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VERSAY 
Muahedesi ,..__ __ 

Bugiin llitler A\•rupada 
kurmak istedii,'1. düzeni bir 
ihtilaç içinde yerde ~·atan 
l..ehistanın ve Çekoslomk
ynnm na§lurı üzerine isti-

nad ettiriyor. 

---"" Yazan : HUMyln Oahld YALÇIN 

L,m itler hareketinin bütün kuvve
~ tini Versay muahedenamesi

~ll bariz haksızlıklar:ı teşkil etti. 
b alnız Versay muahedenamesi değil, 
arb sonundn aktedilen Sevr vesair 

ll:ıı.ıahedcnamelcrde ilan olunmuş 
l>tenaiplere vç bu asrın vicdanlarını 

""\atniin ede mugayir 
llliıer. Lman 
lrtil 

flonra, milletlerin kendi mukadderat
larını kendileri tayin etmeleri ve mil
liyet esasına göre müstakil devletler 
teşekkül etmesi prensibi hüküm sü
recekti. 

Bugün Almnnyadan Versay mua· 
hcdenumesi aleyhine yükselebilecek 
bir söz bitaraf dünyada kendisini 
dinliyecek bir kulak, tasvib edecek· 
bir kalb bulabilmek için ancak bu 
Prensibe istinad edebilir. Yoksa A
vusturyayı halkın reyine müracaat 
etrneden yutan ve memleketlerinin 
istiklalini müdafaadan başka bir ka
bahati olmayan devlet adamlarını 
hapeeden bir Almanya, Çeklerin is -
tiklft.line nihayet çeken Almanya, bir 
Bene evveline gelinceye kadar medih 
Ve takdir ettiği, c.lost geçindiği Le -
hist:ını taarruz emellcrile, <la.bili ida
rede zalimlikle itham etmeğe knlka
tak tecııvüzc geçen ve Lehistanı mah
~~den Almanya, Avrupadaki ve Bal-

Hüseyin CaWd YALÇIN 
( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

idare Yeri 
Nuruoımınlyo No. S.4 lıt.tnbul 

Telgrıf: YENi SABAH lotanbul 

Telefon : 20795 

GÜNLOK SiYASi HALK GAZETESi Her Yerde 5 Kuruş 

Almanlar Şiddetli Bir Pro .. 
paganda Hücumu Yaptılar 

Edirne - İstanbul 
Yolunda Dün Feci 

Bir Kaza Oldu 
Bir Kaptı Kaçtı Çorluda Köpril
ye Çarptı. 3 Olü, 2 Yaralı Var 

Rus- iman ittifakı Hakkında 
Endişe Verici ivaye ler 

Edirne, 9 (Husu~i l\lulıabirinüzden) - Bugün Çorluda feci hir oto
büs kazası obnuş, üç kişinin öliimii, iki ki_şinin de :tb'U' surette yarnhı.n
nuısile neticelenmiştir. Kaza hakkında yaptığım tn.lıldkatın ncf iccsini 
bildiriyorum: 

Bu sabah 1stanbuldan knl
kan şoför Fuaruıı idaresindeki 

. İstanbul - Edirne otobüsü Çorlu 
istasyonunu geçtiği sırada His
tiklerden biri patlamış, tam bu 
sırada bir viraj almakta olan 
şoför otobüsü idare edemiyece
ğini anhyarak direksiyonu kır -

Kamil hastahanede ölmüştür. 

Ağır yaralı!ardan biri de bir 

taksi otömobili ile lstanhula gö
türülürken otomobilin Çekmece 

Avustralya dan 3,200 
Tayyareci Geliyor · mış Ye köprünün korkuluğuna 

çarpmıştır. Bu çarpma netice -
sinde, otobüs, adeta bıçakla ke
silmiş gibi ikiye bölünmüştür. 

Bu parçalardan biri, bu taraf -
taki dört yolcu He beraber köp
rüden dereye yuvarlanmıştır. 

sırtında devrilmesi üzerine bu 
da ölmüştür. Bunun hüviyeti 
malftm değildir. 

Ağır yaralılardan Pepo oğlu 
Avri ile diğer bir ağır yaralı da 

Çorlu hastahanesinde tedavi al
tındadırlar. 

Fraı~.L ordulan Başkumandanı General Gamelin 

Paris, 9 (A.A.) - Havas ajansının askeri vaziyet 
hakkındaki telgrafı: 

Geçen haftanın sonlanndanberi, bir taraftan topçu 
ate~i §İddetlcnmekte, ayni ?.amanda Alman piyadesınin 
hücumları artmaktadır. Bu yuvarlanış neticesinde, bu 

yolrulardan bir kadm derhal 
ölmiiş, diğer dördü de ağır su-
rette yaralanmıştır. Yaralılar 

Çorlu hastnhanCRine lcaldırılmış 
tar, bunlardan terlikçi Edirneli 

Otobüsteki yaralanmıyan di
ğer yolcuları şoför Kadirin ida 
resindeki otobüs alarak Edir -

neye getirmiştir. Bu otobüs de 
Edirneye gelirken yolda bir krun 
yonla çarpışmak tehlikesi geçir
miştir. 

l<a.za hakkındaki tahkikata 
Çorluda devanı olunmaktadır_ 

nk defa olarak, Fransız nskerleri bir propagnnda 
hücumuna maruz kalmışlardır. Dün Alman müstahkem 
mevzilerindeki mitrolyöz ve topların yambaşında yerleş
tirilen muazzam hoparlörler birdcnbil'e faaliyete geçmi~ 
ve toplar susas susmaz almanca ve fransızca olarak 
Hi~erin nutkundan pa~.alar venniştir. Bilhassa Fran
sızlara hitab eden parçaya ehemmiyet verildiği görülü- vvvvvvvv ~""""""""~"""""""..rvvvvv"""""""""""""-""""..rvvvvv"""'V'."'-";'V'tAJV 

yordu. Fransız askerleri iki şiddetli topçu nteşi arasında s l • c;9 • l d • 
gelen bu barış seslerini istihza ile kal'şılıyorlardı. ov" et er l n r l n an ıya 

Şurası kayda şayandır ki, Almanlar daha evvel •• J 
Fransız tazyiki altında tahliye edilen köylere ilan yapış- ı Uz e r ,· n de k ,· 
tırmak suretile de bir barı§ taarı-uzu yapmışlardır. 

Dün Alman topçuları ilk defa olarak mukabil ba
:nry a atışları yaparak Fransız toplarına isabet ettiıme- il 

Talebleri 
ğe çalışmışlardır. 

Bu muhtelif Almau t..:.,..cbbüsii Fransız kumanda 
heyeti tarafından dikkatle. kaydedilmiş olmakla bera
ber bundan büyük bir taarruz hareketinin yakın oldu-1 
ğu gibi bir netice çıkarmak pek acele olacaktır. 1 

Dolaşan 
Büyük 

Rivayetler 
Endişelere 

İsveçlileri 
Düşürdü 

. --
Finlandiya Delegesi 

Moskovaya Gitti 

Dün ve gece Alman faaliyeti bilhassa Mozel - Mos
selle- bölgelerinde ve Sarbrük'ün doğusunda olmuştur. 

Almanlar bu bölgelerde üç büyük baskın yapmışlardır. 
Bunlar hiç şiiphesiz yoklama hareketleridir ve hedefleri 
Fransız mevzilerinin muhiti ile bataryaların vaziyetini 
öğrenmek ve mümkün olduğu takdirde esir almaktır. Be~nc, 9 c.: .. A:> - cNnchric.ht_cnt g.ıze-

.. . . .. tcsının Hclsınkı'den ogn•ndığınc gorc, 
Bu uç hareket tamnmıle akım kalmış ve Almanlar su- Sovyetlcr t.ırafından Finhındıyaya muz.a-
rutle geri çekilmeğe mecbur kalmışlardır. kcreci!cr gı.indcrmcsı ıç n yopılnıı dovet 

Sovyet Siyaseti Ve J<'ransız Gazeteleri 1 fcvknl6de nnzikiıııc l,ir lıs:mla yazılmııı ol-
. .. .. . . makla beraber Sovyetlerln yapucnğı teklif· 

Pans, 9 (A.A.) - Buguııku Parıs gazetelerı, Al· ıer hakkında musbet hiçbir iş.ıretı ihtiva 
manyayı bile endi~ye düşüren Sovyet emperyalizmin- ! etmemektedir. 
den bahsetmektedır. Mosko\•aya gitmek üzcıc ınu1..nkcrecı o-

Ordre gazetesinde, Pertinax diyor ki: ı~rak :in~:.ındiyrının Stokholm clçisının ~a-
"Let d b l b""t"" Al I k"" l h 1 .. d yın edılmış olduğunu hatırlatan Fınlarıdıy:ı 

onyn a U unan u un man arın ut e a ın e matbuatı, Sovycllcrle bir karşılıklı yardım 
Almanyaya hicret etmesi için Bertin hükümeti tarafın- p:ıktı akdinin Fiıılıındiynnın 5ımılıki lııta
dan verilen emir Hitlerin Sovyetlerdcn endişeye başla- r,ı!lık vnzıyctile telır cdılcmiyeı cğiııı" kuy
dığını isbat eder. Hitler. Sovyetlere karşı koyabilmek deylemcktedir. 
için ıztırablı ameliyatlar yapmakta tereddüd etmiyor. Diğer :tıırnfüın Stokholmci:ın cNcue Zuı·-

. ~ cher Zeıtuııgı. gıızetcsınc gclcıı hal>crlcı, 
Sovyetlerle kar.şıl~klı yardım muahedesılye baglanmış Sovyctlcrın Jo'ınlnndiya nczdınclckı lıu ha-
bulunan Estonya ıle Letonyaya Almanyanın artık müs- rekcti ısvcçtc derin bıı· cndışc uy,ındırdı- 1 
takil bir devlet nazarı ile balcmndığı da mezkur katarla ğını bildıriyor. 
sabit oluyor. Balkanlar da keza telaşa düşmeğe ba§la- tsveç gnzctclcri, Fınlandiyamn ıstıkl,ıli-
mıştır.,, nın İs\•cç için biıyuk bir ehcmrnıyctı hnı 

olduğunu \'C isvcçııı bütün ştm:ıl de\ lctle
Kerilis de "Epoque,, gazetesinde ayni fikirleri ileri ıini muştcrcl: bir hayot sahası ohırak te-

sürüyor ve diyor ki: ıtıklcı ettiğini yrızmııktndır. 

"Sovyetler birliği şimdi Büyük Petronun emperyalist Estonyaya Girtırf'k Sovyet Kıt'nlan 
siyasetini tekrar ele almıştır. So\·yctler birliği yeniden Kopcnhng, 9 (A.A.) - Polıtıkcn gazete-

St.nlin 

sin.ıı Stokholın muhabıri Sovyct kıtnları

nın bugun veya yarın Est 1yııya gıdeceklc

rıni bıldırıııcktcdlr. Kızılo::dur.un müfreze
leri Marvn \"e Pıkhovay;ı gireceklerdir. 

Estoııya kıtalnrı lıiıdıulere ınnni olmak 

(Sonu 7 inci sayfamızda) 

-.....=:======-== ele geçirmiş nazariyle bakılabileceği topraklarda mev
cud burjuva nizamın deı·halı bozacak komünistliği tesis 
etmek istemiyor. Bu, çok daha vasi hesaplara. dayanan 
bir ihtiyat ve itidal siyasetidir. Macaristanı, Bulgaris
tanı, Yugoslavyayı ve Rumanyayı Hitlcrin kollarına 

(Sonu 3 üncilde) • 

Ticari ı Dikilide Z~lzele 

Büyük Millet Meclisinde 

iki Kanun Müstacelen 
Tetkik Ve Kabul Edildi İngiltere ile 

Mübadelemiz 
Devam Edıyor 

Namına Gelen Harb Techizat Artıyor tzmiı·, 9 (A.A.) - Dikili kuza merke - Milli Müdafaa 
zinde evvelki ı::ece iki zcızcıe daha oımus- Ve Levazımat. 
tur. Orta 51ddette olan bu sarsıntılar üçer Her Türlü Vergi Ve 

Muaf Tutulacak saniye sUı·mUştür. FelCıkctzcdelcrin çadıı·- R • 1 d 
ı ·ı· D 1 t M .. 1 . D .-h larn yerleştirilmesi tnmnmlanmış ve hnlk esım er en 
ngı iZ ev e uessese eri e ra- mutad işıcruc ısuga1e basıannstır. ---- -=---

Bı
·r K ç k k . Ankara, 9 (A.A.) :-- Hab~r nldı~ımı;zı Ankara, 9 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün milyon 700 bin Hralık: buğday yardımı ya-ca tJ m J Z J n ) S ffi) n J e e C e sorc, E\ ka! Un~um :Mudurlugil Dı.kilı fcla- doktor Mazhar Ginncn 'ın başkanlığında 1 pılması hususunda hükllınctc verilen krcdi-

kctzedclcrıne bır yardım olmak uıcrc Kı- toplanmıştır. ıtin 5 milyon llrnya iblağına ait kan 1 _ 
Şelırimizdeld lngiliz ticaret lolmline me.n uh bazı iktısııdi miimessil- zılay kuruınunıı bin lıra tcberriide bulun- Celsenin açılmasını nıuteakib bazı aza- ruı ruznameye nlımırak müstacelen ;~z:. 

ler ~hrimizdeki biiyük ihracat tadrlcriuin fikirlerini ıılmak üzere ken - ıpnuştur.. •• •• k . . nın mezunıyetlcrinc ait divanı riyaset tez- ker~ cdılmcsini istemiştir. Meclis bu talebi 
dilerilc göriişmcldedirler. arıs Buyu Elçımız keresi okunmu5 ve soz nlnn Maliye Vekili tnsvıb ederek mczkfır kanunlnn müzakere 

D 1 d 
• · ı •• •• . . Fuad Ağrah, gelen evrnk arasında bulunan ve kabul eylemiştir. 

Hu mümessiller İngiltere ile Tiir - ıması i<'ahettiğıni ara~tırmaktadırln.r. a a ter I e QOrUŞtU ve biri mılll müdafaa nrunınn gelen hnrb Bundan sonra mütehassıs doktorlar, kim 
ki)C amsındıı ticari mübad«>latın bir Ticari mebafilde dönen şayia.hırıı gö- Paris, 9 (A.A.) clfavru;>. teçhizat ve levazımatının gümrük resmi ile yagcrlcr vesair sıhhiye memurlarının ve
an en·el a.nu edildiği şekilde inki~( re İngiliz tüccarları ile dc\·let mües- Türkiye büyük elçisi B. Behiç Erkin, bu sair vergi ve resimlerinden muııı: tutulmaln slka.. ruhsatname ve ~ebadetnamclcrlnin 

... .. hafta zur[ıııda, B. Daladier ile iki defa u- rına, diğeri de gbçınenlere ve muhtaç çift- t.e.scil lıarçlnrına alt kanunun ikinci mQ -

etmesi it.in ne gibi tedbirlerin ahn - (Sonu 3 uncu sayfamızda) .• zun \•e samilnl müllkatlarda bulunınuşlur. çilere tohumluk ve yemeklik olarak Uç - .(Sonu 7 ocl sayfamızda) 
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• VAHiDETTiN Rumanya Macar-
No.: 7t Yazan : M. SIFIR 

Hilmi 
Erzuruma 

Ve Caft!rin Tevkifi 
Bildirilmişti 

ı 1 
·ht•kA K · Yugoslav Temasları Yeni Stadyum Yaman Bir ı ı ar omısyonu Son gönlerde diplomasi faaliyetle-

ri arasında, merkezi Avrupa ,.e fil• 

M. v· ı· it l d Yankesici Dün kahve · fiatlarını na ha,usı memıeketıen aras•0cı-
ımar ıyo 1 a ya an başlıyan diplomatik mahiyetteki te-

müsaadesiz gelemiyor yakalandı tetkik etti mastar ve b ilhassa b u temasların 11111• 
İtalyan mimarı Viyetti Viyoli tarafın- Milli iktısadiyatı koruma komisyonu dün vaffakiyet unsurlan içer isinde cere"' 

Elb tte endl.şelenı"rdı" de Çün. kü, ı-.J: 1·Ierı· faa.liyetlen·n kendi aleyhle- d h ı D ım b h stadı proı·esi , • mıntaka ticaret müdürlüğünde toplanarak ti "k - • ı ~=11~ 
e • ~ an azı.r anan o a a çe ihtikar mevzuu etrafında çalışmıştır. Ko - yam, po ti a alemın n nazarı ~ 

E rzurum Hürriyet ve İtilaf fırkası rine matuf bulunduğunu sanarak üzerine Belediye tmar Mıldürlıiğü mimar- tini. lbetm - b la t misyon dün :ıehrimizde kahve üzerine top- . ce ege a.s mı~ ır. • ... 
reisi Haydar Beyden bir gQp. evvel tedbirler alınağa kalkışmışlar, bil • larından Fazıl ve Şinasi tarafından yapı- tan J" yapan tüccarları toplamış ve kahve Filhakika, İngiltere ve Fransa P" 

- t · T b d F "d p lan tadll1'ıt ikmal olunmuştur. ., 
aldıgı mektup, ttıhadcıların ra • hassa saraya ve Dama erı aşa- .,. 1. F 1 ş· . dil 1.. ı •·aı· ve cıirketi tarafından getirilmiş olan 35.000 kilo harbe b~u:lamadan evvel AlmaııY• .. . . . · . . ... ımar azı Ye ınası n p an v ı " -:il 

zon ve Erzurumdaki faaliyetlerı hak- ya, bu faaliyetler hakkında ihbarna- befodiye reisi LO.m Kırdara göı>termişler kahvenin kendilerine tevzi edileceğini bil- nın tesir etmek ist.ediği Tuna bJı'\'SI'" 
kında pek ehemmiyetli ve korkunç meler, jurnaller yağdırmağa başla • ve izahat vermişlerdir. dlrmiştir. . . sında dahili ve harici sebebler do ... 
haberler getirmişti ona. mışlar ve bu suretle tstanbulu ve sa- Stadın asıl mimarı ViyetU 1talyadan mü- Bu sebeble kahve fiyatlarına .hıçbı~ :ıe- tsile bazı komşu memlelrntlcr ar.-

Hakikat, Talat ve Enver Paşalann rayı telaşlandırmışlardı. saad. e alamadığı için (iehrimize gelememek- kilde zam yapılmaması, ve yüzde uçten y ' . 1 ıeıi 
ted fazla kar yapılmaması ve bu kahvelerin sında, hudud \·e ekallıyct mese ~ i-

direktüi ile, İstanbuldan çıkan Er - Trabzonda bir hafta kaldıktan son- Sıtr.d . k ·n . ta • 1' . kahve ticaretile meşgul olmı'-"anlara veril-ı alevlenmi~, ,.e bundan Ilerlin hilk • • o ıı aıt &artname ve eşı er mımar - ~ ........__ ,, -J 

zurumlu Cafer, tam o sırada, Erzu • ra yola çıkan Hılmı ve Cafer Beyler: rafından ıtalyada hazırlarunıştır. Yakında • memesini tüccarlara blldirmlşUr. Komisyon meti azami istifade eylemek fırsatı· 
rumda hulunuyor, muhalifleri ile bo- le •arkadaşları, Gümüşhanede Kadrı tstnnbul beledıyesine gönderilecektir. bundan başka tü~car~rdn~ halen cll~in.de nı ka~ınnamağı düşünıniiştii. • 
ğuşmaö-a hazırlanıyordu. Başlarında Bey zade Ali Bey, Bnyburdda Müftü mevcut kahve mık~ar~le fı!.atltırını bild~r- Fakat son siyasi hadiselerin rc\1Ş 
bulunabn Halil Paşanın, bir ecnebi efendi ve Kıldı obofo Hacı Mehmed, VİLAYETTE : melcrini taıeb etmıştıı-. Tuccarlar komıs- Aln ı ı d d·ı runa 

yonun dileklerini yerine getireceklerini ta- '\'C lanyanı_? ~a~ ~ ı~ı u. 1 C n .. :,. 

torpidosu t:ırafından Gülcemal va - Deli oğlu Osinan, Kefeliz:ıde Yakub İstanbul Kaymakamları ahhud etmişlercllr. Bu suretle şehrimizde havzasına. dogm ıkıncı bır d~dcl.P'" 
purundan alınması Cafer Bey ile ar- Beyler, Tercanda Pekertceli Halim, kahve fiyatlarının ylik elmeslnin önüne ge tekarrüb eylemesi c1olayısilc, Ttıflll 
k"da~l:ırını fena halde gazablandır - Mamahatunda Hamdi Beylerle ayni arasında değişiklik çllcceği ve perakendccılerln de kahvesiz havzası memleketlerinin yani Yngos· 
mış, saraya ve hele Hürriyet ve İti- mevzular üzere muhabere ve müka - :tstnnbul vılaycti kaymakamları arasında kalmıyacağı muhrıkkaktır. lavya, l\lacaristan ve Rwnan~rs· 
üı.f fırkasına karsı besledikleri hisleri leme ede ede nihayet bir akşam üze- bau tebeddüller olmuş ve bunlar vilayete vvvv nın kendilerini al:ilm<l:ır eden mese: 

·r b ld ım· tı DENiZLERDE : ı büsbütün karartmıştı. ri En.uruma varmrnlar, doktor Şerı resmen ı ırı 1~ r. . ~lber leler ii1.erinde anla§mağı ve lıerhaJl~ 
dı- C 1 B k 1 d E Buna aıt lısteyı a~a.:ıda veriyoruz. d .. 1 l Gülcemal Samsınıa var gı zaman, ve ema eye avuşmuR ar. ı. r • ı Futıh kaymakamı ih an Şıle kaymaknm- Sigorta primleri uş- muhtemel bk ta.zyilm lmrsı lrnya >• · 

Hilmi ve Nail Beylerle Erzurumlu zurumda daha o geceden f aalıyct baş lığına, şııe kaymakamı Rcbü Falih kny- Bc>yoğlundn Ağahamnmındn oturan Meh ~ mek inıkfuıl:ırım ar:ıştırmağı nıu\'ıt" 
··d·· ·· mcd ku.ı Gülizar evvelki gUn saat 16 da - b }adı ,,U Cafer Bey "Ok mevus ve müteessir lamıştı. Albayrak mektebi mu uru mak, mlı ımı, Eyüp kaymakamı Ha~im mege aş ""lf görmeleri tabii lıir hadise teş~ 

:.. .J Metrı tsmaıllc beraber Sakarya sinemasına e 
bir halde karaya çıkmışlar, mebus E- Necati, mütekaid yüzbaşı İsmail, Gt'yve kaymakaınlığına, Geyve kaymakamı gıt.mış, sınema seyrederken, çantasında bu Avrupada harb bnşladıktan sonra yü.zde etmektedir. 
min ve eşraf dan Mehıned Ali Beyler- doktor Fuad Sabit Beylerle birlikte Saıd Alı Eyup kaym~kamlı ına, ts~nbul ıun n 500 lira p ra ı yankesıc lik suretile yedi buçuga kadar yük elen slgort~. pnm- Bu aıılaşnıağa biiyük bir engel, l\flı 
le, vaziyet hakkında gizlice görüşüb toplanmışlardı. Fakat, vaziyet faa - Skeferlbeılık sn·ııu<l~ruk; ~~ks ~:rtE~~:ııd~ çalınmıştır. Guli ar polis ikinci şube mıi- !eri son glınlerde yı:ıvnş ya"aş duşmeğe caristanla Ruınan:\a arasında baZI 

··t -· ·a· ç·· k"' 1 ta am ı ına. ı ı\ rı 'Y u durlu une muracant elmiş, ıkinci şube me-J başlamıştır. Bırçok ecııebı sıgorta acente- • . . ~ • ' c1 ı·· •fn"ar 
balleşmişlerdi. Aralannda, mu are- liyete müsaid degıl ı ı. un u, s n- Seferbeı tılc mudurluğune ıınklolunmuşlar- t k t t . d l r' Atlas denizi İ"in primleri yuzde 7,5 arazı ılıtılafları Ruımııı~ a a \J ı• """ 

~ b"lh h . ~ . f d ·1 H"l ınurlnrı ynptıkluıı ta ıKı n ne ccsın e pa- e ı ~ . • • • . d 1 .. l\la-
kc şartlarının ağırlıgı ve ı assa sa- bul ukumetı tara m an ven en ı - dır~ rrının bıkalı yankcsicilerdt'l1 Alb~r tara- dan yüzde 4,5 ga indırmışlcrdir. B?llık i- eknlhyetlerının atist bal<kın a u ... ·!!'J 
rayın, tehcir ve takti! işlerini bahane mi ve Cafer Beylerin tevkineri emri Eckl F tlh Kaymakamı 

1 

fından çalındığını te bit <'tmişlcrdir. Albcr ı;in henüz hiç~ir sigortn ınuamelcsı kabul car talcblcrl ~ Avru~amn g<'~irll•I'.". 
ederek lttihad ve Terakki mensubla- kendilerinden daha CV\'Cl Erzuruma letanbul Vall muavini yalcalanmış, suçunu itim! ctmış, 500 lıra edılıncmektedir. bulırar;wa aa. inilrnamıle l>u me,rzii 
nnı tevkif ettirmeğe kalkışması me- gelmişti. Hilmi Beyin lttihadcılık ve o!uyor alınarak sahıbıne ı. de olunmuştur. Alber, Limanımıza tOOO ton ger~k,. h er füi memleketin geni~ 
seleleri üzerinde uzun uzun konuş - Cafer Beyin de tehcir ve taktii suç- tstanbul "alı mua' ınlı •ınl vektılctcn i- hakkında tanzım edılen uıbıtla Beyoglu lı e ızln gel d l miltyasta askeri tedbirler ittibazdll 
muşlar. tarından dolayı tevkifleri isteniliyor- dnre eden mülkıye mQ!cttisi B:ıy Rauf dun curmümeşhud mahkcmcsırıe \ cnlm şt!r. . abdtlrmis ve neticesi ''alıim ola • 

. Anknr ya gıfınıştır. Day Hcıufun eski \3- ı vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv·vvvvvv Şehnmizdeki benzin ve gn7: kumpanya- l~ "'' • ;;.," 

Saraya karşı c~ddi bir cephe alrp ça du. Bu haber, hiç şüphe yok ki HiJmı zifcsıne ıadcsi mevzuubahslır. 1.,tanbul vnli GÜMRÜKLERDE: ları stok~annı ta.mamlaınak ı1~ın !.~~~nyg:=ıbılecck hud~~ tarpı~mnlar~ \C ab-

lL5ffiak hususunu kararla.stırmışlardı. ve Cafer Beylerin keyfini kaçırmış, mua" ııılığine Ankara bclcdıyc rcıs mua\ ini dan yemden muhım mıldar · . . notalar tcatısı vukua gclmışti. 
Hatta, bu kararlardan bahis ile, ya - kendilerini muhnfazn için süratle led- Bay Halük tayin cdılccektır. Gümrüklerde tirtmışlerdir. Diin bir Humc\~u:ı~ lı- ı~te, dışandan Tuna havza.Sına ge-
pılması icabeden işler hakkında Si - bir almak lüzum ve mecburiyetini Polonya K1>nsolos nun ... • • . manımızn lOOO ton ben7.in gel ti . lebilecek lıerlıangi bir tclıdid altınd3ı 
vasta Halis Turgud Beyle eşrafdan hissettirmişti. Derhal bulundukları zGynretl degışıklıkler~- Oenlzcflerln yeni Tuna memlekctJcri aralanntlaki ih· 
Şükrü oğlu İsmail Efendiye de mek- evde silaha sarılmış ve kendilerini Polon) kon alo u dun Vali ve belediye tzmir Gumnıklcr b:ışmüdurlugune_ b:ı~lı t allmatnamelerl ti1af mevzulannı kaldırarak, daha 
tuplar yazmışlar ve çok müteyakkız müdafaa için hazırlığa başlamışlar • reisi doktor Lüt!ı Kırdarı 7Jynret etmışlir. Kusadası gümrük bn.meınurlugu gu~ruk De\let Denizyolları ıdaresi bütun ticaret miitesanid bir kütle halimle bulun • 
bulunma.lan lüzumunu açıkça anlat- dı. memurluğun:ı tahvil cdıJm.ş "e cskıdcn gemılerinde tatbik edılmek ılzerc bir tak- ., "ttilıaz eylemişlerdir. 

Be d - ~adası b:ışmemurluguııa lın.glı bul~ınan sımı \"azaif talimatnamesı hıızırlnmaktadır. DUlg'l es• a~' l. • • " • 
mışlardı. Ayrıca, Halis Turgud Y Kaymakam Zeki Bey, otur ugu Karmc \C Yenihisar gunmık ıdarclerı tz-

1 
t «öre "cmilerde ı;li"a- Bu ~a.zı3ctı tesbtt e~lcmek, Ant ... ,, 

K M 1 t .. b l a·· ·· ·· belli Bu ta ıma nameye b "' ~ • • İ J tlaD 
elile Harputta Hacı ayaya, a a • yerde bütun un arı uşunuyor, Belediye otellere yardım mir b:ışmüduı luğunc bağl.ııırnı,tır. ridcn t:ıyf:lya kadnr bu tun derıizc!lerın va- vmllugun ışgaJile ta ynnın mu 
yalı Mehmed Efendiye ele haberler ki büyük bir azap ve ıztırab içinde k . . 3000 kilo matta ı 7.ıre \ e mesuliyetlen ta rıh edılmektedir. komşusu olan Yugoslavya, Maca· 
salmışlardı. kıvranıp duruyordu. Kör Remzi Bey etme ıshyor mUrekk bl ge dl vvvv ristan ile Ruma.nya arnsınllaki ihti · 

Gircsunda, Osman Ağa ile de an - de, vaziyetten çok müteessirdi. Pek 1 tanbuldakı büyuk otcllerın tatili foa- 3000 IKTISAD iŞLERi: ııafm izalesine tavassut etmiş ve fa· 
ll " h k t l" k b tt" -. ha li~et ctmesı 1sl nbul beledıycsiru meşgul 1stanbul gı.ımrukl r ıd r ~ne dün 1 t• 1 e-

)aştıktan ve ag-anın müsc a uvve - tabii ki, o, ahva m ·es c ıgı va • ı.ılo nuıtbaa murelckcbı thal müsaadesi ., • aliveti de muvaffakiyet e ne ıce en. 
etınekteclir. Belcdıyc chı n ıhtiyacını dü- B - d f t\arı ., ı 

leri ile saraya ve İstanbul hüküme- metten daha ziyade, o gece için ka- şunerck otellerin çalı bılmelcri ıçin yar- gelmı tır. Bu cbcble P•Y·' d. kı mur<.'kkeb ug ay ıa 1 cek bir seyir almı~tır. Biikreş l . 
tine karşı muhalif \C tehdidkar bir vuşmnğı tasavvur ettiği bolca bir a- dım ctmeyı duşunmeJ...tcdır. buhranının t:ımamen onune geçıleceğı sôy- Buğday fiyntlnn son gUnlcı· zarfında nor Peşte miltckabil Jıudmllarındaki as-
ceplıc almasını temin ettikten son - tiyyenin, Zeki Beyin bu teessürü se· Bu husu ta yapılac k tctkll le d n sonra leıımekıedir. mal vaziyete gelerek istikrar peyda. etmiş- kcrle;i ayni zamanda ~ekmeği karar• 

k b 1 d Ifl · ·· h d · · d endic:.e d kl ka a hıştınlacaktır Ford k çahçdığı tir. Dun muhtelif mıntnknlardan pıyasaya 1 dı ra, Trabzona aya asmış ar ı. ı mı bebi ile, şup eye uşmesın en "$ Y• r ımın şc ı r r . 47 vagon buğday gelm ştir. Toprak Mah- laşhrmı.ı: ar r. • . 
\C Nail Beylerle, Cnfer Beyin bir ta- leniyordu. O da kıvranıyor, çırpını- 1 L:.k~e in Uatı m?hkemerse sulleri O!ısi de pıyasa)a muntazaman mal Anupawn bu mıntakasındaki sı • 
kım silahlı adamlarla vapurdan çık- yordu. dEğıç.mly COk Ford l ıuessesesınde yapılan kaçakçılı - arzetmektcdir. yasi badiselerin S(•yri, Bclgrad ta • 
ması, hiç şüphe yok ki, Trabzonda Nihayet, bir müddet sonra kendine Yeni hanrlanan cykn ekdçeşntisbil.kfırtıncılbara ga aıt re leke duG~ beşinkclı c~dza m~hkk cmke- Ham madde stoklan vusturyanın bu nokta<la kalmıyacıı· 

. ti lb t . h keste bir •l b"l. Zek" Be Sarı Alivi avcuna teulığ olunmuştur. • kın a ta a ına aş 1 ıııe \"crılmışt.. mru er ı aresı aça - aı·ıı alı aıı 
nazarı dikka ce e mış, er . . gc e 1 en 1 y, .J • ıanıılnktır. çılıktn suçlu bulunan komısyonculard::ın Mınlaka lkt~ad muduı·luğU memlekete ğını gösteriyor. Filh "m, n 
merak uyandırmıştı. Bu kafılenın bir kaç lira sıkıştırmak suretıle ba: 'Enclce tesbit edılen eskı ekmek çe~nl- tıya snl mon \e Aışer"dcn 5000 lira nakdi ıthal edilen , e dahilde bulunmakta olan malumat, Yugoslavya, Macaristan 
Erzurumlu Halisin oteline indikleri- şından savmış ve Kör Remzi Bcyı ıne mmırnıı bu çcşnı çrııc drıha sıhhi \ e ırm~inat i teınektedir. Jıam madde stoklııı mı, fiyatlarını \'e mik- ve Rumanya arasında l.Jir ademi t t'<'U. 
ni haber alan jandarma kumandanı karşısına alıp vaziyeti müzakereye güzeldir. Randıman nisbetl "c80 den %76 Kaçırılan malların bir kısmının gumr~k tarl.ırmı tesbit ederek haıı:ındığl. ced':~ı- vüz paktının ,·ücud bulacağını da iş&
Erzurumlu Kazım Bey, esasen bek • başlanu~tı. Zeki Bey, Abdürrahman ya indırılmiştir. Bu s~retle ekm_:ktc kepek resmi verılınlş, baı.ı part len_n de gilmı~k len 1ktısad ve Tı(nret Vekalctlerme gon- ı ret t'diyor ve bazı tefsirlC're göre dt 
lcnilen bu misafirleri, 0 günkü siyasi il k d tarının Trabzon ve Erzu- nisheti azallılmışhr. Ekmeğin guı.clleştıril- rc. ımlcrı nol;:stın olar:.k teS\ ıyc edılmıştır. dermıstır. • ahi tt la k Sof • ile Bük· 

e ar a. aş . . l . . İ t b ld mcsinc rağmen fıyat degişmlyecektır. vvvv ""vv ,-vvvvvvv-vvvvvvvwvvvv Dığt'.'r taraftan Mıntaka Tıcaret ~udür- , aynı m ye e. O ra ~~ • • 
vaziyetin icabına uyarak, daha emin ru~a gö':denldık erının s an u a Ayazpa~a C ::td esi MÜTEFERRiK: hiğiı de bu maddeler ıizerıne yaptıgı tct- re~ arasında. bır anlaşma ı~m f~ •. 
bir yere yerl~tirmişti. O gece, İtti- şayı olduguna nazaran, keyfi_Yetin genlc:.letillyor kiklcri bir raporla her ıkı vekalete bildir- yetlerde bnlunuldni;'ll da ileri sürU'" 
had ve Terakki mensublarından Ba - oralardaki alakadarla:a hatta tel- Taksimden Ay~paşaya gıdım eaddenin, İnkılab es:rleri muze mıştır. füyor. 
rutçuzade Hacı Ahmed, Hacı Ali, Ha- grafla bildirilmiş oldu?~na. m.uha~ • 170 metre genişliğe ifrağ olunacağını yaz - k .. f. h • Tuna havzasındaki bu faaliyetler 
fızza<le Ömer, Mehmed Salih ve be- kak nazarile bakıyor, ıkıncı bır SU! ·ıınıl)tık. Caddenin gcnişlelilıncsi i<;in yıkıl- ve u up anesı 10 uncu ı·zm ı·r Fuarı Almanyanın cenubunda, Berlinln ı•ek 
tediye reisi Hakkı Beyler bir toplantı kasd heyeti teşkili çarelerini araştı- ması ıazımgelen Taksim kışlası mu~temlla- Bcyazıttakı Turk ve tnkılfıb eserleri mli- te hoşuna gitmiyecek bazı s iyasi bl'L· 
yapmışlardı. Murahhas Hilmi Bey, rıyordu Bunu kararlaştırmak hiç te tının yıkılması i~ıne başlanmıştır. Belediye ze \'e kııtuphancsıııdckı Tarih Kurumu ncş Hazırlıkları diselcrin eereyan C(lee«>ğini ,.e harb--

1 t d A a ·vet hak n 1 . şt K""r Remzi Bey bu burada bütün amele ekiblerilc çalışmak - rlyı:ıtı sergisi dün açılmıştır. Burada Tıirk den e ........ lki Alınan nt"ifuzunu sanın· 
bu top an I a, uınumı " zı.J • g Ç O mamı 1: 0 • • .' tndır. Caddenin yıkılması ve tanzimi Cüm- Trırih Kurumunun şinıdı) c kadar neşrettiği • • ._ 
kında malfımat verdikten ve alınma· işde kullanılabılecek kabılıyettekı ele- huriyet bayraınına kadar tamamlanacak - blttun kıt:ıblar teşhır ohrnmaktadır. t:ımir (Hususi) _Dokuzuncu tzmlr fu- bihwek bir mahiyet alacağım göster• 
sı icabcden tedbirleri söyledikten manlann isimlerini sayıp dökmüş ve tır. Serginin raf:bet gurecc i muhakkak ad- an hnkkınd:ı bir rapor hazırlanmaktadır. mektcdir. 
sonra, silahlı bir teşkılat yapılması- intihab edilen soysuzları ertesi gün doluııınaktadır. Ah\"al ve :icraitin müsnudesiz.llğine rağmen Bu anlaşma temasları, hür ve mUs· 
na lüzum göstermiş ve bu teklif der- saraya getirmek vadile Zeki Beyden Doktor Ahmed Asım Toprakk &le- lske nderun bu sene de fuarımız bilyuı~ rağbetle knr- ta.kil ya§a.mağt arzu eden, ' 'e t.elıli· 

b h Onur geldl şılaşmış ve 63!>000 kişi tarafından ziyaret llAf nl ı 
bal kabul ve bu işe Tra zon mura - ayrılmışt1. hattı yeni tarife ı .·e açıldı keler lmrşısmda iht a mevz :ırm • • • Amerikada toplanan cntemnsyomıl kan- edilmıştir. Serbest kartla giren ve sayısı r t 
bası Nail Bey memur edilmişti. Bu . "'lli bın"ı bulan ~iyaret,.ıler bu yekOn "-ri- htisnü ni1:etle hallcyllyerek, rea ıs . scroloj! kongresine iştirak eden ve muhte- liatayın ilhakıle Dc\·Jct Demiryollarına ._ ,_ .. lk1 .J 

toplantıda bulunan jandarma kuman- Samtiredi kasabasında Erzurum- lü sıhhat müesseselerinde tetkJkntta bu - deuedilen 20 kilometrcl k tren hattında ctndedir. lıir iya et takilı eylemcl~ istiyen dcV· 
danı Kii.zım Bey de, teşkilat teşeb - Ju Kavak lmamızade Mitat Beyle ıunan Ortaköy Şıra Yurdu s h b 'e başhe- Dc\lct D ıniryollarının hazırladığı tarife- Fuar münaşebetile 1zmlre 136924 kişi gel Jetler tarafımla.o yapılmnld.adır. 
oüs ve tasavvurlarına iştirak ile, ikb- mülteci Ermeniler arasında gizli, fa- kimi, kadın doktorumuz Ahmed Asım O- lcl" uzcrindeıı sclcrler bıı lnıruştır. Eskiden miştir. Bunlardan 7291 kişi trenle, 3010 kişi Dr. Reşad S:ıgay 
za eden silah ve cephanenin teminini kat, çok şiddetli bir mücadele baRla- nurun deruz yolıle dun şehrlmıze dondüğıi To r .. ~.k le - Pay ara ındLı i liyen tren- deniz yolile, 59646 kişi otobus, otomobil ve ................. u ...................... . 

taahhüd etmişti. mıştı. Ifafkasyada b_ulun_ an _E_ rmen. i ıhnbcr alınmıştır. !er l hııdenına kadar ı;ıdecektir. kamyonla, ıos ki~i tayyııre He gelmiştir. Sirkeci çekmec e tari-
ki Gelen ecnebi snyısı 1060 dur. 

Nail Beyin, Trabzon teşkilatını bi· kom. ileci ve çete .. cılerı, Tü. r e_rı_n 1 fesinde değl1tlkllk 
I" 9;.. Bu ~ene fuıırımız.:ı iştirak ederek satış ya T 

tirdikten sonra, En.turna geçmek ve ve bilhassa Turk zabıtlerının K • ·ı· .. pan ecnebi firmaların dôvız muan.eleleril Havaların soğuması üzerine Devlet D~ 
orada siyasi bir gazete neşretmek ve Kafka.syada taraf taraf teşki -ı o kuyucular 1m1 z ırtasıyeCI 1 k ikmal edılmiştir. Fuara iştirak edenlere !u- miryolları idaresi banliyö hattında ban se-
bu arada Gürcistan ile temas temin lilt kurmalarına, halk arasında ar diplomaları verilmektedir. ferleri lağvedilmiştir. Eskiden Çekmeceden 
eylemek gibi faaliyetlerde bulunması nüfuz ka7.anmalarına fena halde si- Yüzünden Mektebsiz onuncu lzmir fuarı hnzırlıklanna da baş knlknn 8.50, ı0.15, 12.5, ıs.ıo, lG.lO, l7.SO, • 

Ç k D.. 1 Ol k• 1 t 20.5, 21.10, 21.50 trenleri bundan sonra Yc-
' .. şilköyden hareket edecekler ·r. kararı da verilmişti. Trabzonda yapı- nirleniyorlardı. Bilhassa, ocu un- yor I • :ınmıs ır. di 

lan bu toplanWar ve hele girişilen yası mecmuası sahibi Nureddin Be- ı Kalan Çocuk Üzüm ve incir tacirle- Buna mukabil Sirkeciden Çekmeceye ı-n 
tc§ebbüsler, mahalli Hürriyet ve İti- yin "Gene .. de, yüzbaşı Fehmi, mü- dar giden 7.40, 9.10, ıı, 14, 14.50, lG.5, 
13.fcılannın nazarlarından kaçmamış· lfı.zim İsmail Hakkı, Süleyman Nuri, ikinci mekteb ıenesının dahi geç- rinin topJanbst rn.40, 20.s, 20.10 postaları dn Yeşllköye ka· 
tı. Onlar da, vehime kapılarak, sezin- Hayclnr Beylerin Baklıda, yüzbaşı 23/10/938 tarih ve memesi için çocuğun hUviyetinl Fe· tzınlr (Hu_usi) - Kuru üzüm ve incir d:ır gideceklerdir. 
=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ Arif Beylee arkadaşlarının Tiflisde 1181 numara ile ner nahiye mUdılrlUğUnden tasdik et· ihracatçılar bir.liğı yaptığı bir toplantıda ======================= 
-.,. .., Fener nüfus mU- tirerek mekteb idaresine getirip kay· tlztım ve incir sat~ fiyatları için asgarl bir • s b h vücude getirmeğe muvaffak olduk- dini yaptık. Mekteb de bu kaydi bir "h t - 1 en ı a a · · l · dUrlüğUne yeğe· had tnyln eylemiş ve bunu ı raca tacır e-

• !arı gizli teşekküller adeta göz enne ay zarfında nüfus kagıdının getiril - rine bildirmi~tir. ihracatçılardan bazıları-
batıyordu. Hele Ağadamda bulunan nim ıekiz yaşın · mesi ıartlle yaptı. . nın mıntaka ticaret mudtlrlüğüne müraca-

Abone Bedeli -
T Orklye Ecnebi 

SEN ELiK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 

8 AYLIK 760 lt 1450 lt 

8 AYLIK 400 lt 800 lt 

1 AYLIK 150 lt 300 ıt 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler : Seneliği SOOO, altı aylığı 
= 1900, üç aylığı 1000 kuruştur.= 

Adres tebdili için yirmi beş ~uk 
pul göndermek lftzundır. 

mülizim Kazım Bey teşkilatının o da Süleyman oi:jlu Bi r sene zarfında Rizeden geti rile · atlerl Cizcrine, nizamname mucibince bu 
havalide bulunan E rmeni teşekkül • irfanın zayi ola n mlyen kaydl n bir aya kadar da geti· kararın umumi heyet tarafından tasvibi 

n Ufuı cUzda nının rilemlyeceğlne göre iki sene kırtasl· icabetmekte idi. Dun ticaret odasında ekse-
lerinin faaliyetlerine mani olacak de- yecilik yUzünden mektebsiz kalacak · d b - alınması için mü • dyet lemin edilemediğinden bu toplantı 
recede kuvvetlenmesın en ayagı bir vatan yavrusunun mağdur olma· yapılamamı• ve bır hafta ıronraya tehir e-

. b tc kküll" 1 racat ettik, 1 rfa· " endişelenıyor ve u şe ere ay- sına alt olan makamlar müsaade et· dilmıştır. 
n ayn mücadele ediyorlardı. nın mukayyed oıc. ;ıu yer Rizedir. · mlyeceklerdir. Vaziyetin gazetenizle thracnt kontrolörlügü yeni mahsül yılı 

Mitat Bey de, emniyet ve samimi- Müracaat ettığlmlz mekteb mutlaka neşrini rica ederim. istandanl uztim tiplerini tcsblt etmistir. 
nüfus kAğıdını istedi, mUteaddld mU· Küçük Mustafapafa Kanısıcak so-

yetini kazandığı "David,, in delalet racaatlerimize rağmen cevab gelmedi· kak No. 35 de Yusuf Aydıner 
ve muaveneti ile (Samtiredi) de az ııı için çocuk geçen ıene mektebe ıır· t1•• 
ztı.manda kuvvetli bir teşkilat mey - demedi. 
dana getirmiş, kasabadaki Ermeni eu defa tekrar ayni muamelenin 
teşekkülü ile, her hususta boy ölçü- yeniden ikincisini 22/9/939 tarihinde 
şebilecek d"'..recede kuvvetlenmişti. ve 3336 numara ile yaptık. Hiçbir ce· 

[Devamı var) vab alamıyoruz. 

Blgada okuyucumuz KAmil'e: 
1 - Hristantos ismındckl roman 

kltab hallnde çıkmamı~tır. 
2 - lstanbulda Cumhuriyet Kız li· 

aeal Cağnloğlundadır. 

Bir amca yeğenini vurdu 
tzmir, • (Hususi.) - Birgiııin Bezdegü

:ı..1e koyunde genç b r kadın tabanca ile ya
rnlnnmıştır. Hüsmlnıin karısı 25 yaşların
da Hatçe bir bahçe me clcsınden amcasılc 
kavga etmıs. :ımcnsı HUseyin H:ıtçeyl gö
beğinin altındıw tabnncn ile ıığır surette 
yaralıımı~ur, 

... 
TA KVi M 
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Büyük Anketimiz ~3:rzt=l=!•1W 
Harb Çok Kızıştı 

Büyüklerimizin 
lstanbula İltifatları Yine Propaganda 
Bıy lbnhim Kemıl Bıybura Fı'kreıı·n Heykeıı·nı· mı· oı·keıı·m, Dün gcJeo telgraflar. Almaalann 

c. H. P. Vıl~yct idare heyeti reisi 
ıs TAN 8 u L b'11.rb cephesinde l<'rall.SIZlanı karşı 

(Sonu s üncU sayfamızda) AJmaıı Filo:.u Kn~·h C: Aail duygul;ırınmı teıekkür ede· Yoksa Eserlerı·nı' mı· Yak~ıım ') ~iddetli bir propaganda hiicumu )'aıl-
ııtnıamak için bu memleketlerde ya- Londra, 9 (A.A.) - Amirallik tarafın-ı rim. Guzel lstanbulun kurtuıu, bay· " 1 tıJdarwı bildiriyordu. Giirliyen toplar 
OlYan burjuvaları ürkütmek, Mosko- dı•n tebliğ edilmlşUr· ramını aayın lstanbul halkını kullar birdenlıirıe susmuş ve eu ön saflara 
\'atı..ı . • tngilir. keşif tayyareleri, Alman deniz fi- refah ve saadetler dilerim. kadar uz:ıt.ılaıı ~k kın·\·ctii lıoııar _ 

n !Şlne gelmiyor.,, losunun Non•eç cenubu garbisi istilrnme - iSMET 
Bir Tuyyaı·e Diiellosu tinde yol almakta olduğunu, duıı öcleden Bııy lbratıim Kemal Baybura Şair Mital' Cemalin Cevabı: lörler faaliyet.e g~rek }"'r:ınsız ns -

Londra. 9 (A.A.) - tstihb:ırat Neuareti sonrn haber vcrmtşlerdır. Kuvvetlerimiz, c. H. P. vıllyet idare heyeti reisi kl'rlerine Alnı::ı.n ııoldıti nazarını :m-
liıncıı denizi üzerinde vukubulan şiddetli harb açmnğa te ebbils etmişlerse de dilş- ISTANBUL 'Rht Y NGl~A PEI{ l\11 IHTİYACll\llZ VAl~DIR Ki. l;-İIH:ET.IN !atmak surctile ıııoralll'riııi bozmak 
lllUhare!>e hakkında ikinci bir tebliğ ncş- man karanlıktan istifade ederek kaçını5-ı C: lstanbulun kurtuluşunun 16 ncı f;$1~1U.t~Rl.Ni YAKACAGIZ:' 00, BEN {iOI{ YANGIN GÖRDOI\l. istemi • 
~tnıiştir. Bilyuk Alman muhnrebe tiıyya- tır. Buguıı, şımal denl:ıınin şimali şarkt yıldönüm!l mun11ebetıle çekilen tcb· ft'ATlll, {'IRÇIR, AK ARAY ı·ANGINl.ARI... nıı~ DE ROBAill Bundan ç.ıkarılabilccl'k netice, Al-
l'elerınin düşüriıldüğıi bilahare meydana ınıntakıısında, Alınan bombardıman tayya- rik teline tcşckluir eder, bu mesut 
Clkrn••tır K· ilk b . İngili ......... sı·n·n b • 1 k ŞiKESTE YANGINI ... YOK, CU KADARI FAZLA ... ,, ·manların propagandaya gitı,.idc fazla. .... · uç ır z ....,,,,.are ı relcrile İngiliz kruvazörleri ve muhribleri gün vealleılle en de sız utıırım. 
Pilotu bir <l~man denir. to.yyaresıni gore- arasındn nıiökerrer çarpışmalar olmuslur. 8. M. M. Reisi ehemmiyet \·ermcğc baı;ladılilan<lır. 
: h~cum .. etu1:istir. tkl tayyare arasın~a tngiliz gcmlkrlnin hiçbirisi hnsnra uğr~- M. A. REN DA Tevfik Fikret içın açtığımız ank~ Cunda lwr halde ln,J.,riliz tayyareleri-
ı\ rnıtralyoz duellosu ccreynn ederken bir mamıştır. Dilşmanın uıyiutı ınalüm değıl- lstanbul c. H. P. Vı15yet idare te bugün de, güzel şiirleri ile kendin1 

' nin Alman ~chirleriııe bomb:ı)a tcr-
~:an tayyaresi dah:ı ı:uhur ederek mü- dlr. Heyeti reisliğine bütiln edebiyat alemine sevdiren de- cihan yağdırdıl'lan be~aııoamell'rİll 
''-·· el.kcyc ıştirak etmiştir. Bunun üzerine Bcocı;:.'in Nutku c: lstanbul kurtulufunun yılc!önü· g· crli şair M.ıtat Cemal cevab ''en· • w • d b .. ük" d hl" ı ""t !l yaptır•ı tesirın e uy · a ı o nı-

UÇ\lk lngili7. tayy .. ıcsi daha peyda ol- Pa.ris 0 (A.A.) _ Muvaltkat Çd~oslovak mü münasebetlle ordu ve hakkımda vor. ı:o 
lll.ı.~ v ! ·1.: •• t 1n .1 ... , · tir N • ü 1 ., ca.kbr. '-'~~ ~~u ,..e1ii'Fi ve dola'- l ile "~ c aı ~e gı ııo..erc ge{;mış . e- hill~O.metinin 1916 sene::inde toplııntılanııı gösterilen sevgilere teıekk rlerim ıu· ~ ~ r-. ,,. 
'"'Cede Alman tayy clcrinden biri denize Dün kendisini, Beyoğlu Dördtlncl hıı.&b DJalzenıe i f•itf>ide nzalan Al-
<! ar yaptığı Bonaparter sokağındaki eski evde narım, " "'" 
1 ~uş, diğeri de silratle uznt::laş•uı5tır. B. Edvard Beııeş bir nutuk söylemi~ ve ez- Genelkurnıııy başkanı Mareıaı Noterlik makamında bulduk. Gnye1 ınanyıı.wn bu ucuz hnrb 'nsıtasmı 
ı:;ııız tayyarelerine bir çok mermiler ısa- cilmle dC'miştir ki: FEVZi ÇAKMAK iyi bir surette ve büyük bır alnka ik gitgide daha geniş nisbette kullnn -

t elınişse de tayyareler ciddi hasara uğ- c- Manevi \"e insanı noktainaznrd.:ın bl lstanbul c. H. P. VllAyet idare karşılandık. Üst.ad derhal meseleyi J nıası da beklenebilir. Gülle , .e barııt-
1°1.ltlamışlardır. İngilizler tarafından insan z.im i"'" en kıymetli ne varsa temsil eden Heyeti rehıliğlne anladı.. ..._ d C<ı. ı.~ tnn kıyas kabul edilıniyccck -..a ar 

c:nAyıat yoktur. . Fransa ile ayni safda tekrar çarpışacağız, c: Kurtuluılarının 16 ncı yıldönü. - Fı.kr.ot anketı' mı·?. dı·'-·e soı·du 
tnı1 o 200 ,., ·· a k ı b ıı ı c·· '" ,,. ucuz \'e o nisbctte ele mücs ir olan \'US ya .,, .a.ayyurecı tekrıır '"'alib geleceğiz ve deınokrat cUm- mun uthyan stan u u arın um . E 

.. 1 1 1 d · vct Aşiyanın satılması cidden ha b h ı t ·· t•k d Gönderiyor huriyetimiz tekrar ya!jıyacnktır> hurlyet n fey z1erl çlndc ııma me· u ar> v:ısı asının gun gc~ ı -~~ a-
Londrıı, 9 (AA.) _ Melbourne'den bil- Kudus'· de y .. hudi _ Arab t~birlic'>i sut olmalarını dller, Partili arkadaı- zin bir şey. Amerikalılar hiç şüpht ha ziyade taammüm etme ·j tabiidir. 

" .. ~ e · · ı · k k. A · b" d k l Şair Mitat Cemal "11ı.ldiğine göre Avustralya, eebheye 3200 Kudils, 9 (A.A.) - Filistindeki ynhudl lırın bu vesile ile d• goaterdık crı ... yo 1 şıyam ız en ço sonra a • Şimdi de Fransızların bu propagan-
taYy al mlmt duygulara içden tcıekkürleriml 11 1 "d"le li areci gönderecektir. Bunlara eener birliği tarafından nasbcdilen husus! lıir ko 1 a 1 ı 1 r. nin yazıldığı devirdeki ı:mn'ati knsde- da hücumuna mukabil bir J)roııagan-
Se~! de la Rue kumanda edecektir. Bu misyon yahudiler!e anıblar arasında b!r el sunarım. c. H. P. Genel Sekreteri - Ne kadar sonra iistad!.. diyorum. da hikumile <'e\'ab vcmıt'Sine intizar 
1__ kuvvete de la Rue gnıpu ismi veri- birlill yapılması lmkünlarını tetkik ede- Erzurum Mabuıu - Milyarlarca asır sonra. ed liın 
"'CSocktır. ccktir. Tetkiki tasarlanan başlıca noktalar " - Ya bugün?. e · or. FiKRi TOZER - Fikret hakkında ne düşünüyor- B ·· ı· Be b il ·· M ~.1 ı.: pa d ·ua Yyetler Alman,.._,.a Mal Se\·kine sunl:ırdır: - ugune ge mcc... n ug nun C\'ZU nı-..em .... pro gao a •• 

,, ,, sunuz üstadım?. • · · t=ı·-• t · · · d 1.d ı k Başlıyorlar tktısad elblrllği, işsizliğe kar51 müljterek snn atini biimıyorum. Bugüniin sa- ıa. uuu e ti, ır.ım e UK e o an ~u no ·-
. IUga, 9 (A.A.) - Resmi bir So\-yet teb- milcadele, hava taarnrzlanna karşı korun- Rom a Gelen - Düşünce, yaş meselesidir Ye be· nati yeni olmak iddiasında ise .. Me - tayı da süyliyeyim: . 
litiııde bildirildiğine göre diln a tlkt~- ma ve iaşe işleri için nıüştcreıc mesai. ay nim 1<1kret hakkındaki düşüncelerim seli ''Valery,, nin "Kuşak., isminde- Mesleğim ic.abı Roma radyosunun 
de liatk Komiserleri Meclisi Reisi Moloto!, Alman Gazet~lerinde ~lütalealar J T ., • tabiidir ki müsbettir. ki şiiri gibi bir eser bizde çıktı mı?. türk~~ spikeriai her a4am dinlerim. 
llttısadi meseleleri gorü~ek üze.re Alman- Bedin, 9 (A.A.) - Alman matbuatı, Füh apon ayyarecı erı - Fikreti sever misiniz? Eğer çıkmadı ise nazmımız hangi e- Bu mt mubtettm sözlerinin sonun.-
Ta. hükumeti tarafından hususi surette gün rerin nutkunun haricteki akisleri etrafında - Ben san'atkar Fikreti seviyo -
detilmiş olan Ritter ile Alman iktısadi he- nesriyat yapmakta ve Fransızlarla tnciliz- Roma, 9 (A.A.) - Japon tayyaresi öğ- serlcrle yenidir? .. Bu sualim tebdil da faşbm hakkında mulıteleif lisan-

. · · iki rum. Bize onun bıraktığı nazım dili b. k" , _ _._ .......... ı- ----' d ld )etini reisi ChnuıTe'u kabul etmiştir. lerin henüz resmen vaziyet almamalarına leden sonra burada karaya ınmıştir. · . . • . . gezen ır in ar değildir, münhasıran ...,._ 3-ış caıca ıer me,-cu o u -
Görüşme esnasında Almanya hariciye na mukabil bitaraf memleketlerin büyük bir gün Romada k~ldıktan sonra Japonyaya (Nacı) _ve .~1smaı~ Safa) nınkıler gıbı sualdir. ğunu \'e istiyealere parasız ~önderi-

llr1 Von Ribbentropun son Mosko\•a ziya- sulh arzusu beslediğini tebarüz ettirmekte- hareket edecektır. Tayyare Se\•ll ile Ro- en temız turkçedır. Ben mesela (Yeni) yi, (Başka) yı l~ğini ~yd~ttikfon sonra ~ütcnıa
~li esnasında tcsblt edilen iktısadi proı- dider. ma arasındaki mesafeyi 5aatte vasaU 3151 - Fikreti (şair) diye kabul etmi- (Nazım Hikmet) in manzumelerinde dıyea. dinleyıcilerdn aldıgı talcb 
l'anıın iki defada süratle ve geniş mikyas- Bcrliner Beobacler Zcitung gazetesi di- kilometreli~ bir süratle yapmıştır. . yenler var üstnd. Ona ancak (nazım) mektubla.rımu adreslerini iyi okuya-
t.ı tatb!kine karar verilmişUr. yor ki : Tayyarecıler yarın meçhul asker abıde- dır di ·orlar göriiyorum. 

l:>iğer cihetten SovyeUer Birliğinin der- Haı·b taraftarları, mesela, lngillere, Al - sine çiçek koyacaklardı~. :,arın Aero Club J · , • , _ Fikret te yazmaya başladığı zaman nıa<lığuıda.o şikaret edett.k bu adrcs-
llal Almanyaya iptidnJ maddeler &:önder- manyanın sulh teklifine kar:ıı küfürler sa- t~rafından ~ere!lerlne bır o~le yemeği \'e-i. -. Ben. esasc~ (nazım) <iı)e, (~a (yepyeni) idi. Kendisinden evvelki- leria ,·uı11 hir suretle ~·azılma.sını ri-
11\eğe ba~1nmnsına ve Alınanyanın da mu- "'uruyor ve mnkul delillerden mahrıım bu- rılecektir. hr) dıye hır taksım tanımıyorum. Na- ca eder. k: _. •1 lerin hiçbiri değildi. Ve memleket he-

abillnde Sovyetler Birliğine mal sevkel- lunuyor. . Baş tayyar~ci Makoo Ja~on tayyarecı e- J zım da musiki kadar bir kulak vak'a- b Bir arka.d&ı?, R-0ıııa spikerinin aca-
llı.esine karar \erilmictir. Bcrllner Nachtansgabo şöyle yazıyor: rıne karşı gösterilen husnu kabulden do- sıdır. sa ına miitecssir olarak söylüyorum 

.. ı hh • t k ·• t kkü t k. F.k t• • t" b k · ba bu adreslerin niçin okuyamadığıaı 
Kitlerin Teklifi Ve ltalya Butiln dilnya sakinleri her gün csulh ?"1ii a!ı. ukünıe ına anııarına eşe r e - - Fikretin ahlakı hakkında ne fi- ı: ı re ın sana ı, aş a yenı sa-

l\omıı 9 (AA.) _ Voee d'ttaliıı gazete- harb mi?> sualini soruyor. Mılyonlarcıı ın- mıştır'. . k" d •. ? nat eserlerinin çıkmnsı ile eskime - \'e mütemadiyen lmnda.n şikB,lct e~ 
ıinde 8 '. Hitlerin tekliflerini tetkik eden san, Mdiseleri öğrenmek isUyoı· ve gömıi- \:unan - Yugoslavya Tıcn.rct ır e~mız · ·· di, Fikrcte alışmaktan çıkan itiyadla t.iğini sor du. Diğeri ~u <:C\'ahı \'enli: 
8 J • b " b hsol AnJ Mitat Cemal şöyle bir düşündü T~ı...·· ·ı - t d .-1- ı~ · . Gayda şu satırları yazıyor: yor ~ı, ug':n ~1evzuu ıı an ıey, m_u- aşması ·· eskidi. - u.uu şı ı:aye e C<'.eK. ~oma sın-

dtnlya, dünynnın mukadderatından me- hasımların, ıhtıyaç~ıırını ve menfaatlerınl Bclgrnd, 9 (A. A.) - Politlka gazetesi ve gözlerini yığılı kağıtlara çevire - Bu, memleketin san'ati hesabına kerinden bu kitahları isti~ enler lclJ-
•tıl olan büyük milletleri, Avrupa medeni- tel,f etmek UZC're bır ko~fer~ns mnsıısı et- yazıyor : rek: lt•bicilerdir. Uunlann da okuma, ya:ı-
.tcti namına, hakikate ccbheden bııkmağa rnfında toplanmaları değil, bır Avrup ı sut Yunan _ Yugoslav ekonomik müzakere- Fikretin ahlakl... ı bir elem, Fikretin hesabına da bir 
~ U""nıma koşmaktan hen"· vakit hl\niln.esasını bulma.ktır. . . . leri bıtml" VC mükemmel ncticeleı· ver - D" b. ·k· S "y dU"dUktan SOn gururdur 

maları ncl•adar olsa klttır. Spilicr de 
.. w UL • ıye ır 1 ı anı e • - · . . haklı olarak ndreslt•ri iyi Sl'l'flnÜl.'or. 

iken lçtinaba davet eylemiştir. HiUer bir Berliner Loklanzeıger, Mussolı~mın .. b~ miştir. Bugünlerde yenı bır tıcaret anlaş- ra devam etti: - Onun abidesini dikmeli mıyız l'f k ı.: ·ik-t4- . ~~I : • 
tnutarcke tcklifile kalmamı_, Avrup:ının ih harbin manasız olduğu yolundakı 5Özu11u ıııası imzn edileccktlr. .. t d., a uı.r Sl u a.un sonrn soz ennnı 
Ynsı için bütün milletler menfaatinin te _ hatırl:ıtıyor "e d1yor ki: cMescle Londra- - F.ikrctin ahlakı eserleri kadar us a ·· manasnıı iz ha lii.zwn gördü: 
&anüdune dayanan bir plfın takdim etmiş- nın Vcrsailles sisteminln ibkası imkfınsız l• / ı•ıe temizdir. Hatta scciyesinın bir san'at Bay Mitat Cemııl başile bu söziimil • ğ · d n ,· t•re tasdik ederek: - ~lalUm :\R ktıb"ld fi)-n.tlan çok 
tir, Bunun müphem bir teklif olduğu iddia oldugunu anlayıp anlamadı ı keyfiyetın e- g ıc; eseri kadnr pürüzsüz olması ... Bu ka- w • • • ~ • yükseldi. Dum1u.dnn da yükseli)or. 
ediliyor. Faknt itiraf etmek i~in lüzumu dir. Alman devletinin kar:ırı heı halde sar- dar giizel şey insanı şaşırtıyor. - Eger, dcdı. Elımızde abıde ya- Halbuki Roma sııilrnriııe bir mektuh 
kadar samimi olalım ki Hitlcr tarafından ınlmnz bir karnrdır. Almanya sulh tstiyor. T • " M •• b J k b. h 
ra.pılıın teklifler barı"n varan yolu göster- Bu, Führerin nutkunda olduğundan daha lCQTl U Qae· - Bazı yazıları dolayısile Fikreti paca - ır arç varsa en evvel abide- yazdı mı kül"h ~·apmn.k için bedava-

.,.. d. Alnı 111 ti k mtıahaze edenler ''ar. Mesela "T0 •·ihi sini ynpacaklarınıız arasında F1.kret • 1 : w ı ı· · ıncktcdir. Bu tcklifiC'r hiçbir mevzuu so _ a~ıkçniznh~ilez_nez ı. :ıı~m .. e, ·en.- [•mı•.,. A ""'" ilan diinyanm tagıcı gcı\'trır. 
nuna kndar teşrih etmiyor, nihat te!errua- dıslne tahmil ~ilen .hcrhımgı. muca~eleyı, ~ 41 r f zyor Kadim,., "Hal(ık'un Amentü,, sü gibi vardır. MURAD SEH'.l'OGJ.,U 
ta kadar gitmiyor. Çünkü bunlar htııen ınuzafferaııe ~ır ~ekılde net~<1elendırrnek . . manzumeler gençliğe fona telkinler - J..,ikrctin şiire ve dile hizmeti 
laydalı değildir. Bu teklifin ihtiva et~ı e- hususunda daıma ayni azmim muhafaza ( Ba~ tarafı l ıncıde ) yapıyormuş... var mıdır üstad ?. 
ıa.s unsurlar Avrupa buhranının derin se- etmektedir.> cl t i d dU - ~leri Türkiye lhracat maddelerinin Üstad yaktığı sigaradan bir nefes 1 - Fikret. Türk diline büyük naz- kadar güzelleşmesi, o zaman için ilk 
~blerine tekabül etmektedir~ Dcutsche Allgem ne g:ıze es e, nya 1 ühi b" k kn k • • ya ' vak'adır. 

• Ge • Daha B iı ldı nm bir kısmının, şimdi kendisine milsta- . m m ır 1 mıDI ~ le ı~ın . - çekerek: mı ile o kadar çok hizmet etmiş, di-
Bir mı a n knr temeller üzerine sulh ve m!.lsalemet i- kında fiilen barekete ~e!.-ereklerdir. - Benim için, dedi, şiirlerin nazmı van edebiyatının dilinden, hatta (Hfı- - O_ ı~ald~ .bu kadar güzel eserler 

~~~~:: 9ta~~~~hiri ~~a~~:.:~:= inde bit lı.fü:bal temin etmek gibı fcv- Ticari müesseselere her ~ün gelıuek- vardır. (Tarihi Kadim) manzumesi- mid) in eserlerinde bile kurtuluna • ya~ılabıltr mı~ .. 
'lllenerek batırılan Binnendjik vapurunun kaltıde bir fırsata malik bulunduğwlU ileri te olan müracaat \·e talehler bunu 1' nin nazmı o kadar güzeldir ki içini mıyan Türk nazmıru o kadar muasır- Ü::;tad güliimsiyerek )iizümc bak-
lı silrilyor. .. t ek•-:ıı: - d.. .. s b b k 1 tı nolandaya buğday taşımnkta olduğunu bil B ir Müşahidin Anla.ttıklan gos ernı ı.cuu . u~un.mem. onra en. ~§ .~ .~enç - aştırnuş, hele bu lisan (Halük'un · ~ . 
dirrnektedir. Vapurda yolcu bulunmnmnkta Londra, 

9 
(A.A.) _ Fransanın cbir ta- . . lerı bılmem ve onlar gıbı duşunem~- Defteri) ndc 0 kadar Avrupalılaşmış- - Egcr, dedı. Çok karanlıkta kal-

ldt. Torpilin infilllkı neticesinde vapurun h beslnd düsman tayyarelerını dilşuren dig-im İ"in Fikretin cıiirlerinin onlara tır ki fazla geıı·mecı'lik merakına, ve mış isek ... Bir çukura düşüp başımıza 
telsiz cihazı harnb olmu~tur. Vapurun mü- ratındn> Royal Air Forces nezdinde bulu- arc , e . . ~ '.:I 

~llebatı hava fişekleri atmak suretile lm- nan bir mUş::ıhid tngıliz ha\·a ku\'veUerlnin tayyarecılere rnsıelmck . müm~ndur.k F:.~ nasıl tesir ettiğini de bulamam. An - birçok mısraların bir tek cümle teş- felaket gelecekse ... Ne yapalım, o za-
4ad istemişlerdir. Blr tngillz karakol ge- Fransanın büyük bir sır ile örtillil bulunan kat. b~arın ağzından .~ırı;~y işıtmek a \ cak şu var ki ben de bir zamanlar kil etmesindeki fazla tesel:>ül iptila· ban onu da yakarız. 

bu mıntakasında ihtimamla maskelenmiş değildır. Bunu her gunk_ü hayatın tabi .. 
lnlsl vapuru görerek mürettebatını kurtar- olan bir hava meydanında programlarının seyri olarak telAkki etmektedlr:cr. En aşağı gençtim. Esasen bir tek şıır benim sına rağmen manzum türkçeoin bu Da.o~ Remzi Korok 
~~ ~~~m~ulcl~lli~~~ek~~fu•~~u~~~~~ili~cl~-i~~~m~~ri~~~~. ~m~~~~~~~~~&&~~~~~~~~~~~~~&~&&~~~~• 

Bir İsveç Gazet.esiııin Mütaleası dir. tngillz h:ı.va kuvvetleri garb cebhe _ ıar gibi yalnız_ m~ekette bıraktıkları aı- ki, ben o şeylere inanmamışım. 
Stokholın, 9 (AA.) - Svenska Dagbla- sinde devamlı bir faaliyet göstermektedir- lelerinden, ihtıyat sıaaraları olup olmadı - Fakat inanılan şeyler kısmen de 

det gazetc.sinln Berlin muhablrl yazıyor: ler. Harb henüz pek az haber v.erilebilecek ğından bahsetmekte •. fakat. yaptı' k:1rı ue-- . d 
.&•-nnva, harb müddetin"" Rusyn~•" 1ar h kkı d k t b e soylcm bu türlü san'at eserlenn en çıkar, <um_.., '"" ....... bir safhada bulunmakla beraber görülen Ç'l.IŞ a n a a ıycn ır ş > 

lnlluıhereü kendisine elzem olduğu için, . . . il s· fr:'ed mektedirler diyeceksiniz. Ben de derim ki: Ben 
So . iş, pek milhimdır. 'l'ayyarec er ıeg ı · b l k d w •• bet 

~etlere Avrupanın şimalinde tam ser- hattının krokilerini almakta \e en ufak Bununla beraber mü5ahid, tefcn:uata ait un arı ~ .u ugum zam~n -~us , ve-

[ Başmakaleden Devam J 

Versay Mu ahedena mesi 
besti vermete karar verm~tir. teferruatına kadar tesbit etmekte hayrete bazı zararsız malumat elde etmiştır. Genç y~ menfı ımanımı bu turlu san at e -
"l{a Sovyct yayıhnası tsveçten Us olarak şayan bir maharet göstermektedirler. bir tayyare millAY.imi bu müşahide Alınan serlerinden alacak kadar çocuk de - ı kanlardaki küçük milletleri bir mi.is-, gitmeleri prensi pi knbul edilmiş ola-
taı r~krona limanı ile GoUand aduını Ls - Tayyareciler her gün bu hnttın hlnter - istlhkflmlarının henüz yosun tutmadığını, ğildim. temleke gibi kullanmak emelini bcs- cak. 

nege kadar varsa blle, Almanya. buna landı üzerine uı;arak dilşrnanın hayati nok- sarmaşıkların duvarlara henüz sarılınadığı- . _. p • 1 . , . 
1 

.. . . 
llıani olm:ık için hiçbir şey yapmıyacak.tır. tcsbit tmek üzere ek tehlikeli ke nı \•e bu sayede istihklmların plAnlarını ve Çok gençlıgımde (h.emal) ın Vatan lıyen ve hayat sahası maskesı al- Bunun dunya tarıhıııde uzun, knrı-

liatt4 h:ırb devam ettiği takdirde, Al ~ ~~aı;nı a mak~dırlar. Her ~iln bir kahra- maktalanıu tetkik etmenin kolay oldu~nu seslerine inanmıştım. Namık Kemal tında bu fikri pervasızca müuafaa §ık ve kanlı bir boğuşma devresin.in 
~an.ya kendi~inin Bol5evikleşmeslni dahı ~a~ıı: ~Ad.isesi kaydedilmektedir. Biltün söylemiştir. bir memleketi arkasından silrükleınek eden bir Almanya bütün beşeriyetin başlangıcını teşkil edeceği ınuhak -
ili~ ~ccektır. S . Gazet 

1 
ri mesele, Alman milda!aa lstihkamlannı Bu t:1h~imatın _bit_mem~. olduğu ~akk~n- için bir predestination ile yaratılan 1 nefret ve takibinden başka bir şey kaktır. Çünkü bugün Lehistan ile 

nn Nu tku Ve O\'~ et e e mümkün olduğu kadar iyi keşfedebilmek- da ilerı surülen ıd~a g~unçt~r .. Sıcgfrıed adamlrdandı. Fikrette bu kadar u- toplıyamaz. 1 Çe.koslovakyaııın başına gelen fcla-
Moskova, 9 (A. A.) - Bugün Hltlerin Ur h:ıttmm ikmal edılmeınış hıçbır noktıısı • . w • • .. 

AUlku hakkında ilk Sovyet tefslratı intişar · - 1 "ni bil ilk bir ma- ·oktur. mumı bır ı>es oldugunu zunnetmiyo- Versay muahedenamesı daha bu - ketten yarın Macarların, Yugoslav-
Royal Air Forces us en Y ~ · · ·· · · "d · ilk h k 1 ki l l k · · la R l · B 1 l · itmiştir. haretle s:ıklamağa muvaffak obnuştur. Mülazim, bir defasında, Almanların giz- rum. O, zamanı ıçın zumre şaırı ı ı. 1 y a sızı ara yo açıma ıçın rın, umen crın, u gar arın, şımal 

lzvestia gazetesi diyor ki: Birinci ziyaretimde hayretler içinde kal- leme,ğe ı;alı~tıkları büyük bir top gördıiğü- Bir zümre şairinin de eserlerinden yırhlacak idiyse ona hiç dokunulma- devletlerinin ilh. masun kalmalan 
~HiUerin teklifleri, kabul, red vey~ tadil dım. Çünkü iki giln evvel oradan geçtiğim nil söylemiş ve şunları ~ave etmiştir: hamleler, memleketler dolusu yan .1 mayı tercih ederdik. Versay muahe - için ne sebcb var? Aim.anyanın iste-

:ilebil~r. Fakat her halde bu tekliflerin \'nkit, dikkatii bakmasını bildil~ halde,._a- dçl~nde bir tek kişı bulurunıynn bir gınlar çıkmaz. denamesinin ortadan kalkması beşe- diği, şimdiki halde, eski dünyayı, beş 
arış gorlişmeleri için hakikaten pratik e- lellidc bir manzaradan başka bır şey gor- ~ok köyler üzerinde uçtuk. Fakat hayret · t · , dah ık b" 1 b .... k d 1 t . R 

tas olarak alınabilcceğlnl teslim zaruridir. memişUm. Bu mıntakada bir tayyare ka- edilecek bir şey varsa o da, Almruıların - Sırası gelmişken sorayım Usta- rıye ıçın. • a .s ı ~ 1.r .a~-~şmaya uyu eve yanı ~ya, Almanya. 
~olonya devletinin inhil5linden sonra har- rargtıhı olduğunu hiçbir suretle :ıklıına ge- Siegfried hattı üzerinde uçtuğumuz zaman dım. Fikretin eserlerini yakmalıdır, daha s~~ımı bır .. me:s~ı bırlıgıne yol l ltal~a, Fransa ve lngıltere arasında 
~devam haklı eöstcrilemlyecek bir hare- tırmezcll.m. Halbuki, bütün ağaç kümeleri. buna mani olmak üzere bize ate5 açmama: d' 1 ·ar Ne dersiniz buna siz? açmalı ıdı. Bu gun Hıtler Avrupada taksım etmektir. Bu büyük beşler 
let olur> _ dibinde dallarla örtülü tayyareler, bulun- larıdır. Yalnız bazı mO~fe~d .tayyare dafii 

1~~ e~ ~ · lı oter· başını salladı kurmak istediği düzeni kanlı bir ih- sonra rahat duracaklar mı? Duna 
İtalyanın Hattı Hareketı makta idi ve okadar iyi örlfılnıüştü ki a- topları zam:ın zaman uzerımıze ateş et - ~~ saç ~ ' tilaç içinde yere yatan Lehistanın ve kat'iyyen imkan yoktur. Sonra onlar 

Loncira, 9 (AA.) - Diln gece Roma rad- ğar;tan farkedilcmezdi. tstenildiğ.i zaman mektedlr. Almanların bu müstahkem hatta ve yuzume baktı . Çckoslovakyanın n{ışları üzerine is- biribirlerini yemeğe çalışacald 
) Osu aşaRJdaki haberi vermiştir: tayyare hareket ediyor ve hu·adan bakı- nit esrarı himayeye neden tenezzül etme- - Bir yangına pek mi ihtiyacımız . . . . ' . n~. ve 

İtalya llmdlkl harbin nihayet bulması i- lmca nereden çıktığı belli olmuyordu. Tay- mckte olduklarını bir türlil iznb edcmiyo- vardır ki Fikretin eserlerini yakaca- tınad ettiriyor. A~~ ~yaf ~t .s~f . - artık netıce ne olacak, burası bılin -
Cin tcldi.tler ileri sU.rınemi$tir. Fakat bu areciler ekseriya, tayyareleri yanında dal rum. _ ? be k .. a·· rasının altından bu ıkı mılletin ınılti- mez. 
rn .. ,__ Y _ gız .... Oo, n ço yangın gor um. 1 . . .tild.k f t af t~t V 
-""«ASadla yapılacak her türlü harekete ma- lardan kulübeler inşa etmekte ve bunların Bundan ba~ka, tarla ve ormanlarda, kil- F tih Ç Aksa 1 en ışı ı ce o so ranın e r ına ııı e ersay muahcdenamesinin 
tıevı milzaheretinl dcriğ ctmiyeccktir. 1 - dahillni mükemmel blr surette tefriş eyle- çilk arazi tümsekleri, billıassıı dikkatimi ~ ' ırç2r, ~ay yangın an ... çakallardan ve yırtıcı kuşlaıdan baş- yırtılması davası arkasında bllgün 
~lnnın ~crl sahada hiçbir teşe~bUse gi- meldedirler. .. celbetmektedir. Bunl.u~ bir :ıy~e de be- Bır de Rubabı Şıkes,te yangını ... ka kimse toplanamaz. • böyle çirkin bir suikasd, böyle müt-
t~lyeceğı hakkındaki kararı değı.şmemis- Bahsettiğim mn;tak~, d~şmanın. pek ya- tondan yapılmış k~ler.ı.n ve Y".111 m~- Yoook, bu kadarı fazla.. Bugünkü meselenin zorluğu, acı _ ~bir tclılikc gizleniyor.~manya, ne 

• kınında olduğu içın, şırndiye kadar burada kem tesisatın yakinınde tesadUf edılmek- _ Üstadım!. Fikreti bir s:ı.n'a.tkar 1 w f t' b d dı G b d k- b ldak. tahakl··· . . 
Daladicr Nutuk Söyliyecek elde edilen parlak muva!fakiyeUeri, mevki tedir. . ? ıgı.ve. ecaa 1 ~ a~ r. ~r.. emo . z_:ıman u. ~o .. : • .um ve ıstı· 

Parıs, 9 (A.A.) _ Başvekil B. Dıılndier, r.Ikrederek anlatmağn imkAn yoktur. Çün- Dikkate değer bir nokta daha ildve ede- olarak kabul edıyor ~~sunuz.. rasılerı ufak bır zafa duşup peki la emellerı ıle kuçilk milletlerin hakla 
~ebusan ve nyan harlclye encümenlerinde kU o vakit dı.i.;man burasının coğrafi vazi- y!m: Derhal karşılık verdı · deseler yarın sulh olacak, milyonlar- rına riayet prensipini biribirindcn a-
ııahnt Ycrd.lkten sonra, yarın akşam, Fran- yetini tayin etmi5 olacaktır. cEkscriya bir~k köyler, alelfi.de gizlen- - Tabii ki Fikreti san'atkar ola- ca insan ailelerine dönecek, ticaret yırmağa muvaffak olur ve umumi bir 
'o.nuı vaziyetini radyo ile bildirecektir. tkl Akşamları, pilotlar ekseriya civar uehrin ml.ş müstahkem ~ttan başka btı: şey de rak kabul ediyorum. Fakat şunu da az çok faaliyete başhyacak, eğlence elbirliği ahengi içinde medeni bir io
ınO.tle!lk hilkQmet reisinin, ayn ayn ken- otelinde toplanmaktadırlar. Bu toplantılar- ğildir. Bural~ı.ı-a ıırerken sakin bır köye söyliyeyı·m ki san'at tarihi her sene verleri tekrar açılacak ve tabii hnyat san cemaati halinde ygs:.amag· , -
di nı.illetıerine ve bitaraflarıı hitab etme - da birkaç saat evvel, 300 metre yükseklik- girildiği hissı vardır. Fakat hakikatte bu- -· . • • " .. . ~ a mu\a 
den evvel istisarede bulunduklarına &ilP- ten uı;arak Siegfried hattının f~toğrııfllerini ralar öldürücü ve taarruzl istihkduil:ırdan ~gışe~ korkunç bır ~usıbett.ır. Onun avdet ~ecek. _Fakat ole tarafta bı:_ıfakat ederse~. zaman sulhe kavuşur. 
ile yo~tlU"- '1an ve fe\·kalGde heyecanlı bır hava mu- başka bir 5ey de~ildir.-. .Jç_m san at derken CRubabı Şıkest.a) takım mılletlenn kuvvete kurban Bueybı <Jabld YALÇIN 

) 
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N. to YAZAN : R. VALKIN 

Aydının Da İşgaline Nihayet 
S ı ra Gelm işti 

Bu sıralarda, Hadkinson isminde 'üzere tasni ve tertib edilmiş olduğu· 
bir mümessil ile bir kızılhaç heyeti na hükmetmiş ve derhal şu cevabı 
de Ayval1kta oturuyor, kaymakam - telgrafla vermişti 

Ayvalık 

20 21 Mayıs 1335 

lık makamında da Osman Nuri Bey 
adında biri bulunuyordu. F'akat, bu 
kaymakam Bey salahiyetini kullana
mıyor, istiklalini muhafaza edemiyor- Alayımın her ferdi demirden biı 
du. Yabancı mümessilin tesiri altın· kale gibi yerinde sabittir. Her türlti 
fa kalıyor, adeta onun emri ile çalı· hiyane~ ve ~a:.eke~lere m~kabeley~ a: 
şıyordu. Çünkü, azledilmekten kor- made~ıı: ~uyuk bır hamıyet ve hıssı 
ıuyor, kim bilir, belki de hayatından 

1 
fedakan ıle n:e~bu olan alayın ve 

mdişeleniyordu. Vazife ve vicdanının m~ntakam dahılınde bı:lunan .efradı 
aükmüne değil, ancak mümessilin e- mıllet namına arzı malumata şıtaban 
.nir ve arzusuna uyuyordu. Kayma - olurum. 
kam Bey, aldığı yabancı ilham!arla Ayvalık mıntakası kumandanı 
b.apishnnede bulunan mevkuf ve mah Ali 
;ıus Rumları birer balrnne ile salıvc- Merd ve cesur kumandan bu ce -
riyor, jandarmaların vazifelerine ni· vahi telgrafını çektikten sonra da, 
aayet veriyordu. Bu scbcble kasaba- mevzilerinde çe1-in ve yalçın kayalar 
ıla asayiş bozulmuş ve her nankör gibi duran kıt'alarına dikkat ve te 
bayağı bir ifrit olmuştu. yakkuz emrini vermişti. 

Bir giln kaymakam telaşla kuman- • • • 

l~ ~li Bey~ koşmu.ş, a~ayişin temi- ! Nihayet, Aydının da işgaline sıra 
111 ıcın yetmış neferlık bır kuvvet ta- 1m· t· ,... . . "'- . . .. .. 

. k Ar B ge ış ı. mayı!'\ın yırmı IJ':'15lllCl gunu. 
lebınde bulunmuşb~. Fa a~'. 1 .ey mukabil kuvvetlerin Selçuktan Ay · 
kaymakamın yaptıgı bu muracaatın- el .. . .... ·· t .kl · h b 

·· .. . ld - .b. k. ın uzerıne yuruyuşc geç ı erı a e-
de,. butun ıcraatı~da 0 ugu ~ı 1. ım ri, Aydında şayi olmuştu. Bu şayia, 
lerm rol oynadıgını farketmışti. E- h ıı· R l · a· · · 
· . . b tl d - t 1 ma a ı um arını sevm ırmış, ve 
lınde~ı ku.vv_e~·ın· u sure e . a~ı 1 

- harekete getirmişti. Aydının paralı 
.ınak ıstenıldıgını anlayıvermıştı. Çev ··r 1 R 1 d T h · . .. ve nu uz u um arın an eo arı 
rilmek istenilen entrıkal:ı.rı onlemek 

Yorgiyadinin ticarethanesinde •a· 
için derhal harekete geçmek lüzumu- halli ekalliyetlerden bir kısmı ile 
nu hissetmişti. Mmtaka kumandanı Hürriyet ve İtilaf fırkası mensubla
sıfatı ile salahiyetini kullanmış ve 

rından bazıları bir toplantı yapmış
bir emrivaki ihdas ile kaymakamı da, 

lardJ. Aydın ahalisi namına işgalcile· 
kaymakamı arzularına alet gibi kul- d t k · 1 d. B d n ave ararım vermış er ı. u a-
Jananları da şaşırtmıştı. t · h" ·1 l b" h t• d . . . .. ve nameyı amı o an ır eye ı e 

Kumandan, ansızın bır ıdareı or- . . it ·· ·· A d . . . . . . 1 mayısın yırmı a ıncı gunu, y mm 
fıye ılan ederek vazıyetı ıdare ve k .l t k el b" d b ı .. .. . on ı omc re a ar gar ın e u u -
hukmu altına almıştı. Hızmetlerden I K k.. k d d . . . . nan arapınar mev ıme a ar a 
çıkarılan Jandarmaların ckserısını .. d . 1 cı · 

. . .f 
1 

. gon crmış el' ı. 
buldurup getirtmış vazı e erme ge - T • • • 

çirtmişti. Kasaba dahilinde askeri Bu heyet, Teoharı Yorgıyadıs, . ~Iı-
dcvı iyeler gezdirmek suretile de te- hal Barutçu, Hac_ı Ap~st~l, Manısa!ı 
cavüz. sirkat ve cinayetledn öı.ünc lstelyo, Bropolo ıle Hurrıyet ve İtı
ge~mişti. la~.ın üç .k~d~man ~zguncusundan 

Bir gün, alayın ağırlıklarını Mu _. mute§ckkıl ıdı . Halb~kı, ne yapılan b~ı 
radeline taşıyan mekkare neferlerin· toplantıdan \"c kendı namlarına ven
den biri avdetinde kasabanın kena· len bu alçakça k:ırardan ve ne de da
rında bi

1

rkaç yerli 'Rum tarafından vct. te~cbbüsündcn Aydınlıların h~ -
tecavüze maruz kalmıştı. zavallının berı bılc yoktu ve olamazdı da. Çun
elinden silahı alınmıştı. Hftdiscyi ha-· kü, halkın büyük bir ekseriyeti yüz. 
her alan kıymetli kumandan, nasıl başı __ Giridli Faik, Fik~ ve mülazim 
yılmaz bir kahraman olduğunu, mu- Zekaı ve cşrafdan Ferı~ Be~lerle ar
hitine ve Ayvalı.Tın nankörlerine der- kadaşlarının, memleketı mudafaaya 
hal göstermişti. 

0 
matuf bir plan üzerinde çalıştıkları-

B
. b. . nı, eşraf arasında mevcud olan fır • 
ır za ıtine: k 1 k ·· ıı·d · kl k 
Ş. d. k. f 1 ·t t acı ı ·tan muteve ı sogu u ve _ ım ı, se ız ne er e gl , me ro· • . b. r·k· · b" 

l . h · h t f . ayrılıgı ızaleye ve ır ı ır ve ış ır-po ıt ancyı mu asara e ve ne erı - . •. . . _ .. 
l l 

· t . . t hgı temınıne ugraştıklarını bılı:yor me yapı an muame enın amırıne e- . • . . . .. 
bb.. d ı· l t t d. - · t kdi d ve sılaha sarılmak, ışgalcılerın uze -

şe us ve e a e e me ıgı a r e . . . .. 
tr 1.d. k ·h t. h nne atılmak ıçın bu hayırlı teşebbu-

me opo ı ı ararga a ge ır ve ap· .. t· .. b kl" 1 d 
t. 

sun ne ıcesını e ıyor ar ı. 
se 

Emrini ateş püskürür gibi vermiş- Yerli ekalli~~tlerle, hırslı ve hain 
ti. Emri alan kahraman zabit te, kıı-ıfırkacıların muştereken kararl1a:~~~~ 
mandanın dediğini yapmış, metropo- rıp. yap~ıkla~ı bu davet teşe~-~J~u 
lithaneyi sarmıştı. Metropolide, bir ive ışgalcı kıt alan~ın ~rmencıgı ış
kurşun tesiri yapan emrini tebliğ et- gal ve Aydın~ dogru ılerle~~kt~ ol
mişti. Vaziyetin tereddüde ve hele ı duklar1 ha~~m, .Aydın1ılar uzennde 
direnmeğe hiç te tahammülü olma- çok fen: bır tesır yapmış v~ herkese 
dığım gören metrepolid efendi fena yapacagını şaşırtmıştı. Şchırde, can 
halde telaşlanmış, fakat, emrin ifa- cana ve başbaşa mefhumunun pek 
sından başka da yapılacak bir iş ol- acı bir şekilde benzerini gösteren 
m.adığını derhal anlamıştı. Kuman- bir vaziyet ihdas etmişti. 
danın emrine baş eğmiş ve hemen Germenciği işgal eden kuvvetten 
icabedenleri çağırtarak arzusunu ye- başka, bir klsım kuvvetlerin de şi • 
rine getirmişti. mendiferle Aziziyeye gelmekte oldu· 

Bu hadise, kumandanın o zaman· ğu ve mecmuu bir fırkaya baliğ ol • 
da gösterdiği bu şiddet ve celadet duğu anlaşılan bu mühim kuvvetin 
derhal tesirini göstermişti. Ayvalı • Karapınarda toplanmakta bulundu -
ğm işgalini tesri ve teshil için gizli ğu haberi de, o gün öğleden sonra 
gizli çalışan şımarıklar birer tara • şayi oluverince, güzel Aydını kara 
fa çekilmiş, sinmişlerdi. Kasabada bir matem bürümüŞ, Aydınlıları da 
adi vak'alann bile arkası kesilmiş, yese ve ümidsizliğe düşürmüştü. 
asayiş .es~isinden mükemmel bir ha· Halk. gerçekten ruhi bir buhran için· 
le gelmışti. . . . . . de acı acı kıvranıyor, çaresizlik için-

.1~3? se~esı mayı.sının yırmıncı gU- de çırpınıyordu. Herkes, o günkü 
nU ıdi. Ali Bey ellı :ı-ıtıncı fırka ku- şartlar ve vasıtalarla şehrin uzun 
mandanının şu sualıne muhatab ol- .. dd t .. d f d.l · -· · t k 
nıuştu: ~u ~ mu a a~ ~ ı e~~ece~~nı .. ~-

El k t t h li h dır ediyor, şehnn ışgalını tabu goru-
yevm .ı aa ımzm a va azı • b" f h lk 
h kk dak. al~ t .. tl yorlardı. Fakat, muka ıl tara ın a 

rası :ı ın ı m uma ın sura e .. 
adına boyle alçakça kar§ılanmasını, 

iş' arı. 

Fırka 56 kumandanı 
llurrem 

şehre çağınlmasını bir türlü hazme
demiyor ve bu hareketi Türklüğün 

ince ince Berefine yakıştlramıyorlardı. 
Bu sual kumandanı r· d-1· f tl · ~ 

Milli 

d .. ·· d.. ·· t·· 1 · · ·cı alinden şere ı, mıı uı men aa erı uguruna 
uşun urmuş u. zmırın ı~g 

ayak altına aldırtmak istiyen bu nan· 
sonra, kolordu kumandan ve zabita- .. h 1 b h k t · t• k 

. . - . korlere ve e e u are e e 1§ ıra 
nına esır muamelesı yn.pıldıgını bılen h. . 

1
.•. . .. t H.. · t 

Al. B bu · t·fs k lı etınek ıssız ıgını gos eren urrıye 
ı ey ıs ı an ço mana ve 

imalı bulmuştu. Ayni zamanda Ay _ ve İtilafın o kara yüzlülerine lanet 
vahğm da işgaline hazırlanılmakta ler yağnırıvor, ağlıyor, bağınyorlar
olduğunu bildiği için, bu telgrafın, dı ve: 
mahza a.Iayının vaziyetini öğrenmek [Devamı nr] 

• 
Jimnastik Yapmaktan lstanbul Güreş Klü-

Çıkan iş b.. F ı · t G t• Sirkecide Ebussuud caddesinde Samsun-
Çorum otelinde misafir olaral< bulunan u a a 1 ye e e ç 1 
Şemail, bir haftadaııberi oturduğu odada, 
;abalılar jimnastik yapmaktadır. Otelin 
ktır:~ısındaki e\·de oturan dört çocuklu Mü
leyycn ı.sminde bir dul kadın da, bunu, 
kendisine işaret ediyor zannetmektedir. 

Evvelki gün de, Şemailin odasına, otel-
de oda komşusu terzi Celal gelmiş, Şemail 
yine bnzı hareketler yapmış, kadın da bu
nıı kendisine işaret ecliyor zannetmiş, bu j 
ırada, otelin altındaki kahvede oturan Mü , 

zeyyenin ahbablarından Nadir de işe karı-! 
ıp Şem.tili aşağıy .. çagırmış, iddiaya göre, 
hcı ikisine de hakarette bulunmuştur. 
Nadır hakaretten, Şemaille Ccliıl de ka

iına sarkıntılık suçundan mahkemeye vc
ilmişlerdir. 

Mahkemede, Şeınall, Nadir ve Müzeyyen 
birıbirlerile barışıp davalarından vazgeç -
mişler, fakat, Celal tecz.Jye t.ılcbinde ısraı· 

etmi:i, Nadirin Ce151e hakaret ettigi sabıt 

ı1lrı1uş \'e dört giin hapse mahküm olmuş-
tur. 

Bahçıvanın vurduğu 
Mustafa ölüm teh

likesini atlattı 
J\Te\'lanekapısı haricinde Ay:ı"!Dla ıne\•ld

ınde bahçn an Alinin, on dört yaşmdakı 
kızını kaçıran boğ korucusu Mustafayı • 
muhtelif yerlerinden ağırca yaraladıgını 

dün yazmıştık. Hiidisenın tahkikatına müd 
lciumumi mua\"inlerınden Orhan Köni el 
rnymuş, bahçıvan Ah ile kız.nın ifadeleri-

Sadull•h, lsmall Vefa, Seyfi Cenab gibi tanın
mıf gUret ld•r•cllerlnln ta,kll ettlklerl bu 
klUbUn muv•ff•k ol•c•O• muhakkaktır 

Eski Kumkapı klübönün s porcu ve idarecileri bir arada 

Güreş klübü adı altında faaliyette 
ıi almıştır. 

Tabibı adil Salih Haşim Sümer de yaralı bulunmak üzere birleşen, eski Kum-
Mustaltıyı hastahanede muayene ederek kapı ve Haliç klüpleri müessis ı ve gü
-ıhhi v;wyetini tesbit etıııiştır. Mustafa o- reşçileriııin pazar günü Kumkapı 

hım tehlikesini atlatmıştır. Halk Partisi binasındaki lokalinde 
San' •tklr Naşid in zev- bir kongre aktederek idare heyeti 
ceclnl çarpan SUley- intihabı ve bir gösteri ile klübün kti-
mamn muhaken-.eal şadı yapıldığını dün bildirmiştJk. 

Bırkaç gün evvel ı;anatkar Naşidin ka- Bugün tekmil muamelesi ikmal e· 
rısı Eınclın ıçinde 35 lira bulunan çanta- dilerek resmen faaliyete geçmiş bulu· 
sını biıisl kapaı:nk knçmış, bu suçtan maz nan güreş klübü İstanbul ve Türk ' 
nun olaı·ak yakalan;m 16 yaşında Kmmn 1 .• T -· · b' h · t·k 
uglu Süleyman dun Sultanahmed Birınci gureşçı ıgıne yen~ ır ız V~ 1~. ı a -
Sulh Ceza mahkemesine verllmıştir. Sı.i - met verecek yegane teşekkuldur. 
leyman, ~eyyar satıcılık yaptığını soyledık-ı Ayrı ayrı şerefli spor mazisine sa
ten sonra demiştir ki: hib, güreşin neşir ve tamiminde öna-
:- _Ben, gr>çen gün Mahmudp.ı~adan ~ - yak olmuş ecnebi memleketlerde Türk 

şagı ınerken yolda, kald!Iltnın dıblnde ıc;- r ·1 ••t 'b ff k. etler 
b b l. 1 k .. d.. ld şere ı e mu enası muva a ıy .çe eş tane eş ıra ı gor um ve a ım. .. .. .. .. . . 

Bu paradan bir tane beş liralığı bozdur- kazanan yuzumuzu ak eden bu ıkı 
dum. ött•beri alırken beni tanıynn \•e garez klübün tekmil elemanlarının birleşe
olan polis Hayri geldi: cParnyı nereden rek ayni gaye üzerinde yürümeler} 
buldun?~ dıye iızeriml aradı. Yakalayıp ka İstanbul ve Türk güreşçiliği için cid- 1Lf 

1 
k t 

1 
. . ' Ik 

1 ral,ola, oradnn da müduriyete yolladılnr. d b.. ..k k t u em e e ıarıcıne ı St"Ya ı 1>aD 
t ·ı H l d 1 1 en uyu azanç 11 • K k kı ·· b'· ü ·ı . · 4 ., ı·b Orada dövüp tazyik e tı er. azır ,ı ı' arı B. k . t'h l l . d·kt um apı u u g re~ı erı - ,. ga ı 

ıfndeyi, korl{arak lnızaladım. Yoksa, ben, ırço ıs ı a e er geçır 1 en son- ı -'· d t tm• ı ı· 
b .. b" 1 K k .1 H 1. o ari.Lh a\' e e ış t>r< ı ne böyle bır çanta kaptım,., ne de çantayı ra ugun ır eşen um apı ı e a ıç 

denize .ıttım. bir dünya şampiyonu, bir Avrupa güreşçilerden İnhisarlar levazım mü· 
füıkim Reşid, davayı, davacı Emelin ça- ikincisi birçok Balkan şampiyonu çı- dürü Talat, Sadullah, lsmail Vefa, 

ğırılarak dinlenilmesi ve Sı.ilcyııın.n'.n sa - kararak mazileri daha eski klüplerden A. Cankcılı, A. Gürkan, Haydar, 
bıknsı olup olmadıgının sorulması ıçın baş- . d T .. k ·· ·ı· -· h. t 
ka güne bırakmıştır. zıya e ur gureşçı ıgıne ızme e· Vehbi Emre, Seyfi, Cenab, Besim, 

Kadın kavgaaı den iki klübdü. Su yolcu Mehmed, Muhiddin Havlu-
Amelelik eden Mustafanın eski karısı Spor sahasında muvaffakiyetle cu, Servet güreş sporuna büyük hiz-

Ayşe ile ondan ayrıldıktan sonra evlendiği bruşbaşa giden spor ahlakına sahib bu metleri geçmiş glireş sahasından ye
Hav\·a sokakta karşılaşmışlar, biribirlerile klüblerin; çalışmalarına gelenler tişme kıymetli idarecilerdir. Gençler 
kavgny<ı tutuşmuşlar ve hakcırel etmişler- gençlerin sessiz sadasız idman yap - ve idarecilere muvaffakiyct, gayele
dir. 1ki kadının muhakemesine dün Sul- tıklarını görünce başlarında muallim rine vüsulde kolaylıklar dileriz. 
tanahmed birınci sulh ceza mahkemesinde' varmış hissine kapılırlardı. Dediko _ 
başlanmıştır. Ayse demiştir kı: _!duya karışmadan idarecilerinin gös- Eğitmen Kura~ talebeleri 

BiB"fifOliRlfı. 
MANiSA TARIHi 
Resimli Ay Matbaası • lstanbul 1939 • 

Fiyatı yazılı değll. 

Mahalli tetkiklere ait eserlerin çoğal.• 
ması irfanımız namına cidden iftihar ecU• 
lecek bir hfıdisedir. Biz burada, bugüne kil. 
dar çıkmış olanlarından, ilk fırsatta bab• 
sedeeeğiz. Bugün bunların en son intişaı' 
edeni olan cManisn Tarihit ni ele alalıJ'll· 

Maniı;a Halkevi yayınlarmın beşincisi o• 
larak basılan bu 128 sayfalık güzel eserin 
ınüellifleri Manisa Orta mektebi tarih rnH• 
allimıeri Çağatay Uluçay ve İbrahim GöJc· 
çen'dir. 
Manisanın çok eski bir mnzisi oıduil1 

halde zamanımıza intikal eden mevsuk fl'l8 

lümat oldukça azdır. Bunu göz önünde tu· 
tan müellifler eserleri hakkında şu ınah\i· 
yetkar güzel sözleri söylüyorlar: 

cBiz, ancak ManL~a şehrinin taı·ihine ali 
muhtelif eserlerde görebildiğimiz hadise 
\'e vesikaları aramakla \"e ~ehir içinde bU" 

lunan eski mimari esel"lerin Vf' kitabeleri0 

oldukları gibi tetkikile iktifa ettik. Bu l<ii• 
çük hizmetle, istikbalde Mnnisa ta1:ihi ü
zerinde e:aslı çalışmalara girisecck yurd· 
daşlarımıza naçiz bir kılavuzluk yapabil • 
dikse, bahtiyarız. Zaten yaptığınıız şeydeJl 
daha ileri ve büyü!{ bil- işe girişmenin ihti· 
sas ve iktidarımız haricinde bulundui,runu 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz.> 

Gayelerini sarahatle çizdiklerinden ınu• 
elliflcrin muvaffak olduklarını da biz ıca• 
rilerimize tebşir ederiz. 

Kitab iki kısma ayrılmıştır. 
Birinci kısımda Manisa, ikinci kısımda 

Manisanın tarihi hakkında malumat veril• 

1 
ınektedir. 

Bütiin bu malü:natın ne derece etraflı ol 

duğu buraya kaydettigimiz serlevhalardall 
kolayca anlaşılacak ve bu suretle eser hak· 
kında k,ırilerimiz de tam bir fikir edlnınil 
olacaklardır . 

Kısım : 1 - Manisa tarihine genel bir 
bakış - l\Ianisanın adı Ye kuruluşu - E
tiler devri - Yunanlılar devri - Lidyall• 
lar devri - İranlılar devri - iskender ve 
tskenderden sonra - Romalılar devri _. 
Bizanslılar devri - Saruhan oğulları _. 
Saruhan beyin istiktıili ve Manisanın zap· 
tı - Sıınıhan Bey de\ ri - Fahreddin 11-
yas Bey - Muz::ıffereddin İshak Bey -
11k Osmanlılar deni yahud ta fasıla fası· 
la - Hızır Şeyh devri - Saruhan memle· 
ketleri ve kaleleri - Saruhan oğullarına 
ait paralar - Osmanlılar devri - Kura 
Osman ogulları - İstiklal sava~ında Ma· 
nisa - İzmir Belediye Riyasetine - Hu· 
zuru samii sadarctpcnahiye - Makamı sa
darete - Huzuru samii viliiyetpcnahlye -
Huzuru illii mutasarrıfı ekremiye - Be
yanname - Osmanlı te~kilıitında Manisa
Manisa ~ehri - Manisa kalesi ve surları
l\fanisada saraylar ve bahçesi - Manisa ve 
gezinti yerleri - Ahali ve kıyafet. 

Kısım: 2 - Uyasbey mescidi - Ulucami 
ve medresesi - Eski Me\·levihnne - Kir
deci mescidi - Alibey camii - Çeşnig!r 
C'amii - Haci Yahya camii - h·aı paşn 
camii - Hatuniye camii - GökU:ıı;;lı ca • 
mii - Sultan camii ve Sultan hamamı -
İbrahim Çelebi C<lm.İi - Hiisrevağa camii 
ve h:ıınanıı - Lalnp:ı.~a camii - Alaybe.Y 
camii - Dilşikar cuınii - Nişancı paşa ca
mii - Revak Sultan türbesi - Vakvak 
tekkesi - Yar Hasanlar camii - Mura· 
diye camii - Ayni Ali camii - Sarabat 
camii - Kurşunlu mekteb - Arab Alanı 
camii - .l\tıınisada bulunan diger eski e
serler - Tekke \'e türbeler. 

- Mustafa ben[ın yirmi yıllık kocaın Hentbol m çı vapac•klar 
dır. Bu kadın kocamı elimden aldı, ka _ terdikleri yolda yürümeleri Türk ı Kitab ayni 7.anıanda yirmi yedi resim ve 
pattı. Mustafadan, on sekiz yaşında da bir sporuna büyük bir hizmettir. 3 aydanberi sporun muhtelif bir harita ile zenginleştirilmiştfr. Tam elli 
kızım \ardır. Saim, büyük Mustafa, Yaşar, Ve· branşları üzerinde ameli ve nazari eserden istifade edilerek hazırlanan cMa-

Tahkik edilınce, Ayşenin mahkeme ka- fik Bedri Ahmed ve genç güreşçi- gördükleri derslerle yeni beden ter- nisa Tarihi> ni yazdıkları için müellifleri 
nırile Mustafadan boşandığı ve Mustafanın ' . d ' M t f S t ,.,.. h d teb 
Havva ile evlendigi anlaşılmıştır. lerimız en us a a, erve , me me biyesi kanununun istediği gençlik ve bastırdığı için de Manisa Halkevini -
Şahidlerin dinlenmesi için dava başka Ali, Celal, Cemal, Fehmi, Mehmed, hareketini idare edecek şekilde yeti- rik ederiz. 

güne bırakılmıştır. Fehmi, Mehmed, Hasan, Şevki, Ke- şen beden terbiyesi ve spor eğitmen ===============~ 
fKl 88 il mal, Hasan Koç, Zühtü, Fahreddin, k ursu talebeleri beden terbiyesi EVLENME 

Evlenecekmiş fakat Kerim, Nedim, Ali, Şevket, Nuri, mükellefiyet kanununda yapılması 

1 ' İsa, Kamil ve daha birçok istidadlı mecburi olan at1etik mezayayı yük- J?ün İzmit ~elediye Evlenme D8!· 
parası 0 mayınca... 1 rin "Güreş klübü emri altln- seltici hendbol sporunun tamimi için resınde Haynye Özkorla gazetenuz 
Şeke~ci çı.~aklığı eden ~eko isminde bir ~:n~: ayni şekilde çal;şmaları bize bu hafta Fener - Beşiktaş maçından tertip heyetinden Bay Zekai Meralin 

genç bır muddet evvel nışanlanmış, cu - . . ak .. .. . nikahları yapılmıştır. Genç c:ıvliJete 
martesi günü de düğün yapılma!ll karar - yenı yenı yıldızlar da kazandırac • evvel Kadı.koy stadında otedenberı . . · 
ıa~tırılmıştır. Aleko, elbisesi olmadığı için, tır. bu sporla uğraşan Kuleli Askeri lise- saadetler dJlerız. 
düşünüp taşınmış, arkadaşlarından birin - Klübün idaresini üzerine alan eski lilerle bir maç yapacaktır. -•-
den muvakkaten bir elbise uydurmayı ta- · 
sarlamış ve yine :ıekercillk eden Lütfinin Maç aey,-ederken 
evine giderek demiştir ki: 

- Beni kardeşin Sabri gönderdi. Yeni y•r•l•Rdl 
elbisesile paltosunu istiyor. Verin, götüre- Süleymaniyede Devcoğlu yokuşunda ıı 

yim. numaralı evde oturan Kemal Viler, evvelki 
Lut!i de, kardeşi Sabrinin yeni elbise - gün Şeref stadında maç seyrederken Fe -

sile paltosunu Alekoya vermiştir. . . nerbahçelilerin Topkapıya gol atmasından 
Aleko bunları aldıktan sonra, elbıseyı . k zıplamtş yere dücerek başından . d B t "t" sevınere , .. 

giymış, Paltoyu a a pazarına go ure - yaralanmış, hastahaneye kaldırılmıştır. 
rek sekiz liraya rehine koymuş, bu parayı 
da atıp, düğünde harçlık etmiştir. Y•ngın mı çıkaracaktl? 

Kazlıçeşmede oturan Rıdvanı, Ayvansa
rayda aşçı çıraklığı eden 14 yaşında Sabit 
bir alacak meselesinden bıçakla el1nden ya 
ralamış, yakalanarak tahkikata başlanmış
tır. 

K•vga 
Pangaltıda Şafak sokağında oturan Na-

TE ŞE KK -O R 

Yirmi senedenberi çekmekte oldu
ğum hastalığımı teşhis ederek ame-
liyet yapmak suretile beni m'ttla'W 
ölümden kurtaran Çanakk ale Askeri 
hastahanesi bevliye mütehassısı Ke
m al Çağlar'a teşekkür ve minnetle • 
rimi sunarım. 

Diğer taraftan, Lut!inin kardeşi Sabri Asmalımescidde Viyana birahanesi üze- den biribirlerile kavga etmişler, Azime Na-
eve gelince elbisesile paltosunun Aleko ta- rinde oturan 30 yaşlarında Ömer oğlu Meh di b 

dire ile komşusu Azime geçimsizlik yüzün-
Çanakkale Yenicesi Telgraf şefi 

Nuri 

rafından hile ile alındığını öğrenmiş, po- reyi dövüp sopa ile aşından ağırca ya-
medin Şehir tiyatrosu merdiveninin başına 

..... 
ÖLÜM lise müracaat etmiştir. Aleko yakalanmış, k d kag~ıdları tutuşturduğu görülmüş 

·u f t · d · dl' ilın" oy ugu ' s~çunu ı ra e mış, un a ıyeye ver ış- kiıgıdları söndürülıııiiş, l\Iehmed yakalana-
tir. Mahkemede sorulan suale cevaben, A- . k t hk"knta başlanmıctır. .. 1 . t" ra a ı v leko, şunları soy emış ı.r: 

- Düğün yapacaktım. Elbisem ve pa - Duv•rllan dUftU 
ram yoktu. fş de kararlaştırılmıştı. DüşUn 'O'sld.ıdarda Açıkturbe sok .. ğında oturan 
düm, taşındım. Nazım arkadaşlarıma ge- 18 yaşında Mehmecl evvelki gün, Şeref sta 
çer, gidip ~Cı~de~ ka.rdeş.:;.~:ı .. ~bisesile dında parasız olarak maç seyretmek üzere 
paltosunu hılc ~le ıstedı~. ~gun en son- Ç1Iagan sarayının 7 metre yüksekliğindeki 
ra, paltoyu rehinden, elbıs~yı sırtımdan çı duvarı üzerine çıkmıs, ayağı kayarak dü-
k k d·1 · ccektım arıp en 1 erme ver · ·· - surette yarafanmıştır. Mehmed 

h k h.d lb' için başka g·· şup agır ' Mu a eme, sa 1 ce 1
• une Beyoğlu hastahane.,inc kaldırılmıştır. 

bırakılmı~tır. 

Tr•mvayd•n dUftU 
Dün sabah saat 8,50 de Edirnekapı-Sir -

kecl seferini yapan 2751 numaralı tramvay 
dan atlarken yere düşilp bayılan Rıdvan 
kızı Şükran tedavi altına alınmı~tır. 

Otomobil çar pb 
tlsküdardn oturan Pakize dün köprü ü

zerinden geçerken ı;oför Necatinin idare
sındeki 1601 numaralı otomobil carparak 

yaralnmışt.ır. 

ralamıııtır. Yaralı Nadire Beyoğlu hasta . 
hanesine kaldırılmış, Azime yakalanmıştır. 

Eski Tahrir Komisyonu reisi ve 

Tanınmıf bir doktor öldU elyevın Belediye. Te~.z~~ İşleri am
bar memuru Selim Buyukçamlıcanm 

tzmir, 7 (Hususi) - tzmiıin tanırunıs ve General Ramiz'in gelini Fatma 
doktorlarından Raınih Sayla diln vefat et- Meliha uzun müddettenberi müptela 
miştir. Müteveffa Parti idare heyeti aza- olduğu rahatsızlığından kurtulamı

lığında bulunmuş ve kendisini muhitine yarak rahmeti rahmana kavuşmuş· 
sevdirmiıı bir zattı. Vefatı kendisini seven- tur. Cenazesi Üsküdarda B:ı.ğlarbaşı 
lel'i müteessir etmiştir. Vefatı 1zmir muhi- Tophancoğlu caddesinde 4 numa • 
tinde derin akisler yapmı~tır. ralı hanesinden bugiin saat on bu .. 

Raf•hlye Kaymak•mh§ı ç~ta kaldırılarak Üsküdar Yenica
Refahiye, r (Hususi) - Eski Se!erihl- mii şerif de namazı badeleda Üsküdar 

sar kayınakanu bay Cevdet Çanka Refahi- şehitliğine defnedilecektir. Arzu e • 
ye kazuı kaymak.amlıiuıa tayin edilmi~tir. denlerin gelmesi rica olunur. 



~ ILKDŞRlN 1939 YENi- SABAll" 
m 

RSOVANIN ON GÜNLER. 
Kahramanlık Tarihinde Şerefli 
Bir Mevki Alan Harbin T afsilitı 

- 'Oç saattir memnun bulunuyordunuz? 
- Niçin olmıyayı.m? .. 
- :h'akat, §İmdi!. 
- Şimdi de keder duyıırım beyefendi .. 
- Asıl keder duyacağınız zaman şimdi 

0lınıyacaktı ... 
D<?yince, mabeynci büsbOtün §aşkına dön 

atıüştü. Halil bey nekadar da efendisinin a
leyhinde \'e aksine olarnk söz söylüyordu. 
~u. adeta küstahlıktı ve efendisfoe karşı 
&clmcktı. 

Fahri beyin sabrı tültendi. Saray terbl
)eııı bozuldu. Bu cüretkArlığa karşı koy
inak ltızımdı. KaşlDnnı çatarak Halil beye 
hitaben: 

- Beyefendi, zatıl'ılilcri clendimizin mnğ 
lCıp olmalarını mı arzu ediyorsunuz? 

- Haşa; ne münasebet?. 

. - Neden güreşin iptldasındanberl efen -
dırrıızın aleyhinde idnrei kell'ım ediyorsu -
nuı.7 

- Gür~i yanlış bir durwnla tuttuğu i
tin ... 

- Ne yaptılar ki?. 
~- Ne yapacaklar ki daha? .. Arnavutoğ.lu 

~reşı efendimize yaptırdı ve yordu. Ken
'44lli dinlendirerek güttştl. Görmüyor mu
•unuz, c!endimiz yoruldu 

- Evet, hakikaten böyle ... 
- Bakınız, Arnavutoğlunda yorgunluk 

var mı? 
- Hayır ... Şimdi ne olacak? 
- ı~ fena ... Görmüyor musunuz? Uç sa-

at sonra hücuma geçti. 
- Demek onun için bir elde erendimizi 

altına aldı. 

·- Elbette beyefendi. 
- Tehlikeli mi görüyorsunuz \·aziyetl 

beyefendi? 
- Tehlikeli de !Af mı?. 
- Affedersiniz beyefendi, güreşi anla -

madığım için size biraz gücenmiljtim. Tek
rar, tekrar affınızı rica ederim. 

- Estağfirullah ... 
- Güreş başlnmudan ve efendimizle zl-

tıalilerl meydana gelmeden evvel Arna -
vutoğlu demlen bu herife sıkı tutmamasını 
efendimize hürmette kusur etmemesini ten 
bih eylemiştim. Kafir herif dinlemiyor ki? 

- Burası er meydanıdır ... Efendimiz de 
istemez böyle şeyleri ... 

- Evet runmn, görüyorsunuz vaziyeti ... 
- Eh! .. Efendimizde kabahat, idare e -

demedi mi güreşi? .. 
Diyerek yavaştan ve fısıldar gibi konu -

&Urlnrken bir va.n~ da gilr~i seyrediyor-
' 

·SULTAM AZİZ ~ 
NAJIL PEHLiVAH ouu? 

No: as 
lardı. Arnavutoğlu, veliahdi bastırır bas -
tırmaz, kurdk;ıpanına taktı. Altmış altı ok
knlık gövdesile yüz otuz okkalık h:ısmını 
m~ınevra ile kapana keçirmişti. 

Fakat; Arnavutoglu, öyle kapanla filan 
veliahdi yenemeıdi. Çiıinkü;·bu gibi oyun
lar bilhassa ağırlık oyunları idi. 

Arnavutoğlu, hasmını mağlüp etmek i
çin kurdkapanı oyununu almamıştı. Mak
sadı bu gibi biçimsiz \'e yorgunluk "'erecek 

YAZAN: M. Sami K ARAYEL 

Nihayet; Aziz efendi oyundan kurtuldu. 
Lakin, iyiden iyiye bilik bir hale gelmişti. 
Gı;n·ş tekrar ayakta başladı. 

Hücumlar hep Arna\•utoğlu tarafından o
lı.ıyordu. Aziz efendi, arada sırada hücuma 
gcçclıillyordu. 

Fakat; güre~in dördüncü saatine kadar, 
yani Amavutoğlunun hilcuma geçtiği za
mandan ıtibaren, Aziz elendi belki be~ nltı 
kere alta düşüp kalkıııı~tı. 

oyunlarla daha ziyade hasmını yormaktı. Arnavutoğlunun maksadı bir an evvel 
Nitekim; kurdkapanına giren Arnavutoğ- hasmını mağlllp etmekti. Lakin, ne de olsa 

lu, hasmının kolunu içden kaparak büktü. çok knvi olan Aziz efendiyi yorulmuş dahi 
ve gırtlaklamağa başladı. Müthiş ve bun- olsa öyle kolay kolay mağlQp etmek ınüın
rlznne mücadele oluyordu. Bu boğu~a on kün değildi. 
beş dakika kadar devamlı bir surette sür- Vellahd, kesildiğini ve hasmının hucuma 
dil. kalkıp göz açtırmadılını gördtikçe sinirin-

sihife : 5 

den kendini yiyordu. Yapmış olduğu taktik Yani, gözlerile ifadf'l meram ey1emişU. 

hatayı pek güze] anlamıştı. Fakat, ne yap- Ham bey şimdi musterihti. Arnavutoğlunun 
sın i:,ı işden geçmİıi bu1urıuyordu. <>!en1~1ıJ müdafaa güreşinde mııj!Jllp ede-

Veliahd, bu sefer de Arnavutoglunu mağ miyeceğlne kani idi. 
ıı;p edemiyeceğirıi anladı. Hiç olmazsa hasj Eger, hOcumda olmu;ı olsaydı, beliti, Ar
nıına mağlüp düşmemek için canını di:ıine ııavutoğlu, bir taraftan efendisini kaptırn-
takarak kendisini korumak Hizmdı. . bilirci. 

Ve, hakikaten mağlUp olmamak için mü- Arr m·utoğlu, hücum üzerine hücum edi-
daf:ıa vaziyetine geçmişti. Güreşi uzatıp yeırdu. Güreş manevralarının envnını tat-
berabere kalmaktan bıışka çare yoktu. blk ediyordu. 
Arna\'utoğlunun, veliahdi ayaktan ve alt Fa1'at; vellahdi bir çok mağlup edebile

tan hırpaladığını gören ve. olduğu yerde eek vaziyete getirdiği halde muva!fak o
kanı kuruyan mabeyne! Fahri bey ne di- lamıyordu. 

yeceğini şaşırmıştı. Efendisi dakika geçmi- ;·,'fabeynci Fahri bey, kanı kuçmış ellerini 
yor, hasmının allına düşüyordu. uğuşturup duruyor ve Allahından niyaz c-

Hem, saygısız Amn\'utoğlu, efendisini <liyordı;.: 

nasıl da yere çarpıyordu. Elinden gelse bu - Allahım, e!endimlzi mıığlObiyettcn 

herifi saraydan kapı dışarı ederdi. koru ... 
Halil bey; efendisinin müdafaaya geçti- Bir nralık, titrek bir ccla ile Halil beye 

ğine scvinml§ti. Ne de olsa vaktinden sonra yalvarır gibi sordu: 
da olsa müdafaaya ge~mek hayırlı olmuştu. _ Bcyc!endi ne olacak dersin? 

Ya, veliahd lnicuınlarında devam etmiş - Korkmayınz, şimdi iyidir vaziyet ... 
olsaydı, ne olacaktı? .. Halil bey, efendisinin - Aman ne diyorsunuz? Görmüyor mu-
yanlış taktik yaparak bu hale düştüğünü sunuz neler yapıyor efendimize? 
yakinen anladığını hisscbnişti. - Bunların kıymeti yok .. 

Hattfı; bir aralık çırpınarak hasmının ü-
zerine gelirken Hnlil beyin yU:ziine manidar - Efenıiirniz, $imdi müdafaada ... dedi. 
manirlar bakmı~iı. ( Devamı var) 
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-Vm-
Etrafma halka olmuş, ihtiyar dok- kenAmerikadaki oğluma nişanladım, E rciyeş Dag" 1 

torun meraklı hayatını dinlemeye ve onun için bu ana kadar onu bin bir ' Kış Sporları 
için Hazırlanıyor 

Ertesi sabah, erkenden Hale bahçeye in
dı. Mehmed henüz gelmemışti. Difer şo -
for, İbrahim, her taı afın-o pınl pırıl yanan 
otomoblllerı gc-tınnişti. 

nuşuyoı·um. Demek bana bukadar as bit' 
kıymet veriyorsunuz? 

- Fakat, yavrum, sem herhanıcı bır _. 
likeden kurtarmak için, icabında b 
sen etimi feda edect'ğımi pekala bilı.rslO' 
Yoksa, Halesız ben ne yapaı ım? Hep _. 
için değil mi ki zengın olmayı ı tedim· 

hazırlanmıştık. Oldukça yaşlı fakat itina Üe büyüttüm. Yaptığım bu ka
hossohbet bir adamdı. Beyaz saçlan, dar iyilıkleri unutur nişanını bozma- ı 

el'an ilım ve fennın ışıklan parlıyan ğa kalkarsa ona layık olan ismi sen 1 
siyah gözleri, senelerin derin çizgiler benden daha iyi verebilirsin. 
bıraktığı yüzüne çok amma pek çok Bu sözlcrile bana bunca sene lir 

-
lbrnhım. otoınobılıml, dlin gece siz mi 

tcnuzledinız? 

Adam, genç kıza do&ru başını çe\'irerek: 
- Yorgun bir arkadaşa yardım etmekle 

kııbahat i'jlemediğimi zannediyorum, dedi. 

- Tamam, tanıdıf:ım bınıı.i \ar. O IA 
be-nim hnkkımda ayni kıymeti bıçti. 

Ve Hale sukutu huyale uğramış bir u• 
'ırla ilave etti: - Fakat bir faı k varta 1 

dam, kendi ser\ etini dcğıl, bır b114ka1ı11ıııl 
k ni ele alarak bu kıymete paha bıçti. 

yarasıyordu. Hayatını bir an evvel yaptığı iyiliği hatırlatmak istiyordu. 
anlatması için benden başka sabır - Verecek hiçbir cevab bulamadım ve 
eınzlanan yok gibi idi. Öyle ya, öbür sustum. Yemekte çok dalgın durıı -
dinleyıcıler için, uzunca sürerek bir yordum. Nesrin yüzüme bakıyor uğ
mevzu üzerinde durmaktansa biraz radığım değişikliğin sebebini çözmeye 
gevezelik etmek, dedikodu yapmak, çalışıyordu. Fakat ben onun yiizüne 
sinema havadisleri vermek daha fay- bıle bakmak cesaretini kendimde bu
dalı bır şey olurdu onlara! Amma lamıyor, bu ane kadar bana haşka 
bana göre öyle mı ya, hiç te değıl, bir insanın malı olduğundan b-ıhset
yenı bır bıkaye mevzuu bulduğum - meyişine şaşıyordum. M~dem nişanlı 

dan pek memnundum. Doktorun me- idı de neden bana karşı yakınlık bes
raklı hayatı \e bu ana kadar onu be- ledi. Ve beni yıllarca ümide düşür -
kir bırakan sebeb ne idi acaba? Biraz dlı. O gece erkenden hiç kimseye bir 
sonra kendi dudaklanndan döklı - şey söylemeden hatta piyano çalmak
lecek itirafı ben çoktan keşfetmiş - la meşgul olan Nesrine bile veda et
tim bile, herhalde bir gönül macerası meden ~ıkıp gittim. Ertesi günü Al
iyi bir sonuca bağlanmamasından ö- manyaya hareket emrim geldi. An -
türü. bütün hayatını yalnız geçirme- cak 3 - 4 gün sonra muhakkak hare-
19 mecbur etmişti doktoru. Fakat ket etmem lizımdı. Doğru köşke git
anlatacağı nasıl bir macera olabilir- tim, her §eyi Nesrine anlatmak için. 
dl, sualinin cevabını ihtiyar doktor Fakat ycngesile beraber çarşıya git
-aanki beynimin içindeki mücadele- mişlcr, göremedim, Emin amcaya 

· sezmiş gıbi- gülerek verdi, yani veda edip, yengeye de kısa bir mek-
ladı anlatmaya.. tupla gideceğimi bildirdim, ve hemen 

- Çok küçük yaşta anasız veba- hareket edeceğimi söyliyerek köşk
_basız kalan beni, uzak akrabalardan ten çıktını, bir daha uğramamak ü-

. emekli sübay bUyütmUştU. Ken - zere. Pansiyona geldiğim zaman a -
diaıne amca diye hitab ettiğim sübay detA sersemlemi3tim. Nesrini görme
l>&bamın amcasının damadı idi. Ve mek bütün plinlarımı altüst etmiş
fakat ben kendisini bir baba kadar ti. Halbuki ben onu bugün kaçıracak 
"'8Verdim. O da severdi beni çok. Mek 2 gün sonra beraber Avrupaya götil-

tatilini onlarda geçirirdim. Haf- recektim. Son bir çare olarak ona 
başı gelsin tatil olsun diye dört kısa bir mektup yazdım ve iki gün 

pıe beklerdim. Tatili deli gibi bek- sonra Sirkeciye söylediğim yere nü -
lememin sebebi: Emin amcamın ölen fus kağıdı ile beraber evden kaçıp 
.kardeşmin kw Nesrine &şık olmam- gelmesini yazdım ve her şeyi de açık 
dandı. lkiıniz de öksüz olduğumuz - açık anlattım. Öyle dalgındım ki ya

dan birıbırimizi ~k çabuk anlamış- zılarım çarpık çurpuk ifadelerim yan 
tık. Nesrin daha 15 yaşında idi. Sim- yanlış yarı doğru olmuştu. Acele zar
aiyah saçlan pml pırıl yanar, uta - fı kapadım ayak üstü bin bir düşün
mnca yanakları ale\r gibi olurdu. Kü- celer içinde zarfın üzerini yazdım ve 
çücük yıizünde biribirine tezad teşkil elimle attım postaya. 
eden güzellikler göze çarpardı. İnce- Aradan iki gUn geçti cevap gelme
cik simsiyah kaşlarının altında koyu di, gideceğim gün tren kalkacağına 
kirpiklerin gölgelediği bal renkli göz- kadar bekledim onu ne gelen nldu ne 
lerı daima yaşlı gibi parladı. Velha- giden. Artık ümidimi kestim ve elem 
sıI güzeldi, hem de fevkalide güzel. ile hicranı gönlüme damla damla ein-

Tam 3 sene hiç eksilmiyen heye • direrek aynldım lstanbuldan. Yapa
canlanmızla sevdik biribirimizi, ni- yalnız çıktım o gurbet yollarına. Ara
hayet doktor oldum. Hayatını kazan dan bir buçuk ay geçmişti. Hastaha
mış, münevver bir insan sıfatiyle, ne adresime kalın bir zarf geldi. 1s -
istikbalden aldığım cesaretle Nesrini tanbul damgalı zarfı ellerimin titre
istedim dayısından. Hiç unutmam o mesinden açamıyordum bir türlü. Ve 

gün\l. Emin amca ile her vakitki gibi ne kadar haklı imişim. Karşılaştığım 
neşeli neşeli konuşuyorduk. Dereden manzara beni sersem etmişti. O anda 
tepeden epeyce konuştuktan sonra deli olniadığıma el'an pşanm. Büyük 
ben meseleyi açtım. zarfın içinden lstanbulda iken Nes-

- Amcacığım, dedim. Benim ne rine yolladığım mektup üzeri adres 
karakterde bir adam olduğumu siz yazılniaktan okunmaz bir hale gel
çok iyi bilirsiniz. Lüzumsuz sözlerle miş. Erenköy yerine Erzurum yazan 
~ ağntmak istemem ve mak- kendimi ilk defa aptal diye isimledim. 
gdımı hemen bir iki sözle bitirmek Yapbğım sersemliği tamir etmek 
iaterim. Eğer müsaade ederseniz kasdile Nesrine hemen bir mektup 
Nesrinle evlenmek istiyorum, ona iyi yolladım. Fakat çok geç kalniı.şım. 

bir eş olacağundim hiç ttlphe eı:.uıe 20 gUn sonra mektup geri geldi al -
yiniz. Fakat bu i§in bir an evvel hal- tında ıu iki satır illvesile "Evden 
)edilmesi ve hemen nipnlanmamız çıktılar, gittikleri yeri bilmiyoruz,. 
limndlr, zira haftaya Alınan.yaya yazının Emin amcaya ait olduğunu 

hareket etmek mecburiyetindey·rn, derhal anladım ve bir daha bo§ yere 
hemen nipnlanır ve nikihJanma111 · yazmak zahmetinde bile bulunmıya
• da halledersek Nesrini beraber ... cağıma söz verdim, demek ki mektup 
Daha sözümü bitirmemiştim, Emin onun elliıe geçmiyordu, ne lüzumu 
amca adeti. azarlar gibi sert bir ses- vardı artık ... 
le: Aradan seneler geçti. Bir gün has-

- Hayır, dedi. Olamaz. Maalesef tahaneye ağır bir hasta getirildi. Onu 
Nearinle evlenmenU.e muvafakat ede- karpmda bitkin bir halde görünce 
miyeceğlm. Zira ODU ben ti küçük - duydujum &CUUD azablle ağladun 

Evet, biraz evvel medrese arkadaşını bilA- car llılehmed Alinin yardunlle geldiii ;rere 
merhamet öldürmfiltü amma hocasına da ıönderildi ve orad• kızanlar tarafından a
ayni 1971 reva ıömıesine ihtimal verile - ta blndlrılerek uzakıa,tırıldı. 
mezdi. Mahmud beyin ledid mudahalesi olma -

Fakat ilte, bel bıçalı toprakta derin, de- saydı yerde yatan sarık adedi çoktan ikıye 
rın çiqikr &Çl)'Ql"du. Bunun bqka manası çıkmlftı. 
yoktu. GAvur 1mam Müderris Hüseyin e- (Not: - Boladaıun Yıkık k67il nüfusun-
fendi7i de 6ld0.recekti. da mukayyed olan Yörilkbeyi Mahmud bey 

Anawn 7Waelen bir .., hocanın llkır- hl1' aajdır; meşrut.17etten sonra ıöçebeli
dısını yanda bıraktınnlJlı. Bu .. Mah - il bırakarak Esme clhetlerinde tavattun 
mud beyin ~: etmiftir.) ... 

- Ali Molla, Ali Molla!. Eteiindeldleri Hocanın avdetlle yayılan bu vakadan 
yere dök; çok fena bomfUruz. . sonra Jandarmanın takibi fiddetlendirildi. 

Ali Molla 1.17kudan U7Ullr 11bl ailldndi; Glvur lmam çetesinin bulunabileceli mın
&öılerinl Mahmud be7e dikerek cevab ver- takalar ıecell, ıündilzlQ taranıyor, fakat 
eli : çetenin izine teaadQf olunmu7Ql'du. Taklb 

- Bolıııpııuz da ne olur?· mtıtrezekd Unak ve bavallainde dolaşır-
- Bozutunak bu olur lıte... larken DenlzU havallalnde bir cinayet olu-
Vabmud tı.., bunu .07lemekle beraber JOl'i vakadan bir müddet sonra çete Afyon 

Olvur imamı .ıwı altına almJltı. Bi9 bir karahiaar bavallsinde ıörünüyordu. Cina
.-Ydea babtd o1ml7u müderm Hille7in ,.un Glvur imam tarafından lrtiltlb edil
efendi boca l8e bu 1DUZal'a1'l ha)'l'et ve c:Uli muh•khktı; fakat bukadar mesafe bu 
bqfetle 1Qftdboı4u. • derece ima bir aman tçlnde nasıl katedi-

Mabmud btıJ llrllr llbl bqkırdı; leblllrdi; mütrezel• buna pp70l'du. Hal-
- Boca!. DlDI. cll7lalıM a.; kallr. bu- buki Glvur imam taktillnl hiç dellltlrme

radan cabak ımılrJ•ı .. Taleben oUcak mitti: !Mır ciu7eU milteüfb vaka mabal
Moıı.. ana da Jaımall tMedQw... llDdm inanıJnu7acak kadU' maldaimakta 
lahllı ..._ bltldn lııir Mı. aeJnaı,tL Ka- berdevamdı. 

Anadolunun ortasında 7\ikRk Blpnı &6klmevslmden itibaren kış sporlar.na başla
lere kadar uzatan ErciyeJte kız yaz kar nılmaaı için hazırlıklar yapılmaktadır. 

eksik olmaz. Yazın kızcın sıcaklarından Sporlar bu sene Zincirdere, Talas, Rep. -
bunalanlan göjtsünde tophyarak serin ve diyede yapılacak, sporculann nahiye \'e 
temiz hava, soğuk sularile serinleten Er- köylerde sıtınmalan iş! de temin edile -
clyeften yazın istifade edildiii ıibi kışın da cektir. Gelecek sene Erci.Telin güzel yay
kıs sporları yapalması için çalı$ılmakladır. lalarından biri olan Tekirin münasib bir 

Bursada iken Uludatda yapılan sporla- yerinde kış sporları için bir sıtınak yapı
nn ehemmiyet .,,.e gelen seyyahlarla fehrln lacaktır. 

iktısadiyatında bile tesir yaptıjını gören Her iade hızla ilerlıyen Kayserimizde 
vallrruz ,ehrimize geldiklerinde kış spor- Ercl:reşte yapılank kış sporlarının da rat
lannın Ercıyeş sırtlarında daha iyi yapıla- bet ıörettk ilerliyecetl tahmin edilmekte
bilecetinı &orerek tertibat ahnııtır. Bu dir. 

Buhran Tütün Piyasası üzerine 
Müessir Dlmıyacak 

- Anlaşıldı. Mehmede yardım etmekle 
iyi ettiniz. Fakat babam, arkadaşınıza \"er
miş olduğu paradan mahrum kalmamasını 
istiyor. 

- Bu biraz guç gıbl. 
- Hiç te degil, babam, Mehmede vadet-

tiği para kadarını sıze de veriyor, fakat şo
förumden de öteki paraları almamak şartıle 
veriyor. Onun ıçın arkadaşınız gelince, ba-

1 .>amın bu işı hallettiğınl söyleyın ve vere
ceği parayı almayın. 

- Fakat küçük hanım, buna na ıl te -
şekkür edeceğımi .. 

- Babamın eli açık, iyilik yapmasını se
ven bir kımse olduğunu hatırınızdan çı -
karmayın, o evinde çabştırdıtı herkesin 
rahat ve mesut yaşamasını istiyor. 

Şoför katiyetle: - öyle, ben pederiniz 
gibi bir efendiye az hizmet ettim. Kendısi 
çok başka, dedi. 

- Söylediklerinizi babama bıldireceğim. 
Efendilerle hizmetkarların yekdıgerlerine 
karşı besledikleri hisleri miıtekabllen bil· 
meleri lazımdır. 

Genç kız, neşeli bir tavırla uzaklaştı. 
- Baba, kızınız içeri ıirebilir mı? 
Hale, babasının çalışma. odasının kapı-

5ından bafını sokmuş, sesleniyordu. Kon • 
ı;er\'a tuccan, yüzunu kızına doifu çevire
rek: - Gel ya\•rum, böyle ziyaretlerine A
deta hasretim. 
deta hastttim. Aylar var ki seni odamda 
hiç ıormedım, dedi. 

Genç kız, Galib beyin yanındaki koltu
ga ıömlilere.k cevab verdi: - Size darıldım 
baba. 

- Neden? Bır teY mi yaptım? 
- Bana karşı değil amma, diln ıece 

Mehmede hiç te iyi bır muamelede bulun-
madınız. 

- Anlamadım? 

- Ya, peki bu adam da kım? 
Galib bey derhnl bır baba gıbi du~ıı~ 

rek, bl! adamın kızının mu takbel na;r•· 
arkada:ıı olabileceğınl aklından geçırdi, ~ 
kat genç kız başını llıynrnk cevab ver-

- Haklki kıymetini nnlıyamıyacaıuu" 
bırisı Mumkün mertebe can sıkan bir kidl• 
e... Fakat bwıa rağmen çok terbiyeli .,. 
kıbar, tıpkı sızın gıbı d.ışünüyor. 

Kızının, bu sekılde konusmasınd n artJI' 
canı sıkılmağa başlıyan Galib t>ey: 

- Öyle ise mukemmel, yalnız degaırd" 
şlın, dedi. Ve şımdi ya\fuın, şimdi ~ 
yalnız bırakman ldzım. Seninle biraz, ~ 
vczelik ettik, artık mektuplarımı olcuyll " 
yım. 

- Peki Mehmed ne olacak? 
- Anlaştık ya, vlıdettıiim paradan t' 

lasını vereceiim. 
Hale babasının b07nuna sarılarak Jcır" 

!ağına bir şeyler fısıldamala başladı. o.ıJll 
bey, itiraz etmek istiyor, fakat kızı bir tOt 
lü adamcağızı bırakmıyordu. 
Nıhayet, boynunu saran ellerden kur" 

tularak kwna daha iyi bakmak için seı-· 
lüğünli çıkardı ve: 

- Hll)"di bakalım, söyledıklerini ta " 
marnla, blliyorwn. ıstediklmnl yapmadllt
ça, rahat edecetim yok, diye soylendi· 

- :ı,te, aleyhimde bir müddet atıp llJ&
tuktan ve kendisini de medhettik.ten .-., 
kıymetini tam manasile ölçmete muvall .. 
olduiunuzdan dolayı aylıeını iki yuz lirr' 
ya çıkardığınızı slJyllyeceksiniz. 

Galib bey yerinden sıçradı: 
- Ne dedin? 
- tkl yuz lira. 
- Aklını mı şaşırdın Hale? 
- Eitt az görGyorsanız bu miktarı fas• - Caııını sıktınız ! 

· 1 • k Ialaştırın. 
- Yok yavrum, bı " ıs sen... - Fakat kızım, hiçbir 50fönin böyle bit 
- Benı bır kenara bırakın, bir patronun 

böyle b"r hareketi.. ilcret aldıiı yok ki. 

B • A • '- l r' • Mı" b t - Oh babacığım, affedersinız, arkadar 
ır merıRa ı r ırma u avaa Q - Hatırlıyanuyorum. ianmdan bazıları evdeki şoforlerine f-

.,, - Hatırlarsınız: Siz, ona yirmi lira ver-

Mı clı Ş l
• h 1 r J. • dıniz. bahşiş \eriyorlar. Halbukı Mehmcd ben -

BQJt/adı, a ariJ U ZQ atı I" eraı - Bu sabah lbrahlme de ayni /şeyi yap- den bir şey almıyor. Sonra otomobılimle 6-
T tekini berikini taşıtmıyorum. O vakıt. yın• 

mıyacak mı idik?. 

tzm!r, 7 (Husu ı) - T ltün piyasası ha- riınizin muhtelif mıntakalarda yaptıgı tet
zırlıkl rına hummalı f liycUe d \ m o - ,kiklcıi ifade eden raporlardan anlaşılmış
lunmaktad r. Bazı mıntakalarda tütün bal- tır. Kalite ıtıbarile yukselmekte devam e
yalarının tamamen ha ır bulunduğu, bu- den Turk tutunlenne, öyle tahmın ederım 
na mukabıl bazı mmtakalarda da hazırlık- kı, Amenka pıyasalarında a16ka artmakta 
ların b n z geri oldugu anı ılmaktadır. devam edecektir. 

Amerıkalıların kanaatine ıöre tutun pı- Cıh n tiltun rekoltesınde her ne kadar 
ya mm ay sonund:ın evvel açılm:ısı müş- fazlalık \arsa da bunlar aşagı kalıte tu -
kül \ e belki de ımkansızdır. Muhtelif se- tunleı· ıçındır. tyi tutun yetiştiren Turki
bebler, erken kemale eı en tutunlerin balya ye ve onun yıınmda Yunan! t<ın ve Bulga
' esaır i lerini geciktirmıştir. rist n tutunleri ragbettedır. Bu ragbet, de-
Adının yazılma ını istemıyen bır şirket "am edecektir. 

mümessılınin , erdıği izahat aoyledır: Bana, Amerikan ku npanyalaı ının Ege 
_ En iyı şark tutunlerıni yetıştıren Ege ınıntaka ından \ e Samsundan mübayaat 

mmtaka ında bu sene de tutun mahsulu- miktarlarını soruyorsunuz. Şunu tebaru:ı 

nun musait \azıyette bulunduğu, eksperle- ettirmekten fayda gorurum kı, hiçbır A
---m.!!'!!!'~""!"!" ...... ---.""""!!!'~~~'!!!'!!!'!~ merikalı fırma, diitt raklb firmaların mü
Simsiyah saçlan aklarla dolniuş par- bayaa mıktarlarıru son dakıkaya kadaı öj 

k k reneme'Ller. Esasen ekler• kumpanyalar, pi 
hyan gözleri solniuş, ço amma pe yasa açıldığı gune kadar mubayaa mıktarı 
çok ağır hasta idi. hakkında beı han&i bır karar ıttıha:ı et -

Mazideki ıztırap dolu günle- mezler. 
rimizi ağlıyarak andık, 0 büyük Mubayaa derecesi zuhurata tAbıdir. F.ier 

Yanlışlık ikimiz için bir felaket olniU§ fıyatlar tatmmkir olursa, ~ seneden 
daha noksan mubayaatta bulunulmasına 

meğer, o da kuzeni ile evlenmiş mesut ciddi bir sebeb meydanda yoktur. Geçen 
olamamış ve nihayet aynlarak çalı§- sene muhtelıf Amerikalı firmaların müba
maya mecbur olniuş. Hayabnı anla- yaab aklımda kaldıfına ıöre on beş mil
tırken gözlerime küskün küskün ba- yon kılodur. 
kıyordu, ve haklı idi de. Onu kurtar- Son buhranlann bizım mübayaatımız ü-

. . . . zerinde ne derece tesıri hakkındaki sualiniz 
mak 1çın fennın en son ~erme bq muhimdır. Şahsi kanaatiın ıudur ki, böyle 
vurdum. Fakat heyhat kı kurtara - bir tesir bizim için meı.rzubahs detildir. 
madıın onu. O dönmez yolculuğa beni Böyle konuşmakla diler kumpanyaların 
lnliyerek bırakarak çıkıp gitti. lhti - diışüncelerini aksettirdlğime emin değilim.» 
yar doktor sözünü bitirmişti. Başını Bu ayın ilçüncfi haftası başında Amm-

ks. ta f ·nr k lt - kalı firmaların mumessılleri ve diler tüc-
a ı ra a yavaşça çevı 1• 0 uga carlar mıntaka ticaret müduriütQnde tü-
dil§en ild damla yaşı benden başka tün piyasası mevzuu etrafında yapılacak 
gören olmamı§b. bir topl:ıntıya ıştırak ed~klerdir. 

Tefrik• No: 111 

CAVURİMAM 
YAZAN: ZEYNEL BESIJI 8lJN 

Sonra izi belli olmıyordu. Tesadüfen sı-ımekte, zevk, ıurur ve 1eref bulurdu. Çakıcı 
kıştılı yerlerde miısademe kabul etmiye - efenin fU veya bu ıuretle 7akuu olmak ve 
rek muttasıl kaçıyordu. Zaman zaman ta- ona az çok bir yardımda bulunmak bir pa
kib müfr..UU pusuJ'a düf(lrerek imha et- ye, bir vazife telakki ediliyordu. Bu aebeble 
till oluyordu. Nitekım mültiim Hilaeyin hukümet ~uvvetlen, kar1Wnda çeteden fN

ata kumandasındaki dokuz kifillk müfre- vel halkı ouluyordu. 
zeyi U11&k havaliainde Gedikli bolazında Fakat Gavur lmam çetesi için vaziyet 
bu suretle kıstırmll ve IOll neferine kadar hiç de böyle deiildi. 
imha etmişti. Hükılmet, ild paralık bir çete Çakıcı efe nihayet (miW bir eövalye) o
kU'flSlDda lclz kalıyordu. larak tanuımakta ilii. Bu zeybek halka zu-

Bu aczi, Çakıcı çetaıin1n kaqısuıda kıs- lüm etmezdi. zen&in1n parasuu alıp fıka
men anlamak mümkündür. Zira Çakıcı e- raya dajıtır; bu para ile camiler, köprQJ.er 
feyi bizzat halk seviyor ve mnbafllza edi - yaptınrdı. Yahut -bic olınam- öyle 16 -

7ordu. Çakıcı e!e için butün kö7Jer emin rünmeslnl becerebilmlıtL Hılbtüd Glvur 
birer melce tefldl ederdi. Hmım her köylü tmam çeteU mütemadi7e ve mü~ 
ÇakıCUUD a.tQne titrer, oaa muhbirlik e&- halka zulilm ediyordu; eline dilfeni öldQ-

_ E' et, fakat bu da başka bir iş, sa _ Mehm~, küçük miktarda da olsa, ot~ 
bahtan akşama kadar ona para verin yo - bile bınen kımselerden bir şey alam yor 

l d 
1 

i 1 ' 'Beıurn gibi ciddi, gızli gezmelerde bulun .. 
rucmal banb ıeps~lnd il ıı·. mıyan bır patrondan şoforun ne gıbı bit 

a ı ey gu u: 1 • 

- Ond,ın eminım, dedi. ıstltadesı olur. ı 
- Bu ebel>den Mehmed, 1brahlme ben- - Bunun için de, demek şolore ikı Y ı 

zemez. lıra vermeli. 
- Evet, bedava bile çalışacak tablatte.

1 

- Eu~t. onu bizmetlmizde tutabılmek i• 
- Aksını soylemiyorum. Yalnız onunla çin. Herkes, bele Saadet, böyle bır şoforull 

konuşurken ve bir şey ikram ederken çok olduğu için hasedinden olüyor. Bıliyorsu-
dıkkat liızım. nuz ya, onun da hususı bır otomobıli var. 

Y:ı ! Mehmcdi elımden almak içın her şeyı ya• 
- E\•et, dun gece 'kendı ıni adamakıllı pıyor. Halbuki, l\Ichmedin, bır ucret ıne-

kızdırdıgınızı da gordum. sclcsınden bı1J terkedip gıt ne mı ıstemedl 
- öyle amnıa, maksadım onu kızdır - Herkes bize neler soyleıne:ı. 

mak degıldi kı. _ PekUA, istedigın olsun amma bir şart 
- Bundan eminim babacıgım, fakat kı- la, nylııını ancak yuz elli lira yapabıliriJP· 

zınızı böyle bır fırtınadan sağ ve salım ge- Fakat bu "aziyette de saf örüne böyle bır 
tiren bır şofore de bu şekılde para verilir para \erdiğim için adamakıllı bir budala 
mı ? adam olmam tazım. Yuz lirayı da, yalnı% 

- E\'et, vermek istedijim para azdı. Da- başına, &e'Ze!l kızımın yanında ciddi ve ter· 
ha bir mi linı vermem lizımdı. biyeli bir ;adam bulundurmak için '\'eriyor• 

- öyle, belkı de on mislini, yüz mislini dwn. Bu IOO miktar clotnısu fazla, haydi. 
de videdebılirdiniz. Zira ona insan ne ve- şimdı beni bırak. Meramına naıl oldun! 
recetıru şaşırıyor. Çalışacağım artık. 

- Neler soyluyorsun Hale, yoksa hasta 
mısın? :o 

Kızının son sözlerinden şaşıran Galib 
bey, Haleye merakla bakıyordu. 

- Tabii baba, düıünün benim hakiki ve 
maddl kıymetim nekadardır! 

- Hakllıı.l ve maddi kıyınettn mı? 
- Dün ıece beni, merale ve end~ ile 

beklerken, kwnm herhan&i bir araba ka
zaaından kurtarmak için 1<>Cöre vereceii
ıüı paranın yüz mislini, bin miallni feda 
edemez mıydiniz? Bu sebebden anlıyorsu -
nuz ya? .. 

- Evet bir teY anlıyor ııbiyim. Zanne
dersem küçilk hanım, babasile alay ediyor. 

- Bıllkls, sızi temin ederun ki ciddi ko-

( Devamı var) 

lzmlrtl• konaerv•cftlk 
kureJ 

bmir, 9 (Hususl) - Bornovada bu hafta 
bir konser\ ecilik kursu açılacaktır. BU 
kurs milddetı bir hattadır. Kursun Jtonset' 
vecilik ve aile ekonomisinde oynıyacall 
rol ıayet ehemmıyetll ıorülmektedir. 

R•mazan haztrl*l•n 
tzmir. (Hususi) - 14 ilkteşrin cumartesi 

günü başİıy:ıcak olan ramazan hazırbklart• 
na başlanmıştır. Camilerde temizlik~ 
makta ve nevakısı ikmal edilmektedir. 

ruyordu. Bet kul'UJ dahi lrtikib edecek reketine (alay kumandanı bizzat takibe ÇI"" 

kadar ldıyane hareketten geri kaldığı yok- kıyor) silsil vermek lizımdı. 
lu. Binaenaleyh bu çetenin kolaylıkla isti- öyle de yapıldı. 
alı lazımdı. 1323 Rnesindeyiz; meşrutiyetin ilirundad 
Tasavvur buyurulsun ki mutlakiyet ida- bir Rne e\"\•elinde .. Alay kumandanı Sa

resi bu çeteyi dahi tenkllden Acizdi. Her deddın bey İT.mirden hareket etınil ve Bo
şeyden evvel e.ekiyanın elinde mavzer, jan- ladan dallarında dola$11lata bqlamıştı. Sa
darmadot mıırtin vardı. Şakiler müthif atıcı deddin bey Boladandan itibaren her utra· 
ınsanlardı; gözlerinin gördütü yerden en dılı 7erde Glvur İmamla yalnız konı.qm.ak 
kütük bir hedefe dahi ilk kurıunu bebe- isteditınden bahsediyor ve bu sureUe bU 
mehal isabet ettirirlerdi. Bu maharete in- arzusunu Ali Mollaya duyurmak emelird 
zlmam eden silAb tefevvuku, jandarma71 takib ediyordu. 
llndirmı,tt. Dört buçuk mecidiye aylık için Ali Molla uzakta delildi ve alay kuman• 
hiç kimse çıkıp ta canını tehlikeye sokını- danının bu arzusundaki rnakaadi, lfiür ı
yordu. litmez Mahmud beyle ve Macar Mebmed 

Halbuki Givur imamın öldQrdOIQ adam Ali ile lstiJareye l(iriJmlttl: 
miktan yilz yirmiyi bulmuştu. Ne yapıp - Sen ne denıln bu ile Mahmud beyf. 
yapıp bu beUyı izale etmek gerekti. Ali - Efe!. Ben bu hayattan bıktım, usan• 
Molla çetesi mademki imha edilemiyordu. dun. Efklyalık bana uymı,yor. Bana ..,rar-
0 halde tatlman ettlrilmeliydi. Yani bükQ- AD attı 18han• çıkartıp yüze inelim • 
met aczini itiraf ederek: - Senin fikrin Mehmed Ali?. 

- Aman efe; tstlman etmete karar ver, - Ben de Mahmud beı1 &lbi dilfiinüJ,. 
affı phane çıkartalım. rum efe. .. 

Demek suretile pespaye bir fak1nin aya- - Öyle ise ben de llbıln pbl dÜfÜDÜ10'" 
tına kapanmalıydı. rum. l'akat OmıaıılıJ'a inanmak olma&. A-

Maalesef verilen karar bu idi ve bu ka- damı kancıklarlar. Bu 111 siz bana blrakın 
ran tatbik için tzm1rden bareke& edm jmı- Alq lr•nn•""•nındu evvel ıöıilfeceli.nl 
clanu ala7 kumandanı Sadeddhı btı:rla ba- insanlar var. __ ( Dıvamı ._v_ar) 



Sgvyetlerin Finlandiya 
Üzerindeki Talebleri 

f~ ( Baş tarafı 1 incide ) en bü,yQk ıscrbe.t limanı olan Has;ö liınanı
r.ı., ~Yolların uzunluğunda nöbet bekliye - nın ve Finlandiya körfezindeki Holland a-
-'"'Ctdlr. dasının terkini isUycccktlr. 

~lordudan s bin kiGi fiimnli garbi 68- Finlandiya Delegesi Hareket Etti 
tlı?ı e kAln Hnpsalu, bin kisi ösel adası- Hels:insld, 9 ( A.A. ) - Finlnndiyanm 
liaı~anı olan Kurcsaareyi, dört bin kişi Stokholm elçisi B. Paaslkivi Moskovayn 
lf&aı skij llınanını, bin ld31 Dago adasını hareket etmi~. Cümhurreisinin başyaveri 

edecektir, albay Paasan.en ve Hariciye Nezareti ka-
Sovyetler }]nlandiyadnn Ne lem ~mirlerinden B. Mykopp kendisine re-

Alman tebliği Fransız tebliği 
8ALI : 10/10/1939 

Paris, 9 (A.A.) - 9/10/939 Berlin, 9 (A.A.) - 11Tebliğ,, : 12,30 Program ve memleket saat ayan, 
tarihli Fransız tebliği: Şark cephesinde Alman kıt'a- 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,501 

Dil§man keşif kolları Moselle ları Alman - Sovyet menfaat Türk müziği: Çalanlar: Ruşen Kam, Vecl-
ile Sarre arasında çok büyük fa - hattına doğru ilerlemeğe devam he, ~det Kozan, Reşad Erer, ı - Oku -

1. t .. t ..... ; .. 1 di u- ı etmektedirler. yan: Muzaffer tıkar, 1 - Ferahnak pcşre-
a ıye gos e .. ~er r • .m.osse - vi, 2 - ZekAi Dede - Ferahnak beste: (Söy 
den Rhine kadar, iki taraf ara- Garb cephesinde keşif kolla • ıetme beni canını efendim), 3 _ Lemi • 
smda topçu ateşi teati edilmiş - nnın mevzü faaliyeti görülmüş- Ferahnak Garkı: (Lerzan ediyor), 4 - Re-
tir. Denizde, karakol gemilerin- tür. İki tarafın topçuları hafif Gad Erer - Keman tnksimi, 5 - Tanbuı1 

Sahife: , 

Ankara Borsasının f 
9 Blrlnclteırln 1939 

FiYATLAR! 
Atılış ve 
Kapanış 

Londrı 

New·York 
Parla 
Mllano 
Cenevre 
Amaterdım 

1 Sterlln 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 

5.21 
129.70 

2.9525 
6.5953 

100 lavlçra Fr. 28.985 
100 Florln 68.916 
100 Rayımırk 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kor. 
100 Pezeta 
100 Zlotl 

21.5725 

1S.1075 
İstiyorlarmış? !akat etmektedir. 

laıı~~sterdnm, 9 (A.A.) _ Gazeteler Fin- Baltık Devletlerindeki Almanlar 
tn ıya ile Sovyetler arasında diplomatik Getiriliyor 

den biri bir düşman denizaltı ge- ' ı bir faaliyet göstermişlerdir. Cemil - Eviç şarkı: (Bir nigAhın kalbimi et 
misine muvaffakiyetle taarruz Havada keşif tayyarelerinin ti esir), 6 - S.ıdeddin Kaynak - Eviç PI"

ıo : (Doğuyor ömrüme), 7 - Muzaffer 11-
~·e•t•~.-~~.·.r··~~~~~~~~~~~~h•a•fi•"f•b•i•r•f•a•a•lijy•e•ti•gio• .. r•lı•'l•m•~•·•t•~•.~ik~-Ev~ş~kı: (~tlcrimkM ~lı~~. 

8 - Eviç saz semaisi. 2 - Okuyan: Radife 1 
/('~J&o:::l:::;il~~l;;:t:2~"i Erten. 1-Tanburi Cemil-Hicaz şarkı: (Hep 

, Berlln 
BrDkael 
Ati na 
8ofy• 
Prag 
Madrld 
Vartova 
Budapeft• 
Bükreı 

100 Pengü 
100 Ley 

EVENME ~erelerin başladığını bildiriyorlar. Bertin, 9 (A.A.) - Rt>sml tebliğ: 
ler aıeteler münhasıran ticari müzakere- Führerin Rayştagdaki söylediği nutukta 
her n;~vzuu bahsolduğunu yazmakla bera- bahis mevzuu edilmiş olan ahali mübade
ler l'ınlmıdiya hükt1metinin askeri tedbir- lesi meselesinin müzakeresi., Almanya, Es-

Akaam gazetesinin genç ve kıy
metli mu..'ıarrirlerinden Reşad Mah
mud, Bayan Muzafferle evlenmiştir. 
Genç evlilere mcs'ud bir hayat te
menni ederiz. 

~ 
ft saycl vashnda), 2 - Şevki bey - Hicaz 

A k d i{ şarkı: (Demem cana beni yadet), 3 - Tür-

! 
n QTQ Q ~ kU: (Alışimlıı ka~an kara), 13,30-14,00 

100 Dinar 
100 Yen 
100 lsveç Kr. 
100 Ruble 

3Ul125 

Müzik: (Karışık program - Pl.), ESHAM VE TAHViLAT li aldığını da kaydetmektedirler. tonya, Letonya hütrumetlcrl arasında baş-
lıab et Volke gazetesinin Stokholmdckl mu lıımıştır. Bu müzakereler, emval ve emltı
~ lrıne göre, SovyeUcr Birliği Finlnndi- kin kıymetleri nazarıdikkate alınarak mU:0 Aland ndalarını, Fmlandıynnın batı badeleye ait tedbirlerin hazırlanmasını is
--.14bunda bulunan ve butUn memleketin tihdaf eylemektedir. -·- A K B 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat aya-

ij zık (Eglencell mül"Jk - Pl.), 18,55 Konus-
n ~ rı ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 Mu 

ll 111n (Hclk ıktısad saau), 19,10 Türk müziği: 

Dr. Hafız Cemal 
~ Kl5sık pro~nm, Ankara radyosu küme ses 

c. H. P. Edirneknpı Semt Ocağından: ~ Kitapevi - Kantçılık - Türkçe ~ -.e ık!Z heyeti. idare eden: Mesut Cemil ~==============================-======= 

Bir Avrupa Devleti 
Oavat 

Büyük Millet 
Meclisinde 

.Ekseriyet olmadı ı için kon remız nl - 19,50 Ko-:ıusma (Ormanlarımızı tanıyalım 

Z~mnamenin G6 ncı madde i mucibince ve yabancı dil gaı:ete, mecmua, "e koruynlım). 20,05 Tilrk m!ızJgl (Karışık 

Ve Yeni Türkiye 
... Lokman JfoJdm 

10/10/939 tarihinde \.e S<lat 20,30 da Kn- n kitap siparişlerini en dOh'TU ya- n pıoıtram), 21,00 Konser takdınll' Halil Bcdiı 
rııgumrilk Nahiye mcrkczınde icra edılcec- U ı\ Yonetkcn. 21,15 Muzık (Radyo orkestrası- O hlllye Ut h SiSi 
ği muknyyCd azaya saygı ile ıblag olunur. ~ pan bir yerdir. Erika ve İdeal ~ Şef. Ha an Ferid Alnar), l - - Lortzirıg : Divanyolu 104 

l?ı Fransızca haftalık L. lllustration mcc
ha Uasındn Picrre tchac in memlckeümiz 
h kkında ynzmıs olduğu bir makaleyi c -

1~Yctlne binaen okuyucul~ımıza hU-

(Bn§ tarafı 1 inci sayfamızda.) Edirne kapı Semt ocagı Ba§kanı namına 

1 

cCzaı und Zimmcrmonn> opcrnsı U\ ertürü Muayene saatleri pazar hariç 
z.-ıkeresi yapılarak W.Snb euilmiştir. KADRi öNGEN yazı makineleri satış yeridir. 2 - Bcctho\en: (Promethcus> den parçalar, 

~ ~ 
her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi 

Ruznameye dahil olan m:ıddelcrden mcr 1'!•a!!!l•iBl!mL'11115iilmamızaııım!! Telef on: 3377 S - Gric · Senfonik danslar, 22,00 Ajans, 

:>atan dn olsa bildlrmcyi !nyd:ılı görduk. 
~ulınrrır, Almanyanın, Çclrnslo\•akya ü
tı.. de (!ostermlş oldUb'U kuvvet tezahü -
h. ilden sonra, merkezi Avrupa ve Balkan 
h. J~•tlmct merkezlerinde dola~ıgım ve ni -
• <ı:ret Alman hükı'.imctinin harb :fclAkeUni 
Ortaya koyduğunu tebnrüz ettirdikten son-

ı t, h t h lAt k bl sabahları 9 - 11 hakiki fıkara kezi Pnrlste olmak uzcrl! beynelmılel şarap Zührevi ve cilt hastalıklan , z rnn c ::ım ve n vı , ıım yo - nu-
ofisi ~kiline dair olan mulmveleye illi - ~ ?!!Z'!!!~~~,!J kut borsası (fiyat), 22,20 Serbc t s:ınt, 22,30 kabul olunur. T. 22398 
hakıınız hakkındaki kanunun müzakere - •• ~~ - M ızik (Cnzb,ınd - Pi.), 23,25-23,30 Yarın- iB:Bli!ll9111!Z3i:zl:::l~llll!mllıl!!!!!!ll::ıs~ 
sinde söz alan hatlbler bu ofise iltihakımı- Dr. Hayri mer -ZllC~-··--ClillimDil!llilS[S'C3"-'-lkı ı:rogram ve k .... =nıs=·======='=============== 
zın tcmın edecegi faydaların nelerden iba- -" 

ret olduğunu ve bu iltihakın afyon meıse- Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii l ZA L 
lesinde olduğu tarzda zararlı fcdakarlıklan 
mucib olup olmıyacnğını sormuslardır. karşısında No. 33 Telefon 41358 

ra diyor ki.· . Gümruk ı:e İnhisarlar Vekili Rai! Karo-
. CGcçcn ay ilk anketimi tamamlamak i- U G t 1 'f J{" tın deniz, vcrdigi ccvabda haşlıca şarab mUs-

1 
, • mum azc cer, •\ ecmua, ı-

. Yeniden seyahate çıktığun zaman he- tahslll memleketler arasında şarabın iyi ya r:- "OCUk He Klffil tap, Fotoğraf, Gramofon, Plak, 
~uz g:ıyrıkabili tamir bir vaziyet hfıdis ol- ~·1~~~ ı h h _,_ tcU ·1 b Y 
... a ~ ......... JS !l 1 usu ...... rı~n cı t ve şa~a Or Ah et Akkoyunl Kırtasiye 
t ınışu. Türkiyeyi ziyaret etmek, siyasc- satışının beynelmilel pıynsalarda tanzıml • m U 
e~~n başlıca unsurlannı tetkik ve tebarllz gibi ma'ksadlarln teşkil edilmiş olan bu o-,ı aksim - Tnlirnhane Pnlns No. 4 SATIŞ EVİ 
h lrtnck, A$ya topraklarına kadar, dalma !ise bir çok devletlerin iltihak eylcdıgini Pnmrdan rnnada h<'r gün 

Udud uz olan Alman ihtiraslannın hiç de- nl Rf ;;..i ı; ise işaret ederek demiştir ki: 15 ten sonrn Telefon: 40127 u U 
dl hududlannı, istikametini ve karşısına ctstikbalde en fazla c:arab istihsal eden iilı•!l!!!••••cammilB!EEm111aB i!B!E!!mır.IC!lll?IE:!'.iall!l:!:G:~._,.IC!!!Hm• 1kılecek malnalan araştırmak, Avrupa " .. 
h.ııkı •• _ memleketler nrnsına gireceğiz. Ve mcmle-"4lldnki ankeUmin mantıki neticesi o-
l:ıca"tı n ~ı ·- . ki { . kette istihsal edip hı:ıriç memleketlere Çi-

l\ • u... mış Oliln ve ın şa ının seyrı 

h rtüz keşfedılemiyen harb her nekadar, bu karacak oldu~muz bu motaı:ı beynelmilel 
tctkikm vıı atını ve meydana konmasJnı piyasalarda ne sureUe müsteri bulabilece-' 
t;ıhdıd etmı~sc de, aktüalitesini \·e ehem- gimizi anlıyo.bilmek için böyle bir ofise, [ 
l':'ııyeunı azaltmnmı~tır. böyle bir teşekküle girmekte fayda tasav-

Es i metropoli ol:ın ıstruıbul dolayısile, vur ettik, 1 
~Ofratya ve onun çocugu tarih, Türkiycye, Raif Karadeniz, beyanatımı dc\'am cde-
1 ırib.nne nmudi istikamette iki beynelmi- rek o!ısc, iştirak hissesi ko.rşılığı olarak ve
cl :Yolun muhafazasını tevdi etmiştir. rilecek miktarın senede 1000 lira kadar 
Bırmc:i yol, karo yoludur. Bu tnrik, Gl- cUz'i bir şey olduğunu ve icab cttigi za -

trıau .s:ırb den cenubu ı;arkiye, yani Avru- man çckilcbilcccgimızi ve afyon işınde ol-
Jladan A yaya dogru gider. Bu, Almanlurın ~ . . . . . 

Bostancıda Sahilde Satılık rsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk 

arsa s:ıtılıkbr Bostancı'nm en güwl bir mcvkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve nhtımı ve kayıkhanesi ya -

pılml§ bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 

dönüm murabbaı mcsahası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan ( 10) 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah., idare memurluğuna müracaatları. liindistana , c Çmc doğru telfıkki ettikleri dugu gıbi bır t~ıd keyfıyetının mevzuu 
Y01""ur B t "k Ori t E ·· B ı b:ıhsolrnndığını il ıve eylem4-1!r. ıra••••••111•ı•m.ı!llı•n•m:•a::ım1111•mm•••:mmen•Dll "' . u arı , en - xprcss ın a -
kan hattı ~c onun Asyadaki lmtidadı, yani, Bu müzakere sonunda me .. elcnin bir de-- , •• m1Biliil1liill••ımrzıı:n:•a•Kllli~ISZ:JllE:li:!H!!li:mıiıD!mC~~iilR' 
lkıncı ı~uyomun muhim eseri, meşhur fa da ziraat encümeni tarafından tetkik c-
ca.ıgd ... d demlryolu ile fiiliyat sahasına kon dilmesini :teri suren bir takrir tımib edı
trıUştur.> lerek konun mezkftr cnciimenc tevdi cdil-

1kınci, Karadcnizi Akdenize bağlıyan miştir. 
Ve Katka yanın, uı.:nynanın, Rwnanyanın Meclis gelecek içtimaını önumüzdeki pa-
tabıl mahreçleri olan lstanbul ve Çanak - 'Zartesi gunü yapacaktır. 
knle bogazlarından geçen deniz tarlkidir. !!!!l'~--'!!"!!!!!'!I~--'!-~----~~ 
~u Yol, nsırlnrın seyrinde Rus siyasetinin lünü almak istiyen Türk tnlebine karşı ce
un'anevı hedefini ve İngiltere siyasetinin vab olarak, lngıllz ve Rus noktainazarları
d.,Imı dikkat mcvzuunu teşkil etmijUr. ıun çarpıştığı Montreux konferansı garlb 
Alnınnya, Rusya, :tngilterc... Türklycnin bir diplomasi mücadele sahasıdır. 1ngilte

~k _7akın ~ ve ~lıazır vıız.lyeUnl renin, Karadenizin, Akdenizden gelen her 
1_ tküc etsek bile, bu uc isimle kafGılasmak hangi barb filolarına acık bulurunnsını is-
"'lkanuu bulacagu:. Türkiye CümhuriyeU, . . 
onıa biri._._._ d enfa Uerlni eha temesıne mukabıl So\7cUer, Rus donan -

rın u.u -..e zı m a m - . . 
retle •-· -"- tti ekled" ki d ğ masının Akdenlze herhangı bır :zamanda 

~·a.c.uu e rm ır o muş ve 
bugün de her turlil hareket ve kararların- gidebilmesini temin edecek şekilde, aksi 
da sc:r~t kalmıştır. noktainazarı istiyorlardı. Nihayet harb mı- ı 

t~t B ,.,, _, __ 1 D- Y·---• ... --d linde Milletler Cem iyeli paktının \'cyahut 1 
w e o6 n.c.uu • un gece, . ....,...........,, an 

Vened[k aslanı resmi buhm:ın san b:ıc:ılı ta, Türkiycnln bulunduğu mıntakavt bir 
lıtr ltalyan vapun'le hareket etUm. Asya paktın (meselA Akdenize \eya Balkanlara 
llahıli karşımızda. Karsı tarafta Avrupalı milteallik) tevlid ettiği mükellefiyetleri ifa 
ilahili, Scddülbahir ve büyük mezarlıklara zımnında, taarruza duı;ar olan bir devlete 
hakim duran iki dikili taş var. Orada 1915 yapılacak yardım hali müstesna, mulıarib 
dl'Jti Fransız ve 1rıgiliz öliılerl istirahat e- sefinclerin boğazlardan geçmesi menedile-
dıyor... rek bir neticeye \'arıldı. 

l<umkale, Seddiilbahirin eski bataryalnrı Hakikatte Türkiyt?, -boğazlar do. dahil -
~2aklaşıyor, boğazlann medhaü gittikçe topraklarında, bilfıi1 hfıkim, hUr ve müsta
aPanıyor. Avrupa sahı1i, yolumuzu kes - kil bir millet olmuştur ... > 

:ıtıek ister gibi görünen, ve ralılıklıırla süs- Muharrir, bundan sonra Çamıkkalcdcn 
~Ü YÜksek salullcrdcn mütcşekkll. Karşı- geçerken Umumi Harbin kendisinde bırak-

a, Asya tarafında, küçül>. bir ovada, Ça -
l'laltkale. Askerler dolu. 20 temmuz 1936 mış olduğu ve bu nuntakalara taalliik e
danberi, Türkiye, Çanakkale ve ıstanbul den ihtlsasatmı kaydetükten ve Anafarta
botazıru askeri hale ifrat hakkını tekrar lar kahramanı ölmez Atatork'ün hatırasını 
tldc etmiştir. yad ettikten sonı·a tstanbuldaki intibnları-
lloğazlann serbest olarak askeri kontra- nı anlatıyor. 

:Oiye tekrar bat'ırlnca, zayıf bir ses: 

- Ben, ölüler içindeyim. 
:Oedi. 
'.M:Ubnmmed ibni Meslcme, onu, vilcudil 

delik deşik olm~. son nefesinde buldu. Sa
ld &özlerini açarak: 

- Resôuı Ekreme benden sellim söyle 
"e de ki cennetin kokusunu duyuyorum. 
ltnvrnıne de selfunımı ve peygambere en 
"'iiı.Uk bir mUhale!eUn bile Allahın indin
de mazur olmadığını bildir. 

Deaııcten sonrn rohunu teslim etti. 

BiR MOSLOMAN KADININ TEVEK • 
KOLU - MUsltimnnlard:ın bir kısmı, ee -
~dlerını Medme'ye nakletmlslerdi. Bun

l'd:ın biri, Hind blntl Abdullah idi. 

1i zreU Ayşe, bir kaç kadınla beraber 

i0 lda, bir deve yükü ile Madine'ye giden 
iınd'e tesadut r.dcrek; 

- YA lilnd! Yukün nedir? 
Diye sordu. O dn: 
- Ytı Ayşe! Hazreti peygamber sağ ol

sun da her felAketin tesellisi vardır. 

Dedikten sonra deveslndeki yükünün ee
hid olan :ı:evcl Amr ibni Cwnuh ile oğlu 
HallAd'ın ve kardeşi Abdullah'ın "cesedleri 

oldu~nu söyledi. Ayşe ile kadınlar, bu 
mübarek kadının din uğrundaki metanet ve 
tevekkillüne hcıyret ettiler. Peygomber Me
dlne'ye götürülen Gehidleri harb meydanı
na iade ettirdi. 

AVDET - Rcsulil Ekrem, eehidleri def
ncttirdlktcn sonra, yüzü ve kalbi ynralı o
lnrak Mcdine'ye avdet etti. Yolun üzerinde 
sakin olan kabilelerin erkekleri ve kadın
ları onu selAmlarkcn: 

- Ylı Resultlliahl Şchidlerimiz sana kur
ban olsun! Senin snğlığm hWm en bilyü.k 
°'-'tlYarlığmuzdJ9'. 

BA T. ... 
l 

1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 
32,000 Lira _ükif at 

Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylul, 1 İkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 
5 " 100() ,, 
8 " 500 ,, 

16 ,, 250 " 60 " 1( o ,, 
95 ,, 50 " 250 ,, 25 " 

435 

2,000 lira 
5,000 ,, 
4,000 " 
4,000 ,, 
6,000 ,, 
4,750 ,, 
6,250 ,, 

32,030 
T. /ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denenıiı olursunuz. 

Derler, o da, onlara dua ederdi. 
Beni Abdiıl Eşhel kalıilesıne gelindiği za

man oğlu Amr sehid olmus olan Saad ibnı 
Maaz'ın valdesi Kebşe binti Rnbiğ peygam
beri karşıladı. Hazreti Muhammed, onu tc
yelliye çalıştı. İhtiyar kadın da: 

- Ytı ResulQllııh! Onlar, yüksek merte
belere erdiler. Onlar için artık ağlnmıyaca
ğız. 

Dedi. 
Hazreti Muhammed, yolda Sand ibni Ma

az'a: 
- Kabilenizin yaralıları çok.tur. Bizimle 

beraber Mcdine'ye kadar gitmelerine lü -
zum yoktur. 

Dedi. Bu sureUe Ben Abdül Eşhel'dcn 
olan otuz kadar yaralı evlerine gittiler. 
Saad ise, peygambere evine kadar refakat 
etil. 

HAZRETi HAMZA'NIN KIZI - Hnm
zanın kızı Fatıme, babasını nschid dü~-

- Bundan sonra baban ben olayın1. 
Deyince, kız: 

- Ytl Rcsuli'ıllah! Bu sözünck kan ko
kusu var. 

Diyeı·ek döviinmeğe, ağlamağn başladı. 

MEDINE'NIN MATEMi - Medine, ma
tem ve hicran içlnde idi. Her evden feryad 
ve figan yükseliyordu. Yalnız Hauetl Ham 
za'nın evinin derin bir süküt içinde bu -
lunduğunu gören peygamber: 

- Amcam için ağlıyan yok mu? 

Deyince, Saad lbni Maaz ile Useyyid ve 
diğer ensl'ır, zevcelerini Hazreti Hamznnın 
evine gönderdiler. Peygamber, bunu haber 
alınca: 

- Allah, sizden ve evllidlnrınızdan razı 
olsun! 

Diyerek dua etti; fakat oraya giden ka
dınlann yüksek sesle ağlamalarını, saçln -
rını yolmalarını menetti. 

ğünü bilmiyordu. O da istikbale çıkmıştı. TEDBiR - Kurey:ıln g~yc dönmesi, 
Fatımc, Hazreü EbO. Bekir'c tcsadilf e- Medine'ye hücum etmesi ihtimali düşilnü

dince bnb:ısını sordu. O da kaçamaklı bir lerek, o gece, esbabın yigiUerinden bir las-

eevab verdi. Kuvvet geçip tc, babasını glS- mı peygamberin evinin ctrafındn dolaşarak 
remeyince hazreti neygamberden sordu. nöbet beklediler. 
o da: ( Devamı var ) 

DEVLET DENİZ YOLLARI İŞLETMESİ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ İLANLARI 

Umum Mudu lugumuz telefon santralı numarası 9/10/939 tarihinden itiba-
ren değışmıştır. Yeni numara 44864 tür. llan olunur. c825b 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan: 

l - Tcşkilfıt ihtiyacı için satın alınacak 175 çift çizmenin 18/10/939 ç:ırşnmba 
gumı S.'.lat 14 de nçık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahminl bedeli 1384 lira ve ilk teminatı 104 liradır. 
3 - Numune ve evsafı komisyondadır. Gorillebilir. 
4 - tsteklılerln gı.in ve saatinde ilk teıninnt makbuzları ve kanunJ vcsıkalarılo 

Galata fühtım cnddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri c7857> 

> TASHiH 1LAN1 • 
Gaıetemiıin 29.9.939 tarihli nüshasında neşredilen 

SÜMERBAHK GEMLİK SUN'İ İPEK FABRİKASI DA: 
Satuıa çıkunlan (Çıle \C Bobin) halinde sun'ı ipeklerin :fiyatlarını göstcttn 

ihın o ıkind satırmda bobin kelimesinden evvel yıızılmnsı 11\zımgclen (Çile) ke
lımC!ı "ehven ynzılmamı,,crtır. Bu fıyatlar: (Çılc ve Bobin) sun'i ipeklere ait ol

Dlll!D~~ll:lll'CRI' duğundan tavzlhnn tashihi keyfıyet olunur. •••••••• 

P. T. T. Levazıın Müdürlüğünden : 
1 - Talibi çıkmıyan l .000.000 adet muka\'\ n masura pazarlıkla mübayaa edi· 

lecektir. 
2 - Muhammen bedel 2500 lira muvakkat temınat 187.5 liradır. 
8 - Paı.arhk 23 Bırincıteşrin 939 pa:ı:artesi gunü saat 11 de Ankarnda P. T. T. 

Umumt Müdurluk binasındaki sabnalma komısyonunda yapılacaktır. 
4 - Talıplenn ~lan görmek tizcre her gun Ankaradıı P. T. T. lc\'azım ve js

tanbulda P. T. T. ayniyat şubesi mUdurlükle.rlne ve paz:ırlıga iştırak etmek için 
mezkur gün ve saatte o komisyona mUraeaaUcr.1. c4853> c7726> 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
1 - Şartname ve mevcut resmi mucibınce 50 takım zımpara taşı açık eksılt

mc usulile :satın alınacakUr. 
1I - Muh:ımmen bedeli sif 2900 lira, muvakkat tC"minatı 217.50 liradır. 
111 - Eksıltme 25/10/939 çarşamba günü saııt 14 de Kabatasta Levazım ve mU

bayaııt subcsiııdcki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve resimler her gün söziı gecen şubeden parasız alınabilir. 
V - ısteklilcrın eksiltme için tayin edilen gf~ ve saatte '1> 7,5 gu\'enme par:ı-

sile birlikte mezktir komlsyoruı gelmeleri ıınn olunur. c8074> 

1 Devlet Demiryolları hani an 
Muhammen bedeli 2470 lirn olan 1 adet 4 tonluk kam~on 25/10/939 çarşamba 

gunu saat (11,30) on b.r buçukta Hııydarpaşada gnr binası dnhilındcki kom~on ta
rafınd ıı açk eksiltme usulü ile S<ltın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnkrin 185 lira 25 kun.ısluk mU\ akkat tcminnt ve kanunun 
tayin ettıği vcsaikle bırlilttc eksiltme g\lnil saatine kadar komisyona mürac:ıatı rı lA
z.ırndır. Bu işe aıt şartnameler komisyondan parasız olarak dagıtılmaktadır. cS215> 

İstanbul C. Müddeiumuıniliğinden : 
tstanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 31/5/940 günü akşamına kadar sat D 

alınacak 154000 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhnmmen bedeli 14Ci30 lira olup muvakkat taminatı 1197 lira 25 kurustur. İstek
liler şartnamesini taW günlerinden manda her gün mesai saaUeri içinde Sirkeci Aşir 
sokak 13 numarada Adliye Levazım Dairesinde görebilirler. İhale 19/10/939 perıjem
be günü S<lat 14 de m~kl1r dal~ yapılacaktır. İstekliler uırflarını eksiltme saa
tinden bir saat evveline kadar mezk'Gr dairede toplanacak satınal.mn komisyonu re
isliğine numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri yahut dış zarfı miıhür mu
mu ile kapablmış ve adı ile nçık adresi ve hangi işe alt oldu~ ynzılmak surctıle 

ayni saate kadar iadeli tanhhilUil olmak üzere mektuplarını göndermeleri ve posta 
gecikmesinden dolayı mesullyet kabul edllmiyeceği ve ilAn Qcrctlnln müteahhide ait 
bulunduğu ilfm olunur. c7862• 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
12/10/939 perşembe günü saat 14 de ıstanbulda Naf.ıa Mildürlüğü eksiltme ko .. 

mtsyonu odasında (1980) lira~ bedelli Ortaköy Deniz Ticaret mektebinde yapı .. 
lncnk soğuk hava tesisatı nçık eksiltmeye konulmuştur. 

:Muknvclc, eksiltme, bayındırlık isleri genel, hususi ve fenni §:ırtnamcıcrı. proje. 
keşif hill!ısasilc buna mütclcrri diğer evrak dairesinde görüleock.tir. 

Muvakkat teminat (149) llradm. 
1steklllcrin en oz bir taahhütte (1500) liralık bu iııe benzer iş yaptığına dair lda1 

relcnndcn almış oldu~ vcs!knlara istinaden tstanbul vllAyetine müracaatla elaıllt:.. 
me tarihinden 8 gün evvel aluurui ebllyet ve 939 )'llına ait Ticaret Odası vesikalarile 
gelm~lerl. •76i9> 
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C E M AL Gişesinin Muhterem Halka TEKKOLLU 
cMUHIM BiR iKAZl! ... 1 

Çok Dikkat Ediniz !. Açıkgözlere On Para Bile Kaptırmayınız ! Ta_yyare . Piyangosunun 
İkramiyeleri (En Biiyi1k Son Altıncı Keşidesini, Diğer Gi,elerden Almış Olsanız Bile Çıkacak 

İKRAMİYELERİ DAHİ) On Para Keameden Derhal Vereceğim. 
Birinci Keşideden itibaren Muntazaman Gişemden Devam Eden Müşterilerimin Son Altıncı Keşide 

Biletlerini Ayın On Birinci Günü Öğleyin Saat 12 ye Kadar Saklıyorum. 
Tayyare Piyangosunun Yerine Kaim Olacak (Milli Piyango) Biletlerinin Birinci Keşidesi iki Gün Sonra Satılmıya Başllyacaktır. 

Şimdiden Yeni Zengin Planı Okuyunuz. Taşra Siparişleri çok Seri Ve Muntazamdır. 
Taşradan Sipariş İçin Kısa Adres ( iSTANBUL TEK KOLLU) Kafidir. 

lJ'nu.QrH 11ntllıKR11111 P1Rl'1UL11rıol1?. 

~ 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevraıj;, kırıklık va bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla ist.eyioiz. __ .... __ _ 
1 

~~~~ GENERAL ELECTRIC MAGAZASI ~:::~~~~~~f.iU::~ . 
Beyojjtu, lstıklBI caddesi No. 28, Telefon: 43849 L dk k ahk . 

SAÇ EKSiRi 

Halk Opereti 
Bu akşam 9 da 

(BU HESAPTA YOKTU) 
Yakında: 

(KADINLARL~ BEGENDiGt ) 
Yazan: :M. Yesari 

F: 50, 35, 25 

A \JAPİYOJEN 
Dr. llı~an Sami 

!streptokok, istafilokok, pnö
mokok, koli, piyosiyaniklerin 
yaptığı ç;ban, yara, akıntı ve 
cild hastalıklarına karşı çok te-

- sirii tue aşıdır.--
' 

. 
1 - Onuncu ve onbirioci sınıflarda oihari talebe ıçıa 

Osküda.r As. u u m emesııı-

den: 
' Nezahet vekili avukat Zeynelabi-

din tarafından Büyükada Güzeller 
sokak ı No. da oturan Bedrettin a-, 

leyhine açılan boşanma davasından i 
Saçları besler, köklerini kuvvet.. 
lendirir, döktilmesinl önler, ke

peklerini giderir. 
yer yoktur. Diğer sı•ıflar içia yablı •e yatısız, kıı •• 
erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - İıtiyenlerc kayıd ıartlarını bildiren t arifname göade
rilir. Adres : Şehı:adeb1.şı Polis Karı kolu arkuı Telefon: 22534 

1 dolayı yapılan tebligat üzerine Bed
reddinin ikametgahının meçhul oldu-

1 ğundan ilanen tebligat icrasına karar İNGİLİZ KANZUK 
verilerek yapılan tebligat üzerine . ~ 

mahkemeye gelmemesi hasebile 27 / ECZANESİ ~ • 
Teknik Okulu Müdürlüg"" ünden: 91939 tarihli ce.

1
::de gıyab kar~rının BeyoDlu - letanbul {;~mı{Jelt· --

da ilanen tebligıne ve tahkıkatın 
4958 lira 80 kuruş tahmin bedelli 19 kalem ıuıı.tı tcrsimiye 16/10/1939 pazartesi . 

~~U~414>~ili~ooiy~~~~~e~~ e~illmeyekoomuş~~ ı~ t~~d 2WlU~9~~~~sa~Wablık ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
•372• liradır. tstekli.ler~ .i~ t~natı yatırmak, ~a.~·tname ve nümuneleri görmek edilmiş gıyab kararı divanhaneye il-ı 
üzere ekslltmeden bır gun evveline kadar okula muracaatları. k d'l ·ş olmakla keyfiyet gazete 

isteklilerin mezk.ür gunde eksiltmenin yapılacağı Yüksek Mi.ıhen<lls mektelı.inde- ~a e .1 mı. l (
20981

, 
ki komisyona eelmeleri. • •· .•'l~• ile de ilan o unur. .J. · 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOCLU 
Neşriyat müdürl\ : Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 


