yeganesi olan cari mübadeleler hakkında Vekaletle muvaffak olmuştur. Kadroyu doldur· gôrülmcmi§tir. İspanya vapurunun ıncrikanın, Jıerlınngi bir tavassut te· 
rnk ümidlendirmek, okşatmak sure- hukuku devlet ve milletin tamamii bazı temaslarda bulunacak, sonra mak için alınacak 5 daktilo için bir limruı ve şamandıra borcu tamamen şcbbüsünü müsbet bir neticeye ,·al'" 
tile maslahatı, bir kaç gün için ida· mahfuziyetinden ibaret olduğundan, şehrimize dönecektir. imtihan daha açılacaktır. İstanbul Liman reisliğine tesviye e. dmunadan bu milcadelcnin bn:2Iaıtıl3 re ve tehir edebiliriz. bu emeli kudsii milliyetin temini için dilmiştir. olmıısıdır. 

Ancak, Ali Kemal Beyin melhuz son derecede fedakarane ve azimper- ·- , vvvv Dr. REŞAD SAG.ı\.1 
menfi teşebbüslenne, bilhassa bu mc· verane sarfı mesai etmenizi sureti ka- r ' MÜTEFERRiK ı .................................... ...-' 

sele ilzerinde Said Molla ile teşriki· tiyede ihtar ile her hali karda tcv- Okuyucularımız Salacak Namık Kemal İhtifali Yeni vepurların mUn• -
mesni etmelerine meydan vermemek fikatı ilühiyeye istinad ve ruhaniyeti 1 kaaaaı bitti 
için, lüzumu derecesinde seri hare - risaletpenahdan istimdad eylerim .. ,, ı Ba/ıkcı/arının Namık Kemal ihtifali 1kincikanu - tngiltereye ısmarlanacak olan :ıJ 
ket etmek lazım. Vakit de hakikaten Cümlelerini bol keseden savuran Diyor ki' ı ' nun 2 sinde üniversite konferans sa- vapurun münakasa müddeti dün bit" 
geçti. Yarın sabah, evvela bu ciheti hllnkar, herkesin memulü hilifına, 1 B Şikayeti lonunda yapılacaktır. miştir. Yapılan teklifler bugünlerd' 
görüşelim ve herhalde bir çare dil· ruhsuz ve cansız bir eda, çekingen ve ! T Bu münasebetle merasim programı Londra sefaretimizdcn DcnizyoJlııı1 
ııünclim bu işe. titrek bir sada ile aynen, şu sönük Salacak iskelesinde balıkçılıkla bırlikte günü gününe, bize gön· hazırlanmış bulunmaktadır. idaresine gönderilecektir. Demiş, cidden bitkin ve bezgin bir sözlerle Meşveret Meclisini açmıştı: meşgul esnafız. Mevsimin geçer i- dermeleri usuldendir. Halbuki bu Eksik kltab m eaelesl ==============-~ 

rYeniSabah 
Abone Bedeli 

SENELiK 

8 AYLIK 
8 AYL.IK 
1 AYL.IK 

TUrklye Ecfta.I 

1400 Kuruı 2700 t<uruı 

760 » 14!0 » 
400 » 800 » 
160 » 800 » 

- Vaziyeti hazırai devletten dola· şi olan Torik avcılığı yapıyoruz. defa aradan günler geçtiği halde Bazı gazeteler Üniversite rektörü 
yı vükelayı devlet ve ayanı kiram ve Hergün ve gece olduğu gibi bu a- ne mahsulatımızın tutarı olan pa- ile Fakülte dakanlarının, kit.ah mese-

lmütehayyizanı memleketi mil!)avere yın 25 ve 26 ncı geceleri de avla- ralıı.nmızı, ve ne de mallarımızın lelerini konuşmak üzere yakında An
için buraya davet ettim. Devleti Os· ı dığımız balıklan satılmak üzere ne fiyata satıldığını bildiren hesab karaya gideceklerini haber verıyor -
nıaniyemizin maruz ve düçar olduğu 1 İstanbul Balıkhanesine gönderdik. puslalarımızı bize vermekten im· !ardı. 
müşkUIAt hakkında acilen lazım ge. Orada bulunan ve hususi olarak tina etmekte olduklarından, bu uy- Yaptığımız tahkikata nazaran bu len tedabiri ittihaz etmek ve huzzan 1 l ıı tı 

bu işlerle meşgul memur annuzın gunsuz hale bir nihayet verilmesi haberin yanlı~ olduğu anlaş mı§ r. •kiramın her blıwlerinden layihı batı nezareti altında Balıkhanede öte- için Balıkçılar Cemiyetine de vaki Kitab meselesi hakkında Üniversite 
tı olacak fikirlerini ve rey ve müta- denberi bizim işlerimizle ala • mUracaatimiz müsmir olınadığın- mehafilince yanlış kitab değil, eksik 
lealarını beyan etmeleri itibarile bu kadar kabzımallar derhal satış dan bu husustan lii.znngelen maka· kitab vaziyetinin mevzuu bahsolduğu 
içtimaı mütcyemmen ve mesud ad - puslaları yaparak hükfı.mcte aid d"l . b"" ""k söylenmektedir. 
d ·1m B ecr · ·· l · ıı k- matın haberdar e ı mesı ve uyu -

en. · u m ısı cum emız a miri, tayyare, cemiyet, pul vesaire lerimizin dikkat nazarlarının çe· Ankarada Vekaletle temas etmek 
Posta ittihadına dahil.olmıyan ecnebi kında baisi intibah ve hidayet buyur. masraflarile kabzımallann kendi- üzere bir davet vukubulmamıştır. 

Ce b T.""h"bül" "ta h t kilmesi irin şikayetimizin neşrini memleketler: Senellti 3600, altı aylığı masını na 
1 

' a ı a ya azre • sine aid olan yüzde altı kuruşu da 1' üniversite kitab vaziyeti hakkın -
1900, ne aylığı ıooo kuruştur.= !erinden niyaz ederim. Meclisi küşad yekfuıdan tenzil ettikten sonra mü rica ederiz. da alakadar büroların hazırladığı ra-

ed k · t" sadrnzam pauaya ha- Üsküdar Salacak balıkçıları Adres tebdili ictn yirmi bca kurualuıc ere - rıyase 1 
.... u tcbald kalan safi hasılatımızı ve por yakında Ankaraya gönderilecek· d ek ı"-·-c1ı vale ederı·m namına Salih Ömer pul gön erm &UJ.Uı r. . •• ,, hesab puslalarımızı, paralarımızla tir, 
(Devamı wr] 
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Sovyet - Finlandiya 
Harbi Başladı 

f'••• a&•••~ 8&1llf• t • 
E 

Finlandiya Harbi Rus - Fin Harbinin 
[Başmakaleden devam] M hl 1 Ak.ISler·ı PERŞEMBE sahasının bu;: tutmuş olduğu bir mev u e m e 

simi beklemek gibi bir hata irtlkab Günlerdenberi karileriınize hsa-

.. d . --- ber verdi2imiz veçhile, Yeni a-etmeler1, Sovyet kuvvetlerinin mu a- G b o ~ 

.. 1.. B H b A .k v •t 1 ar ev- hah, 7 Birincikanun PcrŞ('mbcden faasını kolaylaştıracağı düşünu ur~: u ar ' merı a e 1 a yayı itibaren, geniş bir kadro, daha zen. -

7 il.KANUN 

Finlanıiiya harbinin c;ok sünniyecegı k l b 

tahmin olunabilir. Fakat bu harb a- d ti . D h z· d Yaklaştıraca tır gin münde~icat ve daha güze ır 
· k d ? e erıne a a ıya e !2Ckille Veni bir tekamül merhale-cabıt mevzıf lrn.hca mı ır. . '. _ . 

- · ·şı· , , ı Fi ı ndiyanın atıldı· sme gırcccktır. . . (Başta.rafı ı iD.ei sayfamısda) \ısy2.n ettinnemı ır~~- "~,·abı _ M~c;e.e :ıa 01~ ndal ı bir cezava Yazan: RAiF METO Yeni Sabah tahrir ailesinın bu-
lt b lam ı llU'.ri· Sovyetlerln ~· ~ gı hır nıaccı-nuan o ay • - .• - .. . . 1 h 1 w· ·eni !a-

'e ~ taarruzunun ~ b as an -ı Londra, .30 (A.A.) - "Rcu~r,, İyi uaramar.ı §eklinde mi kalacaktır, yok vv~!a PoionJcı. ve sonra da\ medemiyeceklerine de k~nıız. Buyuz y~k ıtınalar e. l\Z~ı a b~~u' tn.fsi-Gan~re,,al .M:;::;ı;ım ve :!ı':ruya , bir membadan öğr<nildiğine gör'.': S: Fiıılandiy ayı tahrik eden kapi_ta • E Ren 1tehri sahillerinde başlı- den şiındHik rlva ~<;t ~.~';~den ç".',:: ı ~:;;:~ P':,7,;:ı;;;e'j;';" ;er:mbeye 
l>Ja;c1t:'m:.:' hali harbi ilin etmi•tir.jVaşlngtondaki Sovyet büyük elçıllgı list ,., empcryali~tler .•~asın,da şımal yan harbin kıvılcımlan nihayet -~n: y~n Amıan d'.'11ll' !htı.: -:;:;~::bilir. ,kaada;, ~kuyu~uların.v.a., parçfl 

t.>.,M d h'· b"'nlnrkcn Sn•"""'+ !erkantndan biri vasıtaslle Anıerıka dcvlctl'i'ri de dahıl mıdırler. ,. . landiya körfezine de sıçradı. l:ırnu bır hakıkate ınkılabı d k .,. 11 Pa bı'Jo"1r1>.ceö-iz Bugihı karile-
"'-a an ucum ~ ~ .,-, . hük(i ti . . - 1 d" . istiklalı . · d" Al anyadaki protestan .ı.ıscs e • parça • ""'" ' 

filosu da Helsinkiyi bombardıman et-jhariciye ne.aretıne Sovyet ~c. . Fillın>.ıka Fi~·~ Tı~ı~ Norveç dört saattenberı Ru•ya ve Fınlan ıya ~- t irlerine tiıbi olan kııtolikle- rimize, dün ili.n ettiğimiz ve<;hi!e, >ıiitir. .. Amerikanın_ ~ vasautun~ . Rus • ·d:ı bılhassa !sveç .' .• : ~; ;;•b~r mesele ara.ınd• hnrb başladJ. . .. . ~~ ı~n Fi':ıandiya • it us ya th tilft rı nda' ı l 9 JO senesi •Biğinde g:ızetcmizdc 
F'inl.,ncliya Hariciye V ekruetine go-ha.ndiya ıhtılafına teşmılın fa~ ıle Danı marka ıçın hd ~ tb ta ak Rusyanın bazı ısteklerlıu hurrıyet tak.b d ·ıe Alman poı:tikasını şid - görülec<:k yeniliklerin Yalnız ~a 

.. ~ k . • .,;:;., b 'ld·nnış· tir teakil et .. ig~i hakkın a mn ua - · ı· il r· b l k dig·er ı c ı n . . , ~, t . 
•• Sovyet kıtaları barb iliın etme sı·ıolnııyac..,.nı 1 1 

• • ' • • ıı. t ardır ve istikla ıne m na ı u ara d ti takb"h edeceklerine de inanıvo·ı hatlarını b!ldirmckle ikti.a c nıeK:-'İıı bir Çok noktalan necavüz etmiş-. Finlandiya ise, mer.kiır ~vassut~n setmiş bazı sıy~" . . Yı"::vıet~erini~ Baltık memleketleri gibi baş eğıniyen \ e Bu m~nevi kuvvetlerin tcsirl;rl. teyiz: lercıir. lmeınnunlyetıe karşılanacagmdan • ı B~nlara bakılara şura . akla Finlandlyanın red cevabından sonra ":' •. kın bir zamanda fiiliyat sa· ' 7 b" . • k"' Per-
ltus filosu da sahilin bir çok nok. medka yı haberdar eylemıştır. İ fo'in!andıya ya yardım etmelerı . ihtillfın kanlı bir safhaya i nkılAb e- nı çok ya •. "r• •k ha et •tm•mcli • 1 1 r in C 1 a O U O t..larını bombardıman etmiştir. Bu l~liz Bıı.,nkilinin Beyanatı gelebilirse de k~çiik :'e .. sulShpervetlr ~ı~ deceği birkaç zamandanbcri ıişikıi.rdı.ıh~ında goı-U .c yr ~ 1 şemb:den İfİbar(' n 

f° · A) Avam Kama- mn.I devletlerimn hilvuk ovye er . . . - yız. .. 1 . 
l.lZ<ien "Hclsinki,. fen mektebı yıkıl- Londra, 30 (A. · - k·ı • .. ·.. ~ k lk. ak zahmetini Rusyanın Baltık denızındckı polıti- Finlandiya _ Ru~ya. harbinin mu- Ush:.J ka!t-nıJniıı haricı me-

~tır. rasın a )lana. . So t . :ı kl . ihtı·mal verilemez. kasının esas arını şu sure e u teessir edeceg"i diğer memleketler bı - sele ,.e Hwyctlcrı u asa e-
ııı,_ d be . tta bulunan Başve J boy oku~mege a m 

1 
tl h ıasal ·ı . · h ı· 

b • uu- •• ~- 1 · F 1 dıya ve ~e gostcrece enne .. .. .. . . • • fi . ~uslar, Finla~dıyanın -ııno,, Clıanı~r aı~ ın an . . rn·ıtan !{"" Uk d 1 ti r yalnı• kendi mukad- etmek mumkundur: haGI!• lsveç ve Norveç olacaktır. den siy""' .cmaUennı, kir battına doğru ilerlemektedirler. Bu hiikfunetlerı ara.aındakt ıh a uç 1 'e~i e ~ hetmek zaruretinde Avrupanın mefguliyetiııden ve bil-ıBidnvette bu devletlerin bitaraf ,.e anat hareketlerini, tk.ari ı._t •. be . l ı:ıtır b hsed k •u ~-yanatta bulunmuş- <!erat arı ıç n ar .. k.. if . d • . .ı· h ı::. al k 
.. UY.erinde muhare naıı amı. · • ere ' = kaİdıkları znman sillha aanlacakla - hassa Almanyanıo bu gun u z ın • kala<"akları şüpheııiz ,.., e yann ne '"" ıldı<ıM•I uw''.. ~rını, "" •· , 

ll'akat asıl hücumlar havadan ya- tur: . • . . b .. 1 · 1 rd"r Komşularına ge- dan azami istifade etmek ve Baltık 'ı yapacaklarını şimdiden tayin etmek ri 1, Hiiı, , .e mulaluv .. '\lannı ıuı~.- • 13 ta " F" ı di a hükuınetının • nnı soy emış e ı . . . l • r· k .. "d ' 
-..U§ ve dün öğleye dogru yya- - ın an Y . . 'b t 1 b' f li.ket onları llka.yd bırakı - denizi Rahillcrinde "1914,, dekı vazı- , gUçtür. Amerikadan da büyük ses er ve .nnc tanınrııı:) ur guz.t ~-~ ''lielsinki,, niu cenub mahalleleri- meselenin bidayetındenberı takı .ke" - en ır e turuyor. Bundan dolayı yeti iade etmek... yu .. kaelecektir. Bu yüzden Amelika - leriain İt<•rgiin bir ~azılanaı, Ilı bo . . T . ld .ı;., h ttı hareket tahrı a- yor ve uyuş . • I l b" d l t • ı· i 1 ... ··•· ınba.rdıman eın:~§tır:. ayyare m~ o u~.ı .. a . ima uzak biz şimal devletlerinin tamamen uslu Almanya Rusya ı~~ .ya.~~~gı .an 8.§ ·ının garb devletlerine kaı:_şı dı:ua. u- Avrıı~a l'\' t• rıcn ı_n ıı 1~1.)u ... ~ bollıba.rdımanları bütun gun devam mız her turlu mahiyetten da . t kl hi" aUphe etmiyoruz. manın faydalarını gurilltulu hır tarz- yük bir sempati duyacagına şUphe 

1 

siyası \"C tıkonomik da\ alan tıt-~. B' B·ı· uz ki Finlandı- o uracn e.nna ... y 1 k 1 1 . . l ""'lltştir. 200 kişi telef olmuştur. ır kalmıştır. ı ıyorsun . ' ,. . z t ··ted nberi Rusya. ile hemhu- da bütUn dünyaya il4n ederken .Mo~- etmemelidir. folılil <'.den ma a e ermı, < e-
Çolt ' ., ·""- ti ta f dan sıyuı mUna· a en o e . ~ 1 . . . . . , . f t il • . Yıırnlılar da vardJı-. ya bul<=• ra m d d 1 k Y•<ı>-mışlordJr. Rus Çar- kovanın kendı hesabına çalıştıgııu Fakat Rus • Finlandıya ıhtılafının "'''' \"O rııarıı oa.•c ı•r ennu- , li'inlandiyalılar eebhcnin bir çok sebatın in kıtaından az evvel Mosko • 1 ~ ~:.r:mperyallet bir istibdadın söylemek hata olmaz. Hnkika t şudur ı en bilvük akisleri Balkanlarda ve ! • zin f<lırıılarını, mU-;a haheleri- " 
'-ranannda şiddetle mukavemet et- vaya verllmio olan nota . ~amıle ~~ gı 1

mllstakil bıraktığı şimal dev- ki, geçen 23 ağustosta imza edilen talya<İ•. görülecektir. Ru•. Finlardi- ııi, ıniilll«ıllannı, lyıı.•i ,ı;. ~'~ledirler. Halk her tarafta saki~- uywıturucu bir. mahiyeti<>. ıdi. B. M": let~e~:ıp eulhperver Soeyallst CUın- Rue • A iman anlaıımnsından şimdiye ya haı-blni mUmkUn Jnlan belki de poıfaı1a nnı ~· zekmi,.de hu· 
d<r. 'lilkilınet merkezi sUratle !ahlı- Iotofun radyo ıle nel}l"ettığl nutkun h ·yelleri tarafından hiçbir tehlike- kadar daha ?Jyade Rusya istifade et· teşvik eden bu günkü Alman re.ü • ı.enl<'1nı7., 
te edUınelrtedir. Fin~ruı~.i~. ~~·.n'? dan bir kaç aaat sonra ~vy: 0;1~'•: y~';;.aru• kalmıyacaklan şilp~esizdi_r. miştir. minin !tal yada açıkça takbih edileco: t 940 a a~ a a in 1 n Uç ~et kıtalannın puskurtuldcğünU rı Fınlandıya arazıslnı ıst . Y. aş Bu kanaatin şimal devletlennı teskın Polonyanm bir kısmını A iman yaya ğlne ve lta!yayı garb demokra.•ılorı· m Uhl m t e f r I k a a , 
... ı, etmiştir. lndJlar. Tayyareler Helsınkı cıvarın- husUöunda büyük bir rolfi olacaktır. bahşeden bu anlaşmadan, Almanya· ne bir adım daha yaklaıtıroeağına ~ lcU!ıarebe gece de devam etmiştir. daki tayyare meydanı.na. bombal~r Büyük devletlere gelince Almanya- nın başka istifadeler temin edip ede· da şüphe etm!yebiliriz. Bu hususta' b'.11.lelıtörler, g5klerde Finlandiya attılar. Az sonra Helsınkmın ve dı· dan Rusyaya karşı bir muhalefet ve miyeceğini istikbal gösterecektir. Papalığın !ıliyük bir rol oynıyacağı Uk~ınet merkezini bombalamağa ğer mühim bazı merkezlerin bo~bar· itiraz ytlkselebilnıes!ni düşlinmek pek Fakat Rusyanın gimdilik kendi he· da muhakkaktır. ~'kn Sovyet tayyarelerin! nraştır· dıman edildiği haber!erı ~e geldi. Bu snfderunhık olur. Almanya Rusya i· sabına çalıştığına ve çalıpcağına da- Balkanlardaki akl•ler de çok nahoş ~kta ve hava dafi topları durmadan bombardımanlann hır çogunda msan le anlaşmak ve bu sayede kendi ha- ir bir çok emareler yok değildir. olacaktır. Vadileri bugün sakin görü· tlitı..,ektedir. Bir Sovyet tayyareoi zayiatı da oldu. . yatını kurtarmak ıztırannda kaJıııııı· • • • nen Balkanlann zirveleri siyah bu· ~tak dU§lllfiştür. Bir küçük millete karııı ~vcıh tlr. Böyle bir mecburiyet içinde ihti- B ütün tekziblere rağmen, Rus - lutlarla muhattır. İıııal Memleketleriııde Akisler edilmiş olan bu taarruz !ngıltere da esen Almanyamn •imdi velin ime- Finlandiya harbinin en bü - • Rus • Finlandiya harbinin bilhassa 
it l.ondra 30 (Husus!) -:- Ln eçte krallık hükilınetinca b!lyük bk tees: tini mildaf aa hakkı~dan ~ahruın hı· 1 yük akis yapacağı memleketlerin ba- Almanya hakkında_ ağır manevi ve ~~Yare zabitlerinin izinlen kaldJnl- ııilfle kargılanır. Bunun netıeesı mey nıkmak istemiyecegı tabudır. hıgil- şında Almanyanın geldiğini oöyle • maddi neticeler dogurmaaı çok muh· dıt lır. Nor\'ec:in merkezi olan Oslo dandadır. Yeniden bir ç~k azablar, tere He Fransaya gelince, onlar pek nıek hata olmaz. Baltık denizinin bir temeldir. 

1ııı halk Finlandiya sefareti ön!ind~ ıztırablar ve. bir çok tahnbat karııı- tabii ola~ kargıla~daki düşman Rus göl!ine tahvilini hatti. Nazi fır. Umumi harb aaıl dUn baglamıştı~. ı., l'flk \ezahllrler yapmıı ve nııllı wıda knlacagn.,, sayısını mümkün ol.J- kadar ~ı.t- kası mensublarmdan bir kısmının da Bunun başlamasında ba§Jıca m""."!ı-kılar aöylemişlerdlr. AılıMrlbda Aldoler . mak :'<>litikuını takib ~ttıkle':' ıçın tasvib etmiyeceğini de açıkça •öyli • yeti ta~ıyan buglinkü Alman polıtı • 
ı\ınerilcada Tee~ür Nevyork, 30 {A. A.) - ~erika Lehistan harbinde oldugu gıbı Fin- yebiliriz. · kasının yükü bugün dünden daha faz-

11 \'aııinrlon, 30 (A.A.I - Rooevelt, guctelerl, Sovyet Rusyanın, Finlan· landiya harbinde de Sovyetl~ri ~•.hat Ne bunlar ve ne de Alman ordusu· la ağırlafınıştır. ..._'"1ı•prin,...ı... alelAcele Vafingto- diyaya karoı olan vaziyetinin, Sovyet bırakacaklardır. Avrupa vazıyetı ıca- nun bazı rüesasının Baltık denizinde Her zamandan ziyade tetik dav · "di!ıııııııe ve hemen Finlandiya me- !erin zayıf bir devlete taarruzu '_'.'ak· bı Sovyetlerin Flnlanıliyaya karşı son müstakil devlet olan Finlandiya. ranmak zaruretindeyi.z. ~ haklnnda Hariciye Naı:ın ile ııaduu takib ettiğine delil oldugunu kendilerini müdafaa ettikleri muhak- nın bu hale getirilmesini kolayca haz- R>lf Meto 

~:~ÜŞtUr. söylemekte ve Birlejilc An:1~~ıc.a ~ • kaktır. Yakında beyaelm.ilel bir ~da- ============================================= ~!'bin zuhunmdanberi hiç bir hl- kinumumiyeelııin hJ&lettıgı ınfiale ıetin daha tecellisine şahid oıaeagız. M . ..,, 1 Ressam General 
h.. ~erika e.tkln umumiyesini tercilman olmaktadırlar. Bttaeyla Oah1d YALÇIN enemencıog unun 
."1 .. diyanın istiliaı kadar.ui::::... • (Sonu 

11 
... 

1 aayfaıl•) ·E;;i~~~;··................. Londradaki Halilin Tablosu 

Jftaponyanın Tehdidi ~u~:ç':~:in 1~~~~!~!d~ w:::a~~·~U· l ~d!l~~bo Rl(T~~ut~!~~dil~!!Ün· 
G •ı • U b . . . . er e stan u gı>zc e enn en bazılıı-Ol J rrı·caret emı erıne nar Erzincan. 30 (A.A.) - Son resmi vasalat eden Türk ekonomı heyetının • H rı 

QRaQ 1. i . raporlara göre burada vukubulnıuş ttisi B. Numan Menemencioğlu bu rında oı-taya atılan R~~m a 1 P•· 
G ·ı . R r ·k t Ed Jı olan sarsıntının yaptığı tahribatın giln Hariciye .Nez~~~~ıne _g~derek .şanın s~rgıye kabul edıl~ıyen ~blo.su 

eml f!rl eTQ a f!Cf! bilançosu eudur: . . Lord Halifaxla 1Ik goruşmesını yap-ım~eles~. etrafında Maarıf ~.ekaletin-
-------- . • . • .. .. Saraıııtı Başköy nahıyesınde 16, mııJtır. de ve guzel sanatler mehafılmde tah-~anı, 30 (AA.) _ mal Denlzıne bakım oldugunu soylu- !dans nahiy .. inde 4, Karakulak nahi· B. Menemencioğlu müteakiben di • ı kikat yaptım. Buradaki fikir ,.., ka· h:~hteeh Dagblad gazetesinin yorlar. yesı·nde 13 köyde ehemmıyetli tahri- ğer bazı hükumet azasını \'e ezcümle t d . i.:'<Qı~ • H · · N ti d ' . . . naa şu ur. 

7 Birincikanun Perşembecen iti 
barcn, Yeni Sabah. 1940 senesinin 
en güzel Uç ~erini tefrika etmeğe 
ba.~hyacakbr: 

ı - !.fanıf bir muharriıimiz.in 
t•dam tRrihine aid mUhim bir eseri, 

2 - Mll!'ııf bir muharrit1n,izin 
edebi bir rorc.anı, 

3 - Hnlktm!.Zl en çok alakr..chr 
eden milli sporunııız gUreş menkı
belcrile dolu en heyecanlı bir tef -
lika. 

l Bu ilç eseri de 7 Birindkiinm 
perşembe sabahından itibaren Ye:ı i 
Sabahda bulacaksımz. 

Spora blfhasaa 
ehemmiyet verecetllz 

i-7 Bi.rincikanun perşembeden it 
bareu futbol meydanında ve kalem 
sahıumı.da tanınmı§ en maruf spor 
culannm:m tetkikleri, hatıralan 
ve sp~rnn dahili ve harici en zen 
gin ha.her ve resimleri Yeni Sa.hah 
ta geniş bir yer bulacaktır. Yeni 
Sabah gençliği f'Jl çok alakada 

-
-
-

t' 

1-eden bu bahiste en ileri gazete o 
mağn çah~acak ve bu gayretimi 
den hiç şüphe yok ki sporu teşv 
edecek yeni bir hıl: doğacaktır. 

z-
ik 

-
en 
rk 
p-
nı lı::"'&lna göre, Holanda büldlınetı 3 Alman ancıye ez~re n '."' ga • bata sebebiyet vermiş, Baııköy nahı- Oliver Stanley, Sır_ J?hn Sımon ve Birinci de•·let resim ve heykel ser-~..,,elden itibaren ticaret ge- zetecılere beyan olunduguna gore Al- yeaindeki 80 ev tamamen 303 ev kıs· Edeni ziyaret eylemıştır. . . . . 

1 ,.. '1iıı; ilolanda harb gııınllerlnlıı re· manlann. hareketi ~gilter~nin yalruz men yıkılnuş ve 607 ev de hafif ha. Tllrk heyeti, muhtelif nezaret!eri a gısınd~ tcşhır edılec~k tablo ar'. BOÇ· 1 Mükatatlı Müsabaka mızı ~'tinde aevketmeğe karar vermiş - şark Bahillerıne değil aynı ~amanda sara uğramıştır. lakadar eden bir çok meselelerı mü- ı mck uzere t~kll edılen komls~ onda Bilhassa Bag" eneceksiniz ~ garb ııalıillerlne de ~il «!•lecektlr. Mnnı nahiyesinde 63 ev tamame~, zaker~ edecektir. Bunla; geçen ·ay hem kliloik, hem de modern tabloları ı ~" lıaber teeyyUd edenıe, Holanda ôyl~ ki İngıltereye vapur gınnesı ve 156 ev kııımen ~'kılmış, 163 ev hafıf a~tcdılen anlaşmaya taalluk eden ln· ıseçecek şalu;iyetler bulunuyordu. 1 Ana hn.füı.nnı bilclircliğimiz ye ~~ yeni tedbirlerin• eebeb hıgıltere ~anlarından vapur çıkma- hasara uğramıştır. gılteı-eden _yapıl~ '·eya yapılması ta· , Memleketin kültür sahasında ta · faaliyet progranıımwn karilerim 

b-

Bu zengin mündcricattan maa 
da, 7 Birincika.nun pcrııembed 
itibaren "Yeni Sabah,, da Tü 
yavrularını alakadar edecek ye 
yeni •,•c bütün çocuk bıı baları 

hoşnud edecek faydalı bir teşe 
büsle karşılaşacaksınız. 

~~n Alman ihracatım m. ilsa- 81 felce ugratılacaktır. Karakulak nahiyesinde 102 ev ta- sav~ur edilen mu~ayaat~~ ted~~·e ve jmamcn modern bir sistemin hiikrnü- 1 l~rafından mem:ıuniyt'tlc kuş \.ı.,""ıı..k ve Amııınyanııı da deniz lnglllz Aıtkerlerbıe Hediye Edilen mamen 472 ev kı•men yıkılmış ve tosvıye tarzı, kredıler, Turk mudafa- .. .. .. • . . 
1 

. nnca~ını ümid ettiı?imiz en cazı ~{'1 iiddetıendirmek kararlarıdır. Türk Sigaraları 450 ev 'de hafif surette hasara uğra- ası istikrazı. .. ilh .. gibi ticnri Ye mali j nu yurutıne~~ ~ırışmes z:~nasını 1 ~ • t:ırnfhmnılıın biri: ~ 
,.., ile bu te ..x le yazıyor: Lo d 30 ·(AA ) _ Resmen bil- t meselelerdir. fade eden bırıncı devlet resım ve he). "~ gaze ~Y • n ra, · · ııuş ır. r . k 1 .. d b "tiba 

1 
k" · tGOO Ur alık eşya mQk 

ni 
iz 

ıla-

"b 

bı;i llltılıtcmelılir ki, böyle bir ted· dirildiğine göre, Tilrkiye lng!U. kıt&· Oç nahiyede 6 kadın, 21 çocuk, an- _Dün neşredilen nazırlar . mec ısı e serı:ıı:ın e u '. . r a es ı _ ocrı;~· a-
iZ 

:u;.~a iyi karııılıyaeaktır. atına tevzi edilmek fu:ere iki balya ai· kaz sltıoda kalarak ölmüş ve ~!tısı cmınıamCBI bu meselelere hır tane Jerin teşkıJ ve tan~mı ~Oluna !l:'dılnı:ş' fi>flı Y9 >i mll bak m l!l\ı U buraııa dolaıan rivaye~ gara göndermiştir. Bu, bir milli be· ağır olmak fu:ere 56 yaralı tesbı_t e- dalı~ kdmaktadı~: • .. 
1
yerek v~ şahıslar uzennde degıl ese: I olncııktır. Yelffiııu 1500 lirnyı ~lı, 4lınanya Holandayı bu te~bın diye olarak tell.kki &!llobilir, Çtlnk~ dllr~ir. Hafif yaraldnr mahallınde Fılhakıka malum . oldugıı uze_re Jer fu:erınde durularak ona göre hu- l"n hu In.nnetli •·e ''"'lill eşya, n ~~ husuaunda to:ıvlk eylemi•tir. Tllrklyede tUtiln devlet inhisarın~a • tedavi altına alınmış, ağır yarahlar Türk • Alman tkaretı çok ehemmı • i kilm vermek tnr!ki ihtiyar ohınmuş- 1 •nhakanııza iştirak f!d•rek loı.zıı 'ııı ayıe zannediyor ki İngiltere dır. da Erzincan memleket hastahanesi· yetli idi ve müttefikler tarafından tur. ıuuı 200 lmrllnıize fııMlın edllece! 

bu-
ıii-

-
lo t.~:ııı.ı.,.de Holanda donanması- Sigaraları :ıııkerlere tcvZ1< memur ne nnkledilmişlerdir. 120,000 kilol'." Allll'."'yaya karşı. ~ınan m".kabelei Jüride eski, yeni bir <;<>k ,....,.n.mls-

1 
ti~: Anndolml~i kerilc~Mıı .~ etmekten çekinecektir. d' kt"r demlAtir ki: mütecaviz yiyecek ve tohumluk ve Uç bılmısll tedbırlennın yapacagı men- h t4.:. b. kıs .. •···dl 

1 
. >nıısabıılcanııza ıştlralden ı(Jin :uJ ıre o ~ 5000 lir . . . t ı~e· tm k Uz Tü' k. rın a "" ır ım t.ıswı al'ln eser en ı ·· t d"-. 

1 
ı h Mayn Harbindeki , ., B . 1 k rl rimiz iki bin lira kıymetinde eşya ve a fı tesırı e ~ı e e ere r ıye- .. . .•. . . " , • . mı c .. ır er n.ınınış r. ~ Oa eler! - u sıgara an as e e - kı etinde hayvanat ankaz altında · · mahre !er bulması icap et· de ref ıızc cdildıgı gıbı, şahıs, mc• kı, • .. ,, -~. ao (A~ - !nglllz ablul<a.- m:~ek~ ar';,"'n~ me:vc::ı,~ k=ak mahvolmuştur. :~~cı;~i. Bun: binaen Türk heyeti kıdem, yaş gibi ikinci kısnn vıısıflara ı Yenı Iran Buyuk 

\... ...... da &.11n1n yan remııl teJı.. ar. aş ğm ?" n anesı 0 

• Kızılayın göndermiı olduğu 300 ça- Türk ihracatından bazılannın lngil- yer bırakılmıyarak tamamen eserin, Elçisi Ankarada 

{-

de 

t.~'lo( Aı_ • ki bul edeceklerdir.,, k 1 1 lk b 1 •. . h k t' ·· · d d ı 1 ~i~ -:"'lanlann ınayn harbınde Bir Japon Dlploınabnın Sözleri dır, açıkta a.a~ ıa ın arınma ap· tereye ne nisbetto yapılabllccegıııı de cev er''• ıyıne ı uzerın e uru muş Ankara, 
30 

(A.A.) _ lran büyük 
I> ~ glln geçtikçe . daha bariz Tokyo, 80 (A. A.) __ Japonyanın na k~fi gelnıemışse de halk tnrafın- toııblt edecektir. lngi!tere hükQmetl· veya bu şeraiti haiz olmadıklannda_n elçisi l{lızlmi Hazretleri bu ün Irak ı..S.,, a göstermektedir. eski Roma bUyUk elçisi Şirntori bu dan hır çok barakalar ya pılnıa~ sure- nin Amınnyaya karııı alınan ted~lr-1 veya eski s•rgilerde en•elce l:eşhır Uzcrinden "C!ıriınize el . g • stas. '4~, danı haberlerine göre, Al • gun·· Osakada söylediği bir nutukta tile bu noksan ikmal edilmıştir. lerle Tilrk ticaretine indirilen darbe- ledilmiş bulunduklarından dolayı ge. d .!. • • hg 011~1 vekı ~L'." lrend' h t sah dahil . . . . .. k" h 1 ~ yon a meı asımı ma 3usa ı e arşı -\°':"'ıl ı aya asına dem"ııtlr ki. yı tahfıf ıçın mum un veya mu a neral Halilin bu t:ıhlosile beraber 

1 
!llı ~~da~ bitaraf memle~etleri, .. ~ lcab~da Japonya, Almanya, Ba,vekilin her §eyi yapacağı kayıddan müstağnilvecihi, Esref, Elif Naci, Bedri Rahmi, Fanrmı~sr;z Komünist meb' > ı..;:-. ;...,ı(Jlka ve Bknndinavya bulunmaktadır. . . . . . . " atıh-.~ ancak kendlsile ticaret İtalya ve Rus~a aynl safta yer ala- s h t • __ Anf Kaptan gıbı eskı ve yenı bırkaç ueS ruun masunlyetlerl-~tıı "1eebur etmek istiyor. Bu birler, Rusya ıle Japonya a~da eya Q f . mektedir... . . ressamın bazı tabloları do sergiye a- k 1 ırıldı 

". ~•hır kaç glindenberi .azu geç- bir adem! teeııvilz paktının akdi, Al- Ankara, 30 (A. A.) Başvekil • Bııevekılimiz Karabükten Zongulda bnmamıştır. Bunlann i(Jlnde diğer Paris, 30 (A.A.) _ Mebuımn Mec-
..., ' lııııııtereye kaıııı Avrupa lnta- ınanyanın .Japonyayı tıımaınıle ser· doktor Refik Saydam bu akşam sa- ga dn gıdceeklerdir. . tablolnn mükil.fat kazanmııı olan Bed lisi 11 komünist mebusun teBril ma· ~-<\ı~lhllll<ası başlaınıa olacaktır. best bıraktığının bir delilidir. Ahnan- at 21,30 da husus! trenle Karabiike Bıııırekil do~r Refık Sayda~ ri Rahmi ve Arif Kaptanın bulunuşu suniyetinin kaldırılması hakkında P• "'lı ~a lclareclleri hıgi!tere e ya, İtalya, Japonya ve Ru•ya arasın- hareket etıniııtir. Başvekile lktısad garda bUtUn velnller, Ankara valisı, ... . . . . . • . . , .. 
11(,L "'tı..a.ıe .&., fu..va ve .ı..J:.. da ittifak Çin meeeleolnl kat'i ola:ı•k Veklll B, H!lsnll Cakır ilo !stanbul Merkez kumandam vo bh· çok zevat ıun heyetııun takıb ettıgı yolu açıkça ,ns "."kerl 'alisi ~dan yııpılaJı ~~,tleruu methedlywlar '"at- 8flecektir.., . lmebusu B. Rana Tarhan refakat et.- tarafından teşyi edilmiştir. a.vdınlatmakt.adır. :ıUebi kabul etmı,tir. 
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Milli MUCADELEDE ı 
i i& Mi Jl(.ı 

YAZAN : "· YALKIN 

frll;/[i Reisler Miralay Şefik Beyin 
Fikrine Taraftar Değildiler 

' \ 

Casusluk Davası. 

Hereke Kazcisının BiBl1Yff6DFB 
Dig"' er Tafsilatı Anado.~u ~öy~eri~in 

turkulerı 

-~-··· D l Bürhaneddin matbaası - lstanbıll ün Gece Şehrimize Ge en 1939_ Fiyatı foo kuru§ 

Bir kişi 22 yıla mahkOm v - l 'AT l A l l ? "Anadolu köylerinin türküleri,,_,•~; 
oldu, Doktor Fuad S11bltle 1. OfCU ar IYe er n atıyor ar. Iı üç yüz seksen sahifelik bu guıv 

Rlz• beraet etti eserin müellifi Yusuf Ziya Deınirei· 
Casusluk iddiasile, aylardanberi Dün Ankaradan gelmekte olan !yolla geçiştir. Usulde de böyle kayıd- <lir. Tamamile köylerde topJaııJJllf 

birinci ağırceza mahkemesinde hafi muhtelit tren sabah saat altıda He -ı lıdır. Eğer daha az yolla g~erse o 457 türküyü muhtevidir. 
Milli reisler ile arasında bir dan meşgul ve alakadar olmuştu. olarak ve mevkufen muhakeme edil- reke istasyonunda bir marşandize zaman gayrinizami geçiş olur ve bel- Yusuf Ziya. Demirci bugüne kaclS1 

anlaşamamazlık zuhur etmesin - Miralay Şefik Bey, bir taraftan mekte olan Süleyman Nuri, doktor çarparak mühim bir kazaya sebeb ki de cezalanabilir de bu yüzden. Folklor bakımından her birinin aytı 
den endişeleniyordu. Muhatabla- lstanbulda Harbiye nezaretini ve A- Fuad Sabit ve Rıza Bakırın muhake- oldu. Bu arada beş vagon parçalandı Asıl suç istasyon hareket memuru- bir kıymeti olan muhtelif eserler net 
rını umumi ve cephevi bir ta - nadoludaki İtalyan işgal kuvvetleri, meleri bitirilmiş, karara bağlanmış- ve b~r g~rdfrenin kafası patlıyarak nun, istasyondan 500 metre mesafe- retmişti. İptida bu eserleri, biç ol· 
arnmbn sarfınazar ettirmek için umum kumandanı general "Bonci - tır. Yapılan muhakeme sonunda, Sü- beynı dJ.;rtldı. de bulunan ve yolun açık veya kapalı mazsa isimlerile, karilcrimize taJ<di~ 
mukabil tarafın, hakikatte olduğu gi- vani,, yi zemin ve zamana muvafık leyman Nurinin askeri ihraç mınta- Bu hususta en doğru ve kat'i ma- olduğunu gösteren "Samafor,, dediği- edelim: 
bi, bize nazaran çok kuvvetli olduğu- cevab ve müdafaalarla oyalamağa 1 kaları ve memnu mıntakalar planla- lümatı okuyucularımıza vermek ü- miz işareti indirmemiş olmasıdır. E- B beş'k Akk ey·· .. k re • 

· · - d k al· t k <l k ta - b · di · ı dı S f oş ı ve uş oru mı ve bu vaziyette yapılac~k bır t~- çalı.şırke~ clig_e~ taraftan, o sıra a rilc bahriye işlerinde çalışan Alman zere aza m uma mı azaze. e a . r ger unu m rıruş o say . , ama or- manı) _ Şu dağların ardında (J{ ,y 
nrruzun elim fıkibeiler tevlıd etmcsı- takıb edılmesı ıcabeden taarruz usu- mütehassıslarının hüviyetlerini an- yolcularından almayı en dogru bır dan daha 300 metre ve ıstasyondan h'kA 

1 
.) K'· 

1 
.. 
1 

.... ıcJet 
- k ı·· h kk d k. k~~· ı ·1 ha ket b ld 0 . ·· ı aye erı - oyu er ve Yoru nin muhtemel bulundugunu açı ça, u a ın a ı no l..Uı nazar arını, mı - hyarak yabancı bir devlete bildirme- ı re u um. 8 O metre mesafede bulunan bır muş- . d H'k• 

1 
Hat • 

söylemesi icab ediyordu. Fakat. bu li reislere kabul cttirmeğe uğraşıyor- - t bb" u·-· b' ··aa t de bu Geç vakte kadar Haydarpa.5a ga - ire vardır -ki buna ihbar işareti de- arasın a - ı ~ye er ve masa >.· 
tarzdaki beyanatının muhatabları du. Fakat, buna bir türlü muvaffak ge eşe us e ıgı, kır nılu e 

1 1
. '-· rında dört döndüm. Fakat nihayet riz- bu işaret makiniste yolun kaplı Anadoluda eskı çocuk oyunlan - ~. 

b. l . ·11· maksadla Aydında ana ame e ıgın- d a· -· ld T.P t f ·ı. t - . nadoluda eski du··gun-·· ve evı~ .... .,.,e P üzerinde menfi tesil'ler bırakması ıı· olamıyordu. Nihayet, mesc eyı mı ı _ . 
1 

. 
15 2 e ıgım o u. nazanm a sı a mı oldugunu daha okadar mesafede ıken ~· 

·ı . ı· . a·· .. b" h . .. k . ·1 b' de çalıştıgı sabıt o muş, sene b" t tal k'k t 1 G b b' . . B" 1 h k" detleri Köy halk türkül' erı· yılgınlık uyandırması ı ıtıma mı uşu- ır eyetın muza eresıne arz ı e ır .. _ 1 ızza ı ·ı a ını yapmış o an c - ıldırmış olurdu. ınaena ey ma ı- - . 
nerek bunu hiç de caiz görmüyordu. istişare yapılmasını gerekli bulmuş- gun agı~ haps~, 7 sen~ Çoruma nef- ze polis komiseri Salahaddin Salına- ne sürati Samafora gelinceye kadar Türk halle edebiyabmızın pek c~ 
Halbuki, milli reisler de kumandan tu. Civar merkez heyetlerinden, bu ye •. ebedıyen hıdem~tı ~mmedc~ mem nın ağzından dinliyen bir zatı bul - 25 kilometreye ve istasyonun maka- örnekleri olan halk türküleci ~~ 
Şefik Beyin tercih ettiği baskın ve hususta mütalea ve rey beyanına ve nuıyete, ve mahcurı~etı kanunıye ~l- dum ve etraflıca konuşmak için bir- sında ise sıfıra inerek katar tevakkuf bütün milletlerin halk türkülerı~. 
pusu tar.llna pek taraf dar görünmü- karar itasına salahiyetli ikişer aza bnda bulundurulmaga'.. GOO~ kuı uş likte bir vapur seyahatine katlandım. ederdi. Bunu yapmıyan bir makinist bir çok filim ve müverrihler türlil 
yorlardı. Kat'i neticeler alabilmek i- istemiş ve bu suretle bir h;tişare he- d~ rnah~e11:1e _masrafı odemege mah- İşte görüştüklerimizi aynen yazıyo- için ancak iki hüküm verilebilir ve türlü tarif etmişlerdir. Kitabda bllll. 
çin muhakkak surette bir meydan yeti vücudc getirmişti. (Köşk) ka - kum edılmıştır. rum: ancak iki ihtimal vardır. lar güzelce sıralanmış ve bir hiiJtOJP 
mu~arcbesine giria.mek arzusu~u. gö~- rargiı~ında yapılan bu top~antıy_a D~~~?r Fuad .s~bitl~ Rız~ ~~k~.rın 

1 
~ Dc~ek b!lha~sa komiser anlat- Ya Samafor kap~lı değildir, maki- çıkarabilmek için de ne gibi ve ıı~Jı 

terıyor ve bunda ısrar eder gıbı go-ıDenizlı mutasarrıfı ve askerlık daı- bu ~~ı:umlerde ıştıra~ı sabıt ooruı. -
1 
b oyle mı beyım ?. . nist te tam nizamı yolla istasyona ş~ylerin folklor maddesi sayılabilt" 

Tünüyorlardı. resi reisi beyleri de davet eylemişti. medıgınden beraetlerıne karar \•erıl-, Muhatabım gülümscdı: girdi. -· d t tk'k ed"l . oldtl • 
· · / · - · · · · · . . . . cegı e ayrıca e ı ı mış 1 Fakat, fırka kumandanı nızanuye 1335 scnesı agu5tosunun yırmı ı - mıştır. - Evet dedı. Eı:>kı bır arkadaşım- Yahud Samafor kapalı olduğu hal- - dan bunlardan istifade k }<O· 

ve milli kuvvetlerle müştereken ya- kinci günü idi. Davet edilen bütün So n yanyın h hklkatı bitti dır. Trende de beraber bulunuyorduk. de makinist kendine aid vazifeyi yap gunl ·
1 

t pe ' 
S b hk' hk'k ld ~ ay aşmış ır. . pılacak her hangi bir taarruzun ic- azalarla diğer hu?.uru icabeden zatlar Baltacı hanı yangını hakkındaki a a ı kazayı ,.e ta ı atı o ugu mıyacak bir yaziyette idi ki bu da . . . . . g0 • 

d · ı · d h' ·· ·· h · d f k k d · k b gibı" anlattı .k. .. 1.. . . . . . . Bu vesıle ıle bıze şımdı kolay 
1 rasın an ve netıcc erın en, ıç şup- muvace csın e, ıı a uman anı mı- tahkikat tamamlanmıştır. Gere e - · ı ı turu ısımlendınlebılır. .. b . . .. k"l. 

1 
•- -~arı· 

· · 1 ş f'k B t l · be t· . · R' ı · s· b k ı:unen u ışın ne muş u ata ~· hesız kı, maddeten \"e manen mes'ul ra ay e ı . ey. op antıyı ıca t ı- lediye mühendislerı, gerek c·. ~re~kı 
1 

- ıca ece: erımb · 
1 

_ıtfze dazı sbor
1
aca - Birincisi, delidir. dığını bir parça izah edelim. gıJll 

bir mevkide bulunuyordu. Buna mu- ren meseleyı açmış ve hazır bulu- gün mahallinde keşif yapan hakım arım var. eva u un a u unur İkincisi ise, sarhoştur. • 
· · • · d ·· · · k ı · ti t ı ·u·1e . . • . musunuz? türkülerini toplamak için Uç ınel<•. kabıl, mıllı reısler e o gun ıçın en-inan arın manevıya arını eze z ReAıd ve müddeıumumı Fethı Başa- · · ·· Halbuk· b 1 h" b" · · kt . . . . . · fY 

• • • • _ • • • • -s H , ı un arın ıç ınsı yo ur. nik usulden ıstıfade edıhr: Sesh dılennı fırka kumandanı derecesınde I ugratmıyacak bır şekılde, umumı bır ran tarafından hazırlanan raporlar - ay ha)· Asıl hata Samaforun kapanmaması . -
rey ve salahiyet sahibi görüyor veıcephe taarruzunun vermesi muhtemel henüz adliyeye verilmemiştir. Rapor Diye paketini ~ı-kardı .. Bir sigara hareket memurunun zamandan ka : lim, ~a~~fon, fonogra:. e. 
bu salahiyetlerini kullanmak arzu - olan müsbet ve menfi neticeler. hak- 1 b .. dl' .1 k b . d da bana vererek ıla\'e ettı: ak t . b" 1 .. el Seslı filım yalnız sesı kaydetlll ·ıe . . . ar ugun a ıyeye verı ece ·. u ış e . . _ . . zanm ve rem ır an evve gon er- . .. . . afeti J 
sunu besliyorlardı. Umumi taarruz kında uzun uza~ıy~ ızah~t vermı~~: suçu sabit görülenler olursa aid ol- - lsters:nız ben sıze olc.lugu gıbı mek i~in yaptığı bir ihmalden ibaret- y~~ .. so~lı!en~. ~~ kılık ve kıy ,, • 
için gösterdikleri bu arzunun kuman- Taarruzun menfı bır netıce verdıgı d v hk d h k lt anlatıvereyım. tir gozumUzUn onunde canlandırdığUl ıc 
dan tarafından kabul edilmesini isti- takdirde ugrv anılması tabii olan za - ul gu mkal deme e mu a eme a ına Bu sefer: · dan en mükemmel usuldür. Fakat ço 

a ınaca ar ır. - Te~ekkür ederim. Şimdi çok iyi 
yorJardı. Bu sebeble, vaziyet çok na- rarlardan bahis ile, herkesin bu hu- C hd bl - Hay ha ... y.. anlıyorum. pahalıya malolur. 
zik ve maslahatı idare pek müşkül- hususta serbestçe fikir ve mütalea er en r aon~ ye Demek !>ırası bana gelmişti. Bunun Muhatabım bu koltuklanmaya da- Gramofon plakları da bu işi ~~; 
dü. beyan etmesini rica eylemişti. H:ttta n ah kOm oldu Uzerine )·ol arkadaşım anlatmağa ha iyi tafsilat vermekle mukabelede kemmelen görmektedirler. FonogJ'i 

o sırada mukabil tarafın kuvvet hazır bulunanların gözlerini yıldır - Geçen hazirım içerisinde Kumka - başladı. . bulundu: ise yoklukta müracaat edebileCe 
Ve Vazı·yetı·' c:.u idi. mamak için, general },füenin ve ltal- pıda bir hadise olmuş. ıo:;aka Pctürkeli - Sabahleyin Herekeye saat altı- H k ht 

1
.tt 

1 
b" bir vasıtadır Çünkü sesin berraJdı • 

. ,.. . . . . . . . . . . ... .. - ere eye mu. e ı en evve ır · dil' 
1 _ Karargahı Aydında ve kısmı yan_ ~cn~ralı B~ncıvanının ~eh~ıdlı Hasan, saka Nıyazı".1 bı:akla sol ka- da gelen muhtclıı. tren ~enuz gelm~- mar~andiz gelmi§tir. İstasyon boyu ğını ve güzelliğini gramofon ka 

küllileri Umurlu ve Aydın etrafında tebh~lerınden hıç bahse~mc~ı~~ı: . burga~ından ehemmıycth s~rette ~a. den CYvel... _f staı:ıyona bır n:arş~ndı~ 
1 
nizami bir had olarak 80 dingil boyu eda edemez. 

bulunan birinci fırkası büyük Men- 11.:uz:ı.kere ~zamış ve bır turlu ıstı- ralamıştı. Saka Hasan, katıl kasdıle kata~ı gelmış. Bu marşan~ız _n~za~n~ hesabı ile 40 vagon hesab edilir. Bu- Ayni zamanda halk türküleriJJi y~ 
dires havzasında. ş_arı bır mahıye\ alamamış~ı .. Davet- yarala~aktan arkada~ı saka. Mc.?- haddmclen fazla uzun oldu~~ ı~ın ıkı nun miyarı da istasyonun sonundaki rinde toplamak iktıza eder. Ha.lb~IC1 2 _Karargahı Bayındırda ve kıs- hler arasında bu~unan_ Dc_nızl~ ~uta- med Alı de Ha.sanı teşvıkten. bır mud vagonunu çıkarmak ;·e tabıı_ bır kaç "Dimi taı:,ı., dediğimiz rnüş'iredir. İş- her yerde elektrik bulmak iill~ıııt. 
mı küllileri Ödemiş ve Tire ovasında sarrıfı ve askcrl'k rlaıresı reısı bey- dcttenberi Birinci Ağır Ceza mahkc- ta manevra yapmak ıcabetmış. te gell'n marşandiz fazla Yagon taşı- yoktur. Köylü de muhitini değiştırclJ 
bulunan ikinci fırkası Menderes lcr, meclise i9_tırakten \'~ mütalea be- mesinde muhakeme edilmekte idiler. İşt~ bu çıkarılan vagonlar~ b~şka dığı için hareket memurunun bura _ mi yadırgar ve matlub netice elde 
h za ınd yanından çek.nıııışle;-, bır kısım aza- Bu muhakeme neticelenmiş, Hasanın boş bır hatta atmak maksadıle once dan bir iki vagon alıp kör hatta at- d'l F zı 

1 
k h Ik ınusiıcl· av s a. ,. . . . _ 1 t rt t . , 1 - . 1 k . e ı emez. a a o ara a _11 3 - Mukabil tarafın umum Asya- lar da kat 1 lın· l:..:l -ır addedılemıye - katil kasdi mahkemece sabit görül - mu 1 e ı renın fıe eccgı yo a 0 J- ma~ı vazifesiclir. Ancak katarın u - · · • t 'k· · d rd etJJleı-

k b .. , .. ı . l d' Ek ~lar 1Qtc ta b d d A k - lsını sana musı ısın en ayı iif' y Suğra "ht·yatı Seydiköy Torbalı ce azı sot:.:"r noy ı:mış er 1• se- mediğinden bir sene iki ay müddetle mu~ · ~ m u sıra a a n a- zunluuu \•e vagonların da makasa ve t k ·· t" T · ·· 1 halk t 1 
d ~ : ordu Laakal on beQ riyct mütere<ldı.l illi. Fakat Aydının hapsine karar verilmiştir ra muhteliti bütün hm ile çıkagel - rilip kör hatta atılması için tren is- :. ç.~ .. guç ur. am orıJın_a f Jııı.l.IC 

arasın a u un uy · :ı . . d . . . h h Id b' ' · · ·e ö ü d k · . 1 kusunun nerede ve hangı sını 
bin silahtan müte.5ekkil olan bu kuv- zapt ve ıstır ·ırıı ıc.;ı.n . er a ~ ~.r Mchmed Alinin tahriki de sabit ol- mış \ n n c ı \ agon ara çarpmış. tasyonun biraz haricinde bırakılmış - arasında bulunabilece -·ni tahmin i!!e 
. tl d ··ssülharekelcrine İzmir - taarruz yapılması fıkrı de galıb go- madıg;ından beraetine karar veril - Beş vagon parı·alanmış. Arka vagon- tır. Bu zaruri bir haldir. . . . gı ııotl 

ve er e, u 'T d d y·· ·· · d k. clf · d k f ta tl hemen gayrı kabıldır. Bunların ödemiş - Aydın demiryolları ile bağ- ru uyor u. Bu esna a, oruk Alı e- miştir. 
1 

a ı gar renı.~ -~ a a 81 pa a- Fakat bu sırada Samaforu da ka- . . . . sutUD 
1 b 1 1 d fenin cebhe taarruzu aleyhine ileri lift ~ ...., mış ve hemen oJmu~. patmak icab ederken bu yapılmamış- ıle zaptı da ayrıca bır ıştır. ııe. 
ı Mu :n;r~r arf ı. b k t . sürdüğü bazı fikirler müzakerenin s· k ı Qt,T - Ya muhtciit trende bir kaza ol- tır bu müşkülatı ise ancak sabırla, ·y 
. u a ı b~~a ın ~ uvve vazı~e-lşekil ve cerevanını de'.riştirmişti Ku- ır amyon a ram vay mamış mı?. ~ k t d' . b batla yenmek kabil olduğundan bO _, 
tıne kar§ı ızım vazıyet ve kuvvetı - · b • • . arc e memuru marşan ızın a- . . . . detlı"" 
miz de şu idi: ~~ndan _da, hasıl olan bu vaziyetten çarpıştı - Hayı~ h.ıç bır şey olmamış yal- şından makine ile iki vagonu ayırıp le bır ışı b~ar~a~.ın k~drı serlt' 

. l ıstıfade ıle, Üç yol noktasında bulu- 1135 numaralı vatman Sadık Aca- nız boşdakı 'agonlar parçalanmış. makastan ileri ce kmiş ve makası çe- anlaşılır. Mılli killture aıd bu e y· 
Mukabıl taraf fırkalarının bulun- k b'l k ti . . . A ·k d .·· ·· ·· k ·t· ~ · t ı b" · l be bel' bC 

v - • nan mu a ı uvve erı ışarct etmış nn idaresindeki 257 numaralı Bebek ı a aşm sozunu es ım ve sor - virterck makine bo~ vagonları kör rın op anması ızım e ra de 
dugu Aydın daglnrının şımal ve ce- b k ti · 1 d tekrar. . . . • · · in 

b t t 11 · ·1 b" "'k k"" ve u uvve erın yapı acak taarru- tramvayı ile ı?oför Fethi Taşkıranın um · yola doğru tamponlamıştır. Makine nelmılel ılım ve sanat aleını ıç uel· 
n~ sır ve e e c erı ı e uyu ve ~- zu yan ve gerimizden tehdid edebile- "d . d k. 3815 1 k - Aman nasıl olur beyim?. Katar- tekrar yerine gelip ma,.Qandize bag-_ büyük bir kazanç olduğundan ın ·. 
çuk Menderes ovalarında temas halın -· . ı aresın c ı · numara ı amyon d 1 1 'k" v· ':>" < •

1 
ritı>ı 

• . . ccgınden bahıs ile, umumi taarruza . ·k K d an ayrı an vagon ar ı ı tane dcgıl lanmı§ ve tam hareket ettirileceg-i sı- lifi tebrik eder ve eseri karı e de bulunuyoruz Umumı kuvvetımız manena yapar en uruc;cşme e çar . ? h r 
de takriben be . bin silahlı idi. başlama~a? evvel bu kuvvetlerin i~- pışmışlar, tramvayın ön kısmı mü - mı ... Mu te ıt tren de bunlara çar - rada ve hatta hareket başladığı anda ze tavsiye eyleriz. ,,,,,..-

. ş . 

1

h .. sı teklıfınde bulunmuştu. Gerçı, . _ pınca beş vagon nasıl parçalanır?. yolu açık bulan muhtelit katar ma- .......................... ................... . . 
Mukabıl taraf fırkalarının teşkıla- b t kl"f d t· .t.b .1 k hım surette hasara ugramıştır. Kam- Bunlar nereden çıktı acab ? k. . . el . . HA LKEVLERlNDE : 

. 1 •. . . u e ı e ne ıce ı ı arı e pe mu- k k . d k ., . , a . . ınıstı c tam yolla ıstasyona gırerek 
tı tam ve techızat arı mukemmel ıdı. f 1• d -·ıd· A. k .. kl . . yonun ar a ısmı a ısmen hasaı Tahkikatı yapan polı"s ko · · h t b 

1 . _ . · I va ıl\. egı ı. ı · ·a , yure erı azım .. .. .. mıserın- ana a ta u unan marşandizin ar - K f 
~~zden ~ok fazla olan agır ma~ınelı ve iman ile dolu bulunan cengaver- go~uş, şoforle vatman yakalanarak den asıl ''ak'ayı öğrendiğini söyliyen kasına olanca hızile çarpmıştır. Arka on erans 
t~~.~lerınden m_aada,. her pıyade•ıeri, büsbütün taarruz fikrinden sar- tahkıkata başlanmıştır. muhatabım benim bu sualim karşı - vagon tabii hurdahaş olmuş, burada Şehremini Halke\.inden: .,,;iııil 
rilz u tamın da,. bız~e hıç mevc~~ ~l- fınazar ettirmek imkansızlığı karşı- Bir yel kanii n 1 n ri7! otörU : sında afallıyıvcrdi. Gözlerini açarak bulunan garrdfrenin kafası patla- Evimizde 2/12/939 cumartesi ,,~d .. ,.~ 
nıyan otom:ıtık tufeklerden kulh - k . ti ...1 b b. k k· • .. .. . ıed 1 

. ' . sında, umandam, şerrın ve zararın P• auı ve oynunu u ere · mış ve derhal olmuştür. Gerideki beş akşamı saat 20,30 da Bay Ceına . 
ıetıı mıktarda bulunuyordu. Uzak · dd ·-· b ·. . v ilah' b'J p d .,,;ıtJ 11 .. ehvenı a cttıgı u teklıfı yapmak Diın sabah saat v(!di buçukta Sir- - a ı ı mem amma... arça- vagon a parçalanmıştır. Server tarafından " Vatan seVs- , 
mesafelere bom~ak atmak uzere ayrı- zaruretinde kalmıştı. keci rıhtımına bağl~ Yunan bandıralı lanan ''agonun beş tane olduğu mu- - Onlar boş muydu? adlı bir konferans verilecektir. I{otı , 
~ ve mebzul mı tarda bomba top - B t kl'f h k ta f h kkak Belki marşa eli d l · ·· besi t' 
tarı vardı Kat kat tahkim t ile b u e 1 • er es ra ından da ka- Elyos Lik:ılois balıkçı motörü maki- a · . . ~- z en ayrı an - Hayır. İçinde kur'a efradı var- feransı müteakib gösterit şu j' 

l d ki · 'l · tak.· a t · ul - bul edilmiş ve hemen hazırlığa giri- nisti Hıristo Panayoti Vaniyanakis vagonlar ıkı tane degıl de beş tane- dı. Fakat bereket versin ki İzmite rafından iki perdelik bir koınedi ~ .. 
un u arı mevzı erı \ ıye e nıış er ·ilmi ti T k • t" . . . dir ?. .. . . . . w · 

ve mtidafaaya müteallik t.er türlü § ... ş · . aa~z u~e ı seçılmıştı. motörü çalıştırırken iştial vaki olmuş m~re~teb oldukları ıçın oraya ıhraç nacaktır. Davetiyeler Ev ıdare 
YorUk Alı Efenın, o sıralarda az çok k' . t' 'k' .. .. .. .. Ben tekrar ısrar ettim. edılmışler 1 - d t d 'k d'l' tedbirleri ittihaz eylerr.işlcrdi. . . .. • . • . ma ınıs ın ı ı gozu ve yuzu yanmış, · mur ugun an e arı e ı ır. 
ıntızama sokulmuş ve mulazım Zekaı t d · d'l k ·· S J . h - Acaba?. sı·ze bı·r Q"Y dah T il Müdafaa hatb Uzerinde çok kuv - B . k d . . . e avı e ı me uzere en orJ asta- - Y" a sorayım. ema 

vetli istinad noktaları vüc ıde ... ctir- k"e~:-~ :.man. 1~~~ verılmGö~?kolan b~~ hanesine kaldırılmıştır. O da yine boynunu büktü: -Buyurunuz. 
d" o ışı ı ır mı uru, çen Hu- DU U 1 1 - Bilmem ki birader. Benim duy- - Mademki istasyonda bir üçün- Eminönü Hal.kevinden: . cııcA·~ 

mi~ler ı. Bunlarla da. ik:i~a et~iy_7-•seyin Efe ile diğer bazı efelerin ida- .. ~ p yarA _an•n ar duğum, bildiğim bu işte. Evimiz temsil şubesi, 2 BirW 9tı rck, o sıralarda mt!vzılet'lnı tel orgu- resitlde bulunan ve miktarları bir k ç Üskudarda Kızlaragası mahallesin H k 
1 

. • k cü hat var. Neden muhtelit tren ora- ı sa • · 
1 1 d k - a 1 . _ - ayır apa ı ı~aretı yo muş. dan geçirilmemiş? nun 939 cumartesi akşam sB 
ere e uvvetlendırmege baş lamı§- yüz kişiye baliğ olan kuvvetleri ve de ttıhad sokagında 11 numaralı ev- Ben bu tenakuzlara kar ·ı artık -· . . . ·. . 20,30 da Cağaloğlund:ı.ki merkeS • 
lardı. Hiç şüphesi: ~i, verilecek ta -)yüzbaşı Yakub Beyin kumandasında- de oturan . ~hmed oğl.~ 13 yaşında doğnı bir havadis almak fmkanını gü~~~~:~i~ı çok ıyı bılen ~uhatabım lonumuzda "Ateş,, piyesini ve ··~~. 
~rruz kı:z-annda ~utun bunlar hesaba ki kudretli cebel takımı, bir makineli Muzaffer bısıkletten duşerek başııı- kaybettiğime hükmediyordum. Ta _ .. .. .. .. .. nikah,, komedisini temsil ecıeeeıct·ııi 
ıthal edılecek, dıkkat nazarından u- tüf k böl"-·· .1 Ü ld b 1 dan yaralanmış tedavi altına alın _ .. . . . . .. ı - Olamazdı. Çunku uçuncu bat . ·yel rı 
zak tutulmıyacak şeylerdi. e . ~gu ı_e çyo a u unan ' bıı karşımızdakı dınlıyen zat ıse bus- daima tekaddüm etmesi icab ed k Gelmek arzu edcnlcrın daveti rıtJl'· 

• . .. kuvvetımız, bu ı§e aynlmış ve bu mıştır. _ _ lbi.itün köpiirüyordu içinden. Nitekim tarlara, eks res ibi ol en a Ev büroı:>undan almaları rica oltl 
Bundan başka, taarruza manı mu- kuvvetlerin emiı· ve kumandası da Araboglu sokagında 11 numaralı tahminim doğnı çıktı. Onun birden- t h . . l P t g • an posta~~ra N•mık Kemal lhtlf•ll 

him bir sebeb daha vardı. Düveli iti-ıen ziyade taarruz taraftarı buluna~ evde oturan Saffet fevkalade sarhoş lbire söze karışması ile aldanmadıgı-- ta sısb oklunkmuş url. Ana hatta ~ger 
rti · al k ·c·ıer· · b' An · . .. ·· · . ren e er en on ar oradan gelıp ge Şişli Halkevinden: _..,,, a ye ışg UV\ • ının gar ı a- bınbaşı Hacı Şükru Beye verilmişti. olarak dun gece evınde mer<lıvenden mı anladım: ç 1 s · 

1 
. h kk .. .. aJ!ŞV" 

dolu umum kumandıinı general "Mi- 1335 yılı agu-stosunun yirmı· altın- çıkarken düşmüş, başından yaralan _ . cır ~r. aır erı mu a ak ana hattan 2/12/939 cumartesi gu~u ...... rııı:t\ılt 
- Ben de makinistim bayım. I{a- ış eı 21 d b r ~" len,, , bir taraftnn Harbiye nezareti- cı günü sabahı idi. Ortalık henuz·· ala- mış, tedavi altına alınmıştır. · . saat de Halkevimiz e 1 .... ~n..,11' zadan evvel Herckcden geçip buraya Artık ıskel .l~"'w 

ae ve diğer taraftan da İtalyan gene ca karanlık idi. Taarruz kuvvetimiz, Tr mv ydan tlarke:ı bu .. · eye yanaşıyorduk. Bana Kemal,, ihtifali yapılacaktır. ,e ıcoıı· 
"ali vasıtasile ve ordu milf ettişliği gerçekten eşsiz bir azim ve cesaretle gelmiştim. Ben de vakayı burada mukemmcl ~alfımatı veren zatı Kemalden parçalar okunacak ' dS 
ta n eıı· ed. . f k k d Kurtuluşta Hortumcu sokağında duydum. Fakat esas budur. Bakın tanımak maksadıle· . afındflll 

na ı e ı y ıncı ır ·a ·uman a- harekete geçmiş, mukabil tarafın 19 numarada oturan Lefter kızı Jahel anlatayım size. - İ . . . . . . . . servrıtuar talebelerı tar gclt''" 
ına, taarruzi ve tecavüzi ef'al ve tahkim edılmiş hatları üzerine yük - dün sabah Kw-tuluşta 240 numaralı Genç makinist ateşli bir bakışla cegı-·m s~Aı~zdı ve a~~e~ınızı rıca ede· bir konser verilecektir. Herkes 

h.ırckattan tevakki ı lU 1 · ti p· d k · u c er mısınız? b.1. o unması zu - enmış · ıya e uvvetlerimiz ilerli- vatman Süleymanın idaresindeki 108 bana eksik havadis veren zata baka- D<>mcme k 1 d B · .. . ı ır. 
mwıu ihtar ediyor ve hatta b "hı.... f k t · d -ıık - . . - ama ı. u sozlerım on- -·- ·-u ı ;.u· yor, a a • arazı ag oldugu ıçın numaralı tramvay arabasına binmic:. rak: da Azrail g·· .. "b· b' T k 1 ı un• 
rı.m tehdidle do tekld AUJiy d B büs t 1 b h k . . ~· ormul'} gı 1 ır hal ve te- •• m gaz no• ... 

-J or u. u o op arımız u are ete ıştırak tramvaydan atlamak isterken düş - _ Evvela.. makinistin çok fazla la~ uyandırdı ş k k dlleC8,. 
mild ıhale uzun bir muhabere kapı ed · d T da f " · ap asını apınca va- • bin lfra sari• . •"·tıfıl 

b"f k' danı . 81 emıyor u. _aarruz e~asın , ırka müş, başından yaralanmış, Beyoğlu bir süratle istasyona girmiş olması purdan çıkmak üzere buluna k 
1 

_ i.kJnBli 'P' 

&ÇJlll\', ta 1
' uman da bır kaç kumandanı mıralay Şefık B. (KÖi]l) jBelcdiye hastahanesinde tedavi altı - yanlıştır. Makinistin 60 kilometre sil- balığa karıRtı . n a a Taksim gazinosunun SeıJe ~ 

ama.Hiçin bu muhaber~ ile pek yakın karargfilıında kalmuıtı. D(.,>va1nı var na alın.mışt.ıJo ~ti tam nizanıi bir giriştir Bu tam '" · . liraya ihale olwınıuetur. tll'· 
D~ Remzi Korok kadar inşa.atı tamaınianacak 
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.. cuııu; olduğu yerden fırladı. Ve, 
tilıe1 gUr ı:ıesile söylemeğe başladı; 

- Balkanların yiğidi .. 

1 Rızlar hep bir ağızdan şarkıya b~
lı'nıeJa.rdı. 
p - Balkanların yiğidi, pehlivandır, 
ehlivan!. · 

t. Bu, bir Deliorman şarkısı idi. Bü
l \in beliormanhlar ve Balkan Ttirk
eri hu ııarkıyı bilirlerdi. 
~ >J.iço; bu 6Rrkıyı severdi. Çingene 
le 1~lar1 ve Imrılnn yanık bir sesle şar-
'Yı okudular. 

Ça;uııu, çeribaşının kızı idi. lri yarı, 
idi ır gözlU, esmer bir çingene dilberi 

· .A.liçoyu evvelden tanıyordu. 
te?a:kı. bitti. Sıra köçek havalarına 
<le Inıetı. Kızlar on b~ yirmisi bir
tttı tı. ziller ellerinde şakır, şakır göbek 

Yorıardı. 

lkı~erkes sabahısı olacak güreşlerin 
dea· nkaeru;ını Aliço ve Makarnacı 

•kodUsi.lllu yaparken, ~iço; çin-

YENi SABAB ' =-- ·' 

gene kızlarına oyun oynatıyor, keyif 
çakıyordu. 

Bir aralık, Silistireli Ali ağa, kah
yasını çağırarak: 

~-~~ 26 JENE BAŞ PE~LİVANLIKEDEN HEJHUR 
·~ KEL ALıÇONUN GüREŞLERi - Kahya; şu, Aliçonun çadırına 

git de pehlivanı çağır ... Ağa seni is
tiyor de! .. No: 27 

Kahya; Aliçonun çadırına geldi. .. . . 
Hemşerileri oturmuş daha hlla şu munakaşa ve dedıkodu devam edı -
yolda münakaşa yapıyorlardı: yordu. Makarnacı, Kara lbo, diğer 

- Aliço· Makarnacı falan dinle _ bazı ihtiyar pehlivanlar, GümülcUne 
mez!. ' !ağalan, beyleri tazeleyip tazeleyip 

Ö 1 d , 1 k k 1 M Aliçoyu konuşuyorlardı. 
- y e eme; J.~ a amacı e e- ~ . . . . 

mişe benzemez!. ı Kahya; Alıçonun hemşerılerının 
- Sen bizim kele bak!. b~lunduğu çadıra. girdi. Selam ver -

B k .. .. .. k dıkten sonra; 
- a gorurı:ıun ne yapace. onu.. w • 

Herifci oğulları daha hala Aliço - Agalar, pehlıvan nerede? 
Makarnacı derdile uğraşıyorlardı. İçlerinden birisi glilerck: 
Halbuki; asıl gUreşecek olan Aliço- - Çingene çadırlarında .. 
nun güreşe metelik verdiği yoktu. Ha Kahya, Aliçonun tabiatlerini bil -
bre çingene kızlarına göbek attırı - diği için o da gülerek: 
yordu. l - En akıllımız o; hiç olmazsa., de-
Makarnacının çadırında da ayni clikodusuz. eğlenip duruyor . .. 

YAZAN: M. Sami KARAYEL 

Hemşerilerinden biri: 
- Kahyam, ben böyle adam gör -

medim. Sözde ~aatlerce güreş yaptı. 
Vallahi bir lenger erişte makarna. 

bir de koca kızarmış hindi yedi. Üs
tüne de, sizin ağanın gönderdiği bir 

tepsi su böreğini gövdeye indirdi. 
Kendisine; Makarnacıdan, Kara lbo
dan yarınki gUrcşlerdcn bahsedelim 
dedik, kısaca cevab verdi: 

- İ§iniz yok mu?. Omı sırası gel
diği zaman düşünürüz. 

Şimdi de çingene kızlarını etrafına 
toplıımı§ vur patlasın yapıyor. Doğ
.r:usu, bu kadar a:enis yürekli adam 

-----· . IWdf• : ' 
1 

ömrümde görmedim. np gönderdim afiyetle yedin mi? 
Kahya; bu cevabı alınca; çingene - Teşekkür ederim ağam .. 

çadırlarını boyladı. Aliçonun yanına - Yorgun falan değilsin ya?. 
sokularak: - Yoo.. hamdolsun ağam .. 

- Pchlivanım; ağa sizi görmek is- - Memi'.1 iyice ezildi. 
ti yor .. dedi. - Eh!. Bunları ezmeden meydan 

Aliço; terbiyeli bir adamdı. Bilhas- yerinden bırakmağa gelmez ağam .• 
sa; Ali ağaya hürmeti vardı. Derhal sonra; yine karşına çıkar. 
bağdaş kurduğu yerden doğruldu. - Güzel.. 
Çingenelere hitaben: - Makarnacı ile bakalım ne ola • 

- Tehey !. Kara arvatlar ! .. Siz de- cak? 
vam edin ben şimdi geleceğim. - Allah ne yazdı ise o, olur ağanı. 

Aliço; Ali ağanın çadırına gelmie- - Okkalı herifdir değil mi? .. 
ti. Ali ağa, pehlivanın cünıbüş yaptı- - Öyle derler ... Öyle görünüyor. 
ğının farkında değildi. Eğer, çinge- meydanda belli ol:ıcak ! .. 
nelerin yanında eğlendiğini bilmiş ol- - Pehlivan, §u çingenelerin zevl:t· 
sa idi çağırtmazdı. Pehlivan içeri gi- ni göriiyor musun? Vurpatlasın eğ• 

rcr girmez, Ali ağanın elini öptü ve leniyorlar... Biz de barad!ı. yemeği 
durdu. Ağa; buyur edip yanına al- nasıl hazmedeceğiz diye düsünilyorur., 
du. Soruyordu: Evet agw ı - ' am ... 

- Pehlivan; nasılsın rahat mısın?. - Doğrusu bayıl .yorum bu çinge 
- Teşekkür ederim ağam.. Mlerin serbesti.ain~ .. 
- Sana güzel bir su böre~i yaptı- •. r Devamı uar l . . ·-
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ampullarının mDkemmel tarzı lmalınıı 

lelfell UI eder. 
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BOU.ff L-A -B i-R~D -Efl LEfl iSTANBU L - ANKARA - iZMiR 

Dr. Feyzi Ahmed Onaran 
CUd \'e zührC'vi hast.a.lıklar 

1/ 12/ 1939 <JUMA 1 Il - Okuyan: Semalıa.t ÖZdenses. 
12.30 Program ve memleket saat ı _ Raif Bey_ Kürdilihicazkar şar- Pazardan maada hergün sabah-

ı1.yarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji / kı. "Rengi ruhsarına benzer., 2. . . . . tan akşama kadar. Ankara cad. 

haberleri, 12.50 'fiirk müziği "Pl.,. Kürdilihic:ızkılr şarkı "Ne~e ile ge- 1 Cağa loğ·lu yokuşu köşesi i3 No. 

13.30 - 14.00 Miizik "Karışık mü- il çen ömrümü,, 3 . Bimen Şen _ Kürdi- Telefon: 2~899 
zik - Pl.,, . lihicazkar şarkı - "Gün kavuştu ümid 

~~P~ram.~OOM~~k~~~u ~eyfil,, 4-Kfuilil~~~ ı :::~::::::::::::::::=~================= 
at ayarı, ajans ve meteoroloji habP.r- longa. f • 

leri, 18.25 Türk müziği "Fasıl heye- 20.10 Temsil, 21.10 "Müzik "Radyo ! inhisarlar l I. Müdürlüğiindcn 1 
~~~K~~~ ''Spoc ~IT~ •• M~~ram-Ş~:H~an~~Alnar,, ~---•M••••-------~~-------aı 
19.25 Türk müziği. 1 - F. Schubert - Uvertür Re ma- ! 

l\luhamm.en Be. 3 15 
Çalanlar: Cevdet Çağlar, Fa.hire j jör. 2 - Rameau - 1fottl - Balet suiti, beher kilosu Tutarı tem.inat Eksiltme 

Fersan, He.san Gür, Şerif İçli. 3 - F. Mendelssohn - "Bartholdy - Cinsi i\liktarı Lira Kr. Lira Kr. Lira. J{r. Şekli, saati 

I - Okuy n: Sadi Hoşses. )ı Dördüncü senfoni, Ll maJ·Ör. 00 :ı 5 900 00 1"5 00 Yamalık kanaviçe 6000 kg. .., Pazarlık) 
1 - Mahur p~ş~~vi, ~ - Abdi Efen~i 1 22.00 Memleket saat ayarı, ajans Çul 2500 ,, 00 20 500 00 75 00 ,, ) 

Mahur şarkı Gülşem ezhar açtı bır haberleri, ziraat, esfam - tahvilat, 1 Çuval 3000 ,, 00 08 240 00 36 00 ,, ) 

fana,, 3 - Nuri H. Poyraz - Mahur Kambiyo . nukut borsası "Fiyat,,\ Iskarta çuval 3000 ,, 00 08 240 00 36 00 ,, ) 
&arkı "Daha gün doğmadan., 4 - ls- l 22.20 MUzik "Rachmaninoff _ Piyano ,, Kanaviçe 5898 ,, 00 22 1297 50 195 00 Açık ek. ) 

Mtiteha.<.;ı;ıısı 

hak Varan - Mahur şarkı "Şu gümüş ' konsertosu . Pi.,, 23.00 Müzik "Caz- ., çul 3291 ,, 00 10 329 10 5\) 00 Pazarlık) 14 
.rmağın hazin akışı,. 5 - ..... Rast band - Pl.,, 23.25 - 23.30 Yarıki prog- ).I .amk alıkkkana:içe ~3-000000 " 00 15 750 00 112 00 " ) 16 

s arta anavıçe 00 22 660 00 99 00 ,, ) 
~kı "Yemenimde hare var,, . ram ve kapanış. " 

6
0 OO 

Yamalık çul 2000 ,, 00 20 ,ıoo 00 ,, ) 
~===================,======~b~ç~ 2000 .. 00 w wo 00 w 00 ,, ) 
~························~ Yamalık çuval 2000 , 00 20 400 00 60 00 ,, ) l/i """"• Iskarta çuval 1500 ,, 00 08 120 00 18 00 ,, ) 

li p b h il I - Nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı ıskarta • aşa a ç e • sargılar hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 
• • II - Muhammen bedelleri % 15 muvakkat teminatları hizalarında 
• • yazılıdır. • Tug"' la Fabrı'kası • III - Arttırma 8 Xllı939 cuma günü saat 14 de başlıyacak ve ayui 
1• . ' • günde bitmek üzere Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki ahm 
ll B satım komisyonunda yapılacaktır. 
B • IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede. ve mallar da Ahırkapı 
• Eııkidenberl büyük bir şöhreti olan bu milli müessese iki sene- • deposunda görülebilir. 
• denbeıi yeni ellerde ~ehrlmizin en sağlam ve en reva.4;)ta prese ve • ı V - İsteklilerın arttırma için tayin olunan gün ve saatlerde % 15 
• kerpiç tuğlalarını imal etmektedir. Her nevi inşa.at içln çok elve- • miktarındaki güvenme paralarile birlikte yukarda a:lı geçen komisyona 
• rlill ve kırıksız sağlam tuğlayı ancak:" • gelmeleri. "9646,, 

• • * * * 
1 Paşabahçe T uol a F abr i kasmd an : ı bulu!..uy.~·~~:~:ı."~.:wı:~·~~~u:::~~\.~~,.~:3:.::;~:ı:"~!: 
• "" • şeraiti sabıka dairesinde 10 gün temclid edilmiştir. 
• Tedarik edcbillrsinh. Tuğla e.Imak istiyen inşaat sahihlerinin • II - Eksiltmenin 7 /XlI/ 939 perşembe günü saat 14 de Kabata§ta 
• bir karar vermeden evvel bir kere de Paşa.bahçe tuğla fabrikası • Levazım ve ~Iübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacağı ilan olu-
• mamul3.tını görmeleri menfaatleri iktizasındandır. '.l.'uğla.Ian • nur. "9946,, 
• yerinde görmeğe vakitleri olmıyan isteklilere, verecekleri adrese • 
• nümune de gönderilebilir. • 
W Tele(on: (SO) da.a. (68) l arayınız. • 

- . 6 ~ •••••••••••••••••••••••• -
1 ... • ~ .. j 

: L. + •:• • - ' ~· o ~ • .. • • • 1 y'~ "" 

Teknik Okulu 
Başkanltğından: 

Sat.na ima Komisyonu 

Yıldızda bulunan okulumuz kalorifer daiı·esi için liit;umu olan 260 toll 
Sömikok şartnamesi mucibince 7 / 12/ 939 tarihine rastlıyan perşembe gii· 
nil saat 15 de Gümtişsuyunda toplanacak olan komisyonumuz huzurun · 
da ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konII'luştur. . 

Kömürün tahmin bedeli 5928 ve ilk teminatı 445 liradır. ŞartnanıeY1 
görmek ve Hk teminatı yatırmak istiyenlerin eksiltmeden bir gün evve· 
line kadar okulumuza ve eksiltme giin\i de Yüksek Mühendis mektebi:ııe 
gelmeleri. 

2490 sayılı arttırma, eksiltme kanununun tarifatı dairesinde tanzi.01 
edilecek teklif mektupları eksiltmeden bir saat evveline kadar konıisyo.ı:ı 
başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vaki olacak teab· 
bur mazeret kabul edilmez. "9587,, 

...----:: 

SSlLJZ - .. .. -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık Ye bütD~ ağnlarrnızı derhal keser. --" 
İcabında gönde S ka§e aboahUir. - - .. .. -

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden : 
Yatılı talebenin 2 nci taksiti 1 birincikAnundadır. " 9639,, 

~ 
~~~_;;;:::==========:::::~ __,, 

1r~Ji;;;t:;:;ıJ;lı;;;:t;ıJr;;;:+:;'.l[kt;C~~, ...... l'lill ............. ,,,,., 

I
~ Ankarada ! Dr. Hafız Cemal 

~ Lokma.n JJekiJıl 

A K B A ~ Dahlllya MUtaha••••1 ı . 
Divanyolu ıo4 1 

•• ·ç 

~ Muayene saatleri pazar haJ1 . 
Kitapevi - Kaatçılık - Türkçe - -+-Psı her gün 2,5 - e salı ve cuı:mı.ı "" 

kitap siparişlerini en doğru ya- kabul olunur. T . .223~ Çocuk Hekimi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

faksim - Talinıhane Palas N o. 4 
Pazardan maada her gün 

ve yabancı dil gazete, mecmua, i sabahlan 9 _ 11 hakiki fıkarıı 

,. ., pan bir yerdir. Erika ve İdeal ~ 

'/LE SABA H, OGLE VE AKŞAM yazı makineleri satış yeridir. ~ ......... • "'10 

15 ten sonra Telefon: 40127 i T 1 f 337 Sahibi : A. Cemaleddin Sar~ı:., 
H k .. d .. eli 1 . . . fı I e e on: 7 ..,,,.,JJ-~ er yeme ten sonra gun e uç defa muntazaman ş erınızı rça ayınız. Neşriyat müdürü : Macid ~~ ... 1' 

~~~~ Basddığı yer: Matbaai Eb•~ 


