
18 ILKTEŞRIN 1939 idare Yeri 

1 ÇARŞAMBA 1 

Nuruo•manlye No. 84 lstanbul 
1! 

Telgraf: YENi SABAH l!!tanbul 

İkinci Yıl - No. 526 
G0NL0K SIYAST HALK GAZETESi '" 

Telefon: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

Türk - Rus Temasları Neticesiz Bitti . 
~~~~~~~~~~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·--~~~ 
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Ayrıldı 
'iaşvekilin Meclis 
Parti Gru undaki 
Mühi~ 

" Bir itilafa Varılamayışının Sebebi 
Sovyet Hükfımetinin Büsbütün Y etii 

Teklifler Serdetmiş Olmasıdır,, 

a arb Ce Rus Tek i erinin 
An ara a Tetkiki
ne Devam Edilecek Taarruza Geç ·ıer 

\nkara, 17 (A.A.) - C. H. Par
tisi B. M. l\teclisi Grupu bu~i.in "17 / 
l O 939,, fü~lt>den sonra rt>is wkill - ı St>yhan mebusu Hilmi Uran'rn riya-

Taarruz • 
· ı n kişaf Edemedi 

. setinde toplandı. 
~ Kiirsu)·e ~elen Ba~\ ekil Doktor İngiliz Gemisi 

Nasıl Torpillendi 

r 
llitıcr hitabında, hiılcr&n hi

rer shlıik oldn•rıımuzu SÖ" li:\ eu ,.. ~ ~ . 
luıııe inin altınclald fıkrada 
;\lnıuu~ :mm (ıh n Har hinde 
~uru:ııni:-. (lı\: Utdn ku~~\rı. 
ları 
80) li) Prelı. T\ırlder ha.l,kımlaki 

ı ı l tul ""'"'' 1 
hakaretini itmam t>tmi~tir. 
..... ___ J 
Yazan : Hhseyin Cahid YALÇIN 

hnnny nnzurıncla Türkiyenin 
y, nıe\ m ne ol<lugunu, Türk; -
n.:Yc_ ~arşı Nasyonal - Sosyalizmin 

Refil• Saydam l\Iosl,cmıda So\"yet -
lerlc llaricİ)'t' \ ' t>kilimiz amsında 

<'t'reyan rtnıekt.r olan nıüzakereln 
haldunda ht•rn•çhi ati izahat ve be
yanatta huhmdu: 

----Alman tayyareleri dün 
de İngiltereye taarruz 

ettiler 
"- 11:.ırieiye Vekilimiz Mosko

,·ay:ı ~itlnlieu So"~·t·tlnle aramız-
1 

da nt' ) olda bir muahede yapıla _ ı 
bilt'«'Pı:i.i il,i htil•iımet beyninde j?;Ö- Paris, 17 (A.A.) - Cebhede Al -
rii..,ülmii.~tti. Mo kO\;ada hu e"'ıas- man bataryaları, gıiya nerelerde bu
lar dahiliude Ct'rt') an eden müza- lunduklarını belli etmekten korkar 
kerelerin hir itilafa mnn:ı!o>ı miinı- gibi g{'rünmemek ve bu suretle Fran 

( ~ ... . . '"'" <l , sız bataryalarının taarruza ge<:mele-
o;,u ,, uıı<'u .:n 1an11z a , . '"' ,.._ . . .1 ~ _,_:ı:ıı ,...., ıın• v t . ın ~ı1'1Jtet-

eyati Vekile 
inönünün Riyase

tinde Toplandı 
ıl?ıkaı a. 17 ( A. A.) -

8\ mektedir. ~ 
Motörlerin mütemadi bombar -

dımanları. Almanların taarruza geç
mek için tanklarını toplamakta ol -
dukları zannını tevlid etmektedir. 

Mosellc ile llaardt ormanı arasın
da 65 ila 75 mil uzunluğundaki bir 
hat üzerinde icabeden başlıca ihza
rat yapılmıştır. t!<J·ı~ıkır be. diğmi ~/,ilmik merak l' r7dllcri llcycli. bıı gim, 

le ı_ ır~c .t'ibildir 'Jd rını.~"f! ~evlde, iş- 1 ~ de Raşt•r kiilctte Rcisiciwı - B. Hitlerin insanca vuku bulacak Enelki hrünkii ha.va taarruzunda İngilizlerin haı:tara uğnyan Sothampfon harh gcmi"'ıi 
fın~ıı "bına gorc dipkımatıh. ;fu:a _ lııtr ismcf lııbııii'uiüı riyasetin- telefatı kati:xen nazarı itibara almı-1 . ~ 

ta 
s"aylenmis sözlere \'~~~er <fr. Biiıtıik Millet M~clisi teisi yarak Maginot hattını yarmak için da mevkı almış bulunmaktadır. Eger nın üzerine hiç kimsenin ve hiç bir Bu 30.000 İngilizlere Pariste Al -

0 "' 1 A.bdülhalik Rcııda ve Geııelkıtr- Almanyanın sarfedebileceği büyük Alınanlar, bu mıntakaya taarruz e - makinenin geçemiyeceği bir ateş ve manlarm müsacleme etmek mecburı· 
baı. an neşredilmiş mak~le ıtre d k 1 1 1 d İ ·1· ıttUH.ta • h ·· may Başkanı ıllare.~al Fevzi gayreti gö::-ıtermcg~i düşünmekte ol - ece 0 ur arsa karşı arın a ngı ız ölüm tufanı yag~dıracak halde bulu- yetinde kalacakları kitlelerin, pi::..daı 
lkti · :.'ır n ziyade, Hitleri.lı enqz -
~'lll~vkıi!1e gelpı.eÇ,li.~!l. lv\-ryl, ya- Çak,tnağın da i.~tirakilc bir top- duğu intıbaı mevcuddur. ordusunun 30,000 ki~ilik bir kuvve- nan Maginot hattının bütiin karışık lah nazarile bakılmaktadır. Çok za· 
t~~~~l -~~nazi l}at~lfo~hle bir lantı·yapmıştır. ı Exelsior gazetesine göre, İngiliz tini, modern silahları kullanmayı öğ- mekanizmalarını çok iyi bilen İngiliz man ge<;meden Fransaya 32 İngıl : 7 
kaı·ı .~uıt~n _. rcl!Ji • le~~Kampf'ı -------------·-....ı kıtaatı Maginot hattının bir kısmın- renmiş olan, ayni zamanda düşma · efradını bulacaktır. [Sonu 7 nC'i sa~·famııda] 
k· ştll'~k·1ı r • umdn · l ~r olunan ------=---------------,......._...__,,_;;....,.._-----,,~~~~~~---=--.........,,,__._ _________ ......,;-=-=-__,.--,~_,.._.,,_.--.,,. ...... ...._ _ ___,, ___ _..__.._ ........ _______ __.~-----

"~~atıe~e ı,'a,k~'i.fı'~ha d~ğru olur.1 Ed • A f ı d 1 B J • d 
~~~u:e~, ~~~ vec~~:~ s~·=~~~n~~ Benı· Nasıl Kestı·ıer? ırne s a tın a lGulgarıystaln al n 
o r~ı~enin, Almnnya ile müttefikan, • F . A • e en o cu arın 
~ gutultünün içine atılmış olması 1 e cı Bı~ r Kaz Old A 1 ki hiaayonaı. Sosyalizm şefi tarafından 1 Anlatan: Denlzll poal•naal hav•le memuru lbrahim a Ü D attı 3f1 
rtı~ hoş görülmemektedir. Hitler Al- Yazan: Zeynel Besim Sun 
icat Yanın Avusturya ile ittifakını ,.,. 
hat'Yen _muahaze ediyor ve bunu bir 
" a telakki eyliyor. Çünkü Avustur

jBir Otobüsle Bir Ka~yon ÇarpıŞtı 
Bir Yolcunun Kolu Koptu ,,ayı 

lJek mahvederek mirasına konmak 
llu tatlı bir emel teşkil edermiş. 
cl.ınnd~n dolayı, lngiliz kralı Edvar -
\I"· nuruzu altında bir dünya ittifakı 
U<::tıde gel . M h l'f . .. teca . mış. u te ı ve gayrımu-

d.evı ~s ~ayeler takib eden bir takım 
Urni:iJlerı. ancak Avusturya mirası 
rnuş. ; .. hı~ araya toplamak kabil ol
tifak urkıyenin de bu "Felaket it -
tehlı~na:, dahil olması Almanya için 
<ı.tttı eyı "fevkalade bir nisbette,, 

l'nıış [l]. 
lşte D 

fectak: nıumi Harbdeki yaptığımız 
llı.a.ne~tlık.~aı:n, çektiğimiz derdlerin 
'l'Urki ı ~ukafatı !Bugünkü Almanya 
kactaşt~~ı~ ~mumi Harbdeki silah ar 
Ve kı 0 na ışte bukadar ehemmi~ ~t 
lar b.Y?1Pt veriyor. Halbuki Alm~n-

ızını 'tt 

- ...... _. .... , ...... 
Edirne, 17 (Hususi muhabirimiz -ı çin Çorluda alıkonmuştur. 

den) - Çorlu ile Lüleburgaz arasın- Bir vatandaşın kolsuz kalmasile 
da Karıştıran mevkiinde İstanbul -

1 
neticelenen bu kaza halk arasında 

Edirne otobüslerinden birine bir kam f büyük bir dehşet uyandırmış ve hal
yonun şiddetli bir suretle sürçmesile I kın otobiis yolculuğuna olan emniye
feci bir kaza daha olmuş ve bir yol- tini kırınıştıı·. Yolculardan aldığım 
cunun kolunun kopmasile neticelen - malumata göre kazaya kamyonun şo 
miştir. Hadise şöyle olmuştur: 1 förü sebebiyet vermiştir. Çorlu müd

Edirnedeki lktı::;ad şirketi otobüs- dciumumıliği tahkikata sıkı ve çok 
!erinden şoför lsmail idaresindeki ciddi bir surette devam etmektedir. 

(
75 numaralı otobüs İstanbuldan ge - Edirne müddeiumumiliği tarafından 
lirken Karıştıranda karşı taraftan burada arattırılan otobüs şoförünün 
gelcıı Lüleburgaz plakalı 52 numa - Çorluda alıkonduğu ve kamyonla 
ralı kamyonla sürüçmüş ve bu sürü<: süt cen otobüsün bundan yedi sekiz 
ınede otobüste bulunan bir yolcunn!1 ay e\ vel Übeyid adındaki diş dokto
kolu koparak kamyonun içine fırla- runwı olümile neticelen kazada par
mı5tır. Bu tüyler ürpertici manzara Galan otubiis olduğu anlaşılmaktadır. Çin 0 z 1 ıfakımızı temin etmek i-

di ! lt ~anlar ne diller dökmüşler -
llı.iz· 1 

aktan sonra da harbe girme- 1 
ı teşvik . . . . 

'.famamile lıaldkat olan ou fevkalade lıadiseyi, ZeyneJ Besim 
h:~.zat l<ahramamnda.n dinliycrek not etmiştir. Müthiş bir öliimclen 
r.aucize l<abilinden kurtulan posta memuru İbrahiw, geçirdiği 
ıniithiş macerayı hiç bir ilave ve mübalağaya saımıaksızın an 
tatmaktadır. 

ı karşısında otobüs yolculal'ı büyük 
bir korku ve tcessiirle lirpermişler - Mısırda ÖrfJ İd re 
dir. Kazayı müteakıb kolu kopan : K h . 1- (A A ) . . . . tcleni ve tesrı ıçın ellerınden 

"erdik]Yapnuşlarıh. Amiral Suchon'a 
erı emı· .. . 

lb.aiıuct • r uzerıne Karadenizde 
hadıseyi çıkararak bizi emri-

llüse~in Cahid YAL('IN 
~( Sonu 3 i.ineü sn) famızda ) 
[1]~ 

eın 'Kcoııvf, s. 1 ~9. 

yolcu derhal Çorlu hastahanesine a ıre. ' · · - Ba::ş\ekıl Alı 
l 1 Mahir Pao..: M ·d · ,.ç· ·d · ı kaldırılmış ve Çorlu mtiddeiumumisi • . .,.a. ısıı a oı.ı.ı ı arenııı, 

Dün şeııriınizr g••lt>n haytar 
J.~azlı Ak<:l'r 

1 kaza mahalline gelerek işe vaz'ıyed' lngıltere_ - l\lısu· ıt~~fak muahedesi -

YAR 1 

etmiştir. Yerinde yapılan ılk tahki - nın tatbıkatı ve Suveyş kanalının Bir 1.amaııdanberi Fraıı::;ada bulu-1 N BAŞLIYOR kattan sonra otobüs yolcularından müdafaası ihtimali sebehleri tahtın- nan albay veteriner ı.~azh Akçer, Re 

~-~~--~~~~~-~-~~~---~~-~~~~-~~ b~kwmıbaşka bk~obü~eEdirn~ da ilin edilmiR ~<lu~u s6~em~ -ıceb Ö~clik ve HtlsnüNail dün şclı 
1 ye getirilmiş, bir kaçı da tahkikat i- tir. ' lıilıonu 3 ünl'ii sayfamml:ı ) 
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ı'E.NI SABAH 
o 

l::X•Ul:O:l=t;l~3;1 Hitler Nazarında Büyük Anketimiz Ziraat Vekilinin 
T ü r k i y e Rusya Hakkında 

Türk - Rus Temasları csa.,makatt!de.ıı de,·am> '' ~ .k . S el Ş h Ar ı·lk Beyanatı . 
vaki karşrnında bırakanlar Alman - I' l refzn Q ece Q Sini lYQ%'1Tf 

Neticesiz Bitti 
Ja~~~akkaleuc müttefiklerin hücum- Dikkate Alaak Kendisini Yine bil~li~~~~;~· 17 

(A.A.) - Tas ajansı 
laı1 akim kaldıktan ve Kutülamma - Ziraat sergisini ziyaret etmek ü -
rede İngiliz generali tarafımızdan e- Tebcil Etmeğe Mecburuz,, zere Moskovaya gelmekte olan Tür-
sir arındıktan sonra, Almanyaya bir kiye Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 

(llq tarafı 1 inci aayfamıı.da) Saracoğtu Mosko\'adan Aynldı Osmanlı mebuslar heyeti ile ziyare- d B f .d o s 1 • riyasetinde mebus Şükrü Esmer ve 
kU.. olamamıı,hr. Moskova, 17 (A.A.) - Havas: te gitliğimiz vakit, Almanlar Türk- Hali ayrı Ve erı un smanın ÖZ erı Sadri Ertem, Hariciye Vekaleti mü-

Bunun sebebi Scwyet hiikume- Türkiye Hariciye Vekili ŞiikrU !erin hizmetlt'dni \"e yardımlarını na- messili Cevad Ülken ve muharTir Su 
Uaın llariciye V~klJlmlu büsblitiin Saracoğlu, anlaşmayı imzalamaksı· ~ıl gökl~~ çıkarac:akla~ını bile~ıiy?.r· Şair Te\'fik Fikretin "Aşiyan., ınınJ Bay Mehmed Halid Bayrıdan so~- a~ Dervişten. mürekk~b Türk heyeti, 
)eai teklifler serdetmiş olnıasadır. zm bu akşam Moskovadan Ankaraya lardı. Türk heyetıne, adeta bır hu - satılması meselcsile mcy<lıına çıkan 

1 

ra bir de gazeteci arkadaşlardan bı- dun Svannetia \"apurıle Ode..c;aya gel 
Bu Yeni teklifleri Tiirklye ile 1.o- dönmektedir. kümdar karşılar gibi, muhteşem ik · münakaşalı anket etrafında, Eminö- rinin fikrini almayı düşündüm. Bu miştir. Ziraat Vekili ve refakaUmle
gilte~ \e Frantta arasm:la g0 ,·- Türk mehafilince, Saracoğlunun ramlarda bulunuyorlardı. ?ilı~kU İn- nü Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat sırada tesadüf karşıma Feridun Os- ki zevat, rıhtımda, Odesa şehri So\•
)'tllerin \'Uk f dah"tinde takar- Tiirkiye hükumetini müzakerelerin gilizlC're karşı Almanlar luçbır şeye gubeler:i rcısı Mebmed Halid Bayrı- mam çıkardı. yeti reisi Sovçenko, mahalli ziraat 
l'iir eden e:~~arta 

1 

telif etmek cereyanından haberdar etmek üzere muvaffak olamazken Tüı·kler iki par nın da fikil'lerini almayı düşündüm. Selamlaşmaımzdan istifade c<lerck d~ire:;i ş~fi N~go~i, mahalli ~eşek -
llliinıkün olmadığı gibi eınni)·eti- Ankaraya gittiği ve her iki taraf ca lak zafcrı kazanmışlardı. Kendisinin büyle meselelerle ya .

1 
ona da Iı,ikret mescle::;\ni açtım. San- kuller mhmessıllcrı ve gıızetecıler ta 

llliz bakanımdan hizt: \'erikm ,;a - teklif ve mukabil teklifler yapıldı- . ~ zam~nlar Alma~ya .ordusunda kından alitkudur olacağına, bahusus
1 
ki o da böyle bir sual bekliyormuş rafı~dan knr~ı!anmış.lır. 

l'aatilerin bizden i te.ue.o tanhhüd- ğından iki hilk\imetin de bunıar,ı t~t- ıh~ıma1 kı ~ere:. sıfa~le ~ızmet ed:n Tevfik ~.l<lk~et bahsinde çok titiz bu- ı gibi ha~ırlıklı. bir h~lde ~i b~~u~uyor Zırnat Vekılı Muhlıs Erkmcn. Tass 
ltre tekabül etmemekte bulundu- kik edeceklerini söylemekle ıktıfa Hıtler de hıç şuphesız hızım zaferı - lunacagına ınanıyordum. <lu nedır? .. Bır an ıçın bılc dusunme- muhabirine verdiği beyanatta demiş-
h \e Boğazlar üzerinde de Türki- olunmaktadır. mizle SC\'inmiş olacakb. Fakat şim-1 Bu maksadla erkenden halkevine

1
yc lüzum görmeden: tir ki: 

Yeıün beynf'hnilel umumi taalıhüd· Hariciye Vekilimiz Rus Tekliflerini di bütün ~un.tara. bir tekme ~~lu_- uğradım. Geç vakit geldiğini öğ~·en- "- Azizim, dedi. . Piltreti.n belki 

1 

. "- Şehrinizde ikamc~mi~. ilk. da 
ltrindf'n başka hükiimlerden te - Gt>tiriyor yor ve '!'urkıyenın Almanya ıle ıt~ı- dim. Akşam saat altı rııddelerınde abidesi yapılmıyabilır. Belkı de bu- kı~aları~~da, S?vy~U.er Bı~·lıgı mıllet· 
"•kki etmeVi esa ittihaz edeıı si- d 17 (AA) _ R .. t . fak etmış olması Almanyanın ~ehlı - gittiğim zaman makamındıı buldum. 1

1
na lüzum göriilmiyebilır. Fakat eser- lerınc Turk mılletının selamlarını vt 

y .... Lon ra, · · oy er· k r · ti · f k l • d bir nısbet · · · · · • · 1 · • d l k h · · l bild" ~Sf>tine Sov~ et metalibi uygu" Moskovanın salahiyettar meha _ t e ıf vaz1ıye nı ev
1
da ~ e .. 

1 
. • Fikrimi öğrenınce derhal ıtıraz et-

1 
lerini yukmak da gerıhk .~l~~k~. e- 1 sanku1mı .. o,st ~ . ısı8sıya ını B" ~~: 

torüımedig·i cihetle Türkhe - O\'- • • be 1 d - ·· Sa- e eııa aştırnuş o ugu soy enıyor. ti. dilmez mi? Bana göre. bugunku Turk ıme e mu tchırım. O\'yctler ırlıgı 
" • fılınde yan o un uguna gore. B k .. ı··k b k d la kalsa "' · ·· · · • li . . h 1 r· So ti s · ı· -,,et ftusya müzakeratının hu defa -ı R t kl"fl · · ·d tet- u nan or: u u 3 ar ,, ı- - Yooo ... Benı boyle dedıkDdulu cemiyeti ve bunu kuran mkılablarlne ge şımın cc c ı Yye er ır ıgı 
... racog u us e ı enm yenı en . F k t H"tl · · · · · ek s .. OSka, ada intacı miimkün ola- . "lm k il A k .. tü _ ııe ne ıse. a a • ı ere nazaran, ! şeylere sokmayın işte. B. husus böy- bize en mukaddes '·arlık ve hayat i- zıraal scrgısını zıyaret etm ve O\ 
.... kık edı e zere n araya go r Tü" k " h bel Al b" • . . ı· B" ı··· · . · b 1 ... amıştır. mektedir. " .~ .. ıye a:. .. e manyay~ emen ırııe eserlerini yakmak, veya a~idesını çin miicaclele sıl:ihı olarcık mutlak .bi.r yet :r u· ıgını~ zmıı aşan. a:ı_~' 

Bununla. beraber So\•1:etlerle o- .. t suluk., rolunu oynamıştır· yapmak için Pikret gibi mevkı \"e sa- milliyı.:tç:hgi veriı kcn gerek mazı ı- tetkık cylemcktır. So\'yetlcr Bırlıgı· 
L '"' SARACOCLU HAREKF .... T ETT c·h H b' d k" .. tt fikl . . 1 "Ik d f l k ı· F k •il nıüauuwbatanuz eskit;i gibi dos· .. . ı an ar ın e ı mu e ermı nat sahibi bir şairimiz hakkında. için, gerek munsır fikiı· cerC"yanları ne l < e a o ara ge ıyonım. a at 
ta&ae e8a8larda IH'rdevam bulun - M.o~kova, 1~ .<A . .. A·! .. - Turk~ye istihfaf ve t~hkir ede.n Hitler nasyo- Ben de kendilerine itiraz ettim: fr;in lüzunısuz bir tmıssuba yer verme m~mlcke.ti~!zin. m_uvnf.fakiy~~erini 
"'-ktadır . ., Harıcıye Vckılı Ş~kr u ~a:acoglu nal - sosyalızme tngıltere ve İtalya _ lyi ya işte üstadımız. Mademki miştir. dnıma büyuk bır alaka ıle t.nkıb et· 
lfUku • . . Mosko\•ada ~3 gün suren b~r ıkamet- ile ittifakı, bir düstur olarak tayin böyle bir suale bile muteriz bulunu- 1 Ali Kemali IC'l'in ederi?.. Fakat e- tim.,. 

.al'ıı metçe ıttıhaz edılcn hareket ten sonra Sıvastopol yolu ıle Anka - ettikten sonra bu ittifaktan ele.le e· \yorsunuz. böyle miinakaşa \'e dedi-ı scrlerini yakmak hiç birimizın aklına 
baıı ~a~vi~n be~ana~~ bulunan raya gitmek tizere bu akşam Mosko- dilecek faydalnrı sayıp döküyor. Bu koduları sevmiyorsunuz. Bari bu duy gelmemi~lir. Bu bir nC\'i vandalizm 
trup ble~ı de dı~ledıkten so?~a vadan hareket etmiştir. faydalar arasında şunu görüyoruz: gularmızla düşüncelerinizi söyleyin. I olmas,l bile o fikirlerden korktuğu -
be urnumı heyetince Başvekılın 1 . A k b.. ..k l · · "İlk d r 1 k Al ··t 
\'Yanatı mUttefikan tasvib olundu. Sov~etfekrmd. ~ araf kutyulmekçtı~ı t f" kl 1 eb~ ~) ar.akt' d':1~~a~ın .. mu - O za~an bu daha dedikodulu muza ve ?nlııra kar~ı 7:a~ır. olduğu -

e tiy . ·ıd· Terentie en ısme re a a e e e- e ı er ızım ı ısa ıya m z uze - bir· şey olur. mu1.a dclıılct eder kı 1ç11nızdc bunu ı 
asctçe celseye nıhayet ven ı. · ı ··1··k1 d "b t k l • B T ı ı r·· oir. rınc e yaşıyan su u er en ı are a - Dedi ve güldü .. sonra: kabul edebilecek kimse bıılunduguna •• 

\Irk Rliyiik Elçi inin 'Be~aoatı HAVASIN V:E~RD1Ct mıyncakla~ır ... 121. . . - Haydi bakalım somu, diye mU- inanmıyorum. Koldı ki Tevfik Fıkıet ugun op anıyor ar 
~~ko\'a, 17 (A.A.) - D. N. B.: MALÜMAT İnsafsızlıgm .bu der~cesı. hakıka : saaae etti. ! umumi karakteri ile bir mücadele ve Stokholm, 17 (A.A.) _ lsveç ha-

Şimal Memleketleri 
Devlet Reisleri 

ıt ~kiye Bilyük Elçisi ecnebi ga- Mof.;kova, 17 y~ .. A.) -: '.'Havas,,~ ten şaşılacak bı~ şeyd~r. Bız .umu~ı Fırsatı ganimet bilerek dedim ~i: 1 ı~~ılfı~ şaid ~~~anuşt..ı~. A~ı~k .gcnçlriciye .nazırı Sa~dle~, .şimal memlc· 
~~ere yaptığı beyanatta Türkiye ·.11irkiye Harıcıye Vekıh Saracog- Ha:bde Alman_}anın. ık~s~dıyat~ .u- - Ayrı ııyrı suallere ne hacet us- hgı hur, bcnlıgınc sahıb bır ıstıkba- , ketler1 devlet reıslermm yarın yapa. 
bu Ciye Vekili Şükrü Saracoğlunun lunun Anka raya dönüşü hükumetine zerınde. ynşıyan bır .~ul~k ı.mışız! tadım! .. Sız J<,ikret hakkındaki fikir-ı le tcııvik eden birçok şiirleri yanın- cakları toplantı arifesinde aşağıdaki 

. ~klanı Moskovadan hareket ede- şifahi iıahntta bulunmak kararından Halbukı Almanların Turkıycnın ka- renizi derli toplu olarak söylcyinb:. da "Hali'ıkun Amentüsü., ndcki ya- beyanatta bulunmuştur: 
~tıi ve Saracoğlu ile Molotof ara- ve .-ıyni zamanda, bugünkii hadiseler nını nasıl emdiklerini. yiyecek \'e i- O znmnıı, Mehıned Halid Bayrı, rım mısnıından başka aleyhine kul- "- Yarın burada toplruıacak olan 
~u!: 23 gündenberi cereyan edP.n içiııJe memleket haricinde daha u - çecekten ~aşlıyarak hem mad -

1

kelime kelime not ettirerek bana şun laııabileceğimiz bir delil de yoktur. dört de\·let re.isi, istiklallerini \'e bi
Old _kerelerin neticelendirilememiş zun müddet kalmayı muvafık gör - delere vesaırcye \'arıncı.~a. k~dar ?~ ları söyledi: Onun dahi, l•'ikrct ve neslinin yaşa- taraflıklarım muhafazaya azmetnıi~ 

uıunu söylemiştir. memesinden münbaistir. buld.ularsa nasıl alıp goUırdukl.~rın ı J "- Herhangi bir· şairin \'cya sa- dığı muzlim de\•irde, ne gibi saikler- olan şimal mcmlc.ketlerini temsil ede
hcnilz unutmamışızdır. Bunu gozle - natkarın olduğu gibi F'ikretin eserle- le Fikrctin dudaklarınd.ın düştüğü cekleı·dir. Sağlam bir a.ıı'nneye isli -

b Mı.l/ı"' B J d rile görenler, acısını <;<.'kenlcr hcniiz ı rini de yakmak bana gnrib görünü-
1 mcçhulümfü~dür. Sanatkiırı, ktimai nad eden bu hatb hareket yarınki 

q Q men U garistan an Türldyede büyük bir ekseriyettir. yor. Bu memleketin irfan seviyesi roliiniin blilünü ile de\•rinin şnrUarile konferansın tar-sin cdcceğfne eminim. 

P Gelen Yolcuların Türkiye süpürge tohumundan ek- eser yakmayı dcJ'il, bence eser yarat- mütaica ve mukayese etmelidir. Ko- Diğer devletlerle iyi geçinmek arzu· 
OTfİsinin ınekle yaşamağa çalıştığı sırada bü- mayı icab eder. Bu itibarla Fikretın lca Namık Kemalde de marazi bir muzu da teyid eyliyecektir.,. 

tün varlığile Almanyaya yardım c - eserlerinin yakılmasınn hiç tarafdar tek millet ve milliyet kelimesi bula- Finlancli)a Teklif Hazırlı)or 
Programı Anlattıkları diyordu. Türkiye maddi ve iktısadi değilim. mamızın sebebi Ü!'>ikardır. Fikretteıı Amstcrdam, 17 (A.A.) - Teleg 

llük bakımdan böyle fedakarlık ettiği gi- Bundan başka Fikret, Türk edebi- hep fey1.aldığımıza kaniim. Onu oku- raph gazetesinin HclsiııSkideki mu 
• rcş 17 (A.A.) - Rador ajan- (Ba~ tarafı 3 iindi ~ayfamızda) b" l"dl t · k d · ı 

ı bıtd· • ' ı, ev a arıııın emız anını a ım- yatına ve 'l'ürk diline hakikaten biz- yarak milliyetsiz olmuş bir Tiirk nen habirinc göre, Finlandiya Hariciyfı 
!.{ ı~yor: rimize Fransadan gelmişlerdir. zaladığı muahedennmeye sadakat na- met etmiş bir adamdır. Benim ka- 1 ci hatırla~ıyorum. ı:. Nezareti namına söz söylemeğc sa · 

lopıa.!111 rönessa~ ~ebhcsinin düikü Dlin şeh~imize bu heyetle beraber mınn bo! bol akıttı. Hem de Alman naatim şudm· ki: Fikret olmasaydı, Buna muliabil de Fikret mutlaka lahiyettar olan bir zat, gazetecilcrt 
qlldaktiısında partınm programı .hak-, gelen diğer yolcular ela en ziyade na- ce~lıelcmı.d~, 

1 
Alman topraklarını l "Eclebiyatı Cedide,. nnzmı belki de en büyiik milli şairimiıdir, diyen yok- aşağıdaki beynn~tta bulunmustur: 

he\t beyanname okunmuştuı · Bu d'kk ti · · lb d h. d" · mudafaa ıcm · tesekkül ed mezdi Onun için 14,ikrc- tur. O sadece modem düşiincclcr, "'C· ''- Ruslar bıze yapmış oldukları .rannam . h ti 1 ı zar:ı ı a ermı ce e en a ısenm . . . . . . . . . " , 
dır. enın esas 8 arı şun ar- ı . d k" • 1 1 ki Galıçya cebhesının kılıdı ve analı- te biz edebiyat tarihimizde iyi bir killer getirC'n. i~li bir Türk şairidir . ., tekliflere vereceğimiz cevab icin bir 

• 1 Bulgarıstnn a ı asken ıazır ı ar ta Tü" k k 1 · ·d· s · - _,, ' · · . · 
1 _ . • • ~ • .. . . . rı r .. UV\'Ct erı ı ı. aır unsuı - yer vermPğe kendimizi mecbur ad- 8G 11 00 müddet tesbıt etmem ıs oldukları gı-

eaıı . Devletı daımı olarak kralııı oldugunu soylemışlerdır. lardan murekkcb kuvvetlere• Alman detmeliyiz. Fikret cok büvük bir şn- F " k t" 1 bo bi bizim üzerimizde bir güna tnzyik 
sı.Yeti temşil eder. 1 Bu izahata nazaran, bilhassa Sof- yüksek erkfınıharbiyesi güvenemi - ir olmıyabilir. F~kat o~un sanat- 1 re 1 Seven er rç- de icra etrncmckt.cdİı'ler. 

,_lllizamvedisiplinüzcrinemü- ya istasyonunda trenlere yükletilmiş yordu. Tiirkler Çanakkalede mütte- karlığını inkar C'tmek de bence küf-ı larını ödemelidirler Bize gelince. pek yakında Mosko
~li . olan Rumen de\'leti Rumen mil- 100 tane tayyare görülmiiştür. Bu fiklerin karadan ve denizden en müt- ram nimettir. Sayın gazo..tcnizin bugun elime geçen va tarafından kabul edilebilecek tek 
~n İstiklal ve terakkisi için za • tayyarelerin üzerinde gamalı haç i- hiş hücumlarına göğüs gererken, Sır- Türk edebiyatı tarihinde Fikretin nw h ında Fıkretc heykel dcgıl butuıı liflerde bulunabileceğimizi ümid c -

dır bistan yolunun henüz kapalı bulun- seviyesine '-'etic:ememiR. \'.·üzlerce şair eserlerim yakm:ıı. IJzımdır> di~cn ).ızıyn diyoııız. Hükümet, Finlandiyanın bi-
3 şareti vardır. ,, "' -ı k t lzd d t... - Milli vakaı ve gurur hissinin ması hasebile, Almanyadan bize tek \'ardır. Bunların divanlarını yakmayı eı esı. g.un yer 'ererc gnzc en c neşre c taraflıbrı.111 temin için ic:ıb eden bü -

~\iy j Bundan başka yın· e Almaııyadan bha e y d b"l l d . . . . . . • . . ccğınızı o cuyunc:ı canım sıkılmıştı. Fakat .. db" 1 . l k es. • ce n ar ımı ı c yapı amıyor u. hıçbırımız habnmıza getırmcdıgımız sonra: Şımdıyc kadar kıymeti tam olarak tun le ır erı a aca tır.,, 
(l 

1 
- liududların ötesinde yaı:ııyan yeni gelen dört batarya ve ağır top Türkiye, .Mısır tarafından, ~ra~ halde, ne için Fikretin eserlerini ya- teb:ıruz ettlrllcınıycn Fıkrctin butun vasıf- Viluo l.Jhan)anın l\lerl.ezi Oluyor 

lltkJenltrin ve milli ekclliye~İerin yüklil bir tren tam techizath olarak t~rafın~an, nus hududlarıı:dan ı s~ı- kıyoruz? .. Sanırım ki bu sualin ceva- larıle cnıılandmlnrnsına vcsılc olacağımı.- Kaunas, 17 (A.A.) - Sovyet-I .. it-
ltlıtlcadde tı . laya ugrarken, Alman C'rkunıharbı · ı bını vermek, Fikretin eserlerini '-'ak- dan dolayı tcşckkurlerimı sunrnnyı oııcm- vanya paktı tasdik edildiöinden, ılıyet ra , bunların etnık mevcu- şimale doğru sevkedilmiıilcrdir. . . b k Al f . .. d "' li bir odcv blldım . . .. .. .o· 
ll'ıen lerinj inkişaf serbestisi ile Ru- ~?~ a: a n~ m~~ ;·~ erı g~;1 er- mak isteyenler iç1n oldukça müşkül- K muran Dcmırİn ne yazneağını bilme· Vılno schrı çarşam~ gıınu :ı--ıt\'anya 
ltb .. ı·devıctinin hayati çerçevesino 7 - lş mecburiyeti ve bu sure b 'b.etl ı.ze. yar !m e tık. .e clnl . ı:ıadntdür. Şairliğinden ve sanatkiırlığın • mck ,e kestirememekle beraber hntınma kıtaatı tarafından ışgal edılecek ve 

~ı. maddi refahın artınlması. z~. 1 •• er:nın çogu.nu~ ... ıyme erını e dan sarfınazar ederek Fikıetin doğ- ılk ı:elcn şey: Acaba Fıkrcliıı biltl.ın eser- Litvanynnın merkezi olacaktır. Zira 
. 5 - Ail . , S -- Yüksek zümrenin yetiştiril- gorduk · Sonra bız suluk oluyoruz ,.e nıdan doğruya şahsını bahis mevzuu Icrıni yaktırmak lstiyen uıttc dımngi bir Kaunas muvakkat olarak merkez bu 

"
11eler \• enm koru.n?1ası. Kalabalı._ Almanlar bizim kurbanımız. edersek; bu adamı yine tebcil etmek hastalık olmıı ın'>.. lunuvordu. Yahudi ve Leh ekalliyet-

l eraset d r t mesi ve ilerletilmesi. "' lllacak b vergı~ın en. mua u- Hitıer, bizlerin birer siilük oldu - mecburiyetinde kalırız. Fazilete inaıı- Duşlınmcdm daha ilkmcktcp sırnl::ınn- !eri hakkında iyi muamele edilecek-
t\!Jt!\ıı • .

1
una .mukabı~ bekarlarla ço- 9 - Milli tesanüd hissinin takvi· ğumuzu söyliyen ciimlesinin altın _ mıs kendince doğru bulduğu ahlak dıı sc\•c c\c czberlcmcğe başladığımız şi- tir. Büyük mektebleıin parçalanma-

~t. aı elerın \•ergılerl arttırıla - yesi. daki fıkrada Almanyanın Cihan Har- düsturlaıına bağlanmış bir adam an- ~~~;:n~ıız~~:.anH;:;.1,~;;~;1~.~~~:~~~11~~ sı, sosynl yardım ve yollann islahı 
6 _ :Fi . 10 - Devlet memuriyeti için cephe binde "çürümüş devletlerin kadavra- cak se\'ilmcye \'e sayılmıya layıktır. zat cFerda d n ılhaın alarak cBir te- gibi tedbirlerin müstacel mahiyette 
~kır hayalının takviyesi. azası olmak mecburiyeti. l~rı,. ile i.:tifak etmiş oldu~nu söy- Hnkiknt şudur ki: Ne tarafından ba- ceddud ~ır inkılab yapmak he,csınc ka- derpiş edileceği bildirilmektedir. 

1( Jıyerek Turkler hakkındakı hakare - ka k b k 1 F"k t b" . . . pılma"ın .. - • -. . . . . rsa a ·a ıın: ı ·re ızım ıçın . 
~ " 1 .h .k tinı ıtmam ctmıştır. b" 1 lt" ru· k k"" d w'ld" Şımdıye kadar Fıkretc \at.ansız dıycn- Bı"r adlAı hata a t 1 t A ır nyıne ır. r nnn ·or egı ır. 1 1 dil b , k ş · d 1 · 

gı Çı arın ı a Halbuki gazeteler Fühı·eriıı ellinci . . . . . er n ı osazına ıı ·tı. aır e ı dlr, oı-r ld .. ·· ·· ·· b n Al Bınaenaleyh kcndı ıçıııclC'n yet ışen yenlere de: Fıkrcti yalııız şairliği iı;ln de- Sanfrancisco, 17 (A.A.) - War
y~ onu~~u munas~ e 1 e. ~anyaya kıymetleri reddetmek istc•nıez. Bu ba- gil; bize §tır namı ıılunda dn olsn clu, o ren Billings, bundan bir müddet ev-y ki A 1 ıd 
gıden Turk hcyetıne, Hıtlerın Ata - kımdan Fikret §imdi\'e kadar Türk zamanın en hoş sesi ve hcy~canlı ifade ı 

1 
t hl' dll 

1 1 
k d 

aptı arı n aşı 1 
türke hayraıılığındru11 'I'iirk milletine memleketinde hilrmetİe anılmış oldu- olduğun::ı li::ıhıd yme blzlcr1ı> bize basit ve a ıye c. m ş 0 .an ar a a§ı 
muhabbetinden bahsettiğini yazmış. ğu ibi b . . .. dunıığlı diyecek ımlnekklde: Baban ''cya Tom ~fo?n.C'~ gıbl ta.hlı~e olu~muş · 
lardı. Bitler, yukarıki satırları yaz _ g undan sonra da yıne lıur agabeyiıı de blzıın kafamız.dandı, sen de bu tur. Her ıkısı 1916 senesınde bır bom-

/;' • metle aııılacakt.ır. I basıt knfalıırın hamurundan yuğıı.ıldun, b ta k 10 k d • · ··1·· ·· 
d - Tü" ki · 00· ı t ·r h a a ra a aı ınsanın o umune '"afl AT / LJ _J _J y ıgı ve r erı Ye e.zyı ve ta - Heykeli cliJdlmek bahsine gelince· derız. Bıze vııtıın &e\•glsinl, ıncdeniyeü, ah b b" t . ld kl d d 

'15_,. arı l•Orma flQaaen ilzde kir ettiği zaman Atatürk sağdı, Mil- Be~ce, Fikrctin heykeli zaten mev:ı\ak ,.c !Uzılcti, lnsnnlığı :;ıirleıi ile odu- sle e ı;:~ bbcvcdrmhış o u "~krı:ı aned"lo-

Fı 1• T.. k" ç·· ı · t• · · d 8 F . k" 1 . 1 k~-.:ııs· ayı mue apse m<W um ı -

l Ç k 
ı ur ıye um ıurıyc ı ınucızesı ta- cuddur. o heykel Türk edebiyatı ta- yur u. ız ı ,ı·etın .fı ·ır erın , ·""" ıni, • . . • • az ava ı ardık/arı Anlaşıldı rihte parlamıştı. Fakat ellinci senei rihine bıraktıö-ı isim ile eserl idir. ruhunu se\Crız. Bunları. da bize ş.ırlcri mışlerdı. Halbukı bu ~n~yetıe ala: 

eT . . . . -· " er sevdırdı. Fıkret ne fstenuşsc onlar olmus kaları olmayıp masum ıdilcr ve adli 
•• . de\nye tesıd edıldıgı sırada Alman- Bunlar varken tunç bir sütuna neden ve olmaktııdır. Onun kıymeti bızim naza- b" h ta k b l ı rdı 
~tı1t· yanın ve Hitler' b ı:: k b "ht· .. .. l ' ır a ya ur an o mue a . '-re ar komitesi dün Mıntaka Ti-ı tüccarlardan ,.. ~ .. . ın a;.-ı sı ışmış u - ı ıyaç goruyoruz an amıyorum ... nmızda namutenahllıge doğru yükselen bir 

p1~ tnUdUrlUğüııd to 1 k . sonnuştur. 1'.agıd tuc- lunuyordu. Yıne ateşe atılacak, Al - Bir nokta daha ilave edeyim: kıymet olmuitur. Onu cKöturum ve boş 
bir ÇOk ik- e ~ana~ ya- carl~rı b~lmuka~e son zamanlarda manya uğurunda ınahvedilccek bir Fikret, ne olursa olsun Fikreti ve- muhitinde nııınl unutabılirIZ> insanların omuzlırı U5tünde yükaeıır. 

lb.ftur. l<: • § ayetlen tetkik et - lmııt kagıd fabrıkaı:;ından pahalı fi- millet aranıyordu \'e bunun için yü- sile ec.l ek ·ı .· v Bence Fıkret butiln iaziletlerı ile 'atan Gençler bütun ümidi vatan ''~:~ı;'.z 
fet edil onute dün en ziyade tiki- yatlarla aldıkları malları eski stok- zümilze gillüyordu. Şaşmıyoruz çiln- h .. er onun a~ e::;ı.n~ ' '.e. çocugu- severliğin tım alidır. nu timsali yakmak 
Ca l'rlekte olan klğıd ve ç· . t• l ·1 ka tı d kJ ., na ucum etmek hıç bırımızın hakkı istiycne Ffkretin ;iıırlerinden ivi l·evabı ne ..................................... . 
1t/e~aneıeri . . . ıvı ı - arı e rıi, rı ı annı. ve ~tı§l~da kil Filhrerin ağzından işitiyoruz ki değildir. "Aşiyan., bir ecnebi mües- reden bulayım· ~ Onden kopn fakat yine dıkkatle he 

tıd.ilerı·ı sahıblennı toplı,yarak bunlan tefrık edemedıklerı şeklınde gayeye erişmek için her vasıta mec:.. t 
1 

• 1 izi 
H- ı> 6 görn .. mn .. V"' b dd J ba bJ :; seseye 88 1 ıyormu•, veya "Haluk,, Ş mdl yabancı bir göz bu nazlı çehreye b 1 b I 
-"'l Ql • .._ "'9 ,. U ma e e zı · l d ' d ı ~ Tıkıbe yol u an u yanı maz muak 
fit ağustos . • ce~a ~rw vermış er ır. ru ur· Amerikada calışıyormuş, gibi sözler Allah esirgesin ktbln 
~~·~asını k 1:; e.vvelki :_ıyatiarla Komıte kagıd tticcarlarının bu mü Jt'akat Türkler 1914. deki merdlik- bence bir dedikodudan ileriye geçe- Kem bir nazari• baksa tahammül Şcrmendci itabı keılıraak yazık .. 
'~ lg etnıi§ ven ~ne katı surette talealannı gayrikafi görerek bu mev lerinin, sadakatlerinin, fedakarlık - mez. eder main? Kamuran Demirin ynzılannı okuduktan. 
lı ~ece.· e Y e 50 hatti yüzde zua büyük ehemmiyet vcrmf§ ve ka- larınm Hitler tarafından nasıl te • B . d d"k d 1 . ~·~·;~~·····~·~~~~~·; ····~·;;···;;·····~·~~~~·1·~; ıu sonra da ynı.ıcağını. Fıkreti se\eıılerin bu 
,~ kifıd ınde ihtikara tesadüf edi- ğıdcılann bugünden itibaren derlıal 18.kki edildiğini biliyorlar. ··t u 1nevı ~ tı .k0 1~ arıdn ısbee g~zedte fırs.ıtı kaçınnamnlan ve Fikrctc olan borç· 
"oı1a .... :·: satıtlanıuıı +(- -.....1. •• • su un arına ın 1 a ı sa ece nı e- makberi 

~&l&Cl&Q meeru 'I.~ depolaıuı teftiş etmeğe karar ver- lluseym Cahid YAq,1N gıW•ı kıymet b"l h Tü. k"" ••t ~ Razı olur muau11 tap tutsun ıu ıerıeri. l:ırını odcmelcrı liıı.ımdır. ae .....ı.......L.ı- aynldı""" . . , ı en er r u, mu ee~- lb 
...._,.,.. a•Dl mıftır. [!] Mein Kcımpf, s. 66~. sir etse gerektir • ., E et h•Y'" o neııkber o ptıanei vakur Saygılaı ıınl .. 

t<.udıl birer mia.ıll vatandır, vatan gayyur Kony;aı ljqrelmen Emin Demir 
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Yazan l Sellin Nüzhet Gerçek 

Çalgıh Kahveler. 
-s-

Kahvede HP-rkes Yaş Sırasile Rei-
•• 

•in Elini Oper Ve Yine Yaş Sırasi-
Birbirlerini Tebrik Ederlerdi 

- Onlar, beni dizliyemezler bile .. -·········· 
- Bak göreceksiniz yarın. 

••• 
ili ~Plan; hakikaten akşam yemeği· 
ele lca ve olamesa yedi. Ve erken· 

n Yattı .\ . 
kııd tnavutoğlu da, yatsı namazını 
~o ıktan sonra, yatağına çekilmişti. 
tıh~ boğaz olan ağası usuletle söyle· 

.rordu: 
·- A ~ mu? gam, kaptanın halini gördün ... 
- Ne olacak? 

di - Herif, dağları ben yarattım, 
Yoı--.. 

- Oln.b·1· 1 ır ... 
!ıa;- l(cnclisini bu akşamdan yarına 

ırlıyor .. 

t-eş"";:. Yaman adam, bakalım namı gü
"o.!Ck ? ..• 

hi!;r A.rna ağam, şu herife haddini ... 

- Deli misin sen? .. Durup durur
ken hiç t neboluda meydana çıkıp 

gürf>şilir mi?. 
- Ne olur ağam? .. 
- Sonra, veliahd hazretleri işitir-

se ne der?. 
- Ne diyecek ağam; belki daha 

ziyade memnun olur .. 

- Hiç zannetmem .. tanınmamış a
lel~de insanlarla güreş tutmak bize 
yakışır mı'? .. Herif bizi güreşe davet 
etmiş bulunmuyor ki.. 

- E amma, bu birkaç vilayetin 
başpehlivanı imiş .. 

- Ne olursa olsun? .. Bize ne? 
- Ağam, doğru söylüyorı:ıunuz .. 

fakı:ı.l; ben 1:1izin yerinizde olmuş ol
saydım, vallahi bu herifin dersini 
''eı ir .. guı urunu kırardım .. 

- lyi ki, }Jehlivan :yaradılmo.mış
sın ? •. Bir pohliva.:ıın en büyük mezi
reti mütevazı olmaktır .. 

- Affedersiniz ai?am. e.hr sizi ya-

f'ENI ~ABAD 

Galib Ef gani 
Hakkında Yeni 
ithamlar 

·H ı SULTAM AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH OLDU? 

No: 73 

kinen tanınmış bir adam olmuş ol
saydım mutlaka kapt anda n korktu· 
ğunuza hükmederdim .. 

-- Olabilır ya, pehlivanlıktır bu ... 
Birçok kereler zor oyunu bozar. 

- Ağam, bu kaide sizin için deği.1 
- Kaidelerin istisnası olmaz.. bu, 

böyledir. 
- Öyle olmu& olsaydı, efendimiz 

sizi yenmesi lazımdı.. 

- ~en, efendimizle güreş yaptığı
mızı nereden biliyorsun? 

- Hiç bilmez miyiz? .• 
- Na.Rll ? .• 

YAZAN : M. Sami KARAYEL 

Bu söz üzerine ağanın dili tutul
muştu. Cahil adam her nasılsa. ağ

zından bır şeycikler kaçırmıştı. 

Fakat, tamirı güç bir ifşaattı. Kıv
ranmağa başladı. Büyük bir hata yap 
tığının farkında idi. 
Sarayı hümayunda olan bitenler 

daima kaJbde taşınır ve ağızdan çık
mazdı. Halbuki, bu, ağa mahrem es
rar olan şeyleri ha.ricde konuşuyoı·

du. 

Arnavutoğlu, saray adetlerini çok 
çabuk kavı-amış bir adam sıfatile 
k.Qilarmı çattı, 

Sahife :5 

Ve, ağaya hitaben: Ve, boynunu bükerek şunlan söy-
- Söylesene, sen bunu nereden i- ledi: 

şittin ve nasıl biliyorsun? - Ağam; kusurumu affet .. ben, şu 

İşin kötüye vardığını anlıyan ağa, 
yalvarır bir ifade ile: 

- Pehlivanım; nasılsa ağzımdan 

kaçtı. Hem de bir yabancıya değil, 

bir saray hendesi olan size ... 

kaptanın gururunu ve palavrasını 

kırmak için söyledim .. sonra, Kasta

monulu pehlivanları mağlfıb ettiği 

için bana dokundu. Malum ya, siz de 
Kastamonulusunuz .. 

- Ne de olsa, bu suretle konuş 
- Sen, bilmiyor musun ki, bütün mağa salahiyettar değilsin? 

mahrem olan ve hatta olmıyan şey-
ler sarayın dört duvarı arasında ka
lır? 

- Evet ağam! .. 
- E, nasıl oluyor da böyle konu-

şabiliyorsun? .. Ben değil, isterse ka
rın ve anan olsun, nasıl söyliyebilir

. ? 
sın ... 

Za valh adam kıvranmağ·a başla -
mıştı. Kendisini zultimden kurtarmak 
ıçin, pehlivanın hissiyatına dokun -
mı:ı k lfızım~eldiğini anladı. 

- Bir daha ağzından böyle boşbo· 
ğazlık ettiğini duymıyacağım. 

- Başüstüne ağam .. 
- Her önüne gelen adamla güre~ 

olmaz oğlum .. benim haysiyetim yok ., mu .. 

- Affediniz pehlivanını .. 

- Ne yapayım, Anadolu ayranın 
kabardı da bu sebeble ı:;öylemislim" 

CDe,·aım , ·ar) 
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Asllz!~~'!!~ !~!•rabı T ra~ya~a Ha~ancılık G.:::~:ke~disine atfe:::T:::.~.~~~:~ir::~R ~ 
- Prenscı:;in yakutunu bana ve- kraliçe olamamıştı. Çünkü birkaç Jnkışaf Edıyor ::z;:~;~c::~ydı, Mehmed her hal- istem:~~~~s~~e~Y~a~~a:ı:e~: 

riniz... el silah atıldıktan E40nra sadık ben- Takdir, gurur, hiddet, bütün bun- - Zaten başka bir mevkii size fi 
Hizmetçi mahfazayı uzattJ.. deganıru ölümden kurtarmak üzere lar, siyah koyu gözlerde bfrdenbire recek kim? 

Mösyö Doremingar mahfazanın beyaz bayrak çekerek te8lim. olmuş- Bu v,ı "'o .. ı'\ll•r• 100 ,,..an• Damı.zlık parlamıştı. Bununla beraber hiçbir Hale, bir saattenberi hırsından 00 
içiDden çıkardığı yüzüğü parmakla tu. lşte hepsi bu kadardı. ı l A ı .T ~ ~ ı j ~ lakırdı söylemedi ve her 7.a.mankin - ğulacak gibiydi. Şimdi bu sözleri, bet 
rmı silerek taktı. Son;a birkaç kere Mösyö Doremingar bir daha yakut O l L den daha soğuk bir tavır takındı. sabah temiz kıyafeti, terbiyeli tavt' 
elini çevirdi, taşı parlatarak aydın-ıyüzüğünü bulamadı. o yüzük bir Boğa a ğıtı acate Hale, şimdi, arkasına ve etrafına ile mütemadiyen sinirlerine do~n~ 
lığa tuttu. Baktı, baktı ... Sonra şap- takım işler için kullanılmışti. Dar bakmadan atını döı·tnala koşturu - şoförüne açıkça söylemekle, içını 
'kasını bastonunu Rldı çıktı. bir sokaktaki kilçük evinden pek na· yordu. Nihayet Büyükdereden Bcnd- küyor ve rahatlık hissediyordu. 

Yine her zamanki gibi çok sevdiği dir dı~arı çıkıyordu. Meyus idi. Ar - lere giden şoseye, oradan da dar yol- Mehmed, bir şoför, yani kendi iO" 
sazan habklarını seyre gidiyordu. tık büsbütün fakir ve sefil olmuljtu. lara saptı. Bir müddet daha atinı förü idi. Para ile çalıştırdığı bir a · 

Mösyö Doremingar elbisesinin ren- Onun bütün ı:;erveti ellerine güzel • koşturduktan sonra durdu. Bulundu- Jaınla ayni müsavi şekilde yürün1eY1 
gi kadar karanlık ruhlu, sade ve liği veren o yüzüktü. ğu yer ağaçların seyrekl~tiği ufak ve dolaşmayı nasıl kabul etmiş, b:ı 
kederli bir adamcağızdı. Yalnız onun Felaket haberini ilk duyduğu gün bir çayırdı. Her taraf sessizdi. Yal- . den~ceye kadar nasıl düşmüştü? 
ihtiyarlığına rağmen elleri genç ve yine her zamanki gibi yumurtasını ruz ilkbahar güneşinin ı::;ıttığı kuş -ı Mehmed, sapsarı kesilmişti. Bef 
güzel kalmıştı. O da bu ellerile öyle yedi, şarabını içti ve gezmeğe çıktı. ların cıvıltıları geliyordu. Yerlcı·, n- ninin içinde sanki bir fırtına esiY?': 
iftihar ediyordu ki... Ellerinin güzel- O gün hava rüzgarlı idi. Bir müd- " ğaçlar, yemyeşildi. j <lu. Gı;-nç kız bu sözleri o derece .~ç. 
liğini gösterebilmek için ince par- ,det şehrin !';Okaklarında dolaştı. O- Hale, etrafına fazla bakmadı n~ ten gelen bir hırs ve huşunetle SOY 
nıaklarile burnunu kulaklarını ok - muzları daha çökük ve hali daha me- birkaç adım geride duran Mehmede !emişli ki, ~oför, ne yapacağını şa · 
cıamak fırsatını ikide bir hiç kaçır- yus idi. Ellerinde eldiven vardı. Onu dönerek kısaca: sırmıştı: O, Halenin bu tavıındaft 
'li' • • •ı 
mıyordu. görenler: _ Neredeyiz? diye sordu. artık hoslanılınıyan bir hizmctçıJ 

O vaktile pek çok muvaffakiyetleı - Vay diye mu ıldanıyorlardı. Bu- Adamcağızın bilmediğini i~aret el kapı dıııarı eder gibi.. kendisini yoUS 
kazanmış güzel ellerine hayran idi. gün nesi var .. nesi deği~ .. Eldi • I mesi üzerine ::söylendi: uıak içın lıir bahane aradığını zan · 

Eski saray elbiselerinin dantelle- ven ... A ! .. Eldiven giyor. Üç aydan- - Siz ne biçim adamsınız'? Hi«bir netti. 
rini düzeltmeğe arışını~ ince zarif beri ortalarda yoktu. şey bilmiyorsunuz! Halbuki ben Sa- Bir kdime söylemeden, genç JoZ'l 

parmaklarından birini daima çok kıy· Eski dostlarından büsbütün ay - rıyere, sulara gitmek niyetinde idim. yaıııntlan uzaklaşıp gitmesine yat'U 
metli olan bu yakut yüzük süsler.. rılamamıştı. Havuzun bacına otur- Yolları biliyorsunuz di'-•e Bcntllere yacak bir sebeb bulmak için düşünd .., Boğa büyütme çirtliklert · .ı laf İşte bu yakut onun bütün sern::•ti du. Amma her zamanki gibi bu defa doğru bir gezinti yapıp oradan da Sa , .e etrafına baktı. Her taraf ağaç · 
mazisi ve gururıı idi... yanına yem almamıştı. Edirne 16 (Hususi) - Dört beş 100 tane damızlık boğanın bu sene rıyere döncrektim. la kapalı idi. Haleyi bu koruluk \"t 

Şimdi gayet az bir para ile ya~ı- Yalnız bir saat kadar balıkları sey- senedenberi hayvancılık sahasında 1 de köylere tevzi edilmek emri al8.ka.- _ Akhmzdan ge('.cnleri nasıl bi - sessizlik içinde yalnız bırakamazdı· 
yordu. Her gün aldığı gıda üç yu- retti. alınmakta olan esaslı tedbirler her dar makamlara verilmiştir. Bu su- leyim küçiik hanım? Etrafınıza ,.c Nihayet dayananııyarıı.k: 
murta bir sürahi şarab ve bir kac Balıklar onu tammışlardı. Onun yıl biraz daha semeresini arttırmak· ' retle bütün örnek köylerin damızlık arkanıza bakmadan dosdoğru gitti - - Bugün yanınızdan ayrılanıa • 
pastadan ibareL Fakat o en büyük oturduğu yere doğru yürüyorlar ve tadır. 1 kadroları tamamlanmış olacaktır. ğinizi göri.ince ve bu dar yollara da mak mecburiyetindeyim. Iı'akat siı.e 
ziyafetler, en şahane eğlenceler için toplanıyorlardı. Fakat Mösyö Dore- Düzgün bir plan ve program altın- Gelecek senenin damızlıkları için de sapınca. evvelden buralara geldiğini- son defa refakat ettiğimi anlamışsa· 
bile bu yüzüğünü satamıyo:du. minganın elleri oynamıyordu ve git- da yürütülen ve devletin geniş ölçü- danalar şimdiden veterinerler tara- zi ve yolu bildiğinizi sanmıştım. .. nızuır. . 

Ne zaman Fontenbl~a hır davette gide bahklarm da ziyaretleri sey- de yardımını gören bu hareketler, fınd ha van yetiştirici köylerde _ Ne dP. olsa, bana bir şeyler soy- - Oh, okadar istiyorsanız, bell! 
bulunsa o daima ellenle oynar, par- rekleşmeğc ve dağılmağa başladılar. tesis edilen boğa büyütme çiftlikleri, . ~n y k b 

1 1 
ıemeliydiniz! Hem benimle alay et- bırakıp gidebilirsiniz, yolumu pekil• 

d d H k . k seçılıp damgalanaea ve un ar u aş . -· . k· ı- k b . maklarını çıtır atır ı. er esın, en- Aradan uzun bir müddet daha inekhaneler, aşım durakları, aygır .. .. . . - · . . . 1 meyin. Nereye gittıgımı pe a a es· bula ilirım. 
di ellerine baktığını görmekten fev- geçmişti. Ortada onu kimse görmü- depoları ve köy boğalıkları gibi mo- ~uyut~e çı.ftlıgıne getırtı~ecek.tı~. Bu 1 tiriyordunuz ,.c yolu kaybedince de - Yanınızda bnlunmağa mecbıır 
kali.de memnun oluyordu. Kadınlar yordu. Bir sabah odasında kapısını dern müesseselerden hız alarak Trak ışlere şundıye k~daı· oJdu~u ~1~1 bu~ kar~ıma geçip gülmek istiyordunuz olduğunu söylemiştim. bugünlük e"1 

· · • 1 f tı dan sonrn da Zıraat Vekaletinın dı- . · d b 1 d - b·ı · r de • onun ıçm. . . . kırarak içeri girdikleri vakit onu ya- ı yanın her tara mı sarmış r. galıba. rinız e u un ugumu ı mıyo 
- Mös~ö Dore~ıogar .~~~~:.dır. Fa tağının fü;tünde salon kostümlerile Öğrendiğime göre devlet boğa bil- rektiflcri dahilinde devam edılecek- Genç kızın haşin ve hiddetli sözle- ğiliın. . -

kat ne guzel ellerı ve yuzugu var! uzanmış buldular. yütme çiftliği ile İnanlı deposundan tir. ri şoföriin <'anını sıktı. - Demek yarın emrımde bulun 

derlerdi. .. .. . . ·- · Evet o keder ve ıztırabından öl - - Alı. mfü;aııde edin kü~ük ha - , mıyaca.csı~uz? • it 
O bu duşuncelerı bıldigındcn dola- .. f" Art k k J lib S M •• d J • M f nım derli. Eğer yolu ben size göster- ı Bu suah, Ha e daha yumuşak b 

yı daima bahtiyar ve mes'ud idi. lmuş~~·d·· 1 
dne. ra ırula n gad tgle- İzmitte ıtma uca e esı uva . miş .olsaydım şimdiki vaziyetten mU ta.\·ırla sormuştu. Zira hiddeti bir ~ • • ccegın en, ne e ıusan rın os u- · · . . 

- d · t • k l tı k ı• N • } v d• t.evellid mesu!iyeti iizerime alırdım. dcnbire gcçmıştı. .. l kl . d b" . d gun an emnıyc ı a mış .. f t 1 etıce er er ı b di r k t ıröı Onun tat 1 ZC\' enn en tn e _ . a ıye Fakat ma<lem kı ben size tabiim, ba- Mchmcd, Ce\'a verme , a a ~ 
parktaki havuzun kenarına gidip U~?ıgı ~er~e ~en~. bembeyaz- na bir şey söylenıeğe hakkınız yok. lcrinden canının sıkıldığı belli idı. 
balıklara ekmel; ufağı atmaktı. Bun- dı, cıddı çehı esı •. ~ucudu ~atılaşmış- _ Tabii bövle olataktı ! Bunu söy Ehemmiyetsiz bir hadisenin sebeb 
dan dolayı her akş:ım sazan balıkia~ tı. v~. oı.~u cllcı ım ceblerınde saklı- Altı ay zarfında elli bin kişi muayene edilmiş !emek için ne. 7.ıı.ınandanberi bir fır- olduğu hiddetlenmelerde görüldiiğU. 
nnı seyre geliyordu. O parçaları su- yor gordüler. 8841 hasta bulunmuştur. sat beklediğinizi biliyordum. üzere, şimdi Galib beyin kızı A.sabl 

d t f d ································--······ ve 1 r kl· ya atarken bu suretle e e ra ın :ı Mehmoo, Mğukkanlılığını muha - bozulmu!J, gözlerinden yaş ar ış 
dolaşanlara uzun parmaklarile ya- Kayakçı/ara v·l:1 t' ~ ~ırlıkları devam etmektedir. BU fa.?;:tya t'alısarak: racak bir vaziyette idi. .•. 
kut yüzüğünü göstermiş oluyordu. İzmit, 16 (Hususi) - 1 /j.ye ımız _ N~ sÖvleml'k istediğinizi anlı - Bununla beraber hakaret eylcdıg~ 
Bu yüzük halkası üzerjnde bir yıldız Mu"ı.de cevrcsini istila eden bataklıklar, sıt- yük bayramı:-ı 1,;ok güzel ve renkli ol- yamtyonım.- dedi. adama, ruhundaki bu mücadeley• 
p-vıldarken, içi rahat ve memnun- ~a mücadele te~kilatmın faal çalış- masına azami dikkat ve gayret sar- · _ Fakat ben siiylediklcrimi anlı- göstermemek maksadile kendini toP-
d _ _ __ malan ile birer birer. kurutulmakta fedilınektedir. 

1 
d 

1
•

1 
d .. .. k . t d"<Ti bir' 

u... yorum y:ı. bu kflfi. a ı ve a.cay gorunme ıs e ıt:ı • • • Uludağa ilk kar dün ve kurutulan bataklıklar, topraksız LlG MAÇLARI _ Ö'yle ise bana izah erlin. tavırla: 
Kazimir Perye ölmüştü. köylüye tevzi edılnıektedir. Eskiden Lig ma~larına bu hafla da devam -Haldnnızda düı,ündüklerimi mu- - Şu aşağıdaki patikayı takib c· 
~ı··ıtu··n fırkalar hali faaliyette idi- yag"" d ı İzmit ve etrafında sıtma nisbeti yüz- edilmiştir. Bıriııci maç Gölcük ile Ka- . . . ., d"rsek soseye çıkabilfr miviz acaba? 
,_ hakkak öğrenmek mı ıstıyorsunıız. " - . .ı 

le •. Düşes Düberıi bir defa daha Burs:ı, 16 (Hususi) - Evvelki gün de 28 oldLtğ11 halde, bugi~, d~v~m~ ğıch;ro~ arnsı~ıda ol?u. Gö~cük takı - - 8öylcyin rica ederim. dedi. Deminden etrafıma hiç bakm:ı· 
Vandeyi .• eyccana get.rınek istiyor- Uludağın zirvesine ilk kar yağmıştır. ve program~ı .?i.~ c~~ıı;~1a 1 e yuz e mı . - ~ sayı 1 e galıb gcldı: _ Oh, is tihza ile karışık terbiyeli ınıştım. Halbuki, kaç yol değistir • 
du. Zirve kal"la t.nmamcn öı tü!miıştür. ya kadar diışurulmuştur. . 1kıncı maç ldmanyurdu ıle Hereke tavrınızla bana karşı gelmeyiniz. Ha ' ik, Allah bilir. 

Bu haberleri Mösyö Doremingar • Ötedcnberi "sıtmalık.. diye anıla- takımları arasındaydı. İdmanyurdu liniz çok giiliin<;. İyi bir elbisenin kıy - Bir bakalım. 
duyunca kalbi sevinçle çarpmıştı. Koyunlara çıçelt a~ı~ı gelen İzmitte, artık bu menhus has- O - 2 rakibini yendi. metinizi yükı-;elteceğini mi sanıyor - Hale, atını patikaya doğru ~evirdi 
Çünkü o eski bir asilzade idi. Bursa, 15 <Hususi) - l\fuc;tafa talıktan 7.erre kadar eser kalmamış ı YENt GELEN GÖÇMENLER dunuz? Yeleğin ize \'e bu yeni ceke- \'C yola koyuldu. Mehmcıl, hemen lta· 

Yava§ yavaş kaybettiği eski dosl- l'~emalpaşa kazasının Kavaklı köyün gibidiı·. Vilayette başlıyan bataklık Kocaeli mıntakaı.;ına yeniden 550 tinize rağmen yine arkada kalacak- rckel etmedi, Gene kız oldukça uzıal<· 
tarını buluyord•ı. Onlara sık sL1< mck- de 234.°9 koyuna. Tepecik köyünde kurutma ameliyeleri ise devam et- hane göçmen gelmiştir. Yeni vatan- sınız. Zira bunun için para alıyorsu· ıaştıktau sonradır~ ki o da atını ileri 
tup ;·azıyor ve ccvablarını alıyordu. 3144 koyuna, Dunımbcy köyiinde mektedir. Pek az bir 7.amanda. büt.ün daşlarımız vilayetin muhtelif yerle- ıJÜrdü. f DctJtıml 

1
.arJ 

Yalnız bir şey canını sıkıyordu. Bu 236 l koyuna c;içck af]ısı yapılmıştır. vilayetin sıtmadan tamamen halas 
1 
rine iskan edilmeğe .~aşlamıştır. nuz. .-::;::::::: 

sıkıntı dü!)mıle birleşerek ihtilalcilere Vilayet baytar baf?lnüdüı ii Kemal ve olacağı muhakkaktır. . . j Yurda kavuşan goçmenlere sıcak I . I li1 
karşı harbedcbilccek kuvvetin arttk baytnr müdtirü Ncooli bu aşı ile ya- Şehrimiz fntma mücadele teşkılatı bir muhabbet gösterilmiş ve her tür- l_G ENE ft Al CEMİ l TANER N 8 URSA O AK İ TE f T Ş l ER 1 1 
kendisinde kalmadığından ileri gcli- kından alakadar olmakta ve bizzat nın mart 93!> ayından eylül 939 a},- lü istirahatleri temin edilmiştir. İlk ~ 
yordu. baslarında bulunmaktadırlar. nın on be!';ine kadar yaptığı çalışma- 1 90 hanelik kafile, Adapazarı, Saparı-

Bugün pora ile de mukavemet, mu . - --· __ lar rakamlarla tesbıt edilmiştir. ca ve Karasuya gönderilmiştir. J · -_; ...... _..,'T:"":'-..-~~..,.~~m 
avenet etmesi mümkün demekti. Bin Buna nazaran, 6 ay içinde 50836 --- ·--------Konya zUrraın• ziraat · 1 TU k ı ı · franklık varidatından başka parası kişi muayene edilmiş 8841 kişı ıas- r yo J gaze eaı ne9-
kalmaı.ııf{t1. o işte böyle bir ye·s bankası para c anıl yc;r ta bulunmuş, bunlar tedaviye alına- rty•t mUllUrlU§U 
ve üınidsizlik içinde iken bir gün ona Konya, 15 (Hususi) - Konya köy rak dalakları kfü:iiltülmeğe başlan - Gazetemizin İzmit ve havalisi mu-
Lir ziya.,.etçi geldi. lerinde bu se.ne mahsul bol \'e bcıe - mıstır. Köylerde y<'ni hastalığa tesa- habiri arkadaşımız Yakub Körfezli 

Bu adum dü~es tarafından gönde- kctli olmadığından köylü s· ıkıntı diif edilmemiş. eskilerin ledavilerile Marmara gazetesinden ayrılmış ve 
rilmişti. Adamın ilk mukaddc:ı1~in çekmekteydi. Ziraat Bankası buna. meşa-ul o!unmu~lur. Bu arada 23984 Türkyolu gazetesinde neşriyat mil
den sonra birdenbire sözünü kesti: karşı bir tedbir almak i<:in köylüye kişiı~in kanı muayene ve 14.72 müs- dürlüğünü deruhde etmiştir. Eski ve 

_ Heyhat! dedi. Asaletrneab ar· yardıma karar vermiş ve kredi aç - b('t kan bulunmuştur. 280 kilo kinin, kıymetli bir gazeteci olan arkadaşı-
lık ata bincnıiyecck bir yaşta olduğu- mıştır. Bu vaziyetten köylüler bU · 781 aclet kinin ampulü, 37518 tatlı ki- mı,.; "Türk Yolu,, ga7.etesini vilayet 
mu bilmiyorlar mı '? yük memrıımiyPl duymuşlardır. nin tc\'Zi cuilmiş, 4 ton mazot, 83 kilo gazeteleri içinde cidden güzel bir 

-- Şu bald~ ata binmeyi bir tarafa Bursa ·bele diyeni teftlt Paris yeşili ilfıcı Lirikinti suların i- tarzda neşr ve idare etmeğe başla-
bırakahm. Dfü;es memleketi kurtar- edUdl ıalesincle kullanılmıstır. mı.;tır. 
mak için sedık bendelerinin her tür- Bursa 16 <Hususi) _Mülkiye mli- Muhtelif köylt..,rcle 23 kilometre u- Tr•kJ•lla barekeUI 
ıu muavenetini kabul ediyor. · d zunlugwunda Y"nidcn kanallar açılmış, vag""' murl"!llır f ettişi Bay Hıfzı Ege bir nıt.i.d etten-

1 
• 

lt-Iö~yö Dorcıningar elldile başını beri belediyemizi teftiş etmekte idi 38 kilometre kanal, 2 kilometre dere. Edirne, 15 (Hususi) - Son haf-
tutarak mırıldandı: .. .. öğrendiğime göre Hıfzı Ege teftişle- 17 kilometre hark tcmizlelilmiıstir. talar içinde Trakyanın her tarafı-

- Artık bu .. y1~?tadn sonra dovuş~- rini bitirmiş ve layihaları yazmıştır. 7,103,000 metre murabbaı sıtmalık na bol ve bereketli yağmurlar düş - ·den Te1'hh·esi Umum Müdürii Genera1 Cemil Tan~.r Vaü lle berat. · 
· ~porcuları tefti5 ederken rnem. Başka _tur .u e muav~nete ~ı.ç Tcftış· liyilıalannı alakadar şube mü- bataklık kurutulmuştur. .. b .. . b .... k b. 

bir surette hıç bır şeye malık değı- iürlerine vermiştir. Ad.apa7.armdaki Gökçeören batak- ~a~ş \:e to~:': ~:~:°:aal~;~ti ~~a: Bursa, l6 (Hususi) _ Pazar gü-ı geçid resmi yapmışlardır. Bunu nıii 
lim... _ , _ lığı da km utulınuş, bu bataklıkta 10 t 

1 
nü Atatürk stadyomu sabahdan ak- teakib bazı müsabakalar yaptJınıŞ 

F k t b. d b" t "tr . l - d ' b' mış ı ·. nıJ Diyordu. a a ır en ıre ı e- kılonıetre uzun uguıı a muaZ?.am ır şama kadar büyük bir spor hareke- ve bu müsabakalara birçok spor .... 
d. "O ·li yuz·· ·u·g·u··nu g·· Trakvada lhtlt<arl• k 1 1 Bu sene geçen yıllardan çok fazla 

0 
d 

1
. . . . k . ı· B dan bir ı. ,, nu sevgı or- ~ ana açı mışur. . . . tedb" 1 1 tı A tine sahne oldu. Saat 1 a va ımız ıştıra etmıa ır. un sonra. 

mü~t\i ve parmnğmdan çıkararak mUcadele Hendek kasabasının Üçponalar e~ıl~ek ıçı~ı t ~ ı;. er 8:tınmışh rd. f Y Refik Koraltan ile beden terbiyesi araya toplanan sporcular t!Vvelii valf 
· d d - ld y·· ·· w·· · ' "t Ed" 15 ('LJ ~) T k k" ·1 " t u abb' lık "aha "ıceuı, yer Us ıgı, araşı "no u • a- · ... ycrıu en ogru u. uzugu zıyar.., - ırne, l usıısı - ra ·ya ınev ıınuc <> me re m r a .. - ~ . o . . . .. .. . 1 d' ktörü general Cemil Tahir miz Refik Koraltan sonra da Gen" 

l · ··a·· l'· -·· d ı t• · · • b tak! k t ri b d sulye, soya, rapıs gıbı koylunün son gene ıre çiye uzattı: ınınta ca tıcaret. mu ur ug-un c i ı ı- yı ıstı la eden a ı a .} ne u ev _ . 
1 

k bil .. kl.. 
1 

· raı Tanerle bir konuşma yapmtşlnr-
-- Bundan başka bir şeye malik karla mücadele için bir komisyon te- rede kurutulmuştur. Burada.ki Dinsiz yıllarda cok tuttugu maddelenn ço - T~ner ~tada ge. ere . yun. up en dır 

değilim. Madam La Düşes Kraliçe şek.kül etmiş ve çalışmalarına ba.sla- bs.U!klığı da kurutulacaktır. Etüdleri ğalmfünna da ayrıca yer verilmiştir. bırer bırer teftış etmışlerdir. Gene- · . . . . . ge· 
olduktrn sonı·a bana beş bin frank mıştır. Komisyon, piyasa vaziyetini yapılmaktadır. öğrendiğime göre, susam ziraati bu ral sporeu genç~eri~ ayrı ayrı e~e~ini Gençlerımız. gerek valın~ızı~.~:riııl 
verebilir değil mi? dedi. tedkik etmekte ve ihtikar yoluna sa- CÜ.MHURİYET BAYRAM! sene en iyi dereceyi bulmuştur. Kış- sıkmış ve kendllerınden spor bılgıle- rekse generalın kıymeth 80 

• • • panlann şiddetle cezalandırılmaları HAZIRLIKLARI lık ve yazlık ziraate \1lanlı bir suret- ri hakkında. fikirlerini almıtt~r. Bu içten gelea. alk~larla kat"Şılanııl.uı • 
Fakat h~ytı.t• Kücük la D1iees için esaslı kararlar almaktadır. Şehrimizde cümhuriyet bayramı te devam edilecektir. teftişten sonra bijtiin klüpler sıra ile lardır. 
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[ Askerlik İlanları 

""R""A··o·v·a·· ÖKSlJRUK ŞURlJB 
'i'~JU:Vnu-

ÇARŞAMBA: 18 10 939 
12,30 Program ve memleket saat 

ayarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berlcrı 12,50 Türk miiziği ''Pl.,, 
13,ô0-J4,1)0 Müzik "KUçük orkcstra
Şef: Nncip A!jkın,, 1 - Suppe - Hafif 
süvari alayı komik opernımun uvcr
türU, 2 - F'ranz Lehar - Çocuk prens 
opcretjndcn potpuri, 3 - Chopin -
Noktürno, No. 2, '1 - \'ittorio Giulia
ni - Yalnız ı:;ana "Serenad,,. 

"Sirop Pectoral,, 
Eski ··e yeni hiit füı öksiarükleri ge-

~irir, hale;aın söktürUr , hron~lan 

t~ınizl<'r, nezle ,.e gripten korur, gö-

~üsleri zuyıf olanlara bilhas~a ~;\anı 

tav!iiycJ ir. 

ez 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keseı 

le.ahında günde 3 kaşe alma.hilir. 

Atölye ittihazına elverişli 350/ 400 metre murabbaı vüs'atinde ku
r u ve açık bir binanın zemin katını (kabilse birinci katile beraber) 
ve beş sene için kiralamak ist iyorum. Mevcud fabrikalarda kıs
men de kiralanabilir. AlB.kadarların (Fabrika.) rumuzile 342 posta 
kut usu adresine yazmaları. 

. . ' ~· ;'- . . . . , . . -· 

GÖZ HEKiMi 
Dr. Nuri Fehmi 

İstanbul Belediyesi karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 

Sultan.alım.et S üncü Sulh Hn"''~ 
Hakimliğinden: 

·ıı Davacı Mehmed Levend ve!<• 
avukat Ahmed N ur Tolun ta · 
rafından tst. Gedikpaşada ffıı : 
marn caddesinde Neviye soıcıı~ 
No. 13 de Evantiya ~·e Erdolt' 
siya -Maı-iku- Yorgi Yo,·akiill \'e 
saire a leyhlerine 39/983 No. hı dosf~ 
ile açı lan izalei şüyu davasının yıı· 
pılmnkta olan muhakemesinde hW:e 
darlıırdan olup ikametgahları buluıl~ 
mıyan İstavri kızı Marya ve Anas 
tas oğlu Bodos ve Sava oğlu Apo.5 

•tola taleb dairesinde 20 gün n1iiO 
\ detle il;lncn teblig:.ıt icrasına ve. rtı11 
i hakcmenin de J O J 1 939 tarihİ11t 

Baş, Diş ağrıl.a~ını, ROllA:TİZlU~ -sancıl arını, SİNiR rahalsızhkları~ı mü:-;adif cuma giiııü saat 11 e talil<'' 
DE RIL<\l... geçınr. GRİP, ~EZLF~ ve SOGUK ALGINLI(UNA karşı mu- na mahkemece kc.rhr veı1'!miş otdü' 

essir ilaçtır· ğundan . ye\•liı ve mkti mezkürd'l 
İcabında günde 1 - 3 ka~e alınır. Hel' eczanede bulunur. lbizzat veya bilYckalc hazır bulunul· 

1 madığı takdirde gıyab('n hüküm "c 
18.00 Program, 18,05 ~Iemlckct sa

at ayan, ajans ve meteoroloji haber
leri, 18,25 Türk miiziği, Çalanlar : 
l<'a!1ire Fersan, Refik Fersan, Ce\'dct 

t NGtIJZ KANZiJK ECZANESi 

&~yo~lu - istanhul l ~-~=~-~========~================kararvuil~~i~~n ~b~ ~~ İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: nur. ___ ___.,. 

Ça~a.V~ilic.1-0kuyan:SailiH~ ~m~~~·~-~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ se~. 1 - Rast pc!irevi, 2 - Ar:f bq· ıiİ ... --- -- - -
R:ı.st; şarkı: "F:tnelcr giLlemılj,. 3-

1 Şükriı - P..ast ~arkı: "Uyıı«am göğ- nhısa· rlar lJ. Mu .. du .. rıu··g"" uundcn •• 
süne koysam., 4 - Arlf bey - Rast 
~ar~: ''Nihnnfiln dic~den,, 5 - R~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fik F'erı:>a n - Mahur şarkı: "Dün yine 
günümüz., 6 - Kemal Emin - Ma -
~ur şark1: "İki gözüm sensiz .. ': -
Mahur saz senı:.ıi::ıi. 2 - Okı:yan: Safi
ye Tok:ıy. 1 - Cevdet Çağla - Ke -
maıı taksimi, 2 - Biınen Şen - Bes
tenigar şarkı: "Her zaman serde ha
vayı zülfü canan eser,, 3 - l shak 
Varan - Bestenigar şarkı : "Gönül sa 
na çoktan bende,. 4 - Udi Mehmed
Hüzzam şaı·kı: "Aqma m a~amam 
aöyliycmem çünkü derinde.,. 3 - Oku 

C 1NS1 

Rondel Kukurt 
Asit Sıtrik 
Ar.ıl Tartarik 
tyot 
r'osior Biıımoııyı.ık 
Nt.1va:- aııimttl aıııpal 

Bojole 
Verjenay 
Alkolozutris 

Mlk. 

5!10 Kg. 
950 > 
65() > 

70 .. 
l:iO > 
50 > 
32 Şişe 

150 > 
65 > 
80 > 

Eksiltmenin şekli gi.in saat 

Par.arlık 

> 
> 

> 
> ) 
> ) 

20/X/9.l9 
> 

> 

15 
ı5,30 

16 
21/X/939 10 

> 11 

12 

yan: Mustafa Çağlar, 1 - Udi Ah - 1- Şaı·tnamelerı mucibince yukı>rda cins ve miktarı yazılı «10> kalem şarap ma-
med - Kaıcığar ~arkı: "Beni bigô.ne yası ve eczası pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

.. ) . ) Romone ronti 

mi sandın,, 2 - Leon Hanciyan - ıı _ Alım şekılleri, muhummcn be<lelleri, muvakka t temın:ıUarı eksıltme glin 
l{arcığar lürkü: "B:lmcm ki safa ne- ve saatleri hiz.alarıııda gösterilmiştir. 
şe bu ömrü.:ı. neresinde,. 3 -- Halk III - Pazarlık Kııbata:;;t::ı Levazım ve Mübayaat şubedndeki alım koınisyonun-
türküsü: "Sı< l:>ahtan kalktım. ·1 - da yapıl3caktır. 
Halk tErküsii: ·'Demirciler der.:dr dö IV - Şar!ııameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilil'. 
ver,.. 19,25 Kcnuştnc.\ "Dış politika V - tstcklılcrin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlcr,le % 7,fı güvenme pa-
ha<lis0!eri .. 19,4'.) Ti.:rk müziği "Fa- ı·alr.rile birlıkte nıc1kur komisyon& r,elıncıeri. oı8076-. 
ml heyeti,, 20,20 Temsil, 20,50 Ko - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nuşma "Hu ·talık post? kutusu,. 21,10 [ 
Müzik "Riy; .. 52ticümhur bandosu - 1s· b J B 1 d. • Ila"' nl ':::1111 Şef: İhr,an Künçer,, J - M. At;: .Mu- tan . U C C JfCSJ ~ 
ha.cır maı·şı, 2 - Saffet: B::ı.le zı:ybek, 
~ - Vic-to1· '~adeglia: Rapsodi Oryan- M P 
tal, 11 • L. Mayeur: Saksafon _ı\lto i- 2:! ·~·eşrinıevvel 939 tarıhindcn itibaren şehir dahili~dc çıkn.rılac!lk 
~in kin~er soloSl•, 5 - Massenet : l'knıeğe mahsus un tıpinin vasıfları :ışağıda r,fü.•i..eı ilmiştir. 
Sccnes Aısaciennes: a) Dimanc:heı Yüzde on beş sert Ye yiizde seksen beş yu .ıu;ak buğdHy halitasm-
Matin. b) Au Cab~ret, c) Sous les elan ~·apı1acak 600 rand;.1.an unun . · 
Tılleuls, ct) Diınanche Soir, 22,00 1. - Azami rutub•t < ~ 13 gram, 
A-ıünıleket saat ayarı, aians habeı le- ı 2. - Elastik kanı gluten asga d < {; 10 grnm, 
ri, ziıaat, esham ve ta'ıviltıt, kıım - J. - Hamı:ziyet "Hamızı l:ibrit he::;abılc,, Binde beş grnm, 
biyo - ukut borsası ' fiyat., 22,20 4. - Selh.iloz azami binde 4.5, _ 
Serbest Slnt. 22,30 Müzik "Cazband- 5. - KUi azami '~ 1,15 gra~. 
Pi.., 23,25-23,30 Yaıınki program ve 6. - Çavdar nisbcti '1· 10 gram, 
kapaımı. 7. - R:ıyihasında gayri tabiilik, ekşilik, acılık bulunmıyacak, 
- -- --- 8. - İhtiva ettiği nisbetkri yukarıda tcsbit edilen çavdar unundan 

lfaik Ov•rcti başka diğer hububat unlari!e fik, kd,ramuk, l\Telnmpir, Delice unıı ve em-
E•ı ak~am 9 da $!ili yabancı unlar ve toburıları mevaddı turabiye ve piiskül deniJm cc-

ZIR Dl'JLİLER samı müte~ayyire ve ecııel::iye ve börek gibi haşarat katiyeıı hlllunmı -
:ı'.'az:ın : Yusuf· Süriıd yacak, 

Yak:n.::a: 

Müteahhidin, taahhüdünü yapam::ımasınd:ın dolayı zararı n:ım ve hesabına ol- Ç k H ı ' · 
mak uzere Pendik P. T. T. Merkez binası tamirat ve tadılat i;:;i, açık eksiltmeye ko- ,..-- OCU 8ı<lffiJ -
nutnıuştur. jl Dr. Ahmet Akkoyunlll 

Eksiltme 1/11/939 c;ar~aınba saat 15 de B. Postahane binası birinci katta P.T.'l'. 'a;•sim - Talimhane Palas No. 4 
müdürlügü odasında alım satını komisyonunda yapılacaktır. Pazardan maatl:.ı Jwr ~üu 

Keşif bedeli ( 1490) lirıı ( 44) kuruş, nıuvukkat teminat (112) liradır . 15 üm sonr;t 'I'elefon: 40127 
Taltbleriıı ke~if ve şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 

üzere çalı.şnw gunlerinde mezkur müdürHik idari kalem lc\'azıın kısmına, eksiltme İstanbul Asli~·e altıncı 
gününden en az 8 gün evvel en az ( ıooo) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ma hkemesinden> 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Lstunbul \'İlayetinden alınmış ehli
yet ve 939 .yılına aid Ticaret Odası vesikası \'e muvakkat teminat nrnkbuı.larile bir-
lıkte ck.siHnıe günü ı·e saatinde komisyona müracaatları. «8356> , 

T. iŞ BANKASI 
1939 Kücük Carı Hesablar ikramiye Planı 

' 
32,000 Lira Mükif at 

Kura keşide tarihleri : l Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylfil, 1 İkinciteşrin 

- ikramiye er -· 
1 Adet 2000 liralık 2,000 lira 
5 " 

1000 
" 

5,000 
" 8 " 500 " 4,000 
" 16 

" 
250 

" 
4,000 

" 60 ,, ıco " 6,000 
" 95 " 

so " 4,750 
" 250 " 25 " 6,250 
" 

435 32,000 
T. /ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 

oln•az, aynı zanumda ialiftinı~i de denemiş olursunuz. 

Mü<ldci: Makbule: Kasını rnBa Ç8~ 
danlık sokak 16 No. da. 

Müddeialeyh· .tbıahim. KadıltM 
Acıbadem caddesi (5 ) numaralı J<:ılt 
ramanın evinde. 

Müddei Makbule tarafından miid' 
deialeyh İbrahim a leyhine aç1ııı11 

·e~ i boşanma da Yasına ait arzuhal sı.:ı t 
1 t i m ilddeialeyhe tebliğ edilmek uzere 
1 yazılı adresine gönderilmişse de nıll~ 

1 
maileyh in mezkur ikam<'tgahını ter. 

ı ile semti meçhule gittiğ: .ıin b~y:ıı1 1 ' 
l ıe iade k.ılınması üzerine Hulwl: ı.J' 

1 

sulü muhakemeler i kanum:nun .ı 4lı 
142, 143 ve 183 üncü matldcleriı\~ 

1 tevfikan iade kıimaıı dava aı zu tırı 
ı ile tahkikat güni.inii gösterir da,·cl.l' 
1 • 
ye varaka~ının mahkeme divn ııhıı.11 

sine asılmasına ve ~37 2822 numn1 

da kayıtlı i9bu d;waya müddcialeY' 
·ıı" 

1 lı in (] 5) ~ün içinde C'evn p \'<.'rmesı •. 
karar veı·ilmil1 ve bermucibi knı·• 1 

arzuhal ile da\·ctiye nırakası 111ııll' 
~p keme <'livanhaııcsinL: :ısılmış olma 

1 
mumailevh lbrahimin vukatırla ya~11 

mUddct ;,aı fım.lu da'i <ı;·a C('\·ab vere-

! 
rck tahkikat için ta~ hı kılınan 2~ 
11 939 çarijamba günii saat (10) d~ 
mahkememizde lınzır buluıımnsı ,·e· 

1 yn kanuni bir vekil o·öndennesi Jti ; 
. • . o ;;,,.c(C 

zumu tcblıg yerıne geçmek ...,.. 
ilan olunur. 

Kadınların l1..3ğeııdiP;i 
Yazan : ,.,ı. Yesari 

9. - "6,, No. lı elekte- bc.kiyye bıra1mnyacak, "8,, No. Iı elekte ba
kiyye terkolabilir. Bu unların çuvalları:ıa •·tstanbul Birinci nevi ekmek
lik unu,, ibareshti hari sa~am muka~sdan yapılmq bir clikcl ko~ııı-ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~~ 
yaca k surette bağlanmı~ bulunacaktır. "~•fl7 ., . 
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