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ariciye Vekilimiz Moskovadan Ayrıldı 
TURK - RUS MÜNASEBETLERi Almanlar Taarruza 
MüZakerelerin inkıtaı Türk -Sovyet H a z 1 r 1 a n 1 y o r 1 a r 

Dostluk Münasebetlerinin Çemberlay n Yeni Vaziyet 
Hakkında izahat Verdi 

~ 

Bozulduğuna Delalet Etmez 

TORK - RUS f 
MOZAKEREL.ERi 

MoskO\'a, 18 (A.A.) - Tass bil -

d•ı:;,:;~~:ye H•ri<iye vekili Şükru sa- "Hitler Royal Oak,,ı 
ra~oğlu, refakatinde Harı~i~e Veka- batıranları tebrr k ettı• 
letı Genel Sekreter muavını Cevad l 1 
Açıkalın, Birinci Daire Reisi Feri - Parıs, 18 (A.A.) - "Havas,, 
dun Cemal Erkin ve Hususi Kalem 1 Evvclisi gUn cebhenin iki geniş 
Direktörü Zeki Polar olduğu halde bölgesinde yapılan iki kuvvetli taar
dün saat l8,10 da Moskovadan hare- ruzun daha geniş harekata mukad. 
ket etmiştir. 1 dime olduğu anlaşılmaktadır. Alman 

---· -~---------

taza.n: 

U ç hafta Moskovada 
CMt . Türk Hariciye Vekili Sara -

111-fı u ıle Sovyetler hükumeti ara -,::,a. ~arşılıklı bir yardım misakı 
iti.~ ıçın cereyan eden müzakerelerin 
1lir1t bet surette neticelenmesi bekle -
--~en birdenbire, müzakerelerin 
~~~Vada devamına imkan görüle
"'- lgi ~~beri geldi. Anadolu ajansı
ltıı teblıgıne göre, Sovyet dosUarı 
de tın son dakıkada yeni teklifler 
~o l'rneynn etmeğe kalkmaları Mos . 
l'a.~a rrıüzakerelerinin akamete uğ -
"-asın~ sebebiyet vermiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili, istasyon- ı ıar cebheye takviye kıtaatı ve mal • 
F/Bı~#aıı.:- da Sovyet Hariciy~ Halk Komiseri I zeme sevkediyorlar. 

muavinleri Potemkın ve Dekanozov, Havanın fenalığına rağmen baş -
Moskova Sovyet ikinci reisi lsnov, kumandanlığa malumat vermek üze. 
Hariciye Halk Komiserliği genel sek re üç gündenberi mütemadi bir suret 
reter muavini Sobolev, Hariciye Halk te uçmakta olan bava rasıdları Ren ,,. .... -"' 

Saracoğlu ( Sunu 3 iin<'ii sayfamızda ) mıntakasında şose ve demiryollan • 

------------~ ı üzerinden bir çok kafilelerin gcçmekg -

Resmi Tebliğ 
' te olduğunu bildirmişlerdir. Bu ka-

filelerin Alman taarruzunu beslemek 
için mi olduğunu, yoksa diğer bölge
lere doğru sevkiyat mı mevzuu bah-

1 

solduğunu söylemeğe henüz imkan _ 
yoktur. 

• [Soau 7 nci sayfamızda) Fıaasrz askerleri bir bücumda 

Mo. lrnrn, 18 (A.A.) - ladei ziyaret İ(,'İn Sovyetler Birliğine 
gelmi~ olan Türkiye Hari<•iye \'ekili B. Saracoğlunnn Mosko\'ada 
ikameti, Sovyetler Birliği ile Türkiye Ciimhuriyeti müııasehetle.ri 
hakkında Türk hiikumeti \ 'e Sovyetler Birliği hiikumeti mümes...,.il
leri arasında derin fikir teatisine \'esile teşkil eylemi~tir. San1imi bir 
han içinde devam edt•n hu fi!rlr teatisi, Sovyetler Birliği Ue Tiir!i:iye 
arasındaki dostluk miinasebetlerinin değiş~ \'aslını \'e iki hlilrii
metin sulhii idame bahsindeki müşterek arzulannr bir kere daha 
teyid eylemiştir. iki lıUkfımet ~ürasını teshit etmişlerdir ki Sovyet- 1 
ler Birliğini ''e Tiirkiye Ciimhuriyetini alakadar eden meselelerin 
birlikte tetkiki ic;in istilihalde de teması muhafaza e~·lemr: ~ayam 

""""'""'""'.,.,...,..,,.,...,...,..,.."""""'.l"Vooooocvvvv~""'""'""'""'~""""""...,..,...,..,'VVVV'"'VVVVVVVVVVVVV""' 

G. 
arzudur. 

Ve Wavel 
Geldiler ltıi kdedılmek istenen Türk - Rus 

kacSa.lunın neticesiz kalmasından çı
fiJ/k ınüna hakkında biraz sarih bır ------·---------------------• 
lih.ıt ~d~nebilmc){' için meselenin ta--~VVV'v~~ 
'.l'u Çe~ını hatırlamnlr~ydalı olabilir. 
<la t~Ye ·ile S6vy«:~l' Bh9~i arasın
iııl.~ arauenızin i1'1, Bı_Umnlarla Bo· 
~1 arın herhangi· \iiT ~~~.üze kar
~lle fnasuniyetıni 'tcm1n .@~bir an -
;,ıirrrıa Yapılması Iikri :.öıaiiıtça eski -
~j.~Yani aylarca cvı.·ele ai<İ bir me
.. ~lt-. o zamanı~. ~ngiltcre ve 
~'ı.:ı~. ~evletleni, ·Ru2ya ve Türkiye 
llıt:'f tlıUif akain.ı'.ıJUşündükleri za
tor bU fikri esas itibarile münasih 
ltı.ııs~ 'l'Urk Cumhuriyeti aym itilafa 
ltrrı~anın da girmesi tezini müdafaa 
'ıtı~' ~arb!ı ve şarklı dostları ar:ı
tirın b~r ittisal rabıtası vücude ge-

Weygand 
Ankaraya 

İngiliz, Fransız Kumandanları 
Tayyare Meydanında Büyük 

Merasimle· Karşılandılar 

S ek ıstcmişti. 
tt~e~~Yetler Birliği ile Türk Cümhu· 
tiinı 1 arasındaki dostluğun ta ilk 
titt:t'den başlıyarak bu güne kadar 
"etı' Çe artan bir samimiyet ve kuv
bir e ~evam etmesi arada ayrıca hiç 
<le :,'1sak ve muahedename ile teyi
~le ihtiyaç göstermiyecek bir 
hırti ~~~ iştirakinin ve noktainazar 
cletil~~nın mevcudiyetine kuvvetli bir 
~ile~~· İşte Türkiyenin garb demok 
~etı ~le yapacağı anlaşmada Sov . 
~r ~ir.~iğini de beraber. görmek 
~ rn~ böyle dostluk ve iyı komşu
~i i ~nasebetıerinin tabii bir neti -

c dı. 
~:~b demokrasilerile Sovyetler a

a Moskovada uzun müddet de-

Rlieeyln Oahid Y ALÇlN 

~eni Nasıl Kestiler? 
·~•n : Zeynel Beelm 

SUN 
B•tlnclde s ......... _ 

llltan Aziz 

Zaruri Bir Cevab ! 
''Yeni Sabah,, ı Jurnal 
Edenlere Mukabele Ankara, 18 (A.A..) - Bugün saat 16.40 da İngiliz 

Biiyük Millet Mecli- Şark Ordmıu komutam Orgeneral Wavel ve maiyyeti ve 
saat 16.50 de l<'ramtız Şark Ordusu Komutanı Orgf'.ne

sının zabıtlarından ral Weygand ' 'e ma.iyyeti tayyarelerle şehrimize gf'I· 

öğreniyoruz ki Zeke- ' mi~ler ve Tiirk, lngiliz, Fransız bayraklarile donatılnırş 

lannr çalmış ve bir bölük asker ihtinım resmini ifa ey· 

lemi~tir. Misafirin ~aat 17 den itfüaren Genel Kumıay 
BaŞkam Mareşal Fevzi ('akmak'ı, Genel Kurmay lkim~i 
Ba.~kanr Orgeneral Asını Gündüz'ü, Milli lUüdafaa Ve
kili General Nad Tınaz'ı ziyaret etmişler ve Ankl\l'a 

Millet Mecliıti ta-
rafmdaa layık ol
duğu muameleye 
tvptlaa ZekPriya 

budur 

• .., • , olan De\'let Ha \'&yollan meydanında ayrı ayrı Gen.-J 
rıya, bayragımızı ın- 1 Kurmay lkiııd Başkanı Orgenf'ral Asun Gündüz, An
kar etmi ve meç- kara Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Gökçe, 

Ş Ankara Merkez Komutanı Albay Demir, Genel Kurmay-
hul askere küfretmiş dan Binbaı,ı Aziz Ulusan , .e mihmandarlan ile İngiliz 
bir kimsedir Fransız Bü)·ük "El~ileri erkim \'e ata.,'lemiliterleri tara

fmdan karşılanmışlardır. 
Muzika İngiliz, Türk \'e Fransız, Türk milli marş-

\'ali \'C Beledİ)'e Reisine kart bırakmışlardır. Bu ziya
retler Orgeneral Asım Giindüz, l\liUi Müdafaa Vekili 

Naci Tınaz tarafından bizzat ve diğer ze\at tarafrndaı 
kart bırakmak suretile iade edilmi~tir. 

Misafirler 21 Blrinciteşrine kadar Ankarada kala· 
raklardır. Yann saat 10 da Genel Kurmay tema.-;l&rın:ı 
ba..5lanacaktır. 

İngiliz Ve Fransız 
Bankaları 

Tüccarların konşimento
larını kabul edecekler 

Dün Esrarengiz Efganinin 
Muhakemesine Devam Edildi 

Şehrimizde şubeleri bulunan bazı 

Her memlekette, sık sık eşine tesa - İngiliz ve Fransız bankalan lngilte
düf edilen bu şekilde edebi ve içtimai re ve Fransa ile iş yapacak olan tüc
münakaşalar, münakaşaya mevzu 1 carlanmızın konşimentolarını kabul 
teşkil eden kimsenin hakiki hUviye- edeceklerini bildirmişlerdir. Bu ban
tinİll meydana ~kması ve tarihte iş- kalar icabettiği takdirde tüccarları· 
gal ettiği mevkiin teyini bakımından mıza avans olarak tediyatta da bulu-

Yemenlinin Avukatları, İddia 
Edilen Eski Marifetler İcin Maru-

• 
rıı Zaman Def'inde Bulundular 

---·~---
kıymetli ve istifadeli neticeler verir. nacaklardır. Perapalas oteli sahibi Misbah ta- ederek Perapalas otelinde kendisin· 

Asıl menua girmeden evvel, Tev- rafından Yemenli Galib Efgani aley- den hadden fazla para istendiğini, 
fik Fikret anketine şimdiye kadar Araba Vapuru hine açılan dolandırıcılık davasına bunun bir nevi ihtikiir olduğunu söy. 

On beş gün kadar oluyor ki ortaya l verilen cevabları tasnif ve hulasa e- Asliye Sekizinci ceza mahkemesinde ledi ve Belediye şube mlidürü sıfa· 
bir Tevfik Fikret hadisesi çıkmış bu- d~lim: Marmarada Yelkenle dün öğleden sonra devam edildi. tile vaziyetle alakadar olmamı iste-
lunuyor. Şairin "Aşiyan,. adını ver- Bir kısım münevverler, Fikreti yük Şahid olarak çağırılan Beyoğlu di. 
miş olduğu evinin kolej tarafından sek bir şair ve büyük bir vatanper - Yürüdü kaymakamı Ahmed Kin dinlendi ve Misbahı çağırttım ve görüştüm 

Nasıl Pehlivan Oldu? 
'.. • inci Sayfada 

satın alınmağa teşebbüsü vesilesile ver addediyorlar ve böyle yüksek bir şunları söyledi: Galib Ef ganinin, otelde, prensler6 

1 
ortaya çıkan hadise, şair Tevfik Fik- şahsiyetin heykelinin bile dikilme - Şirketi Hayriyenin 26 numaralı _ Eylulün ilk günlerindeydi. Ga- mll.hsus olan dört daireyi işgal etti-
retin şahsiyeti etrafında bir müna - sini tavsiye ediyorlar. araba vapuru Marmaradan 1stanbu-

' sonu 3 unci.ide, t lib Efgani kaymakamhğa müracaat (So11u '7 oci sayfamızda) , 
kaşaya yol açrn11 bulunmaktadır. (8onu a üncüde) 
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VAHiDETTiN """' 
Yugoslav-Alman tica-

ret muahedesinin 
No.: 80 • Yazmn : M. SIFIR Altının Kıymeti M ekte b Tali m at na m e 1 e r 1 n de neticesi ·ıııd" 

Mecit Efen dinin lngiliz Zırhlısınal Tekrar Yükseliyor I vugosıavya iıe Almanya ·"!~.ıeıı· 
Binmesi Dedikodu Uyandırmıştı . .. . o eğ i ş i k 1 i k ya p ı I m 1 yaca k F::~:~cl::~~~e:: E~ 

. . ... . . .. . Fıyatlarınyukselmesınde dar Yugoslav mehafili l•.ah eyı ... ,. 
Fakat, o ane kadar ışıtmedıgı, ve- nı sısle ortecektir. sarrafların tesiri B LJ t k. AT • t Maarif ve bu lıususda. yapılan tetkikat, ne. 

liahd °M<'du E-.Iendinin İngiliz amira- Yabancı y~~başı •. o s:ece hanedan •• •• •• U nUSUS Q l J.YeŞTlya l ilnin bu ~arıirle istediği büyük y~rdı 
ıini ziyareti haberi, Damad Paşayı arasına da guzcl hır nifak tohumu goruluyor M"dü H D.. T k •b Etf • mı ehle edemediğini g(istenni~tır· 
fena halde kuşkulandırmış, hatta te- saçmıştı. Bilhassa, Damad. Paşayı, Bir müddcttenberi yavaş yavaş U TU Un l e %1 . f l"ilhakilrn, müzakerelerin es~' 
laşlaı.dırmıştı. Damad Paşa, Mecid iddiasına adeta inand_ırmı_ştı. düşerek 14 liraya kadar inen altın Dün çıkan iki sabah gazetesinde Öğleden sonralaı:ı .bır b~çu~ saat- Almanya _ Yugoslavya arasında ış~ 
efendiyi hiç sevmezdi. Muhtelif vesi- Halbuki, ~ gece v~.lıahdı 0 zır~lı~a fiyatları son iki gün zarfında t~krar lstanbul orta mekteb ve liseleri_n~e lik mütalea. saa.tle~ının ver~lı olma- yen Clearing'in normal olar.ık tanıi. 
leler bulur, Vahidettine daima onu gerçekten bır tesa~uf ~vke~ışti. yükselmeğe başlamış ve 15.30 - 161 tatbik edilen yeni tedrisat sistemının dığı noktasına gelınce yaytıgımız ~t mi te kil eylemektedir. Fa.kat bu o.il 
cekiştirirdi. Hünkarın, o sisli gece- Keyfiyetin yanlış bır tefsıre u~tı~- liraya kadar fırlamıştır. üzerinde tetkikler yapıldığı ve bu - kikler neticesinde ·nırdıgımız netı - lasmanm e aslan Berlin için, arı~ 
de Veliahdla bir kaç saat başbaşa maması için de, o, ertesi s~bah ~ad~- j Gayritabii bir surette ve hi~. scbeb ı nun değiştirilmesi etrafında bir cere- celer bu iddianın aksinin doğru ol- ccıiıcmiyecek kadar Iıafl{tir. l\leSC~ 
kalma.ıı, Damad Paı;a;' esasen kı_s- seyHelefonla_ b~•mabe~cı Lütfa Sı: yok. iken altın _fi,vauarının yuksel • yan olduğu yazılm~ta idL . duğu kanaatini vennektedir. Ah1UU1lann im lıarb \'aziyctind~ :;:. 
kandırnııştı. Hele, hi.inkarın bu mu- mavı Beye bıldırmış, a~nca padışa mcsındc Çarşııçı sarraflarının ~a İddiaya göre bugun tatbık edılen 1 Talebe bu mütalea. saatlerinde ga-ı lmbat ve sebze nokta.sından do)d '• 
la.katın vuknu ve mevzuu hakkında ha da münasib bir zaman ve surette büyük rol oynadığı müşahe.d~ e~ıl- 1 sabah saat 8 de derse başlamak ve yet uslu ot uı·makta ve derslerine ça- Jarı ihtiyacın bir lusmmı Yugos~ıı'. 
keıı~i0;.,. hiç bir şey söylcnıem":"in~ arzını rica e~işU. . lmektedir. I_'a~a~ızın .kıymetını du : öğleden sonraları yapılan mütal~~~~ı'ı lışmaktadırlar. yadan •·ide et mel< lstedilderl nı•1~:;'. 
çok tutuımuştu. Veliahdın amırah Fakat, Vahıdettin bu haber:ın ba_ş- şüren bu _hadıse ıle alakadar m~kam , bir çok cihetlerden mahzurlu gorul- .. 

1 
tl . . t 

1 
be için çok du. Ve bu yeni anla5maya kadaı t 

gı"zlice zi'-·aıet etmesini, iyi bir dedi- mabeynci Lutfi Simavi Beye verıl- lar ciddi surette alfıkadar olmn.ga ka- mcktedir ve Vckti.lct bu mahzurlar . ~fudtal~ sldaa - erınınh kak~aktır senevi 400 bin ton lmilar ııuJJlıbllu·· 
J taf · · d k l b 1 ş yüre- · 1 d" .. . . - k ıstı a e ı o ugu mu a · t . . _ i J1l kodu mevzuu bulmuş, bu hususta - mesmı e pe mana 

1 
umu • rar vermış er ır. uzerinde ıcab eden tadılatı yapma . . 

1 1 
ihraç ccliliyorclu. şte, şımdı ~en • 

siFt almak için yaptığı kompleman- ğine kapkara bir şüphe dolmuştu. O Sebebsiz olarak ellerindeki paraları üzere tetkikler yapmaktadır. Mckteblcrdc. taınımıııe ça ış~ an zakereler neticesinde bu ihracat ~n la~;. vtizbaşıyı 'coştıınnuştu. gtinden sonra, veli ahdi de büsbütün albna tahvil etmek isti yenler hak - Sabahları saat 8 de derse başla • maske mesel esme ~· ~:ıs eden ay 1 n )'arıya inmektedir. 
K ' . uz·· bası diline doladı"ı bu gözüne bir sivri diken olmuştu. kında şiddetli tedbirler alınacaktır. mak yUzünden bir çok talebenin der- TeYfık Kut dcmıştır kı. 1 Dig'rer taraftan canh hayvan jtı,r:ı" unıaz Y -; ' • b •• b D d p n vvvv " E l d · nh ettiğimiz 00ibi ·ı et· ıi aret meşelesini, bıldiği gibi an- Yabancı yuz aşı, ama aşan~ 1 1 se yetişemedikleri ''e öğleden sonra- - vve ce e _ız. . . o un 1 catı, aşağı ~ ukarı a) ni seyri takı > • 

. ytm., d"lecrg~i gı"bi tefsirlere uğrat- konağından gerçekten muzaffer bır BELED YEDE: ki mtitalealarda gürültü olduğu söy- bu kanun mesclesıdır. Bız kanun mcktedir. Yugoslavvanın senede ib 
a 

1

'!i• 

1 

ı d ·· ·ıe çık C - h l lA gelen ~ nın ştı Ve ihayet: kuman an gurur ve sururu ı .. - Atatürk köprüsü Üm- lenmektedir. bize emrettigi usus arı azım. ırnc cyliycc"ği lOO hin baş hay\'n fi mı • n , d . ti Başta pa- mıştı. Çünkü, saraya sokulmak uze.. Dün bu hususta salihiyettar bir ehemmiyetle tatbik ediyoruz. B>rkaç si,;ıdi 80 bine indirileceği de wsri 
. - Paşa. P~--~:.~ş ~ hane- re gaza bulayıp bıraktığı kundağın, huriyet bayramında şahsiyet olması itibarile ~a:ırif mü- kişinin muztar vaziyette kalm'.ş ol • ::.ıilmlştir. dişah~azrc e bu .. iki teşebbüs ve Danıad Paşa_ tarafından tutuşturula· j halka açılacak j dürü Tevfik Kut'la temas ettik. Ken- ması meselesi başka ve ayrı hır mc· Almanynra mütc,·cccihen ihroÇ .... ~":.: an~~:İikclı:' kanıısındadır. cağından eının bulunuyo~, ~umu~- yay'.1 .. .. .. "n resmi kllşa- disi bi.ze vaziyet hakkında gayet sa- sele<lir. Bu vaziyet içinde bulunanlar dilecek l<e~ste, maden cevheri ı:ıııı 

B Y b" . , hatta en mühimmi, I fakiyetinden dolayı sınsı smsı gulu- 1 Atat~:k koprusunu d •apıl- rih beyanat vererek dedi ki: için bir kolaylık düşünüleceği tabu - maddelerin de miktarı eski anJaŞnt• 
unun ırı "l:e d ••• dınm Cümhunyet bayramın a ) if" . d b t tb"k . . . ıacaı<· 

M t f K al Paşa ve taraftarları- yor u. 1 ıc ü açıl- - Maar ımız e u sene a 1 o- dır.,, larda tasrih e<lılen mıktarda o ' . 
us ~. a eçen~kre esaslaşan gizli te- Üçüncü Kafkas fırkası kumandanı ması kararlaştın mıştır. "kop; edi lunmağa başlıyan si~tem etrafında Diğer taraftan bizim alakadar me tır Ilalbuki Almanya, bilhassa ilk nın gun g ~ Hal"d be Ardahandan hareket et - dıktan sonra tamamen ı ma l . t t l d . ' rl a)'• 

..,..,,kür· diğeri de Tevfik Paşanın ve- ı y, . . . k d , 1 ya halkın yapı an neşrıya amamen ası sız ır hafildc yaptığımız tahkikata naza - maddeJer yani maden ce\·Jıe ,·e • ı~ahd" u, ·zı· ··ş.,reket ve muvafa- meden evvel, murahhas Hılmı, do~- lınceye. a ar .. )adnız ı ya ktır ı ve hiçbir esasa istinad etmemekte - ıran ög-leden sonraları mektebde mü- ı ni zamanda gıda maddeleri ihrae-ı ın gı ı mu .... Ab"d" Ba ta k ymakamı Arif geçmesıne musaa e o unaca · . . . .. .. k bl d . ~ --nllllll 
k f ·ı tutm k istediği siyasettir tor ı ın, Y r a ' dır. Şchrımızde bulun me te er e talealarda kalmak mecburi değildır. tının genis nıikyasda failalaşı...--

a ı ı e d a ·ı entrikalar d~ doktor Hakkı Cenab, İsmail Hakkı, Orta mektep Kartalda mı bu hususta esaslı tetkik ve teftişlcr!TaJ b' d d h "yi bir şekilde çalı- ve mukaddem ı.onknjıuıın derflal K~a:a • ~~:;' e~u cereyanlarla Haşimzade Rasim ve Erzurumlu Ca- Pendlhte mi yapılacak? yapan maarif ınüfcttişlerinin vasıl e. • e~ ~ata .;.~ek ve velisinin bu tezyidini ;stiyordu. 
ca a. rayal,tı ud:unb !un.maktadır Si- fer Beylerle birlikte yaptığı bir top- • Vali ve Belediye Reisi Doktor Lut- oldukları netice de budur. Bir defa şaeagını ~s .. d . . 

1 
k ..• 

1 
B m .. zakcrclerin bu ~kilde bit .. 

muhasara n a. u · 1 da · t• b" def daha tcd "d kt· d d b 
1 

husustakı musaa esını a ara og c - u u , · t .. 
k l k unu da ilaveten söy- antı , vazıye l ır a - fi Kırdar bugün Kartnla gı ece ır., sabahlan saat 8 e erse aş ama - 1 kt b haricinde ka- mesi meselesine gelince, ortada n ~ aç! 

0

k~rab ş lik yapan Mira- kik ve mütalea ettikten sonra, son Vali Kartalda muhtelif tetkikler ya-ının mevzuubahis mahzurları katiyen de~ son~ an me c "lt . Yugosla\"'ada takib eyle .. lıyeyım ı, aşyaver k l . b rada Erzu- . ·r d ed . •. . t b d kt labıleccktır. ~ı crenın J ··rül-
N i rükubu şahaneye mahsus arar arını vermış ve u a. . pacaktır. Bu fırsattan ısti a e e- varıd degıldır. stan ul a uza an en . A . . . . . d mek istediği iktısadi faaliyet go 

lay. ac, .. . . ·raı Haf İb- nımlu Cafer beyi de, Olti ile Arda- rek Kartal kazasına bağlı orta mek- fazla talebesi bulunan Erenköy ve Maarıf Vekalctının J~nı s~s~em e ı·t d" sefıneler suvarısı mı ay ız · G f k .. ·· d t d"l"t pacag-ı havadıslerınm de m<' ~ c ır. 
. A . Al" Fuad Beyler, han arasındaJı:ı azan er oyun e tebin Pendikte olmasının mahzurla- Haydarpaşa liselerinde yapılan tet- a ı a ya ~ . _ . . . . Yu osla\" ·a nıu .. r~ım. v~. başk~tibb mı abeyinci Lut- teşkilata memur etmişti. Cafer Bey, rı da gözden gcçirilccektir.Malfım ol- kikler bu neticeyi vermiştir. Bu mek- asılsız oldugu \'e Maarıf Vekaletının .~•ra,l ~u. si ıtırısade,tı~ mii:~rini~ kat~•· bınncı zumrenın, aş ·ı "k" .. t""f k d"·rt kineJi . . . k . t ı· t . k m .. bet b"r aneu ur ı' ~ 

. . . B d .k. . zum·· renin sa- verı en ı ı yuz u e , o ma dugu- üzere Kartallılar bu ınektebın ı teb talebelerı ders saatıne adar ta- yem a ıma namenın ço us ı • ·d k 
1 

. fakat ildısadi rekıY fı Sımavı ey e ı mcı .. .k. bel t b 1 muk . . ·ıa b"k a·ı ı· -· · k t· e sın a a mı)or, 
ray içinde çalıştırılan elemanlarıdır. tuf~, ıhı ce olpu, un ara - Pendikten kaldırılıp Kartala naklo - , mamen mektcblerıne gelmış bulun şekı e tat ı e ı c ıgını anaa ın bet noktasından istifade ederek, keJJ• 

.. k Zeki tezı cep ane Ye e talırib bombalan lunmasında ısrar etmektedirler. Mek maJctadırlar. !vardığı muhakkaktır. di menfaatlerine uygun aııla;;nıalaf'SI Bu sırada, soze kayma am ve sıhhi mnlzcme ile erzakı Gazan- teb i in Kartalda bina bile temin et-Bey de karışmıQtı. Damad Pasaya k"" •. kl tt" d"kt sonı·a ç • l k giri~ek yolunu tutuyor. . _ . . .. '"'. ~ fer oyune na e ır ı en . ' mı"ı:::lerdı"r. Y • 1 • " -h t 
b l güle ek 1 ı A "' }KTISAD iŞLER/ · enl Sflm Q Yugos1avyada yegfıne alıcı '\"'aD .. ı a ı e, r · . . . maiyetini teşkil eden kırk atı ı e r- B f ,..1 e olları kendi · ıduğd 

_ Aman paşa hazretlerı, dcmıştı. dahandan ayrılmıştı. 1 8 Bu Y Y yetinde IJulun:ırak, ihtiyacı 
0 

·a· 
Bu sözler karşısında bayağı kend~-ı Cafer Bey, maiyetini Gazanfer kö-ı yapt~ra_c~·k·· , . Ham madde ihtiyacı Kanununun maddeleri kolaylıkla alan AfmaD~k 
den de ştiphc etmeğe başladım. ~eh- yünde, vaktile Ruslar tarafından or- İstanbul beledıyesı bu~:uk ~ol ı~~- başgÖsterdi nm karsısında şimdi, biiyüli bir. 1d; 
ahdin 0 gece, lngiliz zırhlısına ugra- man bekçileri i"in yaptırılan ve bir 1lelerine talib çıkmaması uzerıne mun Netice/eri tısadi kudreti haiz \"c lıa.rb Jıalin 

H 
-c 1 11 c,,.hrimizdeki birçok sanayi mües-ı . . b abada dıgı- ha""~rı"ni, ben ertesi sabah acı koguw ı:::uı ·1c mu·· teaddı"d adalan ve a- feriden bazı çok lüzum u yo arı yap- ~ . • k k b bulun«lııılu Almanyanın o. s ..... 

U\.: "" seseleri ham madde ve bazı haricden Y~ni istımla anunu mucı ınce ~· 
1 

... Kenlalden almıştım. Hattiı efendimi- hırları bulunan bir daircve yerleş- tırmak üzere tetkiklere başlamıştır. 
1 

. · d B ki programım bozmak gayesile ıa 
J ·ıthal edilen lüzumlu sana'ı"İ mamu- yapılan istimi.ak er netıcesın e e-ze de arzctmiştim. Keyfiyetin tah- tı"rd"ıkten sonra, Halid Beyden aldıgı~ Önümüzdeki kıştan evvel yapılması J t ket «>den İngiltere bulunuyor. 

lfıtı buhranı sebcbile müşküJ vazi - lcdiyc şu netıceye varmış ır: rb kiki ferman buyrulmakla, h~~~~ bir emir üzerine tekrar Ardahann zaruri görülen yollar arasın~a evv:l- .. .. . . . . Yeni istimlfık kanunu eski kanu - Garh cephesinde '\'e dolaşısilc ııa .. 
Çamlıcaya gitmiş, veliabdin .. m~~ın gelmişti. Bu esnada, Halid Beyin, teş cc keşifleri hazırlanan Ramı - Eyup yete du§muşlerdi. 1:'.:ıkot_aı_ fab~~a- nun tamHmon aksine olarak istim - halinin icahctliriliği ~lümu~ "':.ı; 
umurları Zeki Beyle de goruşmuş - kilat müzakeresi için Olti, Çıldır, yolu ,·ardır. Fakat 4? bın lıraya -~~- - larının kısmı ~zamı ıornesızlık :uz~n- lak işlerinde yeni bir usul \'C takdiri takalarda. ~ah~n İngiltere,. ıktı 
tüm. Zeki Bey, istimbot kaptanının, Al<baba, Poskuf, Karstan davet etti-jveloe !ınzırlan~~ keşıfler fazl~ ?o~- den Uüili fa:ılıyet etmek v:uıyetınc kıymet sistemi koymaktadır. Halbu- salıada da hasmı Almanya ~ .~:. 
0 

gece sis milnascbctılc yolu şaşmh- ği murahhaslar da Ardahanda bulu- mektedır. Bu ıtıbarla burası ıçın_ }<: düşmu,ıcrdır. Ham madde ıhliyacı ki eski sistem binanın tapu kıymeti- ınak yolunu, bu serer, sulhcu '~ d 
ğım ve veliabd~~ zırh~ıya bir maksa- nuyorlardı. Ru murahhaslar arasın: •!_den keşi~lcr ~~ptırılması zarurı _go bilhassa demir'. bakır mnmuliitı He ne isUnad etmekte idi. Belediye yeni !arla ~!yo~- Ve ~ıı -~a k•Y'.1Y::ı, dı mahsusla degıl, amıral tarafından, da Cihangirof, lbrahim ve Kardeşı nılmektedır. Dıger taraftan beledıye boya malzcmcsı ve bazı pamuk ıplık- kanun çıkınca takdiri kıymet esası- <le bugunkiı harhın ıki taraflı. ~e .. 
nezaket icabı, gösterilen arzu ve c- Hüseyin Beyler, Kağızmanlı Ali Bey, Zükur hastahanesi ile Taksim a~ - lerinde hissedilmektedir. nın binalara daha fazla kıymet veril- anda biribirile zıd görünen cihet;iıll 
dilen davet üzerine çıktıklarını, biraz doktor Esad bey, Olti1i Ziya bey, sındaki Taksim yolu, Azapkapı-Şış- S fi ti dU U mcsinc scbcb olacağını zannetmekte tebarüz ettiriyor. 
istirahattan sonra da, verilen kıla- Ramiz Bey, Ahmed Bey, Umuru hane ve Beya.zıtta Zeyneb hanım ko- usam a arı f yor idi. Halbuki şimdiye kadar yapılan Hakikaten, hasım vaziyetinde bu: 
vuzla Üsküdara geçtiklerini söyledi Rüstem bey Akbabalı Mehmed bey, nağı yolunu yeniden yaptıracaktır. Susam fiyatları son günlerde e - tecrübeler bunun tamamen aksi bir hınan bu <levletler cephede a~ert 
bcndenize. Aldığım bu cevabı da şev- Ahaskalı Se~ver bey, Apsal bey, A - Benzin lfl hemmiyetli surette düşmeğe başla - netice vermiştir. Takdiri kıymet es1- faalh·ette bulunurken, Avrupa. "" 
ketmeabımıza arzettim. Ve hatta ··· hurkelckli Mehmed Ali Bey gibi mu- İktısad Vekaleti benzin hakkınoa mı§tır. İki giin evvel kilosu 12.5 ku- sı binalara asıl kıymetlerinden daha dalı~ doğrusu anın diğer nokt.alafl11• Y.aban?ı ~z~a~.ı hırçı~ bir.tavırlallıitin nüfuzlu !ja.hsiye~eri vardı. Y~- İstanbul belediyesine hiçbir_ resmi iş- ruş olan sus~mlarımız bugün 1: ~u- az. b~r para v~rilme~i neticesin~ ~-e~~ da ikinci bir mücadeley~ giriı;iyor .• 
Zekı beyın sozunu kesınış ve. . . pılan toplantıda, Halıd Bey, harbın 1 arda bulunmamıştır. Bu itıbarla be- nışa müştcrı bulamamıştır. Huku- mıştır. Bu vazıyet bılhassa Emınonu Bu cihetten, ~a)·anı dikkat olan bit 

- Affedersiniz Zeki Bey, demışti. aldığı neticeden ve İstanbul hükumc- lediyc iktısad mUdürHiğü bu mesele met bir ara bazı firmalara susam için meydanında mescidin bulunduğu vazh·ct ,·ardır. Bu iktısadi mücadele 
Siz buna inandınız mı!:· Y?l~n.u ~a~- • tince kabul ve imza edilen mütarek_e etrafında şimdilik ancak ihzari ma-j lisans vermişse de, son günlerde li- 1 adanın i_stimliı.ki~de .. tezahür etmiş - ha.z~n QOk garib neticeler \'C'?Y0~: 
ran biç de kapt~n d<gıl:. bdak_ıs \Oclı- nin tatb'.ki zaruretinde bulunul~ı ı- hiyctte tetkikler yapmaktadır. lstan- sans verilmemesi fiyaUann daha zi- tir. Malum oldugu uzerc bu adaya Mesela, Tııua ha...,.sı , .• ecnubı _A. 
ahd hazretlerıdır. ~ozgozu gormıye- cab ve hi.ıkümlerinden, yapılması ıcab bulda sarfolunan benzin ve bunun 1 yade düşmesini intaç edecektir. 1 ycnı kanundan CV\~el kıymet takdı:- manyanın J<'ransaya kadar olan ttcıı 
cek derecede ortnlıgı kaplıyan o ke-ı eden hususlardan uzun u?.adıya balı- sarf olunduğu şekiller etrafında be -1 k" b T. k , d k" h- olunmuş fakat ycnı kanunun çıkma- · nakliyat sahasındaki mümtaz nıcf 

. . d b 1 b k dar 1 Halbu ı ıı sene ıa ya a ı ma .... d . 
1 

d hT d rı • :ıı~ 
sif ~ste, lımdan a . ul~na.n hl u a b s •ttikten soma_: .. vi1. t• lediyede evvelce hazırlanmış çok mu-1 sul diğer senelere nazaran yüzde kırk sı ):duzuntacnkd"ycnlı esaskar t~ ıdınh c kii, Almanlara hazıuı, l"ransız di~~er gcmı arasın a, amıra ın zır ısını u- _ Biz çekihyoruz ve uç aye ı fassal istatistikler bulunmaktadır. . _ . . . yenı en ır o unan ıyme ın a a 

1 
rının Fransaya kendi şimen 

k nl v k l dcreccsınde fazla oldugu ıçuı ihra - ld • ·· ··ı ·· f" a ' · ' ·r· lup yan3:şması. şaş Aı ıgına mı yo sa sizlere bırakıyoruz .. :~~acağınız teş- lktısa.d Vekaletinden yapılacak teb- ·.. . .. . .. . . -- az o ugu goru muş u~. . ~be.kelerinden istifade ederek ~· 
mr.haretine mı delalet eder? .. Artık caksınız. Size her turlu yardımlarda ligattnn sonra belediye elindeki ma-lcat tacıılerı muhım dovız tcmın eden Yalnız mevzuu bahıs nokta hına- •• b"l h .. .. . Zira Alnısıt· 

· · kd" d" · . . . "h .. d 1 1 . t" 
1
•
1

. d mesını ı e oş gonı~or. , bu cihetı sız ~ . ır e ın1ız. 1 k kilat ile vaziyeti muhafazaya çalışa- lumata istinad ederek tatbikata gi _ 1 bu mad_d~l~rımızekın edı :a1cına musaa e arın veti. ar
1
sa ann ısktımd.a un e ayıı ya, bu suretle, şiddetle ihtiyaç his .. 

Bence, vazıyetın an aşı mıyaca bulunacagı- z Teşkilatınıza silah ve rişecektir edilmesını ıstem t ır er. ayn ne ce er verme e ır. . v• d"" • "kt d bir k'>111 ... 
· d t d"" .. . • settıgı O\' IZ mı arın an 

1
· noktaf'l yoktur. Vebalı • za en uşu- cephane verilmesi hususunu da ordu ~ . 

1 

.. ,. d 

1 

lde <diyor. 
niilmf•ş ve kararlaştırılmış olan bu kumandanlığından temin ettim. Bin-• DENiZLERDE : 1 J • • C ·· h • t B H l 1 nı, '\e ev cuz 1 e 0 sa e ··s • 
mUllikntı mazur göstermek, .. a şa- buşı Liitif llr.y, teşkilitınızı tanzim Genç erımız um urıye ayranıma azır anıyor Fakat, böyle garib neticeler g'.:· . 
haneyi şüphe ve endişeye düşürme· ve idareye memurdur. Tabii, refaka- Şehrin İ :leki umumi · ternıesine rağmen, umıuniyct itı Jll 

mek için, elbette ki, şimdi sisi baha- tinize, lüzumu kadar zabit verece- mağazaların yerleri rile, bu iktısadi rekabet \ 'C mücadc-
ne gösterecek ve hiç şüphe yok ki g-im . 1 k" ~ v 

1 
le, ~ok çetin bir safha arzediyor. 

· . .. . . . Lımanımızc a ı umumı magaza a- l' 
Demış ve muzakereyı bızzat ıdare rın Liman işletmesi Umum Müdür- Dr. Reşad SAGA 

meydana çıkan bu falsolu hareketı-

.. ' Yeni Sabah 
Abone Bedeli -

Türkiye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 
6 AYLIK 750 » 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 300 • 
Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler : Seneliği 3600, altı aylıb 

~ 1900, Oç aylıtı 1000 kuruştur.= 

Adres tebdili için yimı.l beş kunışluic 
pul göndermek lAzımdır. 

le, murahhaslara pek mühim karar- lüğüne devri için hazırlıklara başlan
ar verdirmişti. lngilterede tahsil et- mıştır. Şehir mütehassısı Prost ta bu 
miş muktedir bir mühendis olan A- işle yakından alilkadar olmaktadır. 
haskalı Server ve Rus darülfününun- Mütehassıs ileride yapılacak mağa
dan mezun bulunan Apsal Beyler zaların şehir pl8.nına göre yerlerini 
doktor Fuad ile birlikte, teşkil edile- tadil edecek ve bu babda çalışmala -
cek hükumetin esaslannı hazırlama- nna birkaç güne kadar başlıyacak -
ğa memur edilmişti. Teşkilatı tanziın tır. 

i 
l 

ve idareye memur olan binbaşı Latif Bir geıill alsten k•raya 
beye muavenet vazifesi Hamsizade oturdu 
Rasim Beye verilmişti. Fırkadan in- Silivri limanına bağlı J3 tonluk 
tihab edilen yüzbaşı Şevket, İhsan, Ahsen kaptanın idaresindeki Gönlü 
Sami ve mUldzim Adil, Hurşid, dok- Ferah vapuru evvelki gece Burgaz 
tor Fuad Sabit, Poskoflu. Apsal, A- önlerinde Kızılziya tahlisiyesi ya - ... 
haskalı Server ve Erzurumlu Cafer nında sis dolayısile karaya otur
beyler de teşkilat işlerfode istihdam mllfj ve 6 ton miktarındaki kömürü
edilmek üzere binb~ ı .. atif Beyin nü denize attıktan sonra kurtula -J 
emrine verilınislerdı .,vamı 'Var) bilıni§tir. 

Mckteblllerinıifl, Ciimhurlyet Bayramı için hazırlıklıınnı yapmaktadırlar. 
Ankaraya gidecek izciler, miisa.id zamanlarda yürüyüş telioıleri yap

maktadırlar. R«>sim, talebelerimizin bu hazırlıklannı göstermektedir. 
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, ~ ~ . TORK -RUS. Zaruri Bir Cevab ! 1ta1,7eb~-nm 
limal Devlet Reisleri Dün Stokholm- MOZAKERELERı ''Yeni Sabah,, ı jurnal ~:;.A.) --c•·· •"....._ ...... > Beuter aJum. ._. ~· -

de İlk İçtimalanm Yaptılar ;-..;;~~=:i:vyl<a:dl: ·Edenlere Mukabele ~:;:.."";:ı"1!..'!.ıo: 
..u"6Ko.oı."" B. Butiaaıt'lala. Balkanlar.a.ki 

ler Birliği arasında mlbakere cere - hal 1ııamr· nsi,.U ...._ 4lleğnl 
ftUSya lranda imtiyaz mıntakalarl İSIİyerek yan ederken, Türkiye ile İngiltere - (Bat tarafı 1 '-iie) 1 Daha aşağıda: bil' ıtekilde tanlyeye matuf 

• • • • • • Akdenizde ve Balkanlarda vukua ge- Diğer bir kısım mtlnevwıer itle, Tev "Fikretia oir pirini velile ederek mtll:akenılıere •,WabM bil-
renı bar şark Siyaseti takıp edacekmıt 1ıeeek bir tecavilDie biribirleriae yar- fik Filtreti bllyiitı: bir pir addetmi - koyu bir tanssub ve irtica zınniyetile dinnektffir. IUt bir İtalyan rad 

- . .. ... , • • , .. dım etmeyi kararlaştırmışlar ve u- yor. MilliyetperYerlili meeeleeine ge- harekete geçenler, ate§le oynadıkla- ,._.._, uli tııa mıevi bir haber 
~ lB (a\.A.) - Şimal dev- Vaşington, 18 (A.A.t - B. Roo- aua müddetli bir muahedename ak- lince bazı deliller ileri aUrerek bu - nnın farkında mıclırlar! . ., tmed.iği .. ğre ilmi ti 
._ reialeriııia konferansı Dugtin ~~t, B. ~linin~ eevab ~4:8' dine intizaren bunu m~te~k bir be- nun doğru ohnadıpı, ~· gayri Bilhassa birinci paragraftaki sa - .,;:::.ıre 0 

n ş r . 
..... ~ • .....,- topltn••fhr. Bu üzerıne kendı mesaJmı ne3rett.irm..i§- yaaname üe ilin etmiflerdi. Fruı - samimi bir actam oldutu iddia edl - brlan o1ı:uc1u1ı:tan m ••wıalr:, bu Araba vapuru Marma 
~ dört dnlıet Hariciye Na- tir. B. Rooaevelt mesajında Amerika- adarla da ayni eey yapluıca Tir - liyor. Şairin ")ıf'ıllet prkna,., "Sia., &fır Ye fllpheli ithamı beaiırmemek • ~ 
--.... topluıtıaı taıı:ib etmipjr. IWl mtımkil bir devlet lllfatile Fin- kiye ne prb demokrasileri an.mnda. "Sabah olacalttır,, gibi şiirlerine rat olaeağından bir iki satır yazalım de- rada yelkenle yürüdü · 

DEVLET REİSLERİ NELER landiyaya lı:arp olan amıpatisini bil- sıkı bir dolltl11ktan çok daha fazla men lı:endisi hakkında ileri sürlllen dik. (Bil§ tarafı ı tacı sayhmmta) 
GORUşreRKl.Ji!R. ? dirmiftir. bir mQnaeelJ't teeıaüa ediyordu. menfi iadialar fU p.rtlara itJt.inad et Bu, gülünç ve rezil bir iddiadır! la gelirk kin . - ola b" 

.... ~. 18 (A.A..) - İyi haber Gelen cevabın memnwıiyetm.hf ol- Fakat bu sırada, Sovyetler Birliği melı:tedir: '5 ~iffvel 1939 tarihli •'Tan,. bozukl ken~~ esıne :;ız d n ır 

.....____ ~hfelleroe söylendiğine göre dulu an•ı11tmaktadır. Fakat Fiıılan ile Almanya arasmda bir anlaşma ı - Fikret, bir Amerikan mis - gazetesinia 3 üncü sayfasının 6 ncı ed u. b" e;r: t °:e . ev:;: 
-.aina.,-a memleketleri konfe - diya ile Sovyetler Birliği arasuıdalı:i hustJe gel.mitti. Nasyonal - sosya - yoner ocağı olan kolejde muallimlikf aütununcla "Garb cebbesinde bir ko- ı:ım~~v~r; 1 e bO:.~z 0 

: 

~ ruznamesi aşağıdaki mad- münasebet bozulursa. yeni bir mu - limıin Avnıpada kendisi için bir is- yapmayı, bit Türk müeseesesi olan nuşma,, fıkrasını gazetesine netret-
81 

tl a - · aakp~ ani . untaga!. 
ihti · a.--L- • eı· ~t -..:1~~=- B _, __ ,_ . 1 - te "h t _ _.. .1 .. __ ,._ .. ,_--L..,..: __ .... re ere ragmen m ıne enn mırı va etmektedir: ~. vazıy: ı teSuı ~ı.u.. u tili ve inkipf sahası uuıur.• tayın Galatasa.rayda ça ışmaga rcı e -~ suretı e va-.-....,_~ .. -.-er- .. k- 1 dı- d . . ten 

1 _ •-'"- . 1...: ........ ı- · Bu j tea . . imali A ·-· •. . . . . ı·k __ _..k :f'....:ıı-k4 _, k d mum un oma gın an gemının -• .Qll[andina.ya mem ~~rı- mesa tisıne ş vrupa va ettiği Rus topralı:ları ıu.erındeki e - mı~r. ı , :vatanae~ı ve cua ıu:.ı uy- t 1 . . Ik şeklind 1 Umal edile-
: bitaranığı ite ali.kadar meaele - aiyetinde Rosevelt tarafından başa- melierindeıı vazgeçerek can düşmanı 2 - Fikret, o zamanlar bir ga - gueuna tecavüz eden, açıkça boqun- :ıc en~~e ken dar 1~ B 
~ blihaS111. Finlandiya meselesi, nlmış bir merhale :nazarile bakılmak- olan komünizm ile ittifak etmesi bil- z.~tede çıkan bir mektubunda, bu ter cululı: yapan Bay M. Zekeriya Sertel,lllro . ~katin 5!e ah. va=l 

2 Bu ığm lı:tı di ceb- dır ,t...; b" . .b. "~ . Sab h edebi . . .. b. zerıne şır e " numar ı-- .ı 
....._ :- bitarafl i sadt mü ta . L1TV ....... tün dünyada büyük bir hayret ile be- cihini iftihara ~er ır şe!:z:!:ştigbı -~ cnı a ,, ın ve ~ımaı ır gönderilip araba vapurunu yedekte 
~\re 111Uhariblerle iktısa - ANYA HUDUD ~ raber derin bir de merak uyandır - lı:aydetmilJ ve "irfamm tet.N.1U ıı anketi olan Fikret anketimizde rne linın.na getirmiştir. 
18ebetıer, PROTOKOLU mırtı: SovJetler Birliği ile .Almanya yet etmiştir,, demiştir. gibi gizli bir saik buluyor ve bunun 
1 - &e,neimilel illerle alakadar Kaunas, 18 (A.A.) - Sovyet-Lit- 81'81'Jndaki bu anlaşmanın hududu ve 3 - İngilizler cenubi Afrikada bir harb müvacehesinde bulunduğu- !!!!!!!!'!!·!!'!l !!!'!!ta!!!'!!!!'!f!!!'!'lld!!!'!!!!!'!!!!'!k!!!!t!!!ll,_"'!!!'!!!!_!!!'!! •. '!!'!'!!'!! 
~el h d d teab"t eden nihai ed"l esile Boe 1ere 1a·· ede ek it idd" gı· -· bö l bi -'i..Aa lı: yoneı er ra ın an o n Uuu&A, ye-"--·er. Jı: vanya u u unu ı . mı.hiyeti resmen ilin ı en v a mazı~ _r ucum domr .:.ı u muzu ıa ıgı ye r & .... -=:- çı. tiilirilerek memleketimize hediye e-
,,_~ -hfellerde llasal olan a • protokol yarın Moskovada ımzalana- çerçE:Vesi içinde mi kalıyordu, yoksa .avallııarı rı\·ayete nazaran wom mamnda acaba neden dolayı şupheli ..3:1 . ı..:-· idir" Ef dil b hah 
.:......... ~ •-•---..3!-- ,_,_ t k w·ı taka L . .___ . mah ~:Lı--· 'L--..ıı•- ., UJ mı§ uulS - en er u .. 
...

.... re, --.uıuau&yY& :mem-e - ca tır. ı na mın ~nın ıL•- - daha fazla bir tümulü var mıydı? kurşunlarıle Vcu.1&1~1 zaman, ma~r araştınyor. ... . k . . h tı isli='-..:1-d ... _ 
--·"'~-•!4! h:n-A d . el . b"" ""k b" "h b . - -'-k .. _gil. --"--eth "Y: . Sabah bi ""-'bl gırme ıçın a ranızı ll.NA uıcY· 

~laarahhulan au.ua'-C&&I. WLu yaya evn muam esı uyu ır ı - z;hinler bu suallere ceva ararken hiç lüzum yua ea uı u: llCULI ' a- em ,. m masum r ewc . . tmek . teri 0 
• 1·-- ·~ı...,.,; • timall bu 21 • d l caktır ed·ı-:.. l · .-ı....:.ı. --1-~ .• ı.... ·· d --'- t" binbir lrul t.ak h resme ırca e ıs m. zaman ~ ...._ vam7~u nazarı 1- e ayın m e yapı a . :Mcfkova vaktile izhar ıuuav o an De9İllıe bir .....,. ... ~uauu gon er - auae me p an ve er da bir k . 1 lek ti 

. . . alarak beynelmilel sulhün te- FlNLANDlYA CülılHURR.E!StNtN emele avdet ederek Türkiyenin Sov- miştir. şeyden evvel dürilet ve milliyetper- be tarafço mdıslyon~r eı: mem _e 
11 

'llİlli ...:-. • :-~-- _.. • ·fES JI • 11;,;.· ---:ı..ntıe b" -•...ı • . . bi r ını o qır.aar 'e ermenı ço-
~~bir terrw:"nı :u.ua&. c1.- • n A . yetler Birliğine karii mev~ud d~ - ' -:: ~lwıa ver-.,ı ı~ -~ ~e ver ır -~z~. ~ugun_mz ıçın ze cukJarını toplarlar, okuturlar ve bat 

-...; iktifa. edeeeklerdir. Washmgton, 18 (A.A.) - Finlan- lug.•nu ayrıca bir misak ile tahkım yazdağı Ha:1Ukwı A.meatüaü,. pirile her ''ese.eden ıetıfade de çatmayı, t" 1'ı;nlar . . . d u1 da 
.-::ııw... 18 (A..A.} Bu -.hah diyanm Wııehington büytık elçisi B. ctn .-k arzusunu gösterdi. :Moskova kendiaiııi Amerikaıılqtlnwftlr. Bu hem de 

0

bunu menice ve açık«i9- değil. t .yad m ~8~ ı:ı~= ela: 
ı,_ iti kral ve bir reisicümhu - Procope, B. Roosevelte Finlandiya ile Ankara bu muahedenamenin ruhu auretle Jrendi vaaıtasile kolej tara - 11rtımızdan hanQerlemek fltlreti1e yap ha u ~mu ö~rek k lakla 
.......,. ~tatı •olayıaüe tehir, ti- reisidhnhunı B. Kallionun mesajım fi"!Min.de mutabık 'kaldıklarından d~ fından Amerikaya gönderilen oğlu mayı tercih eden bn zat .daha ~ b~ U?.al ra : k en: ket" n_na 
~ Dt-•-L~•~-•- _,1rı....oı. d • . d" . . ·11· t" . ri .. ma+i... bi .,_ ... _ . ·ıc....ıı _ ... ~.... u i>e.Y er o uyara m e ımıze .....,, ----.rmin ba,.a.._.... o vermıştır. la)". dır Jd. Saracoğlu lrloskovanın da- orada ınını ve mı ıye ını -....-- eene r vesı~.R:u i4lti .-e ~· iad -ed k bedi ttil 

_. __ .tı. B. Kallio bu mesajında gösterilen vetini kabul ederek Sovyctler diya- miş, Amer:ikada evlenerek anayurdJa nurlu sancağımuJClaki nadı hilitimi- ~ ere . ye e er. . 
~ rebıkıt;11de Er.kko, Finlaa- eempati ve yapılan yardım ve man~ nna gitti. ra bıtasmı kesmiştir. zi bile biııe çok g6nnüş •e billli Türk te efendder, ~ en son ~ı 
"•n ~ Jibek memur wı t.vç. vt mft7.aheretten dolayı teşekkllr e - Almanya ile anlaştıktan sonra, 5 - Nihayet yazdığı "Tarihi Ka- aancağından çıkarmak i~i. ~lan gazete ~ Pf'?P8~~ • -
'-ta 1*lti aefiri Giduiu balde m.t derek diyor ki: ?tloskovanm eski tasavvurlara avdet dtm., şiirile dine 'hücum etmi§lir. İşte bize gizli maka.dlar atfeden Jihı ~~ ~ ~ ~
ltea. 4la bava mıeycla•ma inmiftir. K11 "Finlandiyanın mukadderatına ve ederek TUrkiye ile Karadeniz ve Bal- Bununla beraber Fikretin le- •'Tan,. -.hib ve başmuharriri bay M. ~k ıçuı m_u~ ,kazılı günle_ -
&....... Qflı, kra.I, -.eliaJld. Hansscm, karşısında bulunduğumuz müşkül kanlara bir tecavüz ihtimaline karşı hinde olan cevablar daha faz- 7.ekeriya Sertel böyle bir zattır. E. nnde ~yaya ~ek~ wleriı, 
~ .._ Piıılanaiya .taret beydi meselelere şahsan gösterdiğin.iz ali.- karşılıklı bir yardım muahedenamesi ladır. Bir zamanlar Süleyman samen M. Zekeriyanın hiviyet ve ph ve ~ milnuib ~~er, bera-
~n~ karşılanmıştır. ka ve kıymetli yardım hiçbir zaman akdetmek istemesi Almanyaya vu - Na.zif merhumun, Mehmed Akif mer ~ hakkında fazla l&Je ltl&:um gör ber ~o~düler _Ye ,.e~d::-

li . l ıle Ka1üo otomobille saraya unututmıyacaktır . ., kubulan taahhüdlerinin yalnız ilaa bumun Fikret a.teyhincle m6ce.dele - miyerek bunu Tllrlı:iye Btiylk )(illet ~ız.e hediye ettiler. . 1 
:· 

.... ~ler ve halk tarafından alkış - Ruslar lrandan 1 mti- edilen hususlara. inhisar ettiği hak - ye girişm-.. Ziya ~kalple Ha~ Mecliıli azalanna bara.kınayı da.ha ~ .. ~y=ğı· bu ~l~Dm r 
~lardır. f . kında zihinlere bir kanaat telkin e- dallah Suph•m önderlik ettikten muvafılı: buluyor ve yalnız ~unlan Za._ !'lll 0 ne um · 
~:.Y1!Ç hiiktlından bir müddet sonra yaz Mı stiyorlar? diyor ve Balkanlarda iyi bir tesir ya- Tiirk OcaJı:1a.rmın koyu Füad ~eyh- keneli lı:endimize sormaktan da nef- .. Hak~ Bey "Vaıı,, - İftira etme, 
~ona g;derek saat 9,50 de husu- Londra, 18 (A.A.) - Ncvyork Ti- pıyordu. darlıklarına n.ğmen Tevfik Fikret simizi menedemiyoruz: dönmedır. 
~gelen Norveç ve Danimarka mes gazetesi yazıyor: Haracoğlu ile Sovyetler Birliği a - !leh.inde beslenen bu sempati, pire Memleket müvacehcsinde. tarihe Ali Saib Bey "deYamla.. - Mu'k-
~ k8.l'§llamıştır. Diplomasi mehafiline göre. Sov - rasında Moskovada cereyan eden karlı gmterilen büyük teveccühün intikal edecek bir cclaede, Büyük Mil terem arkadaftar. apartımanlar .U · 

I'~ eç hilkümdan, bundan sonra yet Rusya, emellerini Yakın Şarka müzakereler esnasında Türk hükfı - delildir. 1et Meclm kürsüsünden '\"e Millet ve- ailı·;rı balladı. Amııerikada otuz, lark 
.,,._,"!_giderek Kallio'ya mülaki ol- teşmil etmektedir. m.eti İngiliz :ve Fransızlarla mevcud "Yeni Sabah,,, hu iıU.n l'Uifesini killeri tarafından mahiyeti ortaya katlı apartımaıı cönaiil bir Mani• 
ı.~r. Halk, misafirleri hararet- Bu mehafil, Sovyet Rusyanın, .ti- taahhüdlerini Sovyetıet-in noktama - bundan llODl'a da yapacağı cibi ya - konan M. Zekeriya Sertel bu Türlı: den bizde yapdan iki katlı ..-rtı -
~laınıştır. cari müzakereler yolu ile, Şimali 1- zarlarile tevhid için elinden gelen par ve tam Dir bitaraflıkla Fikret lı:anile s~n topraklar ü7A!rinde ır..anlan çok göl'Ü}'Qr' (•t. O aputı · 

""'
0 1..AftlN FİNLANDlYADAN ran üzerindeki nüfuzunu tekrar te- gayreti sarfetti. İngiliz ve Fransız hakkında ileri siiriikn m~talea.la:' bi.18. nam.I bir gazete sahibi olabili - manın karşısında. yıkık bir ev.in rea-
~ lBTEKLERl sise ve orada mevcud pirinç mahsulü hükUllletleri de Türkiyenin huaual neşrederken "Tan., gazetesı kendi- yor ve naad .oluyor da bu g~- mhıi yapıyor. Erin ,.a:aıOapada <ar-
~ ~ 18 (A.A.) - "Havas,. kontrolü ile zeytin a...Yaçları imtiya- vaziyetini ııre Rulllarla eski dostlu - si:ıe bir iki defa sataştı. E~~iyet de durup dinlenmeden Türle milleti - şafına bWiiıamill zaJlf bir Dcila ın:--
~ eı-tlen malfunata göre, 'Sovyetler zım elde etmeğe çalıştığını söylemek ğunu gözönüıule tutarak bu hususta ver.ıneğe lüzum bile ~rme~mız ~u nin, 'l"lirtc rejiminin bünyesine uymı- at.i yapıyor, banda.n mabad nedİI', 
~ Pinlandiyadan bir yardım tedirler. ~ten memnuniyetle karşıtana - sat11şmanın dü.ıı ma.alesef bir tecavuz yacaJı: bozguncu fikirler yayabiliyor? anladınız mi! 
~ hangi askeri üssünü, hudutta Nevyok Times bu hadiseyi, 1ranın calı: bir uysalhk ft anlayış eseri gös- ~klini aldığını büyük bir teessürle Memleketin büyülı: mcriıamet ve Sonra hastahlclarL Dünyanın her 
'~ihter yapılmasını ve Fin - Yakın Şarktaki sevkulceyşi mevkii tenliler, Koskovanm noktama.zannı ~ördiık. mUwmahası önünde başım yere•- tarafında ha.atalık vardır. Onanla 
~ körfezindeki adayı istemek - itibarile, son derece mühim telakki kabulümüııe razı oldular. Artık Türk- Tıpkı Amerikan misyonerleri va - eeğiae bili durup dinlenmeden ıa - mücadele için bir -çok tahsiat U,-

'1. etmektedir. Rus muahedenamesinin imzasına ~ sıtasile Amerika.ya gönderilerek ora- pıtdıuwım1 biz de bıı buhranll za - m~uPJd.ur. Biitün vartığmwb. bam1ll 
)l blalfımata bakılırsa, Finlandi- Vaşington siyasi mehafitinin mü- bir mini kahnaııuş olduğuna nt•t da dinini değiştiren ve milliyetini manla.nla çok tmlikeli bir sebebe at- önüne geçm~ çallfl)'ona&. V..ksad 
~~ebe muvafakate ama.dedir. taleasına göre, bu babdaki Sovyet id surette ihtimal verildiği bir aarada, kaybederek Amerikanlaşan Haluk fediyor, aldığı direktifleri harfi~ bu değildir efendiler, 5İD8İ, JIİDaİ 
~ ~ır lı:ompromi bulunmail ü - dialan İran tarafından reddedilecek- son dakikada, Sovyetler hükümeti - gibi ayni 'Ilrlie!3ese tarafından ~e- icraya çalcşmasma. ve yıkıcs vazife- memleket içerisine f~ .8lkmak, 
~ktedir. tir. nin bizce kabulü imkansız tekliflere rika~ gönd:nıen, şimdi d: bizzat sini ifa~ gösterdiği gayretkejliğine hiyanet etmek is~yor •• miqorıerlet" 
b kalkması bizi büyük bir ~ i - kendı çocııgunu oray:ı gondeıren ham.iedıyonız. onu ÇGk güııel y«iftirm1', awnılNıe-

Qlriciye Vek1·11· Moskovadan Ayrıldı ~~geri döomeje mec :~~n;u~a~=:h:~::~ ye:·:= :~!'t~ ~-:: t~~:.t ~~ 
Buradaki teeuüfümüz lloıikova i- ~liğin tenkid edilmesi- a.t iQn 1931 yılı temmuzunun be - pir g.elmez, i~ Jıleçlml Allrie-

le cNaıı dostane münasebetlerimizin ae ııiçia tahammül edemediğini an- jlııde Büyük Millet Mecliainde cere- re taamız etmifjür. Dumlupmarclaki 
~tarafa 1 Maci sa.ff.amJ*) ti. Tiirkiye ile Sovyetler Birliği ara- aynca bir .muahedename üe teyide- hyamıyorm. li.. Zekmya tecavüDin yan eden mi.iza.keı-eıWı M. ZeM'.eriya ~ Aslııer ale7ldne ?&ZI Yamt
~ prot.okol tefi Bogk~v, sındalri dostluk münasebetlerinin bo- :lilmemiı oWuğmıdaıı dolaytdlr. Yok- de bu kadarla ita.la~~~ Serte!e taallttk eden~ irnmntarını tır. Nihayet ~)'I ele~ la -
~ kwnandam general Rev.ıa- zulması şeklinde telakki edilemiye - abu dostluğa UW geimck için or- veuneclen burada ınabiyetini Uşibe .rea:11 .uhıitJudaa a.711ea lh)'Ql'U; tild'1 mahkem de • • k z e
~ batta Ali Baydar Aktay olduğu ceğini bilhassa kayd ve işaret eyle- tada hii(I ir tıebeb y.oktur. Moekova - blk.-a2Jliık. Fakat bu ~ Ahmed 1Jıaan ''Orc:Wn.un,, sözlerin- <2ibRit ~-aç eeaıe,ıe wahJdiım G1aniı: 
~ ~ye büyük elçiliği memur- t'meıı:tmirler. IW\ aedaa dolaya aon da.kikadıa böyle muhibbi. .at, üstelik hiç te meni mr den: t'!lticldeti malık61ai,etiai bitirmil, ı. 
~n bUyUk elçisi, Fransa! LONDRADAKl AKfSIER. bir battı ~reket takih ettiği llm\iz silih olmıpa Dblplata ısilihma D- - Efendiler., hekmız. Bir •isal ta.nbula Cellliiftir. Ba\Jllq ki lla t11-
~ , ~. biiyftk elçisi, Londra, 18 (A.A.~ _ Beut« ajan- ia.h edilememiştir. tlltima.ı ki bwm rıluak ~ irücaJa _itham «mekten ~ ~ ~-- llıir ~ ..__ br yol 4'ğil, _iri~ bqb. ,.&-
lııt ~ "'1l"'1ı: ~. RmftUIY'L el l1D1D di,plomatik muı.o· . bildiri . anahtaı:n.ı ,·.-kayiill iakipfında ara- pe.i'Va etmiyor, A.atti aklwca bu hu- mmı lltiyiıelBiyeoeğim" ~ diyor. 6' cıe....am ~•§tir. Bu a6:ıtdıe yaz
~~~ tarafmdan Türkiye Başvekilininır~ımrJ:i malt cioCnJ olur. Esuım. Ka.rıdraidn sw;ta junıalcılık yapmağa bile kal - Kılıç Ali bey~,,_ Söy- dığı yazılarının~ ıımr-• 'iMt-

~· . vazıh ve sarilı beyanatı Lond.rada ve Balkanlar Uııeriaden .Boğ:a.darm kı§ıyor. . .. . . . . leyiniz! sunu koymuıl, «e4
Uer ....... ra 

">. 1'tı. ~!:: SO"l,.et Han- memnuniyetle ~r. bir teca,:üze uğraması ihtimali Jılt»- Maamıfıh . T~ sahi~~ bu JUi"- Ahmed İhsan Bey "devamla,, - U.... ~-d~ Jaarebli • S lt'Ollli9emği Yalan Şark Bu be Türkiye . . . kova ile BerJin arasında antsıma ya- nalcılık bevesı hi' te yem bır feY de- Ara.namız bulursunuz, 0 guete di- •bdea iatifade etmek._ .. kaılaa 
'-"ltava leli Navikcw "f'e T1irld)"eBin taalılıW:t. aad k old ~~ p:ılmpdln en•el bir reali~ gjbi düşü- ğildir. O jurnalcılık yaptığı frenk1&- yor ki Taksim lbidesl için para var ,.. ~tır. Nillapet brm da 
~ ........... btıy(Dı: elçfilği müsteşarı .. .. ·ı-&...:a ı . . u:a ve so- niilehilirdi. J~.Ja A.lmRAl&r aıılat- rin "Agent Provacteur = Tahrikçi- da verem hastahanesi 1,,.-; .. para vok- ....-pıJa <O?kilmit. ._ 1111 i@lıı!ft ka -
~ 4- -- yte-...L~-.ı:.. ~11ne JUvenı aıır11~ eeeeea. l"k dedik! . . - zif • canla !ıf&U ,, c1en=•-~ . .. ı! il S ıı;-.abt e ~~. 4laim . . tıkta.ıı, .Ruslar &lkaBlar w Kara.de- ı " erı ıgrenç va eyı tur bunu yazan mubaJrk&k ya deli- r~ ·~ w «me cı-mr . 

~ etler Birliğinin Ankara bü - a tam olu mevcud ıtımadı te - . olıJllıı A1 rılan. dost: ır.,,..,n_ ba§1a benimsediğini biz?.at kendisi ' - mittir 
tw_ elslat 't . . yid etmiştir. . mz y ırıa ıne ......-- - - dir, yahut ta baındir. . 
• """1ft \r. eıatt,.ef • ftrki": Ha- dılı:taa so:ıra Karadeaize kimiıı te - ~ve _bunu gazetesinm başma - AH Saib 'Bey -Urfa,, _Misyoner Ratiih Bey .. .Antalya,, - l'lrind 
'-l"e\et ~ Ke beraber rirki>ııeJ• TO'RK .. - RUS lrlOZAKEa.ELERt caviizlinden korkulabilir.di iti .bu. .eı:a- h.lesirıde iftiharla kaydetmeden çe- terbiyesi almılİ1J'. nalı:ta ! Amerikada bi1mem ne herif-
'«e>ako~· HAKKINDA FRANSADAKt dişe Türklerle Sovyetler arasında bir ~ıemiftj..· • - Ahmed İhsan Bey "devamla - terin ta1rtt terbiyelerinde yetipıif a-

"6;1t ~a ı.rta.yonu, Sovyet ve M'OTALEALAR tedaflli ittifaka lüzum göstersin? Binaenaleyh M. Yfteııya &ertelin Ef dil d"" itiıım. k' b :•b.d thmc1lr ai,e ınat'baat ummn mttaürii 
~' -'iiııl • ~- "D....:. .. 18 ( & • ) -=~ S (__ .....___. __ ...,._. . bir ı.... en er uı ıyor ı u a ı e 
a_~ ı-... ;a•! ••• ._..u- :--, . ~ :-- .a.ura.: ovy'!- Onun için, tasavvur edilen mua - ı.amu:u ~n.ıuua:' 6...-- ....... ımıı ·-· -:; - bMihı milletin gayretinin timsalidir. yapbğmnz adamın, orac1an nasıl çı-
~ ~ la '*' ~eri kıta Tir- m~ının R?tioel! ın e~ ~- hedenamenin akdedilmemesne Kara- mables~ JUl"D&lcıhk. ettiğinı iti- Da -yuıbırı yazan1ar c!U§fimnelidirler karıtcb,ğını bilirsiniz- Çıktılttan son-

• Ye Vaıu.t eel&llllamıt - 1Del2 sa.mimt kalması, Panste ıyi deı:ıiz vaziyeti değjpif oJmıyor. raf etmesindell llOftr& bı?ıCe bu hu - iri ttı ye(!İ evvel 'b eydanda ra oınun ve refibsmın 'bir mecmua -
~ .4. b~. Türk - Rus dostluğuna da bir halel 9U9ta sôyieneoek fazla bir tlÖZ ka1ma.- ~yedi d=~ c!ti§!n:U m askerleri cıbk bayat'lan 'Vardır. Bu mecmuala~ 

GA.2BTELlmtNtN Tiirlderiıa FraAsa vıe lngiltereye gelmiyor. lloalwvada neüeeaiE kalan maktadır. · • rdu n -ytizünden hJlldUnetüı aldığı ted-
~ "'-....._ llUTAıa:u.4R ka111 alsa taa.ıUıtidlerinde ilk plinda mimk~ iki 1wlllŞll arasmdaki Bu ııoliayı böylece kaydettikten ~ · . birleri Emniyeti uııwmlyede ve Er-
::!" -~ 18 (A. A.) - Bil • tuttuklan düıilıltlük burada fevlı:a - amimi rabd:alarıa bu gibi arızalarla sonra pervUI& mestWrdatımızın "Ye- Ati Saıö ~Y. "Urfa. - Oıilar ~ kinıbarbiyede bir tetkik y.aparsanız 
"'k--~ova -· .. '-"' · m::...:ı.:: • Sabah 1.- ~ •• t yoner terbiyesı alıruflardır Yazabı-~~ci,y .__.tcıen ... ~- lide takdir ve bu taahhfidlerin :ı.e • arsdamıyaeak kadar esaslı ve saf- nı ,, a -.!'§1 savurma.ga cure . • anlarsınız! .. 
~~e ~V ekDi B. S~~oğlun~ mm aç twafiı bir antaşna iw Jaa oktttğunu ;.bat etmi1fJe wç te e~iği çir~in _ve iğrenç bühtanlara bir lırle~. . " ... 

lar, -.mi tebligı Af!il"edİ - suretüe teytd eciüeceii zannedilmek- faydasu; kalmtt adcledilıemez. g~ gezdirelım; . . Alı Saib Be~ . ~vamla,. - ZeU.. J,te "Yeni Sabah. a bil' taklllı giz 
~ _ tedir: m1.seybı C&hld YALÇIN 'Bir harb müvacehesınde bulun - rıya nammda bırısı var, bu adam .eon • e1l tf .. t eden ll Zeke-

:• A r, 1lotılı:oıa llliia - • _ _ duğumuz bir devirde böyle tehlikeli zamanlarda misyonerler aleyhine ya- ıı_ em Se~: ~~ · 
~ lıUtt "MU tatmin, ecliei GCNEYsu HAREKET ETT1 mek için Devlet Dmi.zyoUarm.ın Gil- mevzular \Derinde kalem oynatmak zı yazıyordu. Sa.kın aldanmaym, po- nya · . 
'~ ...... eJmemılrle ıbıer&ber. Bir •ijdcietteQeri lıl.oılkonda .._ nııeysa. n.ponı dthı sabah saat dörtu tesadilfl bir hadise değildir. Bunun 1 litika oyunu yapmak istiyor. Çünkü (•) ıK-'W 11.-. n ... _.,,.. 

" ';1Wl lıloalı:ovadan hare. lunmalrta otan Hariciye V ekitimiz IJmuımıman Odesaya hareket et- sebebi, saiki. membaı neresidir bil -1 bu adam hediye edi~iş. ~irisi~. bir ~ ~. w • ~ iiill &.. 
lala M•aı ft laat- Şlllkrü Sancoilunu lstanbula cetir. mittir. llliyonµn ... ,

1 
Cünkü bu adam kansile bırhkte mıs ya te/n§ ettinnt§hr. 
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Milli MÜCADELEDE ; 
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YAZAN: R. YALKIN 

Damad Ferid Ve Vahidettin Mııs
taf a Kemal Paşayı /stanbula 

Celbe Karar Vermişlerdi 

YENf !SABA~ 

•• 
TURKÇE 
SÖZLÜ NOSHASI YALNIZ 

~~~..., 

.ens . s~21oa uıona blrka Un ten1dl 

-·-VEFAT fl· 
Yamkoğlu Mustafa kaptanın re )(l 

kası, Süleymaniye ve Şişli Terg,k .11 
lisesi öğretmenlerinden Hasencrı1

11 
annesi ve Bahriye mütekaicllerindC 
Şükıii Pala ve Vasıf Özerdenı ve e~; 
kaf mülhaka müdürü Salih ErguJl 1' 
ve İş Bankası İstanbul şubesi bil~~ 
müşavirliği memurlarından E~1 ti 
Güçlüer'in kain valdeleri saJıl1ıl e . \' 
nisvandan bayan Emine Müne\f\1C1 

1 
fat elmişlir. Cenazesi, Nişanta§1 'ıı.: 
1i konağı caddesinde Küçük Palas:~ 
partımanmdan, bugün saat 9,30 i, 
kaldırılarak namazı Erenköy cıııtl . ce, 
inde kılındıktan sonra, Sahrayı ·t 
ditteki makberine defnedilecel<tı · 
Alla h gariki rahmet eylesin. ~ 

ıkinciteşrinde kapalı saha teşvil< ~: 
sabakalarına başlanacak, birincil<il , 
nunda devam edilecek, ikincikanıl~i 
da kapalı salon bölge birinciHkle~; 
şubatta İstanbul yeya Ankarada 1. , 
kiye birinciliği, martta Türkiye b~ıı· 
rinciliği, nisanda ecnebi temaslar ) a· 
pılacak, mayısta açık saha çalıs'11 
larına başlanacaktır. . dii· 
Programın tatbiki hakkındakı J3il 

şüncelerimizi ayrıca bildireceğiı· , 
tün spor şubesi müntesiblerine JXlıl 
vaffakiyetler dileriz. 

SPORCV 
CEZALANDIRILAN tnMANClµft~ 

Alemdar klübünden AbdürrabJ1J;. 
Süleymaniyeden İbrahim, AJtıJlO U· 
.fan Ekrem Ali iştirak ettikleri JJ1 r 
sabakalardaki suihareketlerindeıl ~ 
kişer ay geçici boykot cezasile ıec 
ye edilmişlerdir . 

iPEK 
ç g t edllmlştır. 

Seanmlar: 1,30 - 4 - e,30 ve g d• ~:------.., 
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Said Öldü 

Yazan l Selim Niizhet Ger~k " ' 
\ 

'fC 

~· 

-6-

Orta 

336 senesi temmuzunda idi. Vakıa yurdun müdafaasına koşan 
f .Bir avuç Türk vatanpcrverinin çok zeybeklerin kısmı azami bu yüzler kı
daık, d~§man kuvvetlerine karşı aylar zartıcı günahtan beri idiler. Ne çare 
h <Utbe~ mUdafaa ettikleri Nazilli cep ki birkaç sütsüzün bayağılığını, isti
~i du§manın aldığı son takviye kı- liının fecaatleri içinde kendini kay
ı ~ın vürudu ve harbe i§tiraki ü- beden halk tefrik edemiyor, efeler a
r erıne bozulmuş, Türk müdafileri a- detii muhasım bir kuvvet halinde te
k asında bulunan efeler de müdafaa lakki ediliyordu. 
ı~\'vetıen ile bcrnber çekilmeğe baş- İşte Nazilli cephesi sarsıldıktan 

l§lardı. sonra efeler de çekilmeğe başladıkla-
be ~areketi milliyenin bidayetinde!\- rı zaman Denizli halkı heyecan için
le~ı 'l'ürkoğullarının müdafaa siper- de, kendit;ine bir hattı hareket tayi
bek~de, düşmanla boğazlaşan zey • J?.inden aciz bocalanmakta iken düş
de 

1
er. arasına, her fmınttan istifa- man da Sarayköy - Menderes hattını 

rr/ t bılcn birkaç çapulcu da, karış- işgal ediyordu. 
fıl§el ı. Cephe halinde dtişmanla çar- Temmuzun 6 ıncı günü sabahı efe~ 
ka 1 ırlten bu yağma düşkUnü bir- !erden mürekkeb kuvyetli bir müfre
lirç ~Şkiya bir mUddet baskınlara iş- ze Sökeli Ali efenin kumandası altm
Jnı~ı etmişler; düşmana pala salla- da olarak Denizliye gelmiş ve §ehri 

11 ar· f 1 t tUk • a ta cephe bozulup da kU- i§gal etmişti. 
inan ku':_"etimiz ıicate başladığı za. Sökeli Ali, cesur bir efe idi. Ne 
\•e h rıagraııya, çapula koyulmuşlar fayda ki Sökeli Ali efe ile Denizliye 
f ltria· tda "Efeler halkı soyuyorlar, giren zeybekler arasına da yağmacı 

nı UY&Iıdırnuşlardı. 1 oir iki çalı kakan sokulmuştu. 

Tefrlkeı No: t YAZAN: ZEYNEL BESiM SUN 

Demirci Mehmcd efe sabaha kadarı vurucu bir güneş altında çoluğu, ço
göz kırpmayor; düşmanı Menderes cuğu ile yol teptikten sonra neredP
boyunda te\'kif için tedbirler alıyor- barına bilecekti? Bunu hiç biri dü
du. Buna rağmen halk bir türlü e- şünmüyordu. 

min olamıyor. Evini, malını, mülkü- Denizli ahalisinin bir kısmı böyle 
nü terkederek hali ve vakti yerinde perişan bir surette kazalara çekilir
olanlar araba ile halkın ekseriyeti ı ken bir kısmı da metanetini muhafa
azimesi ise yaya olarak "Acıbadcm,, za etmeğe karar vermişti. 
ve "Tavas,, kazaları istikametine dı Bu müddet zarfında zeybeklerin 
ru çekiliyorlardı. bazıları İ§i azıtmışlardı. 

Herkes yalnız kaçmayı düşündüğü Bu yüzden nihayet Sökeli Ali efe 
için evinden çıkarken yiyecek ve gi- ve mniyyetine eehri terketmesi lüzu
yccck §Öyle dursun parasını bile al- mu bildirilmeye karar verildi tem
maya fırsat bulamıynnlar pek çok- muzun sekizinci günü hükumet kona
tu. Pulsuz parasız, me'vasız yollara ğının önünde toplanmış bir cemmiga
düşcn bu cemmigafir uzun gün ka- fir huzurunda Denizlilerin bu kara-

rı Ali efeye tebliğ edildi. 
Halk Sökelinin bu talebi nasıl kar

şılıyacağını merakla bekliyordu. E
fe halkın pek de dostane olmıyan bu 
Yaziyetinden endişe etnıi§ olmalı ki 
Denizlilerin bu talebine: 

- Pekala gidelim .. cevabını ver -
miş, maiyyeti efradını toplamıştı. 

Zeybekler tamam htikllmet Jaire
sinden ayrılacaklan sırada Denizlei
ler silahları elinde hükumetten ayrıla 
cak efelerin intikam peşinde koşma
larından ürkmüş ve zcybcklerd~n si
lahlarını da teslim etmelerini ta -
leb etmişlerdi. 

Bu taleb karşısında Ali efe durak
lamış: 

- Efe olan silahını nasıl teslim 
eder? demişti. Maahaza Sökeli vazi
yetin vahametini olanca vüsatile kav
ramıştı. Silahını teslim ebncse cephe 
arkasından bir gürilltU çıkannış ve 
Türkleri birbirine kırdırmış olacaktı. 

Sökeli Ali efe ani bir kararla si-

,,. Sahlfft : 5 -= 

!ahını uzattı. Zeybek;eri de kendisini 
taklid ettiler ve silahları :ılınmış zey
bekler kafilesi Dabağhane yokuşunu 
takiben ists.syona doğru yollandı. 
Biraz aı kudan bir ecmmigafir tara
fından takib edıicn efeler Dnbağha
ner:in öııilnden gc?Çcrken sert, kuru 
bir tarraka ile bir kurşun patladı; 
zeybeklerin önünde yUrüyen Ali efe: 

- Ah anam, yandım! feryndile 
yere yuvarlar.eh. Dabağhanenin ke
narındaki çalılığa gizlenmiş olan Ka
vasoğlu Mclımed isminde biri bir kur
şunla Sökcliyi yere scrnıiı;ti. Vaziyet 
ko:kunçtu. 

Efcle1'in içine karıısmı6 birkaç siit
sUzUn zulmü halkı ef cler aleyhine 
tehyic etmiş ve bu müessif vakn dn 
tahaddiis eylemişti. Efelerinin bir 
pusuya düştüğünU gören zeybekler 
kaçmak istediler. Lakin halk tarafın
dan birer, birer tutuldular ve ikişer, 
üçer tefrik edilerek ayn mahallere 
lıapsolundular. [Devamı ı·ar] 
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Pastil Antiseptik 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yollarile ge
çen hastalıklardan korur, grip ve boğaz rahat
sızlıklarında, ses kısıklığında pek fayda -
lıdır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYOCLU - İSTANBUL 

RNI SABA.il -

Glü~an akmaqİ. G'lvraqİrbiıkoHıı> Makarnası. Sahrİycsİ. Pirinci. Fİyonqosu. KuskusLI 
INGILIZ KANZUK ECZAHANESI. Beyoğlu - İstanbul 

l'epeba§ı Dram Kısmında 

19/10/ 939 perşembe 

Gece saat 20 - 30 da l 
Azrail Tatil Yapıyor 

• • • 
İstiklil Oaddesinde Komedi 

Kısmında 

A Z L E K A R A R 1

, 1939 senesi zarfında yalnız 
İstanbul Vakıflar BaşmüdürlUQünden: , z ~t: ~!:!d.~i:.r'! !! 
(DAYI ZADE MUSTAFA BEY 1BN1 MEHMED) Vakfının müte- telif fabrikanın satmış olduğu 

velliycsi Ayşe Kamer'in senelerdenberi müte\•ellilik vazifesini yapma _ l 
ınası ve adresinin idarece meçhul olması hasebile usulen iki defa yapı- radyolardan fazla radyo sat • 
lan mehilli tebligata rağmen vazifesi başına gelmediği cihetle mütevel- mıştır . 
!ilikten azledildiği ilan ve tebliğ olunur. "8610.. • va • llR'ıb ıh 

w b ~ v· ı • ı • .., • d En son model ZENİTH rad· 
ıstan uı a 1 ıgın en : yolarını tecrübe ediniz. 

19/10/939 perşemoo 

Gece saat 20.30 da 

İstanbul Maarif Müdürlüğünde a<;ık bulunan 10 ve 15 lira maaştı ı BAKER Mağazalarında her 
iki memuriyete orta okul ve lise mezunlarından müsabaka ile memur yerden müsaid fiyat ve şartlar· 

, alınacaktır. MUsabıkların daktilo bilmesi şarttır. İsteklilerin müsbit ev- 1 la satılmaktadır. 
raklarile birlikte 31/X/1939 tarihine kadar İstanbul Maarif Müdürlü - ••••••••••••.,. 

.atNDlsTAN CE\'lZt ı ğüne müracaatları ilan olunur. "8609,, 

Kız· Erkek ÜLKÜ LİSESi (UŞAK) Gecel -Günsel' HAYDARPAŞA LiSESi DIREKTÖRLÜGÜNDEN · 
Mlkdarı Kilo ilk 

teminat 
Lira Kr. 

( Yüca ~lkü) müessisi Hamdi Ülkümen tarafından (Uşak) da tesis edilen Yeni Lise 10/10/939 da tedri

sata başlamıştır. Bu yıl bu okula alınacak öğrenci sayısı mahdud olduğundan yeniden veya naklen kay-

C 1 N 8 1 

Çekırdeksiz kuru kayısı 

Kilo 

2000 

Tahmin 
bedeli 

43 

Tutarı Ekalltme gün ve uat· 
Lira Kr. 

860 00) 
3500 43 1505 00) 
800 100 800 00) 

Ceviz içi 
dolunmak istiyenlerin ilkönce yazı ile müracaat ederek yer olup olmadığını sormaları gerektir. - Çam fıst:ğı 

oiOOO 21 
300 25 ===============================================:::;=:============ Çekirdeksiz kuru üzüm 

Kuş üzümü 
840 00) 

00) 571 00 3/11/1939 - Saat: 15 
Kapalı zarf Kuru incir 

Kavrulmuş fındık içi 
ttryani erik 
Siyah Erık 

3000 
3000 
1500 
1500 

23 
58 
45 
28 

75 
690 00) 

1740 00) 
675 00) 
420 00) 

---
7605 00 

Her Yerde Ve Her 
TÜRK 

Zaman En Kuvvetli Hazır Gıda 
FINDIGIDIR 

Ayva 
Amasya elması 

Gümüşane elması 

5000 
2000 
3000 

10 500 
25 500 
20 600 

00) 
00) 
00) 

120 00 3/11/1939 - Saat: 15.30 
Açık eksiltme 

----
ı600 00 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

Tahan helvası 

Ta han 
Pekmez 
Yassı kadayıf 

Tel kadayıf 

Hindi eti 
Tavuk eti 

2000 3oi 
1500 34 
1500 27 
1000 20 
1500 25 

4000 50 

680 00) 
510 00) 
oi05 00) 
200 00) 
375 00) 

---
2170 00 

2000 00) 

163 00 3/11/1939 - Saat: 15.45 
Açık eksiltme 

Bu mükemmel gıdadan bütün memlekette her vatandaşın 
Kolaylıkla istifade etmesi için tertibat alıyor. 

2000 65 1300 00) 

--
3300 00 

248 OQ 3/11/1939 - Saat: 16,16 
Açık eksiltme 

1 Devlet Demiryolları ban lan 
Muhammen bedeli 2470 lira olan ı adet 4 tonluk kamyon 25/10/939 çarşamba 

gunu saat ( 11,30) on hır buçukta Hnydarpaşada gar binası dahilındeki komisyon ta
rafından nçk eksiltme u~ulu ile satın alınacaktır. 

Bu işe gırmck ıstıyenlerin 185 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği \•esalkle birlıkte eksiltme günü sas.tine kadar komısyona muracaatları lA
&mıdır. Bu ışe nıt şartnameler kc>misyondan p:ırasız olarak dagıtılmaktadır. c8215> 

• • • 
Muhammen bedeli 1500 lira olan bir adet elektrik motörlü deri 

ölçme ileti 21 11 1939 salı günü saat "15,, on beşte Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu!ile satın alına -
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 112 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
11aat "14,. on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid .şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta M 

ılır. "8581,. 

Dr. HUseyln Salar 
Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

MUAYENEHANES1Nt 
Taksim - AbdUlhak Hamid cad
desi Mtlo apartımanına naklet
miştir. 

Tel. 43697 

ZAYi 

Kırklareli nüfus memurluğundan 

almış olduğum hüviyet cüzdanımı ve 

askerlik terhis vesikamı zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmU yoktur. 

Beyazıtta Çadırcılarda 1!1 No. 

da Zekeriya Kutlu. 

SULTAM AZİZ 
NAJIL PEHliVAH OLDU? 

Beyoğlu Kaymakamlığından: 

Bulunmuş bir kurd köpegile 2 ki
lo pekmez, 20 tavuk, 2 pilicin 5 gün 
içinde sahibi çıkmazsa satılacaktır. 

Haydarpaşa lisoııi panısl7onunun ibti7açları olup yukarda cins, mikdar, tahmini fiyat Ye ilk teminatlarıle eksiltme P
ve saatleri yazılı )'tyecekler ekSiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu istiklal caddesi Karlınan karşısında Liseler Alım ve Satım komisyonu bması içinde toplanacall 
komisyonda yapılacaktır. 

Talıbler şartnameyi mesai saat:eri içinde okulda görelıilırler. 

İsteklilerin kapalı zarfa tabi oJ;,n kısım için verecekleri zarfların 2490 sayılı kanunda yar.ılı hükumler dnhilinde ftızl 
edilerek kapatılmış olması ve illr teminat makbuzu veya banka mektubunu cari sene ticaret odası \•esikasile birlikte z."lrfl 
koymaları ve bu zarfların eksiltme saatinden bır saat evvelıne kadar komisyona makbuz muknbilinde vermiş bulunma· 
ları şarttır. 

Açık eksıltmeye iştirak edE'C~klerin de ilk temin:ıt ıııakbuzl:ırı ve cari sene ticaret odası vesllrnl:ırilc birlikte belli gilJ. 
ve saatte komisyona gelmeleri. (8447) 

--::-

DEVLET DENiZ YOLLARI iŞLETMESi 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI _ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden ı 

C 1N81 Mlk 

Şarap galon mantarı 26X45 

Muhammen B • 
Lir• Kr. 

~7~teminatı Ek~ltmeı ·~-·E\·~·~~kie~M~tlin•ak~nilA~t~V~ek~-A~l·M~in•c•e•y•a•p~ıl•an~il~l·nl~a·.~15~T~e·~~in•ı•ev•\•~~1~9~39~ta·r~lli~ln~e~ 
L.lra Kr. Şekil saati ı kadar kabul edileceği bildirilen, tngiltereye ısmarlanacak gcmılcr hakkındaki 

eb'adında 125,000 A. sif 1250. - 93, 75 Pazarlık 14 
==t=e=kl=ıf=le=r=3=t=T=eş=r=in=ie=v=v=el=93=9=t=a=ri:h:in=e=k=a=d=ar=k=ab=u=l=ed=ıl:e:cc:k:tı=r.===(8:4:7:2)==ı 

Belediyesi 
Şamp şişesi mantarı 24X45 600.000 > > 572f. - 429. 30 > 15 1 

Likor mantarı 23X35 200.000 > > 1879. 50 140. 96 > 15.30~ 
Rakı mantarı 20X25 l ~ 

İstanbul ilanları 
~~~~ ı~ooo~> > "~k - ım. - > 16 il~••••••••••••••••••••••••·~~: 

• I - Şartname ve kalite nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı ;raıılı 1 18/ 10/ 939 ta1ihinde yeni un ti-pi hakkında tnfişar eden illi_.. 
mantal'lnr pazarlıkla satın alınacaktır. tashihi : . de 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat temınatları, elc.siltme saatleri hizalarında 18/ 10/939 tarihli un evsafı hakkındaki ilanın 3 üncü maddesill 
yazılıdır. hamıziyet miktarı "Hamızı kibrit hesabile,. binde yarım olarak, 

1 
• 

III - Pazarlık 23/X/939 pazartesi gunu Kabataşta levazun ve mübayaat şube- 4 üncü maddesindeki Sellüloz azami miktarı binde dört buçuk o• 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. rak tashihi ve sert buğday nisbetinin yüzde on beş olarak ilavesi. 

IV - Rakı mantarı şartnameleri her gun levazım şubesi veznesinden ve lzmir, 1 "86~ 
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v - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gi.ın ve saatlerde % 7,5 gü\•enme Dr Nuri Fehmi ADRES TEBDiLi 

nameler parasız mezkur şubeden alınabilir. fu- G Z HEK M -

paralanle birlikte yukarda adı ıeçeo komisyona gelmeleri illn olunur. c7863> • Elektrik ve radyo malzemesi 
~---~bl :-AııJ;iet--~~~-ddi~--SARAÇOGLU ____ ;-- - --- - ------- ts~ı:: :eled~es.!.:.a~~~~da satan Bay DAV1D PAROO, ma· 

Neşriyat müdüri.\: Macit ÇETİN Basıl":~ yer: Matbaai Ebüzziya y r apa · ğazasını, Galatada Per<:imli so

şunları söyledi: eten kaptan gemi limana girdikten birisi olsa derhal şu cevabı verirdi : 
- Evvela, birkaç kürek atalım da sonra olduğu yerden kıçüstüne gel- - E, yetişir nezaket ettiğimiz, biz 

şu kollarımız açılsın ... Güreş var ya- di. de pehlivanız.. Biz de Kııstamonulu-
rına... Ve .. Amavutoğluna bazularını ge- yuz, haydi yen bakalım da görelim .. 

Arnavutoğlu, kaptanın haline için rerek söylenmeğe başladı : der, içinden <;ıkardı. Ağa, Arnavut-

kağında (Eski Zulfaris sokağı) 
Musevi ibadethanesi yanında 

bulunan Laciverd hanına (Eski· 

Nirson mağazasına) naklettiği· 

ni muhterem miifterilerine bil· 
dirir. Tel: 43748. den güIUyordu. Ağası ise geceki ye- - Ağam, bu bir idmandır... Bu, oğlunun sakin kalışına hayret etti. 

diği zılgıdı unutmuş bir tavırla ol- Kastamonunun, lne~lunun, Ereğli- Kendi memleketlisi hakkında söyl~ - •••••••••••••~ 
Noı 7C YAZAN: il. Sami KARAYEL duju yerde duramıyordu. Kıvranıp nin, Ayancığın ve daha bilmem nere- miş olsaydı, pehlivan olmadığı halde 

duruyordu. nin pehlivanlarına yetişir bukadarı. iizerine atılır, boğuşurdu. 1 Dr. Hafız Cemal Arnavutoğlu ve ağası yataklannal - Ağam; hamdolsun geldik.. ya- Ne de olsa, toy olan ağa, kaptanın - Maşallah, maşallah.. ••• ı 
uzanmı§lardı. lyi ve bolca bir rahat nm saat sürmez lneboludayız.. dedi. böbürlenmesine tahammül edemiyor- Diye cevab veren Arnavutoğlu, ya Arnavutoğlu, ağasile beraber ka-

1 

uykudan sonra, sabahleyin erkenden Kaptan, ayapnda don kamarasm- du. nmda bulunan ağası kadar içerlemiş raya çıktıktan sonra bir hana misafir 
kalktılar. dan çıktı, bolca deniz suyile yıkan.. Fakat; Amavutoğlu da kaptana ti. Sankii kaptan kendisinin Kasta- oldular .. Kaptan, misafirleri gemi -
Dıpnya çıktıkları uman, kapta- dı. Ve arada sarada da kollannı vtı- içerliyordu. Onun kızdığı nokta, mağ monulu bir başpehlivan olduğunu bi- den aynlırken şöyle uğurluyordu: 

il uykudan kalkmış kamarasından cudtlnUn sair aksamını masaj yapar rurane bir surette Kastamonuluları liyor da inadına söylüyor ve meydan - Ağam ; yarın güreşe gelmemez-
gıkar buldular .. selimlqtılar. gibi ofulturdu. yendiğini tefahürle söylemesinde okuyor gibi gelmişti ona... lik etme, hele bir gel gör, bak Kas-

Lokman" ... 
D•hlllye Mutehaesı .. 

Divanyolu ıl' 
Muayene saatleri pazar tıari9 

her gün 2,5 - 5 salı ve eumarıesl 
sabahlan 9 - 11 hakikt fıkatf. 
kabul olunur. T. 22396 Kaptan keyifli idi. Abdest alıp sa- Limana girmeden evvel de gemi- idi. ikide birde karşısına dikilen ve gu tamonululann teneşirlikleri nasıl 

bah namazlannı kılan ArA&vutoğlu ellerden birisine töyle seslendi: Hakikaten; kaptan gemi limana rurlanan, sonra da hemşerilerini yere vuruyor ve nasıl gökteki yıl - ÇOCuk Hekimi 
ile alası kıç ıtıverteye ve her günkü - Bana bak! .. Limana girerken girerken koca küreğin sapına yapış- mağrurane bir surette mağliib etti- dızları sayıyorlar.. .. ••• 
yerlerine otunnut1ardı. bana haber verin küreğin bir tanesi- mış kendisini idmana çeken bir spor- ğinden bahseden kaptana kızmamak Dl'. Ahmet Akkoyunlll 

İnebolu uzaktan cörilnüyordu. Dü- Dİ ben çekeceğim .. dedi. cu gibi olanca kuvvetile ve ahenkli elde değildi. - Hele, Sazlı da gelirse, cUmbtie l'ak8lm - Talbnhallfı Palu No. ol 
mende vardiya bekliyen pmici ellle Gemicinin evet efendim, ve bqüs- bir surette kürek atıyordu. Fakat; çok mütevazi olan Ama - var demek- .......... m .. ller &b 

ed _... 15 tela aonra Telefon: 40.121 ip.ret eı~: ttbıe demesine meydan Vermeden de ~OD dakika sımsıkı lcilrek Qe - vutoğlu, bunu da hazmetmişti. Başka (n..- ·.,_) 


