
17 ILKTEŞRIN 1939 

[ SALI 
İkinci Yıl - No. 525 

BUNLOK SiYASi HALK BAZETESI 

idare Yari 
Nuruoomınlyo No. 14 l.tınbul 

Tolgrıf: VI NI IABA H l.tanbul 

T olofon: 20715 

Her Yerde 5 Kuruş 

Rus Ajansı Bu Haberin Tahrik Maksadile Tertib Edildiğini 
Ve Gareze Müstenid Olduğunu Resmen Bildiriyor 

A lman Tayyareleri İngiltereye ilk Saracoğlunun Moskova 
A;;=;;~;;=~ı, Akınlarını Yaptılar Temaslar ı Daha Bi r 

Derdi Müddet Devam Edecek 
Dünya ya nazi istili..CJına ve 

.\lınaıa yumruğuna bo)·un eğe· 
~ktlr, ya ontlan kurtulmak i~in 
Çarptşacaktar. 

Bazı Gemiler Hasara Uğradı 

Alman Taarruzu Hazırlanıyor 

Bundan bir ıııiiddet enel l'ttanbuJ Maarif Müdürlüğünde yaıulan 
bir toplantıda talebelerin maske tedarikiiıi temin etmek için ö~retmen
lt-r t.arafmd:ın talt'lwnin nazarı dikkatinin celbolunması kararla..~tı-

nlmı~tı. (Sonu 7 inci sayfamızda) I 
~ ~~~ 

Dümbüllü İsmail Şahit 
olarak dinlendi 

Rüşvet almaktan suçlu Bakırköy 

B • N 1 K t • ı ? tahakkuk başmemuru Salih ile ta -
hakkuk memuru Osmanın muhakc -e n 1 as 1 es 1 e r . melcrine dün Üçüncü cezada devam 
olundu. 

Anlatan: Denizli poatanesl havale memuru B. brahim Dünkü celsede şahid olarak din. 
Y •zan : Zeyn si Besim S&1n lenen sekiz kişinin ifadesi alındı. Da 

nu tefrika, muhayyile ımılısulü clch~t \"e Jmrku hikaye i değil- ha gclmiycn bir çok şahidler de bu 
dir. Milli Miicadelt• sıralarında Denizlide efrler bitkim iken efolerin lunuvordu. 

1-/ariciy e Vek ilimiz Dün De Sovyet 
Hariciye K omiserile Görüştü 

--
Moskova Temasları 
Hakkında Malumat 

Dün Mecliste Bu Mevzu Etrafında Başvekille 
Sıhhiye Ve Maliye Vekilleri izahat Verdiler 

Ankara, 16 (A.A.) - Biiyiik Mil- yapılmnsına, diğeri de zelzeleden mü 
let Meclisi bugün Refet Cuıııtcz'in 1 teessir olan yerlere yapılacak yar . 
başkanlığında toplanmıştu·. dını için .Maliye Vekaleti bütçesine 

Celsenin açılmasını ınüteakib söz 300 bin li"rnlık fevkalade tahsisat .ko 
alan Maliye Vekili Fuad Ağralı g··- nulmasına mütedair bulunun kanun 
len evrak meyanında bulunan \'C l>iri layihalarının ruznameye :ılınaraf< 

yeniden ihdas edilen biiyük elçilikler miistaC!elen miizakerelerini lste:nıı; 

dolayısilc devlet memurları ayJıklu- ve bu talcb tasvib olunmuştur. 
rının tevhid ve tandülünc dair kanu- Bu kanun layihalarından tand!U 
na bağlı ÜG numaralı cedvelde Hnri- kanununun iic numaralı ce<lvelinde 
ciye Vekaletine aid kısmında tadilat (Sonu 7 inci ahifedc) 

İtalya Ve Balkanlar 
Son Hadiselerin 

t inde Y optığı 

l talyan Siyase
Değ. şiklikler 

l•'ransızlarm nim resmi "Le Temıts,, gazetesinin Uoma huStisİ mu 
babiri yazıyor: 

Avrupa nıeselelerimlcki Rus müdahale i Uomada, bii~ ük bir cliltkat-
. le takih cdilnıt•ktedir. Eğer So,')·etlerin bundan böyle mcrk,·zi A\ nıpa H! 

Balkanların hududlarıııda yani l~yan menfaatleri i~in lıayati teJAld<i edi
len bir sahanın yanında bulundukları dii~iinülürse, bu ,·azil ol 1\ola~ hlil:\ 
anlaşılabilir. 

karaku'}i , e c:.hilane hir emrilc elli küsür Denizlili ile hirlikte ense- A~me şahidi olarak ilk defa ifa
fiinden kcsilmi!}keıı basiihadeJme\'t ~ı:-rmıı mazhar olan, ~ıkcası öliib <lesi alınan belediye murakibi Hay
dirilen bir tcl~rnf memurunun "feJerin c4'l!fulının satırı altında du~·- dar Ata Bilecek mahkemenin mutad 
Cluğu ihtbaslnrdır. suallerine cevab verdikten sonra rüş 

Bundan ba§ka, Alman - Rus bir- hinde hareket ettiği vakit, lt alya, 1zmirli muharrir 1..eynel r..esim Sun \'ak'ayı e.elladın satırmm vet işjnin hazır.tık tahkikatını kep<;ti 
acı7ını tatmış fl0.5ta ııwmunmmı ağ'1.11u.laıı dinl.-miı; ,.e hunu kemli- yaptığını söyliyerek ''aziyeti şöyle Jeşmesile birçok ihtimnlatm husule bunu Akde!lize ve ltalyaya taalHlk 
sine 1ıa:-. olan fa.tıa \'e sürükteyki ıisıü1tne kaleme almıştır. tıulasa etti: gelebilmesi keyfiyeti dolayısile de eden bir tehlike olarak teiaıckı et:.ı: 

Varın daha ziyade. tafsilat ver eceg"" iz - SuGlulann nizamsız \'e kanun - Romanın gösterdiği hassasiyet aza- ~u sebebden büyük kkJl ve para fe. 
~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~arak~rakbntlm~tik~rlg~ mhl~ ~khlı~armd~~i~~~ m~ 
~vvvvvv-~ ~--,..~ ~ rSouu 7 nci qyfarmroa] Rusya, İspanyada, bolşeviklik iP- [Sonu 7 nal Myfamızda] 
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N Y 
lnailiz hava kuvvetleri 

D 
•. • 78d r •t1 E: ann : M. SIFIR Avrupadan Dönen Eski Dahiliye Nazırı Karyola Fiyatlarında sah .. ~sında yeni b~ c e bfı 
VAHiDETTiN 
ama rerı r%urum Ve Kafkas T I b · V . 1. M h Pomra ltarbhlde AlmaB taaJ111 Teıekkiillerinin latanbuldan İdare a e enın. _azıye 1 e met Ali öldD ihtikar mı Yapılıyor? :,.~;: ==:.::. 

E
, _J •ı' J • Bazıl h b l . . verdiği neticeleri vetayyare 11118_.. 
aı aı'Jfrine Kan idi an ar 0 mayan ıddıaya nazaran fiyatlar •ua öaüaaüzdekl ~ ., .. 

IS memleketlere avdet .. d SO myva1«1an mühim roller gösön~ 
ed ki 

yuz e zam yapılmıı ıatalank, Fruı&a 11e •--ıu-Aa ar 

T f 
. ta tb'k .d ece er Şehrimizd" auguııca~ e errua ve ta ı ata aı nm feshi hukuku §&hanemiz cümle- A . e karyola yapan ima- a tecrübelere giri§llmit ve hava ~ 

m ere enn ayan reısı e ya- sın en bulunmasına binaen meclisi rinde üksek . . uı. ane er vrupada arb başladık- vetleri sahasmda bilhassa 1ııgilbld'• 
üzak 1 

. ıı. • • il . d vrupanın muhtelıf memleketle- uth 1 A h 

pılm•sı lüzumunu tekld ve teyid e- mezkfuu bugünden itibaren bermu- ı- .. 
1 

Y u:~ıl yapark
1
enk b~~ın tan sonra karyola fiyatlarında yüz- müstemleke lmparatorioklanndaa lr 

dince ihtiyar vezir ne de olsa, gev- cibi kan f, bini irad ledfm "-ıl aması nne mem e etımızc de eW miktarında zam yaPDUflardır. tifade yolunu bulaı~.,ı .. ..A ••• 

......-...:..+~ Bir iki • sonra da huzur . un ee. _ e ey ... ,, dönen gençlerimizin tahsil vaziyetle- ~uu 
IJÇ' ""ll..... .! _gUn .' • . Vahidettin, di§ agnsını unutmuş, rile meşgul olmak üzere Üniversitede Yaptığımız tahkikata nazaran ima- .Ba aoktac1a, lagiJtenıllba taaB1flA 
da bulundugu bır sırada, hünkarın, bırden gülilvermişti. Memnuniyet t kkW ed k . lithanelerin bu hareketi gayri me§- euflmle dlkkah!J pyandıl'. l)ollllr 
bu ;'";" henüz neticelendirilmemesioi ue mahzuzi tin" T vr:ı.. p h eşe en omısyon bu hafta so- b' ....-.. .. ye ı, e UL aşanın o- nunda vazif .. b"t' . lacak ru ır şekilde devam etmekte ve kar yonla.n vasataslle kendisine muayYe9 

bahane ederek aerzeniolerde bulun · şuna gidecek bir tarzda bildirmifti. . esını 1 ı~ıo ~ ~· yola temin etmek mecburiyetinde ka bir nlsbette ve §ilplıeslz ehemmlret" 
ması, sadrizamı, ayan reisine fik - Entrikacı Hünkar, artık bülbül gibi Ko~~syon tal~benın ~Uracaatı ve lan halk ta bu ihtikara boyun eğmek ten iri olmıyacak bir miktarda ~ 
ren de yakınlaşmak mecburiyetinde dillenmişti. Vezirini iltifatlarına gar- bu .m~~caatlcrı ne §ekılde netice- mecburiyetinde kalmaktadır. laeak tayyare ve pilot yardıınlardl" 
bırakmıştı. ketmiu ve biraz sonra da, ınuvaffa - l~ndirdıgı hakkında Maarif Vekale· d ...... k .2A.o ":# t f ı b' Avrupada harb başladıgı~ zaman an .,.., a, Londra hükômeti, ....-

En son müzakerelerinde, Ahmed kiyet dualan ile avdetine müsaade ı~e mu ~a ır rapor hazırlıyarak mln nı a.rasuıda Rıza Bey, iti eaaalı tubnlljtu. ı.ıec- edivermişti. gonderrnıştır. :;'!~!m~:~yik;:;:::=ı::::~~~ ela:~::::.:=... .. ısd-
lisia harici ve siyasi esbabdan ziya- Hain Vahidettin cidden memnun Almanyada yüksek tahsil yapan karyola bulunduğu gibi aynyeten fade eylemeği derpi~ etmektedlt• 
de, dahilde wkuu haber alman ba- olmuştu. O, meclısden değil, )fusta- 3l2 ~i devlete bağlı ve 300 tanesi de B dan · mik ._,,.. zı uygunsuz te--~bUslere mini olmak fa Kemal pauonın meclisi ilet ederek kendı hesabına okuyan talebelerin bu miktar karyola imal edebilecek lı un v so~ genış yasta 

!r'N ::r-· • kadar da malzeme stoku bulunmakta ~ ~ edllea ga.rb cepbr 
fikri ile, münhasıran Hünkar tara- kendi aleyhine harekete geçirmesin- vazıyctleri takarrür etmiş ve lstan- idi. Halbuki bu imalathane ve m;•. sındekı harekat \'e dolayısile, tııgll-
fından arzu edildiğinden bahsettik- den ve bir hal' karan verdirmesin- buld.aki muhtelif fakültelere verilmiş 1 • • _ .. tere n Fransada \'e buna mukalJll 
ten."°~· bu BUretle Hünkôruı lıabi- ~ çok _korkuyor, çok ilzülüyordu. lcrdır. Yaln'." Devlet DemirY.ollarile essese er, ~alzenıe!erıru 31 ogu:ııos- olarak da Almaayada t&Yfl'N ... 
neyı dahili ve b~cl tehlike ve tesir- Çünkü, gtin ~tikçe adedleri çoğa- Maden Tct~ık Arama enstıtusu he- tan e~el ıthal_ et~~len h~ld~ fıy~t- cumlanmn ika eyli)ecekleri zarart9ı 
lere karşı, daha ziyade kuvvetlen- lan, faaliyet sahaları artan gizlei ha- sab~na ~sıl yap~akta olan.~~ tale- Mehmed Ali lan hıç sebebsız yuzd~ eJlı nıs~tin- karşıhkh mel'zi almış bu devletlerll 
dirmek fikrinde olduğunu ili ve et- fiye teşckkülJeri, verdikleri haber - ı ben~? bır kısmı mUr~caat etbgı hal~e Dört beş gün evvel memleketimi- de arttırmıılar ve eskıden 25 lıraya harb mabemeei \'e kudreti nokf.91 
meği de unutmamıştı. lerle, Mustafa Kemal Paşayı, Vahi- ~enuz bir kısmı müracaat etn;ıemış· ze dönen eski Damad Feridin Dahili- satılan bir karyolanıp fiyatını 45 li- nazarda tutulursa, müthiş bir mahi' 

Hele, Müşür Ahmed İzzet Paşa _ d~ddine adeta bir umacı gibi göste- tır .. Bu sur(·:ıe mU~~caat etmıy~.n - ye Nazın Mehmed Ali dün Beyoğlun- raya kadar yükseltmişlerdir. yet an.edeceği şüphesizdir. Bu i;all• 
nın riyaseti altında bir kabine teşkil nyorlardı. Taç ve tahtının tehlikede lerın d~ha bırkaç g~ne kadar mura- da bir kalb sektesinden vefat etmiş- Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne bir ribat es~da zarar görecek JDlll'-
ettirmek için, Mustafa Kemal Paşa bulunduğunu bildirerek, sık sık yü- caatlcrı beklenecektır. tir. çok şikayetler yapılmağa başlanmış· kilerden en bafda gelenleri de, ı..y· 
tarafından sarfedilen mesaiyi ve bu reğini ağzına getiriyorlardı. Hem . Fransa, ~giltere, Belçika ''e lu- C:~~diği gUn Kontioantal oteline tır. Ali.kadar makamatın da bu mev yare karargibJan, meydaldan f9 
meuinin lhthnalll görilleD neticele- bunlara ne hacet. Birkaç hafta evvel j vıçrede. tahsıl yapmakta olan 365 yerleşen Mehmed Ali uzun bir mUd- zu ile ciddi bir şeklide meşgul olması tayyare lop.atma çahpn fabri ia • 

rini, bire bin katmak Antlle, tebe.- huzuruna kabul ettiği Mustafa Ke- tale_t>enın müracaat edenlerinin kat'i ldettcnberi kalb rahatsızlığından muz beklenmektedir. lardır. 
r1b ettirmekte bütün ..ırıemı har- mal Paea da, kendisine karşı hazır- vazıyetleri bu hafta sonunda belli o- tarib bulunuyordu. Dün birdenbire Der an tayyare ve pilot ~ 
eamıetı. Kabine beyannamMinin mec lanmakta olduğu bildirilen teşebbüs l~caktır. Bu 365 talebeden 150 tane- ağırlaşan Mehmed Ali, bütün milda- DENi Z LERDE: bir harWe,ı ._., halinde bul_.. 
liste okunduğu ve itimad ta1eb olun- ve hareketler hakkındaki istizahına sı de~lct hesabına diğer 215 tanesi de~ rağmen kurtarılamamıştır. • • • de\illleııia ı.,1Jea vuifeel de, ..... 
dutu gttıı, meclisi kabine aleyhine karp, çok dolaşık ve o nisbette çap- kcndı hesablanna okumaktadırlar. Sersen bır torpıl mlklabHm•• a.rmi loldağı w-
;evlrmek için Mustafa Kemal Pap- r&l1k cevablar vermemif miydi ya- Avrupada fen ve teknik sahaların ı BELEDiYEDE: İnebolu ile tnceburun arasında ea- JU8 adıedhd illta etmek ve ....... 
mn ftki tefebbUslerini de, sanki hir ~endiaini ı.tmin ve temin etmek de- da devlet hesabına okuyup ta mern- ı Ü k •• d t '- ·ı b • bih serseri bir mayn görWmilftUr. mayyea nlsbette Jmlluvalr ge/11 
;evirmek, itimad reyi verdirmemek ~-1 de, b~bUt~ endişe, güpheye dii- leketimizde buna muadil yüksek 

5 . U ar ~nsı ŞU ~Si İstanbul Mıntaka Llman Merkezi va- pileUuua talim ve terbiyfllli ve •• 
için Mustafa Kemal Pap.nm vaki ı~k bır şekılde hareket etmemi§ mekteplere verilmeleri mümkün ola- ÜskUdarda y~nı ~apılan ~sil ve ziyeti allkadar vapur acentelerine cıadeleY,e mÜllald bir hale geUnnek • 
teeebbUalerini de, sanki bir sırmış mıydi? .. Aklınca, meclisi dağıtıp ka- mıyanların tekrar Avrupaya gönde- tahakkuk şubesı bınasının ınşaatı bildirmiştir. tir. 
gibi, birer birer ortaya dökmil§ ve patmak ile Mustafa Kemal Paşanın riJmcsi kararlaştırılmıştır. tamamlanmıştır. Binanın resmi kU- vvvv Ta)')'U'e bücamla.ruun gös açar • 
nihayet: tasavv~r ve teşebbüslerini akim bı- Yalnız bunlar hali harbde olan şadı Cümhuriyet bayramında yapı- GOMROKLERDE: mıY*ealı mmtakalarda bu ınpat 'ff 

- Şevketmeab efendimiz.in de- rakacagmı sanıyordu ve hiç §Üphe- devletlere değil de bugünkü harbe lacaktır. talim wle8hda ne dereceye ıı.-
mitti. Meclisi kapattırmaktald' mak- siz ~k ta seviniyordu. Yalnız o mu? bitaraf kalan de\·letlere gönderile- ''~·· flrınlarından t 2231 Gümrük memurları- mil§kül&t ile kaqılapcağl da -
aadı hümayunları, münhasıran zatı Meclis k~dıktan sonra, Tevfik ceklerdir. fra~C?-1• m~~adere edildi nın terfihler i Himdur. ltte İngilt.ere, bu ~ 
devletlerini ve kablnenizi mulıafua Paşanın yenne sadaret koltuğuna """""""~ . Şışli ve havalısı fırınlarında bele- Gümrüklere şimdiye kadar staj- bertaraf eylemek l~in, tayyare ı....-
etmeğe ve kuvvetıen..a.ı-..&e matuf- kurulacakları hulyasile yaşıyan Da- MAARiFTE: diye tarafından yapılan bir kontrol yer olarak alınan 1 ta. at.mı ve pilotların talim ve terbiyetl 

uu-&11""& ad F "d ti" • d 1223 f l ' memur ar s J 
dur paşam. Hiç te tereddüde mahal m . ~ le, Ahmed Rıza Bey de •• • ne cesm e ranca aya vaz ıyed müddetlerini yalnız bir şubede ör- işini, her aa Ahnan taarruzwıa br 
ve lllzum yok. )(illet ve memleketin sevmç ıçınde ~ıyorlardı haıü. Cumhunyet Bayramı olunmuştur. dllkten sonra asaleten memurl~ete dol ~ laglllz ~ 
ııelimeti de esasen bunu icabettir - Sadrazam Tevfık Paşa, huzurdan hazırlıkları tamamlandı Haatahane pllnı tasdik tayin edilmekte idi. Vekalet bu va- ~zakta, ta Kanadada tatbik e~ 
mektedir. Şevketmeabmııs, emin o • çıkar çıkmaz, Damad Feridle Ahmed Cümhurl et ba amı 16 . . edildi ziyeti tetkik ederek tadil ebneği lü- ısllyor ve lslemeldo de ~ 
lunuz ki, bu tasavvurlan ile siyasi Rıza. Be~, . manalı gülümsemelerle yıldönUmil y §enlikl!;ine ~~ mera'.::i% l~hnm~~e ınşası kara~laftınlan zumlu görmiletllr. Badema gümrüğe der~al tatbikata girişiyor. 
bir kiyasetten daha ziyad- cidden Vahidettinin yanına girmişlerdi. O . yat muazzam tehır hasta • lı ak . .. . . Müstemleke \'e domiayo~ 
kudld bir keramet izhar buyurmuş günün bu üç entrikacısı başbaşa ver- ~:g~~mını ~·~rhya~akl olan komıs· hanesine aid planlar Nafıa Vekileti 1,:u:: ıu:e~;~::-1: ~ 7~:::tlennı listifade lle İnglllz hükfımetl, ilk -
oluyorlar mi§}er, meclisin kapatılacağı gün vu un par ı e son op antısını ya- tarafından tasdik olunmuştur. Vekl· . ~ e n son- de hakkında zengin olan bir kıt'adlt 

Tevfik .p Ahmed Rıza Be in kuunu ihtimalli gördükleri teşebb~ par~~ dağılmıştır. let te İstanbul Belediyesi ile hemfikir ı ra memurıyete tayı~ ~ileceklerdir. tayyare inşaatlDl ve talim \'e terlJIYr 
b .. tün bu ~·. . belk' ~ ve müdahalelere karşı alınması ica- Dıger taraftan bayramın kutlu- olarak hastanenin Mecidiyeköyünde Bundan başka gumrilk memurla-iyi vUcude getirmekle mUteaddid ıır 
b~kt 8? ~ıı: ınanmı§k . ı e, beden tedbirleri uzun uzun düşün- lanmasında Belediye cephesindP.n inşasını muvafık görmlletür. Hasta- ı ~ı~. ter~i etm~l~ri §imdiye kadar zan~lar elde ediyor: 
'bi .. ;,:zı:: U ;vn~ara ın~mış mUşler, kararlarını vermişler ve bu yapılacak faaliyeti tesbit etmek üze. hanenin MecidiyeköyUnde inşa.sın- mudur]~~ salihıyeti altında bulun- 1 _İngiliz adalanna bu ham Jldll-

gı go ~t: apı an tavsıye ve mühim vazifeye de bu .bi . le d re Belediye Reis Muavini Lf.ıtfi Ak· dan sonra Mecidiyeköyü pli.nında makta ıdı. Vekllet bu vaziyeti de deleri etirecek nakli , taJarlİI' 
U:~r~arı samımı ve ı:nakbul bulmuş ehliyet ve liyakati ~alümgıve ışü r ~ jsoy bütün kaymakamları davet ede· lüzumlu görillen tadilat §ehircilik mahzurlu görerek badema terfi ede- denbal~ il~e h":81 amıarır 
~ 1 avranmıştı ve.mh~yet 0 da on- reb bulunan kaymakam Zekt ;:,\ rek kendllerile bir müddet konuş· miltehalllll8l Prost tarafından derha!J e~. mem~rların ~ve meııaile • .ı.. mebfus :tu or. e 

ra uymak mecbunyetinde kalmıetı. tayin etmieJerdi Y muştur. CUmhuriyet bayramı gecesi yapılacaktır. nnı tetkik etmek üzere Ankarada 2 Y odr 
1334 yılı birinci kanununun on do- . . : • . . . vilayet tarafından verilmesi mutad Şehrimizde g•r•on ve bir komisyon teşkil edihniftir. -. Tayyare lnşaatmı ve pU ..... 

kuzu idi. Hilokir tarafından yapı - . 0 . giln, bırıncı kanun~~ yırmı bı- olan bUyUk ziyafet ve suare inşası- t erber mekleblerl Memurlar sicilleri bu komisyonun na: ve terbiJetibıl çok m 
lan davet üzerine, sadrazam Tevfik rı.?cı ~e. kapatılan .meclısın sonuncu om tamamlanacağı kuvvetle zanno- • tetkikinden geçtikten sonra terfi e- P tahtında yaptınyor. Paşa saraya gelmişti. Doğruca hare- ıu;1U ıdi. ~abahleyın erkenden Aya- lunan Taksim bahçesi gazinosunda Şeh . . d a~ı.•cak . debileceklerdir. .! _1_!._":_bında Blrieflk ~ 
mi hümayuna alınmıe ve biraz isti- so _ya ve ultana~ed kahvehane- verilecektir. CUmhuri et Ba ramı ~~ e ır garson mektebı a- • -:--a· tayyareler ve .. m.., ___ _ 
rahat ettirildikten sonra, diş ağrı - len, kaymakam Ze~ı Beyin zorbacı- günü yapılacak büyük Y resmi Y id çılm~ı ıçın yap~lma~ta olan tetkik- Pıyasa Vaziyeti lerl mUşte~k kara hududundan p ııuıılan mU21arib bulunduğu söylen"- lan ile dolmuııtu. Gönanlı Bekir Sıt- T k . d 1 kt geç ler ılerlemektedır. Lımanlar Umum So 1 d . asal d nadaya ııeçlı1mek onda teeröbe ı" 
len Hünkarın yatak odasına göt~- kılar, Çerkes Musalar, Şah İsmail- a sım e o aca ır. Müdürü Raufi Manyasinin lsviçrede cud :1a~au~guar la kpıyd ar a mekv- tirmek ve oradan garb cephesine I" 

] D
.. li K" · ı -· EGeblvat f ""'kUlteal d b traf d - · n u evam etme - tirm k 

1-1·ı:.-1a --rülmüştü. Tevfik Paşa, mebusan ~r,. uzce amıl er, ~e~n:ıendere ı • n en u mevzu e ın a ~aptıgı tetkı- tedir. Yalnız yerli fabrikalarımız . e u ....... nm hazırlamış .,. ... 
meclisinin kendisinin ve kabinesinin li Kizımlar ve benzerlerı gıbı fesad- mezun olanlar kattan sonra hazırladıgı raporu B:ı· memleket d h'li d h dd .. )or. ' cılarm beli · k alı U led' tkt d M .. dU r·-.. a ı n e amma e mu- t t ..a 
kuvvetlendirilmesi için kapatılmak . . erı am ve tabancalı nivcrsite Edebiyat Fakültesinin ıye . ısa u r ugu de tetkik bayaatına devam etmektedirler. şte, ngilteıoe, muazzam servet ....... 
istenildiğini, öğrendikten sonra, bUn serse~ılerı, yer v~ köşe tutmuşlar- eylul devresi imtihanları dün neti- e~ektedır. Kurulacak _olan bu mek- Fabrikalar dün de kilosu 45-46 k - toprak menabliDden, ne IAU"etle .l9d' 
kira biraz daha ısınır gı"bi olm .. a+u. dı. Nıhayet, meclıste fesih iradesi o- celendirılmiştir Edebıyat Fakültesi tebın tedris ve faahyet şekilleri ruştan b"r "kta - u clball' 

iade edebileceği hakkında, 

'""1" k V h'd . . . . - h kk d 1 . . . • ı mı r yapagı satın al 
O gUn padişahı yatakta ve ızbrab unmuş,. a ı .ettin ile hempaları - nın muhtelif enstitülerini ikmal edip a ın a garson ar cemıyetı de bır mışlardır. İthalat tüccarları han 
~inde görünce, acı duymuı, tees- nın bu dıleklen de olmuştu. te mezun olan talebeler bu suretle ra~r hazırlamıştır. Bu. rapora göre nevi mallann getirtilebileceğini tegı 

: ufak bir misal gösteriyor. 

t- Dr. Reşad SAGA'f 

sürlerini izhar, sıhhati hümayun Meşrutiyet padieahm elile boğul- tamamile tesbit olunmuştur. Bunla- ce!11ıyet şehrımızde halı hazırda fa- kik etmektedirler. İhracat malla -·----·-···---·· -
a Bir dUzeltme 
, Ankara, 16 (A.A.) - 15 Birin 

için duaya koyulmuştu. Nihayet, mU§, mebuslar da mecllsden bayağı ra aid listeyi ne~rediyoruz. alıyette b~lun~ garsonları~ mektep: dan Almanyaya tütün, Bulgar~ 
meclisin feshine dair yazılan iradei kovtllmuıtu. Çok ibrete ve dikkate Edebiyat FakWtninden mnua o- te ~ku~aga ıcbar edılemıyeceklen fındık, balık, Rumanyaya susam 

1- teşrin 939 tarihinden itibaren uıu seniyeyi şöylece okumuştu: p.yandır ki, meclisin kapatılacağı, lanlar: netıcesıne varmaktadır. Mektebe de- fındık kestane t · ıt ı , M 
hilnkirm bu bususdaki alr<>k tasav- . . . vam ancak mesleğe yeni girecek sır Fra• , ngı eı:, s~eç,_ . 

"Esbabı zaruriyei siyasiyeden naşi 
1 

hakkında s- Cabıd, Mustafa GUrses, Ali, Kal- olanlara mecbur tutul b'J kti • nsaya fındık gonderılmıştı 
meclisi mebusanın feshi iktJza etme- vur arı • Mustafa Kemal biye Fikret, Melihat Şükrü fb a 

1 

ece r. ~~ 
sine ve kanunu esasimizin muaddel Paşa tarafından tenvir ve irşad olu- bim: Ahmed. ' ' ra- . Bun~~ başk~ ~~n!ar cemiyeti, HA LKEVLERINDE : 
yedinci maddesinin fıkrai mahsusası nan o devrenin mebualan, muhafa- bildcesının verdigı ımkinlar derece-

r. ber olmak üzere ilan edilen gaz. be 

zin ve motorin fiyatlanndan, d .. 

gazın İzmir kilo fiyatı 15 kuruş olt 

mucibince, ledeliktiza heyeti mebusa za ve müdafaasına and içtikleri meş- lar~h FakWtesindea IDE'ZDll olan - sind~ .bu mekU:be anca~ bi~ heyeti Eminönü Jlalkevlnden: 
rutiyete vurulan ve bir irtica hareke • . . tedrisiye temın ed~bılecegi fakat 19/Eyl\ıl/939 perşembe akşam 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.=;;;~tinden başka bir şey olmıyan bu dar- ~vkı, Zabıde, Ömer, Şükriye, mektebin kunılması ıle diğer bütün saat (21) de Ar şubemiz üyelerinden 

cak yerde yanlışlıkla 15,20 kurU3 
1 Jarak yazılmıştır. Tashih olunur. 

,.V:eDl Sabah""' beyi cidden miakinane bir silkfınet ve Hali~, M~e~, Şe~efnur, Sıdıka, masraflann 8:1lka~ar ~akamlar ta- Kemal .Emin Bara evimizin Cağalog 
A • tevekkUlle karplamıglardı. Meşru _ ~· M~ddin, Ali, Ekrem, Niya- raf~dan t.emiiı edilm4:81nin esası tt- lundakı salonunda (Ziya Pqa v 

tlyetin göz göre göre boğazlan • zı, Yusuf Ziya. zennde ısrar etmektedir. Zafername) mevzulu bir konferan 
na dervtp.ne bir sabır ve tah=~ Coğrafya Fakültesinden. .,... Şehirde bir de berberler mektebi verecektir. Davetiye yoktur. 

w 
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• 
Abone Bedeli 

HNILIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

-Türkiye 

1400 Kuruı 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

1700 Kuruı 
1460 • 
800 • 
100 • 

Posta ltUhadına dahil olı:ncyan ecnebi 
memleketler : Senellll 8600, alt} aylığı 
::= 1900, ilç aybtı 1000 Jwruştur. = 

göatermiflerdi. ohnlv: açılacaktır. _. • 

Bir iradenin süratle infazı ıtızu Sabahat Sabihe, Bedia, F.sma, Ze- Ouble nUmunelerl Po ... lelgr•f fellerl 
mundan bahis ile Müşir Ahmed U: ki, Fethiy~ Muzaffer, Şinasi, Fah- İstanbul Belediyesi ~ ~ira duble- •r••ında 
set Pqaya yapalan tavaiyeyl mee- riye, Nerime, Macid, Senih, lsmail, si n~unesi ~abul e~. Bunlar Antalya, .\'.. (Hususi) - Bünyan 
rutiyetin hükümlerine aykın gören Kacide, Şazi Rüveyde, Saibe. bol _mık~a ımal ettirildikten sonra dan Antalya merkez gefliğine tayin 
ve bu hareketi meşrutiyete sadakat- Fellefe FakWt.eelnden mezun o - bütün bıra satan .milesseselerde kul- edilen Bay Hasan Sergici gelmiştir. 
sizlik sayan ve bilhassa yem.inind lular: !anılması mecbunlettirilecektir. Akseki şefliğine tayin edilen mer 
bani& olduğu iddiasile hUnkirı mua~ Ayten Herlmen Turan Taka~m kıfl•aı boyan•c •k kez §efimiz Bay Osman ÖZkaya de-
hazeye kalk11&cak kadar, meşruti _ Bo~olojl ensUtö&ttnd~ meaa Taksı~ - Ayazpaşa arasınd_a »kı- vir verdikten sonra Aksekiye gide-
yete bağlılık ve medeni bir cesaret Sıdıka lan dilkkanlardan sonra Taksım kıB- cek ve Akseki tefi Bay Ragıb Yazı-
gösteren o vakitki mebuslann bu : . . lası kısmen meydana çıkmıştır. Bele- cıoğlu da Elmalı tefliğine geçecektir 

-

-

defa gösterdikleri aciz te....: .... ı.. EtisUmer enstitüsünden memn diye kışlanın fena manzarasına mi- Elmalı tefi olan Bay Osman K • 
ve •ıı:ıaaW otaaıar· . lmak . . bo t 1 kar ara-.__e----------.1 herkesi şaşırtınıştı. (Devamı t1GT) : nı 0 ıçın yaJ masını ar - tepe de yeni tef geldikten sonra ta-

- • lıf Unir9' huttırmıatır. vin edildiif Malatyaya gidecektir. 

Adr~ tebdill için yirmi bet kuruiluk 
pul ıöndermek llzımdır. 

-:;:::::::;-' 
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t'l~Rl:M=J~;Jll§l:JI Avrupan~ Derdi 
A 1 1 • (Başnıakalt>den devanı) 

man Tayyare eri vazgeçerek bunu bütün dünyaya şa-
mil iktısadi bir fütuhat ile teli.fi et-

Büyük Anketimiz 

A k l n Yaptılar mekhlllyasıölçüsiizolduğukadards. s 
zararlı bir sanayileşme hareketine e n i Dün Biivük l\lill.-t Mttlisinde Diki· 
bui götürür.,, , J li fela.kct-~tdelerine yapılan yardım-

,. - "Öyle bir dUnya içindeyiz ki dan bahsederken, Sılıhi,\•e Ye.kili Dr. 
bo (Ba.5 tarafı ı inci sayfamızda) !başlamışlardır. Sovyet kıtaatı bu şe- burada eeyyarel~r ve güneşler daire- Fikret aleglr.in• ilk defa. Türk Ocağının h•§rtık oçına.sı - File.- Hulôıd Ala.taş, yurddaşların bir kaç 
. Inbaıa.r isabet etmiştir. 1.'aarruz. hirden çekilmektedir. " vi mahrekler takib ederler; burada relin, sô.g ve irfanının tebdili 111ezheb ettiğine dair meşhur mektuba sene en-el Yukuhulan Ku-~chir zelzele 

l•ddeUi İnDiliz mu··dafaa a•"""'ine rag-- u ... -... .... ı Blomberg Hapsedildi aylar seyyarelerin etrafında döner- J _ _, _, t t . ·a· ' fe'::.ketln·ıe u··mı·d --ıı·ıen alika \'e nı o• ""'"tl ..-.ıuıu~ _Fikret, Tarihi Ka im şiirini gaz.aıjına neaame e mış mı ır. a.. u vu 
en Yapılmıştır. Alınan tayyareleri- Paris, 16 (A.A.) - Oeuvre gaze- ler; burada her tarafta ve yalnız kuv yardımı göstennediklerini ,·e 1ıer : 

~e .hücun:ı eden İngiliz avcı tayyare- tesinde Mme. Tabouis, Berlinden al· vet saltanat sürer, .za~~ara h~ki~ ~)in hükumetten beklendiğüıi oo~ -
erın~en de ikisi dtişürülmUştür. dığı bir habere atfen Alman ordusu bulunur ve onları kendısıne mutı hır E!llref Edibin Cevabı: ledi. Bu vesile ile mühim bir noktay!I. 
İkı tayyaremiz geri gelmemiştir. eski başkumandanı Feldmareşal Von hizmetçi yapmağa zorlar yahut par- Y' temas etmi~ oldu. 

Alman Taarruzu Blomberg ile yüksek rütbeli dört Al çalar. İşte böyle bir dünyada insan "Mehrrıed Akifın hayatı ve eserle- Bizde halk, Jıerluuıgi bir felakete 
d Paris, 16 (A.A.) - Bütün cephe- man zabitinin Bavyerada kain Lands başka hususi kanunlara t.8.bi olamaz. ri hakkında bin sayfalık iki cild ya- uğrıyan yurdda.51anuın y:ırdımm.'\ 
e bilhassa Moselle ve Haarot orman bcrg kalesinde mahbus bulundukla- O da bu kuwet kanununa bağlı~ır.,: ~~ Eşref Edibin de bu husustaki ko!)mak husu unda bal.iknten liikayd 

llıın.taıtaıannda Fransız topçu lruv- rını bildirmektedir. - "Ordu öyle bir mektebdır kı fikrini almak istedik. Kütübhanesin- mıdır'? 
~et~ri dUn akşam Alınan hatları Hitler de Landsbergde mevkuf. bu Zencilerle Almanlar, Çinliler, Fran- ne kendisini ziyaret ettik ve kendi- Şüphe yok ili bayır .. Türk fazla, 
~tine ve gerilerine §iddetli bir a- lunduğu zaman "Mein-Kampf,, ıs - sızlar, İngilizler, ilh. ara~da be~el sinden §U ricada bulunduk: hatta lüzumundan bile ~ok fazla 
ti açnuşlardır. Bu hatların gerile· mindeki kitabını yazmıştı. milel bir kardeşliğe teşvık suretıle _ Tevfik Fikret hakkında Yeni cömerddir. Bu hususda o kadar sa.y1-
d tıde bütün müşahidlerin pek yakın· Yukarıdaki haberde Bitlerin 6 e~- milletin selametini aldatıcı ~ü~leler- Sabahın açtığı anket hakkında. sizin sız deliller mernuddur ki, bunları 
il a Yapılacağını haber verdikleri ta- lıilde Mareşal ile dört zabitin tevkı- de aramamayı, Alman kavmının k t•v- de düQündUklerinizi kaydedebilir mi saymak ve bu ilıüma.I üzerinde te-
rtuz için geniş mikyasta tahşidat fini emrettiği tasrih edilınektedir. vetinde ve azim ve karar ruhunda · ., ~ vaİtlruf etmek bile saçma bir lıare-

Ya::,lınaktadır. . Bir İngiliz Gemisi Daha Mı aramayı halka ö~~tir.,, .. . . yı ~ Bu hu.sustakı münakaşalara bi- ket olur. Türk nıL<;afirpenerli~, 
biitU ansız ~atlannda dün ı~beden . Hasara Uğradı! . - "En ku~•ve.~ı~ın .. ~:u .. hakım ol- zi hiç kanştırmasanız olmaz mı? Türle diğerkimlığı tarihde bir darbı 
ıı-..~ :tedbırler alınmışbr. Dun son Berlın, 16 (A. A.) - Bır Alm~ maktır, kendı buyüklugunu feda e - __ Hakikatin tenevvürü için siz.in mesel halindedir. 
l;'~e sakin geçmiştir. Her zaman torpitosu tarafından safıharb hancı derek en uıyıfla bir arada karışma~ de birkaç söz olsun söylemeniz mü- O halde, buna rağmen niçin Kır-
to al'ruıda.n evvel olduğu gibi Alman edilen İngilizlerin Repulse ~rhl.ısı değildir. Yalnız zayıf doğanlardır kı nasib olur, zannederim. şehir zelzele felaketinde bu alaka 
~'Ula.1:1 he~en hiçbir faaliyet gös· 3~·?00. ~nluk olub .1912 .d.e d~ıze ın- bu kanunu mlimane bu~urlar. Fakat _ Amma bu sualler çok keskin. ~österllmiştir! \~e _ni!;ln. D°'!.11 .. f~.-

ııa:_nıı~lerdır. _ dırılınışti. Bu gemı, 1ngılız fılosunda bu, zayıf ve nıahdu? hı~. a~~m ol - Bunlara ceffelkalem evet, yahut ha· lalteUnde de aynı lu.kaydı gonınu-
111 rdt mıntakasının agaçlıklı dördüncü safta mukayyet bulunuyor duklanndan ileri gelır. Çunku bu ka-ı • d.oınek mutlaka insanı ifrat ve yor~ 
~ konan kapanlar vasıtasile du. Repulseden ~~n ~e~er ancak nun galebe çal1?ıu:~~dı bütün_ uzvi i~~l·it~ düşürtir. Bu anketin böyle ı Eşref EdJb Sel.ehi bence çok basittir: T4>,.şkl-
&ar eaırler alınmıştır. Karanlık ~- iki ay sonra denıze mdirılen Renawn mahlfıklann tekamulu akla sıgmaz 1 sert bir münakaşa suretinde değil . . litsızbk.. . 
Ylik ~ınnaz Almanlar tarafında bu - Hood, Neslon, Radney zırh~ o- bir şey olurdu.,, . de daha mutedil bir şekilde yapılma- ı sualıne . karş.ı .Emrul.lah e.fend~ · Bunun en biiyük isbatı, heniız ye-
\'e k bır faaliyet görillmüştür.Ha\'8.da Iub hepsi de harbden sonra ınşa e - _ "Hiçbir tilki görülemez kı ta- .. ıt·ün olmaz mıydı? Mesela Fik - Bır şaınn yerme hır ilım ve- ni bir hadise olmak sıfatiff\ Dikill 
hat ara~ Fransız risıdlan ilk dilmişlerdi. Repulsenin sil871l~n 38,5 bil bir meyil ve istidad basebile kaz- ~l~::.~nız şiir ve sanati hakkında kil tayin .. ett~m, d~l. zl'lzelesinde deı görünür. Bir a~~~ o
bij ta hükum süren süküne:e muka- luk alb top ve 10,2 lik o~ ıkı t?ptan !ara karşı insaniyetkarane davran : üdeb~ın, münekkidlerin fikirleri a- . Onu~ uzerı~-~ Fı.kret Tanin ~ı ~t~ Jmyoruz; An.:ıdolunun falan viliy:
tt~~n hatı~ın ge~lerın~e .. m~- mtirekkebdi. ~mide sekız torpil ko- sın. Bunun gibi, sıçanlara ~arş1 k.a.lbı lınnıış olsaydı cevab verecek olanlar sıne. gondcrc~ıgı bır me~:upta. ~ı~ tinin fa~ kazasında. ~bele fe,a
iu.nu hılafında hır faaliyet gorüldu- vanı, aynca dort tayyare mev~u~ .b~ bir meyelan duyacak bır kedı de da milşkül mevkide kalmazlardı. muhıti ga~zU gıl~t .. ıçınde ~r ket7.edelenne yardım ıç~ ş~ ~~r 
lUıı h~ber vermişlerdir. Almanya- lunuyordu. Mürettebat 1200 kışı ıdi. yoktur.,, _ i•'sascrı münakasa. bu şekilde bestçe ve ıns:ınca ış gormck ı ıilm - yüz lira toplaaun§ ve gonde.rilmiştu. 
l'u dalıi~inden Siegfri~ hattına ~~ğ Repulse 229 metre uz~nluğunda bir _ "Kavga daima nev·~n. eı~h~ti - başlad:. • kün olm~~ığı~ı'..bugün ~~ :e ;"~ı- Buna. mukabil e~ .büyi~k ,·~ın.~e~ ob.n ~·oııa Uerliyen otomobil fenerlennın gemi olub saatte 31 mil yapıyordu. ni ve mukavemet kuvvetinı ınkışaf ö 

1 1 
• F k t bence run tcbdılı tubııyet et~gın~ ı~oleJ:n tstanbuldan DUnh felnketı ıc:ın bır 'ra akseden ışıklarından 15 ki • Londranıa Tekzibi ettirmek için bir çarP.dk. Binaena -1 - .. yJe an aşı :iC:· a ~·ı bir hürriyet ntivazane açtıgı agu;u rag- Ura bile gönderilmiş değildir. Ham 

tıiş lrelik bir mesafe dahilinde ge· Londra, 16 (A.A.) - Repulse harb leyh terakkilerinin de ırıütekaddim bu nıunakaşay~ ha a ::ıu d ~· sa_ bete sUrUklendiğini,, bildirdi ayni halk olduğuna göre arada.ki bu 
1aşı1ltıikyasta nakliyat yapıldığı an- gemisinin, Royal Oak'a taarruz eden 11a~dır ı şekle sokmak, . a. a ma u edır . Bu sürüklenme \-aziyetind :n bili.s- ahenksizlik ancak, kaydettiğim gihl 

}l·llııştır. Alman tvrpitosu tarafından hasara __ "Y~ryu·· zünde .sulhçü fikrinin hal?a yap~ak ı~ı olurl, zabnn erım. tifade Rober Kolej onu bütin bütün ~kimt noksanlığı ile kabili izahd!r 
ır Çok 1 . . dıw . . edild" Bılh• asa Fıkreti seven er unu na - . k . ed' 

0 
·· t f d 

1 
ir g0ti\l~ e ektrik fencrının yan g! ug-ratıldığı ve safıharb harıcı ı- galebe çalmasını samimi surette te- ' 

1 
d ç·· k .. b .

1 
benımseme ıst ı. na .nus ev a Halkı yarduua du·et e en > ma · 

- "'4lllı;h b" f 7.nrı dikkate alma ı ır. un u az . . bi d k .. k u-leli.ıı· "9 ve bundan Alman za ıt - ği yolunda Alman radyosu tara ın - menni edenler dünyanın Almanlar .. . k .. k .. 
1 

·- maaş tahsısl ıle beraber : e oş kam olmaz, halk parayı nere~e !il 

ltıek+
1

~ harita ve pllnlar tetkik et· dan verilen habere karşı, İngiliz A- tarafından fethedilmesi için ellerin- l n~ktalnrı mu~~fuadaTç~r· kmFu'şk utv"'.'_ hediye etti. Fikret bu köşlce Aşiyan Um edect>ğlni bilmezse bithıl>i bekle 
l ~ old kl y . k b" .. .. ztyette kalabılırler. C\: ı ı rC' gı . . . di 1 t b gU r 1 ·· lam ~li d •. u arı anlaşılmışbr. er- miralliğince dermeyan edıle<!e ır den geleni yapmalıdırlar. Çünku ak- . . .h. d b. .1 ii ısmını ver . ş c u n ~o eJın sa· nl'n yardım husul bu az. 
len. egiştirilen ağır cisimlerin çeki· mütalea yoktur. 1• takdı'rde son sulhçünün son Alman bı C-"\.leb~yat tarı. ınk ~' 

1
1

1
: bn~e-ı; K tm almağa teşebbüs ettiği Aşiyan , Sonra bizde bu yardım ~ldlle..rin ağır ·ı· .. . . s mah;;us ıhraz etn119 uurc ı ır şa- . da hed' ed" . . . k 

1
-}e,.;_ 

81 ahların, kablo ve traktor· I...ondra deniz mehafili bu ıdd1ayı ı .1 birlikte ölmesi mümkündür. Bi - • . kk d tahl'l . evvelce KoleJ tarafın n .ye ı- de iyı hır şekilde ıs!alı etıne · azım· 
b ·&Q Ve ·· h . d b"l Alın 11 

e irin yalıuz sanatı ha ın a ı \e k .. ktU d w d d - k Uluna §Up esız ateş hattın a ı e istihza ile karşılamakta ve an naenaleyh, sulhçülUğün hükümran ol- . . , , kl 'kt'f d'I de len bu oş r. dır. Halkın ognı an Ob'TllYa ·en· 
ı.tek~- ~ ~otörlerin gürültüsü işi tile- propagandasına tıpkı bir yeni nümu ması neticesine varmak için ister is- tenl,~dle~ :V apılma baahı 1

1 
a e 1 sed h Diyorlar ki: Haddiza' .inde beş altı dillğinden para , ·em1e ini beklemek 

~ ıdı . şahr:: ıvcb mevzuu so masa a a . d 
1 

.AP: . • b. ld.. B ~ · ne telakki etmektedırler. temez azim ve katiyetle harbetmek 

1 

.. · · . ., bin Ura l<ıymctin e o an ,ıyana, az nıiısımr olan ır usu ur. unun 
elde nrı aıııar kafi derecede malfımat İngiliz Tayyarelerinin Alanı l"' dır ıyı olr~az ~ı · . rt k .. Fikretin ağuşunda can verdiği Ame- yerine basılih felaketzedelere sar· 
~ '""er etm M ll d H rdb t . ba t ı.ızım ·11 

• Tcvfık Fıkret meselcsı a ı muz- . . bl 
1
. 

1 
. .. .. .-~, t rt• ıtğaçtık ez osc e en aa n Londra, 16 (A.A.) - stih ra __ "Sulhçülük ve insaniyet fikr1 . . . ir Ne \·akit or- rıkan mtie.qsesesı on n ıra verm ş. fedilmek uz.ere ınusanıe.n.:ıer e '!" 

libeıı lı aırtıanna kadar uzanan tak Nezareti tebliğ ediyor: Havanın fe- k Uksek arma dünyayı geniş mm bır lıale g~~mışt · .dd tl . Fakat on bin de azdır, yüz bin de az- etmek. sinema gibi eğlence yerlerı 
detu b~OO kilometrelik cebheyi şid- nalığına rağmen, Royal Air Force a~cbea ttye fethedip te veryu""zünde ye- ta.ya atılsa mu~akaşa kşı ekendır. dır. Fikretin o yoldaki büyük hizıne- nJn tarifelerine bir hafta gibi mu:ıy 
d ır to . 1 1 nıs .J Bır taraf onu vukseltme te o a ar . - . ..dd t r .ıı- ·ı· ır. :a Pçu ateşı altına a mış ar· tayyareleri, dün gece, Almanyanın ane hakim kesildiği zaman ali bir . . . .· .J •

1 
t kahramanı ti onlarca mılyonlar deger. ~·en ve kı a bır mu .e. zar mua ı ~-

tıi.ş ~ sırtıarda şimdi Almanlar ge- merkezi ve şimali mıntakaları üze - g 1 l1cn &'Ider kı onu fazı e b .. ' ... Yeler yapmak usullcrmı koyrna'k Ja. ı ltııkyasta . ktadı . . . "f ı eey o ur . ., heykeli dikilecP.k kudsi reh er gos - · .. .k.ll f ırık tzed 
1 

· . ar. tahşıdat yapma r- dinde muvaffakıyetli bır k~ı u- "Bugu··n yeryüzünde hayran kal _ ·r t k . d" _ Mehmcd Aldfle Fikretln arala- zmıdır. Dı ı e a e c erme ~ur-
' - teı mege kalkışır Bu ı ra a arşı ı- d" · · 1 d" ·ı 1 J\.lııac çusu yapmışlardır. dıihmız şeylerin kaffesi -yani ilim, _ • t f d ~bile ir artık onun n nasıl açıldı? dun hafta<;ı,, ıye ısım ~ .... m ('C~ ' 

~İYer :. cebhesinde Almanların va- İngilizlere Göre Abnan Siyaseti .'." 1 sanatler teknikler ve icadlar- g~r .. ara a as. ş 'rt d"'k _ İki şair arasında şahsi hiçbir olan bu müddet zarfında, blıtün yurd· 
lln ı:ı~ ll'ltısaiddir. Çünkü Wissemborg Londra 16 (A.A.) - Von Ribben- b~d tt tek 'bir ırkın yaratıcı faa- but~n zayıf taraflarını o ınyu _olli - husumet voktur. Hatta Akif e\-velce da çok parlak neticeler istihsal edi· 
n. ~rkına k.. ..yük. k .f ' da Al ı aye e, mc"'e başlar onun vntansız, mı - · 

1 
bil ğ. 

1 
kk ı-t 

Qten a aın bu ve esı trop, iki aylık zaman zarfın • • 11 tinin mahsulleridir [ Tabii bu 0
• . ' • ~ b" d Fikret! sever, şiirlerini takdir eder- c ece ı mu ıa · il• ır . 

.\ğa,.,~l'lnanı Almanların elindedir. manyanın az çok ümidli vaziyetini, yke d Cermen ırkıdır~'] yets:z, :ıkıdesız, h.odg~ kır a .. aml · di. Fikretin "Tarihi Kadim,. i intişar Sıhhi~·e Vekaletinin bir ismi de İ!:· 
v ır4lr Pe d . . . .. kte . . b" kl ır a . oldmmnu hcykelı dıkılmc şoy e C • l\I t V kat t• ld w na ~ ta r e vazıfesını gorme hazin görünmesı ıcabeden ır şe e "B"r medeniyeti muhafaza et- o ' • k ı· 1 ettikten sonra Akif ona hasım ke - ınıaı ua\ene e e ı o Uh"ll 

!tta.ıttaıareıerin keşiflerine mani ol- sokmuştur. Bu mülahaza, Daily Te- -; içi~ onu yaratan adamı mulıa- d~~.ı:>~n: ~rl.~rı yakılma . azımg: - sildi ve hticıım etti: göre, bu teşkilfıt 'e propaganda işhi 
})·- tlar. legraph gazetesinin diplomatiki mu· ~e a etmelidir Fakat bu da en iyi- dı~ını ılerı surer. Zamabn zamatln u 1 - Ahlak kürsilsUnden cihana ah· de geııi~ bir ııisbct dahilinde hu Ye-
ıger c·h dT s t az · ı:mnakasa tekrarlanır, u sure e za l k.1 ti nizc etmesi lazm1dır ~ıtı.da . 

1 
etten Hauter'in öbür ta- harriri tarafından neşre ı ıp, ovye - nin ve en kuvvetlinin zaferi hakkın- : 

11 
~k n be ber bütün zaf- llk ve fazilet dersi veren bir adamın ·u. e n orga ,, , G · 

ıtı.an kı arazi düz olduğu için Al - lerle yapılan ittifakı takib eden nev daki lüzum ve zaruret kanununa bağ- ; a ın~n e:;ıa \e ra ·ıden nesile 1 -ister inansın, ister inanmasın- kal· MURAD SF ... RrO l~U 
!tta.1u.Z:"2ilerinin vaziyeti hakkında midi siyaseti yüzün~e~ ı:ımanyan1:11 lıdır.,, ı ar~l \:. 1~0 san an uesı kıp ta halkın ahlak mesnedi olan var . . d""lh k H. 'dl Te\'fik 
ları b telde etmek istiyen keşif kol düştüğü zaf derecesını gosteren bır _ "Yaşamak istiyen kavga et - na .e 1 ır. .. _ Fikr t lığa uluorta sövmesi _ l~te bu, akıl- bı.ı gu~ A~ u .n hak~:~a e üstadın 
~·al>arn~da geniş mikyasta hareket tetkik yazısından istihraç edilmekte- · ı Bu. 7.a.ma~lar Turk Ocagı e ların kabul edemlyeceği bir ~eydir, Fıkı:~ şıırlerı .. . _ 

~~aktadırlar. dir. Bu muharrir, nazi partisinin Al- sın.,,.. .eh d 1 t f ne bütün all"yhmdc hır bayrak açmıştı. Onun di d fikrını sormuş. O da şoyle hır mu 
Aı ..... - - Reı • eve sı a ı · r-· · hl·k· f ·1efıi vatan yor u. k pnış· 
-......_Ya Artık Sulh Teklif man diplomasisini idare tarzından Almanları ihtiva etmeli ve yalnız şaır ıgı~ı~'. ~ ~ ı . az; ıı ' - Fikretln arz ve semaya, halkın bil ay ese ~a . ı . . . . . . . .. , t . 
l'!er . Etmiyecek Alman Nezaretleri servisleri tarafın- bunları birl~tirmeyi vazife bilmekle ~r~·er~ıg~nı .bıle ınka.r ed~cek kadar tün mukaddesatına ateşler pUsküren . - H~mıdın ş~ı~ını. ~.ır muz:) e ~ir 

•lııın b·ı1:• 16 (A.A.) - Alman a- dan, şiddetle istihfaf edildiğini be • kalmıyarak kendilerini yavaş yavaş ılerı ~ıttı. v efutınak ~at~ v~~tın • o mahud fJilrine karşı Akif yalnız bir bıh edel~ı. ıç~!~) e ;ıı ıyot~~u ~i~ ~ey 
ll. C~--riyor: lirtmektedir. Nazari bakımdan, Al - ve emin bir surette hakim bir mev- dan bıraz son.raya a ar u ucum- beyitle cevab verdi: ~.r~fta ev a aMe ;t~~ lir.ılık "'bir 
~ -atberlain tarafından Avam man a temmuz nihayetinde İtalya- lar devam ettı. gorüyorsunuz. ese n 
6 ~Ilı.arasında lan B Hitl . Y '1 ·· zaher~tine gü kie çıkarmalıdır.,, . . c:::0 nra Süleyman Nazif "Tevfik Şimdi Allaha SÖ\'er, sonra biraz bol seccade onun yanında bir de aiela-

. . yapı ve . erm nın ve spanyanın mu - lşte Hitlerin Alman milletine ge- . """ . . . .. 
1 

para ver ' .. 
1 

r · ·· "l k 
ltl'itti ıevvelde ya tı w1 barış teklif- venebilirdi ve Uzak Şarkta müessir . . -· . ahkam Bunlar Fıkretın yalnız kırunden mulhem o· de sandalya, şoy e ge ışı guzı: o -
bua.tın l'eddeden bey~~t Alman mat- bir hareket yapabilmek için Japon - tirdigı tn;ıl~ ~·· .. 1d .. k~ on- duğunu, henışire~ine mersiye yerine IDr. utanmaz protestanlara 7.8.Dgoç- nulmuş, şurada bir pırlanta, bir tac. 1 işgalde berdevamdır yayı elinde bulunduruyordu. Bugiln okun~p l r . e :u: du ;. ~a- eniştesine hicviye yazdığını, mazlum luk eder! Onun yanında bir sırça bardak. 
he'l.{t· 

0
ntag g<> .. nt . ~~k Alın. . . ·se yalnız kalmıştır. ra Hıtler mı ma v~ a a:ı uıık""çük Boerlere galib gelen İngilizlere teb- Fikret, bu "Zangoç,, kelimesinden Tevfik Fikretin odasına girerse · 

tna ~ es.ı cu u an) a cı ı nın sulhe kavuşacagına \ e u . .. d" -· . b. . . .. 
1 

f k l"d b' ·· mez. h-ı- en komp ·ı · k. 1 Leh Harbi Ve Al:maaya . . . d b" h t hakkı rıkname gonder ıgını, ır gayzını çok müteessir olmuş. Bu teessürü nız oy e ev a ıs. e ır şey gore ~...,dı~ romı ere mı an o - mılletler ıçın e ır aya . . . . b. ·ıı t · . F k t d ı leri ma. 
" 

6'tlı kaydea· d" k". Londra 16 (A. A.) - İstihbarat 1 b"J W• .ht" 1 verile_ tatmın ıçın şehıd ır mı e cenazesı hayatının sonuna kadar devam et - sıni7ff a a mevcu o an şey e-.l\.ı..... ıyor ve ıyor ı. • mevcud o a ı ecegıne ı ıma . . . . . . ı . t .. tt b 'l•erli '-'e 
ti b· •

4
an nını ti Füh h h Nezareti bu akşam neşrettiği bir no- . . . nı nıerhum hemşıresının mezarını miş, onun bu teessüründen "-kıfe yet mun azam, mure e , .J .J ' 

ll.ı ır barı§ te~n~e r~ .h~: an- tada Polonyanın nihai zafer uğrun· bıW:h ~? d b" 1. Acaba Hitler- ~iğnemekten çekinmediğini, Balkan bahsettikleri zaman: rinde bulursunuz. 
llut~ala hissetm ı 1

• ylapd~a Füı •• hıya~ı- da ~üttefiklere yapbğı mühim biz· . ~ı ııı :~ e ır s~~ ·
0 1 anlaş mesaibi ile Harbi Umumiye karşı ll- _ Tuhaf şey! diyordu; kendisi ••• 

11.u .1 emış er ır. rerın cılilc degışemez mı . nun a - k ~ h tt• b 1 d k 1 F 'k t ' "Tarihi Kadim şiiri 
"'az· 

1 
e, askeri · • , ·kt di meti tebarüz ettirmektedir. - b' ·mk:- k ? Bunun ce- kayd aldıgını. a a unun a a a - koca bir milletin, milyonlarca halkın - ı re ın . " Q\u~Yetırnizin v ·d~?ası ,.etaı.1 ısad Polonya ordusu Almanlara ağır maga 

11
: 

1 H~ntl yo ~u · . mıyarak şeyhülislftma ittihaf ettiği hissiyatına, bütün mukaddesatına te hakikaten mülhidane midır? 
alck er ıgı avan J ar an vabını yıne ı er verıyor - .b. . .. .. da B u bir meseledir Bu hu· 

l\u lı a~n '1azgeçm"ştik fakat bu- zayiat verdirmiştir. Bu zayiat in - "N !-Sosyalist Alman amele manzume ve emsali şeylerle mesaı ı cavüz ediyor ve bunu caız goruyor - u, uz n · 
~.ne Pahasına 0;~ olsun bir sanca en aşağı 150 bindir ve teçlıi • t· 8:sy~na. beş umde ile kendisine milliyeyi istihfaf ve yüz binlerce şe- sonra bir "Zangoç., kelimesinden bu susta efazılı ul~madan Mehm~ >:U 
ltıtıı~ lhtiyac.ınıız olduğu için değil, zat itibarile ve bilhassa tank v~ tay· ~a~e 1~~/;:~l bulmuştur ki değişmez 1 hid ile temeshür etmek i~tedi~ini., kadar mu:e~sir oluyor! .. Teca~~ e- >:?'1:.i bey bir kıtab ya~ış, ~ık:etı~ 
lllı.t ve Fransız mili ti nn· e yar _ yare olarak azinı miktara balig ol - b! h ld k 1 ktır ortaya attı. Bu yazılarda Fikretı çok dilenler gıbı onun da tahammul et- butün o -dışı yaldızlı, ıçı zelıır~- fı 

etrn k e e ır a e a aca ·11 ki ı · · felsefi b. urette tetkık ve ~ "'etme Ve herkese hakiki bir ba- mll§tur. Buna Almanyanın sarfet- Bu de<rişmiyecek temeller de işte düşürdil. mesi lazım. r ennı. . ır s 
~sa ek için istedik. İngiltere ve mek mecburiyetinde kaldığı dehşetli yukandadır Dünya ya nazi istilasına ! Sonra, onun muarızları, Fikretin ••• . red~etnııştır. R T fik ·ı 
"Q ll<>rı\n. l:Iitıer tarafından yapılan benzin sarfiyab da ilive edilmek la· ve Alman ~mruğuna boyun eğecek- çok nıüteazzım \'e ~o.d~a~. o~.du~u - Akif, Fikre~!~. ~debi ~ıymeti Bır aralık doktor ı:ed ~aim 'a~ 
letl, 8i arı§ teklifini reddettiler. HB. zımdır. tir a ondan kurtulmak için çarpı- ileri sürdüler. Kendısını mudur tayın hakkında nasıl ?uş~uy?rdu. . merhum Babanzade ~ da ol· 
lı1t lrı. ~aat herhanDi bir hareket ar- Diğer mühim bir unsur da 70 Al- ' Yktı eden Maarif Nazırlarına karşı kafa - Mısır ünıversıtesı Edebıyat rruıında bu hususta ı_nunakaşa ~~] 
hu·· gute 

0

• eaca r. . . .. k . · 1 b · d '"' h ed B [Sonu 7 DCl sayfamızua ır. ~ak re ve Fransadan sadır ola- man fır~~ı~ı a~~ko.~arak ~a.nsanı~ Hüse~in Cahid YALÇJN tutarak Nezaret.in vazıfesıne _muda- Fa liltesı ta e esın en .o.ne m ey 
~ ltllrdu at bu nıemleketler, Versay- s~fer~rlıgın~ muşkul~tsız bıtırm~~ı- • • haleler, istüwar, tek~r .~yınler _ IMl!M!lll!!mllll'IM!!!"!l!;ıııtı!ftB!iil~l!iiil~...,!!!llli~!ii!!lil!lil!l"ııııııııııııı~m9l!!!!l!!!!!ll!~~-~-~~~ .. 
~dikta ~a~ ... ~enıokrasilerin Avru- nı temın etmış ve aynı :..a.manda duş- ltalyan bahrıyesınde nihayet Emnıllah efendı gtbı kudret-

. .f\1tn lörlugunu tazelemek istiyor ma~ tayyare. kuvvetl~erını şark ceb- enİIİkler ı u bir Maarif Nnz~:ı .. karşı~ın~a ?.a· 
~· .Aı .... !UıyaYl parçalamak istiyor • hesınde tahşıd etmege mecbur kıl - Y A A ) Re A • yanamıyarak büsbutun çelnldı. Çun-
~ llıı~Ya. buna hftlen yapbgı- gi-j mak suretile de İngiliz ordusunun Roma, ?6 ( k. · b~·- k .smı gazee 

1 

kü artık \'atan çocuklarını "Halfık,, 
~ -.ı."""e d · t lbnd aklini" tede bugun çı an ır ararnamey -· . 

1 • lhta e ecektir Artık talimat Fra.nsaya emnıye a a n d k 11 aibi yetiştiremiye<!egıne kanı o muş->.otıı rıar k · 1 tı göre İtalyan donanmasın a u a:ıı- 0 

~ ını\-! . oınpromiler, kombine- kolay aştırmış r. .. . lan 20 na 200 tonluk hafif gemi ve 1 tu. . 
~·"-1 ~Un değildir. Bundan başka, duşmanın tabıye ve .. Onun üzerine mektebin nızam ve 

..-.......ı İ Ç K İ S İ Z SAZ \:maw ~··~:eı 
ORSA KIRAATHANESINOE 

leaUtı. ' -.Skerlerl Vllnoya girdil3!' sevkulceyş usullerı hakkında mühim des~o.yerlerden 33 u mayn tarama intizamını temin için yerine vekile-
'tı ı.~ 16 (A.A.) - Litvanya kı malf.unat elde edilmesini de temin ey gemısı .olar~.k kulla~ılaclaktır.ktırBun- ten Salih Zeki getirildi. Gazetecilerin s 

-'"Rll . Yilııo arazisini iagale Jemi§tir. lar bu ışe gore techiz o unaca . 

Ramazan münnscbetile her akşam: Tanınmış sa.n'atkarlardan 
müt<.'~eld:.ıl mi.il·cmmel S.~z UEYL"'Tl zengin programlarına. devam 
etmelctedir. Kıraathanemiz nezih ailelerin salonudur. 

8 z=ım-Telcfon: 223v8m•••-•••••ii 
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Yazan l Selim Nüzlıet Gerçek .. -~-.. "!. (., ~ ..... , .. 
..... s,10!·::.ı 

Çalgıh Kahveler 
- 4 -

Bir Müddet Sonra Çığırtkan Yine 
"' Çalgıyı Ba,latır Ve Alem 

Devam Ederdi 

·-
l:ulumba.cılar 

YEN i SABAH Sahife : ~ - .. ._ 

Başvekili 0 'ımınınnııuınınnıım•mnnnınnnııınınınınınınnınnnıınınnınnnnııınınıınnıınınınnnunımuuunım11t1unımnıınnımmınınmnıınıııınnııınmnmınınmmımıııı:ıı°' 
== = 

Numan Menemen ~ ",::::'""~=- • ~ .. . ~ :-. ,;..L -t· : 
=: Jl .. i At~ m~- --~ e:: . "l T b.k. eı -.~ == ~:;:===::ss= § cıog unu e rı ı ~- .._ e=., .aae .:..:,_~!i.S!e~ a ~--: 
-- ,_.,.- .. ~ ..., ... .. ...... .. • ... 'Y .... .... ::" = t=. Ankara, 16 (Hususi) - Numan = _ _ == 

Menemencioğlunun mesleğe girişinin ~ "?: /J _• ~il _ _ ":_ ,,. ~ 
25 inci senei devriyesi dolayısile, A:rı E5 ~ ;:=: 

~ ~ karada Karpiçte verilen bir ziyafet- ~ = 
te, gazetecilerin önünde, Başvekil n• Türkçeye • HÜSEYİN CAHİD YALÇIN ~ 
Hariciye Vekaleti Veki!inden, Nu . = çevıren : = 
.nan Menemenci oğluna gönderilerek · - ~ 

~:~·~ette okunan mektub aşağld• -ı Matbuatın Fi-ansaya Hürmeti i 
Barici~·e Vekaleti Katibi Umumisi = 

:.:;: :.:~::••ci•i<•••• · ! Siniriine Dokunuyordu 1 
Hariciye meslcğiııc girdiğiı1izin ~ - t ? - \etti. Ekseriya Volksblat'ta saldırı-pma geldiği üzere, kitablarda şüp- ! 

yirmi beşinci senesini tamamladı- 1§ Reichs·ag'm imparatoru si. yordum. O daha küçiik bir kıt:ıda belerimi izale edecek bir çare a- !§ 

ğrnız bu giüı, sizi seııclcrdenberi ı' g yaı;;i nutuklar söylemekten men idi. Fakat bu gibi mevzuları daha radım. Hayatımın ilk Yahudi a- ~ 
hariciyemizin kıymetli bir u::mı = yolundaki hareketi beni son münasib surette tedkik ediyordu. leyhdarı broşürlerini birkaç beller §i 

olarak taıumaktmı dııyduğum if-ı =::ı derec~ coşturuyordu. Çünkü ben. Onun mütenrrızane Yahudi aleyh- mukabilinde satın aldım. Maatte- a 
tihara ilave olarcık, tc~tdüfe>ı l'c- ce bu lıususda hiç saliı.hi • darlığını tasvib etmiyordum. Fa· e~~üf bu broşürlerin hepsi okuyu- 5 
k<ilet uckili sıfatiic de tebrik et· yet sahibi olmıyan bir meclisden kat içlerinde bazan öyle deliller 1 cularının Yahudi meselesini hiç ol- ~ 
mek fırsafıııı bulduğum içiıı çok 

1 = sadır olmuş bir karar idi. Bu erkek güriiyordum ki beni düşündürii- 1 mazsa prensip hususunda birez -
bahtiyarım. kazlar Parlamentolarında, yalnıı yorlarrlı. bilmekte oldukları far:ıziyesinden a 

iştirak ettiğiniz biWhı miihim = bir devrei içtimaiye zarfında, fi. Herhalde, o zamanlar Viyana· hareket ediyorlardı. Onların ifade e 
siyasi müzakerelerde, Türkiye ~ kir itibarile en zayıf olanları da nın mukadderatına hakim olan a· tarzları da bana yeni yeni şüphe- § 
CiimJwriyctinin 1ıa7\larmı ve h<ı· :._ dahil olmak üzere, bütün bir im-1 damı ve partiyi i~te bu gibi ah- ı ler verdiler. Çünkü iddialarını te- :; 
lis ma~sacllarnı~. yiU~sck kiy~set I:;; parator hanedanının asırlarca \'al içinde tanıtiım. Bu Dr. Karl 1 yid makamında ileri sürdükleri S§! 

ve zckam:::la muda/aa tıe daıma ~ müddet yapamıyacakl:ırı mana· Lueger ile Hııistiyan · Sosyal par· ı deliller çok kere sathi ve ilmi bir ~ 
nıü~bc~. v.~ parlak net.ic~l;-,. almak 1 sızlıklardan daha fazla manasız· ti idi. 1 temelden tamamen mahrum idiler ~ 
takı bııyuk g"yrctlcrnıızt ·ve ça - = !ıklar yumurllayorhınlı. Viyanaya geldiğim vakit bunla-! Bunun üzerine eski batıl fikir- ~ 

Araya bir fasıla vermek, biraz te- çirdikleri iskemle veyahud beraber- lısmauumızı iftiharla yadederim. ===- ra pek muarız idim. O adam da, !erime tekrar düctüm. Bu, hafta- ===-°'V ·· · Her yarı delinin mütalcalarını :1 

f vu temin etmek için de çığırtkan terinde getil'dikled kırbaç ve ustur· Her zaman şahidi ol<luğumuz ~ dinletmek üzere söz almak davası- partide benim nazarımda mürteci larca hatta aylarca devam etti. ~ 
:rsatını bularak §Öyle bir mani o- palarla dövüşürlerdi. Bu esnada kah· ı - idiler ~ .. esele bana o kadar gayrı· ta ""'""" \Urdu: diiriisl fflaliyctit~i::~ıı, ~ıı.ndmı s.on· :-~ aa kalkıştığı. hatta Reichtag'<ln · .. .ı - a 
y venin sahibi ve çığırtkan aralarına 1 ra da mı: mlekctımız ıçm daıma == "vazii kanun sıfatile milleti mah· Fakat gerek o zatı, gerek ese- bii, ithamlar o kadar ölçüsüz görü ~ 

az gt:lince ~ok ho~ olur ÇaınJıcanın girer ve buııl:ı.rı mutlaka ayırm::ığa 1 hayırlı ıwticclet vcıcccğine kani ~ vetmek için 'başı boş kaldığı bir 
1 
rini tanımak. fırsatını b:ıhı~ da nüyordu ki bir haksızlık irtikab § 

havası muvaffak olurdu. Çünkii kahve sa· · olarak, daha çok ıı::.ım senr.lcr için === Devlette imparatorluk tacını ta- daha ~saslı b'.r a~la~ş ne~~-esı~de etmek korkusunun verdiği işkence 1 
····•:rendi OJuı)·aca!i çal bir iki t..-m hibleri bir ocak tulumbası reisi, yani sıhhat ve 111111)a/fa]:iyct dilerim. şıyan zatın bütün devirlenn en açık ~ır. h~)ı~nhK hıssetti~m ... :ı· içinde tekrar endişe etmeğe ve te· = 

ha,·ası. maha!le tulumbalarının amiri hli. Bu· Baş\"ekil j _ geveze insanlarından mürekkell ~~n ı.~tıda_ı_ bı.r adal~t \'ecı~esı bu reddüdlere düşmeğe başlıyordum. §ğ 

() Çalgıcılar iki telli havası ~alarlar· nun için oraya gelen gençler onun llııric•iye l'<·ldileti Yek lii E:: sefil bir meclisten aznr işitebildi- hukmu degıştırecektı. Bugun, Dr. Vakıa, bir noktada, hususi bir 1 
.J Ü Dr. Relil< Saydam - · ğini göı mek bana nefret veriyor· bYıııyacak meydana çıkar O'-'namag-a hatırını sayarlar ve sözünü dinliye-

1 

~ i Lueger'i her valtitten ziyade, bü· mezhebe rnensub Almanların mev-
b~lardı. Oyunun sonunda çalgıcılar rek kavgayı bırakırlardı. Ç beş da- E? tün devirlerin en yüksek Alman zuu bahsolamıyacağmı, tamamen E! 

ır ntüddet istirahat ederlerdi. Bu kika sonra da kavga ettikledne na- - ;;; du. şehremini telakki ediyorum. U)Tl bir kannin mevzuu bahsol· 5 
~ında herkes istediğini yapabilir, dim ve pişman olw-lardı. Çünkü ha-' Fekede yagmar t•h rlb t i!== Beni bütün bütiin çileden çıka· Hıristiyan. Sosyal haıehet kar- duğunu bilmek meselesi hakkında, §a 
Sırr t d k h · ld"kl · ya it - ran şey saray ambal:ırının en e· k . h = ,., aara içer, su ve kahve istiyebilirdi ırını sayıp a a vesıne ge ı erı . şısındald fikrimin b5yle değişmesi artı §Üp e edemezdim. Çünkü bu a 
-...algı Çalındığı zaman ise meydan - reisin ka.hvesinde kavga etmek ayıp Feke (Hususi) - füı1.amızın ka· - hemmiy:tsiz bir ?eygirini bile ga· yüzünden ne kadar batıl düşün- mesele ile iştigale başlıyarak dik- == 
C~at· bir köşede dururlar ve herkes sayılırdı. Çığırtkan derhal her iki zancı, Köleli. ,.e Çürükler köylerine -- yet hakırane selaml~y::ın ve hay- celeıfo1 silinip süpiirüldü! katim Yahudi üzerine intifa Ia 
SUkUııetini muhafaza ederdi. tarafın gönlünü hoş edecek ve onla- yağan şiductli yağmurlar ve dolu bü- ::..; van ceva.bc~- kuyrugunu s~~larsa Fakat Yahudi Aleyhd:ırlığı hak· edeliberi, Viyana)'l ba§ka bir E! 

Bir rnüdckt sonra çığırtkan yine rı bribirlerile barıştıracak rn:lniler yük hasanıt yapmıştır. Ve köylüler ~ vecd ve ıstıgraka dalan .0 \ ıyana kındaki hükmüm de zaman ile de-lmanzara altında görüyordum. Ne- ~ 
~algıyı başlatır ve alem bu suretle söylet', çalgı çalar, her iki taraf a- derhal hi.ikfuneti vaziyeltPn haber --==-=_ matbuatın~n Almanya. ım~~ral~- ğişti ise de bu lıenim için çok ız- 'reye gitsem gözüme Y:ıhudiler a 
1 
cvarn ederdi. Bu fasılada, hazır bu· yağa kalkarak ve biribirlerine sarı- daı· etmişlerdir. Zararın mühim ol · :;:.-:_.., runa .taal.luk '!<len cnılıı;elerını ı~u: tırablı bir ihtida teşkil etmiştir. çarpıyordu. Gözlerim çok Yahudi ==: 
.unanıardan daha başkla söylemek larak barışırlardı. Bu barış görüş es- duğu tcsbit olunmuştur. Asmalar • ~ l~essır ~ır tavı.r ~~tt~lda ~ek. ıyı Bu bana gayet acı batıni mu-1 gördükçe onları sair insanlardan 
tstiyenler varsa onlar meydancılar nasında çalgı mutlaka bi!' Cezair ha- ı dnki üzümler dökülmüş ve hububat §§ gızlcne~~uyen hır . s~ı?ıyct ıle ıfa· cadeleler pahasına mal oldu. An-1 daha iyi ayırd etmeğe alışıyorlar- . 
~~sıtasile çalgıcılara söylemek iste- vası çalal'<lı. lki grup da sanki ara· sellere karışarak <lalıa filiz olan huğ- ~ deye curel etmesı .~dı. . ı cak akıl ile hissiyatın çarpıştıkları 1 dı. Şehrin merkezi ve Tuna kana- ~ 
b~ <len havaları bildirirler. Çalgı o laı-ında hiçbir şey geçmemiş gibi kah 1 daylardan hiç bir eser kalmamıştır. 'ı F _ Bu matbuatın ı::tı1.lerın~ bakılır- ayhırca mUbarczcden sonradır ki lımn şimalinde kain mahalleler ~ 
it\'aları çalar ve bütün gece bu su- vecinin lıakkıııı Yererek çıkıp gider- _ == c;a .A!ma~~·a hnparalorluğunun iş- zafer akıl tarafında tecelli etme-ı zcvahirinde Almanların zevahiri ~ 

retıe geçerdi. leı di. lf' .. ri çalgıların berabcr,evvelcc tayin :;..._ lennı mu<lafaa :ı.rztisundan pek ğe bnşladı. lki sene sonra hissi- ile arlık hiç bir müşabih taraf § 
. karnazanın haftasından yirmi be- Bu arbededen istifade eden yine edilen hu<lut mucibince, mahallele- __ uzak idiler. -Allah böyle bir şeyden ynt akıl ile birleşti ve onun sadık kalmamış bir nüfus ile cıvıl cıv1J ~ 

.iıne kadar, yani Kadir gecesinden bir kahve sahibi olurdu. Kavga esnasın· rini dolaşmağa hazırlanıl'lardı. Bu -- onları saklasın! · Fakat, yaranın muhafızt ve n:ısihatcısı oldu. kaynaşıyordu. == 
~ece evveline kadar bu kahvelerde da en küçük bir ziyan olduysa onu mahalle gençleri tutmuş oldukları' = üzeriı~e parmağı. hu ita~~~· ~ostane 1 Müfekkircmin alm~ş olduğu ter-1 Fakat bu nokta hakkında azacık § 
§U tarzda müsabakalar da olurdu. ziyadesile alırdı. Çünkü ziyan oldu • çalgıcılan arife günü akşamı kahve- =:_-_ koym.ıkla bu m.ıthu::ıt ıl,ı ımpara· b. .1 b ·a k 1 d şu·'phem kalmış olsa .:ıa '". h d·ı = D . . . . ıyc ı e arı a ı arasm a cereyan u. ıa u ı er-
1.an;;e~ ~ahallelerdeki ge~~ler top- ğu vakitler .~ıcr iki taraf çı~a.rken_ da· lerine getirirler, bayram sabahına 1 := tor~~.k a.r~sın~la.kı ıllı!:ıkm tahmı~ eden bu şiddetli mücadele esna- den bir kısmının tavrü hali her tür = 

ak, ust ve başlarına ıtına ede· ı ha çok paı •1 bırakmak z.ır uretınde ı kadar bu ralgıcılarla aüzel bir vakit 1 :::= ettıgı vazıfeyı ıfa edıyor ve aynı d v· k kl d. -· 1ü tereddüdü kat'i surette izale § 
.tek b. . . .d.l 1 ı. o = 1 t 1 . h k"J t• sın a ıyana so a aıının ver ıgı ==ı 

g·,1' ır akşam bu kahvelerden bırıne ı 1 er. 1 aeçirirlerdi. Bir taraftan gençler - za .. manc a gazc e ı~n.n _a 1 c:.ı ~ hayat dersleri bana kıymet blçil- ederdi. ::=.: 
luer1 { a· . 1 b . I:> - ı k 1 .l k f l -Ok erdi. Bunların yalnız bir tanesi 1 a ır gecesınc en ayr:ım gecesıne 1 kahvede bulunan berberlerine tıraş :.== soy. eme . ~·o tınua .·' v~zı e e~~nı mez hizmetler ifa etmişlerdi. Bir Yahudilc·r arasında teressüın 
Utnakla miikcllefti rng-erleri onun kadar bu kahvelerde her ne kadar 1 1 d Tı 1 1 t . ~ yerme getırıvordu. ılh .. ı,ıınu soy- ,d 1 • t 1 ·ık .. 1 etmicı ··e vı·y"nada oldııkça ~u··mul §i tnaiy . · k k 1 b 

1 1 
o ur ar ı. raş o an ar emız çama· = . · . . . . zaman oı u tı ar ı \'., ı gun er- ~ • u :ı ::::; 

. Yetı sayılırlardı. Çünkü bu kah· çalgı bulunursa da pl? a a alı { o · ·J· 1 k h "d 1 d' := lıverek parmaklarını keyıflı keyıl- d k. .b. h . k k pcvda etn ·!'I b .. ··k b" h ek t =:: 'tielerd ç·· k"" b.. .. b t d k. k h şu .ırını a ara amama gı er er ı. = .· 1 1 d e ı gı ı, muazzam şc rın f;O a - .J ıı:. uyu ır ar e ::::;s 
ı . e bazı geceler başka mahalle- mazdı. unu utun u arz a·ı a ·! . . ·- . _ 1ı yaraya ııatn·ıvorar ı. 'ı d .... <l a·· '"~ah 1·1·-· k. f b·ıh =-
e B ı k d d b - , •. , . . . . .. ·· arın a rastgele yuruyor um. o.z 1 1 •• uc ı ıgın ır. ı vas mı ı assa rden de ı ı l d velerin müdavimleri bu müddet zar- u grup ge ınce~e a ar ıger ır s J{ t 1 · B k ~ V grup grup ge en er o ur u. ı . h 1 b tl h · t I ==: an epı.mc. ç_ı L) oı <.ıu. u:ıı 11 lerim yalnız binaları görmek içır. goze çarpar bır surette meydana 
e hu. suretle tednr·ı'klı· btılunmak za· fında kendi hususi kahve ko2-usları· 1 gr.up azır 0 ur, u st·ı·r<' e. eps.ı e·. __ tb tt tt ı h t =-l'U ~ - -- ma ua an gı ı cçe şup e e mc· df'ğ'il insanları .... öınıek için de a· çıkacıyordu: Siyonizmden bahset-

ıı tetı \·ardı. Bazı müsabakalarda hiç nı bayram hazırlığı olmak üzere te- m~zlenır, ~ıkanır ve susle111rlerdı. !~ı 1 ==: ğe başladım. çıhyordu. 0 1 mek istiyorum. § 
7h<=llSiz denı·lecck kadar ve bazan mizlcmek, süslemekle meşgul olur - nôbete baglamaklan maksat ta kah- _ 1 1 § 

hı Yahudi aleyhtarı gnzetelnclen Biı· gün, eski şehirden geçtiğim Hakikatte, Yahudilerin ancak 
r Sebeb tahtında kavgalar çıktıg-ın· larclı. Hepsi bir de esvab yapınır vel- lvcyi boş bırakmamak ve kahYenin = h \ ' 11 bl tt' 1 

<lan d . . 

1 
1 .. b kt = tirin.in~ Deutsc es ~ 's ~ ın, l s~radn, .~irde~bire uzu~ kaftanlı, 

1 

bir c.•kalliyeti böyle bir Va2iyet a· == 
~ aırna kuvvetli bulunmak ve da· hasıl umumıyetle bayrama hazırlam· a ıengını ozmama ı. ;;;; bu g•bı ahvalde daha kıbar \eter- sıyah lule lule saçlı bır adama Jınmasını tasvib ediyor, ekseriyet s 

ak Yememek lazımdı. lırdı. , Sabaha kaı-şı o mahallenin tulum- = =a 
G , = biyeli öavrandığını teslim etmek rastgeldim. bunu fena görerek prem:ibi ı·ed- 2! 

be 
8
1:1P. halinde gelen delikanlılar Son gecelere ına~~u~ ~aniler de basının reisi ve tulumbacıların en ~ mecburiyetincle kaldım . Bu da bir Yahudi miydi? lşte eyliyor gibiydi. Fakat yakından ~ 

tınll ı bırer mahalle tulumba teşkilfı- vardı. Bunlardan hırını mısal olarak yaşlıları çalgıcılarla beraber hama- , = Bun Jan b:ı~ka, siıı·t·irr.•! doku- ilk Jüşiincem bu oldu. bakılınca, bu zevahir siliniyor, da- Si 
bl. a rnerbut olduklarından herhangi 'okuyalım: ma gider ve onlar da ayni suretle ha· =-:: § 

r Yangı d b .. b. 
1 

.. k = nan ~t'Y büyük matbuatın o sıra- Linz Yahudilerincle bu manza.- vanın icabları dol:ıyısile uydurul- ~ 
Va! n esnasın a ırı ır erını o- Namerdin Jikmasını ne kendin ye zırlanırlardı. Avdetlerinde bayram = da Gransaya karı;ı besledig-i mil'>· ra yoktu. Adamı belli etmeden ih~ muş kötü sebebler -yalanlar deme """" arnış a k d 1 ·· d k. · t t a= = tnuş ve' r a ~n ge .en _on e mı u • ne yedir namazı kılmak üzere camie gitmek --~ tckreh hürmet ve ibadetti. Bu liyatkarane tedkik ettim. Fakat mek için bu kelimeyi kullanıy0• ~ 
larsa bya~ud ondekılen .aşmı~ olur· İhvanın toplantısı seneden S('neyedir mutadlan idi. Bayram namazı kılı· == matbuatın o "büyiik metleııi mil- !bu yabancı çehreyi tedkik ettik- rum- serisinden ibaret bir hale ge-1 
haaıı 0~n ar ar~ı~da ~ır soguklu~ nırken kahvede kalanlar tulumbanın let,, i medih ve sena için terennüm çe, yi.i.züniin çizgilerine baktıkçCt. liyordu. Filhakika, liberal Yahudi· _ 
bir kah urddu. Bırıbırlerme lıerhangı Bayramkohlunc~ tbut kah~c~eribn 

1
çal- teferrüatmdan olan boru ve fener- -- ettiği tatlı kaideler okunduğu za-ı kendime ilk irad ettiğim sual de ler denen kimseler siyaset Yahu- ii 

b ve e rastgelirlerse mutlaka gıcıl:ırı o a veyı u an reısın u un- = - d" - d b k b" k"l lı dil · · as 
it atbede k d tk· g upu k duğu mahalleyi gezmeğe hazırlanır- lerini siler ve parlabr, baskı kolu de- 1 :ı~.~n, :. ı;an Alr~ar ol<lugun~ u.t!- ımd:ıgın a aş a ır şe ı a • . erı aynı ırkt:ın kardeşleri değil ~ 

Yu 1 opar ı. 1 r n ° u • nıyordu. Bu şefı Fransızlık ıptıla· or u: dıye reddetmıyorlardı · sadece ' cu arı b. 'b· ı · ~ ·· 1 1 tardı Gezmek te şu tar.lda olurdu· mirinin ucuna kurdeleler bağlarlar, · • 1 

doı . ırı ır erme agır soz ere · · - sı çok kere beni o dünyaya şamil Bu da bir Alınan mıydı? Yahudiliklerini alenen itiraf edi- -
fın ~ tnanıler söyliyerek bu iki t:ıra-. İstanbulda ne kadar t ulumba teş- tulumbalarını koğuştan çıkarıp kah~ §. gazeteleri elimden almağa sevk Bu gibi ahvalde her zaman VU· yorl:ır. [Det:anıı vm·l 
ıtah/a~ıa??1ası~a. sebebiyet v~rirıer, kil atı 01a~ m~h:ıue vars~ 0 tuı~~ - venin önüne getirirlerdi. ~llUUllllUlllll lllllllllllfilRRlllDD\UIHlllllllllllllllllllUIHlnıGlllnntnllllllIDIUllllllnılDnllnnıtnllllBlllmnnıııııııınııınnıonııılRlnıUIWUllDDllllınlUOllllllllURllRllllUllHllillllftl lllllll 

enın ıçınde ıkı taraf ellerme ge· baların reıslerı de tedarık edebıldik· [DeYamı ,·arl 

de ~l'navutoğlunun ağası olduğu yer
«naıc Utanuyordu. Sazlı pehlivanı sor
lan ve sordurmak sabırsızlığile sız-

ıyordu 

de ~avu.doğlu, ağasının olduğu yer
Pot loVrandığının farkına vardı. Bir 
Sotdu:rrnasın diye derhal kaptandan 

la~ Kastamonudan hangi pehlivan· 
anıyorsun kaptan? 

- Bir Çok var .. 

- Ba§pehlivanlardan ?. 
ru - Sazlıyı, Çalık Ahmedi tanıyo· 

ın. 

: Bunlarla güreşiniz var mı? 
Ciir .sazlı ile güreşmedim.. Çalıkla 

CŞun \'ar. 

: r~lık. nasıl pehlivan?. 
ııu r.a.:ı hır pehlivan. Fakat, ben o

ucak Yeniverdim. 

İ§i~ ~a.zhyı nasıl bir pehlivan diye ... 
l,. - Bu, Çok 1..: hır" hli \.Qr§lla .,,., pe vanm.ış .• 

§lnadık onunla. 

- Ben de Sazlıyı öyle işitmiştim. 1 ralık gemicilerden birisi kaptanın müyor musun çubuk bile içmiyorum .• 
- Evet, iyi pehlivanmış.. Sazlı • karşısına dikilerek: 

yarın gelse de bir güreş atsak...... 1 s u 1 T. ~ !, 7f Z -Kaptan baba, rakt mezesi ne 
- Çok iyi olur kaptan! .. Biz de, J 1.1 A" A&. ft yapalım ? .. dedi. 

doya doya seyrederiz. p E Hl.\/ A. M Q L D uı, Kaptan gemicinin sözlerine şu ce· 
Arnavudoğlu, o derece sakin ve NA J 1 L 1 y "'" e vahı verdi: 

mütevazi idi ki, kaptanın kendisini - Ülen yarın güreşeceğiz .. bu ak 
bir pehlivan gibi telakki etmesine N , . M. Sami KARAY EL şam r~ı içmiyelim ... 
imkl n yok~u. J o. -;:ra y AZ.AN- · .. . . . . - Bır akşamlık rakıdan ne olur 

Yalnız, bır aralık kaptan sordu: mit olsa idim kudururdum. Arnavudoglu, gosterış ıtıbarıle kaptan, baba.. () 
- Ağam; siz de maşallah sırım - Maşallah siz çok kuvvellisiniz!.lkaptanın bile nazan dikkatini cel - - Yok, yok .. Bu akşam rakı içmi· 

gibi bir adama benziyorsunuz. - Ne de olsa biraz yağ var... betmişti. Parmakları bir mengeneye yeceğim, sonra erken ya~ca.ğım .. 
- .... - öyle... benziyordu. sabaha ne de olsa kuvvetlı olmak 
- Enseniz, omuzlarınız, hele pen- - Fakat, sizde hiç yağ yok.. sırım Hele, adaleli ensesi, omuzlarının 18.zım .. 

çeleriniz çok kuvvetli olduğunuzu gibisiniz maşallah!. genişliği ilk nazarda göz alırdı. La- - Kaplan baba, kim sizi yenebilir 
gösteriyor. - llamdolsun... kin, yağlı halli bir adam olmadığı ki? .. 

- Eh ... Biraz... - Daima, iş yapar ve çalışır bir için onu alelade elbisesile gören a · - Öyle amma; büsbiitün de orta-
- Bizim gibi kendinizi yıpratmı- zata benziyorsunuz? damlar kavi bir gl. · olarak kavrıya- lığı boş bilmemeli.. ne olur, ne ol-

yorsunuz .. Baksanıza, ne kahve, ne bilirdi. maz? 
sigara ve ne de rakı içiyorsunuz .. ta· - Galiba, tarlada, bağda, dağda, Deniz yolculuğu can sıkmadan de 
bii böyle insan ne de olsa kuvvetli çalı§ıyorsunuz? vam etti. Kaptan çenebaz bir insan - Belki, Sazlı gelir ... 

olur. - Ne olacak biz çift~i insanlarız. olduğu için ~undan bundan konuşu- - Sazlı ne yapabilir kaptan baba?. 
- •••···· Belli, çok sarp görünüyorsu- yor ve tatlı bir vakit geçiyordu. - Olsun, bu akşam pehlivanhğım 
- Ben, eğer rakı ve sigara içme- ~- Akşam olmaia basla.mıstı. Bir a- üzerimde içmiyeceğim, halta, gör -

- ......... . 
- Siz, bana güzel yemek verin .• 

Gündüziln verdiğiniz bol et gibi bir 
et yemeği ve bir de bulgur pilavı var
sa değme keyfe. 

Dedi. 
Ve, Arnavudoğluna da dönerek: 
- Ağam; görüyorsunuz ya, yarı-

na kendimizi hazırlıyoruz. 
- Çok glizel. . 
- Hem biraz vücudüm dinlenmi!I 

olur .. ve hem de yarın iyi bir güre~ 
idmanı yapmış olurum .. 

- Çok iyi ediyorsunuz kaptan .. 
- Bu. müsabakalar bana, idmaı 

yerine g~iyor ve, vilcudüınü bir iki 
ay kadar kuvvetli bulunduruyor .. 

- ......... . 
- Yarın hangi pehlivan gelirse. 

gelsin yenemezler beni.. Sazlıdan da 
korkmam. 
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Büyük Anketimiz Zelzele 
FelAketzedelerine 

Bakırköy Tahakkuk Kıfkasyada Sovyıt 1 $imal Memlıkıtlırl 
Başmemuru~un Tahsidatı Yalandır Devlet Relslerlnin 

"Fikret! Cenabıhak Yardım Muhakemesı (Baş tanlı ı lnd sayfam..ıa> 1 I 
zetesinin diplomatik muhabiri yazı- ctima an 

( Bat tarafı 1 lncidıe ) .< Bat tarafı 1 incide ) yor: ı 
hariciyeye ai~ kısmında deği~~k ~erek tahkıkat yaptık. Bu sı~ "Sovyet _ Türk koııupnaları ne- Yeni bir ı.vaaaul 
yapılmasına aıd olanı kabul edildik- ruşvet aldıklan da tebeyy1bı ettı. iceye yaklaşmaktadır. Molotof - Sa- 1 kllfl b etllll 
ten sonra zelzeleden müteessir olan Tahkikatı tevsi ettik: ra.coğlu görüşmelerinin uzun fasıla- • . nden •ha ~or 
yerlere yapılacak yardım hakkında- !ş ilkönce GUzide isminde bir ka- 1ara vramasım müPillittan mU _ Stokholm, 16 (A.A.) - Dan~r Seni Affetsin!,, 
ki kanunun müzakeresine geçilmiş - dıııın evi üzerinde intikal ve ferağ ıeveı: tıı: ~ mahal yoktur ka ve Norveç kn.llan, beraberlerın-

( ... tarafı ı IMll sayfamızda) diği heykel meselesi doğru ise Bol- tir. muamelesi yaptırması için tahakkuk Sovyet t:nn~ Ankara tarafın: de Hariciye Nazırlan bulunduğu bal 
du. Rıa 'l'evf'ık, Fikretin fikir ve eevikler buna kar§l büyük kadirşi • Bu münasebetle sös alan hatibler- memurluğumwm müracaat etmesi ve dan Londraya ve ~arise bildirilme- ~ huşwd trenlerle buraya gelmi§ler-
f~eet~, akide ve ~ını isbat i- naslık göstenni§ler demek. den Nevzad Aya§ "Bursa,, yardım evrakırun ~anunsuz bir şekilde ha- si keyfiyeti, Ribbentrop'un ziyare- dir. 
çın ~rk Ocağında bir konferans Ent, bütün ~rin hakkıdır için istenilen miktarın yerinde ve zırlanması ıle ~e~~a çık~.v . tinden ileri gelen teahhurlarla, Sov- Danimarka hilkUmclan saat 18,10 
"~rdı. Gazeteler uzun uzadıya bu hl l9eka tımel; takdire değer olduğunu işaret ede - Sonra Serpuhi ısmınde diger bir yetlerin Baltıktald meşguliyetlerine d& ve Norveç kralı da saat 9,25 de 
~seyi mevzuu ba.bsetti~er. ı:ıza Tev- Fakat bu bakkı ae ~an, ne rek encümen esbabı mu_cibesinde ·~ ~adı?ı? f ~ğ muamelesinde .kendi iıuimam etmiştir. Türkiye hUklım~ buraya mu~at etmi~ir. . 

.k o konferansında Fikretin mute - leşten ist.mıeB. ~en defa Kırşehir felüetzedelenne ışlermı taJub etmekte olan Nl§allm tinin, Balkan hükumetlerini alakadar Husust bır tayyare, Finlandıya re-
kbıd olduğunu, fakat dini herkesten F"k . .. 

1 
.. ·-~ak 

1
• yapılan yardım dolayısile köylünün yine tahakkuk memunma muamele eden maddeleri kendilerine tebl:g~ isicUmhuru ile Hariciye Nazırını ge-

a§k tnrı·· ı d v •• ı di - 1 retin şıır erını ,,~ a- ı~ kı ""\.il · · ıtı da ·ki ı· ·· t · ktir a u ana ıgını soy e • onu ld' v• . .. r l . f .k . yakin ihtiyaçlannın ayı v.-'1" e parası ısmı a n ı ıra ruşve ettiği muhakkaktır . tırece . 
kudsi bir rehber olarak gösterdi. :m~e . ı;ını soy ıyen enn ı rıne .ne tatmin edilemediği anlaşıldığı ve bu v~rdiği de sabit oldu. tık tah- SaTa('oğlu'nun ;cmaslan Ve Ziyarete gelen zevat, lsveç kralı -

Onun üzerine Ahmed Naim cevab ersın~kr· . b Unk. .. 
1 

tecrUbedeh istifade edilerek son defa kikatta bunu hem Osman, hem Balkanlar nın misafiri olacaklardır. 
\1erd· - Fi etin u m ırane §llJ' ~ d S h. h d N. ·tirat ik ·· ba babı ba 

11 

ı: . d b k .. 
1 

.. 
1 

. _ Dikilide vuku bulan yer sa.rsıntısı o erpu ~· em e ı§an ı ve - Londra 16 (A. A.) _ Bükre§ten Muzakerelere çarşam sa ş 
-:--Bu kudsi rehber dediğiniz kim dırın e.nOnl a§kka ço gud ze şıırl e~ıkvılar., layısile yapılması dü§ilnülen yardım r~r ettıler, tutulan zaptı da imza et- Reuter :ıJansına bildiriliyor: Ianacaktır. 

setıın yüz .. d ki k d . t sk . . r. ar ıyama an nası ) a ır. .. .. ld v k d k .. 1.. tıler ls un e u sıye ma esını ... ların mumkun o ugu a ar oyu - : • . . . B. Saracoğlu ile B. Gafenco ara . veç kralı, misafir devlet reiSleri 
~rtıp mahiyetini izhar etmeyi en . . . . .... nün ihtiyaçlarına ''e asri tel8.kkile - Bılahar~ . dınlcnılen . ş..ı.hıdlerd~n 1 sın<la ya Köstcnccdc, yahud Kara - şerefine bir ziyafet verecek ve B. 
uka~d~ bir vazife biliriz, dedi. - !ıkret, . Tanhı Kad.ım §unnı rin icablarına uydurulması,, husu - im.me şahı~ı. olan ~Jed.ıye hesa~ l§· denizde bir millltkat yapılacağı ve bu Sandler de Hariciye Nazırlannı ka-
Tarıbı Kadiminden ve: ~dıgına .~adım .0~ııı_,uş, dıyorlar. Ha sunda ileri sürülen temenniyi işaret len ~urakıbı l?r~hım ıle ~sku~ar mülfıkaün Türkiye Hariciye Vekilini. bul edecektir. Müzakerelere öğleden 

"&.. )d bhicaç pulu terclhJnden kıkaten ~yle mıdır· _ .. ederek hükfunetin bu temenni hak - belediy~ :"1~~ıbı ?~': de ~k. am- memleketine götüren gemide vuku sonra da devam edilecek ve bu gö • 
Pı-otestanlara zang~'uk eden - Fa.tin !locanın ~~ı.a~tı~n~ go- kında izahat vermesini istemi§tir. me şahıdının soyledıgının aynını sôy bulacağı tahmin edilmektedir. rüşmeler, ayni günde hitama erecek-
!il...ı ... _ "!>"' re Te,·fık Fıkret bu ~ıırını bır Sah- Ah ed Ald · "tzm· 1 k lediler ·· t· F . 1 a· R · · ·· h ~ •. ,, • ' . . . .. m cmır ır,, yapı aca . v · . . _ T urk - Sovyel paktı hakkında ır. ın an ıya eısıcum uru, mem-

Diye başlıyan son manzumesinden ~~,, balınde,d 18~~:·~ 1~ k:.~ yardıma teşekkür etmiş, ancak bu - _Dı~cr şahıdleı:d~n b~r ço~ı gl'lme- kat 'j hiçbir tafsilat verilmemesi, Jekctine tayyare ile dönecek, Dani ~ 
Parçalar n kled ek F "k t• .. ır zamanın ~· umı s.ı~_ıgın. ı~~ını, nun Dikiliden maada Bergama ve mı§ti. Yalnız Mıltiyadı gazınosu sa- gerek buradaki aerek diğer Balkan marka ve Norveç krallan ise payi
deki f'k· a . . er ı .re ın .. o ~ıır- şuurunu mefluc eyledıgı bır gunde civar köylere ve seylaba maruz ka- bibi ile Yeşil köyde Otel Palas sahibi memlcketlerindekl resmi mehafili tahtlanna muntazam gece eksprcs-

1 ırlerının taınamıle munkıra- yazdıgıv nı kendisine söylem ·ş v "Ok t · Bak kö d be -r n~. nıın· h.d w • • • V • • ı e ~ lan Birgiye şamil olub olmadığını stavrı, ır Y e rber Eş.n:;.ı mütercddid bırakmaktadır. lerile avdet edeceklerdir. 
ı ane oldugunu oradan par- ıtımad ettıgı bır dostundan "doktor . G .. l a· 1 d·ı B l k a·1 · Çalar naklederek isbat etti. Bir ri - R T f'kt b k k" . .. sormuş, bu cıvar halkının maruz kal .u er.. ınten ı er .. un-~ .en ı .en- Bununla beraber umumiyetle iyi Yeni Bir Ta,·assut Teşebbüsü Mü? 

8&.le . ıza ev ı en,, aş a ımse_ye gos- dıklan felaketi hafifletmek için zi _ nın ruşve vermedıklcrını söyledıler. haber alnn mahfiller Türki enin . . 
' halınde neşrolunan bu cevabda termemi3. Hayli uman sonra o dos- 1 1 ·· · Son şahid olarak komik DümbüHü . . . .. ' Y. ·' Helsınsln, 16 

(A. A.) - Buranın 
Ahrned Naim, Fikretin ahlak ve se- tu bir daha okumak üzere istem· raat bankasının borç u ar uzerınde 1 . . . .. .. .. . mUttefıklerı menafıınc aykırı hıçbn· iyi haber alan mehafilindeki şayia. 
ciyesini de tahlil etmekte idi. 

1 
' ed k k. i W • lj. taıyik yapmaması ve bunların mah - smaıl dinl~di. ~büllu ~smaıl: şey kabul etmediği kanaatini izhar lara göre çarşamba günü Stokholm· 

_ v · srar ere ımseye verm yecegıne sullerinin bir an evvel alınması lü _ - Benden para ıstenıedilcr. Ben etmektedirler ' . ı.._ Pek hırçın, pek magrur olan dair söz vererek almış. Fakat sözün- ·ı,,.r· "rmu··ş ,.e bu cı'hetler kendilerine bana müracaat edince M~~'· M:: __ .. ~a....: TL..1.- Bir da toplanacak olan şunal memleket· 
.," §airi benl"ğini dUn d . . . . zumunu ı"" ı su '11"Nio,·a UAAAU~a .ua&&A leri k f da R elt il 
edec k n. ı ya a ~atının de durmamış. Ötekıne berıkıne ver - etrafında hükumetin düşüncelerini idare memurile konuşun dedim. On- MUtltlf't Devant F..dettk ?~ ~ransın ' • ~v .. b 

A,r;....e d bı~ saa~t yoktu, diyordu: mi§. Aradan birçok zaman geçtik - x..;..enmek istemiştir 1 lar gidip idare memurile görüştüler. Moskova 16 (A A ) - Türkiye Mussolınının, -~mumı bır sulh ı?m 
a .... n a ınaanlıgın vlkıa kıymetı t s ıta • tal be · d b. · ~· · . . .. . - . .. ' · · mutavassıt rolu oynamalannı nca 

Pek b.. . .. . en sonra u nı e sın en ırı - Sıhhat ve lçtima'i Muavenet Vekili Sonra Sabrının bana soyledibrıne go-- Hariciye Vekili SUkrü Sara vlu bu- · · •· .. •. · 
CUd h U~ktu: Fakat o vasfı ~aı~ mev nin ki tablan arasından çıkmış, etra- doktor HuIUsi Alataş, Dikilide vuku- re bizden beş lira istemişler dedi. giin Sovyet komlserler hey:ve ha- edilmesı hususu gonışulecektır. 
ha d ~nuz dünyaya gelm~ı. Da- fa dağı~§. Fikre~: . "~a muttali bulan ve hala devam etmekte olan Muhakeme dJ'ğer ş:ıhidlerin ·celbi i- riciye komiseri )ı{olotaf'u saat 16 da B ı • B lk 
diaı ~::u:ı~ me""~u ~~ ken • ol~nca bır çocuk g_ıbı agladun.!' de • ,.17.ele ka.-şısında ilk günden itiba- oin diğer bir güne bıraluldı. tekrar ziyaret etnôştir. Müliikat iki ! U garıstanın a an 
'ıse · ıkına hıtaben. mış ~e bu?~" hakık~ten bır cınayet ren hükumetin ve alakadar diğer ma saat sürmüştür. , • • 

n benim, 9ell de sen, ne Rab, ne oldu~nu ıtıraf etmış. Esasen b~u kamların devamlı olarak oradaki va- ıTalebeye Zorla Umumi intıba müzakerelerin he-- ı Paktına Gırmesı Hak· 
. lbed! ~~ıgına büyilk .~edamet vgös~ - ziyetle ali.kadar bulunduğunu işaret nüz bitmediği merkezindedir. • •• 

ile ~ıyen_ Fikret ken~ ~bir tim: re:::i ~e çok teessur duydugwıu soy- ve ~-~ıele \'e seylab n~t~~csi kay- Maske Satıldıg""ı MoskO\'a Müzak~ttleri Ve FııutSa kında Bır Teşebbus 
nın elınden gelemıyecek bır sıbhatı .ş .. . .. bcttıgımız vatandaşlar yuzunden du Paris. 16 (A. A.) - Bu sabahki . 

eda ile tarif ve tasvir etmiştir. Bızce bugu~. Fıkr~.t hakkında ~~- yulan acıya tercüman olmuş ve de- A ı matbuat tefsiratı: Londra, 
16 <:A.A·~. - Daıly Te. • 

. ~eniliyor ki: "Fikret sert bir çelik lenecek so? .s~z, Suleyman Nazıfın miştir ki : Si SIZ Rusya - Finlandiya diplomatik ih- l~p~ gazetesıne ~ore, Bel~ad hü· 
gibı hiçbir vakit, hiçbir kuvvet kar- şu tem~nnıs:dır: . - B\lgün muhtaç olub hiçbir ia§C 1 (Ba.-; tarafı ı inci sayf.ta) tilafının yambaşında B.Saracoğlunun l kümetı, Rumanya. ıle Macar~stan .a· 
~!~~da eğilmedi, nihayet kırıldı.,, . ~ Fıkret. Cenabı Hak senı affet- imkfım kalmıyanlar Kızılay tarafın- Bu karar havadan pasif korunma Kremlin sarayında ynpbğı müzake- trasında muvaffakıyetle. n~ticelenem 
buı tasviri itmam için söyliyeyim, sın. dan iaşe edilmekte olduğu gibi açık- kanununa bağlı talimatname icabı o- reler de büyük bir aHi.ka ile takih t~vassutundan sonra, şımdı. B.ulga · 
~ ç~~~ pek sert olmakla beraber i- .... • 1 

_..... ta kalmış olan vatandaşlara yine Kı larak verilmiş ve talimatnamenin edilmektedir. ~ı~tanı Balkan. Antantın~ gırdırmek 
~~e geleni cerihadar eden bir /ta/ya Ve zılay tarafından 1150 çadır tevzi e- hükümleri dalıilinde derhal tatbika- Ordre gazetesinde Pertinax, Türk~ ıçın R~ımanya ıle Bulga~ıstan arasın 

~~lı acem kılıeı idi. dilmiştir. 1 tına başlanm1ştır. Bu tatbikat Sovyet mü1.akereleri hitam bulunca, da ta\ assutta bulunmaga çalışmak· 
kileikret tab'ı~~ld. ~u _şeamet sev- Balkan/ar v En~aa albnda ltal~ ~~tün ve di- öğretmenler tarafından talebeyc ln?ticenin bi:_taraftan Fransa ve ln- tadır. ' 
••. Uılet ve ıtizalı ıhtiyar ederek ger yıyecek maddelen suratıe çıka - maske almanın zaruret ve ehemmi· gıltere ve dıger taraftan da Sovyet-
~~a tebdili tabüyet,. ettirdi. . . <Baş tarafı ~ incide) . rılmaktn ve emin yerlere yerleştiril- yetini anlatmak surelile yapılmakta· ıerbirliği arasında bir nevi köprü 1 ikramiye Kazanan 
~ ıka bandırası altında protes - cadeleye gırışmekte tcreddtid etmedı. mektedir. Zelzelenin mahiyetini tet- dır. Yoksa talebelere maske aldır- tesis edeceğini ,.e Türkiyenin bu 
kılların pro~da ocağında karar Bu noktadan, ~lkanlan, ne . şe~e kik ve burada yapılacak olan bina- mak mecburiyeti şeklinde asla teza- k?p~~nün mesnedini teşkil edeceğir1i Ergani· Tahvı·ııerı· 
~ ve en nihayet orada can verdi. olursa olsun bır Rus tehlikesmın 1 ıarın ne şekilde ve nerede yapılma- hür etmemiştir. . bıldırıyor. . 

aş l3ız Fikretin had ve liyakatinden tehdid etmesi halinde, İtalyanın elin- sını tesbit i~in gönderilmiş olan mü- Esasen bu şekilde bir mecburiyet Alman diplomasisi bu köprünün Ankara, 16 (A.A.) - ikramiyeli 
) ırı tazim edildiğine bir şey demi - de mevcud bilumum vasıtalarla tehassıs heyetler mahallinde tetki - ihdas edilmiş olsaydı bu mevcud inşasına mfıni ohnağa çalışıyor, fa- yüzde 5 faizli 1933 Ergani istikrazı 
tiaııız. Her taifenin kendi büyükle - aksülamcJde bulunacağı neticesi is- katta bulunuyorlar. Yine bu mınta- kanuna da muhalif bir hareket 0 - kat Türkiye ' tarafından demokrasi- tahvillerinin 13 üncü ikramiye keşi
lii ne tazim etmelerini pek tabii görü- tihrac edilebilir. Adriyatikden her kada şimdiye kadar yapılan işlerle lurdu. lere karşı yapılan taahhüdleri tehli · desi bugün 16110 939 Merkez Ban -
tı 2• li'akat bizi de, hele mukaddesa. tilrlil tehlikenin uzaklaştırılması, 1 - bundan başka daha neler yapılması- Bir sabah refikimiz.in yazdığı gibi keye düşürrncğe muvaffak olmıya· kası idarei merkeziyesinde Maliye 
it~ tahkire nam ve güftarı alet talyan harici siyasetinin bir doğma- nı tayin etmek üzere Kızılay başka- talebe maske almaya icbar edilme- caktır. Zira, doğu meselesi bütün 1 Vekaleti, Merkez Bankası mümessil
~ h~ ediltrıkten sonra, ona tuim sıdır. nı ve baş müfettişi hadise mahallin- miştir ve icbar cdilmiyecektir. vüsat ve ehemmiyetile ortaya geldiği leri ve noter huzurunda icra edilmiş-
lllf lnükellef addetmek her halde in- Bu §erail altında, ltalya.n diplo - de tetkikatta bulunarak Ankaraya Diğer taraftan şehrimiz Maarif zaman İngiliz filosunun mil7.ahere- tir. Bu keşidede ikramiye isabet e -

811lıktır! masisinin merkezi Avrupa ve Bal - döndüler. Zelzeleden müteessir olan - Müdürlüğü ve Maarif Vekaleti ta - tindeki avantaj Ankara hükümeti den tahvillerden bazılarının numara-
''Biir kudreti külliye ,.ar Ulvi kanlardaki yeni hareketi anlaşılır. lardan hiç kimse bugün açıkta de- lebcye alınması tavsiye olunan bu için pek ~üyüktür. larile isabet miktarları aşağıdadır: 

,.~münezzeh Her şeyden evvel Roma, Avrupa kı- ğildir. maskelerin tedarikinde kolaylık te- Maısk~'nln Bir Ziyareti Bunlardan başka 289 adet tahvile 
bene.kl Fikr t ba . " tasının çok hassas olan bu mıntaka- Sıhhat ve içtimaı Muavenet Ve _ mini için bütün alfıkadarlarla temac; Londra, 16 (A.A.) - ' 'Havas,, de 120 şer lira ikramiye isabet et -

lt~rtarnu§e 
1 
~T a<:a:? H 7n~ lanndan harbi bertaraf etmeyi isti- kili bundan sonra Kırşehir zelzelesi etmektedirler. Bu temaslar netice - Sovyet elçisi Maisky bugün öğle - miştir. 

bır rnaterysaal!1t.a ıdır ır:ı ·
1
.e b~l an~~ yor. Yalnız İtalyan menfaatleri değil münasebetile yapılmış olan muave -1 sinde talebe lehinde bir çok im - .den sonra Hariciye Nezaretine gide- 191132 numaraya 30 bin lira, l~ 

"-- ıs ın e soy ıye ı ecegı k" 1 v k Lo d H lif · 1 ~ •• •• •• til · · "'" 8Özij h. • . fakat Avrupa an'anesinin ve mede • netler etrafında bütçe encümeni maz an ar bulunacagı muhakkaktır. Da- re r a ax hç goruşmuş r. numaraya 15 bın lıra, 43545 numa-
biııe ter'. ılifma. karam olma~ .!e- niyetinin menfaatleri mevzuu bahis- batasındaki temenniye kar§Ilık ola- 1 ha şimdiden talebenin memurlara ya Zannedildiğine göre bu konu§ma, raya 3 bin lira, 571J O numaraya 3 
kUn idi 81; ve tevı! etmek ~~ıa mum tir. İtalya, bundan dolayı açıkça sulh rak demiştir ki: pılan taksitli satış imkanlarından is- iki memleketin ticaret münasebetleri bin lira, 185759 numaraya 3 bin lira, 
"l{'Udre~i ~k~t dıkkat ~dılıy~r mu? lehinde hareket ediyor. Bu maksad- _ Kırşehirde kısa bir zamanda az ti:ade etmeleri imka~ı. bul~~~u~.t~.~· ':e ~~k - Sovy~t, ~~vy:t .~ Finlandi- 1772, 34028, 43543, 64307, 71846, 
~Yor killlıye ~ar,, diyo~, Ali~,, la, tavassut mahiyetinde bir takım bir para ile azami yardım yapılması D~ bu h~sust.~ ~e~dısıle goru_ştugu- ) a . muzakerelerı gıbı gun~n _mesele - 145798 numaralara da 909 zar lira 
~ kaW:n Ha!b~kı ~l~ha ıman _ıç~ teşebbüslerle, Tuna ve Balkan yanm üzerinde tevakkuf edilmiş ve bu iş ~uz MaarU: ~u.duru ~y .Tev.fık Kut lerı hakkında ccreyruı etmıştır. ikramiye çıkmıştır. 
hti{· . k~ı degıld~. ~ ısını adasındaki milletler arasındaki her bizzat vatandaşlann yardımı ile ta- ı bır muharrırımıze dcmıştır kı: - .. - .. - -
ltıtın ll1iıı kur anda tevsif edilen med- türlü ihblif mevzulannı bertaraf e- hakkuk cttirilecekti. Fakat vatan - "- Bu husustaki neşriyat doğru- -
'de 0 v~. dairesin~ iman ve i- ~ itili.flann akdini tasavvur, tel_ daşlar yardımda geri kalmışlar ve dan doğruya mevcud kanunu. bilm~· 
~· ~elı kı Allaha ımanı var de- kin ve te§vik ediyor. her §Cyi hükumetten beklemişlerdir. yenler veyahud da anlamak ıstemı-
~ . ılsın. ~üslUman olmak için de Bu hareket daha §imdiden seme _ Başvekil doktor Refik Saydam da yenler taraf ınd:ın yap~l~~ktadı.r. 
Otııa:na ~ de peygamberlere ve resini veriyor: Belgrad ile Budapeş- ziraat bankasındaki para borçlarının ~.ektebler~e maske .tedarikını temın 
"brıeyı .tebligat ve ihbaratına iman te arasmda ekalliyetler hakkında bir tecili meselesine temas ederek geçen ıçın yaptıgımız tamımler ve ~oplan-

ılAve etmek lizımdır.,, itilif projesi tetkik edilmektedir. Bu ayın yirmi beşinde görÜ§IDÜŞ olduğu blar s~rf ~ ~ususda talebenin na • 
JJıırı •.. gün, Budapeşte ile Bükre§ arasında İzmir mebuslarının verdikleri notta zarı dıkkatını celbetmek ve maske 

lettUtt ed Naimin bu cevabını nak - da ayni §eY görülüyor. Coniere della Dikiliye hükumet tarafından bir is~ nin. lüzum ve eh~miyetini tebarüz Baş, DiJ:, Nezle, Grip, Romatizma 
elti: en sonra Eşref Edib devam Sera'nm Budape§tedeki muhabirine tihkam bölüğü gönderilerek enkaz ettirmek maksadıle yap~lmışt1:1'. Mev- T 

g
öre, Rumen hükfuneti Macar hUk.'\ ıt d k 

1 
t··t·· 

1 
. ık ım cud kanun ve buna bağlı tahmatııa- Nevralji, kınklık ve bütün ağnlarınızı derhal keser 

- Gö , u a ın a a an u un erın ç arı a - . . . . w *-L kıncıa rUyorsunuz ya, Fikret hak- metine, Transilvanyadaki ekalliyet_ sını, Dikiliden askere alınmış olan _ me bunu ıcabettirmektedır. ~ı~r saunada gtbedıe S ka!je ahubiJir. 
detıi Zlllnan zaman ne kadar lid - lere müteallik bir muahedenin akdi- lara 15 gün izin verilmesi, iskan ida- taraftan talebe~e maske .. tedankın- - .. - .. .. - .. -
~ lnUnakagaJar olmuştur' Bu .. ne dayanan bir teklif gönd ... -' .. tir . . Kı 1 1. d k te de kolaylık temm etmek ıçın çalı§lla· 

!kllh. .. L_ -:-- • gun .... ""9 • resmın ve zı ay em e eres - d tab .. d' 
'•)da~ tazelemekte hiçbir Le Messagero' da, "Bulgar - Ru - mevcud ise o mıntakaya gönderil - cagı a 

11 ır.,, •15\ b J E • t S d v M •• 
~li ~:. Flkretin §&irllği. sa- men mllnıuıebetl~ ~evvilrünlln mesi, halk elindeki pamuklann alın- tır. Ziraat bankası işinden ~imdi bah an U MDJye an Jgı U• 
kici edi1 bili digı kadar .~hlil ve ten- çok yakın,, old~~ bildirmektedir. ması istenildiğini ve bir de mekteb sedib bunu tasrih etmek isterim. dürJiig" ünden • 
tı ~Amma diger hususi~a- Hat~ A~ar de~ızıne mahreç me - işi bulunduğunu söylemiş ve demiş- Bu izahattan sonra kanun heyeti . _ • 
~ 

0
..__ IPikrete dostluk edil • selesı 0.zennde bır Bulgar - Yunan tir ki: umumiyesi üzerindeki mUza.kere ka- . Emnıyet ~~ndıgı borçlularından Jılehmed Fuad mirasçılanna illıı 

il: ""'1ILZ. anlaşması imk!nından bile babsedi- u·lli -..r.Udaf V k" . .,,,., .. . yolile son teblig: 
lil). eykelbıJ. dikmek mesel · _ mektedir. . - ·~ı . ~' aa .. ~ v~le~. ayın~· fi gorülerek madd~lere geçilmiş ve Murlsiniz, sağlığında, Sandığımızdan aldığı 1000 liraya karşı Unka-
b~' bunda bi esme ~e . . sınde bır ıstihkam bölugu gondennış seylibdan zarar gorenlere yapılacak panında eski Hızırbey yeni Bacıkadın mahallesinde tm&ret sabunhane 
~"f1ediyorwn. raz geç .. kalı~~gını La Trıbuna, Budapeşt~ ıle Sofya ve enkaz altında kalmış olan tekmil yardım için Kızılay Kurumuna ün- sokağında eski .s! ~ M~._.8, .~· 8. M .. ~eni 10. 12. 14. 16 ka:pı, _531 ada 1 
~., §airi tn Rusyada Tarıhı Ka- arasındaki mUnasebetlerın adama - tütünler çıkanlmı§tır. vanile Maliye Vekaleti bütçesinde parsel No. lu bırı Uç böluklu ahşab ikı evin tamamını blnncı derecede 

~ış <>ldu~~ heykeli çoktan dikil- kıllı samimi olduğunu beyan eyle _ Asker olanlara da 15 §er gUn izin açılacak fasla 300 bin lira fevkalade ipotek etm~şti. Vadesinde ödenmediğinden 307/ 938 tarihinde borç mik-
ı li'eUı· 1Swıu Kopuz mecmuası sahi- mektedir il ·._...+ı Mah lr d k. . . tarı 2697 hra 68 kuruşa varmı3tır. dar ı Tevetten i . . .. .. · . . ver mı!il~ .r. a ın :_ ı vazıyete tahsısat konulmaktadır. Bu sebeble 3202 No. lı kanuna tevfikan yapılan takib ve a ık art-ı~ l~, nıeşhur R şı~~m. Rı~. Ça~- . ~ulun :runa _ve ~~Ik~~ harıcıyele- nazaran ınşaat başladıgı zaman el- Meclis, ruzııamesine dahil bulunan tırma neticesinde mezkftr gayrimenkul 750 lira bedelle sandık çnamına 

~lchır 'l'arihi R ~ın Puşkını~ bı- rınm yenı faalıyetı, ıhtılifı mümkün de mevcud kereste gönderilecektir. ve Hatay vilayeti teşkiline aid kanu- muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu il~ tarihinden itibaren bir ay içinde 
ltö\._retin ondan a . yazamadı_şını, olduğu ka.d~ tahdid ve sul~ü idame Mekteb meselesi yerinde başlıyacak na ek layihayı tasvib ederek pazar _ 9~8/1460 ,N?. ra ile Sandığ_ımıza. milracaatla borc~ öd~edl~ tak • 
.... .YlUyor. Eğ da yUkBek oldugunu eylemeyi ıstiyen ltalyanın sıyasetine umumi teşkilata aid bir meseledir. tesi günü toplanmak iizere içtimaına dırde k~t r ~e karan venlmek üzere ~osyasının .~cra h~gıne tevdJ 

er ll'ethi Tevetin söyle- tekabül ediyor. . 1 Pamuklar da çıktığı 7.aman alınacak nihayet vermiftir. olunacagı son ihbarname makamına kaım olmak uzere ilan ~· 
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Bir tek tüp 
almanıza 

sizin de bu neticeyi 
kafi gelecektir ! 

BugUn llklf 1 olarak bir • 

t RADYOLıN 
ahnız ve bitinceye ka- 1 

dar her yemekten son
ra kullan ınız. Bu müd
det sonunda d i şleri
nizin evvelki nden da
ha çok parlak, çok 
daha beyaz ve ç ok 
daha temiz olduğunu 
göreceksiniz. 

RAD\'OLIN 'in ocllibaşlı .ıd hususiyeti vardır. Evvela dişlerdeki kir ta
>akasını söker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği lekeleri 

t:ıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve mikropları yüzde 100 öldürür. 

Sub:ın, öğ~a ve akşım, h er yemekten aonra 
g Ond e ll d e fa 

. ' 

YENi S ABAİI 

Tepebafı Dram Kısmında 

Halle Opereti 
Bugün Matine 16 da 

akşam 9 da 
(ZIR DELİLER) 

Yazan: Yusuf Süruri 
Fiyatlar: 50 - 35 - 25 

Yakında.: (Kadınlann Beğendiği) 

M. Yesari 

Dr. Hüseyin Salar 
Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

MUAYENEHANESİNİ 
Taksim - Abdülhak Hamid cad-

Dahlllye 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

-~ 

l-f er Yerde Ve Her 
TÜRK 

Zaman En Kuvvetli Hazır Gıcla 
FINDIGIDIR 

~ ........... mma. .......................... , ... 
Londra ve Parisin en meşhur fabrikalarından gelen 
BAYANLAR i~in de son mocla ve Yüksek Fantezi 

MUŞA~~BALAR Ve MANTOLAR 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

ZAYİ 

F 

Beyoğlunda BAKER Mağazalarında 
teşhir edilmekte ve gayet müsait şerait ve ucuz fiatlarla. satıl

maktadır. Çeşit!er tükenmeden evvel ihtiyacınızı şimdiden temin 

1869 No. lı taksi otomobilimin 
plakasını zayi ettim. Yenisini çıka
racağımdan eskisinin hükmü yok -
tur . 

Bu mükemmt:ı gıdadan bütün memlekette her vatandaşın 
Kolaylıkla istifade etmesi için tertibat alıyor. 

ediniz. 1869 No. Taksi otomobil sahibi 
Kemal Yönak 

HAYDARPAŞA LİSESi DİREKTÖRLÜGÜNDEN : 

C 1 N S 1 

Çekirdeksiz kuru kayısı 
Ceviz ıçı 
Çam fıstn:ı 
Çekırdcksiz kuru uzum 
Kuş uzumu 
Kuru Jııcir 

Knv:rulmuş fındık içi 
üryani crık 
Siyah Eqk 

Ayva 
Amasya elması 
GUrriuşan~ elması 

Tahan helvası 

Tahan 
Pekmez 
Yııssı kadayıt 

Tel kadayt! 

Hind ıı 

ravuk eti 

Mlkdart 

l<ilo 

2-000 
3500 

800 
4000 

300 
3000 
3000 
1500 
1500 

5000 
2000 
3000 

2000 
1500 
1500 
1000 
1500 

40GO 
2000 

Kilo 
Tahmin 
beıJelı 

'13 

43 
ıııo 

21 
2.i 

23 
58 
45 
2B 

10 
25 
20 

34 

31 
27 
20 
25 

50 
65 

Tutarı 

Lira ı< r. 

Sfl(l 00) 
1505 00) 
800 00) 
810 00) 

-c •. ı 00) 
ll!JO 00) 

1740 00) 
675 00) 
420 00) 
----
7605 00 

500 00) 

500 00) 
fı0f) 00) 
~-

IGOO 00 

680 00) 
510 00) 
405 00) 
200 00) 
375 00) 

---
2170 00 

2000 00) 
1300 00) -- _..__ 
3300 00 

ilk 

teminat 
Lira ı<r. 

571 00 

120 00 

163 00 

2J8 00 

Eksiltme gün ve sa atı 

3/Ll/1939 - Saat: 15 
Kapalı zarf 

3/11/1939 - S.ıat: 15.30 
Açık eksııtme 

&/l 1/1939 - ~·· ·
Açık eksiltme 

3/11/1939 - Saat: 16,10 
Açık eksiltme 

Haydarpaşa lisesi parı iyortuı.ı.rıı ihtiy;ıçları Qlup yukıırda dns. mikdiir, tahmini Ciy,ıt ve ı .. < teıninatlarile eksiltme gün 
ve saatlen yazılı yiyecekler eksıltmeye çıkanlrnış.lır. 

Eksiltme İstanbul Beyoglu istiklal caddesi Karıman kıırşısıııda Liseler Alım ve Satım komısyonu binası içınde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Talibler şartnameyi mesat saa~eri içinde okulda görebıHrler. 
lsteklilerin kapalı zarfa tabi ollm kısım için vereceklerı zarfların 2490 sayılı kanunda yazılı hükümler dahilinde ihzar 

edilerek kapatılmış olması ve il~ &eminat makbuzu veya banka mektubunu cari sene ticaret odası vesikasile bırlikte zarfa 
koymaları ve bu zarfların eksiltme saaıinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermiş bulunma
ları şarttır. 

Açık eksiltmeye iştirak edeceklerin de ilk teminat makbuzları ve cari sene ticaret odası vesikalarile birlikte belli gün 

ve saatte komisyona gelmeleri. (8447) 

Tefrika No: ti7 iki elini öptükten sonra: 

Güneş cildi 
yakar. Ve 
kırıştırır.So-

ğuk ve rüzgar 
deriyi sertleştirir. 
Yüzümüze tema 

eden havanın toz-
ları mesamatını 

kapatarak ifrazatı. 
na mani olur. 

Cildin bütün bu 
arıza ve kusl!rlarına 

mani o lmak için siz de cildinizı 
her gün akşamları 

KREM PERTEV 
ile masajlıyarak gıdalandırınız. 

KREM PERTEV, açık mesamatı 
kapatır. Cild adelelerini besler, 

yorgun deriyi canlandırarak 

tazelik ve gençlik bahşeder. 

eöz HEKiMi r Dr. Nuri Fehmi 
İstanbul Belediyesi karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 

anlatan, çapkın ve bıçkın arkadaşım, Rı-
- Allah :.enden razı olsun Hacı bey; de- zaya sordum: 

cAVUll İMAM 
dı, çok süri.mdı.ik amma o hayattan kur - - Nereden, ne münasebetle Gavur i -

tulduk. Sen olmasaydın ölümüz dağlarda mamın hayatını tetkik ettin? .. 

kalacaktı.Biz bu çeşit haydudluk yapacak Gı.ilerek cevab verdi: ı 

insanlar değildik. Ona uyduk; başımız dert _ Kuyucu Kızını unuttun mu?. Süley- 1 

ten kurtulmadı. Toprağı bol olsun; Gavur mıın Efe, Hacı Fcyzullahı öldürdiikten son 
1 

YAZ~""l ! ZEYNEL BESiM SUN 

İmam ettiklcnni kum ı:öllerinde can ver- ra (Nasıl?. Gavur tnıam gibi becerebildim 
ınekle ödemiljtir ... 

mi"!) demenıış miydi? .. 

- Evet ... 
Dördüncü gün yola çıktılar. Trablusla çinde çıldırarnk ba.,ırdı: Ali Molla da dahil olduğu halde çeteyi 

E'ızan arasındı:ıki çölü, normı:ıl .şartlar al - - Heceecey tırtıb'. imansız fell~h!. Su te~kil eden zeybeklerin hepsinde de ikiş;r, - Sonra, Tıı-ede evde iken, Gavur ima-

tlnda 40 gl·ınde,· kum fırtın<"~ı "tkarsa 60 nerede?.. . k d mı Kuyucu Kızından sordum. O işittikle-"" ~ uçet• urşun yarası \ar ı. Hepsinın de vü-
gurıde geçeceklerdi. Gnvur lmaın kendısıni Doladan dağla - cudleı:i delik deşikti. Yaralarını, fili! sal- rini bana anlattı, not ettin1. Bolndana, De-

On sekiz gu .. ndenberi kum çöllerinde yü- rınd ı sanıyordu. k ı ·ı k d"l . t d . t . 
1 

nizliye, Uşak taratıarına gidip geldikçe ce-- . ma sure ı e, en ı en e m·ı e mış erdi. 
ruyorlardı. Susuzluk G~vur !mamı perışan Arnb çavuş bJ h kar-et karşı ında. Ga_vur Şakavetlerı muddçti iki seneyi geçcıne . _ bımdeki notlara dayanarak tetkiklere baş-
etmişti. Görünen scrablar boşa çıktıkça. imama k!nli, kinli haktı ve Llrnz l?e~iye mı~ Judıın: ilaveler yaptım, çizdim, bozdum; ni-
ı\li Molla çıldırıyor, çatııyan dudaklarını kaldıktan sonra martinini oınuzladı; Alt tır. hnyet meydamı, muhalli tetkiklere müste: 
<!merek istiman cdeceg-ine dag-hırda vurul- Mollanın kafa ına nişmı alarak tctıgi~çekti. Ru çete en çol< Denizli ha\·alisi takib 

Fabrikatörlare Ve Emlak Sahiplerine: 
Atölye ittihazına elverişli 350 1 400 metre murabbaı vüs'atinde kU· 
ru ve açık bir binanın zemin katını (kabilse birinci katile.beraber) 
ve beş sene için kiralamak istiyorum. Mevcud fabrikalarda kJS· 
men de kiralanabilir. Alakadarların (Fabrika) rumuzile 342 post:>. 
kutusu adresine yazmaları. 

Kapalı Zarfla Eksiltme iianı 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
20/10/1939 tarih cuma giinli on beş saatte İstanbul Yüksek mektebler muhil ; 

sipliği (13013,76) lira keşi! bedeli eksiltme komi:.7onu odasında tstanbul M:ıurı 
matbaası istirotip pavyonu inşaatı: 

Kapalı zar( usullle konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, tıusuı:ıl ve fenni şartnameleri, prııie• 
keşif hillasasiyle buna müteferri diğer evrak bedelsiz olarak Maanf mntb:ıası dı.tırtı' 
sinde görulecektir. 

Muvakkat teminat (976 lira 03 kuruştur). 
ı• 

İsteklilerin teklü mektupları ve en az bir taahhütte ( 10.00"' liralık bu işe be\. 
zer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul vl'.~.t 
yetine miiracantle eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yı!ıtıll ' 
Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfların. 

20/10/1939 cuma günü saat on beşe ka·lar Maarif matbaası müdurliığune verıııc-' 
leri lbımdır. (8011) 

===========================================~ 

Sı.,;ı.a.rı oesler, köklerini kuvvet· 
lendirir, dökülıiıesini önler, ke-

peklerini giderir. 

, 

G . 1 1 k kumaııd.ını yi.izhuşı Krıstanıonulu Mehmed nid olmak üzere, bu macera çıktı. 
madığıruı lanetler ediyordu. avur mamm eşi ·um çüllerindE? kay- .. 

Ali Molla suyunu idare edememiı;ti. Ka- bolub gitti. 1 efendid_en yılmıştır. Mehıned efendi Gavur - Desene, yınc ipin ucu Kuyucu Kızına 
~- )maz:t çetesınin asla peşini bırakmamış, fa-

filede ihtiyat su da yoktu, Suyu .olanlar Aradan çok ~eçmeden meşrutiyıH ilan kat ele geçirerek' tenkilıuc bir türlü mu -

. ~p. 'i;;~ dayanıyor'?.. ...ACtllıJ~-, f/ 

lNGİLIZ KANZUK 

. ECZANESİ 
Beyoölu - latanbul 

başkasına bir. damla vermiyorlardı. edilmiş ve çelenin mı.ilebaki efradı. mem- vaffak olamamıştır. 
Çöl yakıyordu, kavuruyordu... lekele avdet etıni~li. Mahmud bey .derhal • .. ••• 
Ali .Mol!a susuzluğıa verdı2l ıztırab 1 - Boladana 2iderek Hacı Emin beyı buldu ve Biıtun bu muceraları safua, safha bana 

-O~~~~~.H&i~~u~~i:::::::::::=:::::::::::::=::::::::::~~::::::::::::::n:~-~~~~ 
bunda da aranacak şey, kadın parmağıdu· .. ı Sah' · C "' ~bı: Ahmet emaleddin S.ARAÇOGLU . 

8 
. SON - Neşriyat müdtirt.\: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai .Lbüzzı>' 


