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Nuruoam•nlye No. 84 l•llnbul 

T•l11raf: YENi SABAH l.tanbııl 

T•lsfon: 20795 L ikinci Yıl - No. 521 
60NLOK SiYASi- HALl<-6AZETESI Her Yerde 5 Kuruş 

ÇEMBERLA YNIN 
HJTLERE CEVABI Hitlerizm 
Beşeriyete Karşı 
Cinayet işlemiştir 

''Mazideki Tecrübelerden 
Alman Hükiımetinin 

namuslu ve 
da onu pek 

·e 80kan 

YENi SABAH. okuyucul•rına önUmUzdekl 
r•m•zan ayında eakl r•m•z•nların huau
alyetlerlnl anlalm•I• karar vermlt va 
bunun için mükemmel bir program hazır
ıamıttır. Bu r•zllar içinde : 

Eski Çalg=lı Kahveler, 
Meddahlar, Hayal Perdesi 
gibi eski Ramazanların hususiyetlerini en 
salahiyet sahibi ve en güzel kalemden oku
yacaksınız. Bu arada en güzel bir meddah 
hikayesile tam bir karagöz oyununu ve bir 
orta oyun faslını da tefrika edeceğiz. 

Yüzellilik Mehmed Ali 
Meğer Büyük Bir Vatanperver 

imiş de Haberimiz Yok! 

Erzuruma ilk 
Kar Yağdı 
Şehir şimendiferi kar
şılamıya hazırlanıyor 

Ersurum, 12 (A. A.) - Erzuru • 
mun Palandöven dağlarına. ilk kar 
yağmıştır. Sabah uyanan halk dağ
lan bembeyaz görünce bu sene karın 
erken yağışına hayret etmişlerdir. 

Erzurum hattının 20 teşrinievvelde 

Tarihi Binada Bir De Abdülhak 
Hamit Kös.tJsi Y apılac!ılı 

; 

Basın Birliğinde Dün 
Bir Toplantı Yapıldı 

Matbuat 
cilerle 

Umum Mud'ilra Gazete· 
Hasbıhalde Bulundu 

yapılacak olan açılı§ töreni i~in bu- Diin Matbuat cemiyetinde, yeni Tevtlk Fikret Sılay da haı .ır bulu. 
rada büyük hazırWrlar yapılmakta - Matbuat Umum Müdürü Salimin ge-ı muştur 
dır. Bu miinasebetle bir yandan geh- refi bir . af ti .. n-:.. b Matbuat Umum Müdi'rü, gazete 
rin her tarafı tezyin edilirken diğer me çay zıy .e .. ve~~ ve u sahibleri ve gazetecilerle mesleki ih:. 
taraftan da Erzurumun iman için ziyafette umum müdur 8~ arka-ıtlyaçlar üzerinde görüemüştilr. Re· 
yapılmakta olan iglerin aQı1ıe gününe daşlarımızla tanışml§tır. ZiyRfettejsimde Vali Lutfi Kırdar gazetecilerle 

._ ________________________ _. Y.etiftirilmesine çalışılmaktadır. Vali Lftt.ft Kırdar, Parti Başkam konuşurken görülmektedir. 
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VAHiDETTi 
No.: 74 Yazan : M. SIFIR 

Sürüne Sürüne Sol Taraftaki 
Tümseğin Arkasına Sindiler 

" Yeni Sabah-
Abone Bedeli 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 AVLIK 
1 AVLIK 

Türkiye 

1400 Kuruı 
760 :ıt 

160 
:ıt 

:ıt 

Ecnebi 

2700 Kuruı 
1460 :ıt 

IOO :ıt 

100 :ıt 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebl 
mcmlekeUer : Senellii 3600, nlb a71ığı 
ı:= 1900, üç aylığı 1000 kurUŞtur. = 
Adres tebdil! için yirmi beş kuruşluk 

pul ııöodermek llmndır. 

'.Devamı var) 

TENi ?§ABAll 

Dr. Reşad Saga.y 

··--··---···········-----Y•naın 

Ezani Sııat -. ._.. 

12 35 6 27 9 33 6 09 J2 0015 07 

gU neı Ö(ile ikind i gOncı Ö(l le l kln dı 
Mesut bir evlenme 

Akf•· Yatsı lmuk Akp. Vatşı lmaak 
----ı---ı- --·ı--·ı--... 
12 00 1 3 10 57j17 33 19 04 4 31 

Aakaraıııa Merkez oluşu 1923 
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Rus -Finlandiya Görüşmeleri 

Dün Kremlinde Başladı 

YENi 

BITARAFUK 
SULHO 
(Başmakaleden devam) 

medikleri için ve Almanya da bura
larını istemekte kendisini haklı gör
düğü i~in Lehistaw istilaya kalktı 

/ı diyelim. Fakat bu istila hakkı -hatta 

1tgiltere, Rua - L itvanya Paktını Almanların kendi nokta.i nazarlarına, 

Büyük Anketimiz 
Fikretin Eserlerini Mi Yakahm, 

Heykelini MI Dikelim? 

Sabife : ~ 

/iMDiLil< ~ 
~BU KADAR 

Ekmek 
Buhranı 

Belediyenin, İo.;tanbu!da bir ekmek 
fabrikası kurmak teşebbüslerini dai· 
ma menfi bir hisle karşılaştun.(fünkh 
bu Şn tahakkuku takdirinde bir~>k 
ekmek yapıcı amelenin iş9iz kalması 
tabü idi. Kabul Etmiyecek ~:~~~;:ay:~

1

;;!:~ii~~e n:c,~:; Muharrir iskenderin Anketimize Cevabı : 
üzerindedir. Şimdi muvaifakiyetten ---=-__ F:ılcat bazı ö~·le hadiseler oluyor 
sonra bütün Lehistan üzerinde bir ki, in andaki en kun·etli kanaat , e 

........, 
--========================================== 

Rusya Besarabyayl Da isti.yor Mu"· fetih hakkı dava etmek ne gibi fel.se- Fikret, şahsiyeti ve ahlakı dürüst, düşün- a!"LTilan bile kökünden değiştiriyor. 
~ fi ve ahlaki bir prensipe istinad edi- düğünü olduğu gibi, açıkça söyliyen ince •~te son zamanlarda bUhass:ı t} im-"°' yor? dnr ve Beşit.ta., semtlerinde, fırıncı· 
tita kova, 12 (A.A.) - Sovyet - Finlan-1cihen Kaumıstan hareket edecektir. Hiç! Bu yalnız bir cebrü şiddet, bir ruhlu Ye muhakkak ki San 'atkar bir şairdir, Jann bir tılrket ~nparak {'-Alı~malar. 

~zakcreleri bugun mahalll saatle 17 İngilt.ere Vilnonun Litvanyaya galibiyet ve bir yumruk hakkıdır. neticesinde sık sık hadis oJm.ıya baş-
" lot lınde baslamıştır. Sovyet Rusya, Verilmesine Razı Değil Almanya bunu yapınca kendisini §Ö'-'- lıyan elmırk ~uhranı, kana.ıtfmde bu 

., of \e Stalin tarafından temsil edile - Lo .. . " - Eskıler alayım Hüseyin Bey!. lskendcr Fnhrettin sert sert başını 
-ır. nura, 12 (A.A.) - Tim es gazetesinın le bir mevkie düşürmüştür: F.sk" l 1 1 salladı.· deği!oJikliği J :ıptı. İddia edil liğinc go-

J'ıııı dıplomatik muhabıri, Polonya arnzisınin .. .. ı er a ayım··· ht lif t1 d k" f 1 
ndir.ı delegasyonu ise Finlandiya- s t R t f d Ltt Ya harbden evvel Almanya butun Başımı çevirip baktım üç muhar- - Bu, bizim kendi kendimizi yak- re nıu e ı;em er e 1 ırıncı ar a-

Sto1th lm . •_ . o\ye uya ara ın an vanyaya . . . . . · raJ d I 1 . il • d 
0 . sef~rı B. P~ı~ ıle Mos- de\'11 hakkında mutalea yüruttuğü bir ya- Lehıstanı zaptetmek fıknnde ıdı. Fa- rir arkadaş Yeni Şark kitabevinin mamız gibi bir şey olur ki, böyle mec arın a an a.~mı5 ar 'e e erm 

ırıekı Fınlandıya atas~terl nlba~ zısında dıyor ki: kat bunu itirafa cesaret edemediği kapısından giriyorlar. Üçü de yeni lnunane şeyleri düı;i.inmck hile doğru sahlmamıs ekmek kalmaması için ° 
n~ ve Fınlandıyn Hancıye Nezareti Britany:ı. hilkümetlnin, mı.ittefiki olan için yalnız Danzig ·ile Koridoru ister başladıkları veya b~lıyacakları ro- deg-ildir Bu fıkir bence <;irkin ig-ı en" sem Un nsgari ihti)·acma tekahiıl ede-

"'il& - Fin Müzakerelerinin Neticesi h 
1 

r mı er an 1 ev e e ı - gibi görünüyordu. Artık bir emeli manlar i~in eski kitablarda yeni yeni bir fantezi olabilir' f'e mı ar a e ne çı annaga u-:· 
~-· an B. Nykopp'dan murekkebd r. Polonya a azı n h h g· bir d 1 t ·1 1 · ' ,. , k "kt d lo k k ~ ı... ... 
l{ 1.,_ • a una goz yumamıyacagı izahtan \ ares - _ . ~ ··· Jıunısl B .. 1 o;. tt 

t e'-'Ul ki, 12 (A.A.) _ Hariciye Neza- tcdir. kulmadıgın~an ba~e~e~ı yalandı.. meh.~~~cr ar~mag~ geliyorlardı. • - Fikretin şahsiyeti ve ahlaki hak k · ıır. . u ~ı.ız: en eger 0 sem e 
b ına oz söylcmeğe salAhlyettıır o- Bu itibarla, Vılno eyaletinin, yeni Sov- Yahud, hır hak ıddıasıle harbe gı- Butun tarıh kıtabları sırası, sıl- kında ne dÜ.'jÜnüyorsunuz?. le mek ihfı)ncı hıraz .. 3 rta;ak olursa 

z t, Mosk?\ ıı gorü~el~rınln neli- yet - Litvanya muahedesi neticesi olarak riştikten ve Lehistanın icabına bak- silesi ile birlikte gözden geçiriliyor, - Fikret, şahsiyeti ve ahlakı dil - derhal buhran haş gost~n~ ornm · 
e~ kkında bır nikblnlık hi 1 hilkfim Litvanyaya de\'rini kabul edemez. Esasen, tıktan sonra, sırf emri vakiden isti- yukarı raflara merdiven dayanıp toz- rüst diişündü<Tünii olduğu gıbi açık- Hallnn p ikolojisi füı:erindt., frnn-
ıı- te olduğunu beyan etmiştir. bu cihet tarafımızdan Litvanyaya açıkça fade etmek istiverek hiçbir hakkı lu cildler birer birer acı-:ı!hva indiri- '.. 1· ' • o l l b' .. '. Iarda ekım le hulurunıurıa:o.ı kadar 
-.uaıleyh, memleketi hnkkında Ame - bildlrılmi~tir. • -: . 1 • • • ::t"'o J ca soy ı~en ınce ru l u ır şan \e mu . . ~ . 

ı. lngıltcre \'e ısknndinavya memleket A . d v 
1 

L't t olmadıgını kendısı de bıle bıle Lehıs- livordu. hakkak ki san'atku· r bir ı:;airdi\· mhec;str hır hadı!>e olamaz. Beş on 
~ la • .. ynı zaman a, ı nonun ı vanya ara- . . " . . ı.: • • • • • ~ • 

r ından gostcrilmış olan sempati - tındnn altnrnası, Polonyarun Almanya ile tanı yutmak hırsını takıb ediyor. Her biri bır kıtabı kanştınrken Amerikada bile eserleri tercüme frnn sahıhınin hasrs menfn::ıtı ı~ın hu 
'1 tı. dolayı Fınlandıya hukümetlnin ta - So\')'et Rusya arasında taksim edılme.;i htı- Almanya hakkında bugün, takib değerli romancı İskender Fabrettin ve tabedilmiştir. Hatta bwıun tirajl Jcötfi hadisenin mtitemadi~ en t.eker· 

n'~ini ~ildirmlstiı_:. disesi gibi tefsir edilemez ve ayni derecede ettiği hattı harekete göre, başka bir Sertelliye yaklaştım: 100 bin nüshadan fazla olduğuna riiri.ine göz ~ unmmk ta asla doğnı hir 
~ nskide '.redbırler Almı.yor., sidd.eUe takbih olunamaz. Çunkil, e""elA: şey düşünmeğe imkan yoktur. Dün _ Kitab mı alacaksınız?. göre orada bile nekndar geniş bir 0 _ hnrt•kct değildir. Vskiidıırda, Boğaz-

~leri.11l4!rdada mı• 1 ~.st(A. A.) .. _:- Hd~r· nskt 1
1
de, ~\'liaanyka, So\t"Yilet Rusyt ~ilde ou muahheddedcyı hakiki maksadını gizliyen, yalan söy- - Hayır ben almıyacağırn .. Arka- kuyucu kütlesine sahib.oldug'ru Ye hi- i<:imle, Bc,iktaşta lmrnldcğu M>l1f: -

ıı. ""Rltürniş, kıymetli sanat eşyası \'C altın dahi tasnh edıldigi veçhile Sovyet Rusya- lıyen ve dunyayı aldatan bır Alman- daşlara lazım da... tab ettiği pek kolaylıkla anlaRılır. nen hu ~ırketlenn, müşten>k ıaalfyeh ) ı....... m arı u une uava " ı op aı·ı suna uvve e yap ıgın an, mua e e ı · .. . · · · ~ · 
lir lihtıarı. daha emin yerlere nakledilmis-ı nın, ona, istiklalini bilfiil kaybetmesi mu- yanın bugün doğru söylediğine nasıl - Öyle ise ben sizden şu Fikret Böyle bir adamın ise daı· bir çerçe\'e d~·am ~ttiği miiddet~c de ha Df!\İ 
~ J:liıtün bu tedbirler, \BZı)-eün, Finlaıı- kabilınde bazı arazi ta\•izatı \'ermesi ve inanılır? Dün yalan söylediğine de dedikodusu için fikirlerinizi sorabilir içinden O'Öri.ilmesi gayri tabii olur. huhr:ınlann m\itcm:ıdi~f'n tekerriır 
ıii ~ ne. k~dar \"ah m telikki edildığmi Litı;anyanm da b~nu ka~ul etmesi muaha- bugün Danzig ve Koridorla iktifa et- miyim?. }ialfım ya ... Bizim bir anke- Onu old~ğu gibi ve tamamile umumi etrncsrne mani olmak mümkirn değil-

b ck,edır. zeye sayr.n değildir. Sanıyen, Vılno eyale- rniyerek bütün Lehistaw mahvetme- timiz var b' .. d "t 1 t 1 dir MadPmki kendileri J'ola gelmi -
e\tlsya I<"ialaadiyadan Neler tınde. yaşayan Polonyalılar, Sovyet Rusya . b k k h"k di ruz 1 k d .. F h tt• G··ı·· . k . ır çerı:;eve ıçın e mu a ea e me ( vorlar hn takdirde her ~e,•den e,.,,·el 

İstiyeıcek! veya Almanyaya ~bi olmaktansa, Litvan- sıne - a ara u me yo . . . .. ~- en er a re ın... u umsıyere ıcabcder~ .. . ... . . '.. .. • • • 
ı..,~-01tho1.ın, 

12 
(A.A.) _ Matbuatın aldığı yaya ~bl olmakla belki daha mesud ola - Eger Alman~3: bu ~areketinı ~a: yuzum_:_ baktı: . . .. Mesela ?ugun Amer:lmda ı ?'ıl~:on ~~PJ~r dns~~gp m~bor olan ~Jedi-

~lere gure, Rusya Fınlandıyadan şu cakl:ırdır. .• zur göstermek ıçın fetıh hakkını ılen - Kıtabcıda da gazeleclhk oyle "Hayyamıst,, ,•ardır kı onun bır ruba ~: nın, bu f:?bı ~~fenle ekmek fab-
llalebatta bulunacaktır: Amerika Baltıkta Sulhu ld~ye sürerse o halde Versay muahedena- mi?. isini bilen \'C söyliyen bu klübe dahil nkala:ı tt"Sıs etm~ınden ~-şk:ı ~·apı-

' - ~ronştad ckarındakı küçuk ada- Çahşaea.k rnesine ka~ı isyan etmek hakkını\ - Ne yaparsınız listadım!.. Siz olur. Ve her sene muhakkak yıldönii- lacak ~~·oktur. Ekmek gıhı fakir \'fi 
2 ~et-k4 Nev-Yor~, 12 (A.A.)-:- Vaş:ngtonun res nereden bulur? Versay muahedeııa- §imdi şu dedikoduya ne diyorsunuz ınii tes'id edilir. Bu kadar umumileş·ı~~rta . halli ailel~~~ en mithim gubsı 
3 _ B~r karşılıklı yardım pa~~ teatisi, mt mehnfıli, Rusya ile F~nlnndıya arasında mesi fena idi diyor. Çünkü, müttefik-ıbakalım? mi[} bir :ıdam mulıaklc k ki simdi uzennde s1>ekul3syon yaJJdmasms 
t Bır ekonomik paktı teatısı, cereyan etmekte olan muzr.kerelere müte- ' . • . .. .. .. ~ 1 ·· aa.d t k )" d ~ - F nlıındıyada yerleşmış Almanlann allik h berleri tetl:ik ettıklen sonra Ame- ler haksız ve zalim ahkamı Almanla- Degerh romancı yuzunu bnn.ıştur- ynimz lranın mali sayılamaz. O ta - as a . ı_nus e e mf!ıne azınt ır. 

~esı. riknnııı diplomasi sahasındaki nufuzunu ra zorla kabul ettirrnişlerdı, diyor. Ya du. mamilc insaniyetin malidir ki bu hal· Şimdıhk bu kadar! 

1 
llelsinki Tahliye Edili)or B::ıltık mıntakasında sulhu muhafaza için bugün kendisi ne yapıyor? Eline fır- - Çirkin!. dedi. Bilhassa Te,fik de Ömer Hayyamın milliyetini sev- Mı R \D SEUTOGLU 

b lehı ki, 12 (A.A.) _ Fınlandıya ajansı istimal etmege tımade old~ğl.ınu beyan et- Hat geçirince, Lchlileri boğazladı ve l<"ikrct gıbi büyük bir şairin arkasın- mediğine h'aret olamaz ki. 
tı or: mektcdlrler. Vcrsa)da yapılanlardan çok daha dan böyle bir dedikodu çok yersiz bir - Fikl'ct Galatasarayı bıraktJ. J'lpony'ld'l Harı· "ı·y .Jl 

t tı kinın ihtiyarl olar bugün veya Ruslar E.qtonyada. Anlaşma müthi§ bir haksızlığı Lehlilere karşı şey. E:olej' gitti diyorl .. r. U L! !l !J 
a t hl ye ı için emı \crılmi tir. lları"c·ın-''e De »--· Yerl"'rı" - ~ . d 1 "~ • .~ u Di&LJ " yapmaga kalkmadı mı? - Demek ki siz de Tevfik Hikret - Hayır .. O C5asen Ko1eJde e ıo- v "' 1 • M • 

ika Da ~ınlan~ya !luzakeke- . İşgoJ Edecek Almanya kendisini bütün cihanın aşıklarından ımz.. onu se\ i) or \'e ca idi. Galat· ııraydan ayı ılması i e J l .a e 1 e ~ur 1Qr1 
relcrlle Alakadar Tallın, 12 (A.A .) - So\ yctıcrle Estonya- vicdanı huzurunda §U çok çirkin va- beğeniyorsunuz?. sırf şahsi e herk s· n başına gelebi- , • , • 

·~e~nı~~~·\O\:b~;~:~~~1f1~~ ~::rit7lr~r~:!:.a~::ıın~~şDo:;~e ~~~~:.~~~ ziyetten kurtarmak, beraet etmek !sken~er F~rcttin arkasındaki len hallerden biridir. J.1krimce Fik-ıBır n ıstıfa r.ıtt ler 
ogleden onra Moloto la gortismüştur. garb sahılı uzcrındeki arazi parı:ası da da- isterse ancak şöyle bir teklif yapa- kitap yıgılı tezgaha yaslanarak: ret miıstakil olmak i tiyordu. Mek- f 
:u alemcnın mcv uu h kkında sarıh hıl olm k uzerc diğer muhtelıf merkezler- bilir: - Şüphesiz dedi. Hem de san'at- tebi bildiği gib~ idare etmek arzusun- 1 To~yo, 12 

(A.A.) -:- Harı iye ne 
b r yoktur. de Sovyet kıtaatının ne suretle te\-zf cdi- Lehistanda umumi bir Plebiscite kar bir şair olarak tnnır, beı:enir ve da idi. Halbuki o zaman kon.it cı hır zareti memurlaıının u.tiıası me le· 

~ Yeni Estonya Jlükiimeti lec~i~i te bit etmektedir. yapsın. Çünkü Versay muabedcnamc-ı1 
severim. şekil ile idare edilen hiıklımct mcka- sine ~ah i.s ettıği bır .. ya.zıd~. Tokyo 

it. e, 12 (A.A.) - Tallinden gelen bir tbuntılafnııı:ı~· bund::ın başka Tallinn'in ce- si temelsiz, esassız bir Lehistan vü- ı Bakın size bir \'ak'ayı anlatacağım. nizma~ı bu şekli tervic etmiyor, ı ıne Asabı Shımbun gaz :esı dıyor kı. 
t nu da ıkı tayyare meydanı in a edile- . . _ T . . . b · ·· · 1 l t tif "tt'f '·I k 1 şt l ut. • Yeni Estonya hilkılmetınin Ulu- ı::-ı 

1 
d . cude getirmışti; Almanyaya, Ukray- Bu, evfık Fıkretin utun ınsan ı { gelmiJ ordu. Bana meydan \'erılmc- s a ı ı an. a arar a ırı mı~ .... r. 

r rıy::ı eu 1t d t kkill mr..· 1 ildi l"eı; n erpış etmektedır. 1 )'f . 1 k .. ~-ı 
1 elet 0 ın a eşe c ,.ı ) - . . naya ve Prusyaya aid yerleri, ecnebi içinde nasıl bir yer tuttuğunu gÖ6tcr- yince de inhina kabul etmi~ en Fık- Mu ıa 1 grupuıı en yu' e rutut: 1 

l\p !ı- l'd'r. Hariciye Nezaretini profc or U.usya Besarabya l\fose.lesım De kavimleri Lehistanın tahakkümü al- mck için güzel bir fikir de verebilir. ret Galatasaravdan a\.Tılmalc zı..ru- mcmunı olan istihbarat dairesi reısi 
~ .... .' IıUi Milel faayı General Rcek, ve Da K aJ acak •ıı •'> " ~ .. ~, de Jucrina kııbul etrnıştlr. urc ·~· ., • tına koymuştu. Bu bir haksızlıktı. Bundan senelerce evvel m~kur bir retinde kalmıştır. Bunda Le her :nsa- Vanu ıle birlikte biıtun ube sefleri, 
lt ~~a Hc)cti Mosko\adan Döndü Moskova: 12 (~.A:> - -Havas - Bu haksızlığın tamir edilmesini iste- Amerikalı müsteşıik 1staubula gel- nın iğbirannı ve herkesin ba.,.ına gc-lkatıbler. memurlar Ye mü. tahdem-

" ~na , 12 (A.A.) _ Bu sabah Mosko- Ru~banın, .Fınlandıya ıle olan mesele- rim. mişti. (Mister Brnvn) ismini taşıyan lcbilecek bir şekli bulmak bılmenı ki~ lcr istifa etmıı::•cı dır. l\Iüstafı şub 
~ dönen Lihanya murahhas heyeti, len ~·allettıkten sonr~ Bcs~rabya me- Almanyanın yaptığı bu yoldaki bir bu zat ilim aleminde oldukça şöhret nedendir?... §C'.fled, hanciyc veldli ile yaptıklaıı 
ı~r~fından çok hararetli surette kar- sele.,~le meşgul ~lac~nı gosteren ba- teklifi !ngiltere ve Fransa hükumet- yapmış bir şahsiyetti. Bu sırada ben Bu sırada yan tarnftan sert bir ses bir görii mede, gelecek günler zar . 
"l'ilsdıkiır. . . b kl So t Lit ! zı alametler belirmıştır. leri reddedemezler Çünkü bu tekli- de Şehremaneti makam te~ümaru yukseldı: fında Yine v:ızifcde krılacaklarım ~oy 
~ l'a ınu:~::;f1~e, ~it=a. ;!~1~ \'U= ı· Filhakika, U~.rayna!a ~~ğlı muh- fin istinad ettiği . milliyet prensipi bulunuyordum. Mister Bravnın 1s- - Rli.fi yahu! Kafi be art.ık ... Bız lemışl;rdir. Gazete, yazısını şöyle bı 
~nı değıl, 57 küçük schri bir kaç yüz ~r ~olda.~~~ ~~m~:ız-ıyctını? on be- ve adalet ruhu İngiltere ve Fransa tanbulu ziyareti ,.e tetkiki esnasında büHiıı ç:ağln.r tarihini tamamlıyalı tiriyor: 

Ilı. a.lı, 220 mil denıicyolunu ve 425 mil 5ıncı yıldonumu munasebetıle gazc- efkinumumiyelerinde de müzaheret benim tercüman olarak yanında bu- yıl oldu da siz hala bir anket yapama- Hadise ciddi bir siya.3i \"aziyct ih 
b:~ ormanı muhtcvı bQlün Vılno ara- teler yazdıkları yazılarda son -~maıı bulurlar. lumnaklığım emredildi. luanır mısı- dmız mı?.. das edebilir. Şimdi, hariciye nazırı _ 

~aıı ın akta:: b ·• larda kurtarılan .ırk kardeşl_e~ını ha- Sonra Versay muahedenamesinin ruz bu adam benden en evvel nereyi lsltencler Fahrettin onlara "Geli- nm mesu!iyeti meselesi mevzuu bah-
tı ı d emur 1 ur.ıdak. Alman ailcle- tırlatmakta ve Dineper nehrının Rus- ' d 't k "sted' T hm" ede- ı 1 d k be · 
• 0lasarak en geç gelecek ha!ta Lit - . • . haksızlığı yalruz Lehistan meselesin- sor u ve gı me 1 1

• a m yonun, ge ıyorum ..... er en nım solroakt:ı ,.e Abe kabinesinin sivcıs! 
ııl'a.vı ' ya tarafındakı Moldavyalıların ıyı bT · · · ., (Aşı"yan) ı kl ·· tm d e ·dn. · · ~t terkctmeledni sıkı sıkı tenbih et- . . . . .. de tecelli etmemiştir. Diğer sulh mu- ı ır mısınıııı: · ·· · tcse · mr e eme e m ~ n vennı- buhram artmıyaca~ yolunda heni.ız 
b,~ı.rıer. v~~etı ıle. bu nehrın ote t:u-a.fında - ahedenamelerinde buna benzer hak· - Sizin me~hur bir ~airiniz, Tevfık yen bir nezaketle müsaade istemeğe . , .. 1 . b~ d G 

l!Jıi !;_r taraftan, Litvanyadaki Polonya cl- kılenn yanı Besarabyadakılenn acı 
1 

kl "dd" edil' bil' B' 1 h Fikret ve onun evi varmış ''A i- ırnlkıyor· t tcmınat 'eıı mış unmakta ır. ız-
~a t, b ''-ftff~ Lo d u t blar ka t kt di sız ı ar ı ıa e ı ır. ınnena ey . . .. · li devlet şurası bu h5.di elere son de-

• A u ~ ....... - n raya m tevec ız ıra. ını mu yese e me e r. Büt.'Ük Harbden sonraki sulh mua- yan,, ı. Beni ilk önce oraya gotW'u - _ Müsaadenizle!. Bu k=ıdar yeti-
- 'V'vv-vv""'""'""""""'""-VV"..-vv~.._.....~~~ " recede müteessiftir. Hük\ımet icabe-D.. • hedeıınmeleri bu bakımdan bir tadile I nüz. ~ir mi bilmem? .. Kusura bakmayın! .. 

~~ıkta~ta Dlln Yı·ne 1 "\ tabi tutulmalıdır. Terkedilen ihtilaflı .. D~. Tabil aldım, götürdiım. Bü: Diye elimi sıkıyordu. !:·~~~leri almadığından dolayı 

Ek
' y İtalya Sulh arazi parçalarının hepsinde bir ple- tun gUn o~ meşgul okl_u. He: şc~ı ·--HHHHdWIAU--.... - ....... mek Buhranı Oldu biscite yapılmalı ve sulh muahede - a!1:. ayn bır zevkle tetkı~ ett~. Bır Karsta Hayvan sergisi Ga.ı.ete, muk:n-elat, Amerika Av • T avassutunda namelcrinin bu hususa taalluk eden suru notlar aldı ve bu tctkıklen ara- rupa YC Asy:ı i&leri şubeleri şeflerinin 

~ <Bat tarafı 1 mel eayfanuzda) haksızlıkları tamamen tasfiye edil - sında bana da: Kars. 12 (A.A.). - Milli. Şef ınonü'nün de istif ası beldendı!?i mUtaleasındJ. -

~bi ~id ~-b~~ elektriklifır" tınnısahn s_ab~ Mı Bulunuyor ?. melidir. - Eğer şehrinizi lıeykcllerle do- ~~k o~~~;~t~:~~t~?;~::;~d~~~ı;!~:~= dır. l:) 

q il ""'• ~ .. npaşa mı ı 1 • • natmak, büsUeı le süslemek, eski bir ~ u oI.ınak uzere bütün :fırıncıl:ın kara- R 
2 

Ancak bundan sonradır ki ılk mad- d . h n:- hali eti ek de hayv n ne lın.n ıslnhı ıçın uç seneden- Şangha;ydnn haber \'eri!di~inc glS-
l! da et etrrıl3 ve bu buhrana de""hal bir oma, 1 (A.A.) - Reuter a- deler, ticari mübadeleler, iktısadi el . evrın şe .rı, DU.ans. ne g rm berı de\-:ım et c ,te oran ~alı mııların ıyi ı e baş konsolos .Miura maiyetinde-
bu1uıuna ını emretmlsUr. Bu fırıncı- jansından: b" I'kl .· ·ıı 'b" b'"t.. 1 1 ıcab etse; ılk heykelı yapılacak adam \crimı, bır hart iç nde b nb rini mutenkib .' . . '. . 

bunun üzerıne 'Fındıklıdan ekınek ge- Öğrenildiğine göre İtalyanın ı~ 1 keıı, ı ı .. gı ı u .. u;:_ m~se eler hiç şüphe yok ki şair Tevfik Fikret- açılrnıs oı n i ek ve damıı.lık boğa sergısi ki 41 memuı la bırhkte ıstifa etm s -
ıı etı: buhranı tahlif etmislerdir. yeni Londra sefiri B. Bastiani- :.~a ere n;ı~ası:ı~hus une onu a- tir. ıle nl sc nde b lh ar. rı dıkkat ccl tir. 

bkuhrana sebeb halkın ihtiyacından ni, bugün Londraya hareket et- daı ır dve neti~ae reka lanumima bi~anşın- Demişti. Ona derhal: l.ıetmlşt r. ~;;;;;;;;,;~;;;;:,;;;;=;;=;;;;;;;;;;;;;;,=;;;;;~ 
ı t e .ınek alması gösteriliyorsa da Be- n a vazg .. "s-Ue um r an - Bunl rdan bırkaç g n C\ vel açıl n ve? \'i l 
~ haıkmın da hangi tesirlerin aıtında mi.~tir laşma dairesinde yaşanmağa başla- - Niçin Mister Br:ıvn .. diye sor - lliyct n her tarııfındruı gond rilmış olan sı- R • ı • 
letıııı e''1Tlck almak ihtiyacım hissettiği söy Muma:1cyh, bir muhtırayı ha- dum. ğırların tc-.;hır edılmlş olduğu göle ınek \'C esı m 1 
~t eınektcdlr. Her halde v:ızlyette tahki- mil bulunmaktadır. Bu muhtıra, nır. . - Bir zamanlar sizin başınızda (Kı damızl k boğa sergi ınde üç yıl bn • 148 
JL.l U.cib bı.r hal olacalttır ki, bu anor- İtalyanın sulh tekliflerini ve Evvel!, Lchıstanda, Avusturyada, 1 sultan) - 1 - k k d k :ıe .le ıse ba.<:lamış olan göle inckhanesinin H b p 
~ ıı..ı.,, Çek l k ad ilh b" l'b" . z ı namını iU.ö.ca a ar ço r an"raması ~~ hAdis olın\13 bulunmaktadır. beynelmilel bir konferansın iç- os ova y a, .. ..ır p e ısc.ıte, müstebid bir hükümdar vardı ve öyle Kaı-s mıntakasın'\a s ğır ne linın ıslahında- r.11 
~tı ı.. •• ~ar:az-ın tekrar nazarı dikkatlerini tim.aa daveti hakkındaki noktai sonra hak, adalet ve musavat daıre- .. t b"d b' bük" .. d 'l.k d f . ki muvaffakiyeti taltdiri mucib olmu$ ve 

"'111._. ı celbed iz • d b"t"' l 1 . t tkik 1 t mus e ı ır um ara ı e a ıs- t h' cd 1 h La-"-- b' k uzer ne er . 'ht" t kted" sın e u un mese c en e : ş e _ . . eş :r ı en ay\ an ıu..uı ır ·ısmına 

Y 
nazarını ı ıva e me ır. b't afla lh"' . t h" . d yan bayragını çeken ve ona sesını en 1500 lira mukd!at ver.Imıştrr. 

l 
ı ar ~ın su u; ış e ur vıc an- evvel duvuran bu adamdır "Ünkü: • d b • k 1 • ed b • k •• :> Dün de valimiz tarafın..ıan burada açılan Crtn e lr arar SVIÇr e 1 r Omu- ann sesı. Diye ~evab verdi. İ§te ben l\fister at sergı · aynf derecede aUkayı çeıtmfs ve 

.. ( ıt .... "'---•ı l ·mc·ı.:ıı .. ) nist gazetesi kapat.idi Hüseyin Cahld YALÇIN Bravnın hala sözlerini unutamadım. sergide çift ve ordu içlıı aJır kO§um atı ye-
ye .A_, --g ıwu- ue Onun tesirile mi, nedendir bu tarih- tistırmek gayesile t.csıs cdılen «Arpaçay> 
~Yanı K le. tm l dı Bern, 12 (A.A.) - Freiheit adındaki ko- harasının ffil;'41l:Sinde muv f ak old.:tu go-
~ o Je ~ ~§ ar r. milnist organı bir Sovyet ajansı tarafından Amerika da ten sonra bende de bir Tevfik Fikret rülmü:ıtilr. 

'htıaıc . ~e Fikretm .Aşiyanını satın alınmış olan bir makaleyi nesretml~ oldu- iptilası başlamıştır. Onu çok okumu§, At ser · inde teşhir edilen bir kısım at 

Hem 1939 Avrupa harbine 
ait ordu, donanma resimlerini, 
muharebe sahnelerini seyret. 
mek, hem Je küfüphııneni;:ı/e 

A iman - Leh lıarbinin bir htı-
tırasını saklamak isicrscni'.z 
bır nü.s.'ıa tcd11rik ediniz. Ya. 
nndan iLibaren müvezzilr.rden lit-. 't 1~U: yeniden faaliyete geçmi§- iundan BAie merkez kumandanlığı tara - Mühı·m Bı•r GreV çok beğenmi§ ve çok ta sevmişimdir. ve kısraklar ıçin 1500 lira .nukdtat daıtı -

ıhlt eıu ıstimlii.k kanunu binaya la- :tından müsadere edilmi§tir. - Demek heykelinin dikilmesine ~tır. arayınız. 
~olduğu kıymeti vererek satın al- .. . , . Nevyork, ı2 CA.A.) - Chrysler fabrika- taraftarsınız?.. - • • Flıab her yenle tO Kr. 
~: 1alihiyetini bize vermektedir. Abdülhak Hamıde aıd bazı eşya da ıar~aaso .. bin~gı-ev~pınıştır.Buna 3o -Elbettevehiçşüphe yok ki en Mısırda örfi idare 
't~eyh .&..;yan 10 bin liraya buraya naklolunacak \'e Aşiyanda eylulde muddeti münkazi olan kontratonun 1 heyk 1. ,,,,_ -~•--...2-- ~...:-=-,.,....ili·-- "'19' tecdidi scbeb olmmtur. Sendika, umumi evve e ı yapUACiUU<UUAU uu-Ull&A 

~a.k muze·· 'L..-1=-- ifrag· olu- bir Abdülha.k Hamid knw-i meydana ._ wıw.w; ....-- grev iı;m Chryiler muesseaesine bet i\ln- de Tevfik Fikret olmasını isterim. 
· Diier taraftaa büyük aair &etirilecektir• lük bir muddet vereceilııi bildirmektedir. - Ya esederinin yakılmımnı ?-

Kahire, 12 (A.A.) - !dwr :Mel."USaO Mcc 
lisı, örfi ia:u-e kararnamesini tasvıb et -
mi.şiır. 

Miivenilerden ve bııyUerd~n. is

teyiniz. r'-_. __________________ _, 

• 



Sahife: • · 

N. t3 YAZAN : R. YALKIN 

Hamdi Bey Yurdun Müdafaası 

Para Yerine Paranın 
Fotoğrafını Sürmiye 
Çahşmışlar 

EQltmen Kursunda Gençler 
Nasll Yetiştirlliyorlar ? 

İçin Yapılanları Anlatıyordu Muhiddin ve Bekir isminde iki kişi, iki 
üç gi.ııı evvel Kapalıçarşıda bir elbiseci 
dükkanından bir ceket pazarlık ettikten 

· · sonra Muhiddin cebinden bir beş liralık 
Hamdi Bey, yurdun müdafaası içinıhidettin nezdinde Paşanın azli zemını para fotogra!ı çıkararak vermiş. elbisecinin 

Temiz hava ve bol gıda sayesinde talebeler 
yorucu mesaiye rağmen mükemmel yetişiyor) "r 

~·apılanları ve yapılacakları heyecan- ni hazırlıyordu. ihbarı üzerine polis her ikisini de yakala
l:ı an!atıyor, anlatıyordu. Ve: O günlerde, Hürriyet ve İtilaf fır- mış, Muhiddinle Bekir, sorguları yapılmak 

- Ah çocuklar, diyordu. Şu ku- kasının Aydın vilayetindeki şubeleri üzere, dün, Sultanahmed Birinci Sulh Ce
man<lan Ali Bey ne merd bir insan ve bu şubeleri ellerinde tutan, muhit- w mahkemesine verilmişlerdir. 

bilseniz, ne yüksek ruhlu bir yuncu lcrinin azılı mütcgallibeleri, saraydan Muhiddin, yapılan sorgusunda ~unları 
. d ld kl söyledi: gi.•rFE'ııiz. Kendisiyle çok iyi anla§tık. ve fırka umumi mcrkezm en a ı arı 

d - Ben Hopalı Ye 333 doğumluyum. Dül-Mı·m kuvvetlerin teıokilatını hemen direktiflerle halkı zehirlemekte c -
"' gcrlik yaparım. Karamürselde Dabakhane 

emrine vereli, askeri icablara göre vam ediyorlardı. İstanbul hükumeti- mahallesinde otururum. Bekir, Karamürse-
ıııüft ezenin sevk ve idaresi işini de nin, ardı arası kesilmiycn sabrı sü - lin Ulaçlı kciyünde oturur. Bizim evimizin 
kendisi deruhde etti. Verdiğimiz ka-

1 
kfm tavsiyclerilc, halkın hakimiyet yanmda bir evi vardır. Geçen cuma günü, 

rar şu: Herhalde işgalcilere karşı ko- hislerini körlctmcğe uğraşıyorlardı. Bekiı- Karamürsele geldi. Hastahaneye yat-
m.ık üzere istanbula gideceğini söyledi. tsyacağı:t. Öleceğiz, fakat, aziz yurdu Yapılan bu alçakc:a propagandaların lanbulu bilmiyordu, beraber gelmeğe ka-

çiğnetmiyeceğiz. Mağllıbiyet acısiyle neticesi olarak Tire ile Bayındır da iş- rar verdik. Orad::ın hareket edeceğimiz gün 
kıvranan milletimizi bir de yurd acı-; gale uğramış ve ir;gu J,-.iJer, maha!li Bekir in kiracısı İsmail kaptan, bana: csa
ısiyle inletmiyeceğiz. Bütün eh ar köy- Rumları tarafından kucaklanarak is- na 25 lira vereyim de tstanbuldan plak al, 

lüler, bölük bölük koşuyorlar cep - tikbal olunmu~tu. Artık, ü;;gal sırası getir.> dedi. Bunları verdi. 
heye.. ödemiş ve civarına gelmişti. Muhiddin, dosyada bulunan bir tane 10, 

· · · k h h lk üç tane de bes liralık para fotograflarını Bir aralık, Hamdi Bey heyecandan Faka,t, Odemi!'}ın a raman a ı, Talebe iik yardım sargı sarma dersinde 
gösteriyordu. 

nzaran yib:ünü kırıştırmış, gözlerini İstanbulun o bitmek ve tükenmek bil- Hakim Reşid sordu: Yurdun muhtelif bölgelerine spor eiit-
urpıştırarak muhatablarına uzun U· miyen ve her gün tekrar edilen o ma- _ Sen hiç ömründe para &ıörmedin mi? meni yeti:ıtirmek uzere Beden Terbiyesl U-
run bakmış. Ve: hud s::ı.bır ve sükun propagandasına B(iyle para olur mu? Bunlar para değil, fo- mum Müdürlüğünün Vaniköyünde açrru:ı 

- Unuttum beyahu, demişti. Hani karşı kulaklarını tıkamışlardı. İnce- tograr. Muhiddin cevab verdi: oldutu Spor Eğitmen Kursunu görmeyi ne 
h. R · zamandanberi arzu ediyordum. Uç aydan-ıizin bölüğünüz ya?.. oğlu Hamid Şevket, Ta ır ve asım - Ben, iki buçuk liradan büyük para 

1 beri Vaniköyünün asOde bir köıiesinde ses-Bu sual karşısında iki genç, birer Ileuler tarafından ha~ırlanan müca- gormedım. Okuyup yazmam yok. Ne bile-
J siz, sadasız çalışan gençlerimizin faaliyet-

•uçlu gibi kızarmı§, şaı::ırmışlardı. dele teşkilat ve teşebbüsüne dört elle yim, bunlaıı para zannettim. ve anlatmağa f 
• "' devam etti: lerini yakından görmek maksadile ilk ır-
Ham di Beyin sualine Yerilecek ceva- sarılmışlardı. Teşkil ettikleri milli satta vapura atııyarak Çengelköyüne çık-

b b k · f ·ı d t 1 1 - Verdiği p::ırnları :ıldım. tstanbula gel- hm. Kuleli Askeri Lisesini geçtikten sonra bı biribirlerine sorar gi i a ·ışmış - mti reze ı e mey ana a ı mı!J ar ve dim. Sirkecıde bir dükkana gidip plak bak 
· · d l ı "Ü 1 ı ı · · ·ı "H 11 deniz kenarında büyükçe bir yalının Uze-lardı. Hamdi Bey, vazıyetı er ıa ç rnyu ar., nıev m ı e acı yas- tım, beg· endim. Birkaç tane ayıı-ttıktan son 

rinde cBaşvekalet Beden Terbiyesi Genel 
kavramıştı. Muhatablarının cevab lar,, sırtlarını tutarak mukavemete ra bir lıra pey bıraktım. Sonra almak ü- Direktörlüğü Spor Eğitmen Kursu> yazılı 
vermelerine meydan bıı·akmamış ve hazırlanmışlardı. Mikdarları üç yüz zere çıktım. Kapalıçarşıya gittim. Bir el- kapısından içeri girdim. Talebenin ders sa-
manalı bir tebessümle: küsur kişiden ibaret bulunan bu kah- bi~e<:ide, beş liraya lm ceket pazarlık et - ati olacak ki koca binada tam bir sessizlik 

. . K Ed .. h"dl 11 . d k tim. Beş lıra dıye verdiği paralardan birini hüküm sürüyordu. Ders odasının karşısın-- Korkarım ki, demışlı. oca c!. - raman muca ı er, e erın e no san etbiseciye verdım. cBu sahte paradır.-. di-
k l 11 1 ·ı b.. ··k b. · ·· daki kurs direl{törlüğü odasına girdim. remidden, elinizi ve o unuzu 8a ıya vasıta ve ma zeme ı c uyu ır ış go- ye beni polise teslim etti. 

Muntazam bir büro halıne konmuş olan bu sallıya iki kişi geldiniz. Hadi geriye remiyeceklerini, Ödemiş iflgal beliye- Muhiddinden sonra Bekirin sorgusu ya- odada kursun yardirektöril Hüsameddin 
marş, doğru Edremide gidiniz. Ben sinden kurtaramıyacaklarını pekala pıldı. Bekır de dedi ki: Güreli beni karşıladı. Kurs talebesinin sa
de önümüzdeki salı günü gelirim o- biliyodardı. Onlar yüreklerinden fış- - Cuma günli, Karamür~eıe indim. Mu- b::ıh jimnastiklerini bitirip simdi nazart 
raya. Siz o güne kadar zemini hazır- kıran bir şevk ve gayretle şehri de- hiddinin kaynatası Alinin, oradaki evime derste bulunduklarını söyledi. Spor mual
layın, fikirleri aydınlayın. Edremid _ ğil, çok yüksek \'e kıymetli bildikleri tsmail kaptan isminde birisini kiracı ola- limi Zekinin verdiği «Spor kazalarında ilk 

rnk koyduğunu öğrendim. Ali, bana, kira yardım~ dersine girdik. Eski bir yalı olan den bölük, tabur dc·ğil koca bir alay milli serefi czdirmemeğe çalışacak, 
olarak be~ lira verdi. aldım, iki gece del lıina ihtiyaca uygun bir tarzda tanzim e

çıkaralım. Ben şimdi, Muradelindeki onu miidafaa eckcck ve yerlere seril- onlarda misafir kaldım. Beraber tst::ınbula dilıııiş olup alt katın ceniş salonlorından 
mıntaka knrargahınu, kumandan ve mekten kurtarncnklardı. hareket edeeeğiıııız pa:wr gUnü, tsınail kap biri dershane haline ifr:ığ edilmi~tir. Ya -
Pclitköylü Mchmerl Beylerle görüş- İlk carpışma "Rarasu,, sırtlannda tan, Mulııddıne. plak al dıye 25 ıra Hrdi. rının spor eğitmenlerini te~kil edecek olan 
meğe gideceğim. başlamıştı. Müc?.hirller, l·cndilcrine Fakat, \erdi i hakiki para mıydı, bunlar gençler, sıralarına yerleşmışler, ellerınde 

Edremidliler, cepheden dönen bu kat kat faik olan kuvvetler karşısın- mıydı. gornıedlm. not defterleri olduğu halde dersi dıkkatle 
Bekir. poliste. başka şckılcle ifade ver - takıb ediyorlar. Spor muPll!mlerlnın gos-

ı:rençlerdcn havadis sanıyor, vaziyeti da, her biri ayrı ayrı mcdıh ve sita- . l\ 1 d k d . 
1 

. k terdı'ğı· saı·gı , '"ıl:atını aıııeli , ak ya-
b rıııştı .. 1u ııd ının ::ıyın pt erı A mm ·en-
e.nlamak istiyorlardı. Niyazi Mahir- yişe gerçekten layık olan bir cesaret- dısıııe: cBu ısın::ıil k::ıptan sanatkfırdır. Pa- µıyorlardı. 
le Ruhi Naci de, gördiiklerjni, işittik- le kanlı nmkavc metler gösteren:k, i- ra yapıyor. Zengın olac::ık!> dcdiğıııi ve Gögüslerinde S. E. K. armıılı lacivert E
lerini birer birer anlatıyor ve fikirle- cnbın<la aslanlar gibi savletlcr ede - hmail k:ıptanın dıı kendilerine bu fotoğ - şofın::ınl::ır ve bir örnek kesilmiş saçlarile 

ı ·· k·ı fla d ,. · · 1 · d .o ·r ı d .e iz s:.ıdasız not almakla meşgul olon genç ri aydınlatıyorlardı. Coşan ve cöpu- ı ek karşılarında ı eıi adamakıllı ez- ra rı ver ıoını soy uyor u. u ı at t•yı e, 
t "k t · d d · · · ·· 1 d. lerın dersleri bir müddet sonra çalan zille ren Türk varlığından, cepheye koşan mişler ve evvelce lıazn lanaıı plana gö- azyı ne ıcesın e ver ıgını soy e ı. lııt::ıma erdi. 

Türk kahramanlarından bahsediyor- re yavaş yavaş geri çekilmişlerdi. Ni-1 Hakim Reşid, ist::ınbul~~ muay~:n ika - Dersten sonra talebelerle konuşmalar yap 
ınetgllhı ıılmıyan Muhıdd.nın tevkıfıne, Be-

ıardı hayet Son ku>'Ounlannı da atarak Ö tım. Hepsi de kurstan memnun olduklarını · · • ·ı - kirın de fotoğraflı ik;ıınetgtıh ilmühabenle 
Ed ·d1·1 d ı d ı..·zmetı'ııe koş d · · t k t ı'ale .ı· F k t h · ifade ettiler. Muntazam ve disiplinli bir ça-• remı ı er e yt r :ıı, emışı er e m ,y ruı. a a , şe rı serbest bırakılmasına kaı·::ır verdi. 

mak için hazırlığa başlamışlardı. Del- is2'.alcilere çok pahalıya mal etmişier- K b il il lışnıa, hergiln yapılan spor tatbikatı §im-
~ arlSIJll a a 8 yar a- d.den verimini vermiş bulunmaktadır. Az 

Jaloğlu Hacı Mustafa ve Helvacı Ko- di. Milli şerefi cidden yükseltmişler- byan izzetin detru,maeı zamanda çok şey öğrenmeğe mecbur ol _ 
ca Efe ileri atılmışlardı. Edremi<lin di. Şimdi llk Kurşun isınile yadedilen duklarından devamlı ve yorucu bir mesai 

Beykozda. !.;arısı Saba.hati balta ile öl -
bütün davul ve zurnalarını toplamış- Hacı llyaslarda kadir bilir Ödemış· - y:\pı•·o· J::ır. Fakat temiz hava, bol gıda ve 

dürınege l~ebblis ve y::ıralamaktan suçlu 
lar, önlerine katmışlardı. Davullar vu liler tarafından bilühare yaptırılan 8.- tzzı:tın muhakemeı;iııc dtln Agır Ceza ın::ıh- muntazam yaşayış sayesinde bu mesai on-
ruluyor, zurnalar çalınıyor, muazzam bide, işte o günkü kahramanlığın ha- kemcsıııde devanı edilmiştir. ları yormak sö:yle dursun sıhhatleri üzerin 

de mükemmel bir tesir yapmıstır. Kurs ta
bir alay halinde sokak sokak gezme- tıra.sını yaşatmaktadır. 17.zet, lrnrısı ile sık sık kavga etmekte- lebesi içinde üç ay zarfında dört, beş kilo 
le başlamışlardı. Yürekler oynamı§, Ödemişi Nazillinin işgali takib et- dir. Bugün yine kavga etmi~ler. Sabahat, almıyan yok gibidir. Kurs doktoru Bay 
hlııler şahlanmıştı. Herkes bağın- mişti. Bu esnada Çinenin de işgal e- aıırıe::;ınin evine kaçmış, İzzet gidip ::ılmı:;; Faik tarafından devamlı olarak sıhhatleri 

ve keııdı evine getirmiş, saçlarından yaka-
yordu: dileceği işitilmişti. Çine Müslümanla- !ayıp dovmeğe başlamış, kadın elinden kur-

- Kardeşler, ne dunıyoruz biz? .. n endişe içinde çırpınıyorlardı. Baş- tul;ınık kaçarken de. eline bir balta geçi-
- Haydin er meydanına!.. ta papaz olmak üzere Rumlar, işgal- rerek yaralaını~. Sabahat Haydarpaşa has-
- Durulur mu hiç, hep koşacağız cileri ağırlamak ve onlara hoş görün- talıanesınde tedavi edilerek iyilesmiştir. 

yurdun imdadına.. mek için evlerini temizliyor, badana Dün, tzzet demi~tir ki: 
• • • ve boyalarının renklerini değiştiriyor- - Ben eier Sabahati öldürmek istesem, 

kaynanamın evine gitti&im zaman silahla 
lardı. Bu sırada Rum papazı, Çine gıder öldürürdüm. Katıl kasdile hareket et Vahideddin, Aydın ve havalisinde 

ansızın uyanan teessür ve galeyandan 
ve hele, yapılan sükünet tavsıyelerine 

rağmen, işgalcilere karşı yeni bir cep
tıe alınmasından fena halde sinirlen-

müftüsüne müracaat etmiş \•e: "İş- nıediğim bununla sabittir. 

gal kuvvetlerinin nasıl olsa buraya da Müddeiumumi de, yaraların hafi! oldu _ 
gelecekleri vaziyet ve hareketlerinden ğundan ve öldurecek yerlerde olmadığın -
anlaşılıyor. Herhalde tatlılık ve dost - dan İzzetın katil kasdile hareket etmediğini 
lukla şehre girmelerini Müslüman a- soylemiş, binaenaleyh, adi cerhden mah -

kümiyetini, ancak, suçun balta ile i~len
hali için daha menfaatli buluyorum. mesinin ve kan koca arasında olmasının 
Eğer, münasib görüyorsanız, birlikte şiddetlendirici sebep olarak göz önünde bu 
istikballerine gidelim ve kendilerini lundurulması talebinde bulunmuştur. 
davet edelim. Bu suretle melhuz olan Muhakeme, karar için başka güne bıra-
mazarratları defedilmiş olur .. ,, demiş- kılmı~tır. 

ti. Allahtan korkmadan bir 

kontrol edilmekte ve her ay muntazaman 
beden ölçüleri alınarak dosyalarına kayde
dilmektedir. 

Talebenin gündelik mesai programı şöy
ledir: 

6 da kalkmak, 7 ye kadar tüvalet, 7,15 
kahvaltı, 8,15 yoklama, 8,30 dan 9,20 ye 
kadar umumi ve ~letli jimnastik, 10 dan 
10,50 ye birinci, 11 den 11,50 ye kadar ikin
ci ders, 12,30 öğle yemeği, 13,30 dan 14,30 a 
kadar mecburi dinlenme, H,30 dan 15 dör
düncü ders, 16 serbest mesai, 17,30 akşam 
yoklaması, 18,30 yemek, 19,30 dan 21,30 a 
kadar mütalea, 21,30 uyku. 

Talebe hep birlikte ve muntazaman bu 
programı tatbika mecburdur. Cumartesi gü 
nü öğleden sonra izin veriliyor ve pazar 
akşamı a,,:det ediliyor. Kursun nazari ve a
meli dersleri kıymetli muallimler tarafın -
dan verilmektedir, 

Her sabah yapılan Aletli ve aletsiz jim
nastikler eski ve değerli jimnastik hocala
rından Bay Faik ile Bay Zeki tarafından 
yaptırılmaktadır. 

Nazar[ ve ameli olarak ta haftada iki sa
at yüzme, halk oyunu, basketbol Polater, 
ıdare ve teşkilat, saha ve maizeme iki saat 
futbol Kemal Halim, Hendbol iki saat Hü
sameddin. 

1 saat boks Eşret Şefik, güreş bir saat 
Seyfi Cenab, atletızm iki saat Naili Mo
ran, kayakçılık bir saat Halet Üstündağ 
tarafından \ erilmektedir. Bundan başka 
nazari olarak ta anatomi ve fiziyoloji, spor 
masajı, spor kazalarında ilk yardım ders
leri görülmektedir. 

Talebe her ay bu derslerden imtihan e
diliyor. İmtihanda asgari orta derecede mu 
vaffak olmak Jfı:mııdır. Ayrıca \'erilen ah
lak notunC:an \'e inrtıhanda muayyen dere
ceyi alan kurst:ın ihraç ediliyor. Kurs mu
allimlerile yaptığım konuşmada talebelerin 
simdıye kada.ı· olan \"erimi nıemııuniyet ve
ricidir. 

Mlistakbel egitnıenler her J 5 güııde bir 
tahrıri \'azire yapmağa mecburdurlar. Bu 
da tercihan ~por sahaları, salo'1ları, duşla
rın yrıpılırla~ı plfıııtarı, iizerindc y::ıpılır. 

Talebe hocalarının der~te verdiği lıir ör
neğe kendi fikirle:: ırıı katarak çızeı·. Bıı \'U.

zifclcr mu:ıllımkr tarafıncl<ın ktı<"k edil -
clıkten sonra talebeye iade edilir. Herkesin 
bır vaıife kutusu vardır. Bu vazıfcler ku
tularında saklanır. Bu suretle talebe fıkren 
tck:'ıınlıl ettıgi gıbi ileride her hangi bit· 
bölgede \ azi fc gordükleri sı rııda elleuııde 

istlinde edebilecekleri bir eser bulunur. 
Kursun mevcudu 35 kişidir. Takbe mev

cudunun fıızla olmaması dola.yısıle nıual -
lınıler !azla meşgul olabilmektedirler. 

Kursun idareci ve mualliınlerile yaptı -
~ım konu~malardan sonra Kulc:li Askeı·l 

Lisesi spor sahasında gen~lcrin yaptıkları 
hendbol tatbikatını seyrettik. Muntazam 
kıyafette \·e üç grup halinde yııpıl::ın hend
bol idmanlarından !'Onra. muntazanı bir yü 
riiyüş kolunda binalarına dönduler. Yemek 
zili çaldı. Muntazam bir şekilde temiz ye

mekhanelerine giren talebeler nese ne ye
meklerini yediler. Yemekten ı;onr:ı herkes 
istirahate çekildi. Koca bina tekrar sessiz
liğe göıniildıi. Disiplinli, fııkat çok samimi 
bir hava içinde iş gören kurs idarecilerine 
teşekkür ederek ayrıldım. 

Yurd gençliğinin müstakbel spor ilerle -
mesinde rol oynıyacak olan ve Boğnzın bu 
köşesinde sessiz ve devamlı bir çalısma ile 
hazırlanan gençler ve kurs ailesi b<'nde iyi 
intıba bıraktı. 

Tarık Özerengin 
il af. 93 
DAVET 

latanbul Okullar S por Bcllgesl Batkan lı. 
§ ından : 

Lise, ticaret \•e sanat okullarının 1939-
1940 ders senesi spor faaliyetlerini idare 
edecek lig heyetlerini intihab ve faaliyet
lerini tanzim etmek Ü7.ere, geçen sene spor 
faaliyetlerine iştirak eden okulların beden 
Terbiyesi öiretmenlerinin 13/X/1939 cuma 
gi.inü saat 15 de Maarif Müdürlüğünde ya
pılacak toplantıya gelmeleri rica olunur. 

Hırsızlık 

mişti. O, eniştesi Ferid Paşanın Paris 
konferansında büyük bir dirayet ve 
kiyaset göstererek her şeyi siyasetle 

halledeceğini zan ve ümid ediJordu. 
Mustafa Kemal Paşanın Anadoluda 

Jyandırdığı hareketi, gösterdiği mil
li varlığı, eniştesinin teşebbüsleriıll iş
kal edeceği hükmü ile, hiç de hoş 

gönnUyorau. Bir tarafdan Mustafa 

Kemal Paşaya, diğer tarafdan Aydın 
ve havalisinde halkı mukavemet ve 

müdafaaya teşvik edenlere ate§ püs
kürüyordu. 

Çok garibdir ki, memleketin maruz 
olduğu istila felaketi karşısında hal

kı cidale ve cihada teşvik ve sevket

m esi beklenilen müftü efendi, papa

zın bu ham teklifini derhal reddede
ceği yerde, herhalde tatlı cancağızım 
~za ve cefadan kurtarmak için ola

cak ki, şahsen kabule mütemayil gö
rünmüş ve keyfiyeti memleketin e§-

apertıman parası yap
mağa kalkmıf 

Polis Haberleri ı 
Şoför Vahidin idaresindeki Devlet De- Ayaspaşa.da oturan Sadullah Oranosun 

Damad Paşa, refakatinde Maliy~ 

Nazın Tevfik, Ş\ı.rayı Devlet Reisi Rı
za Tevrik Beyler olduğu halde 1335 
senesi haziranının altıncı günü Fran
sanın "Demokrasi,, kruvazörü ve Tu
lon yolu ile Parise gi+.mek üzere ts
tanbuldan hareket etmişti. Damad 

Paşanın bu suretle 1stanbu1dan müfa

rakati, Hlirriyet ve İtilaf fırkasının 
bilhassa Dahiliye Nazırı Ali Kemal 

Beyi faaliyete geçin:ııişti. Fırka, Va
hidcttinden aldığı ilham ile, .Anado

ludaki şubeleri vasıta.sile Mustafa 
Kemal Paşarun şahsı ve icra.atı aley
hine gizli ve fakat çok şiddetli talı-

• rikler yaptw..vor, Ali Kemal de, Va-

Eminönü kazası MalmüdürlGğü mute -
medi Kazım, bir müddet evvel, 4000 lira 
ihtilas suçile sorgu altına alınmı~tı. Kazı-

miryolları idaresine aid otomobil, Harbiye- hizmetçisi Selma, evden 12 hra değerinde 
de, şoför Ahmedin idaresindeki, taksi oto- bir yüzükle on lira değerinde bir kolyeyJ 
mobilile çarpışmış, her iki otomobil de ha- çalarak kaçmış, polis tarafından yakalana

mın forgusu yapıldıktan sonra tahkikat de- sara utramıştır. 
rinleştirildikçe, bu miktar 28174 küsur li- ••• 
raya kadar yükselmiştir. Ktızımın, bu su Galatada Çığırtkan sokağında oturan lb-
çu, evrak imhası suretile işlediği anlaşıl- san oğlu Nuriyi, bir kadın Ytizünden bı -

rafile istişareye lüzum görmüş; hat- maktadır. çakla ayağından hafit surette yaralıyan 
Kendisi, bu paradan ancak bir miktarı- Yako yakalanmıştır. ti bazı kimselerle görüşmek gafleti- • 

ru zimmetine geçirdiğini kabul etmekte, fa- • • 
n i bile göstermişti. 

kat, suçun ihtilas mahiyetinde olmadığını Kasunpaşada oturan Celili, aralarındaki 
( Devanu va.r) iddia.· eylemektedir. eski bir meseleden dolayı, Hüseyin isminde 

========================= birisi kolundan yaralamıştır. Hüseyin ken-

~.---liÇKiSiZ SAZ!---... 
BORSA KIRAATHANESINDE 

Ramazan münasebetile her akşam: Tamnmış san'atkarlardan 
müteşekkil mükemmel SAZ HEYETİ zengin programlarına devam 
edecektir. Kıraathanemiz nezih ailelerin salonudur. •------1!!1!- Telefon : 223t.ı8•--------· 

dilerini ayırmak istiyen Ali isminde birisi
ni de dö\•müştür. 

••• 
Eyıipte Civata fabrikasında mazot oca -

ğının yanında duran çalı süpürgeleri ateş 
alarak yangın çıkmışsa da derhal yetişen 
itfaiye tarafındaı, etrafa sirayetine mey -

dan verilmeden söndürülmüştür. Fabrika-
nın sigortasız olduğu anlaşılmıstır. ( 

rak adliyeye teslim edilmiştir. 

••• 
Üsküdarda Toygarhamza mahall~sinde o

turan 11 yaşında Muhiddinle arkadaşı 9 
yaşında Kasım biribirlerile kavga etmJ:ı
ler, dokuz yaşındaki Kasım çakısını çeke
rek Muhiddini yaralamıştır. Yaralı tedavi 
altına alınmış, dokuz yaşındaki carih ya
kalanmıştır. 

••• 
Büyükderede kibrit fabrikasında çalışan 

Hüseyinle Sevim edındaki bir kız, maki
nenin birdenbire harekete gelmesile sağ el
lerinden yaralanmışlardır. 

Sabıkalı hırsızlardan Kevork ve Meh -
med, Sultanhamamında Camcıbaşı hanın
da Vehenin gramo1on ticarethanesine gire
rek bir gramofon çalmı~lar, Kapalıçar:ıı
da satarlarken yakalanmışlardır. 

z: 

IJiBllfOllf.Ufj 
lstanbul 
Halkavi 

EminönU 
Neşriyatı 

• ııı ~ 
Pertev Naili Boı·atav'ın b\1 serıJl· ıııs!' 

çıkan on ikinci kitabındnn burade b~erl • 
daha evvelkilerini de tanıtmayı kıtrı 'eÔ' 
ınize vadetmiştık. Sözümüzü yerirıe 
relim. .. 11ot· 

.. [il' 
l - cHalk ~irleri hakkındıt kU~ şraY' 

lar> Mehmed Halid Bayn'nın bır ~· 
topladığı muhtelif yazılarla vücude g dt!l° 
tir. «Halk Bilgisi Haberleri• ııi sene1~e4 
beri yaşatmağa muvaffak olan M ıııs! 
Halid Bayrı'yı bu mevzularla uğr3P~, 
pek yakından tanıdıkları için eser Jı ~ 
kında tafsilat vermeyi zaid addediJ'~r <C 

2 - dstanbulda Semai Kahveler~,, 
Meydan Şairleri> Osman Cemal J{a> ,ıe.-i 
nın eseridir. İçinde bu kahve müdavifl 
hakkında malümat verilmektedir:. ili jj• 

3 - cfstanbul Adaları> Naci Yur>g ter· 
rafından Gustave Schlumberger'dell er· 
cüme edilmiştir. Bu meşhur Bizans ~u:ı 
rihi eserinde Adaların o zamanki il 
tasvir etmektedir. . te• 

4 - ctstanbul Coğrafyası>. ŞehrıO ~ 
kAınülü hakkında umumi malılmat \ıııt· 
bu küçük eserin milellifi Besim oarl<0 aıd' 

5 - dstanbulda Karagöz ve K:ır~g 1'~ 
İstanbul>. Sabri Esad Siyavuşgil'in bır ıı ı· 
feransıdır. Kitabın serlevhası mevzuu~ ıı!t 
fade etmekte olduğundan ilave edece 
şey bulamadık. .11ıeı" 6 - •Tıbbi Folklor ve tyi Tcll<ı 

10
r11 

senelerdenberi tıb tarihi ve tıbbi fol~dil'· 
uğraşan doktor Süheyl Unver'in es.~rı 'l•, 

7 - «Türklf:rde Karagöz> profesor ,ıd 
ko'nun çok tanınmış olan eserinin bizert , 
olan bahsinin Orhan Şakir GökyaY tB e~· 
tından yapılan bir tercümesidir. Bu J1'l e , 
zula uğraşanları yakından al.ı.kadar ed 
cektir. c' 

8 - ctstanbulda tmar ve iskan Ji~.1 "~ 
ketleri-. bütün yazılarilc mevzuuna bll~, 
bir vukuf sahibi olduğunu isbat ect~rı ~e' 
man Ergin 'in değerli \ e istifadeli bır · 
ridir. ur' 

9 - cTurk Halk Bilgisine Aid AJ"llS rı• 
malau bu mevzuda yazdığı yazılarla ~~Y' 
disini aliikadal'lara taııılmış olan M. ş• 
ülkütaşır'ın muhtelif yazılarının bir ıır 
ya getırilınesile vücud bulmuştur. , or 10 - cÇora Batır Destanı> Hasan Jıl' 
tekin"in eseridir. Başlangıcı umumi Jllll ell 

mat vermekte Ye sonra bu destan aY11 

neşredilmektedir. ri• 
11 - cHalk Adetleri ve in::ınınaJarıt ~rı· 

ne Mehnıed Halid Bayn'nın eseridir. t~ı dt 
de Balılrn"il' halk sanatlerinc; Balıl'CS1~5, 
h::ılk ~det ve inanmalarına nid yazıla~·la deJl 
tanbul.ı ;ıid bir k::ı<: not vardır. lstıfıı 

=b=ır=es=e=r=d=ir=.====================~ 

CUMA: 13/10/939 

Yıırı 
12,30 Progr, m ve ınemlclcet saat_ a 50 

12 35 AJ·aııs ve mcte>oroloJ·i haberlerı. J2. 
' ~:ı· Turk ımiziği {Pl.), 13,30-14,00 Müzilc ( 

rışık program - Pl.) . 
t ıı· 18.00 Program, 18,05 Memleket sa;ı ı! 

y::ırı, ajans ve meteoroloji haberleri, !8, 
1 

Türk ımızigı ~1:\1sıl heyeti), 19,10 Kon~fi~\ 
(Haftalık spor sen·isi), 19,25 Türk ınuzığ 
Çalanlar: Vecihe, Fahire, Refik Fers.1ıı, 

1 
1 - Okuyan: Semahat özdenses, 1 - Lcıı1 

Hicaz şarkı: (Sorulmasın cana yesiın), 2• 
Hayri - Hiizzam şarkı: (Ölür.sem yazıktır; 
3 - Lemi - Kar<:ığ:.ır ~arkı: (Bir gölge ol; 
4 - Şemseddin Ziya - Kürdili Hicazl'A, 
şarkı; (Bıktım ellııden). 2 - Okuyan: Ne' 

r' nıi Rıza Ahıskan, 1 - Dede - Bayati s:ı 
kı: (Nıce bir aşkınla), 2 - Rifat Bc1 ' 
Uşşak şarkı: (Düştliın yine bir Afeti IlleŞ' 
huru cihana). 3 - Mahmud CelAlcddin pıı' 
şa - Uıı;;;ak şarkı: (Mecnun gibi ben), '* .,,,. 
Suphi Ziya - Uşşak ;jarkı: (Gücendi birııı 
sözlerime). 3 - Okuyan: Safiye Tokay. ı...
Şevki bey - Hicaz şarkı: (Bilmiyorum bll' 

na ne oldu), 2 - Yesari Asım - Hicaz şıı!' 
kı: (Bilmem neye bir buseni), 3 - ...... ' 
Hicaz türkü: (Dağlar dağlar viran dağla:.~· 
4 - Sirto - Refik Fersan. 20,10 Tern~ı 
21,10 Müzik (Radyo orkestrası - şeı: pt 
E. Praetorius), 22,00 Ajans, ziraat, esb~ 
ve tahvilat, kambiyo - nukut borsa~ı (fi' 
yat), 22,20 Müzik (Ca.zband - Pl.), 23,25· 
23,30 Yarınki program ve kapanış. 

··················~····· ···············"' 
Fransada 20 vapur 

müsadere edildi 
Mar.~ilya, 12 (A.A.) - Zimamdarları te~· 

kil edilmiş olan France Navigation §irlte' 
tine meııı:ub yirmi vapur, mıisadere edil' 
mistir. 

Pilsudskinin muhalif· 
leri affedildi 

Paı·is, 12 (A.A.) - Pariste vücude gcti 
rilmiş olan Polonya hükOmeti, eski rejifl'l 
den mahl,ô.m edilınis olan Pilsudski aleyll· 
tari olan bütiln eski muhalefet rüesasırııJ 
iadei hukukuna karar vermiştit-. 

Yaralama 
Pangaltıda otw·an Nub.ır ve Yunus ıs ' 

minde iki çocuk, Beysoka.gında oturan p.• 
ram ve Kara.kin isminuc diğeı· iki çocultla 
kavga etmişler, Nubar, Araın ismindeki ço· 
cuğu çakı ile yüzünden yaralamış ve ya ' 
kalanmıı;tır . 

• •• 
Polis Kaçakçılık Şubesi memurları ev ' 

velki gece &ehrin muhtelit yerlerinde arıı· 
malar yapmışlar, bu aramalar netlcesirıd• 
27 uyuşturucu madde satıcı ve müptcıDsl 
yakalanmış ve haklarında zabıt tanzi.m e' 
dilerek mahkemeye verilmişlerdir. 
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Türkçeye ~en: HOSEYIN CAHiD YAL~ 

Sosyal Demokratlara Vıyanacla 
D-/işman Olmuştum 

- t a - lhUrriyet, namua, gbeDik tellme- Ba barebtin bHllı• 1larjlrn8 
1erl • hepsi ~berlerln tunç Uaerincle icra ettill o meDfur tlk-

Yallm be11ma ~ bir mu- gibi 8ee1erl1e teyld edPmiı bir tarz- d dehllti anlıdm. Burjuftll. • 
bMDflt ildim.at g&wmeclftim i- da --"'•ao-ıı..• ~..._ ., __ _._ -'Lu.'- - •..a'- bllnml!ldan 1J1ı.1... tlnt pld1ııııııeyl ta'dti ettim ve bir • r-~ mu. 6' ....... w.a~-, IUlla&ı - aq,aa ' --ı-
tecrlbe ile ~ bir halde hiç bir alçaldıktan çeklnml~ her hlleuml&ra mubftlllet ecJecek ka-
bandan -u- tttrlü iftiralai'ı saçmala ıhek1n1 blliyette deliJdir. So8yal • Demok-

•ı•-- mütecaviz bit llaan: Yeni beeeriJe- ruinln tabyeal. bir fpret wriUr 
:Nefret ile dolu oJan.k gidiyor- tin sellmeti mezhebinin her ctbıkil ftl'ilmes, kendlelne • mlclbll ge.. 

4ID. l'alrat 0 kadar teair altında matbuab. rtbıen muanzlarm tmerlne, ııillllr
ldbn ld artık bu vasiyete arka ~ KitabJar ahmaklar için, orta ve leli barab ohmcuya kadar ve Ta· 
Ylrmek benim içhı kattyen lmkb· bittabi ytlksek ''münevverler 81111• !ıatlarma ka\'UllD&k gibi çaJpı 1ılr 
mdL ilk nefret pleyumn geçtik· rı,.; bödılılan için, pseteler de ilmld içinde en fma te'1llr9 111111-
tm eonra. inadım galebe çaldı. Ne talk kıtıe.ı için. ya4 ı&atednceıe Ddar, 1-ldld lılr 
oluna oı.un, lıir fUltlyeye tekrar Soayal Delnoki'uinin meahebi yaJan ve iftira •paja ~ 
...... kat, aurette karar ftl'- - • --L&--'~ 1i edebiyatmda ve matbuatmcla .......... dMNUll'. 
•lfthn Zatm, lıirkaç hafta llODl'&t ~ .urettıe kendi kav- Fakat böyle inJdyaCl .......-
lliriktinnil okluium lıir ~ niimi 1NluJor4um. b•lri~t.m ~ bir BmtMea ...... 
:::... daJ'!'~Sil~= Vütlle bUaa •1iDlz bir uçu- kabir 181 ....... 
yapm_., bakam k•bnamJlb. Oya l'lllll lilll ~ 187 dalla 'bl7lk Bn ...._ Prtular upa IDllplk 
WErar blt"ıcll ve birlnoi tiefald g1. bir muhabbete w.tle olclu. korltueu ile lrAtndilerinl metl6a ~ 
bi nihayetlendi. FilhaldJra, yalim bir ıhmak, bu aeclhlCi)'9 kadar teırerrlr' .._ 

o aman kendi kendime llOI'· m11ınam zehtrleme .,..faini bil· So8yal-Dem.oJaoMI, ..W ...... 
dum: ~ blyUk bir kavme dili halde, ~ bmbatll btslJ'le, lmnelia ~ t1Wll 
Dieil8ub .olmağa Jlyik adamlar mı- göre'bOirdi. ımteaıtib eenelercle la· lıiJdlii iGln, • çok MncllleflDde 
m! Ktklhit bir 8lıal. ÇOnktl. evet tikWim Jluvvet buldukça 8oQal. lıMu)met s&dllil \in •111'9 ..ı
clenecelr ime böyle bir kavim en i· Dmıola'Ulnin muvaffald~ dll'lr. Bunun ablDe olarak, ....._ 
JDerin ~ mecbur ._. derin lebeblerlDe vukufum artıyor- lif partinin zayıf ac1amlanm, flk· 
lan mb ve fedaklrhldan muhik du. O am•n, lmıll guete ve ldtab- rl klymetleri hılrlnnda ....... 
g&lterebilir mi' BaF denecek lardan bqka bir 18Y okumamak, kanaate göre, u çok gizli aunıtte 
ile kavmimiz - ltlbariıe haki· kızil içtlmalardan bafka bir top- medlıeder • 
katen pek fakir demektir. lanbya gitmemek, ilh. yolundaki O, iradeden maluımı bir dlMılw 

Bu endlte. ıztırab ve derin te- anif emrin mınamnı ınlıchm Bu orta dencede -*'1a ablb. tüat 
emmm gtbaJerlııde kavimleri için mU.aadeaizlik mezhebinin milnaka· tedld fıtratta lıir tda ...... dalla 
mahvolmut kimselerin tehdidklr P kabul etmez neticeleri insatım u katkar. 
ordusunun gotalcbjmı görüyor· bir aydmlık içinde kendilerini P- Ne ll8kl, ne inde sahibi Olım-

dum. teri=-rulıu ancak tam ve kud- )'&ll1aİ'& gelince, 1ıUnJan medhecle 
Birkaç gUn sonra, bir halk ntı- retli Ierd ani ede göklere çıkanr. 

mayleJne iftlrak etmiş. Viyana •· eey en .• ar. Sosyal - Demokrasi silldDı«i htl-
melelerinin dörder dörder bitip ıu.. Nasıl kadın mucerred .muhake- kümran kılmak \'88ltuma yalım 
kam.ez bir surette geçmelerim bil· me1erden pek az müteessir ol~ kendisinin sahib olduğu zavahirini 
tUn bUtihı bqka hiaslyatla ae~ tam bir vufyete b.reı tarifi mı- tevlid etmeje çahpr. Bir taraftan 
diyordum. İki aaat olduğum Y'1°de klnsız bir temaytll beeler ve Z&Jlf • da, lhtlyatkirane fakat bedefterl. 
kaldım; nefsimi tutarak o uzun lara tabakkUm ettiği halde kuvvet· ni g&ıdm kaybetmeden, .adan bi· 
insan yılanının aiu' &P yayılma- tiye fnkiyad &nedene~ h':1k klf. ribirini möteakib ele gecidr: ._ 
ama bakbm. Nihayet. kalbim •- lesi de hft.kim ve ef endıyi ncacıya zan, bu gayelerin içine gisllce ,.._ 
k111mf bir halde. meydanı terke- tercih eyler, hUrriyetperverane lıir ıepr· buaıı apaçtk, tmrlellne 
derek evime d&ıdilm Yolda, mUeaadekirlıktaıı ziyade, kendi· ~ abbr. ÇUnldl o amaa umu
bir tit6nc0 dtlkklmnda, 'fJ8ki ibıden bqka hiç bir mezhebi k&- mun dikkati bqka menulara m
.A.watuya Soeya1 • Demokrat or- bul etmiyen bir mezhebclen mut- itaf etmiltir ve on1an 1ı1ra1ap 
pm olan Aftdlıneltuc'u g6r- main ve emin olur. KUumabalrb- da diğer wlerle meegul olmJJa 
dUm. Bunu çok kere guete1eri o- hk kitlesine bir -. biMl ruı deiDdirler. Yahud m..ı. pek 
kumak için gittiğim bir kahvede de verır. O bunu ne yapsın · Halk ehemmiyetaiz telAklrl olunur da bir 
buluyordum. Fakat o amana Jra. kitlesi t1zerincle ybsüw bir fikd rezalet Çtkarmak ve menfur m-. 
dar bu aefil varakayı iki dakib· dehfet aaçma uaulll ~ etmeli, nzuı ellndell onu almak abmete 
dan fazla okuyamıyordum. ifade onun bJanl hllrriyetleri 8zeriDde değer bir if gibi g&ilnma. 
tana mtlfelddnaa ilw'ine bir P4: tasarruf etmell: Bu onca tamama iman dflaruu gtbıelce t&Jdiı-.t
yalı gibi temr yapyordu. Blru flY· ehemmiyeaiz te•ikki olunur, ma- met ... tberine da1WB 1111 
vel bulr buluncluium nilm&Yilfn bebin blltiha hataJanm ~ b.iıt- tabye, eter muanz parti boiacna 
ı.lri altında, içimden gelen bir ... aetmez. O~ muayyen bir kuv· ~ bJ'll bolaea gularla mi-
• itaat ettim. Bu .. beni bu de- vetin ve bir Unf ve liddethı Jru. cadele etmek yoluma ötı•re ... 
fa gueteJi abD aJatap .,. tama- dl olan harici tesaJaOrleriıd girilr rlJul bir katiyetle -~ 
._ ~ tepik ediyordu. Bu ve kuvvete. Onf ve tlcldete dalma temin eyler. 
yalanlanD birkaç defa içimde ka- inkıyad gösterir. ZaJlf fJtnttald 1r1-..ı..11ımı
bartbiı liddetli hiddete ~ o l'4er s..,.ı • --.. .. ı. ._. bir llayat w mmnat wlliıd ôlcla-
•"'8""'"' IMıM talm ettim. ........ t11,,1. '* ......... tana .a,«11,• M lllr • 
Artık moeyallat demokratJann ............ ,.... .,.. ...... . 

9eteJerlnde umhnl tlldiieftDID lil· Mlf •weprtlr ..... ••mılllı =-.!::19 U: ~ 
ldplJJU ~ ldta'blarda- ,.. ........ ile .... pllt ple: tim anJadnn unun Ll9!1t• 

kbt«hn c1üa Vl tedldk edellillrdlm. ....... • 
Ne "'1lt fark! Bir tarafta ld· iki...,. bhna41n1 laeaa.,... 4y(.l>nntı '*') 

tablar ld ltleriDde .,.ı dma bir ,.ı demokrui mesheblnl, bam 1- ~ 
aJrd w bllqMıt nlpaMi altmda, leıtlnt iyice IDlamJlbm. - ----ı 
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.&rz1ncan ~ı Bank ... tanl1Ddaa C111cı11w .....,. batdq .. em ı.a1 .,,,. 
almak için para dalıtılmaktadır. Bu 7M'dmaJDı ıem,ı.t.en banka t.MnbuWan ,.e:trt • 
mif oJdutu kö7l(l elblaelminl tablUa k67llı9 taiiillltlll n bll ime& ldf7ıantln .,.. 
Jafetlnde ele b07Qk dejipklip llbeb oJ .......... ır. 

D710n.On çift ve çub\llilıe llUlll'l1 o1mMı ve feb1re kadar ~ lcla cl9-
lıtılacaJc ı>ara71 Ziraat BanJraa mQdlftl uJdıe -· ı Ordrle &''I * •A? Os 
tevd ebnekte ve balta b'i bir ko7aw1* dalııa ,..._rJsaı lk 
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Resmi Tebliğler Amerikaya 
Fransız Teblil :zı Bakır İhrac Ettik • 

Sülf e : ı 

ihracat Listesinde 
Değişiklik Olacak Hitler Beşeriyete K8rşı 

Cinayet işlemiştir Paris, 12 (A.A.) - 12 Teşri· Hopa, 12 (A.A.) - Dün lim•nınuz-
nievvel sabah tebliği: dan hareket eden Cümhuriyet vapu- ihracı memnu olan bazı 

tlk hatlar unsurlarının faali- ru Aınerikaya gönderilmek üzere maddeleri dışarıya 
Binaenaleyh netice ~udur: yeti, bu gece Mozel ile Ren ara- Kuvarshan bakır madeninin üç ay -

( .Ba.5 tarafı l incide ) Ya Alman hükUuıeti, filll olarak, tulh ar smda hududun muhtelif kısım • hk istihsalltı olan 480 ton külçe ba· Satabileceğiz 
ifaya sevkedccektir ve Bitlerden Polonya Almanların Polon zusunda samimi olduğunun ikna edeceii dd ı . ile dogrudan doğruya müzakerelere giriı. • lanna sirayet etmiştir. kır ytlklenmift;ir. Hükf.ıınetfmiz bir çok ma e en-
ııııı-.._ • delillerini ıösterir veya taahbüdlerini tut- · · ta ih ~""1111 rica ettik. Böyle bir müzakereye gi- · Paris, 12 (A.A.) - 12 Tee • Kuvarshan madenının mun zam mizin ihracını menettikten sonra • ..__ d u"" d ki mak niyetini fiili garantilerle isbat eder 
;.nek hususunda Polonya hükfimeti daha ya a gra 1 arı yahut ta biz sonuna kadar gitmek hususun- rinievvel akşam tebliği: faaliyeti ve Murgul madeninin de in- racaat vaziyetimiz son haftalar zar. 

elden hüsminiyetini gostermlıiti. daki vazifemizde sebat ederiz. Bu iki ilk- Her iki taraftan pusular ve §88ma bqlaDID.1§ olması keyfiyeti fında hayli azalmıgtır. Bu sebebden 
lierkesin bildiği gibi, tngiltere hükümeti Zayi.al tan birini seçmek Almanyaya aiddir. k~·"" kollan. muhitimizde büyük ikt.ısadi varlık birçok maddelerimizin stokları faz-

-,atından harbin ve kuvvete milracaaün ~ tak 
lrı\llıe geı/nmesi için yapılan bütün gay- Muhalifler Çemberlayn 1Ieri unsurlanmız bilhassa. yarattığına 1Uphe yoktur. Mm a • baılamıı ve bir kısmı da çürümek teh 
"Uer akim kalmıştır. c;eçen atustosta A- Paris, 12 (A.A.) - Zuich Az Nutkunu TMvlb Ettiler Sarrebrück'ün cenub mıntaka.- mızda ~ iki milhim bakır cevheri likesine maruz kalmıştır. İhracat za-
"'1-ika Reisicumhuru Bitlere müracaat e- beiterzeitung, Almanların Po • Londra, 12 (A.A.) _Avam kamarasında sında faaliyette bulunmuştur. daha keşfedildiğine göre, Çoruh mm- manında bulunmak)ğımız sebebile 
~ Avrupada harbin patlamaması için lonyada uğradıkları zayiatın 91 Chamberlaln'dan sonra muba1efet lKi ve takası bakırell halini almıştır. ihracı zaruri olan bazı maddelere mU-
"-1,.a ile ibtiWlarını muallhane yollarla bin maktW ile 85 bin yaralıya liberal partileri namına* alan Attıe ve Alman Tebliği -·- eaade almak Uzere gehrimizde zahire, 
~esini rica eylemişti. Ayni zamanda, baliğ bulunduğunu yazmakta ve Sinclair, Chamberlaln'nin beyanatını tas- Berlin, 12 (A. A.) - Büyük M .xı tiltU I • tiftik, yapağı, barsak vesaire üzeri-
~ kralı, Holanda kraliçesi, Papa ve bu rakamlarm Alman müdafaa vib etmislerdir. Alman umum! kararglhı teb - Utı a n erı ne ia. yapan bU .. ..IUr ihracat tacirlerin-

'-<>llni tavassutıarını teklif eltiler. l'a- Polonva Hariciye Nazın İngiliz "şlendi ""4 
3 .,... ~t bütün bunlarda akim kaldı. Bugün a- nezareti tarafından tesbit edil- ,, liğ ediyor: 1 den müteşekkil bir heyet Ankaraya 

llk&rdır ki HiUer o zamanlar Polonyaya miş olan rakam olduğunu ili.ve Kralı Tarafından Kabul Edildi Şark cephesinde merkezi Po Muğla, 12 (A.A.) - Bu sene iyi yetlfell gitmiş ve Ticaret Vekaletile temasa 
ltarwı harb~tmeyi kararlaştırmıBtı ve ın- etmektedir. Londra, 12 (A.A.) - B. Zaleski dün Lord lonyada birçok noktalarda Bug l ti.ıtilnlerin işlenmesi işleri diğer senelere geçerek bazı manızatta bulunmuş -
Ciltere ile anlaşmak hususundaki arzusu ne Halifaxla ve müteakiben de B. Chamber- nehri mecrasına varılmıştır. nazaran erken bitmiştir. Ekiciler tütünle- 1 d 
kac1ar samimi olursa olsun bu arzusu onu Bu gazete, 190 Alman tankı- lainle uzun bir görüşme yapmıştır. G b h . d d . kı rinin muhim bir kıı,mını balya haline ee- ar ır.A b d b" ··ad t 1 
koın.usuna taarruzu tehir ettirecek dere- nın tahrib edilmİI ve 361 tankın Ak~m Polonya biiyük elçisi Kont Rac- ar cep esın e evrıye • tirmiJ bulunuyorlar. Bakiyesinin de beş on Vekalet un an ır mu e evve 
rette kuv\ etli olmamıştı. da hasara uğratılmış olduğunu zinski bir dine vermiş ve ziyarette ezcümle taatımn ve bataryalarının hafif 

1 
güne kadar tamamlanacagı beklenmekte - An karaya gelen İzmir tüccarlarının 

1 eylülde, Bitler Polonya hududlarına yazmakta ve netice olarak Al • Halifax, John Simon, Attıee ve Sinclaire faaliyeti, dlr. da dileklerini tetkik ederek ihracatı 
t.tcavuz e\1i ve bu memleketi istill eyledi. manlann 421 tavvare kaybet • hazır lıulunmuşlardır. Şimal denizinde ve garb cep - Tiltlınlerin yeUşıne mevsiminde yağmur meneden listede esaslı değişiklikler 
SiJAh kuvvetile Pol"nva milletinin ve or- .J .J B. Znleskı' bugu· n kral tarafından kabul h · d h k ti rın· ın· ha ·zı 1 · fazla 1 · b"ld" · t" -v esın e ava uvve e - yapmamasından ve teıru enme erın? .. yapılacağını kendi erıne ı ırmış ır. 
dıısunun mukavemetini kırdı. Polonya şe- miş olduklarını ilave eylemek - edilmiştir. fif faaliyeti, dikkat edilmia ohnasmdan bu seneki tutün Tüccarlar Vekiletin alacağı bu ted • 
hırleri ve köyleri bombardıman edildi, Po- tedir. Leh mahfellerl cuma alqamına kadar de LUksemburg cephesindeki bir ürünü her türlü hastalıktan salım ve P- b. 

1 
b" .k &llanmızın deg· er fi • lonya halkı öldüruldü. ._ ______________ • vam edecek olan bu gö...n ...... elerden çok t !I t• ır e ın en m 

•'"il'~ ı d bı"r Fran ye ne 5 ır. tıl • dan l 8u Kadar Caa Kıydlktaıı Sonra zat GöBteımi)eceğis memnun görünmektedirler. çarpışma esnas n a • Kanun mucibince piyasanın 14 ikincitef- yatlarla sa acagın memnun ° · 
.,,. bilir ki iki İn ,.,.~-~ A ıJ sız tayyaresi düşürülmüştür. rinde n"ılması icab ederse de zürraın isti- muşlardır. lfiUer, cebir ve ~ddet kullanmak yolun- !nglltere hilkOmeti peka... , giliz. Rus .uQta""• IL8§1Dalll ~ 

•- bü-''k: d ı t d ılacak modem -"".A;"""""'°""'"""~V'wl""'"""""""""'""V"' fadesinin temini i"in pi•ıısanm daha önce ================= ... iti teşebbusü uğruna bunca Polonyalı ve ,... ev: e arasın a yap Londra, 12 (A.A.) - Resmen bildirildi- ~ ~ "' 
lı.Iınan canına mal olan taarruzdan sonra- harbde, gerek galib gerek mag!Op çok acı ğlne göre Sovyet Ticaret heyeti ile Levamn Paristen dönen talebe açılması beklenmektedir. 
dır ki şimdi tekll!lcrini ileri sürüyor. Çe- zayiat. uğnyacaklır. Fakat bu elim neti- Nezareti, SovyeUerin inliaatta müstamel -•-
koaıovakya ve Polonya mıneuerının hak- celer karşısında zA.f ıasterırsek bütün a- keresteleri ne kalay ve kauçuğun mübade- lerimiz'Atatürkün kah- lzmlrdeld tren t•claaının 
larına tecavilzun hemen akabinde Hitlerin midlcrln söndüğüne ve asırlardanberi be- lesi için bir trampa itilafı imza etmislerdir. rı" n8 çelenk koydular t•hklk•tl 
~eriyete karşı işledigi ağır cinayeti tas- şeriyclin hede! ve ter:ıkkisinin ilham kay- Bu itilMname tamamile ticari mahiyette 

Ankara Borsasının 
12 Blrlnclteırln 1939 

FiYATLAR! 
Açılış ve 
Kapanıı 

hlh Yolunda nutkunda herhangi bir teşeb- nağı olan faziletlerin mahvolduğuna şahid olup her türlil ~lyasf mahiyetten ftridir. Ankara, 12 (A.A.) - Harb vazi- İzmi.r, 12 (A.A.) - Develi· Cuma· 
busu tazammun eden tekliflerde bulunaca- oluruz (Şiddetli alkışlar). Biz bu harbde Anl~ma Hakkında İngiliz ti d 1 yısile Fransadan dönen ta- ovası ıstasyonları arasında vukubu- Londra 
lını ümı'd eden bir kimse var idiyse sukutu kendimiz için hiç maddi menfaat göster - ye 0 a lan tren ka'""'Sı hakkındakı· ilk tab New·York 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 

6..24 
130.025 

2.99875 ·ı M tbuatmın Mu··taıeaları 1 bel · ız" den bı"r grup bugu'"n saat .._ • • hayale mahkumdu. miyoruz. (Bravo sesleri), Biz Alınan mı - a e erım k "k t . 1 . h"di ed k Parl• 
!etinden onun izzeti nefsini kıracak hiçbir Londra, 12 (A.A.) - cDaily Telegraph> 17 de Atatürk'ün Etnoğrafya müze- ı. a. netıce e.n~ı§ ve a ~ e ~~: Mllano 6.69126 

liiUerin, Alman nu!UJ. nuntakası diye d l ı t t uh ettiği 
tavsif ettiği Polonya parçasının akıbeti ne- :ıey l,stemlyoruz (Bravo scıılcri). Biz zafere gazetesi, dun aktedilen tngıliz - Sovyet U- sindeki muvakkat kabrini ziyaret e- ı enn~ mes u ıye ~vece Cenevre 100 levtçr• Fr. 2t.20 
d.ir? Bu cıhet nutukta açıkça tebarüz et- degıl c ha ötelere erişmek istiyoruz: öyle caret anlaşması hakkında diyor ki: d ek bir çelenk koymuşlar ve Ebedi kanaati hasıl olan sekız memur hak- Amılterdam 100 Florin 611.13 
lııiyor. Fakat muhakkak olan bir şey var!.n bir enternasyonal sistem kurulmalıdır ki, Bu anlaşma bizim taratunızdan iyi kar- er·n manevt huzurunda tazimle e- .kında takibat yapılmHJD8 karar ve- aerlh• 100 Raypnark 
0 da bu me eleyi münhasıran Almanyayı gclecek nesillerin harb, önüne geçilmez mu şılanabfllr. ÇünkO, Sovyet Rusyanın, eski ~. . rilmiştir. Suçun mahiyeti vazifede BrUkHI 100 Belga 21.765 

0.97 alakadar eden bir mevzu teliıkki ettiğidir. kadderatı olmasın (Şiddetli alkışlar). ortağını, yeni dostu lehine ber:ta.r~ e~ek gılmışlerdır. dikkatsizlik ve ölüme aıebebiyet ver- Atlna 100 Dr•hml 
Şuna kaniim ki, bütun Avrupa milletle- veya onun cesaretini kırmak gıbı hiçbır e- ·•- Sofya 100 Leva 1.5875 

Bu toprağın nihai &ekli ve Polonya de\'- mektir le ri, Alman milleti de dahil olmak üzere, şid mel beslemediğine delil teşkil etmektedir. Trabzonda z•r•l vaziyet . Pr•11 100 Çek Kor. 
tinin tekrar kurulması Hitlcrce, garbdc detle sulh(l arzu etmektedır. Öyle bir sulh l&partada VOI faaliyeti Madrld 100 Pueta 

'ilPllacak b r harble dciil de munhasıran İs\'i~.relilerin Askeri Hazırhklan Trabzon, 12 (A.A.) _ Vilayetinilzin zı • ı 13.1825 

ı\ı-.,nya \"e Sol1"VeUer Bı'rlı'gı· arasında h::ıl- ki, onlara yarının korkusu olmaksızın ya- h - k· eti l parta 1" (AA ) Vı'laAvetını' ı'zı'n Val'fOY• 100 Zlotl 
"

11
u •J u · · Cenevre, 12 (A.A.) - 1 ... viçre u um ral durumu hakkında verı'len mallımata S ' .t.. • • ·- "' ı şıyabilmek cncrjllerlni ve kabilıye ennı, Budap .. te 100 PengU 23.28875 

~ilccek meselelerdendir. kendi kültürlerinin inki§ahna, ideallerinin Alman kuvvetlerinin tsvlçre h~dudlarına gôre, ,geçen sene vilay('t.çe köylüye dnğth- iktısadi inkişafi bakımından büyük 
Binaenaleyh, Hltlerin ckat1 Avrupa em- takibine ve maddi refahlarının ilerletilme- muhtemel bir hücumuna karşı ıcab eden lan 15 bin kilo Bintane buldayıiıdan 184 bir ehemmiyeti haiz olan yol ve köp-

Qfyetb diye tııvsif ettiği ljeyin tesisi için sine hasretmek iınklrunı versin. tedbirlcrıni almış bulynuyor. İsviçre or - bin kilo randıman alınm11 ve bu memnu- rU i§lerinin eüratle başarılması ve 
nerı surdugu teklifleri, onun fütuhatının dusu bugün butün kuvvetlerini silah al .. - niyet verici netice üzerine bu yıl içinde ay- komşu vilayetlerle olduguw kadar ka-
vc 1ethettı ı yerlerde Istedıgıni yapmak Mütemadi Bir Sulhe Engel Yalnız tında bulundurmaktadır. Bu hususta bu- ni buğdaydan Adapazanna 70 bin kilo bul h. 

1 
da ıkı bi ·rı· 

ll:ıkkının tnnınm::ısına istinad ethği sure - Almanyadır )'uk bir ketumiyet gosterilmekle beraber day ısmarlanmıştır. ıza ve na ı.y~ er arasın ~ r 1 .~-
:.inde tellkki etmemiz lazımdır. Teminine azmettığimiz sulh hakiki \·c bu kuv\•eUerin altı yüz bin kişiye vardılı Diğer taraftan bah1.>e sahlblerine dalıtıl-1 batın temını hususuna vıliye~e bu-

Abnan Hlildiınethıln Sözlerine sağlam bir sulh olmalıdır, Mutemadi teh- ve bunların eUnlilk masrnflanrun beş mil- mak için Kastamonu, Edime ve Rizeden 30 yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

BUkreı 100 Ley 0.9525 
Belgrad 100 Dinar 2.495 
Yokohama 100 Yen 30.6125 
8tokholm 100 laveç Kr. 31.006 
Moekova 100 Ruble 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergani 19.58 

1933 ·~ 5 Hazine tahvlll 16.-İnanmıyoruz didlerle jnkıtaa uğnyan bir mütareke de- yon irıınga balig olduğu bıldirilmektedir. bin meyva fidaıu ıstenmi~tir. Tutunculerl- Bütün bu itlerin tahakkuku için 
ğll (Alkıe!ar). Boyle bir sulhc engel olan Sınai tedbırler de :ılınmış bulunuyo.r. Ordu mize gelince, bu seneki mahsul geçen yıl- üç yıllık bir program hazırlanarak lll!!_l!ilııl_._ ___ ... ___ m! _ _. 

İngiltere hükCımeti, şerefini feda etmek- nedir? Alman ht\kı'.\mcti ve yalnız o ... Çiln- ıçin çalışan Alman tsviçresindeki biltün dan daha fazla ve kalite iüborlle daha üs- tatbik sahasın& konulmua.tur • 
• i21n \ c enternasyonal ihtilifların silAhla ~ 
degıı müzakerelerle halledilmesi JAzımgel- l:ü Alman hükumeti "e yalnız Alman hu- fabrikalar Fransız ısviçreslne nakletmelerı tundilr. TUtUn zQrraına avans tevzii baş-
diti hususundaki -ft..ıplerinl terkeyle _ kometldir ki, mükerrer tccavuz hareketle- için emir almışlardır. 1sviçre efklnumumi- 1 mıc:tır. 

.-.-- rfle Avruparun rahatını kaçırmak ve bil- yesi muhtemel bir Alman hücumuna"kar11 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EsK•şEH-RDE 
lncksı7Jn bu gıbi esasları kabul edemez. tün komŞUlarıru:ı )ureğıne de\'amlı bir em uzerınde cereyan etmekle beraber, heyeti J ( 
(Şiddetli alkışlar). memleketi müdafaa hususunda müttehittir. 

niyetsizlik vfi korku duygusunu aşılamış - Halkın iaşesi meselesi de muntazam seyri- umumiyesi itibarile :fasılabdır. HIZA ASLAN 
Chnmberlain, sözlerine şoyle devam et - br. ni takıb etmektedir. Yiyecek ve içecek mad Hava va:ıiyeti ve pyrl müsald bulutlar SES 

iniştir: tngiltere lıukümelile Fransa biıkümeti a- delerinin herkese ayni miktarda ve munta- tayyare faaliyetini azaltm11 ve bu sün biç IŞIK 
liitlerin 1935, 1936 ve 1938 nutukların- rasında tanı bir anlaşma mcvcud oldugunu zaman satılması için hazırlanan gıda kart- bir keşif tayyaresi havalanamamıştır. • 

dan Avusturyayı ve Çekoslovakyayı ilhak düşünmekle bahtiyarım. tarı bu ay içinde halka tevzi edilecek ve Dün bir tayyare Fransız safları üzerinde 

Umum Gazeteler, Mecmua, Ki
tap, Fotoğraf, Gramofon, Plak, 

Kırtasiye 

etrr.emek ve Südetler meselesinin hallin - Kamara azası hiç 5l1phesiz geçen cumar- gelecek aydan itibaren bu kartlarda tesbit düşürülmüştür. Bir taç Fransız tayyaresi, SABAH O~El"ESININ 
d~n sonra Avrupadn hlcbir arazi t:ılebinde tesi günü Daladier'nin radyoda söyledigi dönm · ı SATIŞ EVi 

DIVRIAI bulunmamak hususundaki azmini ifade e- nutku ok'.ımuı;lardır.. edilen miktar dahilinde herkes ihtiyacını sükünetten bWatitade Oalerine . üş er TEVZi MERKEZiDiR ! 
der vAdlerinl tadat etmek kolaydır. Fransız Başvekili cTaaıTUza karşı silAha temin edecektir. Şimdiye kadar yiyecek ve ve bir takım Dökumnn fotoğraflar getinni5' • 

""eza, uzun müddet ileri sürdm'""' sı·yasl ı · h klo d - içecek maddelerinden bir kısmının satışı !erdir. Duc:m::ının mDtearrız vaziyeti ve fe- ••••••••••••••111111 liıll••••••••••ıiıl•• .. ~ "'6'"' sarıldık. Emniyet garanti erı a n a sag- best b kılın ~ v 

ıırensipleri birdenblr~ bir tarafa bırakarak lam teminat elde etmedikçe allflbı elden ser ıra ı r. na hava dolayısile Fransız kıtalan müda-
lrıibonıarca Cek'i ve Polonyalıyı Alman - bll'akmıyacatız.> diyordu. Lebliler tJe Koslar Çarpıııyor faa vaziyetinde beklemektedirler. 
:taya ilhak eylemiı olmasını ihmal edeme- Memleketimiz, kabul etmekle bahtiyar Moskova. 12 (A.A.) - Havas ajansın - Fransu ileri karakollarının Sarre mm -
)iz. oldul\lmuz Polonya Harlcıye Nazırının Lcın dan: takaauıa doiru sQrüklüklerine dair yaban-

keza, Bo}fevık njimine Jter,ı yaptıfı de- drada bulunusundan da istifade ederek Po i 
Vaınıı hu··curr.lardan sonra Sovyetlerle bir Garbi Beyaz Rusyada Blalow eza orma- cı memleketlerde lfaa edilen haberler Jı:atl kmya hilkumetlle istişare ettik ve aramız- nd So t n.---.:ı rl il p •--1 .. .. l>ak ru a vye mııun:.R: e e o""'.T ..... -- IUl"ette telalb edilmektedir. 

t imzalamıı obnuı da ihmal edemtye- da tam t.iJ' &örüş blrlili mevcud oldulwıu bit ve neferler arasında milsademelı!r ele - • 
Cefimiz bir hAdlsedlr. gördük. Bunu söyliyebllmekle fevkalade vam etmektedir. SovyetleTin harekitına Alman yüksek kumanda heyeti, 

lfiUerln verdifi sözlerden milkerrer de- mesudum. tayyareler de müzaheret ediyor. Fransızların sevkulceyş bakımından 
1alar dönmüş olması ve siyasetinin b6yle !ngfl~re hOkQmetlnln hattı hareketini ç k kl k ı b k bü ··ktnr " 11 h 
Anı değişiklikleri, nutukta dermeyan edıkn şöyle hülfısa cdeceğım: o S1 ı o an u orman, pe yu . vaziyetleri ile Rhin-m.ose e cep e • 
lan<takı· tekllneri kabul eım-ı·n -...ı.ı- ı·- Ve bazı kısımlarına henüz insan ayağı bas sinde bulunan kuvvetler hakkında 

.... ..,......... Bltıer, daha evvelce Çekoslovakyayı da mamıştır. B. Gönng, bir çok defalar bu or-
~in esaslı müskulatı mucib olduğunu bir verdiği gibi bu kere de Polonyayı yutun- mana gelerek va~::ık avlamıştır. malumat istihsaline karar vermiş gö-
ltere daha gosterir. caya kadar biıtün sulh tekllilerini reddetti. rünmektedir. 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçepıe karşuunda denll kenannda önü kumluk 

arsa eablıktır. eo.tancı'nın en gUsel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durafı yakınında, duvarlan ve nb\unı ve kayıkhanesi ya -
pılmış bir halde bulunan arı>alnn 21 metre cephesi ve takriben bir 

dönüm murabbaı mcsahası vardır. İsteklilerin her gün Eıı.bahlan (10) 
dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idıı.r~ memurluğuna müracaatları. 

llakikat şudur ki, mazideki tecrübeleri- Mazeretsiz bir tecavüzle bailıyan sulh 58rt GaHçya Petrollerini Almanlar 
lrliıden sonrıı, şimdiki Alman hukumctinln ları kabul olunamaz. lşUyecek Alman piyadeleri tarafından umu- .. •••••••••••••••••••••••••••• 
IÖz.lerine ve teminatına inanmabı !mkAn 
l'oktur. (Şiddetll ve sürekli alkışlar). 

Clıamberlaln, şayle devam eylemiştir: 
Diğerlerile dostluk ve itimad içinde ya

llYacak bir Almanyayı Avrupada kendine 
llygun yerden çıkanp atmak bizim siyase
tiınizin esaslarmda yoktur. (Alkışlar). 

Biltıkis, biz oyle zannediyoruz ki, biıtün 
bıeınıeıtetıerin baldı talebleri ~ ve ihtiyaç
larıı. nazan ftlbara alınmazsa, dunyanm 
hastaıarıoa hiçbir zaman çare bulunamaz. 
Ve muslihane yem tanı.im tarzını çizmek 
2aınanı gelirse, !ngiıteı-. hukılmeü IU his
lerıe hareket edecektir ~ ejer mezkür 
tarzı tesviye müzakere ve a~:ı~ma yolu ile 
elde edilmediğı takdirde iltıkbalden yine 
fazıa bir ieY ilmid edemeyiz. 

Binaenaleyh bu da gösterir ki. biz bir 
ini.ikam maksadıle harbe atılmış dejlliz. 
liarbe sadece hürriyeti müdafaa için el -
l'İftik (AlJtıilar). Mevıuu bahsolan şey yal 
tlJ2 küçi.lk devleUenn hürriyeti deiil, biz-
2-lt BUyük Britanyanın, domlnyonlaıuı, 
liinclistarun, imparatorlutwı clijer aksa • 
llıının, F,ransanın ve bUrriyet.e taraftar bil 
\Un memlekeUerin muslihane mevcudiyeti
diı. 

Şimdiki harbin sonu her ne olursa olsun, 
~lhan artık evvelce 1anumf oldutumuz d
an olmıyacaktır. 
İaUkbale bir göz atarsak '6rürüz ki, çok 

4erın değişiklikler insanlık, dOşünce ve ic
raat sahalarında bizzarure izlerini bıraka
~ktır. Ve ekseriyet harekete iececek yeni 

Yvetlere dosdoiru yüriiyecelae bütün 
llUUeuerın ifa edecekleri birer vazifeli ola
aktar. 

rutıerin TekHfl~ri Mübhemcllr Amsterdam, 12 (A.A.) _ Tele- mi hiçbir taarruz yapılmamıştır. Yal 

Alman Başvekllinın nutkunda ileri sil - graph gazetesinin iyi bir membadan nız lstikşaflar icra etmek ve Fran • 
rillen teklifler milpheın ve kararsızdır ve öğrendiğine göre Ribbentrop ile Mo- sızların mevcud kuvvetlerinin mik -
Çekoslovakya ile Polonyaya yapılan hak- lotov arasında akdedilmiş olan iti· tarı hakkında malfımat edinilmek 
sızlıkların tamır edileceği hususunda hiç ı~.# ·b· p 1 Ruslar ta aksadil · ı yak Iamak üzere 
b. t 1 ih' hti 1 kted' B'tJ rln w. mucı ınce o onyanın • m e esır er a 
ır em ı ı va ey ememe ır. ı e 

teklifleri daha sarih olsaydi \ e bu husus- rafından işgal edilmiş kısmında bu· mütemadiyen ufak keşif kollan faa-
ları ihtiva etse!di bıl~ ~ine Alınanyadan lunan Geliçyanm petrol mmtakaları liyete bulunmaktadır. Mitralyözler
şun~ sormak la~ımgelırdı: Alman hükü. - tamamile Almanya tarafından işle • le hafif topçu kuvvetleri, Alman ke
meli, tecnvuzlerın duracağına ve garantı- f l ektir 
!erin hiçbir şupheye mahal bırakmıyacak ı ec • şif kollannın bütün bu teşebbUslerini 
surette idame olunacıığına dünyayı hangi Petrol sahaları, Alman teknisyen- akamete uğratmıştır. 
umumt ve amcır vasıtalarla inandırmak fik leri tarafından kontrol edilecek ve Alman! nn istikşaf tayyareleri 
rlndedlr? (Alkışlar). hasılatı Almanyaya ihraç olunacak- bilh Fraa ız1a üdaf h ' 

Mazinin tecrübeleri jsbat etmiştir ki assa ns rm m aa at-
§iındiki Alman hukümetinin 'ildlerine iti~ tır. larının fotoğraf ilerini almakla meş-
mad caiz değildir. Binaenaleyh, bizim sadık Ahna.nların Garb Cephesindeki guldür. 
ve mert mOttefikımiz Fransarun harbe bü- Faallyeüeri Fakat bu tayyareler, Almaıı hat _ 
tün kuvveUerımizle devamdan vazgeçme- Paris, 12 (A.A.) - Alman kuvvetlerinin lanrun gerisinden uçmak Fransız 
mlz için sözler defıl fiiliyat lAzımdır. faaliyeti şimdi Rhin ile Moselle arasında • " '. • 

Aııcak İtima.d Doğduktaa bOtiln cebheyi kaplamıştır. Bu mıntakada- hatlarına ve hatta gayn meskun,, 
Soaradır KL. ki ufak taamWar yerine şimdi hücumlar sahaya yaklaşmamak auretile icrayi 

Ancak dünyada itimad tekrar doğduktan 
sonradır ki, husnuniyet sahibi butün mil
letlerin de temenni ettilimiz yardı.mile, 

dünyayı kanıtıran. sı]Ahsızlanma yolunu 
kapıyan, ticaretin ihyasuu geciktiren ve 
milletlerin refahına mııni olan meselelere 
bir tesviye tarzı bulmak mümkün olabile
cektir. 

Bu hususta yapılacak bir ıart vardır, bu 
ıartı ancak ve ancak Alman hükümeti ye
rine getirebilir. Eier bunu yapmazsa, bü
tün mllleUerln fiddeUe arzu ettiği neviden 
yeni ve daha iyi bir nizamı dünyadıt kur
,.x mümkün olamu. 

yapılmaktadır. En büyuk hücum Moselle- harekat etmektedirler. Manmnfih 

nin iAJ'k sahilini çevreliyen yayladaki Fran sah günü, havanın fenalığından isti-
sız karakoluna karşı vukubulm\11, topçu ha . 
rekeU ve ku1&tma ateşleri yapılmıştır. Fa- fade eden Alman tayyarelen, Fransız 
kat, harekAt, bir tek esir bile alaınıyan hatlarının şakuli surette f otoğrafi -
muhasım tarafın ajır zayiatı ve tam hezi- lerinl alınağa muvaffak olmuşlardır. 
meti ile neUcelenmi§tir. Yarı resmi mehafil .Alnuuılann 

Cebheniıı dlğ~r kısımlarında hücumlar - sarfetmekte oldukları' faaliyetlerin 
dan başka, keşıf kollarının :taaUyeU, top- . . . . . 
çu yıpratma endahtıarı olmuştur. Fakat sebebının, kaybedilml§ olan arazının 
Fransız topçusu da boş durmnyıp ileri hat- istirdadı ve Rhin nehri sularının ka
lar tarafından taıeb edildikçe ateşler ynp- barması yüzUnden AlmarJ!ırm ileri 
maktadır. Faaliyet, Wissemburg çıkıntısı- mevzilerinin su altında kaln:.'l'Jt kor
na ve Rhln mecrasuıa kadar butün cebhe kusu olduğunu beyan etmektedirler. 

T. iŞ BANKASI 
1939 KUçUk Cari Hesablar ikramiye Planı 
32,000 Lira Mükif at 

Kua keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylôl, 1 lkinciteşrin 

ikramiyeler 
1 Adet 2000 liralık 
5 " 1000 " 
8 " 500 " 16 " 250 " 60 ,, ıco " 

95 " 50 " 250 " 25 " 
435 

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

32,000 
T. lı &ınlcaaına para g.tırınakla, galnız para biriktinniı 

olmaz, agnı zamanJa talihinizi de denemi, olW"•anaz. 
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MiLLİ PİYANGO İDARESİNDEN: 
1 - Milli Piyango biJetleri 11/10/1939 tarihiadea itibaren T. O. Ziraat BuıkMI pbe ve ajanlarınm bulunduğu mahallerde satışa çıkarılm.ışbr. 

2 - Penk~nde olarak l&tmap mecbur olduklan batikal plhı biletleri içha her bayie seyyanen 3 10 komisyon verilme8l ka.ra.rlattm. lmıftır. ) 
S - Milli Piyango bayil olmak için teraUi anlamak ve bayWk nıhsatııameei almak lstiyea.lerin hllviyetlerlle sa.rUı ticarethane adreslerini ve seyyar bayilik istiyenlerin ise bUviyflt ve ikametgah adreslerinl gös-

terir bir dilekçe ve iki fotoğraf ile blrllkte T. C. Zinıal Ban"- Şobe ve Ajaıılanııa milracaat •tmelori. I 
Tepeba51 Dram Kısmında 

13 10/939 Cuma 
günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
ROMEO - 'ULYET 

••• 
lstikW Cadd~nde Komedi KbKDında 

13/10/939 Cuma 
Günü akşamı aaat 20 - 30 da 

Fındık çerez değil, gıdadır. Avrupalılar ve Amerikalılar 
her sene binlerle ton fındığı bunun için arar ve alırlar. 

İKİ KERE t&t 
• • • 

Halk Opereti 
Bu akşam 9 da 

(BU HESABDA YOKTU) 

Son Temsil 
Cumartesi akşamı 

(ZIR DELİLER) 
Yazan: Yusus Süruri 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 
Bikbnliğiadea : 

Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en kolay, ucuz 
ve nefis şekilde bütün yurtdaşlara takdime hazırlanıyor. 

Davacı lst. Emlak ve Eytam Ban
kası vekili avukat Saip tarafından 
Bolu icra memuru Cemal ve nezdinde 
Mebrure ve Çatalca icra memuru 
Kemal namı diğeri Ali Kemalettin 
Çatalca aleyhlerine 939 950 No. lu 
dosya ile açılan 91 lira 80 kııruş ala
cak davasının yapılmakta olan mu -
hakemesinde müddeialeyhlerden Ke
mal namı diğeri Ali Kemalettine ili.
nen arzuhal ve davetiye tebliğ edil
diği halde mahkemeye gelmemiş ve 
vekil dahi göndermemiş olduğundan 
ınüddei vedili tarafından vesaik ibraz 
olunduğundan bahisle muao;ıeleli gı
yab kararının ilanen 20 gün müddet
le tebliğine ve muhakemenin de 
8 11 939 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 10 a talikına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan tarihi i -
landan itibaren 5 gün zarfında itiraz 
edilmediği ve mahkemede hazır bulu
mılmadığı takdirde gıyaben hüküm 
ve karar verileceği ilanen tebliğ olu
nur. 

Zuhrcvi ve cill hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Ögleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

'Osküdar Asliye Hukuk Hakimli
ğinden: 

Refika tarafından Kadıköy lk
baliye mahalle ve sokağında 12 
No. lu evde kocası Halil aleyhine a
çılan ihtar davasının icra kılınan tah
,!ikat ve muhakemesi sonunda müd
dealeyhin medeni kanunun 132 in
ci maddesi mucıbince bir ay zarfında 
hanei zevciyete avdeti için ihtar ic
rasında 26 9 939 tarihinde karar ve
rilmiş müddeanleyhin ikametgahının 
meçhuliyeti hasebile bu babtaki ilim 
sureti mahkeme divanhanesine asıl -
dığı gibi keyfiyet tebliğ yerine geç
mek üzere ayrıca da gazete ile de 
ilin olunur. 

Memur ve Müvezzi Alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
ı - idaremiz milnhallerine alıncııcak memur ve mu\'ezzi için musabaka imtihanı 

yapılacaktır. 

2 - tsteklllerin huvıyet cuzdanı, mekteb şahadetnamesi, sıhhat raporu, aşı ka
ğıdı, zabıta 'e belediyeden musaddak iyi hal kağıdı, askerlik vesikası, 4 fotoğraf ve 

bir dılekçe ile hAlen memur olanların sicil cüzdanlarile dilekçeleri 21/10/939 cumar
tesi saat 13 e kadar Villlyet P. T. T. mildürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunla-
rın 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesindeki li&rtları haiz olmakla bera
beı- devlet memurıyetine ilk defa girc<:eklerin 30 yaşını geçmiıı bulunmamaları. 

3 - Mcmurluga alınacakların en az orta ve lise mezunları tercih edilir. Mu -
vezıılerln de ilk mckteb mezunu olmaları lhımdır. 

4 - Musabaka \IU\yct P. T. T. Müdurlı.iklerinde 23/ 10/ 939 paz.nrtesi gi.ınü saRt 
14 te yapılacaktır. 

5 - Musabakada mu\•affak olan lise mezunlarına 20, orta ınekteb mezunlarına 
P . T. T . memurin kanununun hükmüne gi>re şimdilik 10 !ıra ve mı.ivezzilere 7 den 
10 llraya kadar ın<Aaşı asll verilir. 

6 - Suvari mu~ezziliğini istiyenler dılekçelerinde bunu tasrih etmekle beraber 
bir hay\ an tedarikini taahhud edc<:eklerdır. 

Bunlara bee lıra yem bedeli verilecektir. 

i - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar mi.ısabakaya tlbl olmakla beraber 
kendılerlne umumi hükümler daıresinde maaş verilır. 

8 - Musabakada muvaffak olanlııruı idarece tekti! olunacak herhangi bir yeri 
kabul etmeleri şarttır. c8293• 

Tefrika No: ec 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dah lllya MUtahaaaıaı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi 
sabahları 9 - J 1 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

Sultanahmed S üncü Sulh Hukuk 
Hiklmllğinden: 

Davacı Devlet Demiryolları ve Li
manlar İşletme Umum Müdürlüğü a
vukatı Hamdi Halim tarafından lst. 
Kocamustafapaşa mahallesinde Tar
hana sokak No. 13 de Hasan Nuri 
Aydemir aleyhine 39/ 708 No. lu dos
ya ile açılan (169) lira 87 kuruş ala-ı 
cak davasının yapılmakta olan mu
hakemesinde müddeialeyhin ikamet
gahının meçhul olmasına binaen ila
nen arzuhal ve davetiye tebliğ edil -
diği halde itiraz edilmediği ve mah
kemeye gelinmediğinden yemin et
mek üzere mahkemeye gelmesine dair 
yapılan tebligata rağmen gelmediğin 
den yeminden imtina etmiş addine ve 
vakıaları kabul ettiğine ve 8 gün 
zarfında itiraz etmediği ve yemını 
ifaya hazır olduğunun hakkı kamı -
nisi bulunduğunun ihtarı suretile 20 
gün müddetle ilanen tebligat icrasına 
ve muhakemenin de 10/ 11/ 939 tari
hine müsadif cuma günü saat 14 e 
talikına mahkemece karar verilmiş 

olduğundan müddeti kanuniyesi zar
fında itiraz edilmediği ve mahkeme
ye gelinmediği takdirde gıyaben hü
küın ve karar verileceği ilanen tebliğ 
olunur. ··--·-·---·······----Sahibi : A. Cemaleddin Saraçoğlu 
Neşriyat müdürü : Macid ÇETiN 
Bastldığı yer : Matbaai Ebüzziya 

- Kefılim oğlum; affı şahane sahiden nga, ondan sonra da diğer fiç zat olmak 
çıktı. Vah Palianın kaymakama telgrafı- üzere beş kışiyl tek dızi kolu nizamına 
nı gozuınle okuduk lan sonra buraya iel- soktu. Yanı hepsini de silılh n11ına alaı ak 
dım.. kafıleyi tahrik ~tti . Çete, her ihtimale 

- Sana ınanıyorum Hacı Bey. PekJ af- karşı, tam tertibatla hareket ediyor ve 
fı şcıbaned ene denıyor?. bütün teyakkuzunu toplamış bulunuyordu. 

- Padışah hepinizi aftctm~. tradeı se- Ali Mollanın geleceğini haber alan halle 
niyede iunire giderek nerede oturacatıruz yollara dökülmüştü. Boladan kasabası fev 
hakkındaki ikinci iradeyi beklemeniz eın- kalllde günlerden birini yaşıyordu. E$kiya-

CAVUllİMAM 
rolunuyor. yı kuşkulandırmamak için silfıhdan tecrld 

- Demek ki köye gıdemi,yece~. edilen Jandarmalar lntızamı guç muhafaza 
- Neden?.. ediyorlardı. 

- oyle ya •. Padııiah neresini irade eder- Bu fevkaladelik arasında kaymakam Şev 
se oraya gıtmerniz llzım değil mi?· ' ki Bey de birtakım tertıbat aldırıyor ve 

- Kolayı var oglum; evvelA iradenin çeteyi ansızın bastırarak imha için bazı 
emrini yenne getirirsiniz; sonra yine tel- Jandarmalara Sl\11 elbise giydirerek kendi
grafla saraya muracaat ederek köyünüze lerıne talimat veriyordu. Bu talimat mu-
dönmenize müsaade isteriz. cibince iş sahibi imi5ler gibi hükümet dal-

- Buna söz "eriyor musun? 1 resme gırccek olan sivil jandarmalar şaki-
- Veriyorum. Sırası gelince saraya tel- leri odada otururken bastıracaklar ve der-

graf çekUrirlm. hal ateş açarak tcmlzllycceklerdi. 
- Pekı öyleyse Hacı Bey. Buyurun gi · Nihayet alay karşıdan gorundü. Sillih 

dehm. Yalnız i\lnu bir daha söylemeğe altında llerliyen heyet azasında bet beniz 
mecb~: Ufacık ~ir kahpelik sezersem kalmamıştı. Za\'allılar mildhiş bir 'endişe 
hepiniz de kendinlzi ISldü bilin.. içinde idiler. Gtıvur imamın kuçuk bir şup-

All Molla bunlan soylemekle beraber hesi veya halktan birinin yersiz bir miı
ycrındm kalktı. En önde Hacı Bey, arka- nasebetsiillil bepsiıüo de havatına mal o
sında Drnhim Bey, onMft arkasında Ahmed labilirdi. 

YAZAN : ZEYNEL BESiM BUN 

Şebrın medhalıne ıelir, gelmez çeierun du Fakat kimdi, neyin nesiydi, bir türlü 
yeni, yenı tertibler aldlia törfildü. ~- hlıtırlıy anıştı. 

ler teker, teker geçiyorlar ve geçer geçmez 
ırlllih doğrultarak arkadan gelenlerin ba
yatını emnıyet altına alıyorlardı. 

Maamafih artık buna hacet de kalmamış 
tı. Zira kaymakam Beyle jandarma alay 
kumandanı Sadeddin bey de çetenin silAhı 
altına alınmışlardı. 

Böylece huküınet konağına gittiler ve 
kaymakam Beyin odasına kuruldu! ır. 

Habzasını biraz zorlayınca rengi kili gi
bi oldu ve derhal efeye hitaben: 

- Efe!.. Benimle kaymakam beye bir 
dakika müsaade et; şimdi geliriz! 

DcdJ. Ali Molla şüphelenir gibi olmuş
tu. 1''akat dığer rehineler odada idi. Bu 
sebeble: 

- Pekfıla Hacı Bey, yalnız gecikmeyin. 
• Ce\·abını verdi. Odadan çıkar çıkmaz 

Kaymakam Beye ciddiyetle hitab etti: 

- Ne yapıyorsun kaymakam Bey? .. De-Şakiler henüz sıllih teslim elmeınış -
lerdı. Afakı şckılde sohbet edılıyordu. ınin ja•ıdarına bası;B'\·uşunu sivıl giymiş 

Bır aralık Hacı Emin Beyin gozilne ta- gördüm; maksadı derhal anladım. 

nıdık bir suna ılıeti . O. uu adamı tanıyor- - lyı ya; bastırıp hep ını öldurtecegım .. 

iillll 

Ba,, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
NBYralji, kmklıt " buton aınıarınızı derhal kasaı 

İcabuada günde S kate alınabilir . 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. _ .... __ 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Mu harn"'•" 

aylıı't• 

Semti ve mahalleel Cadde veya toka(iı No. au Cinai Lira t(t• __.,, 
Fener, Tabtaırunare Ulah Kıliae 16 
Balat, Hızırça\·uş Yeni 55-29 

> 
> 

> 

• 
• 
• 

, 
• 

> • , 
Koca Mustafapalia 9 

Cambaziye Camı 

Fener, Tahtaminare Ulah Kilise 16-1 , 
• • • 

I>avutpaşa, Kasab tlyas İskele 
Çelebioğlu AIAeddin Yenicanu avlusu 

Müddeti icar : 

16-2 
16-3 
15-17 
32-33 

Ev 4 oO 
Evin zemin kau 2 50 
E\'in 1 inci katı 5 oO 
Evin 2 lncl katı 5 -Evin 3 uncu katı 5 Of 
Caınhaz mustafa 

mesl:ıdı 5 00 

Di.ıkkan 3 00 
DUkkAn 3 00 
DükkAn 2 00 
Arsa 6 08 
Arsa 2 Of 

Teslimi tarihinden 940 senesi mayıs sonuna kadar. 

Pa~a Pare mevkiinde tahminen 250 dônüm tarla ve çayır 
Müddeti icar : 

Senelil1 

375 00 

Teslimi tarihinden 941 senesi Kasım iptidıısına kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya \'erilml'k ı.izere n llırmaları uzatılmıştır. 1' · 
t~kliler 17 T. evvel 939 salı giınil saat on be~e kadar Çembcrhtaşta İstanbul va1uf· 
lar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

K RALIK EML K 
Semti M ahalleıl Sokak No. ıu Cinsi 

Orta koy Ortakoy Yahya c!. camii 4/ 2 Kapıcı odn:;ı 

> > > > 'i Dükkan 

> > > > Mntbah yeri 

Kasımpalia Camiıkebir Atık Tersane 5 Bar:ıkn 

Yukarıda yazılı emlakin 31 / 5/ 940 günü sonuna kad.ıı· kıraya verilmesi uzatılıntŞ 
tır. lsteklilerin 16/ 10/ 939 cunu saat 14 de milracantları. c8299_. _ 

Gümrük Muhafaza Genel Komu-
" 

tanlığı İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 1000 ııdet kıl kolan, 900 adet zincir yular sapı, 1000 adet de k:ışagınırı 
müteahhidi nam ve hesabına 16/10/939 pazartesi guniı saat 14 te açık eksiltırıt?Si 
yapılacaktır. • 

2 - Tahnıin edilen bedeli 702 lira ve ilk teminatı 53 lıradır. Şartnamesi ve 
evsafları ve numuneleri komısyondadır. Görülebilir. 

3 _ isteklilerin gun ve saatinde ilk teminat makbu1.lan ve kanuni vesikııı:ı-. 
rlle Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattııkı komisyona gelmelerı. 

c7808~ 

-- Çocuk Hekimi 
1 Dr. Ahmet Akkoyunlu 

raksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün 

15 ten sonra Telefon: 40127 

ır 
GÖZ HEKiMi 

Dr. Nuri Fehmi 
İstanbul Belediyesi karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 

- Am<1n kaymakam Bey; sen bu işi o! eksik olmn, çok teşckkur ederim. Haydı 
kadar kolay mı sandın? Bunları basmak sen evine gidip istirahat et; İbrahim DeY
oyle zor iş ki anlatamam. Baksan a hep- le Ahmed ağa burada kalırlar. Zaten kaY
sl silahlı ve hepsı tetikte ... Boş bir tClieb- makam Beyle alay kumandanı Bey de bU

buı uğruna şehri kana mı bulayacaksın? rada. . 1 Vazgeç bu işten.. . Dedi. Yani her ihtimale karşı dört kiŞl1 
Kaymakam Bey de hatasını anlamı§tı. rehine olarak yanında tutuyor, diğerlerıne 

Orada dolaşan sıvil bır jandannaya der- izin veriyordu. . 
hal emir ,·ererek böyle bir harekete tas- Hacı Emin Bey bu vaziyeti temin etınıf 
diden vazgeçilmesini bıldırdi; ıklsi birden olmakla beraber yine korkuyordu. aıyıı· 
tekrar içeriye girdiler. bında yapılacak bir miınasebetslzlik }ler 

Ali Molla Hacı Beyin kaymakam beye şeyi mahvedebilirdi. Bu sebeble evine geli' 
yatak yeri 

1

için bazı §eyler soylediğine gelmez hemen çoluk çocutunu muhtelif iS: 
hükmetmiş ve mevzuu bahs vaziyeti ak- tikametlerden yola çıkardı Bütün aile ef 
ima getirmemiıti. radını. kimseye hissettirmeden, sabahleyill 

Filhakika artık akşam olmuştu. Çarşı- Sarayköy istasyonunda buluşmak uzere. 
dan getirilen yemekler yenmiş, ustiıne kah- dağıttı. " 
veler de içilmişti. Yatmak uımıını yak- Hacı Bey şüphe uyımdırmamak için pc ~ 
laiıyordu. cerelerl açık b~raktı ve yanan ~Am~allle· 

Vaziyetten artık Ali Molla da emin ol- harlamıyat·ak bır şekle sokarak söndurrıt 
muştu . Hacı Bey yolan söylememişti; aksi di. Ondan son~a. kendisi de karanlık bı' 
takdirde canını tehlıkeye koyarak silah al- yoldan Sarayköy ısUkametinl tuttu. 
tına girnıeğe ve bu zamana kadar beraber Artık yapacak il kalmamıştı .. 
oturmağa razı olmazdı. Zavallı adam yor- ••• 
gundu, oturduğu yerde gözleri yumulu- Sadeddin Bey vilayete bir telgraf çe 
yordu. kerek ertesi akşam trenle tzmirc gcıecel<· 

Alı Molla insaniyet gösterdi: !erini ve Kemer istasyonunda ineceJclerirı 
- Hacı Bey; scııı ıhüyar halinde yordum; bildirmişti. f Devamı v•r ) 


