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···,6inada Rusya Aleyhinde Tezahürat 
• 

Dünkü Harplerde Kahramanca Dövüşen Finlandiyalllar 
kaybettikleri Potsamo Limanını Sovyetlerden Geri Aldılar 
~ -

GOROŞ FARKI lsvecte Kısmi Seferberlik ilan Edildi 
' :.::E::;;=:::~:;;;:;~~ Sovyet Rusya ile Finlandiya Hududunda Teşekkül Eden 

tiği sulh ne idi! Almanya zaptet-

~!:l~~~t~:·h~::;u ~ır~;~:. !::~ Komünist Fin Hükômeti Arasında Bir Anlaşma imzalandı 
alacağunı aldım, zaptettıgımi ba-
lla bırakm, sulh e.l~lim, dr d i. İn-

giltere ne Fransa müttef ikler ini • B • s t k •• •• 
~~::~~!~~::::;:;~ -- ır ovye ruvazoru 
::.~~ ~~~klarsa ittifakın m•- r ~ Hasara U gv r adı 
't._. : .... Jtıa o.lal4 y~ 

b ultannhmed camiinin kaç mi
~ naresi vardır? Altı, diyecek
~ ve birdenbire bu manasız suale 
~Yret edeceksiniz. Fakat, minarele-
~ altı olduğuna gerçekten emin mi
•ııı~? Haydarpaşa dan gelen bir va- ' 
:lırd~n baktığınız zaman, Selimi~.e 
?lerıne doğru, Sultanahmed camu

lıin nıiuareleri öyle bir vaziyet alır ki 
o ?nUhteşem abideyi o noktadan ilk 
~fil gören biri minarelerin sayısı beş 
tt dufuna yemin edebilir. Biraz son- 1 

• \'aziyet değişir, cami dört mi- i 
~eU olur. Hatti, dördüncü minRre 

... . 

i 

Bir Torpido da Batll 
Matbuatı Rusları Dünya 

Takbih Ediyor 
-

Roma 2 (A.A.) - Bir kaç yüz genç için muktezi şartların dun Finlandiya 
bu akşam Sovyetler birliği sefareti komünıat partisi merkezi komitesi ta
önünde "Finlandiya, Finlandiya,, di- rafından tanzim ve Pravda gazetesi 
ye haykırarak Sovyet kıtalarının tarafından neşrolunan beyannamede 
Fınlandiyayı ışgnli aleyhinde nüma- tasrıh edildiği b yan olunmaktadır. illi cami ile alakasız gibi kalarak, 

llarelerln sayısı Uçe iner. 
~ l.fUhtelif noktalardan caınie ba
~ kimselerin bulundukları yerlerde 
l~ lanıp kaldıkları f arzedilse, bir re
h· te hakkında halledilmesi imkansız 
a~ f~ir ve kanaat ihtilafına şahid 
'cağız demektir. Çünkü bu adam
' her biri kendi gözlerine inana
d~dır ve camiin minarelerini ken
al' tö.rUşıerine göre bir adedle ayrı 
~ l'ı ıfade edeceklerdir. Bunları rea
~~~tkkında ittifak ettirebilmek için 
~llıden tutup 9amiin etrafında do-
4'\ . lllak ve her zaviyeden camii kcn 
ha}~ıe gösterip realiteyi bütün saf-

• yişde bulurımuşiard ı r. Bu sartlar aşağıdadır: 

~tılc hepsine göstermek icab e<ler. 
ittir addi eşyada hakikati bulmakta 
'ilk rnUmkün ve kolay olabilirse de 
\re . evı sahada, bilhassa zıd menfaat 
liirı:htiraslara temus eden siyaset ve 
~ı-· 0 rnasi a leminde, muhtelif görüş
'la~ telif ederek işin hakikatine dai:-
~li adarlarda objektif bir fikir peyda 
'la, l'lnek pek zordur. Çlinkü bu saha
>~i a~a~adarlar ç.ok kere kendi zavi
\ii~l'i~ terkedip gözleri önündeki re
~ ~ başka bir zaviyeden görmeğe 
~ Olmazlar. Bazan,, buna psikolo
ll!tt_.btr körlUk ve kabiliyet.sildik mani 
'lr b ha~an evvelce verilmiş bir ka-
la.ı.l akıkati resmen tarıımakıan on
tUtil)ln~neder. Onun için rle ortadan 

l' t u ve ihtilaf eksik olmaz. 
~ıf:' Ajansının Moskovadan tebliğ 
'Uıııd bir havadisi okurken, işte z!h
~\lı en Y~kanki düşünceler geçti. 
tlitı:etttğım bu telgraf Staline'in bu
llıtt\ı li harb hakkındaki fikirlerini 

l a ediyor: 

~I~ B~ıgilnkU harbin mesuliyeti 
~ar ere ıle Fransaya aidclir. Çünkü 

( Alnıanyaya taarruz etmişlerdir. 
t~ - M:uhrumınat başladıktan son
~~i~anya Rulh teklif ettiği halde 
~l 2'e ile Fransa bunu kabul et
~ıı.Qlı er. Sovyetler Birliği tarafından 
ı.:.. ~lla: .. teşebbüsii de reddeylediler. 
~. S 0 zier tamnmen doğrudur. Fa
~~ tıo~ltanahmcö camiini muayyen 
lıı.itıar 1t:ıdnn beş minareli yahud dört ''al'le 1• Yahud üç minareli ·gören 
tibı el n__ hiikUmlerindc haklı olmcdan 
~ ~ogruaur. Biz bu telgraftan yal-

lltı anlıyoruz ki Moskovadaİı 
Hüseyin Oahid Y Al.ÇIN 

Bunlar mliteakiben Finlandiya se- 1 - Bir demokratik halk hüküme-
fareti önüne giderek sempati göster- tinin teşkili, 
mişlerdir. 2 - Şim<liyc kadar Rus hükümeti-

A kim Kalan Bir Teş .. bhiis nin taleb ettiği şcraıtten başka Fin-
Hclsinki, 2 (A.A.) - SovyP.t para- landiyanın iktısacli ve meşruti teşek-

şülçiilcrinden mürekkeb mühim bir k i.i iünde bazı kclilittı ihtirn edece!: l~!iki Fin na;,\·ekili Kajander 
• grup Finlandiya hatlarının arkasına bir pakt akrli. 1 .............................. ......................... . 

inmek teşebbüsünde bulunmuşlan;a .Moskova mah1ellerine göre bu ta- · 
da bu teşebbüs akim kalmıştır. dilat, Finlan<liyanın Sovyctlcştiril - ı , ~ 

Scw~·etlerin Sulh Şartları mesi manasını tazammun ctmiyccek-ı (/j~ 
Bcrlin, 2 (A.A.) - Moskovadan tir. ' . ı ~ • --.F.-•. 

D. N . B. ajansına bildirildiğine göre, Yeni Fin Hiikfmwti \e S°'·yt•tler 1 _ ~::;.~~~~~~~ 
(;ovyet mahfellerindc Rus - Finlan- Moskova, 2 (A.A.) - Neşrolunan 1 -~f~. 
diya muhasamatınm dorhal tevkifi (Son• :ı llncil <ayfoda) 

1 
'<'l '~ Ruslann yenı kru\·Bzör~riBden ''T~rinienel İhtilal,, gemisi 

Büyükvatanperverşair
1 Ticaret Vekiliınizin 

Namık Kemal ihtifali Mühim Tavsiyeleri :~~za 
H 

Dün Uniı1ersitede Gençliğin 1Nazmi Topçuoğl;-·Dün G~c~ Radyo 150~ Li~~ Mükafatlı 
ile Neşredilen Bir Nutuk Söyledi Cazıb Musabakamız lştirakile Bir Toplantı Yapıldı 

tr 

ı1'Ualrti rlı"-falde bulunan gen~ler 

Namık Kemal ihtifali, dün Üni - Edebiyat Fakültesi profesörlerinden 
versite konferans salonunda heye - Ali Nihad Tarlan çok alkışlanan kon-
cş,nlı bir toplantı halinde yapılmış- fe a ·· ı b 1 t • r nsına §oy e aş amış ır: 

tır. Bi.i_yük 'rürk mütefekkirinin ve 

1 

. 
h .. ·· Lh.. ı · - Azız gen~ler .., urtıyc ,..f·Ji. ıramnnının ıçtimai, siya- .. .. ' . . 
J irlr:i üniversitenin tanınmış ~uyuk vatan §aırı (Namık Ke -

Ankara, 2 (A.A.) - Ticaret Vekili 1 
Nazmi Topçuoğlu bu akşam radyo-

da aşağıdaki nutku söylemiştir: 1 

"- Sayın dinleyicilt>rim, 
Bu hafta ikınci detadır huzurunu-

(Sonu 7 in<'i say lada ) 

================= =--======-====== -~ 
İngiltere Rumanyanın 1 16 Alman Tayyaresi 
ihracatını Alıyor 1 Holandaya iltica Etti 

25 t arihli ve Londrada münteşir 1 Londra. 2 (Hususi) - Doğru hn
"Daily Cketch,, gazetesi İngilterenin her veren bir menıbarlan öğreıılldıği · 
bütün Rumanya ihracatının yüzde ne göte 16 Alman deniz tayyaresi Ho· 
altmışını satın almağa talih olduğunu landa ya iltica ctmişlcrdiı . Tayyareler 
ve bu hususta Rumanya hükümetine müsadere edilmiş ve tayyareciler ne-
hir teklif yaptığını söylüyor. zarnt altına alınmışlardıı·. 

Tunada Alınan İktısatli 'l't•dhirJer 1 
1
•. N \ ' 
. u· orHç apuru Battı 

Berne, 2 (A.A.) - Basler Nacht-
richten gaze~sinin Bükreş rnuh<1bi- Lo~d.ra •. 2 (A.A.) - '8083 tonluk 
ri yazıyor: Real ısınılı Norveç \'apuru, perşembe 

F ı .1. .. 1 . T akşamı şimal denizinde torpillenmiş 
ransız ve ngı ız muessese erı u j . ·. 

nanın Rurnanya içindeki kısmında veyahud bır torpıle çarpmıştır. Tay -

l b .. t.. .. k"" 1 'fadan 44 kişi, bir tahlisiye vapurunu ça ışan u un romor or ve mavna a- . ~ 
. . . . • ımdada çagıran Santigati İtalyan va-

Yeni Sabah, 7 birincıkanun per. 

~emhc gimünden itibaren, münderi

c-atıııı daha zenginleştirmek ve ken

dısini daha mütekamil bir hale koy

nııık için tatbik edeceği faaliyet prog 

ramı arasında, bilhassa bir noktaya 

aziz karileriııin dikkatini celbcdeı· ki 

bu da 500 kııriimize takd;m cdılect::k 

1500 lira mükafatlı rnüsahakamızdır, 

[ --------

( 
pr0 esdf'ıcri tarafından i7.ah edilmi.r.;- maı) in mukaddes hatırası namın• 

onu S iincü sayfada ) t!r. 1/ fal merasiminde ilk so··z alan.. 1 { . ~ r. t , Sonu 4 füwü sayfamızda] 
• 1 

rı bır sene. ıçın .k~ralamışlartlır. Bu puru tarafından kurtarılmıştır. 
suretle nehır tarıkıle Alınanyaya eş- ~~~!!!!!!!!~'""!'!~!"!!!!!!'!~~~~~~ 
ya nakli imkan haricine çıkmakta -1 tencede 13 vapur kiralamış ve kon -

dır. 1 trolü lngilizlere aid olan Astaro Ro-
Diğer bir İngiliz şirketi de FransıZ l manu piyasadaki bUtün petrolU satın 

ve lngiltereye eşya nakli için Kös • alm.ıitır. 1 

7 Birinclkfumn Pe~mhe giinü 
''l:'eni Sabah,, ı olmy uuuz ... 

, ...... .,,, 
\ 

) 

(Arkası 3 üncü stı'Jl[amud.a) 
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''Maasallah Memleketimiz MaJı.. 
volmalı Tehlikeai Karfı•ındadır,, 

Abone Bedeli 

llNILIK 

1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

-TGrklye ı ...... 

1400 Kuruı 1700 Kurut 
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Pa9ta tUUıadına dahil 0'1ml7an ecnebi 
memleketler : Sen•Hll 8800, alb 17.lıiı 

1900. Qcı ayblı 1000 Jdırui*ur. 

A.dree tebdDl lclD 7lıml bet brut1uJr 
pul ----- JAz1nwhr. 
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GOR~Ş . FARKI 1 GÜNÜN MOHıM HAÖISELERI 1 . 

Rusya Aley- balnbnca ~=:·~;~':'~=ti R f • J d. d • -v }'-· .. :..~::.=~:...~rı;: usyanın ın an ıya a '-._y · T ezahurat den kaçıyor. Tıpkı. göklere yüksel- K d . v y . 
::a:::b~:.7·~~ ur ugu enı Dikkat! 

( Batt&rafı ı bicide ) f kıtaatının her tarafda müstahkem gibi! H •• k A t • M A 
"-' bir tebliide yükaek Sovyet ıu- batlann ileriainde bulunmakta ve ia- Halbuki phldi oldutumus lwlh u um e ın anası 
~ Fiıılandiya halk hükfımeüni Wikleri zaman müatahkem mevkile- hidi&elere bakanlar işin içinde bir d~ 
hııi Terijoki tehrinde Sovyet askeri re çekilmek imkiııuıı muhafaza et - koskoca Lehistan devlet ve milleti Ya•n 1 Raif METO Şimdiye kadar matbuatıını~ bir 
knınendenbğlnıa kontrolü ve kom - mekte oldukları burada ehemmiyetle bulunduğunu görüyorlar. Ve b~- çok ?'U..bakalar yapılmıı ve bırçok 
laaiııtenun Finlandiya ıubeiıi tefi Ku- kaydedilmektedir. kü flcianın Lehistanaız dUşU.lemı- ıtu.yama dÜ§maD tel&klri ettiğif pada prestijini kuvvetlendirmek ve ~Uki~atlar vldolunmuttur. F~kat 1 
llılııen•ın riya.eti aitınd& te§ekkUl e- Belslald Bombalar Altulda yeceğine emin bulunuyor. Çünkü asd Kajulder bbineeinin iatifuuıa n.ğ- sonra da Beyaz deniz vasıtasile açık bırlneıkinun pertembeden iti~ 
-- hUkCmıeti tanımağa karar verdi- . . . et mesele oradan bqlıyor. Doğru: Al- men mi1U Finlandiya hükQmetiniıı ba. 1 denizlere bir menfez açabilmektir. baştıyacağımı~ m~ka, diğe~ m~-
- 'bildirilmektedir. Helsın~ı, 2 

.<A.A:> - ~ı Sovy manyaya iptida İngiltere ile Fransa pna geçen "Riki,, kabinesi ile de bu Kabil olduğu takdirde de bugün !s- sabakaların hıç birde kıyas edilemı-
4.Yni ıUra. Sovyetlerle demokratik = Hela°t~tr ~~e;:: tecavUz ettiler. Fakat bu devletler Le- htlkametin arzusuna rağmen mUu.- veçin elinde olup senevt 13 milyon ton yecek bir hu8U8iyet ve kıymet a~~
~diya cUnıhuriyeti arasında dip etmlt • ' histanın müttefiki değil miydiler! kereye girifmek istememesi yeni bir demir cevheri ihraç eden demir ma- mekte ve gerek okuyuculanm.ız ıçın .__tfk münasebetler tesiaine karar çok miktarda bomba atm11lardlr. Lehistana bir tecavüz vukubulursa ft&iyet dofurmuetur. 1 denlerinin ıu veya bu suretle kontro- meraklı ve faydalı an.ttırmalara fıı:-
~r. Tayyareler, llU depolanm bombala- kendilerine yapılmış gibi teli.kki e- Ruya muh••mıta devam et- lünU elde etmektir. Baltık denizinde sat ve lmkln ve~ ve gerek_ n~- · 

Ja\I te Tezahürat ~ ister görllnUyorlar. Bunlan ta- derek harb edeceklerini ilin etme - metle kılmımıı, Fiıılandiya hu - Almanyaya muhtac ve tlbi olma -~ kend~erinin ifleriııe elv~ o-
Btokbolm, ~ (A.A.) _ 1sv~liler, kıben gelen diler tayyareler, Soer- mişler miydi? Bu ittifakı ve bu yar- dudu dahilinde bir komilııist mak, ve fıraat varken bugünkü harb- lacak ~yeler ~~l'lllUI ıti~-, 
~yamn müdafaa safahatını ll&e9 yakınındaki petrol depolarını dım ahdi~ ~lmanyaya ha~r verme- FiDlaııdiya devleti de kurmuş ve bu den mUmklln mertebe fazla menfaat rile yeni bir mahıyet göatemıektecbr.' 
~ bir sempati ile takib etmeırt. hedef etmitlenıe de iabetli ateş ede- mitler mıydi? Müttefikler bır tek he- DU ta.mmıttır. Bu hareketin manası temin etmek... . 
tir. Ek.eıiai am9'e olmak tıaere 600 memiflerdir. Orada pek uzakta ol- yet vUcude getirmezler mi? lıltlt.te- açaktır. Ruaya bu adımlarile bütün ••• 
~ bu.gün Stokholmdeki Finlan- mıyan emtia depolanna bir kaç bom- f"ıJderden herbirine ayn ayn hücum Finlaadiyada komiln.iat bir devlet Rusyanın hareketi şimal memleket 
at,. elçiliğine müracaat ederek gö • ba isabet etmiftir. Helsfnki tberine mu lbımdır ki onlar haı:ek~te ~~- görtıyor, kapitalist ve burjuva aı- lerinde ancak fırtına koparabilirdi .. 
lllQa kaydedilmiştir. Esasen bunla- kWliyetli miktarda claba bqka bom- Binler? Müttefikler harbe iştirak ıçın nıflanna menaub hiçbir milU Finlan- ve '°pardı da. Kopenhagdaki Rus se
~bir kımıı dah 1918 de Finlandiya- balar da dtlpailfttlr. 8ehlr bOytlk bir phsen kenclilerine hücum ~bul- diya kabiae8ile aulh milzakerelerine faretiae karfl yapılan nllmayifler, ts
lllll latikw harbine iftirak etmiftir. matem içindedir. Her tarafta tahli- lll&8Ull beklemek li.zımgelse ıttifakın giripıiyeNjini ilin etmif oluyor. veç ve Norveçte Ruya aleyhine §id-

l>ifer taraftan, lsveç işçileri, met- '11119 balWderl dolapJor. Yıkılall bir mi.nuı kalır mı? . . Bu suretle Rus - Finlandiya ihtilifı- detli yazılar vaziyetin oralarda bil -
.... llolyalilt lideri Brantingin riya- abnıtten lhndiJe kadar 13 cwd Doğru: Almanya sulh teklif _etti nm yakında bir bantla neticelenebil- yük endişe ile karşılandığını göater -
~da Finlandiya halkına iane çıkanlmıfbr. Bul yerlerde, bcnba- ve İngiltere ile Franaa. red~~ttıler. meai de auya diilDıüt oluyor. Zaten mektedir. Avrupa ve hattl Amerika 

ya bqlamışlardır. lar d•mlan elti mahMl}.ıın b- F~a~ Almanyanın teklif _ettiği. sulh harbin neticeai alınmadan buna ih~- bile Şimal memleketlerinin mukad-
1'1bayeı 1eveç kızılhaçı Finlandiya· dar .__,_ ..,. ~p t1ımık IUl'eti- n? ıdı? Almanya ~tet~ Lehistanı mal vermek de güçtür. Rusya dahili deratı ve buralan tehdid edebilecek 

" "'1v hutahaneler, iliç ve lllh· .-. pa hilr bırakmak teklifmde mı bulundu? ve harici manevi sebeblerden dolayı ideolojik cereyanlarla allkadar ol
~ lrleaıurlan göndermeyi dÜfÜD - le bınalarda taş taş Ustilne bırakma- Hayır. Ben alacağımı aldım, zaptet- Finlandiyada kat'i bir aakerl muzaf- maktan hatt kalamaz. İngiliz, Fran-
~- llUfb.r, tlğimi bana bırakın, sulh edelim, dedi. feriyet de elde etmek mecburiyetin- sız, İtalyan ve sonra Amerika mat-

....,.. Ald&ler Şiddetli Muharebeler İngiltere ile Fransa mlittefiklerini Al- dedir. Ve bunu temin etmek için e- buatının şiddetli lisanlan bu hususda 
~ 2 (A.A.) _ Akpm gazete- Amsterdam, 2 (A.A.) - Haber manlann elinde bırakıp naaıl_ı~lh ya- ünden geleni yapacağına tüphe et- çok manidardır. 7 BlrlneMaaa Peqem'be &iaft 

""1 l'lnıancliya orduauııun mtlstevli- verildiğine söre, evvelki gilndenberi pabilirler? Bunu yapacak ıdiyseler memelidir. 23 Ağustosda Moskovada Alman mtiaa"'kunna lt&frak eclW&.. 
ti~ noktalarda ağır zayiata Helsinkiden ayrılanlar yüz bin kifi· harbe niçin girdiler? Buna ~ ola- Rus - Finlandiya harbinin sebeble- Hariciye Nazın von Ribbentrop'un halrtı her 8lD1f kari 
~ cemilekirane bir liaııla dir. Bunlarm çoğu. yaya olarak ve caklarsa ittifakın mlnası ne ıdi? ri hakkında bugün kat'l bir hüküm yaptığı pazarlığın Finlandiya işi.le bi- KU~ m•ı, . • 
""'~ektedir. yan1arma gayet u: fllY& alarak git- Şimdi biz Staline'in mildaf~ ettiği yürütmek belki biraz erk~.ndir. Bu- tip bitmediğini istikbal gösterecektir. imiz lçın bir ~ vesilem :: 
..... ~ ve lngilteredeld aldalerle mitlerdir. Tahliye devam ediyor. Ca- noktai .nazara bakarak, kendimize ta- nunla beraber Ruayıuwı Baltık deni- Fakat Slovakyada 700.000 Alman as- ~= Bu tetkikler karilerin glb" 
~ lllelllleketlerdeki intiba hu- reliede harb d ddetle ele- allılk eden bir noktayı merak ediyo- ziDin bir kısmında kat'l bir hüimi- kerf tabıJld edildiğine dair olan bir ı~ hizmet etmek 1 

..._. tebutlz ettirilmektedir. vam etmekıe::. R~!tmın mi- ruz. Biz, Sovyetler Birliği ile ~ir kar- yet telia etmek hakkındaki niyetleri· havadis, eğer doğru ise, ehemmiyet-~ gllr.el bir ... ":1:;da. = eW: 
ltaıYan gazeteleri doğrudan dotnı- phklı yardım muahedenamesı akte- le .Beyu denime klflll buzlardan a - siz telikki edilemez. ~- Her auu em • P 

" tefliratta bulunmaktan imtina kerrer taarruzları her tarafta püs • clec:ektik. Farzedelim ki bu muahede- zade limanlar elde etmek arsu1arı ar- · Fakat, Amerika lyan meclisinde setenizi olrudufgnuz saman orada 
~e beraber bidiaeleri Flnlan - JdlrtWmtlftUr. Mtlteaddld tank tah- name imzalanmıştı. Yine faneclelim bk afiklrdır. Ruyama Norveçten de cttmhuriyet fırkua hizbine memnıb herhangi bir bıılmaca hallinden çok, 
~ lllilaid bir nrette anediyor- rib edfhnietir. Bombardımanlann ne- ki bize herhangi bir devlet (hattl basa limanlar .istmiği hakkındaki ri- ve Rooleveltin muhalifi "Borah,, ın daha en~ ve meraklı ve eok da-
'-f. ticesl çok korlaınç olmuştur. Tanın· Ruaların teklifine göre, Almanyadan vayetler de ıninidardır. Bu havadia beyanatı da yabana atılamaz. "Dttn- ha yWmek bir mwle ile karşı karla· 

.., •• NMll Geri Almdlf mıı elektrik miltehUBUll profeaör gayri herhangi bir devlet} hUcum e- mıAJıare Norveç htııınllaeti tarafm • yada baJ'lll temin için bir s«ln Ame- ya plecek ve bunu alleDb an-= 
~ 2 HUBU91 _ Poteamomm Sıkkonnen yilbek teknik bilgileri clerek topraklarımıza iatlllya batla- dan tebib edilmil i8e ele Ruayamn rDramn 8fJz .e,ıemem lbım plecek- arJradaflannuda, fJI cla.tuD~ 
~.....: ..!, tarafmdan it- mektebinin bombardımanında Olmüt- lllllb- lltlttefilrimis Sovyet Rusya ae- paU Avrupadaki nüfuzunu artbr· tir. bata_ wrerek llallebnek 11evkine ere-
tq tlll ~ı olmlJltur. Pbılan- tUr. l'lnlandiya rad)'oau, haain bir yircl mi kalacaktı? ~ilc":°1 bUtm mak hakkındaki politlkw gittikçe Sözlerile bu muhterem zatın ne de- celr•niL • • • 

~ llmına torpil d6kmilşler, dini merasim netretmif ve bu arada toprakla~ bqladt dıye ımdadımı- ufuk~arda tereesUm etmektedir. Bu mek istedifhıl ltl gösterecektir. lliHrifatıanmıa pü.nee: Netnde
~~ batırıml1ar ft lfıMnlll baa MrUlli 'buJ ..... lju aokUda YUife- za gelmeyt Jdtearnz dev~ kal'll politika hem ideolojik, Mm de iktl• Bu 8&tarlan yuarkm fttuaJarmı ................... WtA1Mm ..... 

~ Mele Wllllillentir; Ru sini ifaya davet ebniftir. NetriJat bir ~ mtı. added~ • adi MbebJere ietinacl ~- A- .U.taa edlll l'lnlaadlyaJdan dl- llllacafı ÜW'e, il.er pyda PYel ob.-
~ de limanın bir kısmını işgal milli mahiyette bir dua ile bltmiftir. Panedetim ki bu mü~viz dev- gakcw Rwıyamn P.JW limall Avnı- '°"1'W"et eldm plmlyor... ..., ... ,

1
...... ihtiyaçları, dütünWerek 

~ • Jet, Türk tepraJdannı iatilidan IGllr&, ı--... . . 
Sctı llOIU'a karaya . uk• illraç Bir Torphlo Da Batta R Ih teklifinde bulwıaa idi, Ih • Be Ne y aeçilmiş ve 500 kariimıze takdım ede-
~ 'Patr- Bu arada !:an~e ı:~ Helshıki, 2 (A.A.) - Jl'lnlaııdiya R=~~ ':du bitti, Ttlrkiye ortadan tiyar ır ıne av- ~iz hediyeler ona göre aeçilmiş-
~ ~=- 1

w kunetlerl, Rımaroyu bombardıman kalktı, hay Allah razı olaun lftldeD. tir. lr •• 

~ lhn ~ eden tlç Sovyet muhribinden birini diyerek 1ü mahveden devlet ile sar- 1 A KU.hevımız 7 bırmcfkiaun per-
flt. ınctaa ılelicele çekılm11'•· batınmflardır. Muhriblerle aahll ba· mq dolat, doet mu olacaktı? , ru arını rıyor ~be glnll bqlıyacak ve o .gUnkü 

..._ . , . taryaları arasındaki dtıello, 6fleden Böyle yapacak tdiylle, yardım mu- ntlahamızda karllerbnts _k..Werinl 
~ lwiDe P~•mo 1U taıaliy~ IOlll'& akp.mı kadar IUrmllftür. ahedeel niçin akdolunacaktı? Böyle 1!1tiy~ bU: kadın, .t.mvir edecek daha fazla ia.llat bula-
~ Mı~ ~ ~ ÜI Blr Sovyet Knı'VUÖril yapmıyacak fdiyse §imdi kendisi gl- dün bıze müracaat eaklardır. 
'-~ Rus askerlenae hilcam et· Yaralaadi bi hareket etmiş olan Fransız ve tn- etti. Aslen Bursalı --.. • • • 

~~ ~ :ır -~.:: Belstnki, 2 (A.A.) - itimada de- gllizlerin kabahati ne? Sözlerhıe, im- imia. adı Bayan Gaf en konun Nutku 
~. ımımm fer bir kaynaktan bildirildiğine &ö- zalanna sadık kalmalan mı! . A.n: · · • Tewilrll Bilkret, 2 (A.A.) _ Rador ajanaı 
'--•-ı e.a-A-Wr re, dün Sovyetlerin 8.600 tonluk Ki· .... ,... O.... Y.u..(l'.N ~-~~ bildirivor: 
l-~ - ----- kru -"- 1 _,.. .. ~ a.uaı- ., ~~ 2 (Buaui) - lneç htlk11- rov vazlSnme Finlandiya batar • ağırlafmıt .. IÖZ. Bütün gazeteler, Hariciye Nuuı 

..: ilıUyatlann bir 1mmım ıdWa yalan tarafından atılan obüslerle /ta/ya Ve yqları kendinden Gafenco'nun aon nutkunu bahia meı-
~ cl&wt ebD!ttlr- isabet vaki olmUftur. Kruvazör, ken evvel konU1Uyor. zuu yapmakta ve uzun tefsirlerde l"1· 
~Yemi L8lllıllt Flwh·•y• di veeaitlle uzaklqmağa muvaffak Balkanlar Bize evveli, ıu lwımaktadır. 
~be Blr Muahede AlalettJ olmu,ıur. .. ,, • gördüğünüz resmi Gazeteler, Hariciye Nazırının .ıut-

._ ~ 2 (Hmusl) - Ru Harici- Akim Kalaa tJarac Ttıtebbüaü Berne, 2 (A.A.) - Havu . • uzattı, üç yavnı kundaki iki esas prensipi tebarl'.z et-
~~ "Jılolotcıt,, ıa yeni l'inlan- Londra, 2 (A.A.) - Heainkiden Corriere_ ~l Tiano gazetellinin Ro- ile çevrelenen mü- tiriyorlar: Blltthı devletlerle eıcüm-
S lı:oıntlnia hüktbneti reisi ara - bildirildiğine göre, Sovyet filosu as- ma muhabin yazıyor: tebessim yüzlü a- le komgu devletlerle istiklil Ye tama-
-- bh- nınahede imza edibniftir. Ik.er ihracı için yaptığı tetebbUsün a- İtal~an siyasi. mahfil~~ ~~- na, kızıyml§: Ba- miyeti mülkiye çerçevesi dahilinde, 
l~iJı p.rtıan pıdur: kamete uğramuuıdan sonra Helain- lardakı hidiselen çok bilyilk hır dik- yan Azime ve ço- sulhperver işbirutinJn devamı ve mu-

-.:..' l'laıandi)'a "Hangoe,, ıtmanmı kiden uzakJ"41nuttır. Rualar Hangoe- katle takib etmek~i~ler. cuklan Şaziye, Ne. hasım devletlere k&r11 tam bir bita-
~ ta'ketmiltir. ye de ihraç yapmağa muvaffak ola- Rumanyarun vazıyetı ve Yugoslav- sibe, Saadet... raflık siyasetinin idamesi. 

'...._ Beyu delaizdeki Potsamo li- mam•ttır. · yadaki komünist tezahilratı hariciye - iki buçuk se- Oniversul, nutukta bilhassa Ru -
' "- lrluatakua Ruayaya terkedil- Dlfürtllell bd Tayyare nezaretinin bilhassa dikkatini çek - ne evvel, dedi, ha- manya ile Sovyetler birliği arasında-

& • Helainki 2 (A.A.) _ lki Sovyet mekte ve İtalyanın Balkanlara komtı- yatımı kaybetme. Annesi tarat.JM arudaa Bayu Azime \'t imlan ki ve Rumanya ile Balkan devletleri 
'-..' (1'areli) yarım adasında 3500 ta i d, n.n..nı ü•••+n. B nist nüfuzunu men' için daha bil - meg~e uğr"aırken onları kaybettim.lkında bir bildikleri va- bı·ze yaz_ arasındaki münasebetleri ali.kadar ~ yyares ""ll'"'"m 9 "'"· unlardan ""k dah .;n .. bir f r et ~ • ._ eden •hetı . tebarihı tt" ktedk 
,.. arui Ruayaya tertedil- bir tanesi çok alçaktan uçarak so - yf u vek .. a enerld~ aaediı~l saktr- Hastalannııftım, bakılamıyordum. autlar; ona ve çocuklarma da, şu za- G-;ı e.rı R e ırmil eSo et• 
t • . etme uzere o ugu zann me e- Hastahaneye kaldırıldım. Onlar da vallı ihtiyar nineye de belki b" h. - Al.enconun umanya e vy • '-t;:: i'bwmdlya Rusya ile bir &de- kaklarda gelib geçenlen ateşe tutu- dir. Bu tehlike, tehdid hududunu ge- kimsesiz ve bakımsız kalmışlar sefa- met et.mi§, onJan feci bi _ır ttız ler birliği arasındaki münasebetine 
'~'Vib ve askeri ittifak muahe • yordu. Tayyareye meıı:zıi !sabet ~ : çen, daha şimdiden bqarılmak üze- let çekmifler. Bizim 'belediye de, bil- ve tnkenmes hicrandan r ~ aid mlphedeleri bilhassa büyük bir '1 ~edecek ve Ru8ya ile tefriki dince ~vyet tayy~recilen paraşüt- re olan. ve enerjik. bir .. surette müda- mem neden, kızımla torunumu Mani- oluruz. Bmıu hakiki bir Uınkl ile bek- kıymet aıutmelıtedir. 

lıll.... ~. le yere ınmek istemiflerse de muvaf- haleyi ıcab eden bır vakıadır. ya yollamıf .. Fakat, 0 vakittenberi liyonız. Japon 1. ak mUttaaebab 
~~~Geri Aldılar fak olamamıo, yere diilerek ölmilf- Teisin'de çıkan mezkftı:' gazetenin kendilerinden ne bir mektub aldım, ---.......... ,____ Bağdad, 2 (A.A.) - Japonyanm 
~ 2 (A.A.) - Londraya he-1 lerdir. Roma muhabirine göre, yakında ltal- ne haber .•. Bittabi gidemiyorum ora- Hol•ndada bir caeualuk lrak ile olan ticaret münasebetleri· 
~ .._... gelmelrtedir. Finlan- Diğer tayyare bir mermi isabet yanın siyasi ve iktısadi sahada mil - tara, arıyamıyorum da. .. Dünya zin- hAiJlaeal nin büyük inkişafı dolayısile, Japoa-
"'i ~ Potamo limanım etmesi üzerine denize düşmüttUr. him tezahürlerine intizar etmek icab dan oldu bana .. ne yapacağımı şa. - Amsterdam, 2 (A. A.) _ Laheyde ya, ilk elçisini Bağdada göndennif-
~~Ja muvaffak olmutlardır. eder, zira, ltaıya komünimıin Bal - prdım .. Allah qkına bari siz yar - Almanya hesabına bir casusluk va- tir. tık Japon bilyftk elçisi Bağdada 
~ Kareli tMezl tı- Nlltle Halkevlntle kanlara ntlfuaunwı bir emrivaki ha- dun edin, yazın, çizin de yavrulan - kası meydana çıkarılDll§tır. lki htı- gehni§tir. 
~~~ bir ormanda iki Sov- Nllde (HU8USI) - Şehrimiz Halk- Jine gelmesine mini olmak azminde- mı bilen; gören varsa insaniyet na- kılmet memuru ve bir kadın tevkif __ .,... __ 

imha e~erdir. ll'hl • evi heyetinin verdiği güzel ~ararla dir. mına size bildirsin ... ,, edilmialerdir. lyi bir hususi kaynak- OllUllNI .. ıonu 
~ ke~dilen tarafından i. • an aekts Y8§lDdan yukan ve hiç oku- Bundan başka gazetenin Vatikan- Zavallı anne ve büyük annenin söz tan haber alındığına göre, bunlardan Niğde (Hususi) - Bayram aralı-
'~ limdiye bdar meçhul bır yup yazma bilmiyen kadın erkek bil- daki muhabirinin haber aldığına gö- lerini bir hıçkırık tamamladı. Hayat- biri geçen ay bidayetinde gazeteler- ğı inf&Sl ikmal edilen Balkeviııin gü
'-~!'11tnlyösler .kullanıyorlar. tUn yurddqlara mahsus olmak U.ıe- re, "Deccal,, ın tJ. kendisi olarak te- ta iken evlAdlarmı kaybetmek.. ve de bir hayli mevzuu bahsolan AI- zel okuma aalonu ballan i.tifadesine 
~&tblrin kurtunlarına, afaç re halk dershaneleri açmı§tır. Geng Wdd edilecek iki millet arasında tak- vatan içinde onlann yok olup gitme- manyaya Holanda üniforması kaçak- açılını§, bir çok pzete, kltab ve meo
~ ~~- ve münevver öğretmenlerimiz bura- lim edilmi§ olan Polonyamn çok va- si ... Bu ne hazin akıbettir? Daha fu- çıhğı işi ile allkadardır. Laheyde mualarla dolu olan bu salon umuldu
~~ Finlan~ 36 da dera vermeyi seve seve kabul et- him vaziyeti Papayı ciddi endişelere la deşerek sizin vicdanlarınızı da da- hapsedilen iki yüksek memurdan bi- fundan çok fazla okuyucu buln11.11 • 

tt tanlnnı tahrib etmifte,- mitlerdir. Şu iki gUn içinde kadın ve 1evketmektedir. Leh halkının iktısa- ha fazla sızlatmak istemiyoruz; Ma- rinin bundan ba§ka Holanda ile ln- tur. Burada radyodan öğle ve akpm "-Ot erkek bir çok yurddaf kayıd muame- dl vaziyeti feliketAmfmtr. Hastalık nJsalı karilerimir.den, hatta ali.kadar giltere arasındaki ikbaadl mU.zake- aeariyab diıılemnektedlr. Halkevinlll 
......._ lfabftımetl lelerini yaptırmıttır. Hallnmıı bu •we ölüm vakalan mildhia bir mikyas makam aahiblerinden çok rica ede - reler hakkında Alıiıaııyaya malmnat bu seneki hizmeti h..- wdan dalla. 
2 ( A.A.) - 1'1n1andlya karardan çok &evin'f duymaktadır. •lmlltZ riz: Ba Buna1ı Bayan Azime bat - verdiif söyleniyor. Yerimli ola.cattJlı. 
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Namık Kemal hakkında kadirşinıı! 

' ·ı • G ı · • C bh Ünivernitc gı::nçliği bugün bir ibtif~
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ıngı ız enera ının e eye Umumi ihtiyaç karşısında ne hastanelerimiz yapıyor. Bıı güzel ve~ile ile biı d~ 

G l 
... . LJ b Al t ' ne t k•ıAt h .. k~ı· d Namık Kemal hakJnnda son on se 

No.: &t YAZAN ı it. YALKIN 

e ecegı na er ınmıı ı eş 1 a ımız enuz a 1 erecedede değildir ,ne zarfında basılan eserlerin bibliyoğ· 
·--- Gazetelerde Sıhhiye Vekaletinin r ı·r:ıfyaı:-ıını yapmağa teşebbüs edece' 

Bu vaziyet karşısında o kile hadiseyi nakle devam edelim. Ge- çok .dikkate değer bir tamimi vardı. ı YAZ AN: ğiz. 
J.a, Nazilli heyetinin yalnız nera!, o gün hiç şüphesiz büyük bir Fakır hastalara ilaç verilmesi husu- DA , , Namık Kemal yalnız hürriyet rrıe! 
başlarına General ile temaslarını memnunlukla köyden ayrılırken, er • ı sund~ müşkülat çıkarı~.ası muaha- 1 an 1 ş Ram z 1 K o RO K 1 h~ımunun değil hürriyet keHınesiJll~ 
ıııııvafık bulmuyordu. Çünkü, heyete 1 tcsi gün Köşk mevkiine geleceğini ve ze e~erek hastada fakruhal mazba- _ Lıle memnu olduğu bir devirde, vııtıı 
o gün için pek itimad ede -1 Hacı Şükrü Bey ile tekrar görüşece- t tası ıster olsun, ister olmasın hüku- _ ~ . . _ nım <:ok sevdiği için, bir çok tehlikeYe 
nı!y~r, Generale ~ücadele aleylıdm:- ı ğini ve bu .rada kendi vazifesine aid met tabibince kanat hasıl odluğu tak- . --· 1 göğüs gererek vatanının hürriyeti•' 
lıgı ızhar etmelerınden çok çekını-, bazı ~eyleri tedkik edeceğini söyle • dirde behemehal ilacının verilmesi temenni etti : 
yordu. Bu ihtimal, zihnini kar:ştırı- ı mişti. E:ıureti katiyede emrolunuyordu. Felek her tr li' .1 b f . toır 

k 1 d H d ı. ı:r Ş'" Bır· denb· klım .. 1 b" d"' .. . ır J es >a ı ce asın 
yor, urca ıyor u. er şey en sar ı- ı.acı ukrü Bey de; Generalin bu ıre a a şoy e ır uşun· 1 gehiıt 
n "":a:, heye~nin içinde, ln gil\z G:n~· I tekli !ini t:dkik edilecek şeylerin lehi- ce geldi: Dönersem kah beı·im ~~ yol~•· 
ralı_ ıle milli. k.uvvetler n~_mına gort~-j mıze oltlu5u zan ve kanaatile, kabul - Acaba İstanbulda da böyle şey· da b.. iınetteıı şe hı lecek, mıllı da vayı mudafaa eylı· 

1 
etmek nezaketini giistermişti. ı ler oluyor mu?.. . .. . , 

11 

az • ,, 
ye bilecek kudret _ve kabiliyette .• b~r i Fırka kumandam, ertesi gün gele- llı 1'1 lhad Tarlan söz söyt?"~en Ve yine cevabı da kendim verdim: 1 ~ dedı. Hurnyetm kadrini anladıgl kımse bulunmadıgını bılıyor, tabııdır eek General ile karşılaşıp görüşmek ( Baştarafı 1 mcıde) - Herhalde oluyor. Çünkü illç ve· 

1 
• tadını tattığı için de: 

ki. düşünüyor, düşündükçe de end;şe- ı m ccbııı iyetin•1e kalmamak ve fırka yaptığınız bu toplantıda b<ni dinle- riıni bertaraf; hastahaneleriınize bat Ne efsııııkir imlşsin alı ey clid,.ı1 
!cniyordu. Nihayet, kumandan da karargahında biriktiğini bildiği iş _ mek arzusunda bulundunuz. Bu sev- vuran birçok hastaları kabul etmiyen hürriyet . 
Galib hoca gibi vaziyeti bulanık ve , leri ıle meşgul olmak ve bu arada da, ; gi ve teveccüh karşısında ş\ikran ve müesseseler bulunduğunu bile işiti • Esiri aşkın olduk gerı:i ı.urtu1d•

1 

k~~ış~~ görmüş, acı bir şüpheye düş-ıDala~a _kar:yesi nıüliıkatının Gene -1 sevinç _duygularile sarsd~amak . ve yoruz. ..,.,.ıı,. muştu. ral uzerınde bıraktıg-ı tesir ve intı· _ bu necıb duygular muhıtınde sızınle Bunu salahiyetli agı-zlardan f d k .. ~1· erya ını opardı ve istibdadın tıll'J 

. "K~~k,, karargahı, bu şüph~ ve en· I balaı· haklu~da. !ta~yaıılardan malfı- I ber~~er b~unmayı reddetmek imkan dinlemek istedim, ilk olarak muhte- ki altında timidsizliğe düşerek: 
dışe ıçınde klvranıp durdukları sıra- 1 mat almak fıkn ıle l{öşkten ayrılma- : harıcındedır. rem üstad doktor Mazhar Osmana ö J11lıl 
da, milli kuvvetler kumandanı binba- yı muvafık bulmuı'7, ;·e Generalin vü- 1 Bu teşebbüsünüzden pek geç ha- gittim. liirsem görmeden millette öıJI ~ şı Hacı Şükrü Bey Uçyol muharebe- rudunda takib edile.,ek battı hareket : berdar olduğum için sizi ve kendimi - Bugünkü gazetelerde, dedim, ettlğlın 

1

~ 
sinden k".'"argAha avdet etmişti. Ku- h ~kkında. bin b~<;> Hae> Şükrü Bey ile me'.""un edebilecek mahiyette bir Vek;,letin aliıkad~rlara bi~ • tamimi y azılsm senki kabrimde valaJI il""'• 
mandan Şefık Bey de, bu gelişi, tesa- muda.vcleı efkar ettikten ve bilhas- rhıtabe hazırhyamadım. goruldu! Fakırlenn tedavısı bedava zun, ben ına t 
düfün bir lütfu addederek hemen mil sa, Generalin cepheyi gezmek ve gör, w Bir kere daha et.rafında toplandı- ilaç verilmesi hususunda müşkülat · diye ağladı. Vatan şimdi CümhuriYe1 

il talebler, yapılacak müdafaalar hak- mek hususunda izhar etmesi muhte- gıınız batıra bundan yarım asır evvel çıkarılıyormuş; bunun sureti katiye iJ tıul Pr f .. M . 0 sayesinde esaretten kurtuldu. ç!iıııl'~ kında verdiği talimat ile, general ile mel olan arzusunun münasib maze _ dür,yadan göçen Namık Kemal de yapılmaması emrolunuyor. 
8 0 

-• lUd<- •maıı riyetçi gençler vatan 3'l1<ının eıı tıll' görüşmek üzere Hacı Şükrü Beyi Da- retlerle reddi hususunu tenbih eyle-: adında fani değildir. Biz bura - Üstad kendine has titizlilik ve tez tabii bilemem.. yük şairini bugün ti.yık olduğu ~-'. 
lama köyüne yollamıştı. dikten sonra, hemen Çineye hareket d~ onun . te~il ettiği vatan ve canlılıkla derhal cevab verdi: - Doktorlıınmızın muayenehane- ııekilde tebcil ediyorlar. DUn "Jı;ırı' 

Ger.eral, hakikaten ağustosun yir- etmi~ti. .lh"rrıyet ıdealı etrafında t_opla - - Biz bunu her zaman yapıyo - !erinde bedava iliç verenler var mı- yet., kelimesini bile teliiffuz ededl',
0 

mi y:~i~ci günü Dalam~ya gelm~ş, General "Ham beri,. nin Köşk mev- ı ııı~ıy?ı' ve bır daha . o ~e·cıb ıd~- ruz. 1:1~r zaman da. "?ö~ledir .. Ayak dır? ken bu~ o hürriyet müdafii lı~~ ltendı8lllı karşılıyaıı malum heyet ıle kiine. yani cepheye geleceği havndl- alı_ dün.yanı~ en asil ~ılletı olan mı!· tedavısınde olanlar ıçın ıse bu ış bele- - Evet. Hemen her doktorun mu- kında bır çok eserler basılıyor. oıd" görüştükten s<•~r~, Çi:'e yolile Ay· •i J\'azillide pek çabuk şüyu bulmusjlelım~zın agzında":. bagmyoruz. dıyeye _aid bir meseledir.. ayenehanesinde baricl vaziyeti ile zen ça uzun olan lis.teyi okuyunuz. ~' 
d~na avdet etmıştı. Mutea1'._ıben, !' a- v• muhalifler arasmda bıı haber ;yi 

1 
Azız. gençler• d~yanın pek acıklı ~ ~ız de. ayak ted~vısınde olanla- g~n . zanMlunan birçok fakirle • S\Z de benım ~ bı b~nlanıı ~,...~ ) zıllı heyetı ~e. yıne karargaha ug~.a- bir dedikodu zemini olmuştu. Gene-ive_ nazı~ bır devrınde -~~unuyo~u.z. rın ilaç t~mını cıhetını araştırıyoruz. rı - ızzetı~e~sini kı_rmaksızın _ para-! Namık. Kemal ııı . bır -~~e~inın .. fii!~İ 

madan Nazım yolunu tutmuş, Koş- ralin Köşke gclme~ine binbası Hacı l ~ılletlerın ~at~n ve hurr~y.etlerınınl Profesor: lı hasta gıbı tedavı eder ve çoğuna h~rflerıle neşredHmedıgını gorere 
kc avdd eden binbaşı Hacı Şükrü Şükrü Bey tarafından muvaf~kat 

0
_ 1 hıçe -~~ıldı~ hır _devrede bıZlhl vatan - Anlıyorum.. diye cevab verdi. da fabrikaların nümune diye gönder- bıraz şaşınız. 

Beyden, Dalama köyünde vukubul:ın hınması, gayet garib bir telakkiy~ (ve hurr~!et ıd~alı e:ı-aı:,~nda bu ş~ur- ı Bunlar fakrühali olanlardır ki ilaçla- diği ilaçları - dışarıdan pek pahalı- . Buraya ilave edeyim ki bu ~~~ 
miilakata dair, hakikaten çok acı ha- uğı Eımıştı. Muarızlar, bu muvafaka- J lu ve mutesan~d bır_ vu~ud halı~de r~ be~ediyece temin olunur. Maama • ya mal olduğu halde . bedava olarak 1 rm •. h~psi Namık Kemal'in 1~

11 

c~ 
ber_Ier alınmıştı. Bu haber !er, Na _ tin hinane bir maksada matuf ol _ loplanma~ı~, ıdeal _bır mı ilet caıması ı fıh bız:. ne belediyeye ne de Kı~laya verirler. Zaten m üstah zerat yapıcılar degıldır ·. Bazılan onun hakkına> Puf zıllıdeıı gelenler hakkında, Galib ho duğunu ileri sürerek, Hacı Şükrü halınde gorunmemız, ne muhteşem- 1 ve halta ne de hastahaneınıze zıyanı da bu maksadlıı doktor muayeneha _ ayt:ırı fıkırler taşımaktadır. Bız b_ , 
ca ile kumandan Şefik Beyin ve di- Beyi Demirci efeye çekistirnıeğe baş- dır. B~ m~nzara karşısında Namık dokunmıyacak şekilde bu gibi has - nelerine birtakım müstahzarları be- d~gumuzun hepsini kaydettik. çı~ı 
ğcr milli erkiinın şüphelenmekte, ııe \ Iamışlar, efeye gerçekt;n çok muzır ~i:alın bır mısramı tekrar edece - talara iliç temin ;e teda vil~rine. gay- dava olarak, nümune olarak bıra _ ktl . meyvesiz ağaca taş atılınıy•c'.J,ı 
k~da~. h~klı olduklarını göstermişti. 

1 

teHünlerdc bulunmuşlardı. Yine çok g" · , 
1 

ret ederız_. Mes~la polıkliniklerımıze 1 kırlar. . gıb~ sem:re vermıye~. şahsıye:ıe:d'ill' 
Çunku ,bınbaşı Hacı Şi.lkrü Bey, icab garibdir ki, Deıniı·ci efe de bu telki· Bıt tem~aya Hak. da_ a.§ıkolur." gelerek bıze muracaat eden hastala- - Öyle ıse yurdumuzda fakire ba- t~rıze u~amaz. Abdulhak HaJıll ,.) 
eden ta fsil!tt ve i?.alıatı verdikten son- , nat ve teş\•i kata kapılmıştı. Bunu mutea!"b Alı N~had Tarlan rın zengin veya fakir olmalarını hio kım iyi bir haldedir. hır beytıni de burada zikretmek f>. 
ra. not defterinde yazılı olan şu cüm-1 Efe, generalin geleceui .. kö k· I ~amı_k Ke~~lı~ yetıştıgı yenı dev • ·kale almıyarak hepsini ayni samimi Doktor Mazhar Osman şiddetle ba- dadan hali değildir. , 
leleri tee.,.ilrle okumuştu: 1 de bulunan zeyb >k km; J"'.'•. ~ 1 nıı _bır tahlılını yaparak Namık Ke- aliıka ile kabul eder ve tedavi eyle • ~ını sallıyarak tasdik etti. Hnmkun zekAya kaı'Şı takrizi şô!ı 

"BHıikaydüşart İngiliz işgaline mu ' şına talinmtı m~lısusa i~e ~:~: aa- ·ı~~l~ tanzı~~t ~d:~ıy~ın~ mensub riz. Dışarıda yapılması güç ve pahalı - Şüphesiz. Diyebilirim ki mem- darsııJJ 
vafakat ederiz!! ... ,, 1 dınd,aki adamını göndermişti . Yaşa; ~ ugunı· uhsoytıemış :dr. .~~ıb N~mık olan birtakım tahlilatı kan, dimağ leketimiz kadar dünyanın hiçbir ye- Tarizi bir inayet, tahkiri bir sı•ıııt' 

ı · . 1 ema ın aya na aı orıJınal bırkaç '"h • kA · ·b· üh" • rinde fak. l k t bbi d .J t 
Btt cümleyi şahsiyetleri mi.nah ı 1rn.rarg8.ha Yarır varmaz hemen Ha- k' 1 t .. 1 . . . ve nu aışev ı muayenesı gı ı m ım ır ere arşı ı yar ım ya- ııJ • 

hal'eketle~ile,Galib hocayı,pek hak- l cı Şiikrü Beyi muahazc~;e kalkışmıı. l~~ta~ a~aHmüış _vetsokze~dını_~emkalınıaraştırmaları kendimiz yaparız. Mü- pılamamaktadır. Çünkü Avrupanın ••• 
·· h · "'' e rrıye ası esını 0 u • him bir ş ı 1 · b di birçok yerle · d b 1 d" h t h .ıeı lı olıırak kuşkulandıran Nazilli heye- · . atta, işi Hacı Şükrü Beyi ihanetle yarak tamamlamıştır. ır n~a Y_apı _ması ıca_ e • . . nn e e e· ıye a~ ~ ane- Namık Kemal: Ali Ekrem - ve\ 3~ 

t
. . b d b l t nı~ •- t 1 ıthama ve tehdide kadar vardırmıa AJ. Nih dd .. yorsa bunu yıne ıçerıden temın ede- lerının paralarını amele teşkılatı ka- Matbaası • İstanbul 1930 Fiyatl ıııın aşın a u unan za , m aKa I '3- ı a an sonra soz alan Ede· . • saları a· · · esnasında. Generale söylem'şti Ck _ iı. Vaziyetten müteessir olan Haoı biyat Fakültesi Tanzimat Ed b" tı rız. Hatta elektrik tedavisi, diyeter- . , sen ikalar vesaıre temin eder. kuruş. 1

, 
• 1 • ne ' ş··kr·· Be k . . 1 e ıya · uıt · l Fr · Sız de on parasız olar k h h ta t " ı·al de bu sözleri Iayik oiduğu "hem- ' u u y, pe çırkın neticeler ver- !asistanı Mehmed Kaplan Ke r mı, ravıyo e yaparız. engı veya . a er as - Namık Kemal: İsmail Hikme ·fi• 

miyetle karşılaşmış ve merakı: sor- ı mesi muhtemel olan bu milnaka§a.yı 1 hürriyeten anladığı manayı izah m:d: s~ir sari, .i~tim~i ~astalıklardan biri- hane m~acaat eden hastayı kabul metli Matbaası • İstanbul 1932 . 
muşlu: uzatmaktan çekinmiş ve ikametga • ı rek alkışlanmışır. nın teda~ısın~ ı~t~~~ç _varsa bunu da ve tedavı eder. yatı 25 kuruş. eti 

t T . •f<f 

1

. . . . 1 hını terk ile cebhe topçu kumanda -1 Hukuk Fakülesi son sınıf tal b ya kendi polıklınıgımızde yapar ya- - Fakat son zamanlarda hastaha- Namık Kemal: Milli Türk 'fal' ıl ~. ng_ı :z ış,_,a ım mı, yoksa hıma- 1 nının nezdine çP-kiln1işti. I •inden NeJ"ad Namık Kem 
1 

h kke e - hud dispanserlere göndeririz. nelerin hastaları çevirdiğinden çok Birliği - Tecelli Matbaası _ fstarıJJl 1 
yesını mı· ' a a ın- fazl ikA t dT ? 1936 

B' .. . . O sırada, general de maiyyeti ile d• hazırladığı çok güzel bir hitabeyi BütUn bunların arasında alelide a § ayc e ı ıynr · - Fiyatı 15 kuruş. <f' 
.'

1

Z, • 0 glun ıc;ı~ sorulan bu suale 1 birlikte Köşke gelmiş ve Ya.Şar ta.-' I okwnuş, bilhassa istiklal mücadele- bir reçeteyi falan da hasta dışarıdan - Bu son zamanlardaki şikayet ne Nam1k Kemal: Mur~d Uraı • €i-verı nıış o a.n cevabı ve bu cevabı ve- f d k k"lA t b·ı· k d k f ı · f ·· K' b · l 938 • r . .. . . .. .. ra ın an ar~ılanmıştı. General mil- sinin zaferle neticelenmesini mütea- pe a a yap ıra ı ır. a ar ço aza ıse o kadar fazla da eyyıız ıta evı - stanbul 1 
renlen tarının tedkık ve hukmune ter l r k 1 

1 ı h k d yatı 40 kuru _ ı uvvet er kumandanını sornrnş, lkıb Atatürkün Namık Kemalin oğlu - Ya taşralarda, köylerde buna a sız ır. ş. pı' ==================== I Y_aşar da: kendisinin kumandan ve . Ali Kemale ~kliği bir telgrafı oku- nam! bir çare bulunabilir?.. Eskiden hastahane d_eyin_ce herkes M:amık Kemal: Zahir Sıd~~ -~tı ıO 

GABBY MO.RLAY'in kud-
reti ile süslediği 

KADRİL 
SACHA GUİTRY'ain kalemi 

ile hayat 'ferdiği 

KADRİL 
jACQUELİNE DELUBAC'ia 

pıeUlii ile beslediği 

KADRİL 
GEORGES GREE'nin ateı 

Ye zevk 'ferdiği 

KADRİL 
1tnenin ea ••t'eli komedisi, 
ea nükteli eaerl Ye bliyük 

Franuı filmidir 

Bu hafta LALE, de 
lıivetea: RENKLi rıt·ıtK t. Y 
ve METRO JURNAL'da 

1022 harf raporla.. ı 
Buaün saat ı · •~ 1 cie ucms 

1'.a!k matioela-i 
lıııı -

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

kılı oldugunu söyliyerek generalden muştur. Ataturk bu telgrafında diyor - Devletin bu hususta geniş teş- korkardı. Şımdı ıse aksınedır. Bilhas- tbaa - İstanbul 1936 FiY 
arzusu hakkında izahat istemişti. ki;, - kilatı vardır. Sıtmaya, vereme, tra- 8~. ~-s~~~~l~ _halkça daima muteber kuruş. . .. ~1 • şır 
Generalin cebbeyi gezmek hususunda Anadolunun ruhu, bütün feyiz boma karşı icah eden devaları bil _ gorüldugu ıçın İstanbula müdhia bir Namık Kemal Beyın Ruya. · ., .. ııl ~ k f M.. t .b. ! tB"" 
izhaı· ettiğı arzunun yakışıklıız bir muka~emetini abad tarihten almış- kfunet kendi eli ile köylerine kadar li.asta akını olmaktadır. Bunda nakil ı e 

1 ur~ tı ıye Matbaası · 
5 

tarzda reddedilmesi bir münakaşa _ tır. Bıze bu mukaddes feyzi nefhe - dağıtmaktadır. Bunun için sıkı bir '\lasıtalarının da. çokluğu amil olmak-
1932 

· Fıyatı 2
5 kuruş. rle~: 

nın zuhuY-una aebeb olmuşk. Gördü- den ervahı ecdad arasında mükrim tıbbi, sıhhi mücadele vardır. t~dır. Mesela Erzurum şimendiferi _ ı Namık. Ke~al. Hayatı ve ~e ııe'·İ' 
ğü bu muameleden hiddetlenen gen _ bahanı•ın büyük mevkii varilır . ., Fukaraya verilmesi icab eden saır nın açılması feyzini herkesten evvel Kemalettin Şükrü - Kansat J{ıtı' ·• 
mi muhatabının bl , b k ·a • 0 1 Toplantının en sonunda Edebiyat iliıçları da biz veya hükiimet tedarik hastanelerimiz hissetmiştir. Viikıa hü İstanbul 1931 - Fiyatı 100 kU"'Jiı :: 
ve 'böyle münaka.ş:ı:: e~=~ ~l:Ultesinden Raci Kemalin iki şii- j ederek köylülere göndermekleyiz. Bu 1 kum et bir taraf da;n da hastahane yap Namık ~emal !çin _rnyo~la~t:ilJi)": 
olmadığını tahmin edemedi - . b 1 rını okuyarak alkışlanmıştır. nu belediye na.qıJ kullanır?. .Burasını tınnaktadır. Lı1kin ona mukabil ih- Kemal Ta hır - Şırketı Mure V ıO 

. . . gı. ve e - '~ tiyaç on misli, yüz misli fazladır. Mev Matbaası - İstanbul 1936 - f)Y
3 

kı de Yaşarı kıyafetını tebtlil etmiı; 1 r + MM* 'em•• cud hastahanelerin on misli dah t kurnş. ·ıJ aklı başında biri sandığı için, biraz ll BU M E L E K s • d tanbula yapılsa yine azdır Bu ~h~- Namık Kemal tarihinin n::ıııterYN-· şiddetlice hareket etmiş, cebheyi gez- i GÜN 108 ması 0 a yaç karşısında herkesi me~nun et ~ list telakkisine göre yahud taril•f:ı111: 
mek hususunda ısrar ile, hayvanını[ Senenin en imek için hastahanelerin ne kad _ mık KemaJ'in keşfine doğru Hl< 

9 

J8' 

d 
·ı · ....ı· k netle, en güzel tllml · ar 

81 
K · ı · e. ı en :eıtrrne. teşebbüsünde buluu- kıntıya katlandıklarını biz biliriz. enm Sadi · Amedi Matbıı~ 

muştu . .Bu va:ı.ıyet karştaında Yaşar H o N o L u L u ı F k t b"lh . . tanbul 1932 - Fiyatı 20 kuruş. i: n d b 
1 

d. ~ ' - a a ı assa vereme ıstıdadı N aıeıte9 
_e ora a u unau ıger zeybelder de olan ve hatta tezahüratı görülenleri amık Kemal ve fbret g . }Pt9' 

sıl&.ha davranmışlar, hatta tüfekle- olsun kabul etmek lazım g lm . 9 Mu-:ıtafa Nihad Özön • Re~ 00 ](11' 
r.nin emniy~t~~ana~larmı. kal~ı • · IHele sanatoryomlar için. e ez mı·· ~~~ - İstanbul 1938. FiyatJ l . 

ardı. nerledıgı takdırde sillh iatimal B•t ~ol~e dün!.a~JD ELEANOR POW ....... LL ! Doktor bu sözümü d ta dik . ~ ·si:> 
edeceklerinin generale söylenmesini birmcı dansozu ~ lb llad e s en Namık Kemal ve vatan sevgt a1lgı, , aşını sa 1 : Hilmi Yücebaş - Vil!yet ?Jatb 

de tercümana ihtar etmielerdi. Ge • F'l ı ı k F Ü 1 s t ı e ı me i a·n o ara ~ OKS D NYA HABERLER Ye Prof _ - ana or~om. ar alır. Hatta eli • T~kirdağ' 1937 . Fiyatı 25 k~ıı~~ 
neral, tabii tehlikeyi kavramış, iler- FUAD KÖ. PRÜLÜ' p . S b u·· . . · ger verem koguşu olan hasta.haneler _ _ -~--~' 
iy · - · · 1 tı De ye arıste or oa :uversı tesin.de F ra 11 .. 1.. b - .... , ar emıyecegını an amış . rhal hay .., ... ile alır. Fakat oralarda o kadar· yer yac:ı dalın oek çok muci~ll'? Ve "~of 
8Jlını durdurmuş ve Yaşara hitap Cümhur Reisi 6nü1Jde yapıla• büyük merasim, yoktur ki hastalar sıra beklemeğe kadar za.aı'anda klırş•Iana.bflfr 

0 

le: 1 ~- Bügün saat 11 ve 1 de tenıilAtlı matinehr. •.ıııı ~~bu~ olurlar. Bundan mA.da runl tor?. . . fıi 
- Bir lngiliıl generaline yaptığı • A - - ıle• lemış olan veremler için meml&-1 -- Her şey? a7. :mmand'1. ıstı1° i~' 

nız bu muamelenin veya bir İngiliz BUGÜN A. S R J SiNEMADA k.etin bilyük büyük hastahanelere ih-ltabH! !şte on~ !ieııı,.ür bilb~tlt~' 

1 

l 

ı 

v 
i 

eneralinin vurulmasının ne gibi za... r ..., tıyacı vardır. ki hem sirayetin Onü tısadilcr arasında Ct.L.-nhuriY"t il fJO' 
arlar tevlid edeceğini düşünmez mi· AŞKIN r._o•• z YAŞLARI alınsın, hem hasta ailesi yanından ay- meti foYkaladP- çok şeyelr y.ııptı· ,,ş.1· ainlıı?. l '1 ~ n.lsın ve s_on zamanlarında da fen • na rağmen şirnenditer, rnek:teb,ı:ı ,ıı 

Sualini sormuştu. Yaşar d:A. §U ce- nın şd~~tı.rıdenA a~ami surette istifa- t~:ıne, hekim "e muallltııe yfJl ~ışı' 
ı~ 
v 
abı \'ermişti: En güzel oe en mükemmel de edebıbrız. Lakın bu kadar ihtiya- muhtacız. Böv!e bir çok l~v' 
- Biz ze:v\>eiiz. Böyle §eyl~n dli - • TUrkçe eözlil • Arabc• ,arkıh fllm Cl !stnnbulun yatakları fevkaHl.de kar~ısındayız: VnktUe Jc.oOS!. o fl~" l illııme:tiz 

1
._ Baş rollerde: ABDÜL VEHAB ve J\JG ..... ;' - mahdud 01an hastahanelerinden na191J ,ımpara~rıuğunun kır« rıı1J:10' 11~ IJM\ıamı ver.·] bek.liyebiliri7. ? . · su ~ak iiq • dört yatakla bit ~

11

..ııırJ 
- Muı ' · : in bu yoldal-i ;ı.lj. (~il!!!\ '1 aal -~· 

1 • 

1 
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ANKARA PAKTI 1 Almanlar Manşı 
Nasıl Maynliyorlar? 

,__ !ml ________ nıınnıııı' 
~ • .r= ~ §§ 

i ft
.. e.s;.. ~ 1 .. . .:=.-= ===.! • ---== ı - --=~ § -- --=-- a - -- - - - -= - --~ --==-==- = ~ 

-·---'' Türk Siyaaeti Mütecaviz 
Değildir> Yurdun İstiklaline 
Fevkalade Kıahanc Davranır.,, 

lnglllz tarak gamllerl 
ltlerlnl bitirip çaklllnc• 
Alman tahtelhahlrlerl 
tekrar mayn döküyorlar E;t ~ E.!§ , 

&I ~' • ____ , ____ _ 
Bir İngiliz gazetesinin mühim bir 

.::::::! = 
~ Türkçeye çeviren : HÜSEYİN CAHiD YALÇIN ~ 
==ı !iE! 
~ 5 

"Manchester Guardian,, gazetesi
nin deniz muhabiri düşman karasu
larının haricine gayrimeşru bir su· 
rette Almanların mayn dökmelerini 
mevzuu bahsederek diyor ki: "Bun
da yeni bir şey yoktur. 1907 Lühey 
konferansında Alınan murahhası 
mayn döken muhariblerin bitarafla
ra ve sulhçü devletlerin sefaininc 
karşı çok ağır mesuliyetler yüklen
diklerini söylüyordu. Buna rağmen 
1915 haziranında Alman maynlerinin 
bulunduğu bir tarlada bir fener ge
misinin battığı yerde bir gUn içinde 
dört ticaret gemisi ve iki muhrib 
berhava olmuştu. "Simon Bolivar,, 
batarken müteaddid infilakların vu -
kubulması maynlerin zikzak bir şe
kilde döküldüğünü gösteriyor. Hiçbir 
millet kendi filosunun hareket edece
ği bir sahaya hu şekilde mayn dök -
mez. Çünkü gemi süvarilerine yolla
rını bulmak üzere verilen gizli hari
talarda bu şekilde dökülmüş maynle-

: POLi TiKACININ TARiFi i 
s ~~ 
=== _ 62 - Bunlar guya mesleklerinde mu- ' cı için çalışmaz; gayet küçük bir r3 

~-- . vaffak ı 1 d onların güzide zümre tarafından anlaşılan ~~-· 
- Bir program tanzim eden kım- 0 muş ar ır; . . . . . 

1 
B d d ı --

-- . .. . . "icraat ve hareketlerı bır ım- gayeler ıçm ça ışır. un :ın o a- §· 
:.. - se, mutlak hakıkat u~~rıne ıs- kanlar zaafından başka bir şey yıdır ki bayatı muhabbet ile kin ~ ı 

tinad edecek yerde, O sıra· değildir.,. Bismnrck potilikayı, bir arasında delik deşik olur. Çağdaş- :::3. = da müııasib olup olmaması,, . . ..... d.k . s ' 
c;:;: • . .. . . b. . az mütevazı bir surette, böyle tarıf !arının protestosu, gozunu ı mı§ ~ 
:= keyfıyetine ve mueı:;~ır 11 şey ediyordu. Böyle bir "siyaset,, ada- olduğu eslafın müstakbel minnet- --~ 
=: y~pılıp ya.pılmı~acagına ehefm· mı büyük fikirlerden ne kadar u- tarlığını telafi eder. ~· = rnıyet verırse ıcraatı etra mı . . .. . . 1::." = kl kl .. .. b . zaklaşm;a , muvaffakıyetlerı o ka- Çünku bır adamın eserı es tu ~ -==- yo ıya yo ıy:ı yuruyen eşerıye- • k 1 il . .. w 1 ;;;;;; 

. k b ld 
1 

kta k k dar duru, sık serı olaca ve e e için ne kadar bi.ıyukse çagdaş ar :::= 
tın utu yı ızı o ma n çı ara . . b' r 1 kt b"li 1 M .. . 

1
• .b. b. dokunulabılıl' ır vası a aca ır. onu o kadar az anlıya ı r er. u- :;::: 

=:: sadece bırçok emsa ı gı ı ır re- b ·· . . af s 
~ · d .b 1 1 kt B' h Doğrusu aranırsa, onlar, u yuz- cadele o nisbette çetındır, muv - == 
:_ çet: en ı aret {a aca .ır. dır abr~- den, ancak çarçabuk geçip gide- fakiyet o nisbette zordur. Maama- = 

ketin programını tanzım e en ır . . k A k 1 f ak. E;; 
.,,,,_,,, . . t b·t tm li cek şeylerle ıştıgale malı um a a- fih, asırlar esnasında, muva 1 ı- :::a 
::::= adam onun gayesını es ı e e - 1 · k d. ··1·· . · ··ı·· = == . . d d h kl k caklardır ve eser erı en ı o um- yet böyle bır adama gu umserse, ~= 
§ dır; sıy~~ '>et al a1mı 1 

dıa aB.ı çı a- ]erinden sonra payidar bulunmı- ihtimal ki hayatında da müstakbel ==ı 
_ rılmasına ça 1::21 ma ı r . ınaena- .. .. . d 1 . • 

1 
==:; 

~ d.. .. 
1 

. yacaktır. Bu turlu sıyaset a am a- şan ve şerefının bazı solgun şua a- §i 
!P.yh program yapan, uşunce erın- . h ti 1 -1 . B b .. ··k -

, rin tam mevkilerini göstermek im -
&nkara. paktının ımzalanına merasimi. J kansızdır. Fe18.ketin muntazaman ta-

= rının eserleı·ı, eye mecmua arı e, rına naıl olacaktır. u uyu a- -= de chPdi hakikate doğru bir isti- • . . . di Çü" k.. . . k iEI 
;;:;;; ' . t d islaf ıçın kıymetsız r. n u ·za· damların tarıhın Marathon oşu- e:s 

• d Tü. k. ·•tt f"kl t f dan ı ranmakta olan Manşta vukubulmuş 'Skotoman., gazetesi yazıyor: e r ıye mu e ı er ara ın . . .•. 
h b · - b d -ildir Fa olması tarayıcı gemılerın gevşekligı-

Son zamanlarJa diplomatik sahada ar e gırmege mec ur eg · · ç·· k .. Al d 
k b d d 1 h :.ı.· 1 A • 1 ne hamlolunamaz. un u man e-

ilttkutu hayaller o kadan ziyadeleşti at mua e e e ası iU\ım o an amı . . . . 
· h d Tü. k" · k A nizaltı mayn gemılennın en sevdıkle-

ı<ı Başvekiliıı Britanya, Fransa ve onun ru u ur. r ıyenın as erı . . . 
k d t . ri hile, tarayıcılar çekılır çekılmez, 

'l'Uıkiye arasmda bir üçler paktının u re ı. -· 
inız:asını 1·~, .• •10 etme"ı· hevecanlı bı·r ~· ltı periskop derinligınde, taranan saha-

., J Atatiirkün dinamik Jiderligı a n- ya yaklaşmak ve derhal .yeni mayn-
mcmrıuniyct uyandırdı. Son bir kaç da T\.irkiyede başlanan iktısadi ve 

ler dökmektir.,, 
sene içinde imzalanan bazı vesikala- içtimai reformlar sayısızdır. Fakat 
tın aksine olarak bunun sadakatle , hiç bir:i onun kudretli bir ordu vücu- Daily Telegraph başmakalesinde 
rıayet edileceğine insan hiç şüphe et- J <le getirmesi kadar şayanı hayret de- şunları yazıyor : 
tniyor. Diplomasi fıleminde Tiirkiye· ı ğildir. Avrupa harbinin nihayetindeki "Bir tek mülahaza, mayn dökme 
Hın şiihrcti yüksektir. A Yrupa har- teşkilatı bozuk, ayakları çıplak, elbi- hakkında ki Alman tekziblerinin asıl
hinue müttefiklt re karşı harbeden seteri peı işan bir kafile, bugün tec- sızlığını meydana koyar. Manşta ti
ntillctler amsında, mücadele bittik- hizat ve talim bakımından her hangi careti ve seyrüseferi teşvik İngiltere
ten soma bir kn~ müşkül vaziyete muazzam bir devlet ordusu ile boy nin menfaati iktizasındandır. 
tağmcn, 'l'ürkiye en az kin duyan ve ölçüşecek bir ordunun nüvesini teş- Hiç haber vermeden oraya mayn 
uyandıran bir millet olmuştur. Onun kil etmiştir. Mecburi askerlik mü- dökmek kendini incitmek, sakatla -
daha ufak fakat daha tabii arazisi kellefiyeti caridir ve hazar zamanı 
dahilinde yeniden canlanması son kadrosu süratle genişletilebilir. Ef
Yirrni senenin en mcs'ud inkişafların- I rnda muntazam bir surette bakılmak 
dan biridir. Bu paktın imzası Türk ta ve onlar da en ağır talim ve terbi
siyasetinin Kemal Atatürk tarafın - yeye neşe ile mutavaat etmektedirler. 
dan çizilen hatlar üzerine yürüdüğü- Sübayların yetişmesine gösterilen ih
nü göstcı ir. Bu siyaset mi.ıtccaviz l timaın onlara, eski günlerde tahay
dc.ğjı, fakat yurdun jstikliilinde fev· ı yül bile edilmiyen, ferdl teşebbüs ka
l lade kıskançtır. Çanal{kale için hu- b~liy~ti vermiştir. ı:azari_ ordu . 2~0 
SUsi rncsuliyetini tamamile müdrik- bındır. Fakat askerlık çagındakılerm 
tir. Garb devletler i Türkiye ile Rus- ekserisi sıkı bir talim ve terbiye gör
Ya arasında husumet görmeği ne ar- müş olduğu için ihtiyatlar müthiş 
zu ederler, ne de bunda bir menfaat- bir kuvvet teşkil ediyor. 
leri vardır. Başvekil Avam Kamara- Askeri kudret, nesillerdenberi ih· 
Slnda bu jki memleket münasebetleri- mal edilen sınai ve zirai inkişaf dola
nin "Bir dostluk esası üzerine,, isti- yısile mukayese kabul etmez derece
naa etmesini memnuniyetle karşıla- de artmıştır. 
lrııştır. Memleketin maden kaynakla • 

Bogw a.zlann Vaziyeti 
rının keşfi ve işletilmesi de bu kud
reti artıran en birinci amildir. Türki-

Müttefikler için en mühim mesele ye bugün kendi ihtiyaçlarını karşı-
harb zamanında Boğazların vaziyeti- ladı ktan başka senede 500000 ton çe
dir. Bugün imzalanan pakt Çanakka- lik ihraç edebilir. Harbde hayati bir 
leye dair hiç bir madde ihtiva etmi- ehemmiyeti haiz olan nakliyat, tak
Yor. Maamafih böyle bir şey de lü · riben 2000 mil demiryolu ve bir çok 
zunısuzdur. Çünkü Montreux muka- yeni yollar inşasile modernleştiril
\1elesi bu meseleyi halletmiştir ve o- miştir. Bütün bunların, eskiden is • 
rıun hükümleri hala caridir. tikraz ile ya.şıyan bir memleket tara-

'Muahedcyi değiştirmek için diğer fından kendi kaynakları ile başarıl
hütün fıkidlerin muvafakati lazımgel- mış olması en dikkate şayan bir ha

mak demek olur. Sonra unutmıyalım 
ki Alman hükumeti Şimal Denizini 

bitarafların düşmana satış yapmala
rına mani olmak üzere kapıyacağını 
defaatln ilan etmiştir.,, 

---~~ 

Elinden Yaralandı 
Hasköyde Çobançeşme sokağı 15 

numaralı evde oturan Mustafanın eli
ni kapıya sıkıştırarak yaralanmasına 
sebebiyet veren Taksimde Çorbacı 

sokağı 11 numarada oturan Serkis 
ile Necati; Mustafanın şikayeti üze-

rine yakalanmış ve tahkikata baş 
lanmıştır. 

-·-Otom obllle r çarpu;.tı 

Çorlu 63 plaka numaralı Abdülka
dir. idaresindeki kaptıkaçtı Şehre -
mini Halk bahçesi önünden geçmek-

te iken elektrik idaresine aid 236 nu
maralı şoför Taceddin in idaresindeki 
kamyonet ile müsademe ederek her 

ikisinin tampon ve çamurlukları ha
sara uğramış, insanca zayiat olma
mıştır. Tahkikat yapılmaktadır. --

~ kamet takibk etlde~ekd dsıyhase . a da- manı halde muvaffakiyet gelecek cularıııdan başka bir şey olmadık- ~ 
nıınm !laı e e en e a a zıya e . . . . . l b"l - f 1 = d k. • 1.l 1 t"b" nesıller ıçın kıymetı haız o a ı e- ları muhakkaktır: Çagdaşların de -

= 0 an a ı umumı rea ı e ere a ı .. .. k b · b.. .. · bul = 
1 

k E . . b .... \ 1 .. -·· .. cek gerçekten huyu ve arız u- ne tacları yalnız olmek üzere u- §!! 
§ o aca ·t.ır. · a·;r>ın uvuK ugu mu- 1 .. . . . b··c 1 l kl k ~ = b k d f"k . . tl k tun fıkırlerın ve u un mese e e- nan kahramanın şaka arını o - _ 

~- ~~;~lu~:~°w:~ ~ig:~~i:k~ i:e rin b?ğulm~~ı keyfiyeti üz~_ri?e 
1 

şar. o:::sl 
l·t 1 . d _ t lstıkbal ıçın muteber ve muhım Bu dünyanın en büyük müca- , = muayyen rea ı e erın ogru sure· .. . k.b. - ·d f 

c:::s t h · · d bunl faydalı böyle gayelerın ta ı ı, 0 uguı a hidlerini i§te bunların arasında ==· = te a mının eve arın 1 1 d b. k. · · k az a ' 
§ tt . f r d d. Bunu ya- cida e en ır ımse ıçın, pe . saymalıdır. Maamafih, çağdaşla- = 
~ surek e ıbs. ı~a. ın et. ır~ .b ettig~i istifadeli bir şeydir; büyük halk rı tarafından anlaşılmıyan bu mü- ı 
a par ekn, dı~-ı~cı za1 ın .~ntsı . . b. 1 kütleleri bunu nadiren anlıyabilir. cahidler fikirleri ve idealleri uğ-
- gaye en ısıne yo gos erıcı ır . ·· böl 
g yıldız hizmetini gösterecektir. Siya- 1 Onlar nazarında bıra ve sut . - runda kavgaya hazırdırlar. Bunlar ==!, 
2 si bir adamın kıymeti için planla.- geleri fiile_ çık.arıl_maları ancak ı- günün ~irinde ~alkııı kalbi~e en -
_ rını ve hareketlerinin muvaffaki- leride temın edılebılecek ve fayda- 1yakın bır mevkıde bulunabılecek EEI 
= yetini yanı bunların realitede tat- sı ancak eslaf tarafından lıissolu- kimselerdir. O 7.aman herkf's bü- ~ 
~= bikleri bir mi var gibi telakki olu- nacak geniş istikbal planlarında~ !yük adamların çağdaşlarının onla- ~ 
:..- nabildiği hald~ program halikinin da?a . kanaat verici bir mahiyetı r~ ~arşı gö~ter?i~le:i haksızlı~ te- ~! 
~ son projelerinin fiile hiç çıkarıla- ıhaızdırler. . ı J~fı 1?~cburıyetını hıssede:ektir de- =-· 
6 maması mümkündür. Çünkü i~.san İşte, _ daima ahmaklık ~le akraba n_ılebılır. H~~atlar~ ve ıcraatla~ ~ = zihni birtakım hakikatler duşü- olan bır gurur ve nall\et dolayı- rıkkat verıcı, mınnettarane bır 6\ 

nebilir ve billur gibi berrak gaye- sile. siyasi adamların çoğu, biiyük hayranlıkla tedkik ve tetebbü olu- ~1 
: ler tensib edebilir. Faknl bunların h alk kütlesinin o andaki muvak- nacak ve bilhassa ~uzlim günler- ~ 
= tamamen fiile çıkarılmalarını, in- ' kat tevecciilıUnü kaybetmemek i- de, kırılmış kalblen elem ve en- § 
~ sanların kifayetsizliği ve mükcm- çin. hakiki zorluklar arzeden istik- dişe. içinde ruhları yükselebilecek- ~ 
~ meliyetsizliği yüzünden akamete bal projeler ini bertaraf ederler . On- lerdır. ~ 
= uğrıyabilir. Jarın muvaffakiyet ve ehemmiyet- Y_:ılnız ge~~ekt~n .. bü~~- devlet ı=! 
-- Bir fikir müccrrcd bakımdan ne leri tamamen hale üibidir; onlar adamları degıl, biltun buyuk ısla-
~ !<adar doğru ve bu yüzden ne lm- 1 cslfı.f nazarmd.n m~vcud değildirler. hatçıı~: .~n bu ~a~ı~~ mcnsubdur-
EE dar muazzam ise tamamı tamamı- Bu küçük dımaglan, heımutad, 1 lar. Buıuk Frederıc ın yanısıra, Ei 

~ na fiile çıkarılması da, insanlara hiç
1 

rahatsız etmez ; onlar bunun- bir Martin Luther bir Richard ı 
= bağlı olması nisbetindc, muhal bu- la iktifa ederler. Wagner de vardır. ~: 
~~ lunur. Bunun içiı.ıdir ki ~r.ogr~~ Program yaratanları için iş ??t~fried F.eder·~~- "Serm~yenin §~ 
s::: halikinin kıymetı gayelermın fıı- başkadır. Onlar için ehemmiyet faızının tahmıl ettigı. ~saretin ~ ~ 

le çıkarılması ile ölçülemez, o ga- hemen daima istikbalclcdir. Çün- \'e cerhi,, hakkınclakı ılk dersını ~ 
== yelerin isabeti ile, beşeriyetin in- kü bunların "hülyacıl:ı.r,, namı al- dinlediğim zaman, burada Alman ~ 
== kişafı üzerinde icra ettikleri nüfuz tında ifade edilen kimseler olması kavminin istikbali için muazzam e- §! 

ve tesir ile ölçiılür. Başka tiirlü nadir değildir. Çunkü, siyasi a- hemmiyeti haiz nazari bir haki- ~ 
olsa idi din vazıları bu yer yüziin- dnmın hüner ve snnati gerçekten kat mevzuu bahsolması lazımgcle- a 

E de en büyük aclmniar arasında sa- imkanlar hüner ve sanati diye te- ceğini derhal anladım. Borsa ser- ~ 
;-.: yılamazlardı. Çünki_i onların ahla- lakki olunuyorsa program yara- mayesinin milli iktl!mdiyattan kes- 1 
~ ki mütalealarımn fiıle Ç~~ar.ılmala- tnnlar ancak muhali dua ve taleb kin bir surette ayrılması Alman === 

rı hiçbir zam<.ın ta.m degıldır, hat- 1 etmesini bildikleri zamandır ki ma- sermayesinin beynelmilelleştirilme- sa 
l§ ta takribi bile değildir. Hatta mu- 'b dl h .tt.kl . .. 1 si aleyhinde mücadeleye girişilmesi e = u arın oşunn gı ı eı ı soy enen § 

lrıektedir. Vakıa bu de\·letelrden her disedir. 
hangi biri mukaveleyi kendine göre ~ • • • • • • • • • • • • • 
lefsir edebilir ve diğerleri de ister- Tramvaya binerken dUş.tU 
lerse itiraz eder yahud etmezler. Fa- Samatyada Sulumanastırda otu -
!{at asıl mühim olan şey Boğazlar ran 81 yaşında Agob dün Beyazıd 
'eı·bestisinin o zamanki kadar şimdi Tram\•ay durak yerinde henüz hare
de müemmen olmasıdır. Yeni mua - ket eden tramvaya binmek isterken 
hededeki protokolu son derece ente- düşmüş ve başından yaralanmıştır. 
tesandır. Bu protokol müttefikler ile 

1 
Yaralı Cerrahpaşa. hastahanesine 

:=.:: habbet diı~i. ~il~c,_ .ic!rantınd~, ulvi 1 kimseler arasma dahil olurlar. On- imk~nını bildiriyordu. Maıı.mafih, !'! 
2 vazıının nı,ctlt:rının ancak 7.ayıf lar daima çağdaşlarının minnettar- aynı zamanda, sermayeye karşı 59 

= bir inikflsın~an _ibar:tt_i_r ... Fakat _o- ı lıklnrından vazgeçmelidirler. Fakat c~dal ile miistak~~ bir n:illi i~_tısa- ! 
=-- nun eheınmıyetı kulturun, ahlak lbuna mukabil, fikirleri ölmez fi- dıyatın temellermı teht1ıde luzuın ~ 
;; v_e adat temiz!i~in~ıı ve insan a~- kirlerden olduğu zaman, esliif için yoktu. AJmanyanın inkisafı mese- ~ 

Yaral:ııma __ !akının umumı ınkışafı:ıa vermege şan ve şeref hasad ederler. !lesini pek vazıh ımrett c ihata ve § 
Hasanzade Hacı Halidbey arsasın- • çalıştığı istikamette idi. 1 İnsan hayatı esnasında, bir an idrak edebildiğim için en zor mü- § 

da 26 numarada oturan Emine Kara- ~:; Program haliki ile politikacının olahilir ki, sivasi adam program cndelcnin diişmaıı knvimlere karşı § 

llusya arasında harb çıktığı takdir- kaldırılmıştır. 

- Ülen neren genç senin?. 
- A, pehlivan kaç yaşmaayım ya? 
- On sekiz var mı ? . 
- Yok pehlivan!. Tam on beş .. 
- Amma, yaptın ha!. 

lt-·- Öyle pehlivanım! .. Bakma böyle 
1 Olduğuma. 
~ - ÜJen, erkek olmuş olsa imişsin 

hlivan olacakını~ın !. 
- Doğru söylilyorsun pehlivanım. 

01 - Ülen, sana, bu, çingeneler koca 
ll?naz. 

-:Neden? 
- liepsi a"111ka be!. 

,
1
- İrisini nereden bulmalı pehliva
!Xı? ... 
- Ü len ortalıkta adam mı yok?. 
....._ Rim alır beni, çingeneyim diye .. 

"'ıh; Baka!. Olen ·güzelin çingenesi 
genesi olur mu? -~~li-~~-;~ bir yandan da soyunup kis-

~~ gıYmif,!ti. Güllü, eUel'ini gök 
e kaldırmıu dua ediyordu. 

- Allahım, pehlivanının uğur ge
tir .. 

Bütün bunlar olup biterken, Ma · 
karnacı , Aliço ile güreş yapacağını 

düşünüyordu. Hatta; gece bir iki de
fa uyanmış, silkinmiş hasmını düşün 
müştü. Öğleden sonra da güreş mey
danına bağdaş kurmuş, hem müsa -
bakaları seyrediyor ve hem de kafa
sından Aliçoyu düşünüyordu. 

Gel gelelim Aliçoya, o da, işin a
layında idi. Tam bir sportmen gibi 
hareket ediyordu. 

Aliço; Güllünün çadırından çıkıp 

güreş meydanına gelirken, ihtiyar 
cazgır da davulları susturmuş bağı
rıyordu: 

- Baş pehlivanlar kazan başına!. 
Seyircilerin gözleri yola düşmüş

tü. En evvela Aliço; kazan dibine 
geldi. Uzun pehlivan gömleğinin etek 
lerini kıvırmış göbeğinin üstüne do
lamıştı. 

Makarnacı da cok geçmeden . dev 

çoban polise müracaat ederek Nişan

taşında Meşrutiyet mahallesinde 23 
sayıda Selim oğlu Salahaddinin eve 

==== vazifeleri arasındaki gaye.t lıüyük yaratanı ile rı yııi adnm ola- , değil, beynelmilel sermayeye karşı ~-= 
= fark bu iki vasfm ayni şahısta bilir. Bu halita ne kadar samimi tevcih edilmesi lazımgeldiğini an- § 

;; birleşmesine hemen hiç tesadüf e- ise o zaman onun icraatına karşı lıyordum. Fe<lcr' in dc~lerinde bu ~ 
;..2 dilmemesinin de sebebini teşkıl e- gelen mukn,·emetler de onları kuv- müstakbel mi.icadelc için kuvvetli E3 

gelerek bıçakla sol bacağından yara- ~-~ der. Bu söz bilhassa değersiz po- vetlcnclirirlcr . O artık bedihi lü- bir parola seziyordum. t~, 

~~~a~~::: :~~=~::~i~~:n:ı~~/a- •ııuılttlılrnuilıilıiılı~ıımııulli!ını!uı:ıııllı~üıüıiılli~~~lıüıınôüırnılôılıııı:ttı~liıiııılınılıilmlılttııımlıl:môlli"ıu~ılliııııııımıııııııummııımıııııııııııııı~ınıınıınıiınıımiiiıılı?ııımmJ' 

~ 26 JENE BAŞ PEHLİVANllKEDEN NtJHUR 
,....~· ~KEL ALiÇONUN GüREŞlER i 
No~ 2 9 YAZAN: M. Hami KARAYEL 

cüssesini sallıya, sallıya kazan dibi-1 - Usta; söyle şu çingenelere sıkı 
ne geldi. Cidden iri bir adamdı . 1 vursunlar davulları.. Aliçonun bu 

Iı.,akat; Aliçonun tavrı, yapısı büs- ı lafları Makarnacıya taştı. 
bütün başka idi. Binlerce ahali he - • Nihayet; yağlanmalar başladı. 

yecan içinde iki baş pehlivana bakı- Makanıacınııı iri gövdesini iki kişi 
yordu. yağlıyordu. Çıraklarının biri sağına, 

Diğer pdı!ıvanar, bilhassa Kara bir i soluna geçmiş ibriklerle yağ dö
İbo, Kel Hasan, Kel Memiş, Yörük kup yağlıyorlardı. 
Ali vesaire kazan dibine toplanmış- Aliço, kendi kendine yağlanıyordu. 
lardı. Bu. güreş çok meraklı olacak- Yağlanmasına o derece itina etmedi. 
tı. Sonra, Aliço ile Makarnacının ilk Yalnız, kisbetinin kasnaklarını, di -
güreşi idi. kiş yerlerini, peş kabza ve şirazele-

Makarnacınm biraz rengi solmuş- i rini bolca yağladı ve ovdu. 
tu. Fazla asabi olduğu besbelli idi. ! Yağlanmalar bitmişti. 
Lakin Aliço, oraluarda değildi. İhti· 

1 
Çingene kızı Gilllü babasının yanı

yar ca?.21.rla uakalaşıyor.du. :Meseli: na oturmuş pehlivanı seyrediyordu. 

Ta, ön safda idi. 
Çingene kızı diyip geçmiycn, ba -

basının üç yüze yakın kısrağı vardı. 
Çerisi genişti. On beş yirmi çadırı 

- Gilllü susuyorsun?. 
- Bir de öyle olsa ne olur baba? 
- Hiç! .. 

vardı. - Bakalım, pehlivan sana muka· 
Sonra; Güllü tatlı ve düzgün bir bele eder mi? .. 

esmer tene malikti. İri kara gözlü, - Neden etmesin? .. Halta, benim 
uzun kıvırcık kirpikli, gergin yüzlü, çadırımda soyundu .. 
çukur yanaklı, uzun boylu, çevik ve - Amma, yaptın ha .. 
çelik gibi bir kızdı. - Vallahi; Aliço uğurludur diye 

Güllü, temiz giyiniyordu. Başında benim çadırımda soyundu. 
oyalı güzel bir yazma yemeni vardı. - E! .. demek o da seni seviyor 
Ayağında bir şalvar vardı. Saçları 1 öyle ise .. 
on, on beş dizi örülmüş arkasından - Yalnız o kadar baba 1. 
sarkıyordu. - Dahasıda mı var?. 

Güllünün heyecan içinde olduğunu Kız güldti. Cevab vermedi. Tam bu 
babası sezmişti. Kızına dönerek: sırada birdenbire da·rnllar, zurnalar 

- Kız, ne oluyorsun?. sesi kesti. Ortalık birdenbire sustu. 
- Baba, görmüyorsun Aliço mey- Güllü de, babası da tabiatile susmug. 

dana çıktı?. lardı. 

- İyi amma, sana ne oluyor? 
- A, pehlivanımız değil mi ?. 
- Hele, hele yoksa pehlivana ıöz 

mü koydvu ku?. 

İki pehlivan, kıbleye dönmüş oku· 
yorlardı. Cazgır, pehlivanların men· 
kibeleı·ini yapti. 
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No. 69 Nakleden: 0LVIYE SAKAR 

Kapıyı açan kadın o kadar şaı-iır - - Öyle ise, gözyaşlarmızın ~ebebı 
Yazan: BUrhan ÇÖLOK mış ve ne yapacağını bilmiyen bir la- ne idi acaba? . . .. . •. 

Şa mp ı·y on ı·dm an y u T d u, vır almıştı ki Hale gayriihtiyari gU- - Birazdan hcpsını soylıy:cegım 
d ·· lti sedi E\~ela seyahatinizden b hsedın ba 

Sa "d ıhtımda bekleşen kalaba • rüle kalan bir kaç ay •.arfın a mu • m . d .. , 

' k cı ~:dan genç ve gür.el bir kızın temadi yen Ferideyi dilşünm~ ve D o g., a n • p o T u y e n d i - G€çen hafta, siz yaşta bir ha- kalım. Memnun mu gel ımz .. ~ ~~a.s bakmakta olduğunu hisse- çok sevdiği arkadaşının kardeşı, Nec- nım kız gelmişti. İçeri aldığım için - Çok memnunum. ~n ısıne la alakadar olmaktan ken- dete karşı, hayalile de olsa, işlemek- ,. ............._ ·- Selim Bey epeyce bana çıkıştı. Fa- Hale: .. dınce onun ~ . b d t ·"" k t. -Tafsilat veriniz arkadnşınızı gor dini alamadı .. ye gözleri bir zaman, te oldugu ıhane.~ten aza uymu~ u. n .. • . 

bu gözlerin cazibesinden kurtulamı - Bu son tesaduf, onl~rı zan!ıettık. • _ Merak etmeyin. Benim için si:ci dünüz mü? diye israr ettı. 
k büyülendi.. lcrinden daha yakın bır zamanda bı- tekdir etmez. - E.'vet, her şeyi mükcmm~l yap -yn:kııııarı.o bu karşıln§Dlası, kıZ111, ribirlerine y~~laştınlı.. Beraberce _ Evet, biliyorum. Hatti, iki haf- mııı doğrusu, çiftliğin esas bınasım• 

.. ·· d · te vuran bir sı - dansettılcr .. bufeye bırlıktc gıttıler.. tadanberi sizin geleceğinizi tahmin et· yanıbaşında gUzel bir ~ahal~ı, "'~ı";;t':".~n \~ :ızıl ve al renk· ve öyle bir an geldi ki .•• Yaloız kal· tiğinden ona göre emirler veriyordu. benim için dilze~tıniş ve ı.:'"!ş eı:_r; 
;:rd 

1 

a .'§ e:;rb bir oya oldu. mak ihtiyacı içinde kıvranan ruhları, Bakın masanın ilzerindeki çiçekler •.• ıniş. İşler de mukeınınel yilruy~ g 
• Ven mu:_.k~.. Açıklara doğru a- onları, ağır bir tangonun bayıltan Hale, ilerideki masanın üzerinde benziyor. Para kazaııacağınıa ıman 

- •P_ur .. -ıdU mendilleri sallıyan iıbengine uymuş çiftlerin ara&ından bir vazo içerisinde muhte:ıem çiçek· getiroim.. .. . f~j agı~~u":a ~°ı-ışlar gibi, gö • çekerek, nparbnanın geniş balkonuna leri görerek yaklaşb. Bir tanesini ala· H•le gilluınsedı: • nı ~llard ıcr:ıen c:t:gin bir teslimiyet- kadar sürükledi. Balkonun karanlığı rak göğsüne iliıttirdi. Sonra etrafına - Mesud olmak ıçın para lazı 
nu er en d~. r· ler ve onhırın mille- hail eden bir iki çift daha vardı .• ve bakındı. · j mı?.. .

1 

. . . at 
le ~~k ~:r~ .;~beub bir tebessil· salondan şen kabka.h•lar geliyordu. Her taraf tertemiz, eşyalar da sa· - Hayır amma, ~ı ernı ıyı ya • 
ma ~- ~~ v~ hafif bir selima ka- Onlar da bir kenara sığındılar ve bir de idi. Velhaaıl, etrafında gördüğll nıak baıılıca gayemdır. . 
;e, .~r ~ad_e Güzel gözlerin i.srarlJ zaman silküt ederek, biribirlerine, her şey ona, Mehmedin sakin ve va- - Vallahi, bu işlerde fazla bır tcc· 

ar, ~ e~ e ı... . çekingen delikan- kalblerinin vunı~larını dinlettiler.. kur tabiatini hatırlatıyordu. rUbenı yok. Hep annem meşguldUr .. ~~ve~ıı::"."" ~~ vesile oldu. o da- lkisi de elle tub>.bilecek kadar aıtikir Yeaidoğa• spor takımı Tam bu sınıda kapının açıldığını Zannedenıem, yalıdaki herkes keıı • 1 

a ~ ..:.~
1

-b Hanbulun kenar bir heyecana mahküın olınuıı gibi İnegöl (Hususi) _Geçen hafta şampiyon b>.kım bir fırsattan _istifa· işitti. Arkasına döndli. Mehmed, ko· disini aldatıyor. 
::h:lel;rind: .. bir~nde dar bir so • idHer •. nihay~t. Sacid, Feridenin elle- havanın kötülüğU yüzünden geri ka· de ederek kaptanları Kurıl Alı vası- ridorda idi. Genç adam, henilz ken· Mehmed, mahzun bir b>.vırla: t • 
kığın ba§lna kadar devam etti .. ve ıını av~ı~lan _ı~ı~e alar~k: . lan lig maçlanna bu hafta başlan - tasile beraberlik sayısını yapt~lar. disini görmemiş, şapkasını portman- - Tabii, babanızın size yaşat ıgı 
genç kız, yanındaki kadınlardan ayrı- ....... ~ılır ~~sını~: dedı. R~h~ımda ~lk mıgtır. Kaza klüpleri arasındaki ilk Fakat iki gol daha çıkaran Dogan- toya asıyordu. Biraz zayıflamış, yor- hayatı abli. gösteremiyeceğimden e· 
larak büyük, ahşab bır evin kapısın- tesadüf ettiğım gundenbcn sız, benım İn go··ı ldmanyurdu ile Yenido- sporlular, ağabeylerini 3 -1 yenerek gun görünen çehresi derin bir hü:t:Un· minim ... 

· · h ·ı · b.. maç e le dolu idi. - Bu, muhakkak lizım mı Meh· dan girerk?°, k~e . ba.ş.ında • du~an ı?.ın, hafızamı.: mu ayyı emt v.~ ~- ğan spor klilpleri arasında yapıldı. maçı kazandılar. .. . - Yeni bir şey var mı? Mektub med, bunlardan bahsetmemin sebebi 
Sacid'e başile, belırsız bır selam \er- t~ şuurumu ışgal eden en ~.ues .1r . Birinci devre, bire karşı sıfırla Do • ı Bursa bölgtl tarafından gonde~~len 
dl.. b~r ~uvvet oldunuı; .. ben, tesadu~erın ğansporun lehinde bitti. hakem Refik birinci devrede guzel geldi mi? başka! Ah bilemezsiniz Mehıned ... 

Sacid bilmediği bu tenha yollar - btr wsaııı bu kadar mesud edebılece· l . . h .k. ta f canlı idare etti i:;e de ikinci devrede heye- E\' sahibesi cevab verdi: _ Ne·var? 
' be h d ~. · h" b. d .. ·· · kıncl devre er ı ı ra m l ·d h' (Yene hanım var İs k. b. · k b h t · 1 rn·Q 0'1· dn yalnız kalınca, boş ve y u e gını ıç ır zaman uşunmernış . · ı b l· d Ve çok geçmeden cana kapılarak ofsaydlan göremedi. - çerı e ır ~ - . - Hale, san ı ır a a a ış e ı:.- t>' l k d ti b·ı · k. . l . oyum e aş a ı. 1 • d H l ·d· V ö 1 . ıde biı· arzunun pe.si sıra bura ara a ar m... ı ıyorum ı nışan ısmız .. sız- mı e a e... bi ba.cunı önüne eg ı. e g zem 

"rüklenişine evvela, kızdı .. ve sonra den ne istiyebilirim .. fakat, ne bile - vvvvvvvv Mehmed, ani bir hareketle geriye belire~ yaşları mendili ile sildi. Ni -~u dini iUıam ettiğine lı ükmetti... yiın ben, bu öyle bir şey ki. .. Elimde belki de biribirlerinden ye~i ~ yrıl~ş Ha 1 k 1 n döndü ve Haleyi gördü.. ve kuV\·etli ha yet lıa fif bir Sll<ile itiru f etti: ~i takibi neticesiz kalmıştı. 1'.a: olmad~ size. _her gün daha ~k ya· bulunan Emelle Needetı goğüs, go • bir heyecan iı:erisindC ancak: _ Babamla konuştum. O, bu işin 
kat bir iki saat için hiç değilse ıyı kınlaştıgımt hıssedıyorum .. eger, bu ğüsc göstermeye yaradı .. Bir anda N o·kk t• - Siz .. geldiniz mi? diyebildi. Ve aleyhinde!.. 
bir ' vakit geçirmiş ve içinde zaman, bir günahsa size yalvarırım beni af- dördünün de kalbi hızla çarptı .. Yüz· ı azarı J a JDe genç kızın yanına koştu. Mehmed yalnız bir şey anladı. ~-
r:aman tatlı gıcıklamalar duymuştu .. !ediniz.. . !erine hücum eden kandan gözleri Ordu Malulleri Birliği İstanbul Şu- _ E\·et, si:ı:inle, İzmirden dönüşü- vet Galib Beyin reddini hatırında bı-

Üç beş dakika mübhem bir ümide - Rica ederim Sacid Bey .. Niçiıt, yandı ve tesadüfün zulmU önünde hesi Rei-;iiğindco: nüzde konu§acağımızı vadetmemiş le tutmamış, yalnız, Halenin kendisi-
bel bağlıyarak köşebaşında durdu ... böyle yersiz düşüncelerle keııdioizi boynu bükilk kalan bu dört genç, ne Bazı eşhasın miieösesata müracaat miydim? lşte geldim.. ni !;evdiğini ve atlatmadığını anla • 
Bozuk kaldırımlarda gezindi ve ah • üziiyorsunuz .. görüyorsunuz ki bu- ya~caklarını bilemiyen bir şaşkın- ederek takvim ve muhtıra sattıkları- _ Neniz var Hale? Halinizde gör- mıştı. 
ıab evin pencerelerinden ayrılmıyan gün, kimseye karşı bir mecburiyet hk içinde başlarını öne eğerek, ses - nı ve bunlarla malullerin de ali.kadar düğüm bir ga.yritabiilik var. Renginiz Mehmed, kendisine hakim olmıya-
gözleri, oralarda bir gölge, bir hare- hissetmiyorum... Gerçi nişanlıyım. sizce salon&. girdiler. olduğu söylenerek unvanımızın istis- de sapsarı... rak, genç kızı kollan arasına alarRk 
ket görmedi .. nihayet geldiği yollar- Hele bugünden sonra, bu, benim için Bir kaç hafta sonra, kalabalık bir mar edildiğini eaefle işidiyoruz. Bir- _ Çok üzüntü içerisindeyim ... Bir göğsüne bastırdı. 
da; geri döndü •. ve yol boyunca, mu- hiç bir mana ifade etmez. Fıula mü· dost kafilesi arasında biribirledne liğimizin, takvim ve muhtırası yok· haftadanberi her şey bana dokunu • - Hale, sevgili Hale! Denıek, ııenl 
hayyilesinde dimdik duran bir hayal taassıb bir ailen.in kızıyım. Danı dö şahitlik ederek, Beyoğlu e\•lenme me- tur. Bundan böyle bu hıısıısda müra- yor... reddetmiyorsunuz? diye bağırdı. 
ınu , yalnız bırakmadı ... Aradan ge· Syondan mezun olduğumun ilk yılı,, murluğundan çıkan iki çift görüldü. caatta. bulun~nları poli::;e le.slim etme- Ve hü"ünlü bir tebessümle ili • Bir göz yaşı, genç kızın solgun ya· 
"4'n aylar, bUtUn azmine rağmen, o ailemin, ısrarından kurtulam1yarak Bu çiftlerden birisi, dostlarından ay- !erini sayın hrı lkım1Zdan bilhassa ri- tt·. naldan ilzeıinden yuvarlandı. Cevab 
r-· ve e ı. . il iayali bir türlli kafasından devire • Needetle n~n !anmaya mecbur olmuş rılarak kendilerini bekli yen otom o • ca eder ve yalnız 12 12 1939 tarihin· _ Eğ<r birkaç gün evvel gelmiı olarak başını, Mehmedın omuzun , 
ınedi.. tum. Şu iki senedir onunla aramızda bile bindi. Yavaş, ya\'aş hareket eden de lc;tanbul Valisi ve Belediye Reisi olsaydınız .. sizi görmeğe hemen ge- dayadı ve öyl~e kaldı. Yelnız: 

Bir gün, Beyoğlu muhitindeki bir ki bağ, ancak kuru bir nişan ytizü- otomobilin arka camından miitemadi· sayın doktor Buy Lütfi Kırdar'ın lemezdim. Zira fazlıı ağlamaktan yU- _ Oh.. bUtUn hayatımı böylece 
arkadaşını evinde ziyarete giden Sa- ğilnü parmaklarımızda taşımaktan yen giUdükleri gözüken bu mesud himayelerinde Beyoğlıında Fransız züm gözüm değişmişti. geçirmek .... Ve hiç bir şey dlişUnme· 
cid, arkadaşının: daha ileriye gitmedi. Hayatımdan çiftin arkalanndan, el sallıyan dost- : Tiyatro::;unda bir müsamere vermek _ Peki neden ağladınız? .. Eğer a.s- mek .. her şeyi unutmak ... Ne kadar 

- Ferı.de ... Kardeşimin nişanlısı .. kat'iyyen memnun değildim .. Ne za- lıtrının, ... zille. 2'Üle Necdet .. güle gü- l, üzere bulunduğumuzu ilim ederiz. · f m 
~ ~ kım sizi rahatsı?. ediyorsa bir daha ıs ıyoru · .. i Diyerek, takdim ettiği kızla göz "'.an ki sfae tesadü_f ettim. işte, _o le Emel .. dedikleri duyuldu. --- bundan b•hse<lildiğini i~ilnı"7.siniz.... Bir haftalık mücarlele. ~endısın 

gö~e gelince, duyduğu hayret ve mem gunden sonr~d.~r kı ?ayalı sevmege Ve geriye kalan yeni evliler de Bfr tavzih Bu vaziyete sokmadan sizi ortadan bitirmişti. Artık onun magrur ve 
nuniyeti güç :ınptetti.. Tesadlifün ken başladım .. Dilşunmenın ne demek ol- kol kola girerek, yaya kaldırımlarda Dün. Tophane Kılıçali Me:scid so • cekilip gitmeliydim... kibirli tavrı kalmamıştı. Hnle kırıl· 
disine böyle bir silrpriz hazırlıyabi- duğunu <>ğrendim ve eli elime değ - ağır. ag'Fır ilerlediler ve önünde dur- kak No. 3, fi de kahvehane sahibi · f 

1 
ed k k.. d k. d. mış, incecik bir genç kır. olarak dU· 

fıd ta h f ed d.ğ. b. d ·· ·· d }. e un . genç ızı, oşe e ·ı ıva· leceğini düşünmediğine e ayı - rn . en se.v 
1 ım ır a a°? !u:un .. en dukları bir ·rotoğrafhanede asılı bu- Tosyalı Hafız Neşet inızasile aldığı- b. k t tmu. a ·ka ·ına ruyordu. tanır gı·b·ı oldu .. ve ilk nazarda anları çekılen hır ıztırabın zevkını surdum. lunan "e kı"m bı'lı"r kı·m·ın ilk evlilik b. kt b<l d ·ı· k . nın ır enarına o.ıır . ~· . ı s Ko lbinde bir endişe ile beraber, bil· 

F ·d ü · · rk · · d h r ta 1 ' mız ır nıe u u enı ıyor ı : kalın yastıklar yerl~tırmıştı. Sonra, . °'. ' d ki beklenmiyen bu tesadilfden, erı e mıtsız ı ıçm e nya ın ne t ı hatırası olan renkli bir resmi dalgın "28 Tcşrinh:;ani 1939 tnrihli nüs . ct· . d H 1 . t yilk bır merhamet uyun ı. de aynı. memnuniyeti duymuş, heye - ne bağlayıcı bir sihir t:ışırnış oldu - d l k bı"ı·denb"ıre f - f l kcn ısı e a enın yanına o urmuş, Yov"""acılc kollarile gcnr kızı snr· 
dalgın seyre er er en, hanızda otogra ını a ne~rettiğiniz sag· elini tutmu~tu. °" ""'"'" ' "' canlanmıştı. ğuna iman ettim ... İsyan etmedim. d b .. b. 

1 
. . k. . d . .

1 1 
dı ve · 

t d F ··denin derin Ve muhauyel bir sn·ıdetin engin var vitrinin camın a ırı ır ermın a ıı:;- havadıs e sızc verı en yanış ihbara- Hale, yavaşça: - S. e\•ı:rilı· Flale, her ı::ıeyı· arılatın ba· Ziyare esnasın a eı 1 

' • J ' _ • •• - lerini gördüler, orada da Sacidin ih- tın tashih edilmesini hürmı.;tlerimle o· ":I 

ifadelerle kaynaşan bakışlarını dai- lıklarıle dudak dudaga bugilnu bek- tiraslı bakışları, Feriı.lenin eşsiz ve dilerim. Şiiyle ki: Kahvehanemin 30 - Mehıncd yanılıyorsunuz; Rızın na, sizi üzdüler mi? dedi. 
ma, gözlerinde buldu .. ve onlara mu- ledim, d~rdum ... Bu gC:e çok mesu - hakkımda gösterdiğiniz hissiyattan _ Babam istemiyor, anlıyor mu · 
kabcle etmekten kendisini kurtara· dum Sacıd ... Bu saadetı bana sen ver sonsuz bir Raadetle kendisine güliim- metre ilerisinde \'e sokak aralığında ve aşkınızdan dolayı ağlamadım. sunuz? J<.;\'Jcnmemize asla muvafakııt 

d. siyen gözlerini buldu ... Ve o ~man, başkasına aid olnn afyonun tutulma- M.-hmed tı'tredı· h ı madı. Kıvrık, uzun kirpiklerin, sık ın... • ~ ve eyecan a sor- etmi.vecek. 
mesud başını hafifce Sacidin omuz- sile cürmümeşhud yapılan Mustafa- ·z örülmüş bir çit gibi. gölgelendirdiği - Senin bana verdiğinin yanında du : _ Kendisine benden bahsettinı 

bu güzel ve iri gözlerin koyu, siyah benim verdiğim saadet çocuk kalır, larına bırakan Feride, saadetini ifade nın afyonları b~kasıııa aid ol<luğunu -~- mi? . 

rengi, ona, çoktan boyunduruğunu Feride ... Sann karşı öyle temiz... eder bir şekilde gülümsiyer~ek: ifa<ici resmiyesinde \'e isticvabında ve tashihini rica ederim.,, _ lsminizi sövlemeclinı. Yalnız, ı· 
wrmuştu. Şimdi ise, onda her şey, O esnada biribirini kovahyarak - Saadetimizi, tesadüflerin cö- beyan ettiği gibi şimdiye kadar bu Yeni Sahalı - Veruiğimiz hava- yi terbiye görmü~, iyi bir aileden, ftı· 
tezaddı.. balkona çıkan iki gençten birisi, e - merd lütuflarına medyunuz değil mi hususlar için bir guna sabıkam da dis polis istihbaratından alınmıştı. kat parasız bir adamla evlendiğim z1l 

üçüncil tesadüf, Şişlide Sacidin, lektrik düğmesini çevirdi. Ve Sacidin Turgud ?. dedi. yoktur. Yanlış istihbarata iHtinaden Karimiz için hiçbir knsid mevzuu man ne yapacağını öğrenmek istedin
1
• 

güzel kuzeni Emel ile birlikte gitmi5 sözlerini yanda kesen aydınlık on· Ve ona daha çok sokuldu.. hadiseye medhaldar gibi gösterilmem bahsolamazdı. Mektubunu ncşrede - _ Peki ne dedi? 
oldukları bir çayda olclu. Sacid, ge· Zara, balkonun diğer bir köşesinde Bifrhan Çölok haysiyetimi rencide etmiştir. Tavzihrck haldkati tavzih ediyoruz. [Devamı var] 

- Onu da ecnebi olduğu, muame- - Uyutursun .. Fakat ahbablık bir ı Önlimden Valderek hızla geçti. De- . - Daha belli başlı bir muvaffaJd· 
lesi tamam olmadığı için deliğe tık- kanunusaniye kadar mutlaka ilerle - mek o da zahmet ederek bizim Hav- yet elde edemedik ... 
mı§lar. O hepimizden daha garantili .. meli ... Kaybedilecek vaktimiz yok... ra gideceğimizi bildirmem üzere bu- - Bulduğun ipuçlarını ne zaınaıt .. 

- Peki biz orada ne yapacağız? Acele ediniz. raya gelmişti. danberi arıyorduk. Şimdi sen bana 
- Onların başıırmağa muvaffak - Şef bir §ey sormak istiyorum. Acaba temas edecek miydik? .. Ba- biraz izahat ver ... 

olmadıkları ie}eri başaracağız. - Nedir? na söyliyeccği bir eey mi vnrdı? Biri- Ben mümkün olduğu kadar muh • 
Bugün mcrciimden emir aldım. Kfı- - Benim sizinle beraber çalı§tığı- birimizi görmüştük ya .. kafi idi. tasar ve mUfid olarak lfızımgelen şey· 

nunusanisinin birinde yani 1914 yı- mı merkeze yazdın mı? Sarışın şef, bir b>.ksi çağırdı. Ho- !eri SÖyledim. Ve şöyle bir pliio tııtİ 
Iını 1915 yılına bağlıyacak gecede bu - Yazdım. landalı arkada§ların evvelce tutmuş bik ettim... Holandalı, lsviçtel 
tersane infiliik edecek ... Bu hadise -- fie ded11er?. BVYOK CASUS ROlUANI i'cfrilm No. 22 oldukları eve gittik. Burası limana artistlerle, Holanda tUccarı kılığındı:ı· 
elbet sizinkilerin maneviyatını yıka- - HenUz cevab gelmedi. Tabii me- hakim bir nokta idi. Nazarı dikkati ki zat derhal tevkif edilecekler. Caı{tır. 

suliyeti bana aid olmak üzere ala di- kıu dı. Bu resinı barda alınmıştı. Ben gittik. Trende lsviçreli artist arka- celbetmiyecek §ekilde ufak bir ev... Ş f ·1 b kal ~ zaman 
b. Fr b'ti · d ·a· d b. · b kr d e ı e en ya anacagınıız - Şimdi Fransızlar orada fevkalA- yecekler.. ır ansız za 

1 
mn masa~ı~ a 1 ım. aş Gızı ld~ . _'Y0~? u. G 

1 
. • • • Fakat öyle bir yerde ki inaaat tez - kaçacağız ben onunla Almany ys ~: 

de t ertibat almışlardır. - Ben sana resim, hüviyet cüzda- - Bunu ne zaman çektınız? - ,e ınız mı · ·: e meısı?ız, dıye gahlarını olduğu gibi görebiliyor. derek resmen Alman casusu ola " 
_ Senden şiiphelenmezler dedim nı, Yani kendimi tanıtacak bir şeyler - Sizin i.şıklarınızdan bir Fransız 0 kada~ ~erak ~diyo~um kı.. Eve girerken Valderekle tekrar çalışacağım. Ve Alman istihbarat bU· 

ya...... Tersanenin içinde eski vermedim.. .. zabi~ karşı masadan çekmiş ondan - Nıçın gelınıyecegız? . karştlaııtım. Demek bizi b>.klb edi • rosunun içinde Fransız ajanı o!arııl< 
mütekaid bir kaptan var. Bu tersane- Resmımı gondcrm.i§ olmasından fev ben ıstedlm. - 1nsan vesveselı olursa her şeyı yordu. Bu sefer sivil giyinmi§ti. Ya- elimden gelen gayreti göstereceglıll· 
nin içinde oturuyor. Oğlu da toy bir kal8.de korkuyordum. AvusturyaWa- Resine baktım. Ziyaya knr§ı alın· düşünür. nında duran aduma benim işiteceğim Valderek: 
lise talebesi, fakat 'lllpkın ... Ara sıra rıo ve dolayıslle .Almanların • elind_e dığı için pek vazıh değildi. GillUştUk ... Tren hareket et ti. Pa· gibi: _ Bunu ancak sen yapabflirsl•·· 
arka kapıdan mahalle kızlarını ma • p~saport foto.ğr-~~ var~. ~ger bı- ı . Fakat şüphelenip diğer fotoğrafla k~tlerimizi ~ı~ardık. Yemeğimizi ye- - Yarın saat 18 de Konkord pas- Bu kısa .zamanda gösterdiğin mu · 
rangozhanenin Uııtündekl odaya ah- tun ~ rcmnımı . g6nd~ ıe~ Al.: karşılaııbnrlarsa mutlaka b>.nınır - dık, muhtelif ıstasyonlan arkada bı· taban esinde buluşalım, dedi. vaff aklyet ll.ı:erlne senden haklı ol• 
yormuş. Sen bir mahalle kızı olarak man ıstihbarat bilrosu bllvıyetimi ög dım. Yüzilındeki ben pek belli olmu- raktık, ve nihayet Havr'a vardık. Bu söz bana iıll. Ertesi günü Kon· rnk bu vazlfaleri istlyebiJlrlıo, de<Jı. 
onun yanına sokulacaksın. Geee onu reııeblllrdl: • .. . yordu ... Sonra resim deb>.ylan gös • istasyonda bana Holandaya git • kord pastahanesini aradım tamam. Bir müddet daha oturduk, yap•'~ 
uyuttuktan sonra ... Gelir kapıyı açar- -- Hepsını gonderdim.. termiyecek kadar ufaktı. Her ihtima- mi§ oldukları söylenen artist arka - Valderek orada idi. Bıyıklarını tra§ ğımız işlerin teferruatını tesbit et ' 
sın •. Ust ~~- karJ§ma •• Kendileri - • • • • • • • . . . le kaqıı Berllnden bizim §efe gelecek daşla, tüccar kılığına bürünen diğer etmi!lti. S!yah gözlllkler takmıııtı. tik ... ve ayrıldık. İcab etUkge pa•;: kadını yanı senı ıçerl almakla bUyUk - Elbet her ışınıı tamam yaparım. cevab onun eline geçmeden Marsil • arkadaşla karşılaştık. Artık birfüiri- - BonJur Lote, dedi. restant 176 ya Valderek mektub Y 
bir suç iıı!emıa olaeaklar.ı igin aenl · · Soğuk bir ter dökmUııtUm. yadan hareket etmek llzundı. Ge • mizden gizli hiç bir şeyimiz kalmadı· - Bonjur Valderek. zacak ben d ona buldukça I<utııY' 
ele vernıiyecıekler. - Ha.ııııi resaılml? eeyi rahatsız geçirdim vo ertesi sa· ğı için, yalanlarıınızı yüılemedik. - Seni tehrik ederim, çok iyi O•· açacaktım, 

- Pekli.la. .. Oğlan Uf.UD>s
1

11t-.. - Cti.Edamndaıı ufak bir resim çı- hah, bizim gefin refakatinde Havr'a Biraa yürüdilk. .. A.. A. .. No o? ... lışıyorsuıı.. [Dowmı varl 1 



'YENi SABA• 
eaıaH'e. '\ .. 

Dr. MAZHAR OSMANA GÖRE Ticaret Vekilimizin. 
~.....;;S;,;...._P_O_= _ ·_ Fakir Halka İlaç Temin Mühim Tavsiyeleri 

Okullararası Futbol Ediliyor, Fakat .•• 
Birincilikleri Başladı 

Darüşşafaka, G. Saray, Boğaziçi rakiblerini 
Yendiler. Sanat okulu Yucüülkü berabere kaldı 
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- Ü --R "A D VQ [ Askerlik işleri ]
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'j)~~., Eminönü yerli Askerlik şu besin -
~.::1.:: - den: 

Şimdiye kadar askerlik yapmamış 
1 cezalı, cezasız, bekaya, 316 - 335 da- ı 

12.30 Program ve memleket ı;a~: hil hava sınıfına men::mb mükellefle-
• ayarı, 12.35 Ajans ve mcteoroloJı . . .. 
· haberleri, 12.50 Türk müziği: Anka- rın sevkedılmek uzere hemen şubeye 

3/12 1939 PAZAR 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahllly• MUtehaaaıaı 
Divanyolu 104 

Muayene &aatleri pazar hariç 
heı· gün 2,5 · ;: salı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

3' 1LDANUN 

· ra radyosu küme ses ve snz heyeti. müracantlearı ilan olunur. ~~~~~~~~~~~~~~~===============-================================================================:::;;;;. 
lclare eden: Mesud Cemil 

13.30, 14.30 "Küçük orkesfta - Şef: 
Necib A.~lun,,. 

1 - Gounotl: Ave ~laria, 2 - Le

opold: Yugo~laY incileri, 3 - Robert 
Stolz: Viyanada ilkbahar, 4- "Joh.,, 
St.rauss: Şark masalları "Vals,, , 5--

Tepe başı Dram 

kısmında 

Franz L~hal': Klo Klo operetinden • • • Ba~, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
potpuri. y 

18.00 Program, 18.05 Memleket su- İstiklil Caddesinde Komedi Nevralji, kırıklık Y8 bütOn ağrılarınızı derhal keser. 
at ayarı, ajanı> ve meteoroloji haber- Kısmında tcabmda güoct. S kate aJmabQir. 

leri, 18.25 Müzik "Radyo Caz orkes- Bugün saat 15.30 da - - .. .. - -
trası., , 19.00 Çocuk saati, 19.30 Türk Gece saat 20.30 da 
mliziği. ...-.tlli•• ••••••••••••••••••••• KAN KARDEŞLER! ..._... 41111f""..A Çalanlar: Vecifhe, Fahire Fersan, ~ ~ 

Reşat Erer, Cevdet Kozan. • • • li p b h • 
1-Okuyan: Necmi Rıza Ah1skan. HALK Ol'ERETl •• aşa a çe = 
1 - Şehnaz peşrevi, 2 - Dellll za- Eski Çağlıyanda 

ed - Şehnaz şarkı: "Etmedin bir 16.h- Matine 16 da ·~~~- =. Tugv la Fabrı'kası ••• 7.a ihya., , 3 - Dede - Şehnaz şarkı: Bu akşam ' 
"Sana ey canımın cam efend;m., , ZOZO DALMAS'LA 1. . . 
t - Mustafa çavuş - Şehnaz şarkı: (HALİME) ~ !f' • • 
"Fırsat bulsam yere de varsam,, , Büyük şark opereti '~ • Ealddenberi büyük blr t()hreti olan bu milli müesseHe ild sene- • 
5 - Mustafa ı;:avuş - Hisarpuselik 3 perde. Yeni bale • denben yeni eUerde şehıiınJzln en sağlam ve en rev~ta prese ve • 
3ark1: Dli çcşminden gitmez, 6 - • kerpiç tuğlalannı imal etmektedir. Her nevi intaat için çok Plve- • 
Şükrii Şeno1.an - Gönül hasreti sön- • ...ı-u ve •··-• ...... ..ur•-- tuğlavı aaeak • • Üskiular Hukuk Haldrnli~in<ltn: ug IUCIA.- -elAUA ,J - • 

ınez,. , 7 - Sadettin Kaynak - Buı:;e- • • 

1ik şarkı "Saçlanma ak düştü,,. Polis memuıı.ı Mustafa Karabulut • p b h Tugv la Fabr'ıkasından • 
• 2 - Ok"'l<J:i<rn: Semah(tt ôzdemıcs. ta.rafından karısı Adananın Köprü •• aşa a çe •• 

1 - Şemseddin Ziya - Hicaz şar - köyünde Irmak kenannlla muhacır 
kı: "Anılsın yar ile,. . 2 - Şevki l .Musanın 81 No. lı hanesinde ~ıtkin • Tedarik edebilirsiniz. Tujla almak istiyea inşaat sahihlerinin • 
Bey - Hicaz f'a.I'kı: ''Kudretin kafi de- 1 . • bir karar vermeden evvel bir kere de Paşa.bahçe tuğla fabrikası • 
~. 1 3 ş" 1 . B H " k Hasan kızı Muzaffer aleyhıne açılan d d Tuylal • 
gı ,, , - ev n ey - ıcaz şar ı: . • mamuıa.tını görmeleri menfaatleri iktıza."m an 1.1'. g an 
"Kış geleli, firak açmadadır sineme, 1 boşanma davaaının ı~ra kılınan tah- • yerinde gömM1ğe vakitleri olıruyan isteklilere, verecekleri adrese • 
yare, 4- .... - Hicaz tiirkü: "Şu köy- kikat ve muhakemesı sonunda nıah- • nUmum de gönderilebilir. • 
Iünün yosma kızı... kemece kanunu medeninin 134 ve • Tele*on: (80) dua (68) 1 arayınız. • ı<: ı , • 

20.15 Türk müziği: Halk türküle- 138 inci maddeleri mucibince taraf- ' -~ ,, 

ri, İnebolulu San Receb tarafından. 1 boşa malarma ve sulh roahke- -·· •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ··-• 2 . ı~onuşma, .'1 r muzıgı _ , 030 ~ 20A5Tü"k -··· ~n n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Fasıl heyeti,, , 21.30 Mfü~ik ''Caz _ mesınce mukaddet• nafakanın kat ma 
band - Pi.., ve masarifi muhakemenin müddeia-

22.00 Memleket saat ayan, ve a - leyhaya tahmiline 20/ 11/ 939 tarihin

jans haberleri, 22.15 Ajans spor ser· de karar verilmiş olup bu i5e dair i
visi, 22.25 Müzik "Cnzband - Pi.,, lam sureti mUddealeyhanın ikamet-

23.25/ 23.30 Yarınki program ve gihının meçhuliyeti hasebile mah -
kapanış. keme divanhanesine asıldığı gibi key-

Hcr gün yalnız kısa. dalga 31.72m. fiyet tebliğ makamına kaim olmak U-
9465 kc/ s post.amızla neşredilmekte zere ayrıca gazete ile de ilan olunur. 
olan yabancı dillerd~ haberler saat-

leri aşağıda. gösterılmiştir. Kadastro Hikimli~nden: 

lranca Saat 13.00 ve 18.45 de Bakırköy n.•yhan sokağında 48 
Arabca ,, 13.15 ve 19.45 de ~o. da Efroslniye; 
Fransızca ,, 13.45 ve 20.15 de Hazine tarafından aleyhinize açıl-

mış olan tashihi kayit davar;ının red

GÖZ HEKiMi , dine dair mahkemeınizden sadır olan 

Dr. Nuri Fehmi hiikmün inctettemyiz nakzıııa binaen 

tekrar hazine vekili tarafından dava İstanbul Belediyesi karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 takib edilmekte bulunmu~ ve ilanen 

ill••••••••••••mil vaki olan tebligat üzere muayyen 
günde gelnıediğinizden gıyabınızda 

••••••••••••• .. muhakemeye devam edilmiş ve hazi
Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

ne vekill temyizin bozma kararına 

uyulmasını istemiş bulunduğundan 

muallak olan 27 / 12/ 939 tarihinde 

Sultanahmedde tapu ve kadastro bi
nasında kadastro mahkemesinde sa
at 10 da hazır bulum11anız aksi tak•••••••••••••lllllii dirde müteaı.kib muamelelerin gıya -

bınızda cereyan edeceği tebliğ ma • 
Çocuk Hekimi --- kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Dr. Ahmet Akkoyunlu "934 _ 21s,, 
aksim - Talimhane Palas No. -t 

Pazardan maada her gün 
15 ten sonr.t Telefon: 40127 ,..~~~.,..a:ra~~ 

·= ____ _..il Ankarada 1 
Ankara Borsası A K B A ~ 
2 1LKKANUN 1939 Acılıı n . _ ~ 1 

Fiyatları lt•P&ruf 1 ~ Kitapevi - Kiatçılık - Türkçe 1 &..orıdra t lterllR 5.21 
New -Yerk 1oe Dolar S0.86 ve yabancı dil gazete, mecmua, 1 
•arle 100 'r•nk 2.96 · · 1 · · d • 
r- kitap sıparıı; erını en ogru ya-
M llane 100 Liret 6.81 

1 
Cenevre 100 levlçre l'r. 29.27 pan bir yerdir. Erika ve İdeal 
Ameterdaıtt 100 Ftorlrı 69.26 yazı makincleri satış yeridir. 
Bertin 100 Raytınark 1 f 3377 n 
•rDkael 100 Belıe U.352.'J Te e on.: ~ 
Atin• 100 Drahmi 0.963 W w 

00 1 6125 ~wwwmmmmmJl!J lofya 1 Leva • 
f'rag 100 Çek Kor. 
Madrhl 100 P .. ota 13.5325 
Vartova 100 Zloti 

audap.... 100 P•rııl 23.8225 
BUkret 100 Ley 0.916 
••lgraıt 100 Dinar 8.1575 
Yokoham• 100 Yeft 31.59 
ltokholra 100 lavaı; Kr. 81.H)7:J 
Moekova 100 Ruble 

!iHAM V~ TAH'VILAT 
Ergani 
Merkez Bankası peşin 

Dr. Feyzi Ahmed Onaran 
Clld ve zührm i hastalıklar 

Mtitehassı .. ı 

Pazardan mıı.ada hergtin sabah
tan akşama kadar. Ankara cad. 

Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Telefon: 23899 

T. IS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat. 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında eu az elli lircun bulunanlar 
/curaya dahil edüel'eklerdir. 

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

12 
40 
75 

210 

" 
" 
" 
" 

250 " = 3000. - ,, 
100 " = 4000. - " 

50 " = 3750. - ,, 
25 

" = 5250. - " 

"---------------------------------------------
Türkiye iş Banka:mıa 711.ua yutıı nıııkla val1ıız para biriktirmiş 

olmaz, ayni zamanda itıliiııizi de denemiş olıırswıwz. 

İnhisarlar U. Müdürlüğ·ündcn s 

Muhammen B. 
Cinsi l'lil<tarı lira Kr. 

Kırık pirinç 
Gazyağı 

Beyaz tırtıllı 
alüminyum 

106 Ton 
16.000 Kgr. 

9010 00 
2360 00 

675 00 Kapalı Z. 15 
177 00 Pazarlıkla 16 

kağıdı 40.000 tabaka 39·1 38 29 56 ,, 16,30 

I - Şartname ve nümunelcri mucibince yukarJa yazılı üç kalem eş· 
ya hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. . 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatıerı 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 14/ Xll 939 per~ernbe günü Kabata.~ta J..evazı111 'e 
.Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümune her gün sözü ge 'en şubeden parasız sil· 
na bilir. 

V - Kapalı zarf münakru;asına iştirak edecekler mühiirlii teklif 
mektublarını kanuni vesaikle /~ 7,5 güvenme parası makbuzu veya bsll" 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksilt· 

me saatinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon ba~kanJığ•~.• 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Bu iş için Ankara başmüdürlll' 
ğüne de zarf verilebilir . Diğer eksiltmelere gireceklerin muayyen gün~ 
'f, 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adl geçen komb;yonn gplnıelefl 
ilan olunur. "9188,, 

=====..:.:===.:::==============:::..==============================::.:..:;:::::::. 
.. ,,. . . . . . J.... ..· · .. ' "~.-..,.°j.'-........... ı.' ... ·-: ..... 1 . Ol:"'· ..... · ........ : 

RAôYOISiN 
;· .... · . ,·. .. ' ' \ .. - ;~ - ..: ~ .. ... . . .. . ; 

. . ..... ' . : :' ·' . ' . 
? .• . • • . ı '· 

/LE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra günde iiç defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınıt· 

Ankara Valiliğinden : 
Anlı:ara - Kırşehir yolunun 32 + 500-36 + 800 üncü kilomctrelcrıııclt 

yapılacak "1g354., lira ''61,. kuruş keşif bedelli ~..ose tıımiri ve noksllı! 
imalatı sınaiyenin yapılması işleri 7 / 121 939 perşembe gi.lnü sa&t 15 ~e 
Vilayet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere karınlı zarf usuııte 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı "1451., lira "60,, kuruştur. 

lsteklileruı, teklif mektublarını, muvakkat teminat makbuzları, TicSl~ 
ret Odası vc.'Sikalnrı ve bu iı;ıe aid Vilayet makamına ihale tarihinden 

1 gün evvel iHtida ile nıümcaat ederek alacakları fenni ehliyet vesik'llıı.rı e 
birlikte yukarıda adı geçen günde saat 14 de kadar Daimi Encümen reıs· 
liğine vermclerı. 

Bu işe aıd keşif ve şartnameyi hergiin Nafııı miidürlüğiiudc gorcbı· 
lecekleri. "fl8SI,, "95-19,, 

======================-====-~--~--~--··-----~~--~--:~~ 

Devlet Demiryolları ilanları . 
Muhammen bedeli 3300 lira olan GOOO adet kömür kiif esi 18/ 12 93~ 

pazartesi günü ı:;aat. "10.30,. on buçukta Haydarpaşada gar binası dllh': 
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. t 

Bu işe girmek istiyenlerin 247 lira 50 kuruşluk mu\•akkat tcn1irt9 
( 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine k3 dll 
komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan para.sız olarak uağıtılnırı kt:ıclır· 
"991.14.. 

--~ ==================================::-.:=======-=~-
Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğündeıı: 
1 - Talibi çıkmıyan 5000 metre pamuk ipliği ile teı:rid edilmiş J<Lll"' 

şunlu kablo pazarlıkla alınacaktır. tJI 
2 - Muhammen bedel "3500,, muvakkat teminat "262.5,, lira 01 'J'. 

pazarlık 23 birincikanun 939 cumartesi günü saat 11 de Ankarada r. r , 
T. Umum Müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacilı.tı ~.' 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mel<~t· 
bile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona. ~91''' 
lan öğrenmek için de her gün Ankarada P. T. T. Le\•azım, İstanbuld9 

91
t 

naciyan hanında P. T. T. Levazım Ayniyat şube müdürlüği.ine mürac 
edeceklerdir. "6056,, "9791,, /. 

=======-.;:.=:::::::::===========================~/ 
,... ........... I __________ ~------~ 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenannda önü Jru.IIllul< 

arsa satılıktır Bostancı 'nın en güzel bir mevkiinde, koya n:ızır, 
tramvay durağı yakınında, duvarları ve nhtımı ve kayıkhanesi ya: 
pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bır 
dönüm murabbaı mesahası vardır. lsteklilerjn her gün saiJahlnrı (lO) 

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

Sahibi: Ahmet Ccmaleddin SARAÇOGLU 
N~riy~t nıüdürt\: Macit ÇETlN Ba8Lld1it yer: Matb~i EbUzZıYB 


