
ı 1 İLKTEŞRİN 1939 

IPAZAR l 
• idare Veri 

Nuruoımanlye No. 84 latanbul 

Telgraf: YENi SABAH tstanbul 

ikinci Yıl - No. 509 
GONLOK SiY ASI HALK GAZETESi 

Telefon: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 1 
--

Sovyet ve Alm~n Eğer Sulha Razı Olmazlarsa 
Beyannamesı C bh G.d · k H . . DUrı Alm•rıya ile Rusya arasırıd• mUthlf bir e eye 1 ere a r b 1 

uçurum halinde ,ıddetll bir dU, manhk varken B • t • d Ed k • 
budu,manllkortadan kalkıyorsa, bugUnkUdost- ızza 1 are ece mış 
~~ğuurırı !':~~ .. :·~~:ğ~:,.:::::ğ!"~:~~=~lr~t!:;:: 

y::·~~~,H~:~;~:k~a~~~"~Z~Ç~~ Kont Ciano Acele Berline Gitti 
A. bnaniar So t B" li ~. il . ~ vye ır gı e yem _ .• ... ·- _ ... -
nıun anlaşmalar yaptılar, beyan
ciye ~ neşrettiler. Almanya Hari
lere aıırı Fon Ribbentrop gazeteci
dosıı"e~rdiği izahatta Alman - Sovyet 
ğıuıu ugun~n kat'ii surette kuruldu-

tenun ettikten sonra: 
Şarki Avr . l . k' . 

karı upa ış erme ıınsenın 

l'iru:rn~ına Alman ve Rus milletle
ln ~Usaade etmiyeceklerini; 

k giltere ile Fransanın Almanyaya 
arşı ın 

hatbd anasız ( ! ) ve neticesiz ( !) 1 
bildi e~ vazgeçmelerini istediklerini 
leri ~rnı~ ~e "maamafih, harb mesul-
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tind u ıkı memleketin idaresini elle
tnan~:~tınakta devam ederlerse Af. 
başı ıle Rusyarun onların akıllarını 
de i~:ına getirmesini bileceklerini,, 

İn a~~ etmiştir. \ 

-
-

terb·gı!ı~ ve Alman kültürü, siyaseti, 
arasıYesı, zekası ve dünya görüşü 
hu 

6

1
ndaki derin farkları aramak için 

te\ra~~ tehdid fıkrası üzerinde biraz 
~rıa· ~f. ederek bunları Mr. Cham -
•Oııe 1~ nın temkinli, kibar ve ciddi 
Anca~ c lnukayesc etmek kafidir. 
dan ao kak kabadayılarının ağzın- vvvvvv""'"""""'"""AA"""'>/'V'"""vv....,..,""""' 
bir ~kacak bu türlii sözlerden büyük! · hı·k ~ y 
ıırı ilet temsil eden bir Hariciye na- 1 1 ar apan 
bit n;:1· . ~em de sulh için yalvaran M .. 1 
Yıtlı arı~ıye nazırının nasıl bir ha- uessese er 
dittn netıce bekliyebileceğine akıl er
larakek gerç:k~en zordur. Samimi o
tnı b·· sulh ıstıyen bir devlet ada
di..ıı 0Yle kaba ve muhakkirane teh-

Bir karpltçlye lhtlklr 
cez•sı verlldl 

\1 ere mi .. ? B .. l Milli ikttsadiyatımızı korwnak için ih-
titt .. . ınuracaat eder. u soz e- tikfırla mücadele etmek üzere mıntaka ti-
~araUzer_ınıizde hasıl ettiği tesire na- caret müdürlüğünde te~ekkül etm~ olan 

-~ 

f 

f 

1 
i 

,, ı 

·Ltemokratlan idare edenler soldan itibaren Lord Halifax, ChamberlaJn, 
Daladier ve General Gamelin 

Rumen Hariciye 
Vekili De Mosko
vaya Gidiyor 

Hariciye V ckili
miz Moskovada 
Tekrar Görüşme
lere Başladı 

Londra, 30 (Radyo) - Rus - Almnn 
anlaşması üzerine, Almanlar ingıllere ve 
Fransaya sulh teklif etmiştir. Bu teklif de
mokrat devletler tarafından kabul edilmi-
yecek olursa Garb ordulannın başına Hıt
ler bizzat geçeceğini \'e harekatı idare e
tleteğıni s..iylemiştiı" 

Bitler Nutuk Söyliyecek 
Londra, 30 (Radyo) - Hitler gelecek 

hafta zarfında Rayştagda ınühiın biı· nutuk 
veı·erek beynelmilel vaziyet l:lakkında mu
talealarmı bildirecektir. 

Ciano BerJine Gitti 
Londra, 30 (Hususi) - 1ttılyu Hancıye 

Nazırı Kont Ciano bugün Bnrline hare
ket etmiştir. Bu ziyaretin Londra miiha
filinde, son beynelmilel vak'alarla alaka
dar olduğu ve Hitlerin Duçeye izahat ver
mek mecburiyetinde kaldığı şeklinde tef
siı" edilmektedir. 

Ciano'nuu Bertin Seyahati 
Londrada Alaka Uyandırdı 

Londra, 30 (A.A.} - cRöyter>: 

Cianonun Alınan htiküınctinin daveti 
lir.erine Berline han•kcti haberi Ll>ndrnda 
alılka ile karşılanmaktadır. Bırçok mah • 
fillerde bu ziyaretin dünkü Moskova teb
liğinde, iki aldt t.arnfın harbi durdurmak 
için icabında «Digeı· dost devletleu le 
mutabık olarak birlikte yapabilecekleri 
müşterek gayretlerle al5kadar 0lduğu zan
nedilmektedir. 

Saraeoğlu Görüşmelere Tekrar 
Başladı 

Moskova, 30 (A.A.) - Hava.:ı: 

B. $ükn.i Saraçoğlunun voıı Hibben 
trop ile A SelterJn kametıeri dolayısil, 

ınkıtaa uğrayan görüşmeleriıı.n bu akşnm 
tekrar lıaşlıyacağı bildirilmektedır. 

Diğer taraftan Sofya - Moskovu h:n a 
hattı hakl}ıııda mıızakerclcrdc bulunmak 
üzeı·e buraya gelmiş olan Bulgar hava 1;.ı..ı

mnndaru Albay Loıdcf heııuz hiç bir resmi 
ş lısıycllc temas etınemı, lir. 

Sara.coğlu İn~iliz Ve Fransız 
füçilcrilc Görii_ştii 

Moskov:ı, 30 (A.A.) - Ru.vte: bıldiriyor: 
B. Saraçoğlu bu akş<ım tngifü büyük el-

( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 
kav n diyebiliriz ki dünyanın sulhe (Sonu 7 inci sayfamızda) 
tirı~~ası için akılları başlarına ge- ll!!!ii.....,~~~~~~~..,;:.~;;;;;;~i;;;!!•~ ..... ll!liii!ii""""'!!!!!"!'~,,._..iiiii!~ ........ ......,.,~.,...,.~~~......,.'"":~=====:=::::::::::::--:-~·..,......,~~=:-:'=::......,,=",:".:-:--:::7:'.::-....... ";:::--:::=:=::::-:~~~--~,,_.. 
hald ege muhtaç kimseler varsa her 
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- H == .. -1 y.. ı 'r ' TÜRK -İNGİLİZ KQNUŞMALARI 
ıı.~~:::ı.r~· Londradan ziyade Kötü arç a apı an· Niçin5 Kuruşa 
~ntlınanya Hariciye Nazırı Fon Rib- Ç '- k ? G ı K A O b 
;;nt. ~:.l~~~~:y·!~~~· :~~u:;~ B i r B i na Çöktü o'.:~!iz b; günden itilmElire_n en er a azım r ay 
.r... 5 kuruşa çıkmış bulunuyor. - L d G • d • 
bit ~~1,?: büyük bir sürpriz ve esaslı mizde olmayan sebeblerle ga- on raya ı ıyo r 
Zetnu gışıne teşkil edecek mahiyet ar- Kazaya Sebeb Olan yapı Sahibi zetemizin f iydnu değiştir -
im Yorlar. Moskovada üç anlaşma ~laıunıştır. b V / mek mecburiyetinde kaldığıınız-
lc.t Unların birisi Lehistanın iki dev- Hakkında Taki at ı apı ıyor dan dolayı okuyuculanmızdan 
" ara evvela özür dileriz. Yeni Sabah~ 
~hn sında taksimine dairdir. Diğeri 
\1e anya ile Rusya arasında ticaret ·-----~--·~-----· -_.,-~~- karilerini kendi tabü ailesi ef-

lttekeşkya mübadelelerini inkişaf ettir- radrndan saydığı ve tekmil gaye 
ara d b ve maksadının halka ve memle-

giitık" rı ır. Bu iki anlaşmaya u-
Che~ ~aziyet dahilinde büyük bir kete faydalı olmak oldut;'1ı için, 
/\.lrn ııyet atfetmeğe mahal yoktur. fiyatını değiştirmek mecburiye-
şıy anya ile Rusya Lchistanı payla- tinde kaldığı bugün, bunun sebe-

Orlar Bu l A · bini de y ine aziz okuyucularına. 
~asetini. d ~~a~ aşma ne vrupa sıd-
h.arb .. . egıştırebilir, ne mevcu [[:onu 7 nci sa.yfamızda) 
kit h uıerı~de bir tesir yapar. Ne va
falan arb bıter ve galebe filan yahud 
laşltı. tarafta kalırsa o zaman bu pay
.kil a teŞebbüsü de ona göre bir şe
tı.ın ~~·Binaenaleyh, bugün Lehista
h.arb .~ de~let arasında paylaş~~sı 
di.. b~zerınde müessir olacak değil -
• • ııa.k· ~ ıs harbin neticesi bu paylaş-

tece:~ka velesine kat'i bir şekil ve
ler b~·ır. İki hükumet böyle istemiş
bil~le_ yapmışlar. Bu kendile~ 
ll."t' en bir iştir. Fakat harbın 
"lces· . 

ltaL>dı ını de. bekleseler ayni yola çı-

HER SABAH 

VAR MI, 
YOK MU? 
Kurtuluşta çöken apartmanın kur

banları arkasından ağlıyan gözlerin 
ya.~ı henüz dinmiş değildir. 

Yıkılan binanın hali 
Beyoğlunda tamir edilen bir bina

dındaki bu ameleler binanın ön tarafının nın yıkılan duvarı altında can , ·eren 
iki katlı olması ve yıkılmaması sayesinde amelenin cesedi bahrinde henüz dün
kurtulmu~lardır. Hadiseden biraz sonra yevi şeklini muhafaza etmektedir. 

Tahtakalede Rızapa:;a caddesinde dün 
bir yapı çökmüş ve bütün semt halkını 
heyecana düşürmüştür. 

•• • 
Heyet Onümüzdeki Hafta /cinde 

• 

Londrada Temaslarına Başlıyor 
Londra, 30 (A.A.) - Reulcr ajansının 

diplomatik muhabiri, Orgeneral KAzım Or
bayın riynseti altında bulunan Türk he-

1 

yetinin bUyiik Britanya ile Türkiye nra
sında askC'l'i, iktısadi ve mali anlaşmaları 
müzakere etmek üzere Londr<tya harekc•t 

Londrnya gelmişti. Bu sefer, talunin olun
duğuna göre, orgeneral Orbay, bu mese
lelerin ınuzakeresini daha ileri göturmek 
üzere Londınya gelmektedir. 
.................. ........................ 

Odemişte Seylab 
Felaketi 

ettiğini bildirmektedir. Heyet, önümür.dc
ki haftanın ortasına doğru Londraya mu
vasalat edecektir. Orgeneral Orbay, Tıh'

kiyeye verilecek silah ve mühimmat ıne
sailini ve Türkiye ile İngiltere :ırasındn tzınir, 30 (A.A.) -· Evvelki gün ve geoe 
bilahare aktolunan mali anla~maları m(ı- Izmir bölgesine dilşcn şiddetli ve sürek-
zakere etmek üzere birkaç hafta evvel (Sonu 7 inci sahifede) 

BUG O N : -
Mein Kampf 

(5) inci sahifede 
~e . · Onun için, bugünden bu mevzu 
laıt~ncıe zihin yormayı lüzumsuz te • 

Alı ederiz. . 

Dört kntı inşa edildikten sonra ucuza 
mal edilmek için kötü harç ve malzeme 
kullanılarnk yapılmakta olan bina, Muiz 
Vakile adında birine aid olup depo ve ço
rap fabrikası olarak kullanılmak için in
şa edilmekte idi. 

itfaiye vak'a mahalline gelerek bir ihtiyat • Ş b" k . · ··nde kötü mal • 
t db

. · 
1 

k - . . u ır aç sene ıçı , 
e ırı o ma uzere bınayı gezmış ve ye- . ·ık . d _ ' 

ni bir tehlike olmadığını görerek aynl - zeme, herhad hesap, ~apr.ıı; \'e ~ Milli Mücadelede izmir 
tet ltı..1.nya ile Rusya arasında . tıca
lir:e eşya mübadelelerini inkişaf et
bu1 dek karanna gelince, Almanyanın 
p.,_dı an büyük istifadeler ümit' etti-
<><tt e .. 

§Upbe yoktur. Fakat bu Rus -

Hüseyin Cahid Y ı\.LçJN 
( Sonu S üacü saP.~da ) 

Çökme hadisesi dün sabah saat beş rad
delerinde olmus ve büyük bir tesadüi ese
ri olarak yapıda yatmakta olan 4 ame
leye bir şey olmamıştır. 

.Ahmed. Mustafa, Mahir ve Mehmed a-

mıştır. Polis vak'a etı·afında tahkikata baş- lavereli kalfahk yüzünden ölenlerın 
lamış \'e llk anda yapının· yalnız kumı v bir ı istatistiğini tutmuş olsaydık kar
kireçten mliı'ekkeu bir lıai·c;la ya):ııldiğı- şılaşacağımız rakkriıın yüksekleiği 
neti:esine vardığı için binanın sahi~~ Mui~ karşısmda muhakkak ki dehşetle ir
V,akıle hn~.kın~a ~~ununi takibata gmşmeyı ldllrdik 

(4) üncü salufcde 

Aradığım Sendin 
( 6) neı sahifede 

luzumlu gormuştur. • 1 
Yapıda çalışanların anlattıklarına gore A. CEMALED~I~. SARAÇOGLU B [J ROMANLAR/ OKUYUNUZ 

(Sonu 7 nci sayfamızda) (Sonu 3 uncu sayfamıZda ) ______________ _______ .;.._.;;,..;..;......1 
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VAHiDETTiN 
No.: ea Yazan : M. SIFIR 

YBNI l"&B&ll' 

• l>~'f 
lngiltere ve Fransa y 
bir sulh teklifi karşısı 

• 
Mitat Bey latanbulda Cereyan 

Hava Tehlikesinden !Denizciler 
Korunmak için Arasında 

Şehrimize Benzin 
Ve Gaz Geldi 

Bir lld gibidir MGlllmftda Alıl-~t 
llarW19 Nam .._ WHeaı&np 

Hariciye Komiseri B. Molot.of 

Eden HdJ;selerden Bihaberdi ~- --+- - da devam eden mWılm slJM( ~ 
Şehir dahlllnd• hallla ihtilaf devam ediyor Bu suretle muhtemel meler, timdi yeld bir urh §I"'• 

Çevik b1r hareketle elinde bulunan 1011 çetelere lirmişler ve Rus orduaile birlikte numune olac• k ,....... bir buhranın önüne albayet babauştv. Bu uhpe .. çantaamı )'ere bıraktı ve Mitat beyi lal- Ravandız ve tmadlye taraflarına litmit - ..... e:Ulec•k umumi heyet dün . • . Wılikte teati edllea mektuplar, .. 
caklıyarak bir bohça gibi sırtladı. Şoför lerdi. lki seneye yakın o havalide kaldık- H8\·adan pasif korunma komisyonu diln tO lanamadt geçılmtŞ oluyor cleYlet arumda elyasil ft ~ 
Mehmed Ali Deye hltabla: tan sonra da, harbın aldı.il son .şekil O%e- vilayette Bay Raufinin riyaseti altında top • P . .. . . .. Avrupa harbinin başlamasından sonra mtina.~betlerl hmzlm ediyor. 

- Haydi kardeı. Al bavulumu eline de rine rlcatle tekrar Kafkasyaya ıelmişlerdi. lanmıştır. Şehir dahilinde yapılacak si- Kaptan ve Makınıstler Cemıyetimn dun Alman ticaret ıemilerinin limanlarda Atıl Garb ceplaeliade devam edell 111111' 
dili bakayım J)efime. Kısmen Batum, Sohum taraflarında kısmen perler hakkında bazı kararlar vermişler _ yapacağı fev~lade toplantı idare heyeti bir vaziyette kalması ve demokrat hükö- bin Alman - -• • 

Dedi ve hızlı aC:ımlarla ilerledi. de Erivan cihetlerinde 7erleşmişlerdi. Bun- dir. Ankaradan ıönderilecek siperlere aid ı Azaları da dahil olduğu halde birçok Aza- metlerin vapurlarının da askeriye himıe- yada sebeb olduğa ~ 
Yarun mt IOnl'a, Mitat Bey temiz bir lar, o aıra1arda Batumun lngillzler tara- nQmune plinları vill;,ete plmiştir. Brm- ların &elmemesi yüzilnden yapılamamııtır. tine ıeçmiJ bulunması dolQuıile dün)'ada nuniyet ve kanpkllklarla mup

yatalt içinde ba7pn 7atıyor, arkadqı tından ifgalini bekliyorlardı ve bu ifgal Jar villyet tarafından Belediyeye gönde- Dün yapılması takarrür eden toplantıda umumi nakli)'e buhranı bagöstermiftlr. bir vasiyete düeen Almanya, s.ıl'" 
Mehmed Ali Bey de bqucunda allıyor, keJftyetini muhakkak &ördükleri için, )'i- rilmiştir. idare heyetinin ibra edilmesi icab ederken Bu sebeble Amerikan ve ttalyan vapurla- ciye Nazınnm Moskovadald temal • 
kıvranıyordu. Davidln getirdlii doktor, Mi- ne başlarını dikmeğe, etrafındakilere dik-

1 
. hepsi Devlet Denizyollannda memur olan rının mühim bir kısmı istifadeli işler yap- lar·- .a-- .... ı.-- .. ı... A h:ııı.u.-L. ~ 

Belediye yakında bu numune en esas id . 1 ...._. ~ -J 881 ua..-re -
tat Beyin kalbi üzerinden kan ıırın- lenmeğe bqlamışlardı. tutarak fe}ılr dahilinde b" k 1 d are heyeti toplantıya ıelmemışlerd r. maga baılamıflardır. Amerikan vapurlan- aaarak ilk 
gası yapıyor, David de şaikJn f81kın bu Bunlar, h- mı .. k"•"banın .. ahvelerin- si ırço yer er e Kurumdan son zamanlarda ~O Aza istifa- yalnız İngiltere ve Fransa•a sefer vap- Y prb devletlerine yeni 

'"" ..... ...... • perler yapacaktır. " " ulh tekllfind bul tacı 
ameliyeye bakıyordu. Yapılan tedavi biraz de toplanırlardı. Osmanlı hük\lmeUni ve ya mecbur olmuGtur. Bu 250 banın hep- mağa başladıklarından Amerikadan bura- S e onmak ır. 
sonra tesir1nl söstermiJti. Mitat Beyin do- bu arada yakın zamanlara kadar uşaklı- Şehir halkı da bu siperleri nümune it- si de ~nizyolları tefkilAtına mensubdur. ya gaz nakliyatı azalmıştır. Bu sulh teklifinin istinad etdf 
nuklaşan fersiz gözleri ya\1aş yavaş açıl- ğıru ettikleri eski Rus hükümetini çekişti- tlhaz ederek kendi evlerinin bahçelerin- Cemiyette geriye kalan 7_ 01 A_uı faaliyet- Esasen gaz iptidai madde olarak kabul ,.e...ıı.-e lmU, m"-~._ mev.na _.a • 

k 1 1 d i ti Kalb de havadan korunma için buna benzer 1 ri d ed k ti t ır. 1,, eftU ~ • ..,_ au mış, erp ç eşen vucu u gevşem ş • rirlerdi. 0 esnada, bu azgın komitecilerden e ne evam ere cemıye yaşa ma6a edildillnden bu satış bitaraflık kanununu dediJ p I d ; 
rahatla mış nabzı dilzelmişt.i. Kımıldanı- (Dikran) adında biri, Mitat Beyin Türk siperler yapacaklardır. ve kuruma yeni fızalar bulmaga karar ,·er- ihlal et.miyecek ve bu suretle Amerikan en o onyamn artık mevcu 
yor, fakat, konuoamıyordu. Acı acı inli- oldufunu öl:renmi,U. Bir Türkü himaye et- vvvvvvv J mişlerdlr. kumpanyaları tarafından demokratlara maması keyfiyetidir. 
yor, ara sıra kıpırdıyan dudaklarından blr tiği lçin de, blr ıün oturdukları kah\·eha- BELED YEDE : CemiyeUn 500-600 lira arasında gayet az mühim mıkdarda sa~ yapılacaktır. Halbuki, bundan bir müdclet e~ 
fısıltı gibi şu kelimeler dökfilQyordu: nede Davidi ölilmle tehdid etmek cilre- T k k I I bir tahsisatı olduğu halde muhtaç azala- Normalln fe\·kinde 1apılan bu satışlar Polonyanm ort.adaa kalkmasuım, AJ-

- Bahtsız yurdum .. yazık oldu sana. t~f gös9ermiştt1 • Fakat, fıedakAr Davld 9 • mek Ç8fR • rına her türlü yardım temin etmiştir. kıımpar9'alarm bazı mm'takalardaki gaz il aralaruıd ba§ll. h 1J111.ı 
• • • bu küstaha oracıkta lAJik olduğu muame- leablt olunuyor Mevcud azalar cemiyetin bir müddet- ve benı.in stoklarının erimesine sebeb ol- manya e a )aD ar ti 

Mitat Bey, Ancak )'irml gün sonra ken- le;Ji yapmaktan hiç de çekinmemişti. Ha- İstanbul Belediyesi iktısad MUdürli.ığil- tenberi çıkarmakta olduğu Deniz mec- muştur. Bu vaziyet şehrimi::deki mcvcu- hitam bulmasına tesir etmlyeccği, 
dine geleb lmişti. Bütün bu milddet zar - linden umulmıyan bir çeviklik ile bu ko- niln tek ekmek çeşnisi etrafında yaptıfı muasınm intişar hakkını Denlzyollarına du da azaltmış olduğundan ihtiyacı telfı!i münferid sulh yapmıyacağuu be~ 
fında ıztırablı ihtilAçlar içinde kıvran - miteci taslağının uzerine atılmı~, bir iyice tecrübeler nihayetlenmek üzeredir. tktısad bırakmamağ karar vererek neşriyata de- etmek Uzere Rumnnyadan mühim mik - eden iki hüldmıet merkezinin, Ja-! 
mış, nöbet ateşleri ile yanmıştı. David, tepelemiş ve çiğnemişti. Müdürlügü hazırlanan beş çeşnlden ikisi- vvvv darda gaz ve benzin getirtilmiştir. Dün ilk Paris Ue Londranm, bu yeni va.ziSel 
fedakArlığın ve Türklere karşı beslediği Bu hadi e sebebile komıteci Ermerulerle ru tercıh etmiş ve bunlar üzerinde son tec olarak Rumanyadan iki vapur gaz ve ben- karpsuıda aJdıklan taVU' dikkate fit; 
sevgi ve saygının sanki bir timsali olmUf- David arasında bir zıddiyet hasıl olmuş- rUbelere başlamıştı. Bu ıki çeşniye aid GÜMRÜKLERDE: zin getirtilmiş; bu benzinler Şel kumpan-

1 
yandır. 

tu. Kardeş saydığı Mitat Beyin basından tu. Ermeniler bir Tilrk dostu GUrcüJ(l, hl- hazırlanan nümuneler de belediyeye gel- G yasının depolarına boşaltılmıştır. A 

ayrılmamıt. ona ıerçekten bir kardeş ih- maye ettlii iki TOrkle beraber öldürmek ml§tir. Belediye bu iki nümuneyi beledi- ÜmrÜklerde müsadere vvvv ~ Fakat burada, barb halinin 
timam ve tefkati ile yorulmadan, yüksün- ve bu suretle Türkluk hakkında besledik- ye kimyahanesinde tahlil ettirerek iki - d•l k 1 • DENiZLERDE : danberl. lngilt.ere ile Fnnsanın 
meden bakmıştı. Bir an için olsun başı- leri kinlerini biraz olsun .Ondürmek ııcv- sinden birisini tercih edecektir. e l en gaz mas e ert ettiği slyaaet, İllgilJz ve Fran8ls 
ucundan ayrılmamıştı. HattA, Mitatin ü- dasına dÜfmüşlerdi. Aralarında konuşub Fransadan ıelen talebelerimiı.in bera - Havuzlarda yapılacak lamentolanada me9'ul devlet 
rnidsiz denilecek kadar buhranlı "Ve baygın g!SrüşrnQşler, amılannı yerine getirmek LGtfl Kırdar göz pa VJ O• berlerlnde ıettrdikleri ıaz maskelerini · tesisat · .. geçirdiği &ünlerde, o da Mehmed Ali Bey için, biç bir ,eyden haberleri olmıyan Da- ftUnU zlyar el etti Gümrükler idaresi muvakkat bir zaman laruwa lradeUUderl autuklar, rad 
ile birlikte allamış, ruhu libi cismi de vid ve Mltatıa arkadquun peşlerine düş- için kendilerinden almilbr. Denlzyolları Umum MildilrHlJilnde dün yolanlakl ftl8mii tebliğler ......... 
bayağı hırpalanmıGtı. mQ§lerdi. Bir )'erde sıloftınp üçünü birden Vali ve Beledl1e Reisi doktor Lütfi Kır- tdare, bu maskelerin zatl eşya meyn- Umum Mudür .Muavini Yusuf Ziyanın tutulwaea, Almaalanıı, elde etmek lr 

Mitat Bey artık tamamile iadel lfiJet yok etmek için fırsat gözlil)'orlardı. Niha- dar dlln yeni inşaatı biten Cerrahpaşa göz nında mı yoksa idhalAt eşyası olarak mı başkanlıjı altında bir toplantı yapılmıı- tıedlklerl gayeye varmıyacaldan si-
etmiş, mlllet ve memleketin uğradığı akı- Jet bir &ün bu fırsatı ele seçirmişlerdi. paııyonunu ziyaret etmiştir. kabul edılmesl lcab edeceğini Vekllete tır. Bu toplantıda Havuzlar müdürü de ha- rUlınektıedlr. 
betin acıhklanna, ne de olsa, alı3mıştı. y k 1 A 1 sormUftur. Ayni mevzu etrafında KwlaJ zır bulunmuş \e havuzlarda yapılacak 1eni 
V ... ıyettekl fev .. allde v·ahaınetl tasdik et- hiro IÜD. David Mitat Beyi yanına alarak a 8 m • yazpaf• J O U li"ltı. .. ı.ıı- cJaba •'mdlden 0....6.-dı 

8"' .. bari k da merkezden izahat istemlıUr. VekAlet- tesisat etrafında görüşmeler yapılmıştır. ... au.---, ,. r~-
mekle .__aber ürni.a-ı-u»e .. apılmam11ıtı. ee cinde i bahçesine götürmUştO'. t- lh 1 dlll ,.ıkan ve garb ..ıı---•·--11.-..ı-ı- 8 --uc.- .......-. ... .,, ki d Jan n 8 8 8 vor ten ıeJecek mUsbet emir ilzerine bu mas- Havuzlarda tamirde bulunan Ankara ve :.- --~- ..--
Hele TalAt, Enver Ve '"'-mal pn .. nların ost aeç vakte kadar bahçede kalmış - I '""" ..,,.. 

1 
h keler sahiblerine iade dllckUr. Dumlupınar vapurları bu ay içinde ha - tal naarlanm beyuı eden yan _. 

memleketten Uzakl'"'tıkları hakkındaki ar, er vakitkJ ııtıl, kurduklan bir içki tstanbul Belediyesinin Taksimden Ayaz-..... f GUmrUkten geçecek vuzdan çıkacak \"e seferlere başlıyacaklar- mi t.ebll"""' bu aoktadaa ehemmlye .. 
haberlere hiç inanmamıştı. o, bir türlü so rası başında, kurtuhış gün ve hareket- paşaya giden caddenin ıenişlijini 85 met- &""r 
buna ihtimal veremiyordu. tstanbuldan terinin hayaline dalmıılardı. tçiyor, görO- reye iblAI etmeje karar verdiiini yaz - lk uryeler dır. Udlr • 
.. -ybolmalarında firar kasdi ıoremiyor, bu şüyorl•:-dı. Kendilerini bastırmak için, mıstık. cadde bu ıeııiclile tblAA edilmek U manlar Umum M UdUrU Ha..ııı-1.-rtn _...,. d .. bu no•-'-• nr - b h . . b" " 6 Gerek ecnebi, ve ıerekse Turk kur- A k lltl MD"""ııc """'J ''" .., , .... ...,. 
.n~1enm..vı, billkls memleketin hllAsına a çesının ıraz ilerisinde ve yol üzerin- için caddenin ortasındaki ada ile Taksim n araya il zan te,vid etmektedir. Şimdi ........ , .... ..... _,, • d b ı b yelerinin &ümri.lklerden geçtiklui sıra - ., _ ..,_ .ur: 
matuf olarak girişecekleri teşebbüslerin e u unan ir hı:ndeiia içınde üç azılı kışlasına aid birçok kısımların yıkılması da ellerindeki kapların adedlerlni bildir- Limanlar Umum Mudürü Rauf! Manyul glllz ve Framaz hUkftmetlerinln, bat" 
bir mukaddemesi 11b tellkki edıyordu. k ~mitecinin beklemekte olduklarını tabii icab etmektedir. Belediye bu yıkılacak kı- mek için yapılacak formalitelere aid tali- dün Ankaraya gitmiştir. Umum Müdür U- --..-t 
UmdÜğu bu hAliıs hareketlerinin başlan- bilmiyorlardı. Her eeyden habersiz; neşe mat diln ıümrükler ldareslne bildirı'lmlı- manlann yeni teşkillt ve kadrolarlle la- 1amll oldoklan lstltjarelerbıia IllD.J ... 

içinde ıu'lu"cu""yorlardı sımlarn aıd ke"ıfleri hazırlıyarak ilAn et- h ..ıı-ı.ı .__LO _..._._ .......... gıç haberini sabırsızlıkla bekliyordu. Sar- 11 • 
11 tir, kenderUn limanında Japılan tetkikatı et- 8& &81Duaıııı.J leZIUI r Vfl ~rlUP' 

B k it il 1 ... mlştir. Bunlar yarın ihale olunacaktır. a ıılmaz bir iman ile beslediği b .. kımaatini, u om ec er n L·aşında, e\'\ elce Da- rafında VekAlete izahat verecekUr. Siyaset aleminde, Moskova ~ 
artık hakıkı bır kardeş saydığı Davidden vidden dörtbaşı mamur bir dayak yiyen Toplanmadan dAlılan Cizre gUmruıu l akenderun llmanınd• 1anm mlltealdb yeni blr vasiyet.la 
1ıak1lm3A3 !'.lzum görmüyordu. ve: (Dikran) bulunuyordu. Arkadaılan ile bir içtim• IAlvedlldl yapılacak yeni teal sat husule gelemlyeaettnf 96yftyen garb 

- Göreceksin kardet, diyordu. Hiç de bertıber elleri tabancalarının tetiilnde, . Cizre gümrük memurluğunun ayın bl- k il rl i h n1n L-"'-
led kl i gözleri bahçede, pu uya girmfş bır kurt tstanbul Belediyesi ce.nnzc yar.dun san- 8 • dd t 1 k d 1. demo ras e resm me aftll ..---ıhtlmal "ermemekle beraber, söy i er d rinden itibaren llığvedildlil dün tstanbul ır mu e s en erun ımanın -

-'bl, tttlhad ve Terakkinin bu fedakAr ev- kin ,.e sinsilıği lle bekleşıyorlardı. Orta- ığı heyeti umumiyesl dün heyeU idarenin da tetkiklerde bulunarak "ehrimize avdet ti hareketlerini Berlln, bu D\iyeddl .. gümrilkler baş müdilrlUğüne blldirilmiıtlr. .. 
lAdtarı herhangi bir tazyikin tesiri ne mem lık epeyce kararmıştı artık. Mıtat Bey ile yaptı,tı davet üzerine fevkallde içtimaıru Bu idaredeki memurlar münhal bulunan eden limanlar umum müdür muavini Ha- merakla beklemektedir. Zira, Loncld 
ae~c~ten )::, .,mış olsalar bile, Ttirklülün David de bahçeden çıkmıı \e şehre doiru yapmak için belediye Şehir meclisi. salo- dıjer vaz.ifelere tayin edileceklerdir. mid Saraçoglu tetkikatı etrafında bt.lyük lJe Parl&, Bitler rejtml ile mttcadele-
nıucbfıl olan bu tt·:;ckküli\n herhangi bir uzanan yola ıirml:ılerdi. Kolkola yürüyor, nunda toplanmıştır. ~~ bir rapor hazırlamağa baıılamıştır. Diln ye baflamala karar vetdlkleri ve tr 
"'·l~dı c.ruay.ı r.~l&cak ve emin ol ki mem- gciruşe goruşe ilerliyorlardı. Tam komıte- Toplantı başlamadan evvel Belediye em- MAHKEMELERDE : kendisile goruşen blr muharrlrlmize Ha- ase$ 
leketi Kurta;,., at..tu. •rork, helld ezilir, fa- cilerin sindikleri hendeğin onilnden geçı- lak mildilrU Muhsin toplanbnın ıayri ni- mid Saraçoglu şunları s!Sylcmiştir: ~bbüsata koyulduklan anda, siy 
kat yok c.'<lıl· .mez. Türk, mukadderatın a- yorlardı ki, ansızın ve biribiri ardına si- zaml oldu~nu ıddia etmiş 'l:e daıılmuını Sahte müfettiş müşa- c- İskenderun limanının hinterlfındı ge- sahasında, istikbalde zuhur edebile • 
cı bir dl\eslle :-ııcıtlub olur, fakat, şunu lahlar patlamağa başlamıııtı. ıstemiştir. niş olmakla beraber tesiaatı Ve teşkilAtı cek muhtelif siyaset seyirlerlnl Da • 
da hil ki, biç de ıllfJruldıjı ebedi bir esa- Bu ani taarruz karşısında, fadaca sar- Muhsin cemiyetin nizamnamesinin be _ hede albnda noksandır. Bu lımanın inkltaf edebilmesi zarda tubnuşlar ve ona göre Wblt 
rcte bele ~urJ11a11, iatiklMden mahrumi- hO§ bulunmalarına ratnıen, ılti dos ta • .,;ncl maddesi mucibince fe,·kaltıde toplan- için ıcab eden tedbirler alınacaktır. Liman- almı~ı .. ...1 • • Her iki hUkimet merk-

.. Mecdi Emin ismınde bir genç kendisine d k d ihtl ı ka 1 a k kild ~\U 
yele ka~iyeu tt.rıar.ımül edemez. Yavrusu bancalarına el atmışlar, Yolun sal 1anında a ya ın a yac rşı 11 ca se e vazt ti bu tedbirleri ~ 
ellmfon fll.nr.ıış, !&r:ıh bir aslan gibi yine bulunan küçükçe bir höyüjün gerisine aW tıların, azanın beşte birinin imzasile ve- sıhhiye müfettişi süsü vererek BaşvekA- asri tesisat vücude getlrlleeek. Buradaki nln ye ' 
kukrcr, dllfnuu ıııruu dişler ve pençeler, mışlardı. Korkak salgıncılar, David ile MI- rilecek bir istida ile kabil olabileceğini id- let tstanbul arşivini tettlş ettlji ve bü- ma\-na \'esair nakil vasıtalan fa:ılalaıtı- lhtlmallerln henüz vukua ge~ 
.bepebıi 

7
ere aerer. Yurdundan, yuvasın _ tatın sarhoşluktan iki tarafa salınarak sat dia etmış ve heyeti idareye böyle bir ta- yük kimselere akrabalık iddiasında bulun- rılacaktır. göstermektedir. Fakat ne de olRa hl-

dan hasımlarııu sürt:r. tarafa atılıtlarını, hızla topraıa kapanışla- leb ve istıda bulunub bulunmadıtını sor- duğu için geçenlerde tevkif edllmlftl. Mec- Kar•llenlzı e huaual dltlelerbı yeni eereyamıua bt'I gell-' 
Da\id, bu o:ll G'!lrcil çoc:uiu da TUrkün ırnı vurulduklarına hamletmlıterdi ve ka- muştur. Heyeti idare bu hususta ademi di Emin kendisinde sinir hastalığı bulun- hayvan poal•lan resini vennek için, Londra ile Parl • 

hilasma bir du:1cı ve bu ıayenin husulüne zandıklannı sandıklan muvaffakiyetin ver malümat beyan etmiştir. · duğunu ileri aürdülü için aclll tıb iflerl - '- ..__"""·ı..-- ...-. .. ---.. ..... _.__....._ Devlet Denizyolları ttletmesi Karadeniz .... uu15.....,1V1D 5""'11'<'&...uo•u.., ... ~ 
carıdc>.n bir :-nrdımcı olmuştu sanki. O da diği sevinç ile hendekten sıçrayıp meyde- Bunu muteakib Azalar arasında şiddetli müessesesinde müpbede altına alınmıftır. ve dolU vilA)'fllerinde bu mevlimlerde ınellerl müşahede Jflznndır ld ba dl 
bunu özlüyor, sabıraızlıkla o günü gözlü- na çıkmışlardı. iki dostun sığındığı höyü- Kiracı ile ev aahlbl milnakaşalar olmuıı ve nihayet davetin gay y&J>llan külliyetli mikdarda hayvan nak- teahhtlr etm••eeek bir k.-dl-ut... 
yordu. Kendine b1r ıaye edlndili Türkiln te dotru hızlı adımlarla ilerliyor, savur- ri kanuni olduju karan verilerek fevka- d k &J ""J••J~· 
halta ve latikllll için o da vurutmak ıs- duldan ilrenc kütUrler ve vahflce nara- ar••ın a avga 1i7atını koJa71aştırmak ve yolcu postaları- Dr. Reead SAGAY 
tiyor. Ve: larla, sanki biribirlerine ciiret ve c('Saret ilde toplantı açılmadan dağılmıştır. Gedikpaşada Akınpark apartmanının i- nan seferlerini aksatmamak için geçen sene .e 

U Oldutu gl""I .. u 1 da husust k"'"• ha - •-•n••n•••••••••••• ...... , • ••• 1 

- Şunu ıyi bil Mitat. KurtulUJ savaşı- veriyorlardı. Yollara la p çakmayor kinci katında oturan tş Bankası Beyazıt u u yı v-1wn ve Y 
nın ba .. •ad·lh haberinl abn"1 - kadar seni "Ubesi müdürü İsmail Hakkı konturat müd van postaları ihdas etmiştir. Bu vapurlar, 

.,. ... ....,. Uzun .Oreceiini zan ve tahmin ettikleri tstanbul Belediyesinin hazırladıtı 1 mil- .. 1 1 d i POLiSTE: 
bırakmam yanımdan. Beni, her yanına a- i uğı-adık arı iskele er e ticar eşya kabul 

bu milsademeye hazırlanan Mitat Bey ıle yon 50 bin liralık yol programının tem- deti blttili iç n dün t&tınmak istiyormuı. etrni•ecek ve yalım. havvan alacak ve d 
leş yağan bir sahadan, her tarafına ölüm A rtm sahibi c 1 Ak d ı-· J J • Bir ~ocuk •P•rtman al\ David, parabellom tabancalarını pusucu _ did olunan ihalesine yine talib çıkmamış- pa an ema ın a ,.,..ne kimseyi rahatsız etmiyecek. şekilde kamara T 
saçan mermiler arasından, kendi de yarab tı y 1 ı b 1 li girmic, yaptığı tahribatın tamirini iste - 110 erek alır yaralandı 
oldutu halde sırtında taşıyarak kurtaran, ların bulunduğu tarafa uzatmışlar, yedek r. anız stan u kana zasyonunu ya- ., 1olcusu da kabul edecektir. Bu postalar f 
bana bayabmı bağışbyan o aziz Türk ne- ıarjörlerlni de önleriM koymuşlardı. On- pan Alman fJrması şartname tadil olun- miş bu arada alız kavgası olmuş Cemal A- için Tarı, Erzurum ve &ge vapurları tah- Yükleltkaldınmda Davar apartmanı ka• 
ferinin mensub olduğu millet için çalışmak, lar hasımlarının böyle ulu orta meydana duğu takdırde bu işi deruhde edecelini kın tsmatl Hakkıya ve refikası Bayan Fik- sis edılmiştir. tık seferi bugün Tan va- pıc~ı Mehmedln otlu 14 yaşlarında Raıunl 
....,.,.,,,~-ak ve hatta ıtur•n,..,;ı.ıh canımı 

0
_ çıkm blldlrm!iür. Şırket ıartmımenin tadili hak- rete atır hakaretler yapmıı ve iddiaya ıö puru yapacaktır. diln apartmanın orta kaUarından mahzene 

..,.,._.,, ._...., alarını delil, bilAkia sindikleri yer-
nun 1oluna komak benim lçln insanlık bor den savuracakları mermileri bekliyorlar, kındakl teklifini Belediyeye yapmıştır. re de kendisi bunlardan hakaret ıör - dilferek muhıell.f yerlerinden aiır surette 

cudur. Sabret biraz hele. o saadetli gün- ateş edecekleri noktaları tayin için baştan Mlnuar V••ter geliyor müş. Biraz sonra iı polise ve meşhud auç- Avrupadan eczayı yaralaıun11 ve Uade7e ıayri muktedir b1ı 
leri de elbette ıörecetız. lar müddelumumllliine abetrniıtir. iki bbb• ld• halde imdadı sıhhi otomobllile hastahan~ 

Diyor, muhatabına yalnız teselli deiil ayala dikkat kesilmiş, llerilerini gözlliyor- Beyollu hastahanesi sertabibi bu akşam taraf biriblrlerinden davacı idiler. cemal ıye ge 1 ye kaldırılmıştır. Hayatı tehlikededir. 
cesaret veriyor, Mitabn ümidierlnl, man.,. lardı. Ankara1a ıidecektir. Bu ı.iyaret Mecidiye Akın: Dün limanımıza muhtelif memleketler-
vıyetini kuvveUendiriyordu. (Devamı var) köyünde yapılacak Jenl hastahane ile a- - Ben hakaret ıördilm ve hakaretleri- den ıelen vapurlarla kUlli)'eW miktarda 

o günlerde cSamtired> ya6ancılarla dol- ---···-.. ·-·-·· · ....... _ llkadardır. Fransada bulunan hastahane- nl kendilerine iade ettim. idhalAt qyası ıelmiıUr. Rwn~a bandra- K•lb aekteslnden ölmUf 
muştu. Bilhassa, harb esnasında asker ol- sı·nema F~· atları nin mimarı Valter de yakında tstanbula ie- Di)'ordu. Sultanahmed sulh Uçill\cQ ceza lı Besarabya vapurile Avrupadan eczayı Mebmed ollu Hasan isminde yapı bil' 
mamak için Trabzon ve havalllinden ka- lecekUr. hlıkimi karannı verecektir. tıbbiye ıelmiıtir. Bu itibarla IOD 8(lnler- adam diln Galatada birdenbire fenalaşarlll' 
çan Ermeniler hep bu havallye 1ayılmı,, de 7an yarıya artan ecza fiyatlarının dü- 7ere dilşmO,. Bqoilu hastahanesine kal• 

birkısmı da bu kasabada toplanmlftı. Bun- Pahalı Mı tecell tahmin edllmeldedlr. dırılırken de yolda ölmüştür. Tabibi Adil 
1ardan bir çotu, meehur Ermeni ıenerali • A b h • S b b Mısır bandralı Geeurıes Manbro vapuru Enver Karan cesedi muayene etmilt 
cSebuh> un adamlanndan cKarabelb ve Okuyucularım ız ca a angı e 8 - da jut ve mensucat ipllll ve ~ ptir-
cArtin• kaptanlar tarafından teekll edilen Belecllye bu hu•uau let- mittir. Bundan bafka tı&qan bandra1ı kalb durmasından öldütü lçln g6mülmesln9 
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Polta ittttwtma dahil o1rıJ78D ecnebi 
memJeUUer : S...1111 8600, altı ayl.ıjı 
ı= 1IOO. ao ~lılı 1000 ıauu.tur. = 
Adim tlbdlJI lcln 7lıml bet lmrua1uk 

pil llladlrmek Jlzmıdar. . 

Dahili7e ve ~· Veklleu.ri latanbul 
~esine ve villyetlne ehemmiyeW bir 
tamını 7apm11lardır. VeWeUer ıeçen se
ne sinemalardan damp va tanrare ıtiim
leriııln alınmamuı kararının verlldilini 
bu itibarla sinema tl)'atlannın ehemmiyet
li eekllde ucuzlamuı llzımıeldllinl söy
ledikten IOD1'8 bu tenzllltın yapılmadıtı 
:ıannında ol4uklanm bUıdirmektedlrler. 

BeledlJe t1dıaa4 MüdilrlOICl bu ilin ü
zerinde ebemmlyetle durmakta ve tetki
kata devam etmektedir. latanbulun bütün 
ılnemacüan dün Beledi.ye lktıaad Müdür
lQliine davet olunarak bu husustaki fi
kirleri sorulmuGtur. tktıııad Mildilrlütfl 
sinemaların geçen ıene tayyare ve dam
ıa resimlerinden evvelki fiyatlarile res
min alınmasuıdan vazgeçildikten .onraya 
ald fiyatları muka1ese ed"'C'U bu hUIUlta 
kat'l kararını verecektir. 

Dl or ki : nihayet verildi ==.:~ "":.ı kD.:-!: 
KUçUk Bebek 8oatan aralıOı 11 

numaralı tı•Mde oturan M. Yılma 
lemindeki ltlr okuy uoumua yuıyorı 

iki • nedenberl Devlet Matbaaaı• 

nın twrtlb kıımında eanatklr olarak 
salıtmaktayım. Bu mUddet zarfında 
iki defa vazifeden el ~ktlrlldlm. l'a· 
kat mMUmlyetllnl ıenlt V991kalarla 
lebatım Unrln• tekrar vulfeye alın · 

dım ve bu defa da utıt tubMlne ve· 
rlldlm. aon defa )'ine mahl)'etlnl bll· 
medlOlm bir Hbeb dolayıalle itimden 
ebedlyyen uuklattırı lmıt bulunuye-

oe tayin edllmlı olduOunu Btrenmek 
hakkım de01t mldlr T Ha lbuki nizam· 
name, mat baa arkad8flarıının 8'18 

umandanberl larar la taleblef'ln• NI· 
D1en bir t UrlU meydana 91km•yor. 

Bulgarlatandan gelen 
klmUrler 

Buııarlltandan yapılan manpl 1dlmQrQ 
idhalltı art.mata bqlamıftır. Son Qç IOn 
zarfında eehrlmize 11 mot6r tomar aeı
miftlr. J:aa1en tehh* klfl mDtduda o
dun ve kömür stoku mevc:ud oJdutwıdan 
bu sene mahnıkat buhranı mevzuubaha 
olmıyacaktır. 

t lva eder. Bundan evvelki yıllar odun ve lcömOr 
Hukukumun mullatazaaı yolunda buhranı ancak mart ve nisan aylannda 

Bu nizamnamenin glall tutulmUI 
y Udnden daha benim gibi nlM kil•· 
•lerln hakkı tek bir aatın emrll• •· 
y l olup ıltınektedlr. Halbuki it Ka· 
11unu bu lıuauata urlll maddeler 111· 

alınmaaı lhımgalan tedbirlere vua· hiaeedilmekte ldl. Halbuki mevcud stok-
ta olmak ve bUyUklerlmlaln dikkat lann Dimdiden bu buhrana meJdan ver-

Her ltçl ve memur ılbl 18Yed bir nazarını 9ekmek hueuaunda putenl· mlyec~ mikdarda olduğu ve bütQn eeh-
kabahat lılamı,..m, cuamın mat- zln dellletinl en derin ve kalbf uy• re klfi ıeleceği anlaplmaktadır. Bulla-

rum. 

baanın hangi nlzamnamul muclbln· gılarım la dllerlnı. rlstandan mevnıclat ta devam ettilinclen .. ____ _. _________ lllİıı ______________ .,,,,,._.., fıyatlarda bır tebeddfil olmıyacaktır. 
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Hitlerin İngiltere Ve 
Fransaya Son ihtarı 

Rus ve Alman 
Beyannamesi 

HER SABAH 
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YOK MU? 

( Bq tarafı 1 incide ) ( Bat tarafı 1 incide ) 
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- Bil 1'~DARJ 
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Davranınız 1 

Alnı i.ktısadi yardımı harb Dün İstanbul yine bir çöldhlttl fa.. 
başl:adan evvel Rusya ile Alman- ~ına sahne oldu ve bu facia birkaç 

ya arasında imzalanan ademi tecavüz bbıçarenlnledibayatınizla malolm~-~lu 
· h be d·-· b" lite unu be yem n geniş ......-o , 

~akıngUın kila hr bdver ıgı . bı.r ~:lin bol masraOı fen dairesinin tedbirleri- Bir milletin en büyük lrun·etinl 
ıdi. Bu n ar e yenı ır ıulll v 4-----u:. .. :.- , d bir cll. f.e§ldl eclea uuur, o milletin ahlika 

k "b" b" t · ne değU, -.uuuu mes u \e-" ortaya çı ması gı ı ır esır yapa- sin n fazilete \"enliği kıymettir. Dahili-

ı:.gv er Sulha Razı Olmazlarsa Cebheye Giderek maz. Fran~ ile İngiltere R~ya~ın 8B!;~:u:yo~uz.sahibl aklına ye \'ekW Faik öztrak•ıa bu sene da-
Almanyaya ilk maddeler vesaıre gon- e8i :.f ol şaa ri dil dl V• bl blllye bütçesinin müzakeresi esl188ln· 

Harbi. Bı.zzat ı-dare Edecekmı· c dereceğini bildikleri. hesaba ~attık - • n;:. • :!::eı :e:m :rs: ::!ri da SÖ)lediği nutuktaki şu cilmlelt>ri 
y lan halde Almanyaya harb ılin et- y p • : .. • . . ) • . .. bu mlinaSt>bt"tle zikl'l'tmek isterim: 

_ _ tiler. Muhakkak diye telikki ettikle-1 :e::m~u~ fen da~resawn a:· "- Sahsan İ)i ahlakın ,.e faziletin 
""-' <8-t tarafı l lncl aayfaonzda) 1 Alınan !anlıyeti bılhasaa Wısembourc rasilerln aleyhine mudhiı surette ddişmiş- ri bir elbirliğinin yeni bir tantana ile d~ ..... :. da~ en, !_~Pdel ~ap 1~.dvdetin- timsaıt olduğuna millet~e lnandmL'j 
- " · ti ·ı· l 1 ·ıte ·ı --so-a• IDfUı..au \amı mu - · · . 11\n-... e F:ransız maslahatgüzan ile goruş- mıntakasında goı·ulmuştur. Bu bölıede r. Bu vaziyetten makül neticeler çıkar- tekrar ı an o unnıası ngı re ı e ktilde l ..... fakat dai- olan l\lıllı Şefimizın İstanbul Vııi,•er-

'"'"lr. deuiye faalıyeü açık bır surette hedef ta- mak, Fransa ve t~iltereye aid bulun - Fransanın vermiş oldukları harb ka- ce çıe r hazan gu unç sitesinde irad buyurdukları çok kıy-
b_şlındtye kadar alınan malumat. Turkiye yınl teşebbusu mahiyetini almış ve bunu maktadır. Eter İngiltere ve Fransa, buna ran uze·· rı"nde müessir olabilecegı··ni ma feci uablardan kurtarahm. ti" h"t bed b bü .. .:ıı. 
•«<rfcı- . b ı . . ""- i ed l İ tanb lda beledi • b" f d • m.- ı ı a e u me\'ZU en _,un \eri ve Vekilinin çarşamba gtınunden- topçu ateşı takı ey eınıştır. ra., .. en, harb tercih er erse, Almanya . B d d 1 d ki s u yenın ır en aı- • 
t..~~otona görüşmedili merkezındedir. Alma.olar İtalyan Ta\•assutuna ile Rus7a arasında mUşterek konsUltasyon- zan?e.tmıyoruz. un an ° ayı ır resi varsa bu çöküntüler nedir! Yok- me\:~ı tutmuştu~. Biz hü~ümet azası, 
-sllll Propagandası Almansada Gü,·eniyorlal'IDI§ Iar yapılaca~tır ve ~ndra ve Pa":5 şüphe ~~ ıkın~i anlaş~a A_lm~nyanın kıtlık sa inşaat sahiplerinin şilz..ayetlr.-ri ne- o yuksek ~r~ktifler dahıllnde hare -

Tesirini Gösteriyor Bern, 30 (A.A.) _ Alman siyasi mah- etmesinler kı bu tıar:bı karşılamak ıçin bil- ıçın~ekı halkı ıçın bır ye~ borusu,~ den ileri geliyor! 
1 
ket edt'ttğmuz gibi bütün milletin ve 

llııl~ ao (Hususi) - Nazi Şeflerinin flllert, cuma akşamı fon Rıbbentrop tara- tdün milfküller ve ımk6n~r da mevcud- teşkıl etmekten başka hır kıymetı Bu ~---..1- bı"r nn·-"·et , ·ermek za- bilh&98& gen~Uğin. büyük Şefin arzu-
~ 1118... • .__ ur. Biz, Londra ve Parısın cSulh mu, h · l ...,_.. uua.,, lan . 
hLL - .. nı hariç memleketlere kaçırdıklan fından Hıtlere verilen rapordan sonra ~1- b b . . aız O amaz. ktan imi t• nı en sağlam bir surette tahak-
~daki ri nelmllel vazı etin inkişafı hakkında hara- ar mı?> sualıne vereceklen cevabı sUkü .. . . .. . d 1 k manı ço ge ş ır. 1 k k . .. .• 
~ler vayetler, Almanyada esaslı . Y neUe beldiyeblllriz. Tehlikeler, lnciltere Bugun ıçın asıl uzerınde uru aca A CEMALEDDIN SARAÇOGLU I u ettirmek lçan blr.e her türlü 
hr91eri U7anc:brmı.ştır. Dün de lngiliz ta~- r~tlı münakaşa ve tefsirlerde bulunma~ta ve Fransa tarafındadır. nokta Moskovada imzalanan üçüncü ~ yardınaı yapacağına eminiz. Maarif 
ı...._. beyannameler atarak Alman mıl- \ e Rus - Alman anlaşmalarının akıslerıne Poloa ~1..---1-1 İat.lf Etti F R 'bbe tr Al j ""'""'"".., "vvv ...... ".., .... "'~ \' öl tlmlzln b ~ .. hı. 
'"""'Gl leflerl aleyhinde tahrik etmişlerdir. büyük ehemmiyet atfetmektedirler. ya "-llU'""1N _ • anlaşmadır. .,?n ı ~- op nıaıı-

1 
r 

1 

e e u ..,....,,.. noktaya ma-
8'uıuıı üzerine Berlin radyosu bu ha- Basler Nachrichten gazetesinin verdili Parla, ao (A.A.) - P?lon7a büyük eı - Sovyet dostlugunun katı surette ku- Serbesfco /hrac tur gayretleri de elbette yüksek be-
~ eaasıı surette tekzib etmek lüzu- malumata cöre, Berllnde batı devletlerinin çlUilnden resmen blldirılmlftlr: rulduğunu bu anlaşmaya istinaden , "" , yetln ~özünden ~. Aile 
~~tir. ilk menfi aksulAmelinln son ve kat'l ce- Polon)'a rei51cümhuru profe!KSr tıın~ce gazetecilere temin etmiş olacaktır. r J ·ı b ·ı 1 !saadet \'e gğlamhğuu bozan, vataa-
-...aea Baridye Nuın lloeko\'&ya vap olm17acatı ümid edilmek istenilmek- M09dcki 30/1/139 tarihinde iatifaaını bıl~ M tteessilf bazı Avnıpa dev!et a - J. l e i ,.C ~#l d3şJann ahllkmı lfAada gldea ııebe-

te ve fakat muhasematın tatiline muvata- dinnlftlr. Buna binaen ve 23/4/935 tarihli, aa ' 
~ Gidiyor . , kat edilmediii takdirde Alman milletinin kanunu elUiye tevfikan reisicümhur ta- damlan bizi hari~i siyasette ga_y~t E J kelttrle be~ ne suretle oluna olMıa 

l(tzarı Q' 30 (Radyo) - Rumen Harıcıye me\·cudiyeti için mücadele edecetl bildiri!- rafından Kut7 - Polonya ·de tanzim edi- "sceptique,, olmaga alıştırdıkları ı<:ın _,sy .-, Q r daima mücadele ediyoruz ve edeoe-
Jert -=o Rus - Rumen münasebet- mektedir. Bir taraıtan da ttal)'anın tavaa- llp .Parilde çıkan Polaki resmi cerideainin Fon Ribbentrop'un kat'i dostluk te • Aııkaı a 30 (Hususi) - Seı bestcc ihraç tiz. Parttmizia ~ ve llallııe\>-
lln.-=--" ha görüşmek ~ yakında sutuna gÜ\•enllmektedir. 214 ll4 217 numaralı albnda usulüne uy- minatı karşısında mütereddid kahyo- ed·leb le<·ek esva hakkında Vekıller Heye- lerlmlz buau ha§ vadfelerhadell _._ ,--van reket edecektir. Balkanlar- Bel ika \' H .__ .. ____ Bl4---n.&.. eun olarak intişar eden kararname ile re- · •· -,, 

llQJh(l kurtarmak hususund gösteril ~ e o._WllLlll _. ... "'"6. . . ruz DUn Almanya ile Rusya arasm- ı tının kabul ettiği atıdekı kararname bu- maktadırlar Maabaza bu me\'ada la"'et T __ a en Hakk da lsicOmhunın muhtemel halefı olarak ırae · . t k' k d • 
.._.drada al.Aka ile karşılanmıştır. 18 edllmif bulunan eski senato reisi Vladis- da müthiş bir uçurum halinde şid - guıı menye mev ııne on u. fUDU da llln edeyim ld, ba llsler ~ 

....... Topraldarmda TfllfJlddil Bern, 30 -· ~aniann D. N. 8 • aj~ lavv Raczlewicz Polonya ri7aseticümhur detli bir düşmanlık varken bu düş - Madde 1 - Aşağıda zlkredılen ef73 ve- bir vakit ~ ablik ve 
Eden Leh Ord119U Fransa i~e tngıltereyi, .Holanda ile Belçı- vazifesini deruhte eylemiştir. Kanunu esa- lık rtadan kalkıyorsa bugiinkil ıaltıne te,aCuk ettı&ı takdırde serbestçe fazlleti blafka memleketlerin ....__ 

p,...._ kanın bıtarafiıklarını ıhlil etmek ve bu . . . . 1 man O ' :h 3~ edılır. 
~ 30 (A.A.) - Parise celmiş olan emellerini tahakkuk ettirmek Jçin fırsat sirun ıt uncu maddesı mucıbınce Wladıs- dostluğun kat'i olacağına nasıl ina - 2 G k t . f k 5 in . da oldupa ifade etmez. Bllilrk 
L.----:"'' ıenerali Sikoraki. Franaız. toprak- aramakla itham etmektedir. law BaczJewicz: ~ki Polonya büyük nılabilir., Yarın onun tekrar bir düş- - umru aı 1 e anununun . cı blıdm memleketimbdeld ablik ve fa.. 
~~ tetekkuı etmekte olan Pol\>nya or- elçisi Lukaslewıcz ile Fransadaki Polonya · . •. . . maddeı;ını 6, 8, 10, 14, 15, 16 ve 18 ıncl 
_--nuıı başkumandanlıiına tayın edil- Reuter ajansının b~~ylemif oldutu Bel ordusu başkumandanı Sikorski, Albay Koc, manlığa inkı~ab etmı~eccgını t~".110 lıcndl.:ı ir.de y~ılı şartlar altında muvak- zllet dtinyamn en ahlikb olan mem-
~~;. çik~ \ e l~olanda tarıkıle Alman taarruz 1 General Hurhardt Lucackive diğer şah-' cesaretini kim kendınde bulabılır? ı katc•ı th ıl ed':lmiş , e edilecek e ya nakil leketlerlnln hiç blrhaden ula daha --
~ Tevkif Edllea Almanlar proJeleırlru mevzuubahs eden °

1 
·.kaN. B. FHran si7etler baztr bulunduğu halde 30 eylül 939 Binaenaleyh, bu süslü edebiyattan 'a ıtuları zarf ve aınbalaJ maddeleri. yıf dettJdlr. Bu hWIUflta ea ileri lmv-

ı.__ sa ve nıiltere tarafından Be çı ve o- . . 1 . . . • 
~lba, 30 (A.A.) - Kendılerine Cös- landa bltarafiıkları üzerinde böyle bir mil- tarihinde 7eının ebniştir. zevk aldıktan sonra fıılıyata gee,:e- 3 GUmrUk kanununun 51 incı mad- vetW.nlen olduğumuz şüpbeelzdir. 
lıf .. ~-::' telnerkQz kamplanna 11tm.iyerek nakaşanın açılmasını kendi iddiasına esu Polonya sefaretinin diier bir resmi teb- lim. desine göre mU\ akkaten yurda sokulan her BU)1lk mllletimlzln bu kadar az D-

~cla aaklanllllf olan askerlik ça - olarak kabul etmektedir. liğinde dıe, Leh hükümetinin istifası ve Ge- .
1 

R tl'kl, . turlu nakil \a~ıtaları \c ha)\anlar, manda başardığı işler de elbette ld 
--~an bu sabah tevkif edilmiştir. İaglUz Tayyarelerinin Zlgfrld nerııl Sıkorskinin reıslilinde yenı kabıne- Almanya ı e ~sya neşre ı crı 1 i - Go.ıın u tnr fe kanununun 14 uncü b . flann k . tll d llDeridlr 

Polonya ElçlDk Erkim Hattında U nin teşekkOlü bild.ir~lmektedir. Baş\ekil beyannamede ne dıyorlar? 111 dde.ıne gore taıııım edılen 1939 mali u \881 • en une e .,, 
Flnl"Ddlyaya Gidiyor ç~. ayni umanda askerı işler nezaretini de "l - Alm2nya ile Rusya mt>wııd ı ı;c. esi bu'çe kanununa bagiı (1) cetveli- Ahlak \e faziletin tarif hududlan 

fı~~kova 30 (A.A) So il a· r- 1:-°ndra, 30 (Rady~) -:- 1naıliz tayy~re- deruhte etmektedir. Hariciye nezaretine h be "hayet vermeyi bii.tUn milk·t- nıtı 7 25 28 \e 32 ci numaral:ırında ya- çok geniştir. Vatanda§ları içkiye, ku-
:--etd • · - vye er ır ı lerı bugun Alman Zııfrid hatları üzerınde Zaleski mali e Adam Koc gelmı,:;tır. Di- ar nı ' ' 1 • • ah tıra aile -L..4.-•--
L,L.~ Polonya büyük elçiliti konsolos- milteaddld istikşaf uçuşları yapmışlardır. 1 . ' yey • . )erin hakiki menfaatine uygun görü- zılı b 1 nan 'c l.:ı:Julu mu\ akk:ıt suretı- mara t n, nlVIUIQU'ın~ gev-
~ nıemurlan, pek muhtemel olarak Bu u u larda t "liz ta areleri 200 met- ~~nazırın da~ tayJnl bıldirilm~tedır 1 le ıthal edilen maddelerden milli mahsulat !)eten \'e bu suretle cemiyetin dib'.enl-
1.. ~ günü Finllndi ta "ki l bar ç ş ngı YY • lti, bunlardan bınsı soşyalist. ikinclsı çıft- yor ar.,, ~e muamelat ıle dulu ol r .. k tckıar ıhraç • bozan b" ada tığı U 
ltet ecleceklerdir. Bunı_:: F;'ia:d~ a i : re kadar ~lçaktan uçtukları içın Alınan çi köylu ve üc:uncüs üde mılli ış parıısi a- Bu noktada bütün diinyı Rm;y:ı ve e lec., :t.r. j m ır. m~ yap e zama-
"tı. ,,erilm . • Y ç. tayyare defı bataryaları bunları Alman uy zasındandır. Bu suretle yen hul<umet bir . ,. . , , . 

1 

. . 
1 
nm nezaket111den ıstifade ederek elin 

ls iştır. yareleri zannederek ateş açn amış ve el b" 1 •. llll . d f h kü t d Alm:ınva ıle aJ nı fu.ıril llıt. 5 - D.!n z , e ı.arn nakıl ':ı ı :ılaı ına ve- d ki alı f .. ı.ı .. bir fi tla ~--.. H'"...:.- ti ... ,___ · ır ... \e m mu a aa u me ı r. ~ e m _ 09 ya sa ..... ve 
.. eç uawue nLUWWtyayı sallamışlardır. İngiliz tayyareleri mUte - • "2- Alman\!a ile Rusya digcr dost rılecek kumanyal::lr (antrepolardan çıka - d la zlva••·-- clb olan 
~ .. -z..a__ . . Polonyada So\':\'et Propa,,.nnoası " ' . 1 k , 1 d d t l) \'atan at nn ,__. ... ı mu 

Sto &- Protesto Etti addid fotojra!lar almaia muvaffak olmuş- • ,.. 1 devlt•tlcrle de., anla""arak, sulbü elde ıı .. a O.dn ar a a., • bir hteldrlerln f'all da bü 
eı.,.ı_. kholın 30 (A.A) - 1a\eçin Berlin tardır. Ba§ladı . . .. k ti 6 - Ecncbı Ulkelcre gidecek Türk \e mu e araam -
l(""'-1, <}f1ıa'.nd• ismindeki lsveç vapurun Fransız Gazetelerinin Şiddetli Moskova, 30 (A. A.) - Sovyetler etınek ıçın mu .tere gayre er yapa· f'Cneb lrrtn kendı istimallerine mahsus za- yük bir rablta \'&l'dır. Der Udsl de 
Ilı 0""eçiıı ıarb sahili açıklarında torpillen- Neşriyatı Birliği tarafından işgal edilt:n Po•or.- caklardır .. , ti eşy ı ıyle kullanılmış eşyası. halkın, dolayıslle memleketin manea 
«e ':1o4:; dolayı Alınan hükümeti n~.1in- Parii, 30 (~.A.) - Havas: ya topraklannda tevzi ed•!m:.'!k Uzne Almanya ile Ruı:;yanın btı ga). r<'tl<'· 7 - Ecnebiden gelen yolcuların zati ve \'e maddeten. zararına çalıplur1lardır. 
ta~ toda bulu~uştur, 1sveç elçısı, bu Alman - Sovyet "sulh,, taarruzu, şimdi- devlet matbaası Mar!:s ın, F:nr;el':n. rinı bız de alkı~larız ve buyle bır ın • e' f' ya ı ıırasınaa ıet rılıp gl mru~ ~~- Binaenaleyh ikisinin ele IPedlklRI suç 
bit dakı hamulenın taınAmLllD bltaraf ye kadar hariciye nezaretleri yolu ile hiç Le . ,. sıaı· '' ·ı ı SRDİ tef:t>blıÜSe karar verdiklerindf'n ffill\C tabi tutulmasından dol.-yı &eıı gon- Lt...11-

11\eınJeke . nın ın ve ın ın mı yon arca r •· UU'UU'. 
te bu t olan Belçikaya aid oldujunu bir resmi teşebbusil intaç etmemiş ise de, • . . .. dolayı kendilerini te:,rık edt'rtz. rit-ı ı ime ı ı teıııl~ek eşya, • • 
)ec.ti sebebden harb kaçalı add~lemi- Fransız ef'kArı bu barruzun mahiyetine Sim~ Ukra~n~ lısanında bro~ur- 8 - Manifl's.o ve barnameye kaydedıl- Dahiliye Veklllnılzln tşaret ettik -
ı...~·~ tebarüz ettinniştir. ittil4 kesbeylemiştir. ler ve riaalelen bır an evvel basmak "3 - Alman~·a ile Rwsyanın gay- mcksız.ıı yanlı§lıkla Turkfyeye getirılmiş leri, ahJik \ 'e fazilet huswmnda mll
~v llemleketlerlnde Alman Bütün gazeteler, bu cSulh• taarruzu hak üzere geceli gündill!lü çalıı;ma.ktadır. retleri muvaffakiyetsiz kaldığ"ı tak - olııp mahallerıne iadesine ıumrukçe mü- &etimizin haiz bulunduğu yüksek va-

Casus Teşkllltı kında ayni kat'l lisanı kullanmaktadır. Ukrayna şarkılannın plakları dl\ çok d rde harb·n devam•nda:ı İngiltere ile s.ı.ıde edHecck eşya. 810ar §Üphe yok ki doğnıdur. Fakat 
~hag, 30 (A.A.) - tsveç armatör- ,. Petit Parisien ıazeteslnde, Elle Boris miktarda bu mıntakalara göııdL'rıl- 1 Fransanın mes'ul oldukları ıJabit ola- 9 - Herhangı bu· se~ble mursellinlleyh ne de olsa arada birkaç dcjeaere ba-
"'-1. li-~~lediklerine göre Avrupanın si- .uyor ki: . mektedir. caktır.,, leı ınc-e tesellüm e~lmıyen ve muayyen lu•muı tabiidir. Nltf'klm bulllar La-
ıı..ı...... -·wuuarı.ncıa ıenif bir Alman casus cMoakova ıörüşmelennden çıkacağı çok- .. . . .. .. muddetten fazla kalmasından dolayı pos- ' 
~esı faaliyette bulunmaktadır. Bu li- tanberi beklenen sulh taarruzu, dün, Al- &hnu • Kus ~ı .\nnı)anın lşte burası suphelıdır. Çunku me- ta idarelerince usulen mahreçlerin• iade \·ayı mUsaid bulduklan UıDfyecle ha-
tı~n hareket eden bütün lsveç ve manya ve SovyeUer Birliğinin müşterek Dolu-Cenubunda Endişe l'y:ı:ıdırmış sele zannolunmak istendiği kadar sa- ve ihraçları lazımgelen posta paketleri, rekete geçmekte tcrecldlld etmeJller. 
~ ticaret gemileri Berline bildiril - beyannamesi lle başlamıştır. Stalin, Molo- Bern, 30 (A. A.) _ Basler Nach- de def1ildir. İngiltere He Fransa, a- ıo _ Gelditl ve gideceii yerler vesika- Tabii muhteldrlerdea baheettiiiml 
~ ;: Berlinden haber alan tahtelba - tov ve. Ri~bentrop, cidden tebrik• 1878Jl- richten gazetesinin Budapeşte muha· lehtlak red cevabı verirlerse, ne o• !arına nazaran ecnebi bir Ulke olup aktar- anladınız. 
~..a bu suretle birçok Cen"lleri tor- dır. Çünku, bu taarruz ve bu müş~k birine .. re Rus _ Alman anlaşma _ lursa olsun biz behemehal harbe de- malı veya aktarmasız ve bir ambar veya Buna karşı hükUınet te derhal ba-
t6r1er ,,..e muvaffak olınaktadırlar. Arma- beyanname cidden bir pheserdir. tncillz· go ' -· antrepoya konarak veva konmakswn Tür-
~ '.!akandinav devletlerinin ticaret .fi- lerin, Fransızların ve bitarafların bu vesi- lannın akdi doğu· cenub Avrupası- vam _edece~ _dcr~erse, evet, 0 ~man kıyeden transit suretİıe gejlrilen eua, rekete gt"Çti ve çok ağır hükümler 
ltıaı-~ neticesi vahim olabilecek olan ca- kanın manasını anlamalan ve hakkında nın merkezlerinde heyecan uyandır- harbın mes uliyeti onlara teveccüh e-
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rim"zd k Uıti\'& eden bir kanun faptı. Bunlar-

-~ b . . . 1n . . Fr h - u u a mucavır yer e ı e u-
llııı u faaliyetine karp tedbir alınma- b~ karar vermelen ıçın, birkaç satır için: mıt. bu anlıpnalarda doğu _ cenub d~r ... F~kat gılter~. de ~ ar- rulan pazarlarda mübayaa edilecek ve daa bir kaçı tlcJdetle tecziye ecJil4Jk. 
o....._~ekteclirler. detad llzunıelen berşey mevcud bulwunak memleketlerinden hiç bahsedilmemiş hın onune geçmek ıçm ellerınden ge- kıymeti bir lirayı getmiyen hububat vesai- ten sonra ~lerinde böyle zeh!rler ta. 
-'1'-Usta Tahrlb .Edllea Almu ır. r t• fed kiri ğı .. lagllk Gazetelerinin Mttta.'eala olmasl iae az çok endişe ile karşılan- len azamı gayre ı ve a ı gos- re ııda maddeleri. Kıymeti on lirayı geç- şıyaolann ortadan tamamlle llltDtı -
l.otıcar ~telbahlrleri n IDllbr tenliler. Hitler Lehistan toprakların- miyen sair eşya ve kıymeti 5 lirayı g~- eeğt muhakkaktır. Su~ulara cem 

tı.ll!Jz a, 30 (A.A.) - btihbarat nezareti, Londra. 30 
(A.A.) - 1nc1llz cazeteleri, • lllııııı.. dan askerlerini çekmiş olsa idi bu • miyen küçük bq hayvanla kıymeti 16 li- irk dalma .... -~ haddml catblk 

41 ha,,a kuvvetlerine mensub olan ve son Moskova havadisleri. hakkında müta- ' . . . . • rayı geçmiyen büyük bq hayvanlar. ver ea --.;-• 
tıtt lte Ok7anuau üzerinde karakol gezen lealar nepetmektedirler. Gazeteler, bu ha- Re 

1 
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gün beşenyet bu harb facıalan ıçın- 1 etmeli bir usul ittihaz edell hildm-
~ lliloturı. bir nl izini DUll bombardmıan berleri pddet ve nefret ile karplamakta ve s m e i .i~ ar de kalmıyacaktı. • d y . lerimlda, ba hususta kabl1 oldulu 
""~·bir tahtepıehlrfD IJdbeUDl &6lte- :rrama ile lqilterenln yapılan 8Ulh tek- ::J Bütün dost devletleri de toplayıp Adlıye e enı kadar merhametsiz davralll&llan bir 
~le-: sütununun JilJueldlllnl naaal :er:ıı:~:ı~ı:".1nzül etmi- A A _ U- İngiltere ve Fransaya sulh teklifinde • • • memleket borcudur. 
"'· tını, oldutunu hikl;re etmekte- Taymta ıazetest ıt67le demektedir: • 1 PJ.t#TIS !!° ( .. k.) ah bulunmaktan bir fayda hasıl olamaz. Terfı Lıstesı MURAD SEBTO(•l.U 
'er l'alot. ıı dakika devam eden dikkatll cAcaba tamamile bizim leh.lmi7.e etil- ~ edi,or: umı ararg İşin bütün ruhu sulh şartlanndadır. . . 
~lddq ma ....._. atmıftu'. mette olan terazi bl.ıe )'alan mı 9Öfll:re- Gece, hidisesiz ..........,; .... ; •• Sa- Almanya ile r.usya ve ~lf!ri eu-a yü- Ankara, 30 (Husuat) - Terfılen- T lik N" ğde . . N . A \< ı 

~-oaıann sukutu Ozıerlne su J'(lzünde cek? Hayır •• eter bizler metin durur ve ..... .,..._.... rilyecek dostlar hangi şartlar daire- ne kazal ve inzibati bir mini olmıyan ·t~n . ' ~ dl;-eısı ur:J;,ı M :ı.::;. 
la.~ Olan beJaz daireler ırupumm mer- bu manewalaruı, bu tehdidlertn pek açık nn garb mıntakasmda keşif ko- sinde sulh teklif edecekler? Maatte- muavin hlkim ve müddeiumumilerle ıUğuıcıl ım a ye m .. n 
~ ntiibim mikdarda ~ ldltlesl bir- surette anlatbklan libl Bitlerin çıkmaz hı faaliyeti olmuştur. . . , hikim 81Dlfından ..... 1 .... 1 .. -1 .... e _ uru. 
~ au7Un sathına yükselmlptr. Biraz bir 70ıa sirdllini ve uzun sürecek bir essüf, Fon Rıbbentrou un kabadayı- .,~....... ~ . Yedinci dereceye terfie hak kaza-
• --q bir ..... ı. izi il ı .J harbden mütht, surette korktutunu dü - Paria, 3G (A. A.) - 30 eylfıl lığı bu noktada hi" te hayırlı bir ala- lfıl sonuna kadar terfı müddeUenm l . . 

., _ yavq yavq er em .. 6e tebligıw.: .,. b" . kle . ı:-+-: Adli v kıı.' nan ar. 
"'lttrr • Pilot, ildDci bir taarruza pç- lflnerek kendimize çi.zdiiimiz hedeften in- met teşkil etmiyor. ıtırece nn JUl\.ÇD& ye e aıe- I\'.ayaeri ceza hikimi Sım UzuysaJ 
Ilı.~.::- · ~at. nniden fllkınml. sonra hiçbir h1raf etmez lııek, bu terazinin bizim lehimi- !tfozel-Moeelle ·in hemen pr· .. ttnce kazırlandı. h k k hak" . lamet Bcl 
~ ~- • elılmekle yalan sö7lememiş oldutunu kında dOtmaa topçusu faali - lluseyin Cahid YALÇIN Listede dördüncü derece hikimliğe Gebze u u ımı . ~ 
~ ~ Kat'! Nepiyata bir delillne kavuşmuş oluruz. Şimdi mi yette bulunmq ve tarafımız • hak k anlar d fterle . de Çanakkale hukuk hlkimı Sa.dulla 
41..:-ra, ao (A.A. _ ımte1eri IU1h yapacal>z? Daha harbe başlamadan d ~ bele edilmittir H Al d k • kuf tertie ~ . . e ~ Fatin Ertan, Fethiye hukuk hlkimi 
~ - llua P8ktl) ~ bir va- rezilAne bir sulh mu aktedeceiiz?. Dupna- ika;:~~ hava kuvvetl~rl f::. manya a 1 mev adliye ba§müfettili Ali Rıza Guven Mehmed özyol, Mustafa Kemalpa.~a 

...... ~. nımwn nefes aldıiı bir sırada?aerı bir suı- Komünistler Serbest v&nm:· . . ceza hakimi Bürhaneddin özger, ü • 
t....~t, batı üvlet1erlnln takaiınin1 hün altına imza mı koyacağız. Hayır, ha- llyet göstermişlerdir. ı . Beşincı dereceye terfıe hak kaza- . ıf adli üf~t-t.- Khl 
~ ed4IQ yır ... Çünkü böyle bir sulli ne Londra)'l, Bırı ıl ,l nanlar· çtlncü aın yem .. ......,. m 
.:-lllt "• &ov= blınla na ~- ne MoSkovayı ne de Berlini teskin kudre- E I 8 hrl N · Tura, lstanbul sulh bakimi Osman ~ ~ Blrllll 11Dm uqra- t1n1 haiz olamaz.> 8 OnJa ,. 82.Ur 1 Stokholm. ao lA.A.) - Gazetelere ıöre Amasya reisi tbrahim Ozbal, hmir Nuri Bilgin, t.tanbul sulh hikimi 
~ :ı.~=· ula kulak Almy Gwfltlerbda Neplyata azlecflldl Almanya Ruııyaya komünizm ale)'hlndekl ceza bikiml Halil SM!ar, Ankara u- Hal1t Korkut, Hendek hukuk hikimi 

...... ~ Cep'ıMlhlde 11.anıkM BerUn, IO (A.A.) _ D. N. B. Londra, 3() (Radyo) - F.stonya 1 loJık muudelesmi hafıtlebnQi v6dq- Jiye hukuk hi.kimi Ce1&1 Aalanoğlu, Faik Oztimur, Elbistan bUrtmi Ah-
~...., IO (A.A.) _ BibOk l'ranmi .._ Alman pzete1er1. bapnakaielerini Al - Harbiye Nazın azledilmiştir. Nazırın t . Du munasebetle bin kadar mn- DeaizU reisi Salih Zeki Canglr, tem- med Necati Aksoy, Vezirk6pril hu • 
'-il ~ stnddk mvds'ci tedldk man - Rus ınJapnvına tahsis etn_ıektedir. uJine sebeb Estonya limanına iltica ,.. .o un t serbest bırakılmlflır. yiz mahkemesi raportörü Hatim Ba- kuk hlkimi Ali Kavadar, onuncu•· 
• ..;~ etrafmda toplandıkJan BerUner Bö~ Zeitwıc diyor kı: !etmiş olan Leh denizaltı gemıs.nin -·- bu, t.tanbal Udncl ticaret nW !s - mf adliye mtlfettill Rabml F.sen, !lltt---~ettar ubd mahfiller lim- c28 E.,l\ll tarihli aula,malar Alınanya ve . . .., a Leh kolonı ... ı '-t ~ halrJand buit taktUı: izahat- Bus;ra. menfaat mıntakalarmı tahdid et- firar etmış olmasıdır. .. maB Bakla Tur. Erdek blkimi Ahmed Şevket Tuna, 
~~lir. mlflerdir. Moakova anla§malan, bundan -·- . kabul etil Altmcı derece1_9 ter& hat kua· fatanbu1 sulh hAkimi Halil Kamil 

'-t ~,,:• = mUblm hlo bir 1ıan- belka, kat"! bJr kuvvet unsuru daha ıetır- llovrel rUkaak \.Oruı Roma 30 (Radyo) - ._.,., ~ mmları Günu, Maral hukuk hl.kimi Osman 
1M...~ • mit w tnailtere ve Fransaya cHarp mi, Sovyet • Ealon paktını da bulunan Leh koloniıllnl hmunma lldDCl llDlf adliye mtıfettifl Şefti Nuri Akpmar, Kocae1i IUllı b••ı:lnıi 
~ ..;::1er1 cepbmbı beJetl umu- IUDı mü?> mallnl ~mu,tur. Ka • .. -'1k elU k bul ederek acılarına , ...... _ .. ..._.... 9 •'- v.ı.+- hukuk bAJdmt Mela· Omer Bllmi Kuman. r"I. .&1-. __ -:- Jnneıntaı mnıDerl tah - rar, Loııdra;ra aittir. tnciltere. bu harbin ... a • .,..._-.... >--. _..,, .. 
ft ~ IR, ..._ 4111• seceler- memıadlr. Ve balDD, l'rama u. berabtr, Londra 80 (Radyo) - Sovyetler ve teaellide bulıınmuftur. mel :AJ1 übD, Kulla hl.kimi Kadri Befjnci derece mflddelmnnmilllt 
:-;-.... llbl, 'ıaıllıaa lllrlslne mutaddan bundan eoanld ~ de Gzerlerine Birllii rUksek eOrası Sovyet • F.s _ Lehliler Papanın yanından qnJm- .... _ DnaJ. r.tanbaJ. lcr& hlldml sınıfın& hak kazananlar arum4a Te
~~ lalr.ac bGJ1lk I* ~ Jm- ıhMkW••. ~· arbk mncaıl dlll1- toD7& bqıbklı ~ pakt.ııu tas- ken Leh milli marşını hep bir .... B• • l.'lrbll .,.. MJrlml Ali Rıza Jdrdal mttddelumunllsl Salih ve Bur-

• ~ iktifa qla - c11r.=.; ~~ ta llmW& ~ · .;iaıı söylemişlerdir • , . •• Mlrhıel Ragıp • mlcldeiumwm.l 'l'ablı6a. nıdlr. 
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CJ o 1h M; [l(~ F aidalı Bir Neşriyabıntı 

N. ı YAZAN : R. YALKIN 

Kolordu Kumandanı Nadir Paş ca Harbiye 
Nezaretinden Aldığa Emirle Urla lstihkam
larını Fransızlara, Kösten Adası istihkam
larJnı İngilizlere, Venikale İstihkamlarını da 

Nihayet At ina 
Oyunlarına 
iştirak Ettik Mi? 

G. Saray - F. Bahçe 
Bugün Karşılaşıyor 

Bu günden itibaren «Veni Sab.ıh• 1P bel' 
sayısınsa, dördüncü saybnın altıncı &(l• 
tununda cBıbllyografya:t umumi bıışııJI 
altında yeni neşriyata hurul bir kısım a!" 
rılacaktır. 

Gnzetelerinıizde umumiyetle neşriyata 
dair malumat yoktur. Daha doğruSU bU 
malômat ilfın sütunlarına yakın bir yerde 
çıkan ve tabilerin bastıkları eser hııkkınd• 
gönderdikleri birkaç satıra münhasır 1tal• 
maktadır. Bır gün gazetelerde okuyoruz: 

Vunanhlara Teslim Etmişti 
--c;c:>~ ·-=-=----

- Atina oyunlarına iştirak etmlyeceğiz .. 
Aradım bir hafta geçiyor, gazeteler ~öy-

le yaı.ıyor: 
- Haber aldığımıza göre AUna oyun

J?ünkü maçlarda Beylerbeyi Ortaköyü 0-3 yendi 
Karagüınrük - Galata Gençler berabere kalcl1 

Bu noksanı teltlfi için «Veni Sabah• ba· 
sılan kitabları karileriııe tanıttırmak, onlll' 
nn muhteviyatı hakkında biraz maıurrıa\ 
vermek, her mevzuda ne basılırsn aJfıktl• 

Meş'um Mondı·ös mütarekena-i 1335 senesi mayısının on dördüncü Jarmn iştirak edecekmişiz? .. 
mesinin acı bir şekilde tatbikine çarşamba günü idi. Altl yüz yıldan •

1 

Derken, bir gün gazetelerde göz.üme 
başlanılması memleketi fena hnldc beri mukaddes ve manevi bir taç gibi şunlnr çarpıyor: 

'il ti · t ·· ··k ·· d - ' - Atına oyunlnrına haı.ırlanmakta olnn 
sarsmış, mı e n manevıva ı uzerm- yu sunme en başımızda taşıdıgımız, tl ti . . 1 . ı· k t · ğ" . - .. a c crımız, oyun ara ış ıra e mıyece ı-

d? ııek fena tesırler bırakmı~tı. Bu- hele sakat bir tevekkül ve iman, irsi mizden dolnyı çalışmnlarına ve kampla
tiın ümitler kırılmış, asayiş bozul- bir görenek ve gafleti~ Allahın yer rına nihayet vermişlerdir. 
muş, yurdun hiçbir yanında huzur ve yüzündeki gölgesi saıııp tapındığımız Eh, bunlar olağan işlerdendir. Ve doğ
emniyet kalmamıştı. Halkı kıvrandı- Osmanlı hanedanının son gurursuz rusu da ve makül olanı da t>?y~e bir buh-
ran açlık sefillik yetişmiyormuş gibi ve rt hs 1 d' V h"d tt' .. ranlı 7.aınanda bu oyunlara ı~tırak etme-, ı uz ve e ı a ı e ın, o gun, kf 

hükümetsizlik, idaresizlik yüzünden Türkün yüksek asalet ve şerefini, u- ın~ıc:~ucularım, buhran kelimesinden bi
bir de eşkiyalık ve vurgunculuk baş tanmadan ayaklar altına sermiş, çiğ- ze aıd bir manfı almasınlar, çünkü, bu-
göstermişti. netmişti. gün Turkiyemlz dunyn buhranının harl-

Memleket böylece her taraftan iş- Türkün yaralı bağrını keneli elile cinde bulunuyor. 
·· h d · . Aradan epeyce geçiyor... Kamplarını 

gal ve ordu mudafaa vasıtalarından em e tıtrcmeden, delmış ve d t ked tl u 1 rl k .. 1 ı . • • yarı a er en a e er ev e ne, oy er -
mahrum edilirken o günün hissiz ve deşmış, açtıgı kanlı oyuga ya- ne dönüyor ... 
huysuz hakanı ile hakanın soysuz hancıların bandıralarını diktirmişti. Ve .. halıhazır icabı, 45 günlük talim ve 
yardakçıları, Hürriyet ve 1til8.f fır • Türkün öz ve değerli vatanının çok tcrbiyei askerıyelerıni ikmal ve itmam için 
kasının aza ve erkanı da milletin ru'- kıymetli bir incisini, güzel ve sevimli bazı atlctl~rimız de vazifei askeriyeleri 
hunu karartmak, milli şerefi ayak • İzmirini acımadan yal..ıancılara peş - baHşına gıtmtaış bulunu:>b'?

1
rlar. 

. . . er şey vs:ıyor, ı mem sonra ne o-
lar altına aldırmak, izzeti nefsimizi keş çekmış ve vermışti. luyor? .. Bır gün gazetelerde yine şu ha-
kırdırmak, bu suretle Tiirkü büsbü· Bu eşsiz ihanet ve hiyaneti de kafi ,·adisı okuyoruz: 

1 darlarına bildim1ek, muhtelif mevzular 
hakkında yapılmış bütün neşriyatı top• 
lu olarak göstermek velhasıl, bir kclirne 
ile, Türk kültürilne candan hizmet etınclC 
emelile bu sültunu hazırlamıştır. Kariler 
bu sureUe her gün burada bir veya birJtııÇ 
kitab hakkında kısa fakat mümkün oldu• 
ğu kadar faydalı olmasına çalışılacak ın:ı· 
lümat bulacaklardır. 

Derhal il1lve edelim ki bu yazıların dolt· 
rudan doğruya hiç bir tenkid mnhiyetİ 
yoktur. Bir kitabı tenkid için, veciz ol • 
masına ne kadar çalışılırsa çalışılsın, b\l 
sütun kifayet etmez. Esasen kitab tcnı<l· 
dinin gayesi büsbiitiln baska olduğundatl 
onu bu sütun haricinde yapmak icab eder 
Tekrar edelim burada gözönünde tutulııJI 
gaye ancak neşriyatı adım adım takib et· 
mek ve karllerc tanıtmak olacnktır. 

tün yıldırmak için bütün varlık ve görmemişti. Daha şeni bir cinayet - Atına olıınpiyatıarın:ı iştirak ediyo J.l'enerbah~e - Galatasar.ıy ma~larından biri 

Bugüne kadar birçok defalar neşriyatı· 
mı1.ın kısırlığından bahsedenlerin istedik· 
leri mevzu hakkında sayıp dôktilğümüz e
serlerin mevcudiyetinden haberdar oıma· 
dıklarına şahid olduk. Tabiatilc haberdar 
olsalardı böyle haksız bir iddiada buıun
m:ızlardı. 

mevcudiyetlcri ile çalışıyor, şahsi sal işlemişti. Türklüğün büyük ruhunu, ruz ... 
tanat ve menfaatlerini temine ug·ra· yüksek gururunu da incitmişti. Türk Doğrusu ben bu havadıse inanmamıştım. Futbol meraklılarının sabırsızlıkla 

Çünku; kampı yarıda bıraktık, atletleri-
şıyorlardı. Milletini, yurdunu seven milletini, kendi gibi şerefsiz, namus· mizi cvlerıne, koylcrine gondcnniştik-. bekledikleri lik maçlarına dün Şeref 
birçok kimseleri 1ttihad ve Terakki suz sanmış ve sıkılmadan: Mcrnk bu ya; şuna, buna sordum: ni- ve Taksim sahalarında Bey -
fırkasına mcnsub, tehcir ve taktil iş- - Devletlerin kararı ile İzmir işgal hayct, haberın sahih olduğunu söyleme- lerbeyi, Ortaköy ve Galata Gençler -
leri ile alakalı diye tevkif ve tazyik edilecektir. Asker buna mani olma- sinler mı?· Karagümrük arasında yapılan maç
ettiriyordu. Halkı bunlardan soğut . sın, herkes işi ve gücile n~şgul ol • Aklımı, bınbir ınulôhaza doldurdu. Aca- larla başlandı. 

ba, ve nıçinler dımağımı yormağn başladı.. B b" · · "k' · k" d 
mak ve kendisine ısındırmak ıçin sun. Sclıcb; evet, sebeb olarak ~unu buldum: 1 . u sene ır~n~ı ve ı ıncı ume e 
türlü türlü isnadlar, iftiralarla suç • Demişti. Fakat kahraman İzmirli- _ Oyunlara iştirak etmek l~zımdır.. lık maçlarına ıştırak eden takımla · 
)andırmaktan ve pek çoğu cidden ak ler bunu dinlememiş, coşkun ve u • Mesele, Balkan dostlarımızın ve mültc- rın ziyadeliği gözönünde bulunduru
ve pak olan 0 çehreleri karalamaktan ğultulu bir nehir gibi taşmış, haykır· fiklcrimizin ınuşterek bir harcketidır... larak fiküstüriln kısa bir zamanda bi· 
çekinmiyordu. Bu suretle milleti te - mıştı: F?kat; bu. n_cticeye vıırdığım halde, _bir tirilmesi için maçlara bu haftadan 

f 
.. .. .. .. . p d" h l +- • l h"k" . turlu kendımı kandıramadım. Kalbıme "t'b d"" t h d b' d d 

erruka duşuruyor, busbütiın ümit - . - a ışa ' s~nou u ·uml:!ti Z"· vıcdanımn huzur vermedim .. Aklımla his- ı ı aren or sa a a ır en evam 
sizliğe sürüklüyordu. hl ve miskin bir tevekkül ile körlı ~·yatım cenk halinde kaldı. edilecek ve bugün Şeref, Fenerbahçe, 

Hünkar, hiç şüphe yok ki, millete
1
körüne teslim oldular. Şimdi bizi de

1 
Kendi kendime soruyordum: Taksim, Süleymaniye sahalarında 

ve yurda ihanet kasdi ile bütün kur- ayni akıbete sürük!< mek, kendi ho· - Peki; mademki müşterek bir neza- birinci ve ikinci kümeye mensub 16 
tuluş yol ve kapılarının kapandığını ı yunlarındaki esaret zincirini bize de 1 ketin i.cnbı,. ~tina oyunlarına !şt~rakim.iz. takım karşılaşacaktır. 

l
.b d . . · l · t• I T'" kl". •lzemdır. Nıçın evvelce bunu duşünmeyıp G"" .. . • 

ve ga ı evletlere arzı teslımıyetten geçırme c ıs ıyor ar. ur uge ve d h 1 k k d b k d unun en zıyade alakayı celbeden .. . e azır ı ampını yarı a ıra ıp a -
başka çare kalmadığını söylüyordu. Turke ne bu ham padişahtan ve ne ğıtmıştık?.. maçı Galatasaray • Fenerbahçe ara-
Yalnı.ı, şahsının, ham.danının ve ta.

1
de hükumetinden fayda yoktur. Ya- - Niçin, atletlerimizi evlerine, köylerine sında cereyan edecek ve geçecek lik 

bilerinin saltanat ve hayatlarını kur- pılacak işgale silahla mukabele ve 
1 
posta etmiştik.. şampiyonasındaki derecelerine tesir 

tarmak, zevk ve sefahetlerini sağla- 1 mukavemet göstermeliyiz. Bu uğurda - Ve, sonra neden bu . işte~ vazgeçip bakımından pek ziyade alaka toplıya-
~ . . d·a· . .. . . yola çıkmak kararını vermıştık. k V f .1 B k k l d 

ma ·. ıçın ı ınıyor, çırpınıyor, her olmelıyız. Kılı kırk yardım; kafamı iyi ve nikbin ca e a ı e ey oz arşı aşması a 
türlü zillete katlanarak, menfaati i- Fakat, bu kahramanca verilen ka· düşüncelere sevkctmek için süpürgeledim .. taraftarları tarafından alaka ile ta· 
çin yabancılara uşaklık yapacak ka • rarm tatbiki, 0 an için imkansızdı. Fakat, ne gezer! .. Bir türlü düşünce ma- kib edilecektir. . 
dar alçalıyordu. Asil milletimizin mil· Çünkü, yapılacak ihraç hareketine k~nizmalar_ımı yol~ getlrem~im. Ç~nkü; Beylerbeyi: 3 Ortaköy: O 
barek mücahedesini, mukaddes mü - • . . . . . dımağ uzvıyatım, ısyan etnuş hep bırden Mevsimin ilk r esmi karşılaşmasını 

. . • • manı olabılmek ıçın ortada esaslı hır bağırıyorlardı. .. .. 
cadelesını daha dogarken bogmak ku ·et kt K 1 d k 1 N d ? v . . b"' 1 ld ? dun Şeref sahasında Bcylerbeyı ılc . . .. .. • ,., yo u. o or u umanc anı - e en. e nıçın oy e o u... .. 
ıçın butun varlıgı ile, olanca kuvvet . • . Ortakoy takımları yaptılar. 
ve kudretile, hatta cihanı hayrette Na~ı: Paşa, 1stanbulda~ aldıgı e~nn Nihayet; $Utla karar verdim: Mutad seremoni, merhum Fethi 
bırakacak bir azim ve inad ile çalı· ha. rıcıne çıkanı_ ıy_ or, kıt_alarını boyle - Bakalım, gidenler arasında ne ka- B<lcıaran için ihtiram süku· tundan son 

b h k dnr id:ıred ve ne gibi zevatı muhtereme ~ 
şp·ıyordu. Dini; şer ve fesadına alet, ır a erete ıştırak ettırmek, halkla vardır?.. ra karşı karşıya gelen iki takımın şu 
halifeliğini ihanet ve hiyanetine siper birlikte bir müdafaa tertiLatı alarak Doğrusu bu, son Atinn seyahati bir bil- oyunculardan müteşekkil olduğu gö· 
ediyor, çıkarttığı fetvalarla milletin işgalcilere karşı bir mukavemet gös- rnecedır. Nitekim de kafamın. nefsimle rülüyordu. 
mevcudiyet ve istiklalini kaldırıyor, termek cesaretinden mahrum bulu • mücadelesi objektif bir reaUte ~eklinde Beylerbeyi: Hüsameddin _ Muam· 
gurur ve asaletini kırıyor, boyunları· nuyordu. Vali kambur İzzet Bey, böy muşahhas olarak tecelli etti. mer, Carbis - İbrahim, Ahmed, .Maz· 

har - Lefter, Bedri, Cemal, Naci, Bo- Biz bunun için bu sütunu ihdas etli· 
ris. yoruz. Burada gerek seri halinde, gerek pe· 

Ortaköy: Niyazi • Hikmet, Fethi· rakendc olarak neşredilen her mevzua 
dair kitablarda, ve daima o mevzuların 

Hakkı, İbrahim, Muhlis • Mehmed, mütehnssısl.:ınnın reyini nlarak, bahsede· 
Hüseyin • Sadeddin, Hasan, İbrahim ' ceğiz. 
Yusuf. 

Oyuna saat tam 3 de hakem Nec· 
det Gezen idaresinde ve Beylerbeyle-i 
lerin hücumile başlandı. Mevsim başı 
olduğu için her iki takımda da top 
kontrolü noksan olmakla beraber e
nerjik oyunlardır. Nisbeten hakim 
oynıyan Beylerbeyliler 20 inci daki • 
kada soldan inkişaf eden bir hücum· 
da Mazhar vasıtasile ilk sayılarını 

kazandılar ve devreyi O • 1 lehlerine 
bitirdiler. 

(Sonu 7 nd Sa)·faımzda.) 

Fazın olarak umumi neşriyat yanındl 
resmi mahiyette olarak yapılan çok dcgerll 
ve muazzam ncşriynttan karilerin pek aı 

mali'ımattar olduğunu diışündiık. Bu kıs· 

ma dn ayrıca ehemmiyet vereceğiz. C. lJ 
P. Hrılkevleri, Tarih ve Dil Kurumları b:ış· 
ta olmak üzere bütiln irfan müesseseleri· 
mizin, ünh•ersitelerimizin ne§ıiyatını kari· 
lere ulaştınnağa çalısacağız. Maksadıın11 

ise yalnız kitab propagandası olduğundan 
burada bahsi geçecek kitablar nncak bit 
değer taşıyan ve ta\'ı:iyeye lfıyik kitabl:ır 
olacaktır. Tavsiyeye lfıyik olmıyanları sil· 
kut ile karşıl:ımak kifayet etmez mi? 

~----=====---.. =======----====----, 
Bu hafta SARAY Sinemasında 
D'angkor ibadetgahmda g~en eserile ... aşk. maet>ra dramlarile dohı, 
PETER LORRE'nin en giizd filmi ve emsalsiz muvaffakiyeti olan; 

Mr. MOTO'nun SON KOZU 
Fransızca sözlü biiyiik Hint filmini mutlaka göriinüz. 

1Ia\'Cten: FOKS JCRNAL: Harbin ilinındanberi ge~en bütün dünya 
havadisleri İngiliz Kra l \'C Krafü;eslnin KANADAYI ve NEVYORK 
sergisini zi)·aretleri. Bugiin 11 \'e 1 de. Tenzilatlı Halk matineleri. 

na esaret zinciri taktırmak istiyor • le bir teşebbüsü terviç etmek şöyle Alttan, alta kimlerin gideceğini ve bu 
işin asıl olup da kalıptan 'kalıba girdi- -----••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••• .. 1111• du. dursun, hatta, düşünülmesini, görü • ğini tetkike koyuldum? , 

Bütün bu arzularını yerine getir- şülmesini bile istemiyor ve bunu pa· Bu, işlerde kulağı delik bir arkadaşım 
mek için bin türlü entrikalarla niha· dişaha ve hükumete karşı bir itaat· sunıarı fısıldadı ban:ı: 
yet eniştesi Damad Ferid Paşayı sizlik ve ihanet sayıyordu. Bu sebeb- - Ayol, önce verilen karar yerinde idi 
kabine riyasetine geçirmişti. İhanet le halkın hislerini köreltmeğe, teza - Sonra bu yoldaki düşüncesile eskic?en ya-

h
. k" pılan hatalara dtişmememi1J karar altına 

ve ıyane:tte ı maharetlerini daha ' hürlerini bogm· aıfa ugr· acıyordu. ~ "' almakla isabet etmişti. 1''akat; sonradan bu 
1Jaşvekalete geçmeden evvel muhte· Bu coşkun heyecan içinde çırpınan, kararı bozmak için seyahat meraklılarından 
lif şekillerde göstermiş olan Damad vasıtasızlık ve çaresizlik karşısında birkaç kişi i:ıi körüklemeğe ba:ılamışlıır ... 
Paşa, hünkardan aldığı nihayetsiz bir k l . h Ik . 1 k yf' t' Nihayet, Atinadan davetimize vesile olabi-

ıvranan zmır a ı, ışga e ıye ı· lecck bir yol bulmuşlar ... lşte; gidiyorlar .. 
salahiyet ve gizli bir direktif ile he· .. t dil · - · · t 
men ihanet sahasına atılmıştı. lik işi n~lmuml anaat cB emı~~ce~ını liama· dedş~·c:alarlım, ve derhal sordum: 

larak k d'l . . k 
1 

.. . mı e an amış ı. unun ıçın, ışga pro- .,, 
O en ı erının, u ve kolelıkle- . - Gidenler kimler? .. 
ıini kabul ettikleri efendilerinin ar- testo etmek, ılhaka meydan verme- - Giderlerken görürsün? 
zularının sürat ve sühuleti h ıl l· mek, işgalcilerin iç Anadoluya doğ~-u - Şimdl söylersen ne olur?. 
ması için, azim ve iman sa:ibi ~üy~k vaki olacak ilerleme teşebbüslerini - Olamaz, beni de gotilreceklere ben-
idare memur ve kumandanları vazi· önlemek kararlarını vermişti ve der· 7.iyor, s"n:a işim bozulur! .. dedi. 
felerinden ayırmıştı. Bu arada İzmir hal bir reddi ilhak heyeti meyd....na Şaş~m. ellerimi oğuşturmağa başladım. 

t' · ti Ve merakla seyahat gününü bekledım. 
vali ve kumandanı Nureddin Pacı<lyı ge ırmış · . • . :."" Nihayet; k~ıığıma bu sırrı fısıldayan 
da değiştirmiş ve kambur İzzet nami- Halk bu ışlerle meşgul ıken, kolor· boşboğaz hrk.:.daş ve .. her vakit bu gibi 
le maruf bir Hürriyet ve İtilaf koda- du kumandanı Nadir Paşa da Harbi· seyahatleri vücudile zeynetlendiren ve za
manını valiliğe, mütekaidlerden Ali ye Nezaretinden aldığı emirleri ifaya rlflendlren muhterem zevatın başta olduğu 
Nadir Paşayı da kumandanlığa getir- koyulmuştu. nu, eksik ve kuvvetsiz bir takımla yola çık 
mişti. tıklarım görünce, anladım, ve hükmettim 

( Devamı \ 'ar ) ki: Spor i~lcrl maruf ve eski tabirile eski 

=================================================== hamam, eski tastır. Anlatnblldimse ne 

Bütün Paria halkını koşturan tiyatro piyesini yaratan 

RAII\1U - MARIE BELLE-MICHEL SIMON 
Bu hafta bütün İstanbul halkını 

• 

mutlu bana! .. 
M. Sami KARAVEL 

iki gündenberi LALE Sineması 
Zevke susayan, dansı se,·en, müzikle mest olan )'iiksek bir halkla doludur. 

ÇUnkU: FRED AST AİRE GINGER ROGERS'in 
en son ve en mükemmel eserleri olan 

BAODVAY SERE NADi 
Bütün güzellik ve lhti~ile sezonun birinci 7.aferini yarabyor. 

tıin: F;n son METRO JURNAL ,.e RENKLl M1Kt 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri 

HAYATINIZDA BİR ÇOK GVZEL FİLM GöRMVŞ OLABİLİRSİNiZ, FAKAT: 
Romanı bütün dünya dillerine ~nilmi~ 23 milyondan fazla ba.o;ılan 

KAÇAK KORSANLAR 
(TOM SOYER'ln MVTHtŞ MACERALARI - Fransızca sözlü ,.e bütiin renkli) 

ŞAHESERİ KADAR GVZEL - HEYECANLI - , .e HAR1KULAde BİR I•'iLM GÖRMEDİNİZ. 
Aynca : FOK S'un en son dünya \'e muharebe haberleri 

B .. -1 p E K S • d saat 11 ve l de UgUn lnefflQSln a Tenzilatlı matine 

Kral ve Krall~eler ... tmparator , .e İmparatoriçeler ... Generaller , ·e hütiin Avrupa 
• • A 

SAMiMi ANLAŞMA SUMER sınemasına 
Kotturuy.-r ve me\'ZUU biraz açık, nükteli, net'eli ve ayai 

zıman~a hissi, müessir ve son derece urif 

( lngiliz - Fransız İtilafı ) 

OLGUN KADIN 
Filmini takdir nazarlarlle s.:yrediyor ve candan alkışlıyor. 
• naveten: Canlı res!rnk'T: Bugün saat 11 ve 1 de 

Tenzil atlı matineler. 

Fransız şaheserinin kahramanlarıdır. Baş rollerde: 
GABV MORLAY·VICTOR F~ANCEN·PIERRE RICHARD WILM ve yeni 30 büyllk yıldız ile sarayı Kral! dekorları ve zabitanı 

Önümüzdeki SALI AKŞAMI ilk olarak 

_,- Sümer Sinemasında Cli 
'Müstesna Gal~ Sua:e ha~inde göster~l~cektir. Bütün dünyanın en büyük filmi olan bu şaheserin gösterileceği 

Salı Galası ıle muteakıp suareler ıçın biletlerinizi eV\'elden aldırınız. Tel: 42851 



Muhasımların Hava Kuvvet
lerine Verdikleri Büyük Rol 
Alman, ingiliz Ve Fransız Tayyarelerinin 
Şimdiye Kadarki Faaliyetlerinin HülAsas,ı 

•ALMANYA 

Polonyaya karşı taarruza başlıyan 
IAlınan ordusu, çok üstün hava kuv
tetıerine aşağdaki vazifeleri tevdi 
ebniştir. 

a • Keşif - Bu vazife, faik bir ha· 
ta kuvvetine dayanan keşif tayyare
~rile yapıldı. 2000 kilometreden faz• 
ıa bir sınınn müdafaası mecburiye
tinde kalan Polonya ordusu, hatta en 
.ıbiihiın hudud bölgelerinde de, kara 
Ateşlerine de dayanmak şartile, ha· 
,\fa muharebelerine girişerek havala· 
l'Uıda bir tevkü barajı vücude geti· 
temedi. Çok yerinde örtüsüz olan 
Polonya arazisinde harekatın gizlen
bıesine imkan görülemedi. 

Barb tayyarelerinin bir ~e hücumunu tasvir eden resim 

b - Bombardnnan - Göring'in Ü· 
tilıanna medar olan ve Alınan isti· 
lA yollannı açmıya ilet sayılan bom· 
bardıman filoları, çok yerlerde insa· 
niyet ve medeniyetin çizdiği esaslan 
da benimsemiyerek, şehirleri, yürü
)ilş kollarını, trenleri, köprüleri, is· 
tasyonlan bombaladı. Polonya ordu
IUnun yığınak yapmasını menetmek, 
fikirleri tedhiş etmek istedi. Polonya 
tayYarelerinin, ziflarına rağmen, bu 
filolara karşı durduklanna phid ol· 
duğumuz vaziyetler de eksik değildi 
Ancak, Alman hava kuvvetleri safla. 
rtnda vukubulduğunu şimdi öğrendi
iimiz boşluklann yerden yapılan mü
dafaalardan mı, yoksa çok daha feda 
kir Polonya tayyarecilerinin hava 
llluharebelerine girişmelerinden mi 
ileri geldiğini tesbit etmek kabil ola
ınadı. Varşovanın bütün sakinleri, 
llemaları sahibsiz bulan bombardı-
lllan tayyarelerinin dehşetli darbele- r laylqtırır, fakat yer yer ve kıyılar· 
line hedef teşkil etti. YAZ AN: da da müretteb def sistemleri birçok 

tayyare kuvvetlerinin daimi surette 
INGILTEREDE t":mekıı· General - adada bırakılmasını ve daimi faali-
a - Krşlf - Keşü tayyareleri orta C.I yetlerini mecburi kılar. 

ve batı Almanyanın birçok şehirleri Ke ı K f • Donanma semasının korunma-
havalarında, tehlikesiz uçuşlar yapa- ma oçer 81 - Filhakika, donanma bizatihi 
l'ak, beyanname muharebeleri yaptı- kendi semasını müdafaa ile mükel-
lar ve üslerine selametle döndüler. loların tahsis edildiği anlaşılmakta- leftir, bulunduğu üste de mükemmel 

b - Bombardıman - Ufak bir filo, dır. Bindirme ve indirme yerlerinde, ve yer yer def ve tard tertibatı var
;ok muhalif bir havada, Wilhelms- hava tehlikelerini karşılamak üzere, dır. Tayyare ana gemileri bu müda
bafen'de bir iti Alınan kruvazörüne aktü tertibat da alındığında şüphe faaya kuvvet verebilir. Bununla be
llçaklardan uçarak hasarlar verdi. yoktur. Bu tertibata tabiatile hava raber bir kısım kara tayyareleri de 
~ filonu~, ü~te b~r ni~be~nde zayi-, filoları.. d~ iştirak . etmektedirler. üslerimize çok daha fazla tehlikeye 
t vermesı dıkkati calıbdir. Burada Manş uzennden geçışler, herhalde maruz bulunan donanma semasını 
!lınan tayyarelerile karşılaşıldığına mühim filolann da refaketile emniyet muhafaza işini zamimeten deruhte 
dair tebliğlerde bir kayıd olmaması- altına alınmaktadır. edecektir. 
lla nazaran, def ve tard tertibatının d. Alman denizaltı botlanna ı......... · - - ta ı _.,_ ı ~1-
ıı._ -k ..... gıa J r nuı81Z yyare enaııı::ı ' o.-.-· 
uas ınlara karşı da muvaffak oldu- dafl tertibata - Tayyareler, denizal- hğı _ Mütt f.kl · ühim' · b' 
&..__ h"k ed'l b·1· A k Wil e ı erın en m ır •una u m ı e ı ır. nca , •

1 

tı botlarını su altında da görmek ve h kül baskı Fr b 1--haf ilh. b. 1. 1 ava sev ceyş m, ansanın 
euıuı en en m ım ır ıman o· tavikli bombalarile bunları avlamak · l' d kalka ak ta ı le 

tto.n 1. ·tiba ·ı b d k' daf' tert•b t, şıma m en c yyare er 
-aCLA ı n e, ura a ı ı ı a k d t· · h · d. 1 H ı. .... l d -
hatta dahildeki birçok mühim mües- u re ım aız. ır er. ~ 11'"'9 a .ı~ mümkündür. Almanyadaki en değer-
--ı l k' l ak tt sıralarda denızlerde bırçok İngılız li ve müsaid hedefier Ruhr'dedir Ba --.-: er e ma ıs o mıyac sure e il · d - af · · 
-ilk l b 1 d - d U h gem erı agınık ve muh azasız vazı sebeble Alman hava kuvvetleri bu· 
-.ı emme u un ugun an ş p e e- . . • . • . . . 
dilemez. Bu hedefler çok ufaktır. Her yette ıdile~. ~unlardan bazı~arı bu rada ve sınırlarda mütekasütir. Dı· 
hangi bir hedefte bu kadar alçaklar- bot~a de~~rli h~efler arzet~ler. B~ ğer hava üslerinden ve çok muhtelif 
dan uçmaya lüzum yoktur. O sebeb- ~gı~ler ıçı~ bır d~rs teşkil e~ti. istikametlerde tevcih edilecek şaşır
le, hava kuvvetlerinin teşebbüslerin- Şımdi taham ve takıp kuvvetleı:me tıcı darbeler de bu teşebbüslere tera
de bu nisbette zayiat vereceğine ina- tayyareler de refakat etmektedir. fük edebilir. Hava kuvvetlerine ter
'11amaz ve henüz mühim teşebbüsle- e • Brltanya 9e1Da81DID müdafa- tip edilecek en mühim vazife de btı
l'e girişilmemesinde bu vaziyetler hiç 881 - Bu, Britanya kuvvetlerinin en. dur. Ancak, yukarıda arzedilen va
lıir sebeb de teşkil edemez. önemli vazifesidir. Vakıa denizaşırı zifelerle de şimdilik me,gul olan fi. 

c - Sevklyat kafDelerlnln korun- uçuşlar ve İngiliz istihbaratının • loların buna girişmeleri bir müddet 
...._ - Bu vazifeye İngiliz ve Fran- dost memleketler yardımile de • kuv- daha teehhür edebilir. Buna mecbur 1 
IJz hava kuvvetlerinden mühim fi • veti adada dafi tertibler almayı ko- [Sonu 7 ncl sayfamnda] 

Elile Arnavutoğlunu göstererek: 
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Türkçeye çeviren : HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

• 
Almanya ile Avusturyanın Tam .. 
Hududları Uzerinde Bulunan 

Braunauam Junde Doğdum 
Birinci Ba b r memnun değildi. Bilakis. O dev • 

AiLE Evi 
rin devamlı sefaleti "daha yük-
sek,, bir şey olmak için mesleğini 

\. 

M esud bir kader beni biribir· terketmek yolundaki kararını kuv-
lerile yeniden kaynaşmala· vetlendirdi. Vaktile, fakir bir 

n bize hayatımızın her vasıtaya genç iken, köyündeki papazın va-
baş vurularak takib edilecek en ziyeti ona insan yaşayıgının en 
esaslı vazifesi gibi görünen iki Al· ~ son mertebesi gibi gözüktüğü hal-
man devletinin tam da hududları de şimdi, büyük şehirde fikirleri 
üzerinde bir kasaba olan Braunau· genişledikten sonra, memurluk şe-
am Jun'de dünyaya getirdi. refini her şeyin üstünde tutuyor-

Alman Avusturya tekrar büyük du. On yedi yaşındaki bu delikan-
Alman vatanına avdet etmelidir. h, sefalet ve keder pençesinde vak-
Hem de bu bir takım iktısa.di se· tinden evvel kemale eren kimsele-
bebler dolayısile olmamalıdır. Ha- rin bütün eiddet ve azmile, yeni 
yır, hayır: Bu kaynaşma, iktısadi projelerinin tahakkukuna çalıştı 

bakımdan, ehemmiyetsiz, hatta ve memur oldu. Zannederim, yir-
zaruri olsa bile yine vukua gelme· mi ilç yaşına doğru, gayesine eriş-
lidir. Ayni kan ayni bir imparator- ti; memleketine adam olduktan 
lop alddlr. Alınan kavmi, kendi sonra dönmek yolunda ettiği ahdi 
evladlarını tek bir devlet halinde bu suretle fille çıkardı. 
bir araya toplamadıkça, müstemle Arbk gayeye erişilmişti. Fakat 
ke siyaseti faaliyetinde bulunmağa köyde hiç kimse eski zamanın kü-
hak kazanmıyacaktır. Reich hu- çük çocuğunu hatırlamıyordu. Köy 
dudlan bütün Almanları ihtiva et- ona yabancı olmuştu. 
tiği zaman, bunları beslemeğe ka- Nihayet, elli altı yaşında faal 
biliyetsiz olduğu tahakkuk ederse, hayatı terketti ise de bir gün bile 
bu kavmin hissedeceği lüzum ve bog durmaya tahammül edemiyor-
zaruretten ecnebi topraklar elde du. Yukan Avusturyada, küçük 
etmek için onda hak hasıl olacak- Lambach kasabası civarında, bir 
tır. O zaman, sapan kılıca yeri· verebilmelerine müsaade edemezdi. 
ni bırakacak ve harbin gözyaşları yer satın alara'.k bunu işletmeğe 
müstakbel dünyanın hasadlanm başladı. Uzun mesai hayatının hal-
hazırlıyacaktır. kası onu işte böyle tekrar aile 

İşte doğduğum memleketin va· kaynağına döndürüyordu. 
ziyeti bana böyle büyük bir vazi- Benim ilk şahsi fikirlerim bu 
fenin timsali gibi görünüyor. Onun devreden başlar. Harbin içinde 
hatırayı kendine celbedecek baş· yq&Ylf, mektebden kaçmalar, 
ka meziyetleri de vardır. Bu hücra j kuvvetli çocuklarla ülfet-ki çok 
yuva, bir asırdan eski bir zaman- kere annemi pek üzerdi- beni hiç 
da, Alman milletinin tarihinde evde oturtmaz bir hale soktu. Neye 
ölmez bir halde kalacak milessir istidadım ve hevesim olduğunu 
bir faciaya sahne olmuştur. Filha- Wtler nadiren düşünüyordum. Herhalde 
kika vatanımızın maruz kalmış ol- Bu devre hatıramda pek az iz bırak zevklerim beni babamın hayatına 
du~ en tam bir yıkılma esnasın- mıştır. Çünkü, birkaç sene sonra, benzer bir haya~ hiç s~kl~~
dadır ki Nürenberg'li bir kitabcı, babam Jun üzerinde, biraz daha a- yorlardı. Zannedıyorum kı hatıblik 
Johannes Palm, koyu bir Nasyo- şağıda, Passan'da, binaenaleyh kabiliyetim o zamanlar arkadaş
nallst ve Fransız dilşmam, uğra- asıl Almanyada yeni bir memuri- larla irad ettiğim az çok kandıncı 
dığı f eli.ket itibarile o kadar sev- yete geçti. . .. . 1 nutuklarla teşekkül. e~eğe ~la
diği 0 Almanya uğrunda öldü. Suç Fakat Avusturyalı bır gumrük dı. ~ k~n~ k~nd_isım zor ıdare 
ortaklarıyn, en başlı mesulleri, memurunun mukadderab o zaman edebılen kuçük bır lider olmuştum. 
ele vermet"ten muannidane imtina birçok tahavvill ve becayişlere ma- Maamafih iyi bir talebe idim. Ça
etti. Leo Schageter de böyle yap- ruz idi. Biraz sonra, babam Linz'e lışma bana kolay geliyordu. 
mıştı. o da onun gibi, hükfıme- dönüyor ve orada tekaüd oluyor- Serbest vakitlerimde, "Lam
tin bir mümessili tarafından Fran- du. Fakir bir ziraat amelesinin oğ- bach Chanoine,, !erinin yanında te
saya ihbar edildi. Agusbourg'un lu olduğu için genç yaşında baba rennilm derslerini takip ediyor
bir polis müdürü, bu müessü şe- evini terke mecbur olmuştu. On dum; dinf yortulann muhteşem 

refi kazandı ve Severing hükfıme- üç yaşında var, yok bir halde, debdebelerile mest olmak için bun
tinin yeni Alman memurlarına ör- torbasını hazırladı ve doğduğu lar büyük fırsatlar temin ediyor
nek oldu. memleketin ormanlık kantonunu 1 lardı. Binaenaleyh, benim muh-

İşte bu Alınan mazlumluğu ha- terketti. Tecrübeli köylülerin na- terem "Abbe,, nin vaziyeti gözü
lesi içinde kalan, kan itibarile Bav- sihatlerine rağmen, bir sanat öğ- me, vaktile köyünün fakir papazı
yeralı, fakat siyaset bakımından renmek için Viyana ya gidiyordu. nın babam üzerinde haiz olduğu 
Avusturyalı küçük Ju şehrinde, Bu, 1850 tarihlerine doğru vukua bütün perestijle, en büyük gayret-
1890 tarihlerine doğru, ebeveynim geliyordu. Yola çıkmak, cebde üç lere layik bir ideal gibi görünme
oturuyorlardı. Babam çok vazüe- "ecus,, ile meçhule doğru atılmak sinden tabii ne olabilirdi? 
şinas bir memurdu. Anam ev işle- acı bir karar idi. Babam, dört (Devamı var) 
rile meşgul olur, itina ve şefkat sene sonra. esnaflıkta "compag- k. _ ~.L 

ile çocuklarının üstüne titrerdi. non,, derecesine çıkmakla beraber, --.,..,,, - --ı 

, .ı ]1
1 1 ' 1 ı ;,ıı il'ı 1 ı,: 

Derhal; elile Arnavutoğluna i;ıaret ede
~ durdu ve: 

- Pehlivan; yine· ak§81n1 etmişiz ... Ezan 
Obnuş. .. Bırakalım mı dersin güreşi? 

- İrade efendimizindir .. 

- Bu adam, doğrusu pehlivan ... 

Dedikten sonra, sözlerine şunları da ilA-
ve etti: 

- Tevekkeli beni uğraştırmıyor .• SULTAM AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH oıou? 

kırmızı Osmanlı altınını koynuna kQYarak 
Arnavutoğlunun dairesine gelmişti. 

Arnavutoğlu, o ıün yatağından güçlükle 
kalkmıştı. Benzi aararmıı, gözleri küçül
müştü. 

- Allah, efendimıze ömürler ihsan e7• 
lesün ... 

Diye kiseyi kuşağının içine koydu. H .. 
lil Bey, merasim bittikten sonra sordu: 

- Pehlivan ne o, basta mısın? •• 
- Bana bak, sakın kesildim zannetme.. Arnavutoğluna da hitaben: 
- Aman efendimiz, biç böyle düşüne· - Pehlivan Karaboğaya benziyor mu-
~r miyim? .• Billkis ben, kesildim... yum ? ' 

- Yooo ... Sen de demir eibi duruyor- - Estağfurullah efendimiz ... 
~? 

- Onları bir elde, çabucak çıkarıver- No: ae YAZAN : JI. Sami KARAYEL 
- ······ mişsin meydandan'> 
- Fakat; bil ki; ben de d~ albi)'im Et d . izi ~ . ,. beş on dakika içinde punduna getirerek Veliahd, güreşten demir gibi çıkmıştı. 

'- ı... - en ım çı armak ne haddimıze. yenivermeliydi. Güreşin uzaması hiç te i- Her tarafı sapasağlamdı. Ne yorgunluk his 
- Evet efendimiz... - Elinden ıelse Çıkaracaksın amma? şine gelmezdi. Vücudü hafif olduğu için sediyordu ve ne de atrı. Neşesi de yerinde 
- Gilreşe başladığım &ibl delft 11liyim? - ...... . ? güreş nekadar uzarsa kendisi için o dere- idi. 
- Öyle etenditniz.. . - CElimıkaramd ıyolmrsun değıl ~··:· cede muzirdi. ı Yalnı:ı:, ikide birde yanında bulunan Ha-

- en ge iyor etendımız ... Yoksa, v li hd" yüz t kk l k ·· d · · lil b hitabe - Sen de öyle ... LAkln, gece oldu, dedi. llb elm 1 kim istem , e a ın, o uz o a ı gov esını eye n : 
Sonra mabeyncl Fahri ve Halil beylere ıa 1 ey ez.· . dört saat üzerinde taşıyordu. j - Halil, bu herif çok pehlivan ..• 

~erek : - Ne be, leD burada, ben burada iken tnsan demir olsa bu kudret karşısında - Evet, efendimiz ... 
her halde ayırdedecejiz bu güreşi. erirdi. Arnavutoğlu, kesilmemişti. LAkin, 1 - Benden yarı okkada olduğu halde; - Çocuklar, kaç saat oldu?. 

ilam bey, saate bakarak: 
- Efendimiz, tam dört saat ... 
- Desene güreşi uzatmışız? .. 
- Evet efendimiz ..• 
- Ne YQalıin, yine yeni,emedik?. -
- Barkıı ıune kaldı bu il :yine.. -

- İD§8llab efendimiz.. vücudünde müthiş ağrılar hasıl olmuştu. 1 dört saat taşıyor beni ... 
- Haydi bakalım, &iyinelim artık... Ali pehlivan yıkanıp hamamdan çıktık- 1 - Evet, efendimiz ... 
Dedi ve meydandan yürüdil. Arnavutoıl- tan sonra vilcudündeki ağnlan daha ziya- - Güç yeneceiiz b11 herifi be!. 

Ju da dairesine giderek hamama girdi. de his$et~eğe başladı. Diyordu. 

Fakat; Arnawtollu, bu seferki ıür81le Hatıl; 0 gece doğru dürüst yemek bile Sabah olduğu zaman vellabd, Halil bey
çok yorulmuıtu. Vellahdin dört saatlik u- yiyemedi. Adeta bastalanml§tı. Halini kim le Arnawtojlurıa yine ihsanı şahanesini 
zun süren gilrefleri kendisini eziyordu. seye belli etmedi. Yatsı namazını kılar kıl yollamıstı. 
.Arnawtotıu, bu libi alır pebllvanlan maz, heınen yataiıı girip yat~ Halil bey, al it.. içine istiflenen yüz 

HattA, yüzü bile süzillmilştü. Gilfeş has
tası oldutunu kimseye belli etmemek için 
yatağından zorla kalkmıştı. 

Halil bey; Arnavutotlunun odQllla gi
rince, pehlivan derhal ayala kalktı. 

Ve .. elpençe divan durdu. Llkin, oldutu 
yerde 

Zorla duruyordu. 
Halil Bey, güler yüzle pehlivana doğru 

yakla;ıtı. Ve, oturmasını söyledi. Halil Bey, 
odanın loşlu&u dolayısile pehlivanın yüzil
nil tetkik edememişti. Pencerenin önüne 
geldiği zaman Arnavutoilunun yüzünü gör 
dü. Sapsarı idi. Yüzü süzülmüştü. 

Halil Bey, Arnavutoğlunun ezilip basta 
olduğunu anladı. Fakat; önce efendisinin 
emrıni yerine getirmek için evveli hedi
yesini vermek lAzımdı. Elini cebine attı. 

Al k iseyi çıkardı. öpüp başına koyduktan 
sonra: 

- Pehlivan, efendimiz ihsan eyler .. dedi. 
Arnavutoilu, kiaqi aldı. öpüp bqına 

koyduktan sonra: 

- Biraz keyitsizlendim Bey efendi ... 
- Belli .. . 
- ..... . 
- Herhalde, güreş dokundt pehlivan.. 
- Zannederim .. 
- Efendimiz çok atır delil mi? .. 
- Evet; kulunuzdan ıki misli okltay. 

sahib ... 

- Pehlivan, sana dokunmuı güref.. 
- Saklamata hacet yok ... Dokundu. :&. 

fendimizin güreşi atır bastı. 

- istirahat etmen llzım •• 
- Evet •.. 
Halil Bey, aynldı. Fakat; Arn"vutojluıuı 

acımıştı. Kolay delildi. Ustüste dörder sa
at ıttret yapan bu adama türet dokun· 
mu,tu. 

Halil Bey; Veliahdın yanına avdet et. 
tiği zaman Amavutoflunun bastalaııdıjıa 
söyledi. Aziz Efendi, gülerek: t 

- Ne o, atır mı ıetdik herife?. 
- Ezilmil eferıdimia ... 

~•mı var) 



•fimcllllk elı:e gire ltlmiır yok, F•k.t •el· 
rMhlizl not ediyoruz. ilk fı,...tt• aizi h•· 
berclar ederiz.• Bazı yerlerde arzu edilen 
,eralti haiz olmakla beraber bUyilk refe
ranslarım olrnadıtı fı;tn kabul edllmlyor
dum. O kadar nevmid olmuıtum ki, nllw-
7et bir talebe lokantasının aervla i,ıerin
de çalıımaia karar verdim. 

• • • 

~ENi 8A8Afi· 

- il·-
Genç kız, otomobil Tünel istikametin• 

do&ru _liderken, seslendi: 
- Metımed. otomobıll duıdurunl 

Araba durdu. 
- Fikrimi degi§tirdim. Haydi beni Sa

matyaya götürun, ist::ısyonun yanındaki 

çıkmaz sokakta durun. 
- Peki! 
Buna rajmen şoCor tereddud edeı· sibi 

ıoründü. 

Hale derhal: 
- Yoksa yolu bilmiyor musunuz? diye 

söylendi. 
- Biliyorum, !akat yanh1 işittim gibi 

geldi de ... 
Genç kız asabiyet ile başını Palladı. 
- Haydi, yolu biliyorsanız otomobUi aü

rün, dü:pünceniz.i yarına saklayın .. 
Otomobil yeniden fırladı. 
Arabayı kullanırken ~for 1 Iraz hay

retle düşunüyordu. Şubhe-.ılz, bu kadar 
garfü tabiatlı zengin efendilere hizmet et
mediği için genç kızın bu ant arzusundan 
şa~ırmamı:ı degıldi. Beyoglu ılc Snmatya
daki istasyon çıkmazı arasındaki mi.ına .. c
bcti bulmağa çalışıyordu. 

Bununla beraber yarım sant sonra oto
mobil istasyon çıkmazının onunde duru
yordu. 

Şofor yerinden knlk.m::ıclıgı için Hale, 
kapıyı bizzat açm::ıga mecbur ı,aldı. 

Genç adam, otomobilin penceresinden 
tamir edılmekte olan bır binaya bakıyor· 
du. Hale müdhiş kızmıştı. 

- Ben otomobilden inerken kapıyı aç
mayı wıutmaym, burnunuz ha\•ada, etı·a

fı seyredecek yerde işinize bal:ın. 
- Affedersiniz efendim, ı><;deriniz soka

ğa çıkarken kimseye ihtı)acınız olmadı

ğını ve vazifemin sadece otomobili kullar.• 
mak oldujunu söylemişti. 

- Zannedersem çölde değiliz. btediğim 
her şeyi yaı>mak vazifeniz olduıı:unu wı~
tuyorsunuz galiba ... 
Şoför cevab \'ermedi. Bir iki &ılım öteıH 

yere düscn küçücük blr kıza bakıy•,rdu. 

Kızcağız yere dUşerkcn, ellrıde tuttutu 
bir sirke filesi kmlnuştı. 
Şimdi küçücük bir ıötüs hıçkırıklarla 

kalkıb iniyordu. 
:Mehmcd - bundan sonra biz de artık Se

mihi Mehmed olarak göstereceğiz, zlra Ga
lib "81!1 ailesi eoförlerini bu isimle çatıra
caklardır. - derhal arabadan fırlamış ve bir 
sıçray&fta küçük kwn yanına gelmişti. 

- Bir yerin acıdı mı? 
- Hayır amma, liae kırıldı. Şimdi beni 

dövecekı~ .. 
- Haydi yavrum ağlama, şimdi sanı 

~nln ve içindekinin parasını vereyim 
Merak elme, seni dövmezler o vakit. 

(Devamı var) 

Ne kafesle, ne kümesle, oe de iple alA- Pis, mendebur, kılıksız, .Mıu mütterUer Tefrika No: •• ihtiram mevkilne peder elendb'i oturt- cariye, Aliyi evlAdı, diğerlerini de misafir 
&adar olmıy.:aıı bu mablt\tlar :rlrmi dört çepçevre peykelere kurulduktan sonra tuktan sonra yerleşWer. Murtaza, tam bir sanıyordu. Adi bir kerhanede (rol lcabl 
.-un ylrml dördünde de cdaJaada> olduk- Hindiatancevlzi.nden 78Pılmıl ve ucuna ciddiyetle etrafına bakındı ve göaerini peder) oldutunu çoktan unutmuştu: 
larından kaçıp uçmayı V97a birlbirlerlne karlldan bir marpuç takılınlf, «kabak> 6 • Hafız Mustafanın yüzilnd_ tesbit ederek - Ya haCız Mustafa! .. 

'8ldırmayı hatırlamıyorlardı. t!bır olunan nargile meydana çıkar. Bu c~wu l iMA M dalga ile: - Buyur peder elendi... 
Murtazanın yüzü safran libi aapunJdı, kabala tütün v.,-a tömbekile karıflk e1r&r - Ya Mustnfa; dedi, Elmustafa, Velmur- _ Bu bir beyttir demfstlm; fÖyledir: 

ilindi tanın meşhur cGandi> si bunun 78- basılır. karın OatilDe küçük bir at., ko-- . • teza, VebnabQma, Velfltırna ... Y:uıi :Mus-
Dında çoban Mehmed pehlivan libi ka- nulur ve esrar, kabala merbut kamıt mn· tafa sen. Murtaza ben, evlidlarunız bu can LI hamntln utfl blha 
Jırtiı; Murtaza o kad.ır ZR7ıf, Kn. cılız ve zilden, duman haliDıde c:Jierlere çekilir. lar, kızlann hepel de birer FAtırna .. bu bir Harrel veblil hltıma 
Mtkındi. Esrar bütün tahribatını yaptıktan Biıincl eanlrkef, kabatı. ellerinin bütün beyttir. Beyt ne demek?. Elmuatafa, Velmurteza 
IQl\ra, güya, bu adamı ae77ar ve QaD1ı bir ı~e kabWyetlni kullanarak çeker, YAZAN: ZEYNEL BESiM BUN Hafız Mustafa hayran ve hilrm1ttnr ce- Y•bnahUma Valfltıma 
l>ret levhası halinde orta,ııı aalıvenn1ftl. ikinciye uzatır; ikinci üçüncüye, üçüncü vap verdi: Manayi &erifinl şipınişi eıavladın mı?. 
Adını ve şeklini deiiatirerek eroin, ıto. dördüncüye devrede ede dolaftırırlar. Ka- dulwm ldcUa eder ve nihayet IÖZÜ Ka -ı 1Cek teesstlr alAmetleri izhar ettllinl sey- - Hane demek efendim... _ Buyur? • 

.-.1n gibi :Wmlerle k.ibarlapaia çahpn bakla.r bu suretle taaddüt ettikçe herkea yıfdalı 11U7UDun irmik helvuında adaao- redeniniz. O, sol bacatının dizden aptı - Aşkolsun, aşkın nur olsun, nurun zl. _ Anlamauuı behey nadanı. Mahdum\. 

..... mel'un zehir· mübtelAıının bir hamle- kendi llenlne çekilir ve dalıa78 düpr. lanı yerine kullanıldıirm - ihvanın na - .kwnuıı ka7betmiıtir; nerede düşürdütünll ya olsun, ziyan ıpk o1sun, ı,ıtın alav ol- necabet mevsumum eıavlanuştır. Dinle ya 
Je ba~ benlijinl, lmanlılım kemi· Bunların Qfbdlklerl dumanla esrar tekke- mu.suna tevdi edllmif • bir aır halinde il- dilşünüyordur. sun, alevlıı yQretme dollun, mllmhıler :MUltafa ! .. 
)ip bitirUlkten sonra uzvı varlıjını yutar. sinde IÖ%&6zQ gönnez olur. Artık her ta- I& ile bitirir. Kendi Aleminde binblr ce- !şte tekke işleten Murtaza; bu esrarkee· meıt olsun, münkirler mat olsun, ham er- Hivı.z lıılıatıva bu dehrl peder efendinh. 
kaıkeate, eroin ve kokain tiryakilerinde ra!1 duman kaplamq ve bu dumanı tene!- lid daJıaya dilfenlere dikkat ediniz; can lerin şeyhi, mürşidi, piri idi ve o ıün - A- vahın canına ;ruf olsun, ehli dilin demine huzurunda biraz daha küçülerek daha hür· 
98Cb'e seviye abWı: libi insanlı!ıJ:. en fiı. mecburl;retlnde kalan keçiler, koyun· kulajlle dinler gibi göründükleri ve ara- U atabeyin ıfzll tenblhi üzerine - !ıstıkçı deveranına lw diyelim huuuuuı...... metkirane bir vaziyet aldı. 
pyrt 'matank llzunelerl eridikten sonra lar, horozlar, ~rdekler de daJıaya dO,- da, sırada ba7ret ve takdir izhar ettikJe-. Artin tarafından yakalanarak peder eten- K deh ~ B kadar acnu, ıaı:ıa 

1
• 6_ -"- .&..A.'- müttfjr. . rl halde hiç bir ICY işitmemlilerdir. dl ··--•r.....ııe ta·-:• edllrni_., Mu_. ___ ıer- a . • yap ' u m - Dinle, ey mostrası katakulli ha.tıs Fa uzv...,e ... a&U" • .cMWA onlarda •kek - y<U.J ..... V"1.L 11w, ll.CUG manyati.ze bir hale celmil olan BAvız :aı.- . 

ilk, dlP1fk evsafı da kalmaz· bUtün ba· Bazan, içlerinden birin yine daJca ha· Bazısı, peykede sol bacajmı altına alıp çl burada - Ermeni aktörUn sahnede de- tıva da bir kadeh kaptı. Hep beraber ikin· Jırlua~al. Li hamseti.n, 78nl beı ... Biz kaç 
reket küNlb'etleri ntıra ~-- kıpır- llnde hlklye anlatmak hevesine diller. Hl- oturur ve sat bacalını 7ft'e sallar. Dalpya diğl gibi - (Rol icabı pederlın) ldiyse de el !aslın birinci kadehlerini ;ruvarlachlar. kflbiz? • 

' damaktan, bdlcadeled drill ' ki7eY• Hind padiphı.ıuD kızından bqlar, düjtükten sonra bu biçarenin ellerlle mut- kabaktan sonra muttasıl harlattıtı cçifte Ali atabeyle diler ihvan esrarkef Mur· - Gancuklarla beraber mi?. 
ed 1 b en. tOden Def· Amerikadald Niyagara fe}IAleslne lnt:'ikal tası1 Al bacaimı 10kla7ıP l(ilOmledlll- telli> esrar sigaralannın testrlle dal&ll78 tazanın ne mArifetler bec.1-ecelini derhal - Sus gamı .. Kadın kımu hesam llrer 

ret _er•· tedikWi f97, tam bir lllkQ. eder, Qfüı1llü keskin Seyyid hocanın men .. ı fakat 901 baca!mın dizinden ·-•. dn-n. ve ken .. '-'-1 sahiden Allnln bab"'- ml ? iUrC içuıde hqallta ~ ..., .. .._. _.._ ™1& - .anlamışlar ve intizara b<tflamıl1ard&. Kur- •• 
• IAl1 te!yl!dara olnımuından bahsettikten sı - üstüne oturdulu için - eline geçme- zmmetmele b8flamqtı, Bu sebeble roliln- taza tam dalpcta lcü. kendi.ttnl hıkDr•tm - Avret kifllerdm P7rl altı er Jdll. .. 

Murtazanın tekkesinde de YUi.1et badla-. IOGra bir aımm OkQzlerlnln flleta&uz ol· JIDce d•ilı bir msak içinde erMUıe.re clfl- ele aamiml> ve cmuvaffab ldL peder efendi, buruını konalı. kadmtan ( Devaaaa v•) 



- ı·~----

HllA JE Ai:ha~~=i~rın HaYa ~y .. F. Bahçe 
Saadetim Bir Hahradır Kuvvetlerine Bugün Karşllaşıyor 

- Verdı.kler·ı Rol <••ı tarafı 4 Uncu aayfada) 
(llat taraf t ma •Jfada) j:raıh,n .ne aile kararUJU bir mektupta tkinc1 devrede daha ziyade hlldm 

lrihnesını; amelenin llhbaline itina edil- Raul'a bildirdim: (Bat tarafı ıs inci sayfada) oynamağa başlıyan Beylerbeyliler 
~tlbıl temlıı etmek için utraaacatım. Af- h: .. ~:ı:!~ı:'ı~ı m~:m-:',!;~~· 0:;~•ta;!~ı~:: eden bir sebebde Brit&nyadan gelecek 3:> inci dakikada Naci vasıtuile ikin· 
eln~kı,Bltrnez tükenmez sözlerimle mıa Yı:ımdır. MUcadelenlı:de fikirlerim mWıim hava kuvvetleri için, bütUıı cı 3 dakika 90nra da penaltıdan Mu-

- !!ayır ı:;ı:ı· zam an sıkılın dalma atıe refakat edecek. Cnaretll ve m•· tertibatile, uçuş meydanlan ihzarm- har ayağile UçUncU gollerini yaparak 
8iJlkis çok allka~r 01;0:um~ az. tin olunuz. Bamlmf arkada11nıı: olarak ka· da.ki güçlüklerdir. Franaızlarm fev • enerjik fakat henUa blribirlerile an • 

- Bln1n olunuz MI' 197ı.r ~" lıyorum. Viol~ tali.de vaziyetleri ka.rplamak \bere laşm8.llll§ bir talam olan Ortak6yU 
~ tebdkl eden içtimai 7U"81an birer A7ni ailn de Madam Bar~~·ıwı ~- meydanlar hazırh.1m11 o1duklan te - 0-3 yenmeğe muvaffak oldular. 
-... orta,, &ac:apaı Hele ~ bah metinden ayrıldım. Bir hafta mutemad.İ7en - Il' .. -....u-...ın,. 0 Galata Ge ..ı..-·O 
ille pek ya:ın: aak:cı la - - yeni bir il bulmak için oraya burllJ'a bat- mln edilmekle beraber, gerek sevk, --. ...... -: D~ • 

Gözıert an ar 0 cagun. vurdum. Bir akpm eve ıelince anDem te- gerek koruyucu tedbirler ittihazı Taksim stadyomunda kareılap.n 1-
~"!t"::'7:~ .:am::;: lltla: . . hayli zamana tevakkuf eder. Polonya kinci kUmeniıı Karagtımrillt ve _Gala· 
dbn. Onların. alAkasızlıktan bir ailn her - Seni bir genç adam aradı, dedi. Mü· ya müttefiklerinin hava kuvvetleri ta Gençler fAkımlan arasındaki maç 
ttlrıtı fennlıtı ele alacaklanna filpbe bile ltemmel b~ otomobili vardı. Seni nerede vererek ardım edememesindeki se- iki tarafın da neticeyi lehlerine çe -
10ktu Bir lık ak dö 16reblleceğinl sordu. Bilmiyorum, dedim. Y . k . . rf tti-· b·'yük te 
:n • ara eve her PM sarhoş • ..,_, tek eJ-ll.inI ö ledi bebleri ararken yukarıdaki hususla- vırme ıçın sa e gı u gayre 

en babam gözü il önüne geldi Benim ~'ll rar g """'• 8 y • - no be be ti l nml 
libi h .. m n · Kalbim şiddeUe çarptı. Sonra biltün vü- n gözde tutmak icap eder. Esasen ragmen u- ra re ne ce e 3 
leriıni:ahterınucadfelinesini lleV111iyend.~ardleş-i cudwnda bir ürperme hasıl oldu. Raul izi- Polonyayı takviye ile semalarını faik mevsim başı olmasına rağmen kom-

. an c uçuruma uşme er . yunl · · af d 
lnUrnkun oldui:unu düşündüm ve hıçkıra mi bulmuştu .. Artık h~kati anlamıştı. Her Alman filolarına kal'§ı korumak yine bıne o an seyırcıler tar ın an 
hıckıra ağlamaia başladım. lieyl olduğu ııbi bllmesıne memn~n .. o~ak- imkansızdı. Fransa cephesinde kahir takdirle karşılanmıştır. 

- N · i la beraber bana acıyacağını duşundükçe • • 
. e ıç n ajlıyorsunuz? .. Bu meselele- k nt esslr 1 d S d'"'" d biı t!stünlük temıni ise bUyUk ehem· ,. 

tin sızı bu k•dar derinden alakadar ede- ço m c 0 uyor um. ev ı,.ım a a- . . . y k 
Cetinı ümit tmiy d d ğ mın acımalarına bir tilrlü tahammül edemi mıyeti haızdır. Bugu·· n apılaca 

- Cok ya:ında:ral~ad; ~;~rum. tc- yecektlm. O akıiam evde ~almadım.. Bir: FP ANSADA . 
kiye dalıp ta çocuklarını ihmal eden baba- kaç kcllrne yazarak kendisine verılmesı a - Keşif - Fransır. tayyarelerinin Spor Hareketlerı· 
lar sayanı nefret değil midir? için eve bıraktım: «Çok rica .e~erlm be~I 

- Siz müthiş bir prop~andacısınız.. glSrmeOe çalıımaıyınız. Beni düıUnmemenı· uzak keşiflere giri;Şmiş olduklarını 
Rau1 Sauwan'ın sözleri çocuklugumda zl ılze aöylemlftlm. Ve tekrar rica edf· şimdiye kadar öğrenemedik. Cephe- Atlnadan ( Balk•n 

&:~irdiiını eunleri ıozumün ônüne ıetir- yorum!.• lerde, cephe de.inliklerinde daimi ke- ovunl•rı ) : 
illi ~u. • • • dı , 

v şifler ·apılmaKta r. Ancak ufak vu-
... Gece yarısı eve döndüğüm zaman annem Türk, Yunan, Rumanya, Bulgar, 

Yuı:ıoılav atletler! arasında. Artık he b b 1 d k Raul genç adamuı geldiğini, yazdığım mektubu kuat sızmıştır. 
b r çarşam a u uşuyor u . L.--.:ıı Fr .. 
enı hayret d ·,._lı • ..n d gü ol- birkaç defa okuduktan sonra hiç blr şey b - Bomucw-uıman - ansanın mu 

.,,,_. e u., .. ren ı;e 6 "n en ne -• 1 d bl k itti,.. l ·· l d. h' b" t k ti hib l .. ..,uaşan fıklrlerile projelerini anlatıyordu. :wY ~me en ce ne oyup g 610 soy e ı. ım ır ayyare uvve ne sa o • 
Guneşli bir ilkbahar çarşambasında yi- Bırknç giln sonra blr ticnreth:nede iş duğu malümour. İngiliz kuvvetlerile 

~e buluşmuştuk. Bugı.infin diler ~arşamba bu:dum. :Y~~k azdı. ~nka~ i;.~agl~~k~~ birleştikten sonra nıUttefiklerin te-
l'dan hiç :farkı yoktu Yalnız o gilnü bi- en eresan ı. zaman ar au n e sı .. A A b" h . t' 

rlkt' d'ğ· . ğini hissetmedim Aradan 'birkaç gün ge- dafuı ve taarruzı ır ava sıyase ı 
ır ı ım paralarla yaptığım çiçekli bir · . · · "'·kl b'l' G · · 

Yaz tuval ti i 1 i t1 R uı b ni örü çince onu g!Srmek bir ihtiyaç hatmi aldı. takıp etmelerı uÇ ene ı ır. arıptir 
e ı y nm ş m. a e i r h . .. .. • k d • 

'6rrnez: kendisile g~lrdiğim tat saatıeı-ı dilşunu- kı muhasımlar bu ana a ar - guya 
- Violette ... Bilsen ne kadar güzelsin ... yor ve her an onu arıyordum. menfi bir mukavele He bağlı imişler 

dedi. Raul,. konferanslarına başladı. Onun her gibi _ harbin en dehşetli vasıtalarile 
1-~ IÖzleri bü,Jilk bir he7ecan itinde söy- ha~clkde~ııf taköibed .kbaıladkım. Taraftarlıarının henüz hava mUbarezc sahalarında 
""'ligini farkettim. Bir müddet konuşma - çooa ıısını C r u çe ço memnun ° u,yor- . 
~bakıştık. Raul yavaş )'&Vlll ;yanıma yak dum. Gazekteler ke?dlsinde~ uz~n uzun görilnemedıler. 
-ttı ve kulağıma elilerek fısı!dadı: balısedcre mütemndıyen resımlerıni neşre Almanlann Polonyadaki tayyare 
• - Sizi seviyorum! .. Şimdiye kadar bu - diyorlardı. tkl defa koııfeı:_ansına git~m. zayiatını altı yUze çıkaran haberlere 
llUn farkında değildim. Fakat bu dakika Uzakta.. b~ k!Sşeye büzuldum. Göıleriınl inanmak llzımgellrse, hava muhare-
llıt aylardanberi sevdiğimi anlıyorum Ta gözlerine dıkerek onu blr müddet seyret- . . . 
llıştığımız gilndenberl sizin için, çarş~ba- tim. Fakat bir turlü doyamadım. Te~ni e- ~lerının ?inlerce tayya:eye ve ~n 
larınlız içln ya ıyorum. Acaba siz de beni nerjik blr surette müdafaa ediyor; dınleyi- bınlerce pılota mal olacagını tahmın 
sevebilecek m~inlz?.. cll~re fikirlerini qılamak için bQtUn va.r- etmek, hiç de mübalağa sayılamaz.. 

Fenerbahçe atadın
d• (Llk m•çl•rı): 
Alemdar • Kale Hat 13 de 
Fenerbıhçe • Galataaaray ıaat 16 de 

Şeref stadında : 
Demlrapor • EyUp Saat 11 de 
HllAI • latanbulapo\' aaat 13 de 
Bttlktat - Topkapı aaat 16 de 

T•kalm ebadında: 
Şlıll - Yenlyıldız aaat 11 de 
Süleymanlye • Kaaımpata aaat 13 de 
Demlrapor • Eyüp aaat 11 de 
Anadolu • Davudpap aaat 11 de 
Altınordu • Feneryılmaz aaat 13 de 
Anadoluhlaar • Galataapor aaat 1i de 

Alabeylafnin korkuaun
dan curam latln•t etmit 

\ 

Onu sevebilecek mi idim? .. Ben ki onun ~ile ~lı~ıyordu •. Muv~ffa~ .olac~nı. dü- Hava sevkulceyş teşebbüsleri ma.nev
lÇin Yaşıyordum: 0 bc."lim hayatundı. Onu &\inerek bilyük. bır sevınç ıç~~de yuzUyo~- raların ö- rettiği esaslara dayanmak- Dün Asliye Dördüncü Ceza Mahkeme
bUtün kuvvetimle sevi ordum Bakışımı • dum. 1klncl ııdişimde, en on sırada bır g . , _. .. sinde biltün celsesi atlamakla geçen bir 
nıanasını anlaması iç: yilzw:ıü kendisi- kAdın gördüm. Kadının dinleme tarzından tadı;. ~nnedıldıgıne g~1:' havada da\•aya bakıldı. S~çlu Me~sen isminde bir 
ne çevirdim. bakıılerının süzgünlüğünden ona aşık ol- kahır bır tefevvuk temınınden sonra ı Muse~ Ç<k.'Uf\ı idı. Kendisine isnad edl-

- Demek Ben de benlsevi d Y•ı dutunu derhal anladım. kat'i teşebbüslere girişmek isteniyor. 1 len suç da ci.ırüm uydurmak ve zabıtayı 
lllf?.. yorsun egı . ı:ıa~l'iln bilyilk muvaffakiyetler elde et- Avrupa mamurelerinin mukadderatı i§~al .etmekti. M~rs~ on al~ı .ynşındadı~" 

_ Bütün kalbimle... Uiı bır günde, bab~m sarhoşluk ve ur - bununla çok ilgilidir. Mesud neticeye Bır şırkette on lira ucretle ı.stibdam edı-
- Sevgı.Um sevincimden ne ~ ac ğunı kıntılıktan itham edılerek yakalandı. Kar- . . bili . \ llyonnuş. Geçenlerde şirketten 38,5 lira 

l.ıL • d ap a deşlerimln birisi için de polise hakaret gelınce, bu, yıne tekrar ede rız, avans nlmı~ bu parayı şurada, burada ye-
-unıyorum o&rusu. Hayatımda bu ka- dd V • 
"-' ınesud oldujumu hlc hatırJama,Jlorum. ettiii mevzuubaha idi. membaı kuvvetli olana .m~~ 1:11": e miş, halbuki aiabqisi masra1larını k~-
.ı\akınız bana maneviyat bahfetti. Bu ak- Raul'e karşı o~n aşkımı feda etme~te bu membalar, hava hakunıyetini de U:Ol edi~rmuş. Kafasını 41et.miş, kard~şı
lanl blıe gidelim .. Sizi aileme takdım e- haklı oldutumu bır daha nnlamıstım. "E.ır- ellerinde bulunduramıyanlar için, gtın nı.n ~a:agından kurtulma~ ıçln ceketınln 
~eğim. Sizden onlara daha hiç bahset- kaç tane gazete alarak yazıhaneye geldım. geçtikçe yıkılmıya ve kurumaya göğsünu ust~rn il~ kesmış 'e doıru Emin-
11\\!dım. Fakat art.ık Madam Raul olaca- Gazetelere göz gezdiriyordum. Fakat • onü merkezıne gıderek: 
ltrılz için sizi tanımak onların da hakları- Raul'ün resimlerine bakmadan, bir türlü mahkumdur. · - Bugun Beyoğlundan Bankalara ge-
dır.. okumak kabil olmayordu. Onu düşünerek lirken tram\ ayda ya11kesicıler ceketimin 

ltenglm almıştı. Elimi kalbime götüre- o kadar d~lmış~m ki, birdenbite ~ittiğim D•vacllar affelUl•r fak•L· cebini kesmi.iler iı;inde 38.5 lira ile kart-
.._ cevap verdim. bir ses .benı yerın:den hoplattı: Koca Mustafapaşada kunduracı Mehmed ıa;ım ve foto~·~fl:ırım ~uıu.~a~ i8?~mı 

- Si:-Jnte evlenemem... - Vıolette Roz~~ ... İıite muzaff~r olanık dört buçuk seneden beri Behice lle metres ça mı;i!ar, demıştır. Kom s
1
er ı ak esi !". fes-

- llenlrnle e"lenem•· m'-'nlz" Demek geliyorum. Bu ıunil beklemek 'için çok h tı ., B' b k Y""''nda bir bit ettikten sonra Mersen yan es cıyı o-
• "'" .. , 

1 b t · d il f? B' ·· k aya ya$lyormu.,. ır uçu -· toğra[ d h' t k M iki i 
llltkası me\'zuubaha... sal rel tımt,edeğ km alı... iltun uvve!fve az- da çocuklcn olmuş. Melımed 15 gün ev- b üınd anı .!eş ıs ~ med ~zer~ ;c ~-

- Hayu-" bayır ... Düşündütünüz gibi mm sar ere ç stı~ ve ~uvaı ak ol- vel metresine: e m ür u6 une gon erm ş. ura .a. mu-
~il .. Evlenmemiz vakte mühtaçtır Hatt4 dum. Seni görmete eeldım. Mucadeleme de tehassıs memurlar ceketindeki kesiiı tet-
llltanlanama bile Ba düşünm. k fır- vam edebilmem için size çok ihtiyacım var. - Behice, deml1- Sandıkta ufak, tefek kik etmişler. Bunun keslU, tarzından şüb-
lllt m ... na e Ne yapacatunı bilmiyordum Raul kar- ne varsa ver 1atacağun. Avrupada harb 1',elenmic:ıler Ve komiser· 

ını vermellslnh. · b ı d di t b · i~" k d .. · · ltaur · şımda duruyordu. Bir saniye bile düşün- aş a ı ye pa ron enı .,...en çı ar 1
• - Oğlum, demiş bu yankesici kesiğine 

.Ttc: u un , evine cltmememin sebe~I meden yanına yaklaştım. Beni kollarının Behtce, sert bir sesle cevab vermiş: ben%ememtş. DolrtJ7u .öyle de yorulnu-
CUn\~ne le . yüz.yiln gelmemek . içindi. arasına almıştı. Gözlerimden y8flar akı- - Hem nlkAhımw yaptırma, hem para yalım .. 
ltauı•e : benım haklkl hayatımı biliyordu: yordu.. kaunma, hem de sandıtımda, sepetimde Çocuk bu vaziyet karpsında hakikati i-
ıc.tıdı er feyl anlatacaktı. O da ~endi.si~ - Allama ruhum. Sizi unuttujumu zan baba yadilln ne varsa onlara Söz dik. tirat ettilt için polls derhal blr zabıt va-
'lcatı· ö~ak. istedilimi zannedecekti. Haki- nediyordunuz delil mi? .. sızı sevl.7oruın, Buna tahammül edemem. rakası tutmuş ve cürüm tasni e\tiği, yalan 

..,.-enınce belki de bana acıyacaktı. be d b d..... ı · üdd ı · ır.ıbuki llllVdilim adamın bana acunasını biç bir kuvvet aşkımıza mUmanaat ede- tş büyümüş. Evin içinde gırtlak gırila- lliya~ a ~ ,.... çm m e umumı-
hlc d ı i rd mez.. ta gelmişler. O sırada Behicenin annesi e '<erm1ştir. 

e stem yo wn. - Fakat Raul, beni sevmenize müsaade de bakkala ııltmiş. Behice evin içinde da- Biraz sonra aiabeylsi vaziyeti öğrenmiş, 
lıırı- Raul... Bulilnlük bu bahsi kapata- etmiyecelimi anlamıyor musunz? Onun i- yak yiyeceğini anlayınca kendisini kapı- kardeşinin mahktun olacağını anlayınca 
\>eı-irı1:~ hafta aonra sana katı cevabımı çln oyrılmamızı istedim. Ben sizin haya- nın önüne atmıa. Orada gırtlak gırtlağa hemen bir avukat tutmuş ve mahkemeye 

Nşçin 5 Kuruıa 
Çıktık? 

( Bme tanlı 1 laclde ) 
an.etmeyi bir vazife blllr. 
Avnıpa harbi kopıud&11 ev

vel kiğıdm kilCMAI bilıe 11 kura
.. malolmalda idi. Ayni nlsbet 
dahllhade t.elmıll A vrapadan g&
len mürekkeb, makine yağı, ma-
111111ba, tut.kal gibi pzete levazı
ma da ueasda. Ve guetemlz bun· 
lara dayanarak angln mllDdere 
.ta w iter gtia 8 aahlfe S im· 
nıe olarak gmkmap muvaffak 
oluyordu. 

Barb patlar ııa.tlamu, ekseri· 
1et.i Almaayadan gelmekte olan 
bu maddeler artık gelmez oldu. 
Yapılan siparişleri fabrikalar 
keenlemyekUn addettiler. Bütün 
gazetelerle beraber çok mUşkill 
bir vuiyete düştük. Ki.ğıt fiya
ta derhal ytikseldl. Birtakım 
muhtekirler piyasadaki klğıd 

mevcuduna sakladalar. Net.ioe 
lt.lbarlle 5 kunı~uk gazeteler 8 
ve S kuruşluk gazeteler de 4 sa
hife olarak ~ıkmak mecburiye
tinde kaldılar. Bugünkü vaziyet 
dahilinde kfığıd matbaaya %8 
kunıp maJohnakta ve diğer 
maddeler de ayni nisbet dahilin
de pahalaJaşmış bulunmaktadır • 
Bu prtlar dahilinde 8 sahife o
larak çıkmağa maddeten imkan 
yoktur. 

Diğer taraftan gazeteyi 4 sa
hifeye indirmekle bilhassa müa
c1enıcat balrnnından çok bttyttk 
f edakArlıklar yapımı bulunu
yorduk. Gerek tanıdıklarmıızm 
lkazlan, gerekse siz uiz okuyu
eulanınuldan \'e bayllerbni.ten 
akbğunız sayısız mektuplar, bu 
jekilde kil!:ülmÜ!i ola.o gazet&
mlzde pek az münaerlcat bulun
duğunu meydana koydu. 

İtiraf etmeliyiz ki bu doğnı
dur. Hakikaten iMi kadar mah
dud imkialar dahilinde okayu
cularınuza pek az bir fJeY vere
biliyorduk. Bunu artırmak da 
kabll delfldl. 

Bütün bunlardan aldtğunız il
hamlar ve bi&e yaptığınız teklif
ler neticesinde gazetemizi tek
rar eskisi gibi 8 sahife olarak 
çlkannağa brar \"el'dik. Baaan 
lçla de ftyatunaza ı kuruş bir 
zam yapmaya mecbm' olduk. E
sasen 4 sahifelik 3 kuruşa bir 
gazete, elbette 8 sahifelik 5 ku
ruta bir gueWen daha pahalı
dır. Blmeuleyh böyle yapmak
la hakikatte gazetemizin fiyatı
m ucuzlatmış bulunuyoruz. 

Yeni Saba.h,sadece fiyatım 5 
kura§& ~kannakla kalmadı. 0-
kayuculanadaa Wedlğimls ba 
ufak farka mukabD, mbdere
catuu da ze~ ve 
Türldyellin tam m•nulle çok 
müteki.mll bir guetesl hallae 
plmete karar ftrdi. Buaaa 
iP KerM istihbara&, prek98 
)'UI kadromuzu 90D derece tak
viye ettik. 'l'Urk mDletl tarafın
dan en çok aevilea, ea çok oku-

- mubarrirlerl yam aUeuüe 
aldık. 

tınızın kadını dejilim. Sizin bir yardımcı bir boğuş olm\11. koşmu~tur. Mersen mahkemede aglıyordu. 
- Violette, seni hiltfill kalbimle seviyo- aradılınız bu sıralarda beni yanınıza alr- D" S ıta h ed Ih ü ün .. mah .Ağabeyisi de dinleyiciler arasında gözyap Bu hususta kendimizi övmek 

"tırn. tstedltin mühleti veriyorum. Umid sanız size blr enıel teşkil ederim. k unl : ;:a : su b ~ 1~u C::runecı döküyordu. Şahidl~r dinlendi. Reis Bür - istemeyis. &asell bugüılkii ga-
~m ki bir C(ln gelip ceveb diyeceksin. - Yaşadılınız muhiti ö~renlr öğrenmez em:~ e u avaya a ı • haneddin bunların ayrı ~ı kanaatlerini ııetanlml tıedkik etuğials v,,.. 
Gte o «Evet!> aaadeUınWn anabtan ola- sın k~ı olan aııkımın büsbütün arttığı- mev u u. sordu h~ de: ve. ileride bunu blaat keadlnls 

- -

Kötü Harçla 
Yapılan Bir 
Bina Çöktü 

( .... tarafı 1 lnelcle } 
llulz Valdle cnzı bir para De koca bir bl· 
naya aahlb olmak sevdasına dil§?rıüş ve 
binanın mübendla ve kaHalıtmı da idare 
etrne;rl kararlqtıraralıı: baı kalfaya yol ver 
mı,tlr. Valdle inşaat esruwnda wıtaıarın 
lttrularına kulak umıyarak bildilinden 
ppnamqtır, AWcadarlann llÖ7leditlne 16-
re bu kaza l(lndü& ollQdı ppıda çalıpD 
amelelerin e u 20-30 unun 'feci bir l 
ki.bete .turban olacakları muhakkaktı. 

Vak'aya mildc:leiumumllik el ko7JDUf ve 
binanın duvarlarından ve harcından nü 
mu.neler alarak tablilhaneye ıönderntiftir 
Binanın arta kalan lıı:wmlan berblmli bir 
kaza ihtimaline karşı yıktınlacaktır. .. 
Odemifte 
Seylap Felaketi 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
11 yağmurlar bazı yerlerde hayli tahriba\ 
yapmıştır. Bu arada ödemişin Birgi nahl 
yesinde bir seylab olmuştur. Bozdoğandan 
kopan sel Birgi nahiye merkezini tamamen 
kaplamış selin getirdiği ağaçlar nahiye 
merkezinden ıeçen ırmak üzerindeki iki 
köprünun &özlerini tıkadığından sular köp 
rulerl yıktığı glbi Oç kola ayrılarak bü 
tün kas:ıbayı istilft etmiş ve dükk~ları su 
basmış birçok binalar, dukktmlar yıkıl 
mıştır. 

j Yağmurlar esnasında telefon santralınl 
saika isabet etmiı \'C bu yüzden telefon 
direkleri harab olmuştur. Dördü erkek bi 
ri kadın olmak üzere beş kişiyi seller alıp 
götUrmüştılr. Bir de kayıp vardır. Selin 
cöturdüğu biçarelerden ikisinin cesedi bu 
lunmuştur. 

A \'cılık köyünde de 15 ev harab olmllf 
tur. 
ödemiş kaymakamı, fıtcia mahalline ıi 

derek halka yiyecek ve içecek temfnllc 
meşgul olmuştur. 

D!ldllde .. nınhl•r 
devam edlfor 

Ankara, 30 (AA.) - Dikili ve havalislr. 
deki yer sarsıntısının devam etmekte ol 
ması dolayısile lzmir valiliği tarafından 

vaki müracaat üzerine Kızılay umumi mer 
keı:i bu mıntakaya yeniden •oo çadır gön 
dennlştir. 

ihtikar Yapan 
Müesseseler 

( Baş taralı 1 lllcidt, , 
komisyon diln sabah Z,15 a.ınt devam eden 
bir toplantı yapıruıtır. Bu toplantıda ko
misyona yapılan birçok idhallt eşyasına 
aid ihtlkAr şiklyetleri tedkik edilmiş ve 
bu meyanda bazı tüccarlar komisyona cel 
bedilerek ihtikAr yaptıkları maddelerin 
faturaları tedklk edılmlştir. Bu tedkikat 

üzerine bir eylQlden evvel memleketimize 
idhal edilen buı emtianın ticattt kaldele 
rine muhalif olarak gayri meşru klrlarla 
satılmakta oldutu tesbit edilmiştir. Ko 
misyon dün en ziyade karpit üzerine 11 
yapan bir müessesenin kayıdları üzerinde 
durmuştur. Bu müessesenin ı eylülden ev 
vel idhal ettiif karpitleri bir eytiklden son 
ra daha pahalı fiyatlarla idhal ettiği mal 
lardan bile fazla fiyatla sattıtı tesbit edıl 

miı ve hakkında bir rapor bm7.im edilerek 
villyetıe verilmiştir. Bundan başka komıs
yon bu müesseaeye blr ihtarda bulunarak 
bu hareketiniıı ikinci bi.r defa tekerrüril 
halinde ticarethanenin kapattırılacağını 

bildirmiştir. 

Komisyon faali;retlne devam edecektir. 
Ancak bu ~alışmalar muvakkattir. Milli 
ilttısadiyatunw konuna kanunu meclisten 
çıkararak alftkadarlara tebliğ edildiklen 
sonra kanunun tatbikatına geçilecek, ko
misyona &imdilik bır eylüJden sonra pahalı 
fzyatıarla idhal edılcn mallar için ""e.sru 
bir kAr kabul etmektedir. 

taktır. nı anl.ıyamacluuz mı? .. Siz ailenWn hattı Suçlu: - Çocuk cürüm tasnii için değil karde-
llauı'\l seviyordum. Onu bihakkın mesud hareketinden biç bir zaman mesul değil- - Evet hepsi dotru söylilyorlar. Yalnız şinin itabından ve azarından kurtulmak i- göreceksiniz. Göbbele Almany•d• 
~ek istiyOnlum. Fakat onun erlşnek sinlıt. Si• ceaur ve namuslu blr kızsınız. Behlcenln bana küfür etUlinl ve yakama çin bu iııi yapmıştır. Biz bu kanaatteyiz. Yeni Sabah temiz meslek ha-
~ mevkie bir engel olamaz mı idim?. Bundan balka sizde hiç bir klınsede bulwı yapıştığını gizliyorlar. Bunu da söylesey- Dediler. Mahkeme de bu kanaate vardı. yatında bugüne kadar bi~lr za- h•peedUmlf 
O doğruluk ve namus için mücadele ede- mıyan bir cevher var o da kalbinizdeki diler; hakikat tamam ollll'du. Mersen hakkı. da beraet karan verdi. man doğnıluktaa ve düriisUük- Parls, 30 (AA.) - Petit Parisien pze-
<'eku. Cok geçmeden. bwnılan benım dol• asalettir. Davacı yerinde Behice yoktu. Muhakeme Koridorda atabeyisinin elini ~ptü ve af ten aynlmadı. Doğnılok, fazilet lesinin Stokhobn muhabiri, propaganda 
d~ muhiti .. kard8f]eriınln haylulıkla- Beni eevcUtin• kani olmuıtum, fakat ba iki şahidin çağınlmaaı için talik edilmişti. diledi. nazırı Göbbels'ln vazifesinden aıledllerek 
tını .• babamın sarhoşluğunu ele alarak o- na acıyordu. Birdenbire cesareUeruniftim. Biraz sonra Behice ile annesi ve çocuk- Aklınd•n zoru verm19 ,.e yüksek memleket men'aaU bir sanatoryomda hapsedildi~ini haber ver-
na hucum etmekte bir an bile tereddüd Kolları arasından kurtularak, akan ııöz Yaf tarı hAklmln önüne geldiler. Behice ve an- Rizeli on altı yaşında Osman isminde bir için hiçbir cldale art.lmaktaıı mektedlr. 
~bntyeceklerdi. Ona bir aristokrat kızı ~ın acas.ndan ı\llümsiyor ve ikna e- nesi: çocuk komsularından yaşıtı Atayı bıçakla ~kinmedi. Gazeteclllk Mkımın- Muhabire ıöre, Göbbels, döviz ticareti 

1
11.k.b. A·ılılım kllltür bir salon kadm: dlci bir Mille: _Bay hAkim, arada çocuk var. Bizken- öldürmüştür. Rize müddeiumumiliii, Os- dan yalan havadis ve saasasyo- yaptılından dolayı gözden düşL"ü~tür. 

0 rnaına im'kln bırakmıyordu. Ha!buki, o- - Yalan sö7lememe ratmen benden net- disini affettik. Bunu tahliye ediniz, diyor- manı tıbbı adli müessesesinde muayene i- m hiçbir vakit ~adı. Oaua Ruaya bltar•flık aly•-
~uıı böyle bir kadına çok ihtiyacı vardı. ret ecmedltlnlze son derece müteşekkirim, tardı. HAkim: çln istanl.ıla göndermiştir. Tıbbı adli mil- bu şaşmaz yoludur ki, lln!IW' • e, aetlne ndık k•lacak 
, ite bütür bunhn cıQ.oilnerek onunla ev- ded»oı. Ftkır mGcaddelerinlze dalma tı- _Bayanlar zaten siz.in davanıza bakmı- essesesl Osmanı muayene etmij ve kendi- '.l'ürk matbuat tarilliade mieliae 
~l\rtet ı.t.emlyordum. tL-ak ed~im. Yalnız bir arkadaş olarak yoruz. Buna hukuku Amme davası derler. sinde hastalık bulmuştur. Rize mUddeiu- Londra, 30 - Londrada bulunan RU9 

- Vi'\Jette .. 1.ı Cldelim ... o kadar ,..,91•. kabalcyız. Çok düşündilm. Muvaffak ol- Siz vazgeçseniz de kanun vazceçmez, dedi. mumiliğl hastalık tahakkuk edince kendi- tıesadüf edUmelnJt bir l•ldp' ft mahafili, kendi sefirleri olan l\laisı.y'nlft 
UdUrn ki .. saacıetimi ailemden birine bebe- man !çin bundan tat'.! IUl'ette vueeçıne- sinin serbest bırakılmasını da bildirmqör. ytlkaelme b!ımba etti. Ba ......_ Lord Hallfak's ne yaptıtı mtızakereler es-
in~\ aıılatmalı.7uu.. U;ytz. sözlerile etrafındakileri cezb ediyordu. Diln Rizeli Osman miiphedehaneden ~ti ayni amancla w1z sevglll o- nasında Sovyet Rusyanın, Almanya ile de-

- Ah çok ricn ederim. Biraz abırh 0 • Raul. blrdenblr. elimi acıtacak bir tuv· Bundan evvelki .konferansların birinde çıkmıa ve serbest bırakılmıştır. Çocuk ak- kuyucularmuzm yik8ek tevec- mokraUar arasındaki ihtilAfta, bitaraflı!mı 
laJ.ını. wtıe ısıbrak: ıördüiüm kadın 7lne ön aıra1arcW ~ len mallil olduğu için müddeiumumili.t cühüne ~ muhafua edecıel1 h•kkJrıda teminat ver-

- Öyle iae bu bahsi kapatahm, DcılruR _ Ne dıJ'onun Vlolette? Hiç buna im- i.Ral ed17ardu. koridorundan bir tarafa eidemeınlJtir. Müd ctiltld aGylemillerdlr. 
~filden pçrnı,un f.arltmda delilim- kin var mı? Seni lhtViyorwn ııeıa de be.Dl Raul'ün mücadelesi devam ettili kadar deiumumilik Osmanın Rizeye kadar cön- Yeni Sabah bu borcuna em Bundan bqka Sovyet llftfirhıhı, tnınte-
lraı sabır lhun, b11rlı11nız aevl;ronıwı ... dedi. kadının alla da eksilmeınlfti. Bu ~ derilmesfnl temin edecektir. ._. lcla ıladlJt:ı lmdu' ...__ re taratmdan vaki olan iter 1ııfti tlc.aret ua-

'rava, )'avq )'ilrilmele bqJanupık. t- - Evet Raul ben seni aevi7on.un. Ve biç kı.akanml:rarak biWWı memnun oldum. - 1 • P ıtM. elmclldell.,.... da lııtl• laimuı Wr11001• de~ kabul 
~lz de J'aPbiımı& mQnakqalardua b- dalma aevecetim. Ancak lenin hiyaaetini KıymeW hatıralarım benim için Uf1 idi. Mesud Bir Evlenme Ula kunetlle phpceldır. edfleıc911nl biJdirm .nzied 187' olmupur 
diıı..ı~tllc. Raul, teklifini kabul etme- dilfünüyorum. Bu ı,te sana. 7ardım ede- Gözlerimi kapadım. Oııun HSini ifittikçe.. L' üf tti liğinw· d Utekaid Lmdra si)'ad ırnelaeflll, Sov79l llas7uua 
n .uıı.ien dolayı cidden müteesatrdi. H• cek bir kabiliyette dellllın. Eter leninle ldli•enm tara,..ıııdakl konupnalarınu& · ıman m e ş en m Amwlk•ll•ld Allnaftlllna bil teklifi U.. Almlla - Bus ...,,"llDalaruwa 

e kadar J1ızn l(llQyona da a.tzını bıçak evlenirsem sana bir enıel obnaktan ba,ka gQn batarke.ı bana dojru elllerek «Sevgi: merhum Osman Beyin kerimesi ve ne auretJe kabUi telif olacaiım merakla 
~rdu. Çarpmba l(lnQ tekrar bul\11- bir 187 yapmq olmı)'&cafun. Böyle kalma· liın!> demesi sözümün önüne l'eliYocd.u. arkada§ımız B. Hilili'niıı baldm ba- ... llO bin tlol•N araştırmaktadırlar. 
~ ll7nldılc. Derhal n. litmek fa- mız daha mQnuibtir. Halkın alkıfları beni tatlı rü,yamdan u- yan Şaziye ile genç sübaylanınızdan .... hkQm Oldu ~kin ... , ..... 
1htıyacuu · Blru 7\lJ'ilmek. .• dllQnmek Raul. 'bü7Uk bir ıeeaür ve bedblnlik 1- yandırdı. Benim el çırpmalanmda onların B. Şükrü Altül'üıı evlenme akidleri, Nevyork, 30 (AA.) - Hırsızlılc w ab- Londra 30 (Radyo) _Yugoslavya 

Co . hi'9eelb'ordum. ci?.d•. uzaklaftı. Genli omıalan biraz çök- kine kal'ljtı. tftihar ediyordum. Feda etti- birçok akraba ft dostlannın huau- te wsika tanzimi suçlar.LDdaıı do)Qı bap- Ba§vekil muavini M çek bey t4..a 
tııtın k du,ündüm.. batta 1-ütün &eceyi 7a- muıtü' Bap el1.t bir vaziyette ;yavaf n- iim büyük aşkın müklfatını ka7.anınıibm· • mahktlın edilen Alman - Amelikan it- . a . ana 
tUın .da. dÜf(lnenk ı.çtı.lim. IJ1l7atım ıö- vq yürüyordu. O, mukaddes vazifesini başararak meşhur runda yapılmışbr~ınmı tibadı tefi Fritz Xun, ayni nmaDde I0.000 bulumnuct ve ~ilk devlıetJerin. mu.t-
tl ün önnnıten bir~ ..,.w. cibi ı~- ııttJdrlerimde yaıulmadıiımı anlamakta olmuştu. Memleketin 1:8 _____ 3 'V'e nezih ilrl dolar nakil ceza ödemete mahk6m etil " lak surette bıtaraflıklarım muJıa. 
ılı.~ ~ubaktalt IUnt1e =.nr vwmek f 'ecikmedtm. Raul, milcadelesinde devam SaadeUm: bir hatıradır. ailealne mensub o~n • genç evlilere mı,ur. Avukata, bu C9Ql IUOO delin faza etmelerinin p.rt olduğwıu aö.1.-

,..ldljini baudnılaıa ~. edtJQl'Chl. Bir konferansına ıtttlm. Ateeıı Cevad Tevfik ENSON devamh saadeUer dileriz. indirmek için bulwde f:l'hll'!lııtır. lemi ...... 
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